
КОМПЛЕКС БЕЗПЕРЕРВНОГО ПІРОЛІЗУ
по переробці ТПВ та мулу

(параметри сировини: вологість – до 60%)

Комплекс призначений для 
безперервного піролізу ТПВ, мулу з 
виробництвом піролізного газу. 

піролізний газ – 1300 м3/год 
теплотворна здатність:
мін – 4000 ккал/м3

пірокарбон – 1060 кг/год 
теплотворна здатність: 
мін – 4000 ккал/кг.

Кінцевий продукт перероблення 
ТПВ, мулу комплексом потужністю 60 
т/добу (при калорійності – не менше 
3000 ккал/кг) – паливні продукти:

Технологія безперервного піролізу – рішення не тільки екологічних, але й енергетичних проблем.



РОБОТА КОМПЛЕКСУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

	значне зменшення розмірів сміттєзбиральних полігонів;

	паливні продукти, що успішно реалізуються на ринку;

	висока продуктивність та енергоефективність;

	чиста теплова та електрична енергія

	вигідна вартість та швидка окупність проекту .



Технологія безперервного піролізу дозволяє перероблювати практично всі види 
відходів, крім будівельних, не завдаючи шкоди людині та довкіллю.

Вид відходів Вихід піролізного палива

тверді побутові відходи 30-60%

автомобільні шини 45-60%

медичні відходи 30%

гумотехнічні вироби 45-60%

відходи деревини 30%

відходи стічних вод 30%

пластик всіх видів 40-65%

нафтошлами 30%

кам’яне вугілля, буре вугілля, торф 15-45%



Вид сировини
(відходів)

Продукти піролізу, % мас.

Піролізна рідина (синте-
тична нафта зі вмістом 

вологи до 0,01%)
Пірогаз

Піровуглець 
(з зольним 
залишком)

Піровода 
(відфільтрована від 
піролізної рідини)

Тверді побутові 
відходи 

(вологість 10%)
20-50 18 25 15

Гума (шини) 40-60 12 34 3

Деревинні відходи 25 20 30 20

Буре вугілля 15 25 25 35

Солома, лушпиння 15 25 28 12

ПРОДУКТИ ПІРОЛІЗУ
Дані приведені при роботі комплексу з ціллю отримання максимальної кількості рідкого палива. Залежно від 
виду сировини, в середньому виходять такі продукти піролізу.



1 Подрібнювач роторний

Розмір окремих елементів 
відходів не мають 

перевищувати габарити 
завантажувального відсіку 

подрібнювача – 170х100х250 
мм

2 Транспортер шнековий
Подача сировини в бункер 

приймальний

3 Бункер приймальний

4
Реактор безперервного 

піролізу
Продуктивністю не менше

 1 т/добу

5 Циклон грубого очищення
Здійснює очищення 

пірогазової суміші від важких 
часток

6 Фільтр середнього очищення
Здійснює очищення 

пірогазової суміші від 
середніх часток

7 Фільтр цеолітовий
Здійснює очищення 

парогазової суміші від сірки, 
дрібних часток і т. д.

8
Конденсатор першого 

ступеню
Здійснює охолодження 

парогазової суміші

9 Конденсатор другого ступеню
Здійснює конденсацію 

парогазової суміші

10 Ємкість для рідкого палива
Для приймання рідкого 
палива з конденсаторів

11 Сепаратор-каплевідбійник
Для тонкого очищення газу 

від рідини

12 Щит автоматики

13
Радіатор охолодження 

повітряний
Здійснює охолодження 

оборотного середовища

14 Рама силова

15
Пристрій для вивантаження 

шлаку

16 Фільтр димових газів

17 Система Air-lock
Запобігає потраплянню 

повітря в систему

18 Пальник

19
Вихід парогазової суміші з 

реактора

20 Приводи реакторної частини

21
Трубопровід подачі газу 

на газовий пальник і/або 
споживачу

Позиція
№

Назва Примітка
Позиція

№
Назва Примітка

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ



Система приймання та підготовки відходів

Несортовані тверді побутові відходи завантажуються 

в приймальний бункер навантажувачем або 

безпосередньо зі сміттєвоза. Приймальний бункер 

оснащений скребковим транспортером. Скребковий 

транспортер перевантажує відходи на транспортерну 

стрічку, яка спрямовує їх в первинний шредер. У 

первинному шредері відбувається подрібнення 

великогабаритних відходів. Далі подрібнені 

відходи перевантажуються вбудованим в шредер 

транспортером у вторинний шредер. У вторинному 

шредері відходи подрібнюються до необхідної фракції. 

У первинному і вторинному шредерах передбачена 

система відділення металу – магнітний сепаратор. Далі 

сировина потрапляє в бункер – накопичувач з «живим 

дном». З бункера сировина вивантажується в шнекову 

сушарку, яка забезпечує підсушування сировини до 

необхідної вологості перед подачею в реактор. Зі 

шнекової сушарки сировина потрапляє в живильник 

реактора.

ОПИС РОБОТИ КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПІРОЛІЗУ (ПРИ РОБОТІ НА ТПВ)

Реактор безперервного піролізу

Перед подачею відходів в реакторну частину 

установки реактор попередньо нагрівається. 

Нагрівання здійснюється пальником, який працює 

на рідкому паливі. Після досягнення необхідної 

температури в реактор подаються відходи. В активній 

частині реактора безперервного піролізу відбувається 

термічна деструкція відходів з виділенням 

газоконденсатної суміші, після проходження 

активної частини реактора відходи перетворюються 

в обвуглецьований твердий залишок – пірокарбон. 

Твердий залишок переміщається в бункер нако-

пичувача шлаку, звідки вивантажується шнеком. 

Пірокарбон можна брикетувати в паливні брикети 

або використовувати як основу для виробництва 

водовугільного палива.

Топка реактора може працювати на рідкому піролізному 

паливі, піролізному газі, а також на водовугільному 

паливі на основі пірокарбону.



З реактора безперервного піролізу виділяється 

газоконденсатна суміш, яка проходить наступні етапи 

очищення та охолодження:

- циклон грубого очищення;

- блок конденсаторів;

- блок фільтрів;

- система примусового відкачування піролізного газу;

- ресивер.

ОПИС РОБОТИ КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПІРОЛІЗУ (ПРИ РОБОТІ НА ТПВ)

Система управління і контролю

Установка оснащена датчиками температури, тиску 

для контролю параметрів в зоні піролізу. Пальниковий 

пристрій оснащується автоматичним управлінням. 

Приводи шнеків реакторного блоку оснащені 

перетворювачами частоти для регулювання обертів 

шнеків. Система автоматики відстежує всі позаштатні 

ситуації і сигналізує про них оператору, система захисту 

спрацьовує при перевищенні заданих параметрів. Все 

управління винесено в окрему шафу управління. Шафа 

управління оснащена кнопкою аварійного вимкнення 

установки, заземленням.

Система очищення і конденсації 

газоконденсатної суміші



1 Густина при температурі 20 оС, кг/м3 ДЕСТ 3900 893,9

2 Масова частка води, % ДЕСТ 2477 0,3

3 Концентрація хлористих солей, мг/л ДЕСТ 21537 83,6

4
Температура спалаху в закритому тиглі, 

оС
ДЕСТ 6356 0

5

Фракційний склад:

ДЕСТ 2177

-

Температура на початку переганяння, 
оС

72

до 100 оС переганяється, % об’ємн. 7,0

до 150 оС переганяється, % об’ємн. 30,0

до 200 оС переганяється, % об’ємн. 58,0

до 250 оС переганяється, % об’ємн. 72,0

до 300 оС переганяється, % об’ємн. 78,0

до 350 оС переганяється, % об’ємн. 91,0

кінець кипіння, оС 354

вихід, % об’ємн. 94

6

В’язкість кінематична

при 20 оС, мм2/с

при 40 оС, мм2/с

ДСТУ ДЕСТ 33 2,05

1,50

ПРОДУКТИ ПІРОЛІЗУ ГУМИ
(температура піролізу – 565 оС, час піролізу – 1,5 години)

7
Вища теплота згорання, кДж/кг (ккал/

кг)
ДЕСТ 21261

38789,22

(9257,6)

Відгін НК – 200 оС (фракція бензину)

8

Детонаційна стійкість:

- октанове число дослідницьким 
методом, окт. од.

- октанове число моторним методом, 
окт. од.

Експрес-аналізатор 
IROX-2000, 

розрахунковий 
метод

86,7

84,3

9 Масова частка бензолу, % EN 238 4,26

10
Сумарний вміст ароматичних 

вуглеводів, % мас., враховуючи:
EN 238 46,8

10.1 - толуол 12

10.2 - ксилол 4,6

10.3 - етил-бензол 17,4

11 Масова частка олефінів, %
Експрес-аналізатор 

IROX-2000
8,2

12 Колір відгону жовтий

Аналіз синтетичного палива (з піроводою)

№
 п/п

Назва показника
НД на метод 

випробування
Величина

№
 п/п

Назва показника
НД на метод 

випробування
Величина



Склад
Процентне

співвідношення (%)

Монооксид вуглецю СО 0,20

Діоксид вуглецю СО2 22,01

Діоксид сірки SО2 0,05

Водяна пара Н2О 13,08

Сумарні окисли азоту N0x 0,12

Вільний азот N2 64,54

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД ПРОДУКТІВ ПОВНОГО 
ЗГОРАННЯ ПІРОЛІЗНОГО ГАЗУ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОГО ЗАЛИШКУ
Розмір часток – 0,5-1,5 мм.
Склад твердого залишку:

Склад Процентне співвідношення

С 86%

H2 до 0,8%

N2 до 1,1%

О2 до 0,7%

Теплотворна здатність – 25-31 МДж/кг.

Параметри піролізного газу
Склад піролізного газу:

Склад Процентне співвідношення

СnНm 19...29%

СH4 33...45%

Н2 12...28%

СО 11...18%

СО2 1,5...2,5%

Питома вага піролізного газу (при Т 0 0С і Р 760 мм рт. ст.) складає 0,65...0,85 кг/м3.

Найнижча теплотворна здатність піролизного газу при 
температурі 20 0С і атмосферному тиску 760 мм рт. ст. складає 
18 МДж/м3-20 МДж/м3. 

Тиск – 0,1-0,4 кг/см2.

Вага комплексу безперервного піролізу змішаних відходів 
продуктивністю min 1 т на добу – 4 т. 

Енергоспоживання загальне, не більше 10 кВт/год. 

Термін виготовлення – 4 місяці.

Якщо наші дослідження та напрацювання Вас зацікавили, 
зв’яжіться з нашими інженерами.


