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Екологічні зобов'язання України перед 
Енергетичним співтовариством

З 01.02.2011 Україна є членом Енергетичного співтовариства.

Згідно Додатку II до Договору всі спалювальні установки, 
номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, 
повинні з 01.01.2018 відповідати вимогам Директиви 
2001/80/EC (Наказ Мінприроди  України від 22.10.2008 № 541), 
що встановлює максимальний  граничний рівень концентрації 
оксидів азоту (NOx), сірчистого ангідриду (SO2) та твердих 
частинок  в димових газах. 

Граничні значення викиду забруднюючої речовини визначаються 
для сумарної номінальної теплової потужності усіх підключених 
до однієї димової труби спалювальних установок. 



Екологічні зобов'язання України відповідно до Угоди 
про асоціацію України та ЄС

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди, прийнята на 
заміну Директиви 2001/80/ЄС.

Ці вимоги набули чинності в країнах ЄС для нових 
спалювальних установок з 1 січня 2016 р. 

Імплементація Директиви 2010/75/ЄC  ‐ до  грудня 2017 р.  
розроблення та подання на розгляд КМ України                
проектів нормативно‐правових актів.

до 01.01.2018 р. встановлення верхньої та нижньої межі 
оцінки, цільових та граничних значень діоксиду сірки, 
діоксиду азоту та оксидів азоту, суспендованих твердих 
частинок (пилу)



Граничні концентрації викидів оксидів азоту 
(газоподібне паливо)



Граничні концентрації викидів оксидів сірки 
(тверде паливо)



Граничні концентрації викидів твердих частинок 
(тверде паливо)



ДИРЕКТИВА ЄС  2015/2193
ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ВИКИДІВ ДЕЯКИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В 
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД УСТАНОВОК СПАЛЮВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ  

ПОТУЖНОСТІ 

Директива ЄС/2015/2193 про середні установки спалювання 
(від 1 до 50 МВт) є доповненням до Директиви 2010/75/ЄС 
про промислові викиди (для установок від 50 МВт). 

Ці вимоги набувають чинності в країнах ЄС для нових
спалювальних установок з 20 грудня 2018 р. 

Для старих спалювальних установок потужністю 
від 5 до 50 МВт    – з  1 січня 2024 р.

від 1  до   5 МВт  – з  1 січня 2029 р.



Нормативи викидів оксидів азоту згідно 
Директиви ЄС  2015/2193



Нормативи викидів оксидів сірки згідно 
Директиви ЄС  2015/2193



Нормативи викидів згідно                   
Директиви ЄС  2015/2193



Технології очищення димових газів для 
існуючих котлів

• Тверді частинки: – встановлення електрофільтрів, 
циклофільтрів (50%), відцентрових фільтрів (94‐95%), 
рукавних фільтрів (98‐99%).

• Оксиди азоту NOx: – режимно‐технологічні заходи –
(ступінчаста подача повітря та палива, низькоемісійні
пальники, рециркуляція димових газів та їх комбінація) 
(ефективність до 60%);   
– будівництво установок очищення димових газів від
оксидів азоту – технології селективного каталітичного
відновлення (СКВ) (до 90%)та селективного некаталітичного
відновлення (СНКВ) (до 50%).

• Діоксид сірки SO2: – малозатратні сухі та напівсухі методи з  
дешевим сорбентом (ефективність ‐ 40‐70%).



Концептуальні положення модернізації опалювальних котлоагрератів 
для зменшення забруднюючих викидів в атмосферу

Зменшення викидів
при паливопідготовці

Зменшення викидів
при спалюванні палива в

котлоагрегатах 

Газоочищення
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Метод
Зниження 

емісії
NОx %

Контрольован
ий рівень 

NOx, кг/Гкал
Примітки

Водотрубні котли
1. Спалювання із ступінчастою подачею 
повітря

1746 0,110,43 Технологія часто інтегрується в пристрій 
низькоемісійних пальників

2. Застосування низькоемісійних пальникових
пристроїв

3971 0,05 0,31 Поширена технологія. Пропонується багатьма 
постачальниками і зустрічається в багатьох 
конструкціях.

3. Рециркуляція димових газів 5374 0,040,18 Поширена технологія

4. Застосування низькоемісійних пальникових 
пристроїв + рециркуляція димових газів

5584 0,04 0,16 Найбільш поширена технологія

5. Застосування низькоемісійних пальникових 
пристроїв + спалювання із ступінчастою 
подачею повітря

‐ 0,18 0,36 Деякі типи низькоемісійних пальників інтегрують 
спалювання із ступінчастою подачею повітря

Газотрубні котли
1. Спалювання із ступінчастою подачею 
повітря

5 0,14 Технологія головним чином інтегрується в пристрій 
низькоемісійних пальників

2. Застосування низькоемісійних пальникових 
пристроїв

3278 0,040,14 В наявності декілька типів низькоемісійних пальників. 
Деякі включають рециркуляцію димових газів або 
інтегрують системи внутрішнього ступінчастого горіння

3. Рециркуляція димових газів 5576 0,040,14 Ефективна технологія. Використана у багатьох випадках 
в штаті Каліфорнію

4. Застосування низькоемісійних пальникових 
пристроїв + рециркуляція димових газів

‐ 0,040,07 Найбільш поширена технологія для отримання дуже 
низьких рівнів NOx. Деякі конструкції  низькоемісійних
пальників інтегрують рециркуляцію димових газів

5. Застосування радіаційних низькоемісійних
пальникових пристроїв

5382 0,020,07 Досвід отриманий на комерційній основі і обмежений 
котлами малих потужностей

Методи зниження утворення викидів оксидів азоту
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Методи очищення димових газів

«Мокрі» методи 
очистки димових 

газів«Сухі» методи 
очистки димових 

газів

Електрофільтри

Рукавні фільтри

Відцентрові 
апараті

Скрубери

Емульгатори

Пінні апарати
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Методи десульфуризації
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Комплексна двоступенева система очистки димових
газів від золи та діоксиду сірки

1 – вхідний патрубок;
2 - двоканальний дворівневий 
відцентровий фільтр ЦФ2-2-16Г 
(до 16000 м3/год) - перший 
ступень очищення - реактор;
3 та 4 - шестиканальний 
однорівневий відцентровий 
фільтр ЦФ1-6-8 (до 8000 м3/год)
- другий ступень очищення;
5 - газохід
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Центробежный фильтр для пыле – газоочистки



Установка очищення димових газів від золи 
котла НТКШ 3.2 МВт
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Циклофильтр



ТЕЦ на ТПВ

В Україні щорічно утворюється біля 11 млн. т твердих 
побутових відходів (ТПВ). Їх теплотворна здатність дорівнює 
6‐7 МДж/кг.  Використання їх енергетичного потенціалу 
через впровадження ТЕЦ на ТПВ дозволить прискорити 
вирішення енергетичних, екологічних та соціальних 
проблем. 

Доцільно залучити інвестиції для будівництва ТЕЦ на 
ТПВ у всіх містах України з чисельністю населення більше 700 
тис. осіб, що дозволить заощадити до 0,5 млрд.м3/рік 
природного газу. Строк окупності ТЕЦ на ТПВ біля 10 років.
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Разработана реконструкция горелок на 
полное двухступенчатое сжигание 

природного газа со снижением максимальной 
температуры в топочной камере типа ГДС-
100Р(ГДС-50Р) – позволяет дополнительно 

уменьшить образование NOx на 15-20%.

1 - коллектор природного газа с газовыми 
соплами; 2 - патрубок первичного воздуха; 

3 - патрубок вторичного воздуха; 4 - шибер для 
регуляции вторичного воздуха; 

5 - лопаточный аппарат для закручивания 
воздушного потока первичного воздуха; 
6 - амбразура горелки; 7 - насадка из 

огнеупорного материала.

Схема горелочного 
устройства двухстадийного 
сжигания природного газа 
разработанная Институтом 
газа НАН Украины ГДС-100 

(ГДС-50) которые 
установлены количестве 

более 1000 шт. в котлах ПТВМ-
100 (ПТВМ-50)



Конструкция горелки Длина насадка, 

lвн

Концентрация

оксидов азота, мг/м3

(приведенная к  = 1,0)

Горелка Белгородского котельного 

завода

0 260-320

Горелка Института газа и БелКЗ

1го поколения 0,2 130-200

Горелка стадийного сжигания 

из спец. насадком конструкции 

Института газа

2,2 100

Реконструкция горелок на полное двухступенчатое сжигание природного газа со 

снижением максимальной температуры в топочной камере типа ГДС-100Р(ГДС-50Р) 



Схема горелки с подачей газов рециркуляции в топливо 
(природный газ)



Горелочное устройство (с возможностью работы на малом газе) мощностью 
10 МВт для ступенчатого сжигания природного газа в котле ДЕ-16/14 

(1-газовая камера; 2-газовый коллектор; 3-сопла основной горелки и горелки 
малого газа; 4-закручивающий аппарат; 5-корпус горелки; 6-амбразура.)



Коллектор малого газа двуколлекторной горелки 
двустадийного  сжигания природного газа

1 – подведение природного газа (соединительный 
фланец); 2 – газовый коллектор, который размещён на 
трубе вторичного воздуха;  3 – воздушная труба для 
подведения вторичного не закрученного потока 

воздуха; 4 – газовые отверстия для подачи природного 
газа. 

Для котлов ДЕ и ДКВР предлагается реконструкция с установкой 
дополнительного  коллектора (соосно устанавливается горелка малого газа) 

для эксплуатации его в режиме меньше 30% нагрузки от основной с 
применением стадийного сжигания  природного газа что даст возможность 
повысить коэффициент регулирования горелки  с 1:3 до 1:10, снизит выбросы 

оксидов азота и повысит КПД котла, особенно в осенне‐весенний период



Котел ДЕ-16/14 Лужанского спиртзавода с 
установленной новой горелкой ГМ-10-Б, 
что работает на биогазе и природном 
газе, отдельно биогазе и природном газе

Котел ДЕ-16/14 Лужанского 
спиртзавода с установленной новой 
горелкой ГМ-10-Б, что работает на 
биогазе и природном газе, отдельно 

биогазе и природном газе

1 - трубопровод для подвода биогаза;
2 - трубопровод природного газа.



Горелка МПИГ-3Б, установленная на Бортнической станции 
аэрации в котле ДКВР-6,5/13, работающая на биогазе



1 – твердотопливный котел;
2 – пылевой циклон; 

3 – смесительное устройство; 
4 – газовая горелка; 
5 – газовый котёл; 

6 – конвективные пакеты; 
7 – дымосос; 

8 – дымовая труба;

Запатентована схема совместной работы 
твердотопливного котла (топки) и газового котла,

что позволяет сжигать твёрдое топливо (дрова, листья и 
др.) прямо в городе без ухудшения состояния прилегающего 

атмосферного воздуха
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Тел.:          (+38 044) 453 2862 
Тел/факс: (+38 044) 456 9262

e-mail: office@engecology.com
www.engecology.com

Інститут промислової екології

Дякую за увагу


