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Вступ
Чорна металургія є однією з найбільш енерговитратних
галузей промисловості. Застосування вугілля у якості основного
первинного енергоносія робить її значним джерелом викидів СО2.
За даними International Energy Agency частка чорної металургії
у загальних світових викидах СО2 від промислових джерел
складає 30%, а у загальних антропогенних викидах парникових
газів – близько 9%. Таким чином, вирішення глобальних проблем
пом’якшення зміни клімату без суттєвого скорочення викидів
парникових газів підприємствами чорної металургії неможливе.
Незважаючи на значний прогрес у розробці нових матеріалів, сталь ще надовго залишиться основним конструкційним матеріалом для таких галузей як машинобудування, будівництво,
транспорт, енергетика та інші. Навіть сучасний комп’ютер на 25%
складається зі сталі. Чорна металургія – це основа соціальноекономічного розвитку, тому ефективна модернізація та вирішення екологічних задач у цій галузі мають ключове значення в контексті усього комплексу глобальних та регіональних аспектів соціально, економічно та екологічно сталого розвитку.
У цьому виданні автор мав на меті поєднати комплекс міждисциплінарних питань, включаючи спостереження та прогнозування зміни кліматичної системи, міжнародні інструменти для запобігання зміни клімату, концепцію еко-інновацій, інформацію
про фактори та засоби технологічного забезпечення сталого розвитку, а також сценарії майбутнього світової металургії.
Власний досвід автора у сфері екологічно сталого
промислового розвитку включає, зокрема, роботу у якості
експерта для програми механізмів сталого розвитку Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату (UN FCCC, проекти Clean
Development Mechanism), а також наукові дослідження в контексті
зменшення техногенного впливу підприємств чорної металургії
на навколишнє природне середовище.
Чинне видання підготовлено у рамках виконання спільного
європейського проекту за програмою Tempus ”Higher engineering
training for environmentally sustainable industrial development”
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(543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR;2http://hetes.
com.ua/) у якості підручника з дисципліни «Сталий розвиток у
промисловості» для студентів спеціальності «Металургія чорних
металів».
Автор вдячний завідувачу кафедри металургії чавуну
Національної металургійної академії України д.т.н., професору
А.К.Тараканову за ознайомлення з матеріалами роботи, цінні
зауваження та рекомендації.

4

1. Кліматична система Землі
та фактори зміни клімату

1.1. Енергетичний баланс у атмосфері та парниковий ефект
Клімат Землі постійно змінюється протягом історії нашої
планети. Його формування та тенденції змін є результатом
дуже складної взаємодії сукупності масштабних процесів, що
відбуваються як у межах нашої атмосфери, так і в зовнішньому
космосі.
Схема на рис.1.1 спрощено ілюструє потоки енергії між
зовнішнім космосом, атмосферою та поверхнею Землі й показує,
яким чином комбінація цих потоків утримує теплоту, створюючи
парниковий ефект. Сонце дає практично усю енергію, яку Земля
отримує ззовні. Згідно досліджень1, з прямими сонячними
променями до верхнього шару атмосфери надходить у середньому
1366 Вт/м2, втім переломлення та віддзеркалення променів
обмежують абсорбовану енергію на рівні близько 235 Вт/м2.
У разі, якби це була уся отримувана поверхнею Землі кількість
теплоти, то, не враховуючи віддзеркалювальну здатність Землі
(так зване альбедо), її поверхня мала би температуру близько
-18°C. Натомість, земна атмосфера абсорбує частину теплового
випромінювання, рециркулюючи теплоту завдяки так званому
парниковому ефекту, що дає додатково 324 Вт/м2 та забезпечує
середню температуру земної поверхні близько +14 °C.
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Рис.1.1. Ілюстрація енергетичного балансу Землі
(графічна інтерпретація даних Kiehl та Trenberth – згідно з даними роботи2)

Найпоширенішим в атмосфері парниковим газом (що
абсорбує теплове випромінювання, сприяючи парниковому
ефекту) є водяна пара. Як і будь-який інший газ, водяна пара
має здатність до поглинання інфрачервоного (теплового)
випромінювання лише в певних діапазонах довжини хвилі,
у той час як в інших діапазонах вона є «прозорою» для
випромінювання. Ці діапазони – так звані «вікна водяної пари» –
мають найбільшу прозорість для хвиль довжиною 10 мкм.
Завдяки цьому складається певний енергетичний баланс, за якого
Земля не надто охолоджується, але й не перегрівається сонячним
випромінюванням, внаслідок повернення у космос певної частки
інфрачервоного випромінювання.
Оскільки спектри поглинання інфрачервоного випромінювання певними газами, зокрема диоксидом вуглецю
та водяною парою, не співпадають, наявність СО2 частково
перекриває «вікно водяної пари» в діапазоні довжини хвилі понад
12-13 мкм, а отже збільшення концентрації таких газів порушує
6

енергетичний баланс. Графічно це явище проілюстровано на
рис.1.2 за даними NASA3.

Рис. 1.2 Спектри поглинання інфрачервоного випромінювання СО2 та Н2О.

Окрім СО2, парниковий ефект спричиняють також інші
гази, а саме (згідно з Кіотським протоколом):
− метан, СН4;
− закис азоту, N2O;
− гідрофторвуглецеві сполуки;
− перфторвуглецеві сполуки;
− гексафторид сірки, SF6.
Означені гази мають набагато більшу активність щодо
поглинання інфрачервоного випромінювання, ніж СО2, втім,
враховуючи кількісні показники концентрації та середню
тривалість життя молекули в атмосфері, найбільший внесок до
парникового ефекту вносить саме диоксид вуглецю. Другим за
важливістю є метан. Для спрощення кількісної оцінки парникових
викидів ці гази перераховуються на еквівалент диоксиду вуглецю
з використанням величин так званого потенціалу глобального
потепління (GWP – global warming potential). GWP оцінює
випромінювальну потужність, спричинену певним газом по
відношенню до диоксиду вуглецю, для якого GWP дорівнює 1.
Величини GWP є різними залежно від того, на який час
проводиться розрахунок, оскільки окремі речовини можуть мати
великий вплив але розкладатися швидше за інші. Слід зазначити,
що величини GWP не є остаточно визначеними і різні джерела
наводять різні дані. В табл.1.1 наведено дані щодо парникових
газів згідно з даними4.
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Таблиця 1.1
Тривалість життя та потенціал глобального потепління для
різних речовин
Хімічна
формула

Тривалість життя
молекули в атмосфері
(років)

CO2
CH4
N2O
CHF3
CH2 FCF3
SF6
CF4

30-95
12
114
270
14
3200
50000

GWP за період
20
100
500
років
років
років

1
72
289
12000
3830
16300
5210

1
25
298
14800
1430
22800
7390

1
7,6
153
12200
435
32600
11200

1.2. Спостереження змін кліматичної системи
Явище глобального потепління, спричиненого людською
діяльністю, наявність якого активно обговорювалася протягом
останніх двох десятиріч, отримало чергове беззаперечне підтвердження в опублікованому у листопаді 2014 року П’ятому
оціночному звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату5
(далі – IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), над яким
протягом 6-ти років працювало понад 800 науковців з 70-ти країн
світу. Нові докази зміни клімату та прогноз змін у майбутньому
базуються на результатах незалежних наукових досліджень,
що включають в себе спостереження кліматичної системи,
вивчення палеокліматичних даних, теоретичних досліджень
та моделювання кліматичних процесів. Використання всіх цих
методів дало можливість отримати повну картину варіативних
та довгострокових змін в атмосфері, океані, кріосфері та земній
поверхні. Результати спостережень свідчать про наступне:
1.
Потепління кліматичної системи не викликає сумнівів.
Після 1950 року, зареєстровано ряд таких змін, які є
нетиповими або безпрецедентними за останні десятиріччя
чи навіть тисячоліття. Атмосфера та океан потеплішали,
8

сніговий та льодовиковий покрив зменшилися, рівень
світового океану підвищився та збільшилася концентрація
парникових газів (рис. 1.3, 1.4)
2.

Приповерхнева температура у кожному з останніх трьох
десятиріч була вищою за всі попередні, починаючи з 1850
року, а перше десятиріччя ХХІ століття було найтеплішим
(рис. 1.5). У Північній півкулі період з 1983 по 2012 рік
був найтеплішим 30-ти річним періодом за останні 1400
років.

3.

Середня температура земної поверхні (температура
повітря над поверхнею суходолу та поверхні моря) зросла
на 0,85 °C протягом періоду з 1880 по 2012 рік, причому загальне підвищення середньої температури протягом
2003-2012 років становить 0,78 °C (рис.1.3).

4.

Підвищення температури земної поверхні спостерігалося
майже по всій планеті з 1901 по 2012 рік.

5.

З 1950 року у глобальному масштабі кількість холодних
днів та ночей зменшилася, а кількість теплих днів та ночей
збільшилася. Кількість регіонів, де випадки сильних
опадів почастішали, є більшою, ніж тих регіонів, де їхня
кількість знизилася.

6.

Потепління океану складає найбільший внесок (більше
90%) у підвищення енергії, накопиченої кліматичною
системою протягом періоду з 1971 по 2010 рік. Температура
верхнього шару океану (0-700 м) підвищилася з 1971 по
2010 рік.

7.

На глобальному рівні нагрівання океану глибиною до
75 м відбувалося на 0,11°C кожне десятиріччя протягом
періоду з 1971 по 2010 рік.

8.

Протягом останніх двох десятиріч льодовики Гренландії
та Антарктики втрачають свою масу; льодовики
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продовжують танути майже по всьому світу; морський
крижаний покрив в Арктиці та сніговий покрив у
Північній півкулі продовжують зменшуватися (рис.1.3).
9.

За дуже небагатьма винятками, льодовиковий покрив
продовжує зменшуватися та втрачати свою масу по всьому
світу. Швидкість втрати маси льодовиків, не враховуючи
льодовиків на периферії льодовикових щитів, складала
226 Гт щороку протягом 1971-2009 років, та 275 Гт
щороку протягом 1993-2009 років.

10.

Температура вічної мерзлоти підвищилася у більшості
регіонів з початку 1980-х років. Зареєстроване потеп
ління сягало 3°C у низці регіонів Північної Аляски (від
початку 1980-х до середини 2000-х років) та до 2°C
у північних регіонах Європейської частини Росії
(1971-2010 роки), де спостерігалося суттєве зменшення
товщини та площі вічної мерзлоти протягом 1975-2005
років.

11.

Підвищення глобального середнього рівня Світового
океану з середини ХІХ століття було вищим за середні
значення протягом останніх двох тисячоліть. Глобальний
середній рівень Світового океану підвищився на 0,19 м
протягом періоду з 1901 по 2010 рік (рис.1.4).

12.

Концентрація парникових газів – CO2, CH4 та N2O – в
атмосфері підвищилася до рівнів, що є безпрецедентними
за останні 800 000 років. Концентрація CO2 в атмосфері
підвищилася на 40% від доіндустріального рівня,
головним чином, внаслідок спалювання викопного палива
та зміни землекористування. Океан поглинув близько 30%
антропогенних викидів оксиду вуглецю, що спричинило
підвищення кислотності океану (рис. 1.5).

13.

Атмосферна концентрація CO2, CH4 та N2O підвищилася, починаючи з 1750 року, внаслідок діяльності людини.
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У 2011 році концентрація цих парникових газів сягнула
391 ppm (parts per million – частинок на мільйон), 1803
ppb (parts per billion – частинок на мільярд) та 324 ppb, перевищивши доіндустріальні рівні на 40%, 150% та 20%,
відповідно.

Рис. 1.3. Усереднена комбінована зміна поверхні суші та океану за даними
спостережень 1850-2012 років.

11

Рис. 1.4. Зміна показників снігового і
льодового покрову та рівня світового
океану

Рис. 1.5. Зміна вмісту СО2 в
атмосфері (ppm), парциального
тиску СО2 (µатм) та кислотності
у приповерхневому шару
океану

1.3. Фактори зміни клімату
Зміна клімату відбувається внаслідок дисбалансу природних
та антропогенних факторів, що спричиняють зміну енергетичної
системи Землі. Для розуміння та кількісного оцінювання таких
факторів ключовим є поняття випромінювальної потужності
(radiative forcing). В кліматології випромінювальна потужність
(іноді використовується термін кліматична потужність) – це
різниця енергії випромінювання, що Земля її отримує від Сонця,
та енергії, випроміненої Землею у космос. Як вже було показано
раніше (рис.1.1), важливим чинником цього балансу є наявність в
атмосфері парникових газів, зокрема СО2.
IPCC дає наступне визначення: «Випромінювальна потужність – це міра впливу певного фактора, що порушує баланс вхідної
та вихідної енергії в системі Земля-атмосфера, та є показником
важливості цього фактора, як потенційного механізму зміни
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клімату».
На рис.1.6 наведено діаграму, що ілюструє зв’язок
випромінювальної потужності з іншими аспектами зміни
клімату. Антропогенні фактори та природні процеси прямо або
опосередковано спричиняють зміну чинників, що впливають
на клімат. Загалом, ці процеси не лише мають своїм наслідком
специфічні – позитивні чи негативні – зміни випромінювальної
потужності, але й спричиняють певні вторинні ефекти, наприклад,
такі, як зміна випаровування. Разом це призводить до розладів
клімату, що супроводжуються відповідною реакцією. Окремі
біогеохімічні процеси створюють зворотній зв’язок від зміни
клімату до факторів, що її спричиняють (наприклад, потепління
клімату спричиняє збільшення емісії з заболочених місцевостей
метану, який також є парниковим газом). Потенційна можливість
пом’якшення зміни клімату шляхом впливу на активність людини
позначена штриховою лінією.

Рис.1.6. Ілюстрація зв’язку випромінювальної потужності з іншими факторами
зміни клімату (згідно з джерелом6).

13

У П’ятому оціночному звіті використовуються значення
випромінювальної потужності, що мали місце у 2011 році
відносно доіндустріальних умов (до 1750 року), виражені у
Вт/м2. Позитивне значення випромінювальної потужності свідчить
про нагрівання, а негативне – про охолодження земної поверхні.
Випромінювальна потужність оцінюється на основі безпосередніх
(in-situ) вимірювань та дистанційних спостережень, вивчення
властивостей парникових газів та аерозолів, а також розрахунків з
використанням кількісних моделей процесів, що спостерігаються.
Зміну температури земної поверхні (ΔTs) залежно від
випромінювальної потужності можна оцінити з використанням
наступної формули:
		

ΔTs = λ Δ F		

(1.1)

де λ – коефіцієнт чутливості клімату, K/(Вт/м2), ΔF – випромі
нювальна потужність. Типовим значенням λ є 0.8 K/(Вт/м2), звідки
з використанням спрощених методів розрахунку ΔF залежно
від концентрації парникових газів (див. матеріали Третього
оціночного звіту IPCC7) можна отримати потепління на 3K при
подвоєнні концентрації CO2.
Найбільш важливі висновки щодо факторів впливу на зміну
клімату є такими:
1. Сукупна випромінювальна потужність є ”позитивною”, що призвело до поглинання енергії кліматичною
системою. Зростання атмосферної концентрації CO2 з
1750 року становить найбільший внесок (майже 75%) у
підвищення сукупної випромінювальної потужності.
2.

Сукупна антропогенна випромінювальна потужність
відносно 1750 року складає 2,29 Вт/м2; починаючи від
1970 року, вона зростає більш стрімко, ніж у попередні
десятиліття (рис.1.7).

3.

Сукупний вплив тих природних факторів, що мають
«негативну» випромінювальну потужність (зміна
сонячного випромінювання та кількість стратосферних
вулканічних аерозолів тощо), тобто сприяють охо14

лодженню, протягом останнього століття є досить
незначним, за винятком періодів одразу після великих
вулканічних вивержень.

Рис.1.7. Зміна сукупної випромінювальної потужності по відношенню
до 1750 року (вертикальними лініями показано коридор оцінок за різними
моделями).

1.4. Прогнозування зміни клімату
Прогнози зміни кліматичної системи здійснюються на
основі низки кліматичних моделей різного ступеню складності,
що імітують кліматичну систему, використовуючи певні сценарії
зміни антропогенних факторів.
IPCC використовує чотири сценарії, що називаються
репрезентативними траекторіями концентрацій (Representative
Concentration Pathways – RCP). Ці сценарії описують чотири
варіанти майбутнього, які відрізняються за кількістю парникових
газів, що мають надійти до атмосфери в наступні роки та за
динамікою, згідно з якою ці рівні буде досягнуто. Їхні скорочені
назви – RCP2.6, RCP4.5, RCP6 та RCP8.5 – посилаються на рівні
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випромінювальної потужності, які буде досягнуто у 2100 році
відносно доіндустріальної епохи (+2,6, +4,5, +6,0 та +8,5 Вт/м2
відповідно).
Слід зазначити, що побудова сценаріїв являє собою
результат роботи кількох великих міждисциплінарних груп
дослідників, які працюють за наступними напрямами:
1. Моделювання клімату. Вивчається вплив глобального
потепління на зміну клімату як таку та вплив викидів на
навколишнє середовище.
2. Моделювання інтегрованого оцінювання. Комбінується
інформація з різних галузей знань, здебільшого задля
оцінювання впливу викидів на сценарії соціальноекономічного розвитку.
3. Вплив, адаптація та уразливість. Досліджуються
аспекти екологічного впливу, адаптації та уразливості,
включаючи дисципліни, що належать до соціальних
наук, економіки, інженерії та природничих наук.
Таким чином, сценарії враховують сукупність величезної
кількості факторів, серед яких зокрема політика та законодавство, щодо обмеження техногенного впливу на клімат, зростання
народонаселення, валового внутрішнього продукту, застосування
новітніх технологій та матеріалів, структура енергобалансу,
динаміка виснаження енергоресурсів та багато інших (деякі з цих
чинників враховуються як глобально, так і за окремими регіонами
Землі). Оскільки існуючі моделі охоплюють надзвичайно
широке коло питань – від зміни структури харчування людей (з
чим пов’язані відповідні процеси у сільському господарстві) до
прогнозування економічної доцільності використання водню у
якості пального на транспорті протягом наступного сторіччя, –
детальний розгляд сценаріїв виходить за рамки чинного видання.
В табл.1.2 наведено результати прогнозу зміни середньої
глобальної температури приземного повітря для середини та кінця
ХХІ сторіччя відносно до періоду 1986–2005 років за різними
сценаріями RCP за даними IPPC8. Окремі результати моделювання
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щодо використання первинної енергії (тобто енергії природних
ресурсів) за різними сценаріями наведено на рис.1.8.
Найбільш оптимістичним з чотирьох сценаріїв є RCP2.6,
який розроблено, маючи на меті забезпечення зростання середньої
світової температури в межах до 2°С (випромінювальна потужність
при цьому зростає до 2,6 Вт/м2) у порівнянні з доіндустріальною
епохою. На рис.1.9 наведено результати моделювання споживання
первинної енергії за видами згідно з базовим сценарієм та RCP2.69.
Базовий сценарій передбачає проекцію сучасних технологічних
трендів у майбутнє без застосування політичних та законодавчих
механізмів обмеження викидів парникових газів. Сценарій RCP2.6
передбачає суворе законодавче обмеження викидів парникових
газів й застосування технологій уловлювання та зберігання
вуглецю (CCS – carbon capture and storage), згідно з якими диоксид
вуглецю уловлюватиметься з викидів та зберігатиметься у формі,
що запобігатиме його потраплянню до атмосфери (наприклад, у
формі карбонатів лужних металів). Слід зазначити, що за усієї
привабливості, соціально-політична та технолого-економічна
можливість реалізації такого сценарію не є сьогодні очевидною.
Таблиця 1.2.
Прогноз зміни середньої глобальної температури
приземного повітря для середини та кінця ХХІ сторіччя відносно
до періоду 1986–2005 років за різними сценаріями RCP

Сценарій
RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

Середня величина та вірогідний інтервал зміни
температури, °С
2046-2065 роки
2081-2100 роки
1,0 (0,4–1,6)
1,0 (0,3–1,7)
1,4 (0,9–2,0)
1,8 (1,1–2,6)
1,3 (0,8–1,8)
2,2 (1,4–3,1)
2,0 (1,4–2,6)
3,7 (2,6–4,8)
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Рис.1.8. Прогноз обсягу та структури використання первинної енергії за
різними сценаріями (ЕДж, екзаДжоуль = 1018 Дж)10.

а)					

б)

Рис.1.9. Прогноз використання первинної енергії за видами згідно
з базовим сценарієм (а) та RCP2.6 (б).

Детальніше з основами сценаріїв RCP, викладеними у
популярній формі, можна ознайомитися в роботі11. База даних
сценаріїв RCP є доступною на вільному інтернет-ресурсі RCP
Database12, інтерфейс якого дозволяє користувачеві моделювати зміни викидів у глобальному вимірі та для окремих регіонів.
Приклад такого моделювання для викидів СО2 від промислових
джерел на 2050 рік з використанням моделі RCP2.6 наведено на
рис.1.10.
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Рис.1.10. Приклад моделювання викидів СО2 від промислових джерел
на 2050 рік за моделлю RCP2.6 з використанням ресурсу RCP Database.

У всіх сценаріях RCP атмосферна концентрація CO2 є вищою
за сьогоднішній рівень внаслідок зростання сукупних викидів
CO2 протягом ХХІ століття. На рис.1.11 наведено зміну
еквівалентної концентрації СО2 в атмосфері за чотирма сценаріями, де вплив різних газів, що змінюють випромінювальну
потужність (СН4, NO2, аерозолі тощо), приведений до еквіваленту
СО2.

Рис.1.11. Зміна еквівалентної концентрації СО2 протягом ХХІ сторіччя
за різними сценаріями.

Згідно з П’ятим оціночним звітом IPCC, основні висновки
щодо майбутньої зміни клімату на глобальному та регіональному
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рівнях є, зокрема, такими:
− Збільшення кількості викидів парникових газів призведе
до подальшого потепління клімату (рис.1.12) та зміни усіх
компонентів кліматичної системи. Обмеження кліматичних
змін потребуватиме значних та сталих скорочень викидів
парникових газів.
− До кінця ХХІ століття підвищення температури, напевно, буде
більшим за 1,5°C (з великою мірою вірогідності – більше за
2°C) порівняно до періоду з 1850 по 1900 рік, причому підвищення температури продовжиться й після 2100 року. Глобальне потепління й надалі буде характеризуватися як міжрічною,
так і десятирічною мінливістю та не буде однорідним у різних
регіонах.
− Зі зростанням середньої глобальної температури буде більше
теплих, ніж холодних температурних екстремумів, як у
добовому, так і сезонному вимірах. Хвилі спеки відбуватимуться
частіше і триватимуть довший час. Холодні зимові екстремуми
також подекуди матимуть місце.
− Зміни глобального кругообігу води внаслідок потепління клімату
протягом ХХІ століття не будуть однорідними. Збільшиться
контраст між сезонною середньою кількістю опадів у сухих та
вологих регіонах, а також між сухими та вологими сезонами,
однак можуть бути регіональні винятки.
− Прогнозується нагрівання світового океану протягом ХХІ
століття. Відбуватиметься передача тепла від поверхні до
глибини океану, що вплине на його циркуляцію.
− Арктичний льодовиковий покрив продовжуватиме танути, а
сніговий покрив Північної півкулі зменшиться зі зростанням
глобальної середньої температури протягом ХХІ століття. Цей
процес буде невпинним.
− Глобальний середній рівень Світового океану протягом ХХІ
століття підвищуватиметься (рис.1.13). Швидкість зростання
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рівня світового океану перевищить ту, що спостерігалася протягом періоду з 1971 по 2010 рік, у зв’язку зі збільшенням нагрівання океану, а також втратою маси льодовиків та льодовикових щитів.
− Внаслідок впливу зміни клімату на процеси вуглецевого циклу, відбудеться збільшення концентрації CO2 в атмосфері. Подальше поглинання вуглецю океаном призведе до підвищення
кислотності останнього.
− Сукупні викиди CO2, головним чином, визначають підвищення
глобальної середньої температури земної поверхні до кінця
ХХІ століття. Навіть якщо антропогенні викиди CO2 раптово
припиняться, більшість компонентів кліматичної системи
продовжить змінюватися упродовж століть.
− Необхідно, утримувати сукупні викиди CO2 у гігатонах
вуглецю на рівні до 1000 Гт С, відповідно, щоб з ймовірністю
> 66% обмежити спричинене антропогенними викидами
CO2 потепління в межах 2°C порівняно до 1861-1880 років.
Причому станом на 2011 рік вже було здійснено викиди обсягом
531 Гт С.
− Значною мірою, антропогенна зміна клімату, вже спричинена
викидами CO2, є незворотною протягом подальших століть чи
навіть тисячоліть (за винятком ситуації, якщо поглинання CO2
буде більшим за його викиди протягом тривалого періоду часу).
Навіть у разі повного припинення антропогенних викидів CO2
температура земної поверхні залишиться на підвищеному
рівні протягом багатьох століть. Враховуючи довготривалість
передачі тепла з поверхні океану до його глибини, нагрівання
океану продовжиться. За різними сценаріями від 15% до 40%
вже здійснених викидів CO2 залишиться в атмосфері більше
ніж на 1000 років.
− Для протидії зміни клімату було запропоновано методи так
званої геоінженерії, яка має на меті заплановано впливати на
кліматичну систему. Відсутність доказів робить неможливим
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комплексну кількісну оцінку як методів видалення діоксиду
вуглецю (Carbon dioxide removal – CDR), так і методів
управління сонячною радіацією (Solar Radiation Management – SRM), а також їхнього впливу на кліматичну систему.
Методи CDR мають біогеохімічні та технологічні обмеження
для потенційного використання на глобальному рівні. Бракує
інформації для оцінки того, наскільки можуть бути зменшені
викиди CO2 протягом століття шляхом їх вилучення з
атмосфери. Моделювання свідчить про те, що методи SRM
мають значний потенціал компенсувати підвищення глобальної
температури, однак, вони можуть змінити кругообіг води та не
компенсуватимуть збільшення кислотності світового океану.
Методи CDR та SRM матимуть побічні ефекти та довгострокові
наслідки на глобальному рівні.

Рис.1.12. Прогноз зміни середньої приповерхневої температури Землі
в період 2081-2100 років у порівнянні з періодом 1986-2005 років
за сценаріями RCP2.6 (зліва) та RCP8.5 (справа).

Рис.1.13. Прогноз збільшення середнього рівня океану за сценаріями
RCP2.6 (синій) та RCP8.5 (червоний)
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Таким чином, аналітичні дані свідчать про те, що лише
невідкладні дії, спрямовані на суттєві скорочення викидів
парникових газів, можуть знизити кліматичні ризики у ХХІ
сторіччі та у більш далекому майбутньому покращити можливість адаптації, скоротити майбутні витрати, спрямовані на
пом’якшення зміни клімату та забезпечити сталий розвиток.
Існує декілька підходів щодо пом’якшення зміни клімату,
впровадження яких може забезпечити утримання глобального
потепління у межах 2°C відносно до передіндустріального рівня.13
Реалізація цих підходів потребуватиме суттєвого скорочення
викидів протягом декількох десятиріч та досягнення наприкінці
сторіччя технологічного рівня, коли викиди парникових газів
будуть близькими до нуля. Це буде пов’язане з вирішенням
численних технологічних, економічних, соціальних та
організаційних проблем. Причому серйозність таких викликів
суттєво зросте у випадку, якщо вирішення проблем буде
відкладатися, або якщо не буде створено нові технології.
Встановлення екологічних завдань, менш амбіційних, ніж
вищезгадані 2°С, не змінює самої проблеми, а лише розтягує її
вирішення на довший термін та за гіршого кінцевого результату.
Ефективне запобігання зміни клімату потребує інтегрованого підходу на всіх рівнях людської діяльності. Воно має
включати ефективне управління, розвиток екологічних інновацій,
залучення інвестицій, модернізацію інфраструктури, зміну стилю
життя та поведінки людей. Дуже важливим є політичний фактор,
що має реалізовуватися на міжнародному, національному та
регіональному рівнях, забезпечуючи підтримку технологічного
розвитку.
Підсумовуючи, можна сказати, що зміна клімату, безумовно,
являє загрозу сталому розвитку. Але сьогодні ще існує можливість
пов’язати в одне ціле заходи із запобігання зміни клімату з
досягненням завдань соціального характеру. Наступні розділи
чинного видання покликані продемонструвати, що, незважаючи
на складність проблеми, існує можливість її вирішення та показати
можливі шляхи забезпечення сталого розвитку на прикладі
металургійної промисловості.
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2. Міжнародні інструменти запобігання зміни
клімату

2.1. Кіотський протокол
З огляду на масштабність, невідворотність спричиненої
антропогенними факторами зміни клімату та глобальний характер
проблеми, необхідність скоординованих дій міжнародної
спільноти щодо запобігання та пом’якшення впливу активності
людства на навколишнє природне середовище не викликає
сумнівів. Важливість започаткування міжнародних договорів,
спрямованих на запобігання зміни клімату та механізмів
їхньої реалізації, було визнано на Конференції ООН по охороні
навколишнього середовища і розвитку, що відбулася у 1992 році
у Ріо-де-Жанейро. Згідно з підписаною представниками урядів
154-х країн Рамковою конвенцією зі зміни клімату (далі – UNFCCC,
United Nations Framework Convention on Climate Change)1,
уряди після ратифікації взяли на себе зобов’язання скоротити
викиди парникових газів з метою «запобігання небезпечного
антропогенного втручання в кліматичну систему Землі». Сама по
собі Конвенція не встановлює обмежень щодо викидів парникових
газів для окремих країн і не містить механізмів впровадження. В
цьому сенсі вона не накладає юридичних зобов’язань на уряди
країн-учасників. Конвенція лише встановлює базові принципи
для наступних міжнародних договорів (протоколів), які можуть
встановлювати певні обмеження та зобов’язання.
Одним з базових принципів є те, що згідно зі Статтею 3
(п.1), захищаючи кліматичну систему, сторони мають діяти на
основі «спільної але диференційованої відповідальності», при
цьому розвинуті країни мають бути лідерами цього процесу.
Зокрема, Стаття 4 (п.7) зазначає, що ступінь ефективності
впровадження своїх зобов’язань країнами, що розвиваються,
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залежатиме від ефективного впровадження розвинутими
країнами своїх зобов’язань відносно надання фінансових ресурсів та трансферу технологій, враховуючи те, що економічний
та соціальний розвиток і боротьба з бідністю є пріоритетами для
країн, що розвиваються. Цей підхід повністю відповідає базовим
концепціям сталого розвитку.
Розвинуті країни (серед яких і Україна) відносяться до так
званого Додатку І до UNFCCC. Для цих країн було встановлено
ціль стабілізувати викиди парникових газів на рівні, який для
кожної країни було визначено індивідуально у діапазоні від
1990 до 2000 року. Втім, вже через три роки після прийняття
UNFCCC – на першій конференції учасників конвенції у 1995
році в Берліні – таку мету було визнано неадекватною, оскільки
за умови використання існуючих технологій стабілізація викидів
парникових газів означає обмеження промислового розвитку
та економічного зростання. Подальші дискусії з цього приводу
призвели до розробки Кіотського протоколу, який було прийнято
у 1997 році. На відміну від попередніх документів UNFCCC,
Кіотський протокол має юридичну силу згідно з міжнародним
законодавством, встановлюючи зобов’язання для розвинутих
країн щодо скорочення викидів парникових газів.
Зважаючи на застереження щодо прийняття на себе
юридичних зобов’язань Кіотського протоколу, процес його
ратифікації урядами країн-учасників зайняв 8 років. Статтею
25 Протоколу було передбачене введення його в дію, тільки за
виконання двох умов: його мають ратифікувати не менше 55
країн, що включені до Додатку І (тобто розвинутих), при цьому
частка країн-підписантів у загальносвітових викидах СО2 має бути
не меншою за 55%. Першу умову було виконано у травні 2002
року (55-ою країною була Ісландія), а другу – після ратифікації
Росією (16 лютого 2004 року), яка за станом на 1990 рік була
відповідальною за 17,4% світових викидів парникових газів.
Україна ратифікувала Протокол 4 лютого 2004 року.
На сьогоднішній день Протокол є ратифікованим 191
країною. Він не ратифікований США (36% викидів парникових
газів станом на 1990 рік), до того ж Канада вийшла з Протоколу у
2012 році.
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Кіотський протокол має два періоди впровадження.
Перший період тривав з 2008 по 2012 рік. В цей період
країни-учасники прийняли на себе певні зобов’язання щодо
обмеження викидів парникових газів у порівнянні з 1990 роком
(за винятком кількох колишніх східноєвропейських країн
соціалістичного блоку, для яких у якості базових були обрані
1985-1989 роки). Зобов’язання не були встановлені однаковими
для всіх країн. Формально кажучи, найсуворіші з них взяв на себе
Люксембург (скорочення викидів на 28%), найменш обтяжливі –
Греція (можливість збільшення викидів на 25%). Втім, зазначені
цифри не дають можливості адекватно судити про ступінь
обтяжливості зобов’язань, оскільки слід враховувати динаміку
розвитку промисловості, зростання народонаселення тощо.
Кіотський протокол неодноразово був об’єктом критики – насамперед, з огляду на не завжди обґрунтований
підхід щодо зобов’язань для окремих країн-учасників. Зокрема, встановлення «нульового» варіанту відповідно до 1990 року для Росії, враховуючи скорочення промислового виробництва у цій країні за ствердженням D.M.Lieverman2
де-факто стало інвестицією до її економіки у розмірі до
10 млрд дол. США – зиск, який може бути реалізований через
фінансові механізми Кіотського протоколу (будуть розглянуті
нижче). Слід зазначити, що для України також було встановлено
нульові зобов’язання та вельми вигідні умови участі у Протоколі. Загалом обмеження, встановлені в першому періоді
впровадження, мали забезпечити скорочення викидів парникових
газів країнами Додатку І у 2012 році на 5% у порівнянні з 1990
роком. Країни Додатку І мали змогу виконувати свої зобов’язання за Кіотським протоколом, скорочуючи викиди безпосередньо
в своїй країні, або через так звані «гнучкі механізми» (flexibility
mechanisms – розглядаються нижче), впроваджуючи технології,
що забезпечують скорочення викидів у країнах, які розвиваються
(ці країни не мали зобов’язань потягом першого періоду
впровадження).
Слід зазначити, що навіть через кілька років після
завершення першого періоду впровадження Кіотського про27

токолу, триває дискусія відносно того, наскільки дієвим виявився
цей інструмент. На рис.2.1 наведено дані щодо викидів парникових
газів країнами Додатку І (у тому числі з урахуванням США та
Канади). З першого погляду на ці дані можна зробити висновок,
що мету відносно скорочення викидів було досягнуто. Втім, більш
ретельний аналіз свідчить про те, що на зниження викидів у цій
групі країн більш суттєво впливало зменшення промислового
виробництва у країнах колишнього Радянського Союзу та його
східноєвропейських сателітах у 1990-ті роки, а також фінансова
криза та глобальна рецесія 2008 року. Це яскраво підтверджують
дані рис.2.1. (джерело – The Guardian3), де наведено результати
щодо зміни обсягів викидів парникових газів в окремих країнах
Додатку І: країни, що насправді приймали на себе обтяжливі
зобов’язання їх не виконали, в той час, як країни з більш вигідними
умовами участі у протоколі суттєво скоротили викиди парникових
газів («лідером» серед таких країн є Україна) – здебільшого зовсім
не внаслідок впровадження нових технологій.

Рис.2.1. Зміна викидів парникових газів в еквіваленті диоксиду вуглецю
(за даними4).
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Рис.2.2 Зміна викидів диоксиду вуглецю
окремими країнами Додатку І у 2012
році по відношенню до 1990 року
(без корегування за рахунок «гнучких
механізмів»).
Червоне – збільшення, синє –
скорочення.

Як видно з рис.2.3, викиди парникових газів в Україні за
період з 1990 року по 2010 скоротилися майже у 2,5 рази, що є
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результатом суттєвого скорочення промислового виробництва. В
той же час, в цілому у світі цей показник збільшився майже на
25% – насамперед за рахунок збільшення промислового виробництва у країнах, що розвиваються, які не входять до Додатку І.
Зокрема, внесок Китаю до світових викидів парникових газів
за цей період збільшився з 10,1 до 22,3%, а обсяг викидів зріс
у 2,89 разів.
Слід зазначити, що в металургійному комплексі
України викиди диоксиду вуглецю останнім часом суттєво зросли
внаслідок скорочення споживання природного газу та заміни
його, зокрема у доменному виробництві, пиловугільним паливом.
Так, протягом періоду з 2008 по 2013 рік за даними Держкомстату
сумарні питомі викиди СО2 на одну тону сталі зросли на 80%.
Таким чином, зміна структури споживання енергоносіїв у
майбутньому може суттєво позначитися на умовах участі України
в міжнародних договорах із запобігання зміни клімату.

Рис.2.3. Зміна викидів парникових газів в еквіваленті СО2 в Україні і світі
(за даними European Commission Joint Research Centre Institute
for Environment and Sustainability5).

Другий період зобов’язань за Кіотським протоколом
охоплює роки з 2013 по 2020. Втім, доповнення до протоколу,
пов’язані із зобов’язаннями щодо скорочення викидів, хоча й
були запропоновані у 2012 році, але й досі не набрали юридичної
сили: 37 розвинутих країн (у їх числі й Україна) повідомили
про те, що вони припинять свою участь у Протоколі або не
ратифікуватимуть доповнень до нього; Японія, Нова Зеландія та
Росія заявили про відмову від виконання завдань другого періоду;
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Канада припинила свою участь у Протоколі, а США й досі його
не ратифікували. Основною причиною ситуації, що склалася є
нереалістичність виконання встановлених зобов’язань. Зокрема,
у 2010 році в Канкуні (Мексика) на черговій Конференції ООН зі
зміни клімату було укладено договір про обмеження глобального
потепління в межах 2,0°C відносно до передіндустріального рівня,
що більшістю науковців було визнано нереалістичним. Як було
показано вище, це завдання відповідає сценарію RCP2.6, технікоекономічна та соціально-політична можливість реалізації якого не
є очевидною.
У грудні 2012 року на черговій Конференції ООН зі зміни
клімату (м. Доха) було прийняте рішення про подовження дії
протоколу до 2020 року та було встановлено 2015 рік, як термін
для запровадження документа, що замінить Кіотський протокол
(чергова конференція зі зміни клімату має відбутися у листопаді
2015 року в Парижі). Одним з вирішальних кроків на шляху до
цього стала зустріч лідерів США та КНР у листопаді 2014 року,
які підтвердили свою прихильність щодо запровадження нового
міжнародного договору у 2015 році. На зазначеній зустрічі
президент США анонсував скорочення викидів парникових газів
на 26-28% до 2025 року у порівнянні з 2005 роком. Китайський
лідер хоча й не визначив конкретних показників, але зауважив, що
викиди парникових газів в КНР сягнуть максимуму у 2030 році,
після чого відбудеться зменшення їхньої кількостіа.a Оскільки
ці дві країни є відповідальними за приблизно 45% усіх світових
викидів парникових газів, саме від їх відповідальності щодо
зобов’язань великою мірою залежатимуть як загальні показники
можливого скорочення викидів, так і виконання кліматичних
зобов’язань іншими країнами світу. Аналітики засвідчують, що
нині відбулася суттєва зміна позицій обох держав: якщо раніше її
характеризували висловом «ми не будемо, якщо ви не будете», то
зараз це «ми будемо, якщо ви будете».6 Це дуже важливо, оскільки
саме відсутність взаємної довіри між державами світу стала
основною причиною провалу Кіотського протоколу.
а

Взагалі, це узгоджується зі сценаріями глобального розвитку, які більш детально аналізуються у
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Принципову зміну у підходах було зафіксовано на
Конференції ООН зі зміни клімату у Лімі в грудні 2014 року: у
новому договорі планується прийняття зобов’язань усіма, не лише
розвинутими країнами, але й країнами, що розвиваються7. Це
віддзеркалює концептуальну зміну умов сьогодення у порівнянні
з тими, що існували на період укладання Кіотського протоколу:
зараз більша частина викидів утворюється саме у тих країнах,
що розвиваються. Прийняття таких «правил гри» потребуватиме
радикальної модернізації виробництва з метою забезпечення
конкурентоспроможності промисловості України.
Про офіційну позицію України щодо заходів, спрямованих
на подолання негативних наслідків зміни клімату та боротьбу з
глобальним потеплінням, можна дізнатися з матеріалів8 Державного агентства екологічних інвестицій.
2.2. Гнучкі механізми Кіотського протоколу
Кіотським протоколом запроваджено три так званих
”гнучких механізми”, спрямовані на зменшення вартості
досягнення завдань з обмеження викидів: механізм чистого
розвитку, торгівля викидами та спільне впровадження. Ці
механізми дають учасникам Протоколу доступ до можливості
економічно та ефективно скорочувати викиди, або вилучати СО2 з
атмосфери не лише у себе вдома, але й в інших країнах. Базовою
ідеєю гнучких механізмів є те, що витратність скорочення
викидів суттєво варіюється залежно від регіону, але результат для
атмосфери не залежить від того, де обмеження були запроваджені.
Всі три механізми базуються на системі обліку виконання
екологічних завдань, за якою країни Додатку 1 (що мають
зобов’язання за Кіотським протоколом) мали скоротити викиди
протягом п’ятирічного періоду на певну величину. Ця велична
ділиться на одиниці – AAU (assigned amount unit), кожна з яких
дорівнює еквіваленту однієї тонни СО2. AAU використовуються
у якості основи механізмів отримання кредитів країнамиучасниками завдяки проектам, що здійснені в інших країнахучасниках, та можуть бути зараховані у якості міри виконання
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завдань з обмеження викидів у власних країнах.
Отже, окрім заходів, що можуть забезпечити зменшення
викидів у власній країні, країни учасники Протоколу можуть частково виконувати свої зобов’язання за рахунок виконання проек-тів
в інших країнах. Як правило, в країнах, що розвиваються, існує
дуже значний потенціал щодо підвищення рівня енергозбереження, в той час, як окремі розвинуті країни працюють фактично
на межі сучасних технологічних можливостей. Так, зменшення
викидів СО2 для металургійного підприємства в Японії навіть
на 5%, якщо й можливе, то потребує значних інвестицій та
впровадження революційних технологій (наприклад, використання водню у якості відновника, вилучення СО2 з колошникового
газу тощо). В той же час, в Індії цієї мети можна досягти відносно
невеликим коштом з використанням добре опрацьованих технологій або навіть шляхом заміни маленьких доменних печей
великими тощо.
Нижче гнучкі механізми розглядаються більш детально.
2.2.1. Механізм чистого розвитку
Механізм чистого розвитку (Clean Development Mechanism,
CDM), що реалізується під егідою UNFCCC, передбачає співпрацю
між країною, яка розвивається, та індустріалізованою країною.
Сутність CDM полягає у тому, що країна Додатку І
Кіотського протоколу, яка має кількісні зобов’язання зі скорочення
викидів парникових газів, виступає у якості інвестора та
реалізовує проект зі скорочення викидів у країні, яка не входить
до Додатку І. По закінченні проекту країна Додатку І отримує
пом’якшення зобов’язань, еквівалентне кількості скорочених викидів, внаслідок проекту CDM, а країна, що розвивається, має
не лише безпосередній зиск від реалізації проекту, але й від
притоку інвестицій, розвитку інфраструктури та доступу до нових
технологій.
CDM працює наступним чином. Промислово розвинута
країна, що бажає отримати кредити від проекту за схемою CDM,
має отримати підтвердження країни, яка розвивається, про те,
що проект матиме внесок до її сталого розвитку. Після цього,
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використовуючи методологію, узгоджену виконавчим комітетом
(EB – Executive Board) CDM, аплікант (розвинута країна) має
довести, що запропонований проект не міг би реалізуватися у будьякому випадку (так званий критерій «додатковості» – additionality),
та встановити базисну лінію (baseline) – базовий сценарій, за
допомогою якого можна оцінити кількість викидів у майбутньому
за відсутності впровадження проекту. Після цього він проходить
оцінку незалежною агенцією, яка повинна підтвердити, що проект
дійсно має своїм результатом реальне, кількісно вимірюване
та довготривале скорочення викидів. На підставі цього EB
приймає рішення щодо реєстрації проекту. У разі, якщо проект
зареєстровано та впроваджено, EB надає його учасникам кредити,
так звані CER (Certified Emission Reductions – сертифіковане
скорочення викидів). Один кредит CER є еквівалентом однієї
тонни CO2 (або іншого парникового газу в еквіваленті CO2).
Кількість CER розраховується, як різниця між базовим варіантом
та фактичними викидами за даними моніторингу. Слід зазначити,
що CER є своєрідним ринковим товаром, тобто певний інвестор,
виконавши проект CDM, може продати CER на спеціалізованій
біржі, після чого покупець (промислово розвинута країна) може
використовувати одиниці CER, як частину виконання своїх
зобов’язань за Кіотським протоколом, навіть не приймаючи
безпосередньої участі у впровадженні проекту CER, але
інвестуючи у нього через біржовий механізм. У дещо спрощеному
вигляді схему реалізації проектів механізму чистого розвитку
наведено на рис.2.4.
Станом на 14 вересня 2012 року кількість випущених CER
досягла одного мільярда при 4626 зареєстрованих проектах за
схемою CDM, причому 60% одиниць CER походили за проектами,
впровадженими у КНР.
На жаль, дієвість ринкової складової CDM, як механізму
сприяння обмеженню викидів парникового газу через
стимулювання інвестицій, не витримала перевірки практикою.
Як видно з рис.2.5, ринкова вартість CER, які реалізовувалися
здебільшого з використанням Європейської схеми торгівлі
викидами (European Union Emissions Trading Scheme), впала
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з понад 20 Євро за одиницю у 2008 році майже до нуля вже
наприкінці 2012 року.

Рис.2.4. Принципова схема «механізму чистого розвитку»

Рис.2.5. Зміна ринкової вартості CER за даними 9.

Причиною падіння ринкової вартості CER стало
перевищення пропозиції над попитом внаслідок низки факторів,
детальний аналіз яких виходить за рамки цього видання. Таке
падіння було неочікуваним з огляду на довіру, що викликає
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участь в цій схемі ООН з її власними фінансовими ресурсами,
та поставило під загрозу низку інвестиційних проектів в рамках
CDM, оскільки можливість повернення коштів інвесторами
через механізм торгівлі викидами виявилася сумнівною. Наразі
виконавчий комітет CDM шукає шляхи відновлення мотивації
інвесторів щодо використання «механізму чистого розвитку»10.
2.2.2. Торгівля викидами та спільне впровадження
Торгівля викидами (International Emission Trading, IET) –
це ринковий механізм, який використовується для обмеження викидів, надаючи економічну мотивацію для скорочення викидів.
За схемою IET визначена урядова структура встановлює
підприємствам ліміти – граничну межу викидів певної речовини.
Підприємства, які бажають збільшити викиди понад встановлений
ліміт, можуть купувати додаткові дозволи у тих підприємств,
які викидають до атмосфери менше забруднювачів, ніж це їм
дозволено. Фактично за такою схемою «покупець» сплачує за
перевищення викидів, в той час як «продавець» отримує винагороду за скорочення викидів. У англомовній літературі схема має
назву cap and trade, тобто «обмежуй і торгуй». Той факт, що дозволи
на викиди за цієї схеми набирають товарну вартість, мотивує
виробників до найбільш економічно ефективного скорочення
викидів: шляхом енергозбереження, оптимізації виробництва,
впровадження інновацій тощо. З огляду на це, схема cap and trade
виявляється більш гнучким та економічно ефективним механізмом
скорочення викидів та мотивації модернізації виробництва у
порівнянні з такими підходами, як, наприклад, податок на викиди
тощо.
Існує кілька торгівельних схем для різних забруднювачів
повітря. Для парникових газів найбільшою є вже вище згадувана
European Union Emission Trading Scheme. В США функціонує
національний ринок для запобігання кислотним дощам та декілька
регіональних ринків оксидів азоту тощо11.
Спільне впровадження (Joint implementation, JI) – це ще
один з гнучких механізмів Кіотського протоколу, покликаний
допомогти розвинутим країнам (з Додатку І) виконати свої
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зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів. Згідно з механізмом JI будь-яка країна з Додатку І до Кіотського
протоколу може інвестувати кошти в проект, пов’язаний зі
зменшенням викидів парникових газів, що виконується в іншій
країні Додатку І, замість того щоб зменшувати ці викиди у власній
країні. Таким чином, певні країни можуть зменшити вартість
виконання завдань зі скорочення викидів шляхом інвестування
в проекти, що виконуються в тих країнах, де зменшення викидів
може бути забезпечене меншим коштом, та використання так
званих «одиниць зменшення викидів» (Emission Reduction Units,
ERU), які кількісно дорівнюють 1 т викидів парникових газів в
еквіваленті СО2, та зараховуються у якості показника виконання
зобов’язань країною, що виступає інвестором.
Одним з типових проектів за схемою JI є модернізація
енергоблоків електростанцій, що використовують вугілля,
шляхом впровадження комбінованого циклу, (з внутрішньоцикловою газифікацією, спалюванням в киплячому шарі під
тиском тощо). Окрім того, це можуть бути проекти з використання
відновлювальної енергії (вітрова, сонячна, біомаса), підвищення
використання вторинних ресурсів тощо.
Здебільшого проекти JI виконуються у так званих країнах
з перехідною економікою. Зокрема, Росія та Україна були
«приймаючою стороною» в найбільшій кількості таких проектів.
Детально про проекти JI, в яких приймала участь Україна, можна
дізнатися з матеріалів Українського реєстру вуглецевих одиниць12, який функціонує під егідою Державного агентства
екологічних інвестицій.
Підсумовуючи, можна сказати, що гнучкі механізми мали
виконати три наступні цілі:
– зменшити обтяжливість виконання зобов’язань із запобігання
зміни клімату в розвинутих країнах (за прогнозом IPCC
втрати валового внутрішнього продукту для розвинутих
європейських країн з використанням CDM та JI мали бути в
межах 0,13-0,81%, в той час як у випадку скорочення викидів
у власній країні, ці втрати становили б 0,3-1,50%13);
− зменшити «перетікання» викидів з розвинутих країн до країн,
що розвиваються, шляхом перенесення брудних виробництв у
ці країни;
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забезпечити трансфер передових технологій до країн, що
розвиваються.
Незважаючи на те, що не всі механізми довели свою дієвість, досвід,
надбаний людством в процесі реалізації Кіотського протоколу, є
дуже важливим, а підходи, напрацьовані протягом цього періоду,
напевне отримають подальшого розвитку в майбутньому.
−
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3. Нова парадигма інноваційного розвитку
та поняття еко-інновацій

Технологічну основу для сталого розвитку мають
забезпечити системні інновації, спрямовані насамперед на
скорочення споживання вуглецевих матеріалів у якості відновників
та палива. Аналіз свідчить про неможливість досягнення
екологічних завдань, що стоять перед людством в контексті
запобігання глобальній зміні клімату, спираючись лише на існуючі
технології. Тільки сценарії соціально-технологічного розвитку,
що передбачають впровадження революційних технологій
(див. сценарії RCP у Розділі 2), можуть забезпечити утримання
кліматичної системи в таких рамках, що не супроводжуватимуться
катастрофічними наслідками в майбутньому.
Потребу в радикальних еко-інновацях (eco-innovations
challenge), здатних забезпечити скорочення споживання
людством матеріалів до 2050 року згідно з кількома сценаріями,
проілюстровано на рис.3.1 за матеріалами OECD (Організація
економічного співробітництва та розвитку)1. Сценарій Business as
usual описує споживання матеріалів з використанням існуючих
технологій, сценарій Factor 2 передбачає скорочення споживання
матеріалів на душу населення вдвоє, а сценарій Factor 5 – на
80% (тобто людина в середньому споживатиме лише 1/5 від
сьогоднішнього споживання, яке становить 120% по відношенню
до 1970 року). Слід зазначити, що в літературі досить популярні
також інші визначення подібних сценаріїв, але з урахуванням
зростання добробуту. Зокрема Factor 4 характеризує сценарій, у
якому стандарти життя зростають вдвічі при такому ж скороченні
споживання матеріалів (2х2=4), а згідно зі сценарієм Factor 10
відбувається покращення стандартів життя вдвічі при скороченні
споживання до рівня однієї п’ятої (2х5=10) 2.
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Рис.3.1. Демонстрація еко-інноваційного виклику (на вертикальній осі –
споживання матеріалів по відношенню до 1970 року).

Для кращого розуміння ролі та спрямованості еко-інновацій
нижче коротко розглянуто типологію цього поняття згідно з
термінологією OECD3.
В минулому типовим підходом до вирішення проблем
забруднення, зокрема пилогазовими викидами, було розсіювання
викидів у атмосфері, спрямоване на зменшення концентрації
шкідливих речовин. Відомим є вислів solution to pollution is dilution
(вирішенням проблем забруднення є розбавлення). Розсіювання
може забезпечуватися за рахунок використання димових труб
певної висоти, спеціальної конструкції ліхтарів заводських
приміщень тощо. Такий підхід, залишаючись важливим і сьогодні,
не виправдовує себе за певних атмосферних умов – таких як
штиль та інверсії (нетипова зміна температури у вертикальному
напрямі, що перешкоджає конвекції гарячого забрудненого газу).
Окрім того, локальна проблема забруднення перетворюється на
регіональну чи навіть глобальну.
Запровадження більш жорстких екологічних вимог,
встановлення гранично допустимих приземних концентрацій
(ПДК) та гранично допустимих викидів (ПДВ) шкідливих речовин,
а також відповідальності за їх порушення, стало причиною
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розробки та впровадження численних інновацій, спрямованих
на зменшення кількості шкідливих речовин, що потрапляють до
навколишнього середовища. Здебільшого технологічні рішення
такого типу не супроводжуються суттєвою зміною існуючих
виробничих технологій. У англомовній літературі цей підхід інколи
називають “end-of-pipe” (на кінці труби), оскільки він стосуються
кінцевого етапу виробництва, коли зусилля спрямовуються
на вилучення забруднювачів, які вже сформувалися в процесі
виробництва. Згідно з матеріалами OECD, концепцію „end-ofpipe” схематично проілюстровано на рис.3.2.

Рис.3.2. Схематична ілюстрація концепції „end of pipe”.

Оскільки за такого підходу покращуються лише екологічні
показники виробництва, а собівартість продукції зростає,
інвестиції у впровадження засобів очистки викидів досить
часто сприймаються, як певна перешкода прибутковості та
економічному зростанню. Звичайно, можна навести приклади,
коли інновації, що можуть бути охарактеризовані як „end-ofpipe”, водночас спрямовані на вирішення певних технологічних
проблем. Наприклад, у доменному виробництві вже багато
десятиріч застосовується (з певними варіаціями щодо апаратного
забезпечення) дуже досконала система газоочистки, що
забезпечує вилучення близько 95% пилу. Більшість з апаратів цієї
системи було розроблено і впроваджено ще за часів досить м’яких
екологічних вимог. Це було пов’язане, насамперед, з вимогами
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до вмісту пилу у доменному газі, що використовується, зокрема
для опалювання повітронагрівачів. Водночас це мало позитивний
ефект для навколишнього середовища. Пізніше, запровадження
газових безкомпресорних утилізаційних турбін (ГУБТ), у яких
енергія стиску газу перетворюється на електричну енергію,
викликало необхідність ще більш ефективного вилучення пилу, що
мало своїм наслідком численні інноваційні рішення, у тому числі
з використанням рукавних фільтрів з сумарною ефективністю
вилучення пилу до 98%.
Слід зазначити, що розробка та впровадження технологій
очистки викидів (а в майбутньому, можливо, й уловлювання
диоксиду вуглецю) зберігають свою актуальність. Втім, з
метою переміщення центру ваги екологічного менеджменту
від управління викидами до більш активних підходів, ще у
1989 році Екологічна програма ООН (United Nations Environment
Programme – UNEP) запровадила проект «більш чистого
виробництва» – Cleaner Production (СР) Programme. За суттю
ця програма, що мала своїм результатом створення кількох
національних центрів в різних країнах світу, стала віддзеркаленням
вже очевидної на той час тенденції щодо запобігання утворенню
шкідливих викидів замість боротьби із викидами, що вже
утворилися. За моделлю «більш чистого виробництва» суттєву
роль отримують питання оптимізації технологічних процесів,
запровадження енергозберігаючих технологій, розробка нових
матеріалів та продуктів, використання вторинних ресурсів тощо, з
метою більш інтегрованого підходу щодо досягнення екологічних
стандартів водночас з покращенням ефективності виробництва.
Впровадження цієї моделі пов’язане з певними ризиками та
обмеженнями як технологічного, так і організаційного характеру.
Втім дослідження4, проведене у 2007 році, що охоплювало понад
4000 виробничих підприємств у Канаді, Німеччині, Норвегії,
Сполучених Штатах, Угорщині, Франції та Японії, показало, що
понад 75% інвестицій припадає на технології «більш чистого
виробництва».
Наступним щаблем еволюції еко-інновацій можна вважати
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модель еко-ефективності. Переходячи від концепції уловлювання
викидів до концепції їх запобігання, окремі компанії прийшли до
висновку, що не все те, що добре для навколишнього середовища,
є поганим для бізнесу. Оптимізуючи виробничі процеси та
скорочуючи споживання сировини, можливо покращувати
конкурентоспроможність. Тому, щоб допомогти бізнесу зробити свій
внесок до сталого розвитку, залишаючись конкурентоспроможним,
у 1992 році Світова бізнес-рада зі сталого розвитку (World Business
Council for Sustainable Development) запровадила концепцію екоефективності, визначивши її сутність як «виробництво товарів
та надання послуг за обґрунтованими цінами, що забезпечує
потреби людства та рівень життя при зменшенні екологічного
впливу, яким супроводжується використання ресурсів». Втім,
за минувші десятиріччя поняття еко-ефективності набуло більш
широкого сенсу, який може бути вираженим фразою: „doing more
with less” (робити більше з меншого), та є ключовим принципом
впровадження систем екологічного менеджменту (Environmental
Management System – EMS).
Більш інтегрованого підходу вирішення екологічних
проблем набуло в концепції «життєвого циклу» (life-cycle,
рис.3.3). Заснований на цій концепції інструмент Life cycle
assessment – LCA (оцінка життєвого циклу) є сьогодні одним
з основних інструментів для оцінки екологічного впливу та
прийняття рішень щодо розробки нових продуктів та технологій.
Як очевидно з назви, підхід, що застосовується, передбачає
зменшення використання ресурсів та скорочення екологічного
впливу протягом всього життєвого циклу продуктів та послуг.
Концепція LCA є більш амбітною, у порівнянні з СР, оскільки
стимулює погляд поза традиційні організаційні межі. Вона
охоплює екологічний вплив та відповідальність, починаючи від
видобування матеріалів, через виробничі процеси, споживання і
аж до кінцевого етапу, коли використаний продукт повертається
до навколишнього середовища у вигляді брухту. З цього приводу
LCA інколи називають аналізом «від колиски до могили» (cradleto-grave).
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Філософія життєвого циклу стала основою для
започаткування нових бізнесових моделей та управлінських
підходів. На політичному рівні це віддзеркалене в ініціативі
розширеної відповідальності виробника (Extended Producer
Responsibility) та інтегрованій політиці продукту (Intergrated
Product Policy), запроваджених Європейським Союзом з тим,
щоби поширити відповідальність виробника на весь життєвий
цикл товару.
Практичне застосування LCA мало своїм наслідком,
зокрема, виникнення концепції «менеджменту зеленого ланцюга
постачання» (green supply chain management), що включає
урахування екологічних аспектів на протязі усього процесу,
починаючи від джерела сировини, включаючи різноманітні
організації та компанії, що залучені до видобутку, переробки,
виготовлення продукту, постачання, споживання та кінцевої
утилізації. На цій основі та у відповідь на певний соціальний та
політичний пресинг виникла концепція і практика корпоративної
соціальної відповідальності (Corporate Social Responsibility, CSR)
як нової бізнесової моделі, згідно з якою компанії на добровільній
основі декларують зобов’язання – навіть понад законодавчі
вимоги – включати екологічні аспекти до всіх видів ділової
активності та звітувати про етичні, соціальні та екологічні ризики,
що виникають в результаті цієї діяльності. У сенсі маркетингу, це
один з важелів впливу на поведінку сучасного споживача, який
має враховувати не лише цінові та технологічні характеристики
товару, але й те, як впливає виробництво товару, його використання та кінцева утилізація на навколишнє середовище.
Концепція замкненого виробництва (closed loop
production, рис.3.4) є подібною до «життєвого циклу» з тією
різницею, що всі компоненти системи підлягають повторному
використанню, переробці або утилізації. Це передбачає більш
системний підхід, за яким розробляються всі продукти та
процеси. Адже на певному етапі вони мають отримати нове
життя, завдяки чому потреба в невідновних природних матеріалах
має суттєво скоротитися. Таким чином, замкнений цикл
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Рис.3.3. Схематична ілюстрація концепції „ife-cycle”.

знаменує перехід від концепції «від колиски до могили» до
принципу «від колиски до колиски» (cradle-to-cradle). Наприклад,
у важкому машинобудуванні процес проектування машин і
механізмів може удосконалюватися, не лише маючи на меті
використання мінімальної кількості потенційно небезпечних
матеріалів та підвищення енергетичної ефективності, але й
враховуючи можливість спрощеного демонтажу, оцінки стану
деталей, їх відновлення або заміни тощо. Слід зазначити, що
мається на увазі не лише традиційна концепція ремонтопридатності. Сьогодні промислові компанії створюють нові моделі
взаємодії з користувачами, що стосуються повернення обладнання
та заміни компонентів, включаючи продаж відновлених
(remanufactured) агрегатів зі знижкою та наданням гарантій.
Таким чином, споживач отримує радше не товар, а послугу –
функцію, яку виконує певний апарат. Прикладом може служити
американська компанія Caterpillar, яка, працюючи на ринку
важкого машинобудування для гірничого виробництва, завдяки
підходу cradle-to-cradle суттєво скоротила використання
невідновних матеріалів, забезпечила розширення ринку збуту
та збільшила дохідність. Такі приклади свідчать про можливість
поєднання кращих екологічних показників з отриманням
більшого прибутку.
45

Рис.3.4. Схематична ілюстрація концепції „closed loop
production”.
Наступним кроком еволюції еко-інновацій є впровадження
принципів замкненого циклу поза рамками окремих виробництв
та промислових галузей. Такий підхід отримав назву промислової
екології (Industrial Ecology). Промислове виробництво в рамках
цієї концепції розглядається як елемент екосистеми, який має
знаходитися не в ізоляції, а в гармонії з нею.
Виходячи з вище наведеного аналізу, можна скласти певну
типологію еко-інновацій. В аналітичних матеріалах OECD поняття
еко-інновації ґрунтується на трьох вимірах: цілях, механізмі та
впливі.
Об’єктом еко-інновацій можуть бути:
– продукти – товари або послуги;
– процеси – виробничі методи або процедури;
– методи маркетингу;
– структура управління;
– організації, включаючи суспільні кола поза межами компанії,
соціальні норми та культурні цінності.
Розрізняють чотири механізми, завдяки яким забезпе46

чується зміна об’єкта еко-інновації:
– модифікація – відносно невеличкі прогресивні удосконалення
продукту та процесів;
– перепроектування, що включає в себе суттєві зміни в існуючих
процесах, продуктах, організаційних структурах тощо;
– альтернатива – запровадження нових товарів та послуг, що
можуть задовольнити вже існуючі функціональні потреби та
використовуватися у якості замінника інших продуктів;
– створення, що включає розробку та запровадження принципово
нових продуктів, технологій, процедур, структур та організацій.
Під «впливом» розуміються наслідки еко-інновацій щодо
екологічного стану, у тому числі в контексті життєвого циклу.
Вплив залежить від комбінації об’єкту та механізму, а отже може
варіюватися від певних покращень екологічного стану до повного
усунення екологічної шкоди. Зокрема, вплив може розглядатися в
рамках описаних вище концепцій Factor 2, 4, 5 або 10.

Рис.3.5. Зв’язок між механізмами та об’єктами еко-інновацій в контексті
еволюції екологічно сталого виробництва.

Рис.3.5 ілюструє зв’язок між механізмами та об’єктами
еко-інновацій та місце у ньому еволюційних етапів екологічно
сталого промислового виробництва.
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У досить відомій роботі5 промислові експерти приходять
до висновку, що сьогодні передові гігантські інтегровані
металургійні підприємства набули такого рівня технологічної
досконалості, який вже майже не залишає простору для
подальшого прогресу. Отже, такі підприємства – особливо ті, що
знаходяться у розвинутих країнах, мають не дуже багато шансів
пристосуватися до майбутнього економічного контексту, який
накладатиме суттєві обмеження на викиди парникових газів. За
аналогією з еволюційною теорією Дарвіна, автори називають такі
підприємства тупиковою гілкою – еквівалентом до динозаврів.
Таким чином, сталеплавильна промисловість вийшла на рівень,
після якого має відбутися так звана «знищуюча інновація»b,
тобто така зміна послідовності технологічного розвитку, що
має докорінно змінити технолого-економічну інфраструктуру.
Основними причинами цього є6:
– досягнення межі досконалості за існуючих технологічних
обмежень (у англомовній літературі використовується термін
«technology saturation»);
– зміна економічного контексту у сенсі екологічних вимог,
якості сировини, а також промислового освоєння альтернативних
технологій та появи радикально нових технологій;
– недостатня гнучкість виробництва, що зокрема позначається
на дуже значній тривалості терміну виконання замовлення на
продукцію (як правило значно більше одного місяця), в той час як
споживачеві все частіше потрібні спеціалізовані продукти для різноманітних застосувань;
– надвисокі капітальні затрати.
Далі, у Розділах 4, 5 та 6, детально проаналізовано
потенціал інноваційних технологій для досягнення завдань
сталого розвитку. Втім інноваційний розвиток виробництва
металу може позначитися не лише на технологіях, але й може
стати причиною трансформації промисловості:
b
На жаль, автор не знайшов більш адекватного перекладу для англомовного терміну
“disruptive innovation”, типовим прикладом якої є «знищення» дуже високотехнологічного (для своєї епохи) парусного флоту, завдяки винайденню пароплавів.
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– окремі технологічні процеси (наприклад, огрудкування
залізорудних матеріалів, коксування вугілля тощо) можуть
стати непотрібними;
– оптимальний розмір підприємства може змінитися;
– можуть виникнути нові види продукції;
– чорна металургія може стати радше частиною сервісного
обслуговування існуючої промислової інфраструктури, аніж
виробництвом напівпродукту, з якого можна виробляти все,
що завгодно.
На сьогодні існує ще занадто багато невизначеностей як
щодо темпів впровадження інноваційних технологій, так і щодо
«правил гри» за майбутніх умов економіки із законодавчими
обмеженнями викидів парникових газів. Втім, як буде показано
детальніше у Розділі 6, нині існує дуже багато передумов, насамперед соціально-економічного характеру, щоб досить радикальні
зміни відбулися вже протягом наступного десятиріччя.
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4. Фактори сталого розвитку металургії

4.1. Тенденції розвитку металургії
Чорна металургія – це одна з найбільш енерговитратних
промислових галузей у світі. До того ж, використання вугілля
як найголовнішого первинного енергоносія робить цю промисловість одним з основних джерел викидів диоксиду вуглецю.
На рис. 4.1 наведено дані Міжнародної агенції з енергетики
(International Energy Agency, IEA)1, згідно з якими частка чорної
металургії у світових викидах СО2 промисловими підприємствами
складає 30%. У загальних світових антропогенних викидах СО2 її
частка становить близько 9%2. Виходячи з цього, вирішення світових проблем з метою запобігання зміни клімату без суттєвого скорочення викидів парникових газів від підприємств чорної металургії неможливе.

Рис. 4.1. Розподіл прямих викидів СО2 за галузями промисловості.
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Цілі, встановлені IPCC на основі четвертого оціночного
звіту у 2007 році щодо скорочення глобальних викидів
якнайменше до 50% до 2050 року, у порівнянні з 2000 роком,
задля утримання рівня глобального підвищення температури в
межах 2°С, сьогодні стали частиною законодавства в окремих
країнах3. Зокрема, в Європейському Союзі встановлено кілька
завдань щодо запобігання зміни клімату, серед яких можна назвати
«ціль 20-20-20», що означає зменшення до 2020 року, у порівнянні з 1990 роком, викидів парникових газів не менше ніж на 20%,
скорочення витрат енергії на 20% та збільшення частки енергії з
відновлюваних джерел на 20%. У лютому 2011 Європейська Рада
підтвердила межу скоротити загальні викиди парникових газів
на 80% до 2050 року, у порівнянні з 1990 роком, незважаючи на
економічну рецесію4. Нарешті, у жовтні 2014 року Європейська
Рада прийняла Рамки щодо політики з питань клімату та енергії (A
2030 framework for climate and energy policies)5, встановивши наступні завдання на 2030 рік:
– зобов’язання щодо зменшення викидів парникових газів
щонайменше на 40% відносно 1990 року;
– зобов’язання щодо збільшення частки енергії, що
генерується з відновлювальних джерел, щонайменше до
27% в середньому для Євросоюзу;
– підвищення енергоефективності щонайменше на 27% (має
бути переглянуто у 2020 році, маючи на увазі можливість
досягнення показника у 30% до 2030 року);
– завершення формування внутрішнього енергетичного
ринку шляхом поєднання електричних мереж між країнамичленами на рівні 15%.
Для промисловості Європейська низьковуглецева дорожня
карта (EU Low-carbon Roadmap) визначає скорочення викидів СО2
на 34-40% до 2030 року (залежно від галузі та припущень щодо
ціни викопного палива) та 83-87% до 2050 року6.
До 2050 року населення Землі неминуче суттєво зросте, а
отже – за умови збереження сьогоднішніх підходів до природокористування – економічний розвиток потребуватиме більше сталі,
ніж її виробляється сьогодні. Прогнози з цього приводу містяться,
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наприклад, в аналітичних матеріалах IEA7 та будуть детальніше
обговорені у Розділі 6. Зростання виробництва означатиме
суттєве ускладнення виконання встановлених цілей, особливо
в глобальному масштабі. Прогнозування майбутніх викидів
парникових газів є дуже складним завданням та має враховувати
велику кількість факторів, які, в свою чергу, важко передбачити.
Як методологічні підходи до прогнозування, так і результати
прогнозів щодо зростання населення та потреб у сталі, питомих
витрат енергії при виробництві, структури енергобалансу,
наявності сталевого скрапу та інших ресурсів тощо – з урахуванням
специфіки розвитку окремих країн та регіонів – варіюються у
досить широких межах8.
На рис. 4.2 наведено дані World Steel Association9 світового
виробництва сталі протягом ХХ сторіччя. Видно, що тривалий
період зростання, який спостерігався після другої світової війни,
після двох нафтових криз 1973 та 1980 років змінився періодом
стагнації, але начебто нічого не віщувало значного поновлення
зросту. Втім, лише за 12 років ХХІ сторіччя світове виробництво
сталі подвоїлося, перевищивши у 2013 році 1,6 млрд. т (рис.4.3),
до того ж протягом шести років поспіль спостерігалося зростання
на рівні 6% щороку – результат досі небачений в історії цієї
промисловості. Це сталося здебільшого внаслідок економічного
зростання в Китаї, частка промисловості якого у світовому
виробництві сталі збільшилася з 15% у 2000 році до 48,5% у
2013 році.

		
Рис. 4.2. Світове виробництво сталі
протягом ХХ сторіччя.
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Рис. 4.3. Світове виробництво
сталі на початку ХХІ сторіччя
(для наочності масштаби шкал –
ті самі, що на рис.4.2).

Дані про обсяги виробництва сталі в Україні протягом
останніх ста років наведено на рис. 4.4. Сягнувши максимального
виробництва на рівні майже в 60 млн. т на рік в період з кінця
70-х до середини 80-х років, після розпаду Радянського Союзу
виробництво сталі впало нижче 16 млн. т, відновившись до рівня
майже 43 млн. т напередодні світової кризи 2008-2009 років. Після
суттєвого падіння виробництва під час кризи, станом на 2013 рік,
воно стабілізувалося на рівні близько 33 млн. т, що відповідало обсягам, які мали місце півсторіччя тому – у 1963 році. Втім,
внаслідок політичних подій та військових дій на Сході України, у
2014 році виробництво сталі впало до 27,2 млн. т. Станом на січень
2015 року виробництво сталі скоротилося на 25,2% відповідно до
січня 2014.

Рис. 4.4. Виробництво сталі в Україні протягом 1913-2013 років.

Дані, наведені на рис.4.2-4.4, підтверджують, що
прогнозування виробництва сталі є дуже складним – як для
окремої країни, так у глобальному вимірі, зокрема, з огляду на
те, наскільки важко передбачити соціально-політичні явища,
які дуже впливають на економічні реалії. Але подальше
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зростання світового виробництва сталі за рахунок країн, що
розвиваються, (див. докладніше у Розділі 6) не викликає
сумнівів. Дані виробництва сталі у країнах першої десятки
виробників, наведені в табл. 4.1, свідчать про високий потенціал щодо збільшення світового виробництва сталі, зокрема, з огляду на його досить низький рівень виробництва на душу населення в Індії. Збільшення виробництва в цій країні лише до
нинішнього середнього світового рівня, який складає близько
225 кг на душу населення, означатиме додаткове виробництво
майже 200 млн. т сталі – навіть без урахування зростання кількості
населення. Втім, для забезпечення потреб динамічного розвитку
економіки потрібно виробляти щонайменше 400 кг сталі на душу
населення. Окрім того, певні прогнози свідчать про збереження
зростання виробництва сталі в Китаї щонайменше до 2030 року.
Тому проблеми забезпечення сталого розвитку металургійної
галузі зберігатимуть актуальність в довготерміновій перспективі.
Як видно з табл. 4.1, в Україні зберігається один з найвищих рівнів виробництва сталі на душу населення у світі. Слід
згадати, що за часів Радянського Союзу частка України у загальному промисловому виробництві тієї країни була надзвичайно
високою, про що свідчать дані табл. 4.2. Враховуючи, що територія України в СРСР становила лише 2,7%, а населення 18%, та
факт, що чорна металургія нашої країни сконцентрована у чотирьох
областях з 26-ти, можна зрозуміти, що рівень індустріалізації, а
відповідно й екологічного навантаження, в цих областях, зокрема
від тієї діяльності, що вже відбулася (кар’єри, шламосховища, відвали відходів збагачення та шлаків), був і зберігається на надзвичайно високому щаблі.
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Таблиця 4.1

Виробництво сталі країнами першої десятки світових виробників
№
1

Країна

Виробництво сталі
2014 рік,
млн т

2013, рік,
млн т

2014/2013, %

кг на душу населення (2013 рік)

Китай

822,7

815,4

+0,9

571,2

2

Японія

110,7

110,6

+0,1

870,0

3

США

88,3

86,9

+1,7

273,7

4

Індія

83,2

81,3

+2,3

65,3

5

Південна Корея

71,0

66,1

+7,5

475,3

6

Російська Федерація

70,7

68,9

+2,6

1314,2

7

Німеччина

42,9

42,6

+0,7

527,8

8

Туреччина

34,0

34,7

-1,8

452,6

9

Бразилія

33,9

34,2

-0,7

170,1

10

Україна

27,2

32,8

-17,1

722,3

Таблиця 4.2

Частка України у виробництві окремих товарів гірничо-металургійного
комплексу за часів Радянського Союзу (%)

Продукти

Частка у виробництві
1940 рік
1985 рік
Сталь
48,8
36,3
Прокат
49,7
34,9
Залізна руда
67,7
48,4
Вугілля
50,5
41,3

4.2. Засоби та перспективи реалізації концепції
сталого розвитку в чорній металургії
Як вже було зазначено вище, поняття сталого розвитку є дуже
комплексним. Обидва слова – «сталий» та «розвиток» однаково
важливі. Виробництво чавуну та сталі – це насамперед, один з
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видів бізнесу, а отже, за визначенням, спрямоване на отримання
прибутку. З урахуванням сучасних суспільно-економічних умов,
зокрема глобалізації економіки, екологічних обмежень та на
основі аналізу причин і наслідків економічної кризи 2008-09
років, Бостонська консалтингова група (США) визначає кілька
фундаментальних проблем, що стоять перед виробниками сталі,
які можна підсумувати наступним чином:
1) забезпечення конкурентоспроможності за умов зростання
цін на енергоносії та сировину при одночасному посиленні
екологічних вимог;
2) за наявності вищеозначених викликів – збереження
або навіть покращення технологічних показників при
скороченні витрат енергії та забруднення навколишнього
середовища;
3) можливість скористатися перевагами, що надають
сучасні та майбутні інструменти стратегії сталого розвитку
Нижче наведено аналіз щодо поточної ситуації відповідно
до зазначених трьох проблем та можливостей їх вирішення,
зокрема для чорної металургії України.
4.2.1. Конкурентоспроможність
Ситуацію з цінами на паливо та сировину на світовому ринку
проілюстровано на рис. 4.5 на прикладі зміни ціни залізорудного
концентрату Vale (FOB Бразилія для азійських ринків) та
коксівного вугілля Peak Downs (FOB Австралія для азійських
ринків) за даними Delphica10 в періоди до, під час та після кризи.
За наведеними даними ціна залізорудного концентрату на початок 2011 року у порівнянні з 1998 роком зросла у 7 разів, водночас вартість коксівного вугілля зросла у 10 разів, що пов’язане,
насамперед, з підвищенням попиту на ці ресурси в Китаї,
частка якого у світовому імпорті вугілля збільшилася від майже
нульового рівня у 2001 році до 18% у 2010 році, а у імпорті залізорудної сировини сягнула 50%. Зростання цін стало можливим
в результаті значного рівня монополізації на відповідних ринках:
88% експорту коксівного вугілля приходиться на три країни
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(Австралія – 58%, США – 20% та Канада – 10%), а понад 70%
морської торгівлі залізною рудою контролюється трьома компаніями.
Слід зазначити, що у 2013 році світові ціни на залізну руду
продовжували зростати. Зокрема, ціна австралійської руди зросла
до 120 дол. США за тонну. Але ж у 2014 році, здебільшого внаслідок зменшення попиту в Китаї, відбулося різке падіння ціни. У
квітні 2015 року ціна тонни залізної руди складала 47 дол. США,
причому прогнозується подальше зменшення ціни до 35 дол.
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Рис. 4.5. Еволюція цін залізної руди (а) та коксівного вугілля (б),
дол. США за тонну.

За умов значних коливань цін на мінеральні ресурси
суттєвою перевагою України має бути наявність значних власних
природних ресурсів, зокрема залізної руди та коксівного вугілля.
Проаналізуємо коротко окремі особливості сировинної бази
України.
Залізна руда
У розрахунку на чисте залізо розвідані балансові запаси
залізної руди у світі станом на 2007 рік складають 79 млрд. т або
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12 т на душу населення Землі. Найбільші поклади знаходяться у
Бразилії (16 млрд. т), Росії (14 млрд. т), Україні (9 млрд. т), Австралії (9 млрд. т) та Китаї (7 млрд. т). У розрахунку на душу
населення лідерами за резервами є Австралія (440 т), Швеція
(240 т), Казахстан (220 т) та Україна (190 т)11. Таким чином, наявні запаси руди в Україні є дуже суттєвими та дозволяють
прогнозувати подальший розвиток металургії у нашій країні.
Найбільшим родовищем в Україні є Криворізький басейн.
Про наявність залізних руд біля Кривого Рогу вперше було
повідомлено ще у 1781 році. У 1866 було знайдено поклади
високоякісної залізної руди, що після численних геологічних
експедицій мало своїми наслідками її комерційне видобування
та початок металургійного буму у Придніпровському регіоні.
Сьогодні в Кривбасі ведеться видобуток руди відкритим способом
в кар’єрах глибиною 400 м та в шахтах на глибині 1200 м і більше.
Загальні поклади залізної руди оцінюються у понад
30 млрд. т з наступним розподіленням по основних геологічних
басейнах:
− 18,7 млрд. т у Криворізькому;
− 4,5 млрд. т у Кременчуцькому;
− 2,5 млрд. т у Білозерському;
− 1,4 млрд. т у Керченському (не експлуатується з 1992
року).
Промислові запаси, доступні до видобутку на гірничовидобувних підприємствах, розподіляються за типом руди
наступним чином 12:
– 1394,1 млн. т природно багатої руди;
– 15521,8 млн. т магнетитових кварцитів;
– 1027,8 млн. т окислених магнетитових кварцитів.
Таким чином, більшу частину покладів становлять
важкозбагачувані кварцити. Зважаючи на особливості мінералогії
значної частини руд Кривбасу (зокрема, тонковкраплений
характер корисних мінералів), з урахуванням наявного обладнання
та технологічних можливостей, якість залізорудної сировини
суттєво поступається кращим світовим стандартам. Занизьким
залишається вміст заліза у концентраті – в середньому близько
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65%13, в той час як, наприклад, для високоякісного концентрату
фірми LKAB (Швеція), цей показник становить 71 %14.
У 2013 році в Україні було видобуто 83,8 млн. т залізної руди
(5% зростання відповідно до 2012 року), при цьому виробництво
залізорудного концентрату у 2013 склало 69,9 млн. т.
Маючи змогу повністю задовольнити власні потреби,
Україна займає четверте місце серед найбільших світових
експортерів залізної руди. У 2013 році 37,98 млн. т залізної руди –
майже половина видобутку – було експортовано, головним чином, до Китаю (46,3%), а також до Чехії (12,2%) та Польщі
(10,4%)15. Предметом експорту є не лише концентрат, але й
окатиші: компанія Ferrexpo (Полтавський ГЗК) експортувала
у 2013 році понад 10 млн. т залізорудних окатишів – головним
чином, до країн Евросоюзу, Китаю, Індії та Японії. У 2014 році
експорт катишів Ferrexpo збільшився на 1,9%.
Вугілля
Україна володіє найбільшими в Європі ресурсами кам’яного вугілля – понад 55 млрд. т достовірних та 120 млрд. т розвіданих запасів, 97% з яких знаходяться в Донецькому вугільному
басейні. З цих ресурсів лише 12-15% припадає на коксівні
марки. Основна частина видобутку ведеться шахтним способом,
причому більшість шахт знаходиться на глибині 400-800 м,
а окремі підприємства ведуть видобуток на глибині
1000-1300 м. Родовище знаходиться в експлуатації з кінця
ХVIII-го сторіччя. Максимальне видобування у 177,8 млн. т було
досягнуто у 1970 році. Історичний максимум видобутку коксівного
вугілля склав 88,4 млн. т у 1980 році. У 2013 році було видобуто
лише 24,1 млн. т коксівного вугілля, що є найнижчим показником
за останні 20 років, в той час як 10,9 млн. т вугілля – коксівних
марок та для пиловугільного вдування – було імпортовано.
Причина не лише у дефіциті коксівного вугілля, але й надто
високому вмісті сірки у вітчизняному вугіллі (до 3,5% загальної
S). Експорт вугілля, головним чином антрациту, у 2013 році склав
6,1 млн. т16.
У 2014 році внаслідок війни на Сході України постачання
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коксівного вугілля коксохімічним підприємствам зменшилося на
32% у порівнянні з 2013 роком. Для забезпечення металургійної
галузі коксом уряд відмінив імпортні квоти, у результаті чого
лише протягом січня-лютого 2015 року в Україну було ввезено
коксу на суму 81,8 млн. дол. США (тобто, близько 400 тис. т.) –
здебільшого з Китаю.
Підсумовуючи наведені дані щодо найважливіших
сировинних компонентів чорної металургії, можна зазначити
наступне:
1) Україна володіє достатньою кількістю сировинних
ресурсів для забезпечення сталого та довготермінового
функціонування металургійної галузі;
2) зважаючи на занизький вміст заліза в залізорудних
матеріалах, конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підприємств залежатиме від впровадження
сучасних технологій збагачення руди;
3) за умов використання вітчизняного вугілля з високим
вмістом сірки, конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підприємств потребує визначення оптимальних енергетично ефективних технологічних схем
виробництва чавуну та сталі, включаючи позапічну
десульфурацію.
Слід зазначити, що за умов ринкової економіки наявність
ресурсів у країні не означає їх автоматичну доступність
для всіх виробників. Зокрема, за наявності в Україні 9-ти
металургійних комбінатів з повним циклом (що мають власне
виробництво чавуну), лише п’ять, що входять до компаній Метінвест та АрселорМіттал, мають у власному користуванні залізорудні підприємства, а отже є найбільш конкурентоспроможними
за умов зростання цін на сировину. На рис. 4.6 (а) за даними
Delphica наведено дані щодо собівартості виробництва сталі
для українських компаній, які не мають власних залізорудних
підприємств на тлі коливань ринкової ціни протягом періоду з
2003 року по 2 квартал 2011 року. Бачимо, що в післякризові роки
доходність значно скоротилася, а інколи собівартість виробництва
з урахуванням транспортування продукції навіть перевищує
ринкову ціну.
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Звичайно, забезпечення конкурентоспроможності вимагає планомірного поновлення основного фонду та впровадження передових технологій. За умов проблемної прибутковості, можливості інвестування в модернізацію обладнання
суттєво скорочуються, як вказують наведені на рис. 4.6 (б) дані про
питомі інвестиції в модернізацію обладнання на підприємствах,
які входять до Асоціації Металургпром, в період 2001-2014 років.
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Рис. 4.6. Еволюція доходності (а, дол. США за 1 т) та інвестування в
модернізацію (б) підприємств металургійної галузі.

Хоча рівень інвестицій в модернізацію обладнання і сягав
47,88 дол. США на 1 т виплавленої сталі у 2007 році, його не слід
вважати достатнім, зважаючи на рівень амортизації основних
фондів. Можна констатувати, що можливості радикальної модернізації, які існували в період до 2009 року, коли рівень доходності
був набагато вищим і були наявні відповідні кошти, в українській
металургії значною мірою упущені. Частка потужностей зі
стовідсотковою амортизацією складає (%, дані за 2009 рік):
– 54;
− коксові батареї
– 89;
− доменні печі
− мартенівські печі – 87;
− кисневі конвертори – 26;
– 90.
− прокатні стани
Слід зазначити, що ситуація з амортизацією основних фондів
в інших галузях промисловості та в комунальному господарстві
України є досить подібною до металургії. За даними17 загальна
потреба в заміні зношеного сталевого обладнання становить
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понад 300 млн. т сталі, що має бути вироблена та спожита на
вітчизняному ринку, задля того щоб задовольнити потреби
житлового будівництва, комунального господарства, транспортної
інфраструктури, промислових споруд, трубопроводів тощо. Це
дуже важливий фактор майбутнього сталого розвитку чорної
металургії в Україні, яка має бути здатною забезпечити потребу
вітчизняного ринку та менше залежати від експорту.
Близько 80% продукції українських підприємств чорної
металургії експортується. Експортозалежність – це одна з
серйозних проблем, зважаючи на перевищення можливостей
виробництва сталі над попитом у світі. У січні 2015 року середній
світовий рівень використання металургійних потужностей сягнув найнижчого щаблю за останні два роки, склавши 72,5%18 (в
Україні станом на 2013 рік – 74,9%), що є наслідком зменшення попиту на продукцію чорної металургії у порівнянні з передкризовою ситуацією. Аналітики вважають, що зменшення рівня
використання потужностей нижче 80% негативно позначається
на доходності виробництва, а збільшення цього показника
понад 85% – позитивний сигнал для промисловості. Окрім того,
наявність надлишкових потужностей означає суттєве підвищення
конкуренції на світовому ринку, оскільки майже кожна країнавиробник сталі має значні резерви потужностей для задоволення
не лише власного попиту, але й потреб, що виникають де-інде.
Наприклад, лише резервні потужності Китаю дорівнюють
виробництву сталі в Росії та Японії, взятих разом.
Як видно з табл. 4.3, Україна серед країн-експортерів сталі
у 2013 році знаходилася на четвертому місті за рівнем загального
експорту і на третьому – за показником чистого (загальний
експорт мінус імпорт) експорту. Понад 40% експорту складають
напівпродукти (рис. 4.7 а, дані за 2012 рік). Також слід звернути
увагу на структуру експорту за ринками збуту (рис. 4.7 б).
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Таблиця 4.3
Експорт сталі основними десятьма країнами-експортерами у
2013 році
Загальний експорт, млн. т
1 Китай
61,5
2 Японія
42,5
3 Південна Корея 28,9
4 Україна
24,7
5 Німеччина
24,3

Чистий експорт, млн. т
1 Китай
2 Японія
3 Україна
4 Російська Федерація
5 Південна Корея

46,8
37,1
23,0
17,1
9,9

Одним з основних ринків для української сталі є Середній
Схід. Зокрема, експорт до Саудівської Аравії на протязі 20112013 років зріс майже всемеро. За думкою експертів19, цей ринок
в перспективі залишатиметься досить містким, втім можливість
збереження досить значної частки експорту, зокрема, до Туреччини викликає сумніви, оскільки ця країна нарощує власне виробництво та сама є значним експортером сталі. Отже, важливим резервом покращення конкурентоспроможності та прибутковості
чорної металургії України є зміна структури експорту на
користь продукції з більшою доданою вартістю, що також може
забезпечити подальшу диверсифікацію ринків збуту.

а					

б

Рис. 4.7. Структура металургійного експорту з України (%) за видами
продукції (а) та ринками збуту (б).
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4.2.2. Енергетична ефективність
Енергетична ефективність підприємств чорної металургії
визначається станом обладнання, застосованими технологіями
та якістю сировини. Залежно від ціни енергоносіїв, структури
енергобалансу та застосованих технологій, частка енергії у
собівартості продукції металургійного комбінату складає від
20 до 40%. В середньому у світі приблизно 95% енергетичних
витрат інтегрованого підприємства припадає на тверде паливо
(в основному – вугілля), 3-4% – на газоподібні палива і 1-2% – на
рідке паливо. Біля 75% енергії, первинним джерелом якої є вугілля,
витрачається в доменному виробництві, решта – забезпечує
теплові витрати при виробництві агломерату і коксу та у формі
доменного газу використовується на різних наступних ділянках
виробництва сталі і прокату.20
На рис. 4.8 за даними World Steel Association наведено
схеми виробництва сталі з первинних природних матеріалів та
зі скрапу, і відповідні до них енергетичні витрати. Бачимо, що
найбільш витратним є виробництво сталі в мартенівських печах.
А от виробництво сталі зі скрапу споживає найменшу кількість
енергії, втім, ця схема не може задовольнити зростаючі потреби
людства з огляду на дефіцит сталевого лому. Витрати енергії
варіюються в дуже широких межах, залежно від якості сировини,
стану обладнання та використання енергозберігаючих технологій.
З урахуванням вище наведених даних про рівень
амортизації обладнання та проблеми з якістю сировини, не дивно,
що українська чорна металургія суттєво відстає за показниками
енергетичної ефективності від кращих світових аналогів. На
рис. 4.9 наведено дані щодо енерговитрат на різних ділянках
металургійного виробництва для різних країн. Для ЄС та України
вказані середні дані, для Китаю та Індії – як для передових
виробників. Помітно, що українські промисловці суттєво
випереджають інші країни за витратами енергії. Особливо це
очевидно для виробництва сталі в Україні, де і досі використовується мартенівське виробництво.
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Рис. 4.8. Технологічні схеми виробництва сталі та відповідні
до них витрати енергії.

Рис. 4.9. Витрати енергії в різних країнах для окремих
секторів металургійного виробництва.

На рис.4.10, за даними21, наведено результати розрахунків
щодо потенційного зменшення витрат енергії при виробництві
сталі в металургійному циклі за умов застосування кращих
наявних технологій (детальніше про концепцію Best Avail66

able Technologies, ВАТ див. в Розділі 5). Потенційні можливості
зменшення питомих витрат енергії в металургійному виробництві
в Україні є найбільшими у світі, перевищуючи середньосвітовий
показник більше, ніж вдвічі.

Рис. 4.10. Потенціал енергозбереження за рахунок впровадження кращих
наявних технологій для різних країн та світу в цілому.

Як видно з рис. 4.9, виробництво чавуну – це основний
споживач енергії, отже вирішення проблем сталого розвитку
без докорінної модернізації коксо-агло-доменного виробництва
є неможливим. У доменному виробництві, окрім застарілого
обладнання, причинами низької ефективності вважається
незадовільна якість сировини за хімічним змістомac та міцнісними
характеристиками.
За станом на 2013 рік, Україна – сьомий найбільший
виробник чавуну. Дані, наведені на рис. 4.11 вказують, що
після падіння на 30 % у 2009 році у порівнянні з 2007 роком
виробництво чавуну відновилося на 15% до початку військових
а
Високий вміст пустої породи в залізорудних матеріалах та високий вміст золи і сірки у коксі є
причинами того, що вихід шлаку при виробництві чавуну в Україні приблизно вдвічі перевищує
навіть середні європейські показники.
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дій на Сході і коливалося на рівні близько 29 млн. т на рік. Загальна кількість доменних печей в Україні – 43, з яких 36 печей
із загальною виробничою потужністю понад 40 млн. т, за даними
Асоціації «Металургпром», знаходяться у робочому стані. У
першому кварталі 2014 року лише 30 доменних печей знаходилося
в експлуатації (29 у 2013 році). Потужності 29-ти працюючих
доменних печей у 2012 році використовувалися на 85,8%.
Недостатньо високий рівень використання потужності є також
однією з причин низької енергетичної ефективності. Враховуючи
дані на рис. 4.11 (б), за корисним об’ємом переважають доменні
печі менші за 2000 м3. В сенсі логістики, можливостей уловлювання неорганізованих шкідливих викидів та енергозбереження,
доменні печі великого об’єму мають певну перевагу. Останню
нову доменну піч в Україні було збудовано ще у 1974 році (д.п.
№9 АрселорМіттал Кривий Ріг корисним об’ємом 5035 м3). Отже,
докорінна модернізація доменного виробництва – це одна з нагальних потреб сталого розвитку чорної металургії.
Cуттєвим чинником низької ефективності металургійного
виробництва сталі є дуже низький рівень частки металу, що
розливається безперервним способом. Значне відставання
українських виробників за енергетичною ефективністю – це загроза для сталого розвитку вітчизняної металургії, яка має конкурувати на світових ринках з більш ефективними виробниками.

			

		
а					
б
Рис. 4.11. Виробництво чавуну та характеристика доменних печей в Україні.
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За останні роки ситуація з застосуванням енергоефективних
технологій виробництва та розливки сталі в Україні суттєво
покращувалася. За даними, наведеними на рис. 4.12, частка
мартенівського виробництва скоротилася з 51,5 % у 2007 році до
19,2% у 2013 році (в розвинутих країнах мартенівське виробництво сталі взагалі відсутнє), а частка безперервно литої сталі виросла з 2005 року більше, ніж вдвоє, склавши трохи більше половини обсягу (втім, наприклад, в Німеччині цей показник становить
98%). Слід зазначити, що вказаний результат досягнуто не лише за
рахунок модернізації, але й за рахунок експлуатації сучаснішого
обладнання з наявного фонду за умов скорочення виробництва, а
також виведення з експлуатації найменш ефективних застарілих
агрегатів: за період з 2008 по 2013 рік виробничі потужності
сталеплавильного виробництва в Україні скоротилися майже
на 10% – з 47,8 до 43,8 млн. т на рік, при використанні наявних
потужностей лише на рівні 75,9%. Подальші плани підприємств
за даними Металургпрому, опублікованими на початку 2014 року,
передбачали збільшення частки безперервнолитої сталі до 79,1% у
2015 році та майже повне виведення з експлуатації мартенівських
печей у 2017 році.

Рис. 4.12. Структура виробництва сталі в Україні за технологією плавки (а)
та методом розливки (б).
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Таблиця 4.4
Виробництво сталі металургійними підприємствами з повним
циклом
Підприємство
АрселорМіттал
Кривий Ріг
МК ім. Ілліча

Компаніявласник або
основний
акціонер

Виробництво у 2013 році,
Загальне
тис. т.
виробництво
у 2014 році,
у мар- у конверРазом
тис. т.
тенах
торах

ArcelorMittal

1252

6190

7442

6300

Метінвест

1494

3536

5030

2500

Метінвест

0

4470

4470

3600

ІСД

0

4172

4172

3500

3818

0

3818

3960

Азовсталь
Алчевський МК*
Запоріжсталь

Метінвест

Дніпровський МК

ІСД

0

2928

2928

2530

Єнакіївський МЗ*
Євраз-ДМЗ ім.
Петровського
Донецьксталь*

Метінвест

0

2888

2888

2100

Євраз

0

996

996

986

Донецьксталь

0

0

0**

0

25180 31744

25476

6564

Разом

Таблиця 4.5
Виробництво сталі підприємствами без повного циклу
Підприємство
Донецький
електрометалургійний
завод *
Електросталь ДМПЗ *
Енергомашспецсталь
Дніпроспецсталь
Інтерпайп-Сталь

Компанія-власник
або основний
акціонер

Виробництво тис. т.
у 2013 році

у 2014 році

Мечел

505

н.д.

Електросталь
Атоменергомаш
ING Group

475
108
275

н.д.
н.д.
278

Інтерпайп

1028

888

2445

Разом
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Позначкою * у таблицях 4.4 та 4.5 виділено підприємства,
що станом на березень 2015 року знаходяться на тимчасово
окупованій території та фактично припинили виробництво.
В контексті сталого розвитку, підвищення енергетичної
ефективності має наступні позитивні наслідки:
− навіть якщо підвищення енергетичної ефективності
потребує значних інвестицій, в довготривалому вимірі
забезпечується зменшення собівартості продукції, а отже –
зростає конкурентоспроможність;
− за умов імпорту енергоносіїв зменшується залежність
вітчизняної металургійної галузі від зовнішніх економічних
та політичних факторів;
− зменшується кількість шкідливих викидів.
4.2.3. Екологічний вплив
Характеристиці шкідливих викидів металургійного
виробництва присвячено значну кількість публікацій, у тому
числі монографій та підручників. Зокрема, стосовно окускування
сировини та виробництва чавуну, автор рекомендує власний
підручник 22. Детальний опис цих викидів виходить за рамки
чинного видання. Натомість наводиться інформація щодо
викидів парникових газів, з огляду на важливість цієї теми для
сталого розвитку чорної металургії та недостатнє її висвітлення у
вітчизняній літературі.
На рис. 4.13, за даними Центру чистого вугілля Міжнародної агенції з енергетики (International Energy Agency
Clean Coal Centre)23, наведено відомості щодо балансу
викидів СО2 на передовому інтегрованому підприємстві, що
працює з досить високими технологічними показниками та
з утилізацією конверторного й коксового газів, викидаючи
до атмосфери 1815 кг СО2 на тонну кінцевого продуктуb.d
b

У зазначеному джерелі допущені помилки при розрахунку процентного внеску різних ділянок до
загальних викидів СО2. На рис. 4.13 наведено виправлені дані.
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Основними
джерелами
утворення
диоксиду
вуглецю,
за відсутності використання вуглеводних палив, є вугілля (94,2%) та вапняк. Найбільша частина викидів СО2 пов’язана із виробництвом чавуну. Колошниковий газ, що містить
близько 40% СО+СО2, майже повністю утилізується для
нагрівання дуття, опалювання коксових батарей та нагрівальних
печей, генерування пари та електроенергії. Оскільки більша
частина від усього обсягу побічних газів (доменного, коксового
та конверторного) утилізується для генерування пари та
електроенергії, найбільшим джерелом викидів є ТЕЦ. Як буде
показано нижче, у короткотерміновій перспективі модернізація
ТЕЦ є одним з перспективних заходів – як для збільшення
енергоефективності, так і зменшення викидів парникових
газів.
В Україні головною організацією з питань екології та
енергозбереження на підприємствах гірничо-металургійного
комплексу вважається Державний науково-технічний центр
«Енергосталь». Цією організацією розроблено методичні
рекомендації з розрахунку викидів парникових газів24 та виконано
інвентаризацію викидів парникових газів, для більшості
металургійних підприємств з повним циклом. Розподіл викидів
парникових газів за основними джерелами утворення в гірничометалургійному комплексі за даними Енергосталі25, наведено на
рис. 4.14.
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Рис. 4.13 Баланс диоксиду вуглецю на типовому
передовому металургійному підприємстві.

В табл. 4.6. наведено загальні показники забруднення
повітря підприємствами чорної металургії в Україні. За даними
державної статистики26 рівень забруднення повітря дещо
зменшився протягом останніх шести років – головним чином
завдяки виведенню з експлуатації мартенівських печей. Втім,
викиди СО2 суттєво зросли, що є наслідком суттєвого скорочення
використання природного газу: з 9,5 млрд. м3 у 2007 році до
2,72 млрд. м3 у 2013c.e Зокрема, заміна природного газу
пиловугільним паливом (ПВП) у доменному виробництві
c

Методика інвентаризації викидів Державним комітетом статистики України не повідомляється,
тому важко сказати, які ділянки виробництва охоплено цією статистикою, оскільки дані щодо
викидів СО2 виглядають суттєво заниженими, зокрема у порівнянні з даними рис.4.13.
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супроводжується суттєвим збільшенням викидів СО2. Такі
важливі зміни пов’язані зі зростанням ціни та непевністю імпорту
природного газу з Росії. Екологічний вплив металургійних
підприємств значною мірою визначається рівнем енергетичної
ефективності та технологіями, які застосовуються, а також
структурою споживання енергоносіїв, що, в свою чергу, пов’язане
із забезпеченням конкурентоспроможності, закриваючи коло
питань сталого розвитку.

Рис. 4.14. Розподілення викидів парникових газів за основними джерелами
утворення в гірничо-металургійному комплексі України (%).

74

Таблиця 4.4
Показники забруднення повітря підприємствами
чорної металургії в Україні
2007
Частка чорної металургії
у забрудненні атмосфери з
промислових джерел, %

2008

2009

2010

2011

2013

29,0

25,4

23,6

26,1

25,2

23,4

1397,2

1149,7

926,7

1076,8

1102,3

1004,6

Питомі шкідливі викиди у
повітря, кг на 1 т сталі

32,6

31,0

31,1

32,2

31,2

30,6

Частка чорної металургії у
загальних викидах CO2 від
промислових джерел, %

н.д.

21,9

22,5

23,8

31,7

30,6

Викиди CO2, тис. т

н.д.

38207,2

34348,3

39234,8

64073,1

60520,6

Питомі викиди CO2 у
повітря, кг на 1 т сталі

н.д.

1,0

1,1

1,2

1,8

1,8

Шкідливі викиди у повітря,
тис. т

Слід зазначити, що хоча Україна й була одним з піонерів
вдування ПВП, розпочавши вдування вугільного пилу до
фурм доменної печі ще у 1967 році, до 2010 року ця технологія
використовувалася лише на Донецьксталі, в той час як
найпоширенішим засобом скорочення витрат коксу було вдування
природного газу. До 2013 року ПВП було впроваджено на трьох
металургійних комбінатах – Алчевському, Ілліча та Запоріжсталі.
У 2014 році планувалося впровадження на Дніпровському та
Єнакіївському комбінатах. У 2013 році завдяки застосуванню ПВП українськими виробниками сталі зекономлено
4,3 млрд. грн завдяки скороченню витрат коксу та природного
газу. Таким чином, за умов відсутності обмежень на викиди СО2,
використання ПВП сприяє підвищенню конкурентоспроможності, втім запровадження таких обмежень, як буде показано
у наступному розділі, може докорінно змінити підходи до
забезпечення економічно-ефективного виробництва чавуну та
сталі.
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4.2.4. Майбутня економіка з кліматичними обмеженнями
Можливість економічно прибуткового функціонування
чорної металургії та усієї промисловості, за умов обмежень викидів парникових газів (в англомовній літературі використовується
термін carbon-constrained economy) не є очевидною.
Вказана вище зміна структури енергоспоживання в
металургії України відбувалася за умов відсутності зобов’язань
щодо викидів парникових газів. Як було зазначено у Розділі 2,
подальші міжнародні «правила гри» та, зокрема, міра зобов’язань
України щодо обмежень викидів парникових газів досі не
визначені.
В Євросоюзі існують як встановлені державами-членами,
так і добровільні завдання щодо скорочення викидів парникових
газів, та пов’язані з ними дозвільні схеми; в США – добровільні
завдання промислової ефективності, а в Китаї – встановлені
державою. Прогнози щодо майбутньої вартості дозволів на
викиди СО2 в Європі варіюються в межах 25-50 євро за тонну СО2.
За умови, що виробництво кожної тонни сталі супроводжується
викидами близько 2 т СО2, це становить серйозний виклик для
конкурентоспроможності європейської металургії. Наприклад,
відомі плани уряду Німеччини обмежити дозвіл безоплатних
викидів СО2 для чорної металургії на рівні, близькому до поточного виробництва. Відповідно до цього, конкурентоспроможність
німецької металургії та можливості її зростання будуть під
загрозою.
Проблеми майбутньої конкурентоспроможності європейської металургії детально розглянуті в «Плані дій для сталої та
конкурентоспроможної сталевої промисловості в Європі» (Action
Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe)27,
де визначені наступні актуальні напрями роботи (наводиться зі
значними скороченнями).
У короткотерміновій перспективі плануються слідуючі етапи:
І. Створення нормативно-регуляторного середовища для
сталого розвитку:
− запровадити директиви щодо схем підтримки використання
відновлюваних джерел енергії для країн-членів задля
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−

−
−
−

забезпечення виконання завдань про збільшення частки
цих джерел до 2020 року;
розробити рамки політики Євросоюзу на 2030 рікdf
з метою урахування потенційного впливу витрат на
конкурентоспроможність європейської промисловості,
у тому числі через міжнародні переговори з запобігання
глобальної зміни клімату;
пропагувати кращі досягнення щодо енергетичної
ефективності на основі даних енергетичного аудиту,
європейських та міжнародних дослідженнях;
пропагувати інвестиції задля енергетичної ефективності
(нові бойлери для генерування електроенергії, використання
конвертерного газу, ГУБТ, утилізація теплоти відходів);
розглянути вимоги з еко-дизайну, а саме: придатності до
рециклінгу та демонтажу для спрощення сепарації сталевої
частини для утилізації.

ІІ. Підтримка інновацій:
− інтегрувати чорну металургію в дослідження та інновації
і заходи щодо ринкової комерціалізації енергоефективних
продуктів, технологій і рішень;
− вивчити можливість «маркування» доходів, отриманих
через схему торгівлі викидами (ETS – див. детальніше
у Розділі 2) задля фінансування заходів, спрямованих
на запобігання зміні клімату, включаючи впровадження
інноваційних технологій.
У середньо- та довготерміновій перспективі планується
провести ряд кроків.
І. Створення нормативно-регуляторного середовища для
сталого розвитку:
− просувати переговори щодо укладання міжнародного договору про запобігання зміни клімату до 2015
року, забезпечуючи взяття адекватних зобов’язань
насамперед основними економіками світу, враховуючи їх
d

Прийнято у жовтні 2014 року; детальніше – див. у Розділі 5.
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відповідальність і можливості за умови прозорого обліку,
запроваджуючи чіткий механізм виконання зобов’язань;
− забезпечити якнайшвидшу стандартизацію викидів
парникових газів;
− продовжити заходи щодо розробки методології життєвого
циклу (LCA – див. Розділ 3) задля забезпечення ступеню
рециклінгу матеріалів;
− провести оцінку життєвого циклу вздовж ланцюга
постачання та запровадити показник ступеню рециклінгу в
політичні та стратегічні документи.
ІІ. Диверсифікація постачання:
− створити умови для майбутнього використання власних
ресурсів викопного газу, традиційних та нетрадиційних
джерел задля зменшення імпортозалежності та зменшення
вартості енергії.
На момент підготовки чинного видання в Україні останнім
документом, за часом прийняття, що мав би окреслити стратегію
розвитку металургії, стала «Галузева програма енергозбереження,
ефективного використання енергетичних ресурсів та впровадження альтернативних видів палива у гірничо-металургійному
комплексі на період 2008-2017 років»28, затверджена Міністерством промислової політикиєg у лютому 2009 року. Загалом цей
документ вірно аналізує стан металургійної галузі та відповідні
виклики. Втім, зроблені висновки та рекомендації носять дещо
декларативний характер, не визначаючи ані рівнів пріоритетності
та економічної доцільності заходів, ані механізмів їхньої
реалізації. Нижче наводиться перелік тієї частини рекомендацій,
що стосуються чорної металургії.
Агломераційне та доменне виробництво:
−   будівництво агломераційних фабрик та доменних печей
нового покоління;
є

У березні 2014 року Міністерство промислової політики реорганізовано шляхом приєднання до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
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− створення альтернативних процесів виробництва
металізованої сировини та первинного металу, у тому числі
методом прямого відновлення заліза;
− проведення капітальних ремонтів з одночасною
модернізацією та реконструкцією основних виробничих фондів
аглодоменного виробництва, заміна застарілих агломашин на
високопродуктивні сучасні агрегати, модернізація та технічне
переоснащення доменних печей, що дозволить підняти рівень
виробництва агломерату, окатишів і чавуну до світових стандартів;
− впровадження енергозберігаючих технологій аглодоменного виробництва, використання нових видів енергоносіїв,
зокрема, замінників коксу, продуктів газифікації вугілля, гарячих
відновлювальних газів, коксового та конвертерного газів;
− поліпшення якості залізорудної сировини та коксу
для доменної плавки, використання промислових відходів
гірничодобувного та металургійного виробництва як джерел
вторинної мінеральної сировини;
− впровадження технології використання пиловугільного
палива;
−    вдосконалення обладнання і технології доменного процесу, зокрема, застосування комплексів з усереднювання складу
сировини, автоматизованої конвеєрної шихтоподачі з відсівом
дрібняку, створення високоефективних конструкцій нагрівачів
повітря, використання безконусних завантажувальних пристроїв,
сучасних систем охолодження доменних печей, впровадження
сучасних конструкцій ливарних подвір’їв, автоматизованих
систем управління технологічним процесом плавки та контролю
за станом обладнання доменних печей тощо;
− спорудження засобів утилізації енергії доменного газу та
тепла відхідних газів повітронагрівачів доменних печей.
Сталеплавильне виробництво:
− виведення з експлуатації та заміна мартенівських печей
на конвертери та електроагрегати, частка яких для забезпечення
конкурентоспроможності української металопродукції на світовому ринку повинна складати: конвертери – 75 %, мартени –
10 %, електросталеплавильні печі – 15 %. Будівництво нових
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металургійних підприємств, у т.ч. міні-металургійних заводів,
використання методів спеціальної електрометалургії;
− зменшення енерговитрат у сталеплавильному виробництві
шляхом застосування сучасних технологій та обладнання,
створення гнучких технологій наскрізного виробництва сталі з
використанням агрегатів позапічної обробки чавуну та сталі, «печіковша», вакууматорів і машин безперервного лиття заготовок
(МБЛЗ) з доведенням обсягу розливу сталі на зазначених машинах
до 80%, підвищення стійкості футерівки сталеплавильних
агрегатів за рахунок використання ефективних вогнетривів;
− розробка науково-технічних засад з використання способів
безперервного розливу сталі нового покоління та ливарнопрокатних модулів.

Список літератури до Розділу 4

1

2

3

4

International Energy Agency. Energy Technology Perspectives
2008: Scenarios & Strategies to 2050, OECD/IEA: Paris, 2010, 710
р.
Allwood, J. M.; Cullen, J. M.; Milford, R. L. Options for achieving a
50% cut in industrial carbon emissions by 2050. Environ. Sci. Technol. 2010, 44 (6), 1888−1894, DOI: 10.1021/es902909k
Fisher, B.; Nakicenovic, N. Issues related to mitigation in the longterm context. In Climate Change 2007: Mitigation: Contribution of
Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Metz, B., Davidson, O. R.,
Bosch, P. R., Dave, R., Meyer, L. A., Eds.; Cambridge University
Press: Cambridge, UK, 2007.
Prospective Scenarios on Energy Efficiency and CO2 Emissions in
the EU Iron & Steel Industry/ N. Pardo, J.A. Moya, K. Vatopoulos: EUR 25543 - Joint Research Centre - Institute for Energy and
Transport (doi:10.2790/64264), 50 р.
80

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS: A Roadmap for moving to a
competitive low carbon economy in 2050: COM(2011) 112 final,
Brussels, 8.3.2011
7
International Energy Agency. Energy Technology Perspectives
2008: Scenarios & Strategies to 2050, OECD/IEA: Paris, 2008.
8
The Roles of Energy and Material Efficiency in Meeting Steel Industry CO2 Targets/ Rachel L. Milford, Stefan Pauliuk, Julian M. Allwood and Daniel B. Müller// Environmental Science & Technology.
– 2013 (47). - Р.3455−3462
9
http://worldsteel.org
10
http://www.delphicasteel.com.
11
U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries; U.S.
Department of the Interior; U.S. Government Printing Office:
Pittsburgh, PA, 2007.
12
Колосов В. А. Перспективы развития горнорудной отрасли//
Качество минерального сырья. - 2011. - Вып. 2011. - С. 35-42
13
Минералогическое обоснование возможности повышения
качества магнетитового концентрата действующих горнообогатительных комбинатов Криворожского бассейна. 3. Дообогащение концентрата с использованием гидроциклонов/Евтехов
В.Д., Филенко В.В., Евтехов Е.В. и др// Геолого-мінералогічний
вісник.– 2008.– № 1 (19). - С.18-24.
14
https://www.lkab.com/en/Customer/Products/
15
http://www.ugmk.info/print/art/1392224650.html
16
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/category?cat_
id=194359.
17
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы
развития/ А.И. Амоша, В.И. Большаков, А.А. Минаев, Ю.С.
Залознова, Л.А. Збаразская, Ю.В. Макогон и др. Донецк: НАН
Украины, Ин-т экономики пром-сти, 2013, 114 с.
18
January 2015 crude steel production for the 65 countries reporting to
worldsteel. Available at http://corecommunique.com/january-20155
6

81

crude-steel-production-65-countries-reporting-worldsteel. Posted on
February 20, 2015
19
Белов М. Новые стальные рынки для Украины: Саудовская
Аравия (доступно за адресою http://www.ugmk.info/print/
art/1383115162.html).
20
Fact sheet energy: World Steel Association (http://worldsteel.org)
21
Carvalho A. Challenges & opportunities for the steel industry in
moving towards green growth //OECD Green Growth Workshop,
Seoul, 4 March 2010, 16 p.
22
Шатоха В.І. Екологічне забезпечення виробництва чавуну: Підручник. Дніпропетровськ: Пороги, 2001, 183 с.
23
CO2 abatement in the iron and steel industry//Profiles, № 12/1
February 2012
24
Методика проведення інвентарізації викидів парникових газів
на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України/
Д. В. Сталінський та ін.: затв. Нацекоінвест-агентством України,
16.12.2009. – Харків : «УкрДНТЦ «Енергосталь», 2009. – 37 с.
25
Спирин В.Ю. Инвентаризация и мониторинг выбросов ПГ на
предприятиях горно-металлургического комплекса. Проблемы и перспективы// Семінар з питань підготовки регіональних
планів заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату
(м. Дніпропетровськ, 9-10 липня 2009 року, презентація
PowerPoint)
26
www.ukrstat.gov.ua
27
Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe: Brussels, COM(2013) 407, 23 р.
28
Галузева програма енергозбереження, ефективного використання енергетичних ресурсів та впровадження альтернативних
видів палива у гірничо-металургійному комплексі на період
2008-2017 років, Міністерство промислової політики України.
Наказ № 152 від 25.02.2009 року.

82

5. Технологічне забезпечення сталого
розвитку у металургії

5.1. Кращі наявні технологій
Важливою частиною забезпечення сталого розвитку є
аналіз доступних технологій, використання яких може забезпечити
зменшення потреби у енергоресурсах та/або скорочення викидів
парникових газів. В металургії створено дуже велику кількість
технологічних та конструктивних рішень, що забезпечують
зменшення витрат енергії та шкідливих викидів до навколишнього
середовища. Деякі з них успішно застосовано у виробництві, в той
час як інші ще чекають впровадження.
Детальний опис таких технологій виходить за рамки
чинного видання: за необхідності читачі можуть знайти необхідну
інформацію в літературі. Слід зазначити, що інформація з цих
питань у вітчизняній літературі недостатньо систематизована,
зокрема, відсутнє науково обґрунтоване визначення пріоритетності
(наприклад з огляду на цінові фактори, терміни окупності,
«зрілість» технології, її ефективність тощо) подальшого
впровадження технологічних та конструктивних рішень в
контексті поступового досягнення стратегічних завдань розвитку
вітчизняної металургії. Власне невизначеними залишаються і
самі завдання. Тому потрібно звернути увагу на наявні збірки так
званих Best Available Technologies (кращі наявні технології, далі –
BAT), окремі з яких укладаються авторитетними інституціями
на національному та міжнародному рівнях. Концепція ВАТ є
динамічною: невпинно створюються нові та удосконалюються
існуючі технології, з’являється новий досвід їх впровадження,
тому ці збірки постійно оновлюються.
Оскільки в Україні відсутній аналог таких видань, можна
запропонувати читачеві наступні документи, розроблені та
прийняті в якості важливих джерел інформації на міжнародному
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рівні.

Збірка ВАТ для чорної металургії 1, розроблена Інститутом перспективних технологічних досліджень (Institute for
Prospective Technological Studies) із залученням відповідних
експертів під егідою Європейської Комісії та запроваджена
її Директивою у лютому 2012 року. Це один з найбільш
фундаментальних документів (має посилання до 398 літературних
джерел та викладений майже на 600 сторінках), що охоплює такі
технологічні процеси:
− завантаження, розвантаження та транспортування сировинних матеріалів;
− змішування та дозування сировини;
− агломерація та виробництво окатишів;
− коксохімічне виробництво;
− виробництво чавуну в доменних печах, включаючи
переробку шлаку;
− виробництво та рафінування сталі в кисневих конверторах,
включаючи десульфурацію чавуну, ковшову металургію та
переробку шлаку;
− виробництво сталі в електродугових печах, в тому числі
ковшова металургія та переробка шлаку;
− безперервну розливку.

Документ містить детальний опис технологічних процесів,
шлях утворення та характер шкідливих викидів, а також засоби
запобігання їх утворенню чи уловлювання. Оновлені версії
документу знаходяться у вільному доступі у мережі Інтернет2.
Інша важлива збірка – це довідник з найкращих
технологій для чорної металургії (SOACT)3, розроблений
під егідою Державного департаменту США з залученням
представників державного сектору та бізнесових структур
Австралії, Індії, Канади, Китаю, Південної Кореї, США та Японії
в рамках Партнерства країн тихоокеансько-азійського регіону
для чистого розвитку та клімату (Asia Pacific Partnership for
Clean Development and Climate). Довідник систематизує
технологічні рішення з енергозбереження та зменшення
екологічного впливу підприємств чорної металургії.
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Досить цікавим є аналіз4, виконаний Lawrence Berkeley
National Laboratory (США) та Fraunhofer Institute for Systems
and Innovation Research (Німеччина), який більше сфокусований
на технологіях, що знаходяться у стані розробки, промислових
випробувань або комерціалізації, узагальнюючи інформацію про
56 інноваційних технологій (emerging technologies), що мають
суттєвий потенціал для зменшення витрат енергії та викидів
діоксиду вуглецю.
Слід відзначити також аналітичний документ5, розроблений Агенцією з захисту навколишнього середовища США (US
Environmental Protection Agency), який систематизує відомості про
технології, що мають найбільший потенціал відносно скорочення
викидів парникових газів. Це, певною мірою, «приземлений»
документ, який здебільшого включає добре апробовані технології.
Він віддзеркалює специфіку американської промисловості. Це
позначається наявністю у списку технології вдування природного
газу в доменні печі, що пов’язане з дешевизною цього палива
в США. В табл. 5.1 наведено підсумки аналізу для випадку
інтегрованого підприємства. Слід зазначити, що за даними
Американського інституту чавуну і сталі (AISI – American Iron
and Steel Institute) заходи з терміном окупності понад три роки, як
правило, вважаються підприємствами економічно недоцільними.
Дані щодо терміну окупності також є специфічними для
американського ринку. Зокрема, надзвичайно великий показник
для ГУБТ, що трансформує енергію стиску колошникового газу
в електричну енергію, вочевидь, пов’язаний з низькими цінами
на електроенергію (в США вони майже вдвічі менші за середні в
Євросоюзі).
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Таблиця 5.1
Характеристика кращих наявних технологій за даними US
Environmental Protection Agency
Індекси
доцільності та
готовності до
застосування

Термін
окупності
(роки)

Утилізація теплоти аглогазів

C

2,8

Скорочення підсосів повітря

C

1,3

C, S

0,0

Технологічна ділянка
Аглофабрика

Збільшення висоти шару

Удосконалення автоматизації процесу
C, EX
Утилізація відпрацьованих палив та мастил
C, S
при спіканні
Коксохімічне виробництво

1,4
0,5

Контроль вологості вугілля

C, EX

> 50

Покращення управління нагріванням шихти

C, EX

0,7

Компресор коксового газу зі змінною
швидкістю обертання

C

21,2

Сухе гасіння коксу

C

35,7

Використання надлишкового коксового газу

C, EX

Однокамерний реактор з підігрівом вугілля
C, N
Коксові печі з внутрішнім спалюванням
C, EX
газоподібних продуктів
Доменне виробництво
Вдування ПУТ з витратою до 130 кг/т чавуну

C, EX

2,0

Вдування ПУТ з витратою до 225 кг/т чавуну

C, N

2,4

Вдування природного газу до 140 м3/т чавуну

C, EX

1,3

Вдування мазуту

C

Вдування коксового та конвертерного газу

C
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<1,0

Використання залізорудних матеріалів, що
містять вуглець
Використання енергії стиску колошникового
газу (ГУБТ)
Утилізація колошникового газу з
міжконусного простору
Автоматизація повітронагрівачів
Повітронагрівачі рекуператорного типу
Покращення горіння в повітронагрівачах
Покращення автоматизації доменного процесу

P
C, N

29,8

C, EX

2,3

EX

0,4

C

8,7

C, EX
EX

Рециркуляція доменного газу

P

Утилізація теплоти шлаку

P

0,4

Киснево-конвертерне виробництво
Використання фізичної та хімічної теплоти
конвертерного газу
Використання ексгаустерів зі змінною
швидкістю обертання
Покращення автоматизації процесу в
конверторі
Покращення нагрівання сталерозливального
ковша

C

11,9

C, EX

9,9

EX
C, EX

Розливка
Покращення нагріву в проміжному ковші

C, EX

1,3

Розливка близько до кінцевої форми - тонкі
сляби

N, S

3,3

Розливка близько до кінцевої форми – штрипс

N, S

2011):

Індекси готовності до застосування та доцільності (AISI,

C – особливості підприємства можуть впливати на вартість
та практичність використання;
EE – заходи, які покращують енергоефективність та
зменшують викиди парникових газів, але можуть призвести до
збільшення викидів інших забруднювачів;
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EX – технології, що широко застосовуються на багатьох
існуючих підприємствах;
N – доцільно лише для нових підприємств;
P – не остаточно апробовані технології, що знаходяться у
стадії досліджень або пілотної перевірки;
S – спеціалізовані технології, що можуть застосовуватися
лише для певних конфігурацій або типів обладнання.
В роботі6, виконаній під егідою Європейської Комісії,
на підставі аналізу стану підприємств 27-ми країн Євросоюзу,
запропоноване ранжування ВАТ за потенціалом енергозбереження
та розроблено сценарії щодо майбутнього розвитку чорної
металургії Європи в контексті виконання завдань щодо скорочення
викидів парникових газів. Результати ранжування наведено
на рис. 5.1. На нашу думку, цитований аналіз містить окремі
помилки (зокрема щодо поширеності використання вдування
ПУТ та використання машин безперервної розливки сталі), тому
його слід використовувати з певними застереженнями. Результати
дослідження доводять, що, з урахуванням прогнозованого
зростання виробництва, використання лише ВАТ не зможе
забезпечити суттєвого зменшення викидів СО2 до 2030 року, і
лише за умов використання радикально інноваційних технологій
(деталі цих технологій буде розглянуто нижче у цьому розділі)
можна сподіватися на досягнення завдань, встановлених керівними
документами Євросоюзу. Як зазначається в рекомендаціях
Круглого столу високого рівня з питань майбутнього європейської
чорної металургії (лютий 2013 року)7, потенційно можливе
зменшення викидів СО2 для чорної металургії Євросоюзу не
перевищує 10%, при цьому найбільш ефективні підприємства
Європи вже працюють на межі фізичних можливостей,
використовуючи практично всі відомі на сьогодні кращі технології.
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Рис. 5.1.ВАТ з найбільшим потенціалом щодо скорочення витрат енергії в
EU27 (зеленим кольором позначено технології, які мають суттєвий потенціал
для сталого розвитку).

З огляду на неоднаковий рівень технологічного розвитку,
потенційні можливості щодо скорочення викидів діоксиду
вуглецю в різних країнах є неоднаковим. На рис. 5.2 наведено
дані щодо потенційного зменшення викидів СО2, що може бути
досягнуто в різних країнах у разі застосування ВАТ за розрахунками IEA (цитується за даними роботи 7 станом на 2007 рік –
тобто ще до того як структура споживання енергоносіїв в металургії України дещо змінилася, призвівши до зростання
викидів СО2). На рис. 5.3 наведено дані щодо можливостей
енергозбереження для чорної металургії різних країн та світу в
цілому за розрахунками IEA станом на 2011 рік8, які демонструють
потенціал різних заходів з модернізації виробництва. Дані
вказують на те, що в Японії та Південній Кореї можливості зменшення викидів СО2 та енергозбереження за рахунок впровад89

ження ВАТ є дуже обмеженими, оскільки більшість з цих
технологій вже впроваджено. Наприклад, ще у 2007 році рівень
використання газових утилізаційних безкомпресорних турбін
сягнув 100%, а рівень використання технології сухого гасіння коксу
у 2010 році складав 93%. За даними табл. 5.1 ці технології мають
найдовший термін окупності. З огляду на це, в розвинутих країнах
фінансується розробка радикально інноваційних технологій
(детальніше про радикальні еко-інновації див у Розділі 3), що
надалі можуть забезпечити дуже суттєве скорочення витрат енергії
та зменшення споживання вуглецю як палива або відновника.
У той же час, як видно з рис. 5.2-5.3, в Україні можливо
дуже суттєво скоротити викиди СО2 та витрати енергії за рахунок
використання добре відомих та випробуваних технологій, у тому
числі тих, що мають досить короткий термін окупності.

Рис. 5.2. Потенціал зменшення викидів СО2
для чорної металургії різних країн світу.
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Рис. 5.3. Можливості енергозбереження у чорній металургії світу та окремих
країн (в ЕДж/рік та ГДж/т сталі ) з урахуванням потенціалу різних
технологічних заходів.

5.2. Інноваційні технології майбутнього
Сьогодні існує досить велика кількість інноваційних
технологічних рішень на різній стадії розробки або випробувань,
які мають дуже значний потенціал для зменшення викидів
парникових газів підприємствами чорної металургії. З огляду
на обмежений формат чинного видання, в цьому розділі
розглядаються лише ті технології, що входять до міжнародних
ініціатив або значних національних проектів.
5.2.1. Проект COURSE50
Назва японської ініціативи COURSE50 є акронімом від CO2
Ultimate Reduction in Steelmaking Process by Innovative Technologies
for Cool Earth 50, що в перекладі означає, як «рішуче скорочення
CO2 при виробництві сталі шляхом інноваційних технологій задля
прохолодної Землі у 2050 році». Проект є частиною урядової
програми Cool Earth 50, що розпочалася у 2008 році. Передбачені
проектом науково-технологічні дослідження фінансуються
державою та основними металургійними компаніями Японії з
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загальним бюджетом 10 млрд. йєн (близько 860 млн. дол. США).
Технології, що знаходяться у стані розробки проілюстровано на
рис. 5.4 за даними роботи9. Особливість даного проекту в тому,
що зберігається доменна піч та двохступеневе виробництво сталі.

Рис. 5.4. Компоненти проекту COURSE50.

Проект включає декілька компонентів, зокрема:
1) скорочення викидів CO2 при виробництві чавуну, що
передбачає:
a. використання водню у якості відновника;
b. реформінг коксового газу з метою збільшення вмісту
в ньому водню з використанням теплоти відходів;
c. виробництво коксу з високою міцністю та підвищеною реакційною здатністю, який придатний
для використання в доменній печі, що використовує
водень у якості відновника;
92

2) уловлювання CO2 з колошникового газу для подальшого
використання газу в якості палива або відновника;
3) скорочення витрати енергії шляхом утилізації теплоти
відходів.
Особливості технологій, заснованих на відновленні залізних
руд воднем, так як і метод економічно-доцільного отримання
водню у комерційних масштабах, на даний час детально не
розголошуються в публікаціях за цим проектом. Один із варіантів,
що опрацьовується – це попереднє відновлення залізорудних
матеріалів у шахтній печі з подальшим завантаженням частково
металізованого продукту в доменну піч.
Стосовно удосконалення існуючих технологій повідомляється про наступне.
По-перше, завдяки використанню каталізаторів при проведенні реформінгу смол та легких масел із газоподібних продуктів коксування планується збільшити вміст водню у коксовому
газі з нинішніх 50-55% до 63-67%. Передбачається вдування
такого газу як до звичайних фурм доменної печі, так і до фурм,
розташованих у нижній частині шахти.
По-друге, планується використання певних домішок
до вугільної шихти для підвищення якості коксу. Оскільки
вдування реформованого коксового газу забезпечить зменшення
витрати коксу, вимоги до міцності коксу задля забезпечення
газопроникності матеріалів в доменній печі зростають. Окрім
того, ендотермічний ефект, пов’язаний з відновленням оксидів
заліза воднем, дещо зменшить температуру на певних горизонтах
доменної печі, що – за думкою авторів проекту – вимагатиме
використання коксу з високою реакційною здатністю. Задля цього
розробляються спеціальні добавки до вугільної шихти (HPC, High
performance caking additives – добавки для ефективного спікання),
використання яких забезпечить можливість збільшення вмісту
в шихті марок вугілля, які надають коксу більшої реакційної
здатності, при підвищенні його міцності.
Технологія вилучення СО2 з колошникового газу,
для подальшого використання газу в якості гарячого
відновлювального газу (ГВГ), відома з 1980‑х років. Зокрема було
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впроваджено експериментальну установку на НВО Тулачермет
в Росії. Сьогодні відзначають три технологічних напрями, що
забезпечують вилучення СО2 з газового середовища, а саме –
застосування хімічних адсорбентів, мембран або кріогенних
технологій. У випадку колошникового газу, з урахуванням його
кількості, перспективним є відмивання СО2 з застосуванням
хімічних адсорбентів – рідких сольвентів. Принцип цього підходу
зображено на рис. 5.5.
Колошниковий газ
з 2% СО2

Сорбент з
СО2

Уловлювання СО2

Газ
99%СО2

Додавання
сорбенту

Регенерація
сорбента

Регенерований
сорбент

Колошниковий
газ з ≈20% СО2

Відходи
регенерації
сорбенту

Енергія

Рис. 5.5. Схема відмивання СО2 з колошникового газу.

Серед суттєвих недоліків існуючих технологій – великі
витрати енергії для регенерації сорбенту та його розкладання. В
COURSE50 передбачено скорочення витрат енергії при відмивці
СО2 завдяки використанню новітніх адсорбентів та утилізації
теплоти відходів металургійного виробництва. Зокрема,
планується зменшити витрати енергії до 2 ГДж/т СО2, тобто
вдвічі, у порівнянні з процесом, що використовує у якості сорбенту
MEA (моноетаноламін), та в 1,25 рази у порівнянні з процесом,
який розроблено в рамках проекту COCS (Cost Saving CO2 Capture
System – низьковитратна система уловлювання СО2)10.
Для використання теплової енергії з відходів виробництва
проект передбачає:
– утилізацію фізичної теплоти шлаків;
– генерування електроенергії в удосконаленому циклі Каліни
(назва за ім’ям розробника, Олександра Каліни);
– використання матеріалів з високою питомою теплотою
плавлення (використовується для зберігання енергії);
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–

використання теплових насосів.
Детальніше про ці розробки можна дізнатися на веб-сайті
проекту.
Зазначені вище технології COURSE 50 будуть комбінуватися із засобами зв’язування та складування діоксиду вуглецю –
CCS (CO2 capture and storage), які зараз також інтенсивно
розробляються.
У 2012 році японськими дослідниками були проведені
випробування на експериментальній доменній печі LKAB,
Swerea MEFOS (м. Лулео, Швеція) з робочим об’ємом 8,4 м3 та
продуктивністю 35-40 т чавуну на добу з вдуванням звичайного
коксового газу через горнові фурми, реформованого коксового
газу через фурми в нижній частині шахти та відмитого від СО2
гарячого колошникового газу через фурми у верхній частині
шахти. Детальні результати цих досліджень досі не опубліковано.
Водночас проводяться фундаментальні дослідження процесів
відновлення з використанням водню. Планується спорудження
експериментальної доменної печі для проведення досліджень
в Японії у 2015 році. Проектом COURSE 50 передбачено довести
зазначені технології до рівня промислового використання
до 2030 року, коли вони дозволять скоротити викиди CO2 на
30% з наступним широким впровадженням до 2050 року.
5.2.2. Проект ULCOS
Європейський проект ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking – виробництво сталі з ультранизькими викидами CO2)
включає у якості партнерів всі основні сталеплавильні компанії
Європейського Союзу, провідних виробників енергії, дослідницькі організації та університети й виконується за підтримки
Європейської комісії та Дослідницького фонду вугілля та сталі
(Research Fund for Coal and Steel, RFCS).
Зусилля проекту зосереджені головним чином на наступних
чотирьох технологіях:
1) ULCOS-BF – рециркуляція колошникового газу з застосуванням засобів уловлювання та складування CO2 (CCS);
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2) технологія рідкофазного відновлення HIsarna з засобами
CCS;
3) технологія отримання металізованого продукту ULCORED
з засобами CCS;
4) відновлення залізних руд шляхом електролізу ULCOWIN,
ULCOLYSIS.
Окрім того, в рамках ULCOS ведеться розробка технологій
отримання металу з використанням біомаси та водню у якості
відновника.
Нижче зазначені напрями розглянуто більш детально.
5.2.2.1. ULCOS-BF
Технологічні аспекти рециркуляції колошникового газу, так
само як і у випадку з проектом COURSE 50, відпрацьовувалися у
2007-2009 роках на єдиній у світі на цей час експериментальній
доменній печі в м. Лулео. Найкращі результати було досягнуто
у випадку, коли частину очищеного від СО2 колошникового газу
вдували після підігріву до 1000°С в нижню частину шахти, а іншу
частину після підігріву до 1250°С – в горн через звичайні фурми.
За цих умов при ступені рециркуляції 90% було забезпечено
зменшення витрати коксу на 25%. При виробництві чавуну
скорочення викидів СО2 становить 24%. Втім, за умов інтегрованого металургійного підприємства впровадження рециркуляції
колошникового газу позбавить енергетичне господарство цього
виду палива, що вимагатиме застосування інших енергоносіїв
(наприклад, природного газу) у прокатному виробництві. З огляду
на це, зменшення викидів СО2 у розрахунку на тонну кінцевого
продукту складатиме до 15%12. Зменшення викидів СО2 до
50% планується досягнути за рахунок застосування технологій
CCS.
Пілотне впровадження технології рециркуляції попередньо планувалося на 2015 рік на металургійному комбінаті
АрселорМіттал у м. Флоранж (Франція). Технологічні аспекти
цього проекту є такими:
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– промислову доменну піч з діаметром горну 9,4 м і
внутрішнім об’ємом 1532 м3 планувалося реконструювати
для рециркуляції колошникового газу до фурм;
– для вилучення діоксиду вуглецю мала бути застосована
промислова установка з використанням твердого
адсорбенту;
– заплановане зменшення викидів СО2 при виробництві сталі – на 50%;
– вилучений СО2 планувалося компремувати та транспортувати під тиском спеціально збудованим трубопроводом
для подачі під донні солоні морські породи, де на глибині
понад 800 м створюються умови (температура понад
31°С та тиск понад 7,39 МПа) для переходу СО2 у стан
надкритичної рідини, що поводить себе як газ, заповнюючи порожнини в породі, але має густину твердої
речовини, що перешкоджає її виходу на поверхню; таким
чином, планувалося «складувати» до 1,2 млн. т CO2 на рік.
На жаль, внаслідок фінансових та організаційних проблем
під-проект ULCOS-BF було зупинено у 2013 році, але розвиток
цього напряму продовжується в рамках проекту Low Impact
Steelmaking (LIS, виробництво сталі зі зменшеним впливом на
навколишнє середовище), який фінансується АрселорМіттал та
урядом Франції, втім конкретні терміни впровадження на час
підготовки чинного видання невідомі.
5.2.2.2. HIsarna
Технологія HIsarnaTM поєднує в собі компоненти двох
технологій – Cyclone Converter Furnace (CCF, циклонний пічний
конвертер) та HIsmeltTM Smelt Reduction Vessel (SRV, апарат
рідкофазного відновлення), тобто являє собою двостадійний
процес, схему якого наведено на рис.5.6.13
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Рис. 5.6. Схема технології HIsarna.

На початку 1990-х років компанією Tata Steel Еймейден
(на той час Hoogovens, Нідерланди) було створено пілотну
установку CCF з потужністю за споживанням руди
15-20 т/год. Дослідження включали вдування до CCF руди
та кисню за присутності штучного газу, що імітував газ, який
утворюється в апараті SRV з видачею частково відновленого
розплаву руди до шлакової чаші. Схему процесу показано на
рис. 5.7. Дрібна руда та кисень вдуваються до циклону, де горить
газ, що надходить з SRV. Завдяки теплоті горіння відбувається
плавлення та часткове відновлення руди. Розплав під дією гравітації
тече по стінках циклону. Температура розплаву становить близько
1450 °C при ступені відновлення 10-20 %.
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Рис. 5.7. Схема циклонного пічного конвертору CCF.

Технологічна концепція SRV HIsmeltTM (акронім від High
Intensity Iron Smelting – високоінтенсивна виплавка заліза) у
первинному варіанті являла собою сталеплавильний конвертор
типу KOBM (Klockner Oxygen Blown Maxhutte) з донною
продувкою, модифікований під виробництво чавуну. Пілотну
установку HIsmelt – потужністю 2 т чавуну на годину – було
збудовано в Максхютте (Німеччина) у 1980-і роки, з наступною
побудовою укрупненої пілотної установки, потужністю 8 т чавуну на годину в Куінані (Західна Австралія) в 1990-і роки. У
2005 році у тому ж місті було запущено промислову установку із
продуктивністю понад 80 т чавуну на годину, яка була в експлуатації до грудня 2008, коли її було зупинено у розпал фінансової
кризи з огляду на несприятливі ринкові умови. В цілому процес
було добре відпрацьовано та надбано суттєвий досвід промислового масштабування цієї технології.
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Схему апарату HIsmelt наведено на рис. 5.8. Подрібнена
руда вдувається у глибину ванни, де відбувається її відновлення
розчиненим в металі вуглецем. В ту ж зону вдувається й вугілля,
що дозволяє поповнити витрату вуглецю на відновлення.
Газоподібний продукт реакції відновлення (CO) та продукти
газифікації вугілля підіймаються на поверхню ванни, утворюючи
фонтан рідких продуктів – головним чином шлаку та певної
кількості металу. Збагачене киснем гаряче повітря з температурою
1200°C забезпечує згорання газоподібних продуктів з вилученням
значної кількості теплової енергії, яка переноситься до ванни
завдяки фонтануючому шлаку та металу.
Рідкий чавун випускають постійно окремо від шлаку через
відкритий копильник. Шлак випускають через окрему льотку. Для
оптимізації процесу шлакоутворення до ванни вдувають флюси
(вапно або вапняк). Газ, що відходить, має значну енергетичну
цінність і після очистки та охолодження використовується як
паливо або при виробництві електроенергії.

Рис. 5.8. Схема апарату HIsmelt.

100

У порівнянні з виробництвом чавуну в доменних печах
HIsmelt має наступні переваги 9:
1. Менші поточні витрати забезпечуються відсутністю
необхідності у підготовці шихти (коксування вугілля
та окускування залізної руди), а також можливості
використання дешевших рудних матеріалів та некоксівного
вугілля, й можливості безпосередньо використовувати
дрібні металургійні відходи (пил, шлами, окалину тощо).
2. Гнучкість щодо застосування сировинних матеріалів.
HIsmelt може використовувати дрібну гематитову руду
(-6 мм) або магнетитовий концентрат. Можливе
використання фосфористих руд, оскільки, на відміну
від доменної плавки, в HIsmelt значна частина фосфору
переходить до шлаку. Підігрів руди здатен підвищити
ефективність процесу, але допустиме й застосування
холодних матеріалів. Можливе вживання титаномагнетитів
та залізистих кварцитів. Використовується висушене та
помелене до -3мм некоксівне вугілля – від напівантрациту
до довгопламеневого вугілля.
3. Менші капітальні витрати забезпечуються відсутністю
необхідності у коксових батареях, агломераційних фабриках
або фабриках випалювання окатишів, а також потреби в
усередненні шихти й відповідно – у рудних дворах.
4. Технологічна гнучкість. Процес HIsmelt є малоінерційним:
руда, вугілля та флюс перетворюються на метал, шлак, газ та
теплову енергію майже миттєво (у доменній плавці шихтові
матеріали перебувають декілька годин). Завдяки цьому
можливо змінювати витратні коефіцієнти, не завдаючи
шкоди якості продукту, та легко підтримувати усталений
технологічний режим. Процес HIsmelt легко зупиняється,
переводиться на холостий хід та відновлюється.
5. Менший екологічний вплив. З урахуванням усунення
процесів коксування вугілля та огрудкування руд HIsmelt
забезпечує загальне зменшення викидів CO2, SO2 та NOx.
Окрім того, запобігається утворення діоксину, фурану,
смоли та фенолів та полегшується рециклінг відходів
виробництва.
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Власником HIsmeltTM є британсько-австралійська компанія
Rio Tinto Group. Після розгляду пропозицій кількох компаній
щодо подальшого розвитку та комерційного впровадження цієї
технології, у 2013 році було прийнято рішення про переміщення
установки HIsmelt з Австралії до Китаю (провінція Шаньдун)
для подальшої комерціалізації технології. Початок виробництва
планувався на 2014 рік.
В рамках проекту ULCOS технологічні принципи ССF
та SRV HIsmelt поєдналися у 2006-2007 роках в проекті HIsarna.
Попередні плани передбачали запуск пілотної установки у
2010 році на підприємстві Saarstahl у Фолкінгені (Німеччина).
Внаслідок глобальної фінансової кризи ці плани було переглянуто.
Сьогодні проект втілюється на металургійному комбінаті Tata
Steel Еймейден у Нідерландах15. Оскільки Rio Tinto продовжує
технічну підтримку HIsarna, цей проект поєднує зусилля двох
континентів – Європи та Австралії. Це засвідчує той факт, що
здійснити остаточну комерціалізацію цього проекту наодинці
поки що не в змозі жодна промислова компанія.
Як саме технологічні концепції CCF та SRV поєднуються
в апараті HIsarna, показано на рис. 5.9. Подрібнена руда та кисень
вдуваються до циклону, розміщеного над SRV, продукуючи
частково відновлений розплав, що стікає до SRV. Пиловугільне
паливо з великою швидкістю вдувається до ванни таким чином,
щоб підтримувати рівень вуглецю, розчиненого у металі, на тому
рівні, який потрібен для плавки. Метал має температуру 14001450 °C та містить близько 4,0 % вуглецю. Розплавлена руда з
циклону миттєво розчиняється у шлаці, а змішування металу зі
шлаком, що відбувається внаслідок вдування вугілля, утворює
велику площу міжфазної взаємодії. Кінцевий шлак містить
близько 5-6% FeO. Вуглець, розчинений у металі, відновлює
залізо зі шлаку, продукуючи CO, що разом з летючими речовинами
вугілля піднімається нагору. У верхній частині SRV цей газ
частково спалюється киснем, генеруючи теплоту. Частина теплоти
повертається до ванни металу циркулюючим в SRV потоком
металу і шлаку. В результаті газ має температуру 1450-1500 °C
при рівні допалювання близько 50 %. Залишок фізичної теплоти
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та хімічного потенціалу газу використовується для часткового
відновлення та плавлення руди в CCF.
Пілотну установку HIsarna було побудовано на базі станції
десульфурації торпедоподібних ковшів. Проектна потужність –
8 т чавуну на годину. Перші випробування було розпочато у
2011 році. Протягом другої кампанії (2012 р.) досягнуто 65 %
проектної потужності з використанням звичайних сировинних
матеріалів тривалий період. Під час третьої кампанії (2013 рік)
використовували газове вугілля та низькосортну залізну руду, а
перший отриманий чавун було переплавлено в конверторі. У 2014
році вивчалися особливості використання різних сировинних
матеріалів та досліджувалася верхня межа продуктивності. На 2015
рік заплановано тривале дослідження протягом кількох місяців
у стабільному режимі для визначення недоліків проектування
та підготовки проекту для масштабування. Демонстраційні
випробування планується завершити у 2018 році з наступною
комерціалізацією після 2020 року.

Рис. 5.9. Схема процесу HIsarna.
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У Технічному університеті Дельфту (Нідерланди)16
проаналізовано переваги та недоліки технології HIsarna.
Стосовно екологічних аспектів, очікується що HIsarna зможе
забезпечити скорочення викидів CO2 на 20% відповідно до
середньостатистичної європейської доменної печі. У комбінації з
CCS ця величина може сягнути 80%. Щодо економічності, HIsarna
вимагатиме значно менших капіталовкладень при незмінній якості
чавуну. Скорочуються також поточні витрати та споживання
енергоносіїв. Забезпечується можливість використання широкого
діапазону шихтових матеріалів, у тому числі низької якості.
Кількісні показники аналізу наведено в табл. 5.2 (для варіанту з
доменною піччю враховується вартість побудови коксохімічного
заводу та агломераційної фабрики).
Таблиця 5.2
Економічні та екологічні показники HIsarna у порівнянні
з виробництвом чавуну у середньостатистичній європейській доменній
печі
Показники
Виробнича потужність (млн. т чавуну на
рік)
Споживання енергії
Викиди CO2, т/т чавуну
Капітальні витрати
новий проект
реконструкція
Поточні витрати (без урахування
амортизації)

Доменна піч

HIsarna

0,5–5,0

0,5–1,0

100% (≈ 17
ГДж/т чавуну)

80%

1,650

1,320
(-20%)

100%
-

75%
65%

100%

90%

Перешкодою для запровадження HIsarna в Європі та в
деяких інших регіонах може стати незначний потенціал щодо
зростання виробництва. Тобто наявні та перспективні потреби
будуть повністю забезпечені існуючими доменними печами. Окрім
того, капітальна реконструкція існуючої доменної печі коштує
приблизно вдвічі дешевше, ніж будівництво нової. Поєднання цих
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факторів не дозволяє сподіватися на швидку заміну доменного
виробництва технологією HIsarna в межах терміну повної
амортизації існуючих доменних печей. Можливості впровадження HIsarna у країнах, що розвиваються, більш оптимістичні та
частково аналізуються у Розділі 6.
5.2.2.3. ULCORED
В розробці інноваційної технології виробництва
металізованого заліза (далі – DRI, direct reduced iron) в рамках
проекту ULCOS приймають участь: компанія LKAB, дослідницький інститут MEFOS із Швеції та австрійська компанія
Voestalpine. Вихідні вимоги для створення нової технології були
такими:
1) технологія суттєво відрізняється від існуючих, зокрема,
таких як Midrex та HYL;
2) єдине джерело витоку СО2 з апаратів техно-логічного
циклу;
3) споживання енергії не перевищує 8,4 ГДж/т DRI;
4) прості обладнання та технологія;
5) можливість використання інших видів палива, ніж
природний газ;
6) капіталовкладення співставне з існуючими технологіями.
Пізніше під час роботи над технологією, що отримала
назву ULCORED, було визначено наступні критерії:
– використання кисню замість повітря задля отримання СО2
у викидах при максимальній концентрації;
– можливість скорочення витрати природного газу на
15-20%;
– можливість використання процесів газифікації вугілля,
біомаси та біовідходів, а також використання водню
у якості альтернативи природному газу.
Зазначимо, що технологія Midrex застосовується вже
понад 40 років для отримання металізованого заліза (DRI)
з використанням природного газу, покриваючи понад 60%
виробництва цього продукту в світі (світове виробництво DRI
у 2013 році склало 75,2 млн. т).17 Власником цієї технології є
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компанія Kobe Steel Ltd (Японія). Суттєвою відмінністю
ULCORED від Midrex та іншого аналога, HYL, є застосування
кисневої конверсії (часткового окислювання) природного газу
(екзотермічна реакція CH4+1/2O2=CO+H2) замість вуглекислотного
або парового реформінгу (ендотермічні реакції CH4+СO2=
2CO+2H2 та CH4+Н2О=CO+3H2). Для цього було запропоновано
реактор часткового окислювання POX (partial oxidation), пілотні
випробування якого проведено компанією LKAB. Завдяки
застосуванню цього реактора ULCORED має таку перевагу,
як відсутність необхідності підігрівати газ для забезпечення
реформінгу, що забезпечує отримання відновлювального газу
з меншими витратами енергії. Окрім того, пропонується збільшити тиск в апараті прямого відновлення (шахтна піч ULCORED
є подібною до апарату, що використовується в Midrex) до 6 атм.
Результатом цього має стати скорочення виносу пилу та зменшення
розміру апарату.
Розроблені варіанти процесу з використанням як
природного газу, так і з газифікацією вугілля. Первинні плани
передбачали спорудження пілотної установки у 2013 році,
але наразі в літературі повідомляється лише про результати
лабораторних досліджень та математичного моделювання, які
свідчать, що викиди СО2 в ULCORED мають скоротитися на
100 кг/т DRI у порівнянні з Midrex або HYL18. Таким чином, на наш
погляд, ULCORED слід радше розглядати як відносно нескладний засіб модернізації існуючих підприємств з виробництва DRI з
метою скорочення викидів СО219.
5.2.2.4. ULCOLYSIS та ULCOWIN
Електроліз залізної руди є найменш розвинутою
технологією, що досліджується в рамках ULCOS. Цей процес має
забезпечити перетворення залізної руди на залізо та газоподібний
кисень із застосуванням лише електричної енергії. Як відомо,
електроліз ефективно застосовується при виробництві інших
металів: алюмінію, цинку та нікелю.
В процесі ULCOLYSIS залізну руду розчиняють у
оксидному розплаві, що складається з оксидів кремнію та кальцію,
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при 1600°C, тобто при температурі вище за температуру плавлення заліза. Використовується анод, виготовлений з інертного,
по відношенню до оксидного розплаву матеріалу. Електричний струм проходить через оксидний розчин між анодом
та коміркою рідкого заліза, який служить катодом. В процесі
електролізу кисень оксидів заліза на аноді перетворюється
на газоподібний кисень, в той час як комірка рідкого металу
поповнюється залізом, що виводиться за допомогою сифону.
Сьогодні процес ULCOLYSIS знаходиться на стадії лабораторних досліджень. Аналогічна технологія розробляється також
під егідою Американського інституту чавуну і сталі (див. розділ
5.2.3.2).
В процесі ULCOWIN електроосадження (electrowinning)
заліза з гематитової руди відбувається у водному розчині
гідроксиду натрію при температурі 110 °С. ULCOWIN знаходиться
на завершальній стадії лабораторних досліджень. Планується
створити пілотну установку продуктивністю 5 кг на добу.
Слід зазначити, що процеси, засновані на застосуванні
електролізу, можуть розглядатися як майбутні технології
виробництва заліза, що забезпечують запобігання викидів СО2
лише у випадку, якщо використовується електроенергія, отримана
з відновлювальних джерел або на атомних електростанціях.
Витрата енергії залежить від конфігурації процесу, хімічного
складу електроліту та температури процесу. Електроліз у
розплавленому електроліті споживає близько 2000 кВт×год/т
заліза при 1600°C. Це значно менше, ніж кількість енергії, що
витрачається у доменному процесі (4980 кВт×год /т чавуну (17.9
МДж)/т. При менших температурах витрата енергії може бути
зменшена. 20
На жаль, більш детальна інформація про зазначені
технології відсутня в доступній літературі. Лише відомо, що їх
комерціалізація планується не раніше 2030 або навіть 2050 року.21
5.2.3. Проекти Американського інституту чавуну та сталі
Американський інститут чавуну та сталі (American Iron
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and Steel Institute) AISI є асоціацією, що поєднує більшість
виробників сталі США, а також окремі металургійні компанії
Канади та Мексики. Нижче розглянуто проекти, спрямовані
на зменшення викидів СО2, що реалізуються під егідою AISI в
партнерстві з Енергетичним департаментом США.
5.1.1.1. Новий спосіб виробництва чавуну –
Ironmaking by Hydrogen Flash Smelting
Новий метод виробництва заліза Suspension Hydrogen
Reduction of Iron Oxide Concentrate (відновлення концентрату
залізної руди воднем у зваженому стані) протягом 2005-2007 років
виконувався Університетом Юти у партнерстві з такими компаніями
як ArcelorMittal, ArcelorMittal-Dofasco, Gallatin Steel, Ipsco, Nucor,
Praxair, Ternium, Timken та US Steel22. Ця розробка спрямована на
створення альтернативного методу виробництва заліза шляхом
газового відновлення залізорудного концентрату у зваженому стані
під час опускання/падіння у вертикальному апараті (типу шахти
або циклону). У даному методі можуть використовуватися водень,
природний газ, продукти газифікації вугілля чи пластмаси або
комбінації цих газів. Автори сподіваються, що їхня розробка стане
конкурентоспроможною як по відношенню до виробництва сталі
за схемою доменна піч- конвертер, так і до відомих альтернативних
методів виробництва чавуну. Одним із варіантів подальшого
розвитку є інтеграція технологічного принципу миттєвої плавки
до процесу прямого виробництва сталі.
Таку з можливих схем процесу зображено на рис. 5.10.
За технічною сутністю це аналог технології flash smelting, що
використовується, зокрема, при плавці сірчистих мідних руд та
входить до Best Available Techniques за рейтингом Євросоюзу в
своєму промисловому секторі22. Суттєвою перевагою цього процесу
по відношенню до шахтних печей та реакторів псевдозрідженого
шару є запобігання злипанню та плавленню частинок вихідного
матеріалу при високій температурі.
На цей час виконані лише теоретичні та лабораторні
дослідження. Розрахунки свідчать, що нова технологія спожива
тиме приблизно на 38% менше енергії у порівнянні з доменною
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піччю. У випадку використання водню, викиди СО2 зменшаться
на 96%; у випадку використання природного газу ця цифра складе
61%, а для вугілля – 31%. Термохімічне моделювання вказало на
можливість отримання металу зі значно меншим вмістом фосфору
без погіршення якості за вмістом сірки. Експериментальне
дослідження кінетики газового відновлення залізорудного
концентрату (~30 μm) дало можливість досягнення ступеню
металізації у 90–99% протягом кількох секунд при температурі
понад 1300°C. Перевірка отриманих результатів на укрупненому
лабораторному реакторі (діаметр 24 см, висота 1,4 м, максимальна
температура 1100°C) виявила справедливість результатів
теоретичних досліджень. Наступні спостереження, спрямовані на
комерціалізацію технології, передбачають створення промислової
пілотної установки.

Рис. 5.10. Схема технології відновлення воднем у зваженому стані концентрату залізної руди, інтегрованої до безперервного процесу виплавки сталі.
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З 2012 року цей проект продовжується під назвою
Ironmaking by Hydrogen Flash Smelting24 (миттєве виробництво
чавуну з застосуванням водню). На 2014 рік планувався запуск
укрупненого лабораторного реактора, що працюватиме при
температурі понад 1400°C із продуктивністю понад 1 кг твердої
сировини на годину та періодом роботи понад 6 годин. Протягом
2015 року планується досягти рівня металізації 95% при витраті
відновлювального газу у 1,5 рази понад теоретичну величину,
визначити оптимальні параметри процесу та запропонувати
попередні конструктивні параметри промислової пілотної
установки. Серед важливих проблем, які мають бути вирішені, є
забезпечення високого рівня температур в реакторі (1300-1600°С)
з метою прискорення швидкості реагування шляхом зменшення
теплових витрат, оптимізації часу перебування матеріалу в реакторі
та підбору вогнетривів. Наскільки близько автори підійшли до
вирішення зазначених проблем, важко судити, оскільки останні
публікації23 інформують лише про дослідження процесів реоксидації металізованого порошку після його вивантаження
з реактора.
5.1.1.2. Отримання заліза електролізом оксидного розплаву –
Molten oxide electrolysis
Електролітичне виробництво металу з оксидів є добре
відпрацьованою технологією: весь алюміній у світі виробляється
саме таким способом. Теоретично, для заліза електролітичний
метод навіть легше застосувати. Втім, з огляду на дуже високу
ефективність доменної плавки, цей спосіб не отримав розвитку.
Подібно до процесу ULCOLYSIS, в Molten Oxide Electrolysis
(MOE), розробка якого ведеться Массачусетським технологічним
інститутом, розплавлене залізо та газоподібний кисень
утворюються при проходженні електричного струму між двома
електродами, зануреними до соляного розплаву, що містить
розчинений оксид заліза. При цьому відсутнє утворення викидів
CO2, якщо електрична енергія генерується з відновлювальних
джерел. Схематичне зображення методу за даними 24 наведено на
рис. 5.11.
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Рис. 5.11. Схема процесу отримання заліза електролізом оксидного розплаву.

В цьому процесі різниця електричного потенціалу в
розплавленому електроліті використовується для розділення
кисню та заліза з отриманням кисню та рідкого заліза за наступною
сумарною реакцією:
4Fe3+ + 6O2- → 4Fe + 3O2(газ)
Хоча за фізико-хімічними принципами процес подібний до
виробництва алюмінію, суттєву різницю становить температурний
рівень, що має перевищувати температуру плавлення заліза,
тобто понад 1539°С, в той час як процес виробництва алюмінію
з використанням розплавів на основі флюориту відбувається при
температурі 950°С.
Оскільки використання графітових електродів не є
припустимим з огляду на незапобіжне утворення діоксиду вуглецю,
суттєвою проблемою розробки процесу є винайдення електроду,
інертного до більш корозійного середовища у порівнянні із
тим, що має місце при виробництві алюмінію, особливо на
межі взаємодії анод-електроліт, яке зумовлюється контактом
з агресивним розплавом, містить оксиди заліза і має велику
розчинюючу здатність при високій температурі та за наявності
чистого кисню. При цьому анод має витримувати високу густину
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струму – понад 1 А/м2. Дослідження свідчать про можливість
ефективного застосування благородних металів, зокрема іридію27,
втім вартість та фактичний рівень розповсюдженості в земній
корі цього металу не дозволяють розглядати його у якості варіанту для технологічного застосування в промислових масштабах
виробництва сталі.
Іншою технологічною проблемою, яка потребує вирішення, є те, що на відміну від виробництва алюмінію, де на
поверхні металу утворюється пасивуюча плівка, наявність якої
запобігає повторному окислюванню рідкого металу, у випадку
заліза відбувається розчинення оксидного шару у електроліті, що
має своїм наслідком безупинне окислювання щойно відновленого
металу28.
На даний час процес МОЕ знаходиться на стадії
фундаментальних лабораторних досліджень, спрямованих на
розробку ефективних безвуглецевих електродів та визначення
найбільш ефективних шляхів роботи електролітичної комірки.
Друга фаза проекту передбачає розробку та перевірку укрупненої
передпілотної електролітичної комірки з продуктивністю
установки близько 70 кг заліза та 30 кг кисню на добу.
Як уже відзначалося, потенціал МОЕ щодо скорочення
викидів СО2 залежить від джерела електроенергії. Навіть якщо
використовуються традиційні джерела електроенергії, залежно від
структури генерації електроенергії в тій або іншій країні, процес
може забезпечувати зменшення викидів СО2. Так, при виробництві
сталі за схемою «доменна піч-конвертор» з використанням
сучасного обладнання та технологій утворюється близько
1750 кг СО2/т сталі. При виробництві заліза електролітичним
методом за різними даними, витрачається від 2000 до
3500 кВт×год електроенергії на 1 т сталі. У випадку України, при
виробництві однієї кіловат-години електроенергії, в середньому
утворюється 563 г СО226, отже, при впровадженні методу МОЕ
викиди становитимуть 1970 кг СО2/т сталі. Приблизно таким же
є результат розрахунку для США (547 г СО2 на 1 кВт×год). Але
у випадку Франції, де більшість електроенергії виробляється на
атомних електростанціях, при виробництві однієї кіловат-години
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електроенергії в середньому утворюється лише 71 г СО2, отже,
при впровадженні методу МОЕ викиди становитимуть 248 кг
СО2/т сталі.
5.2.3.3. Піч з парним прямим горном –
Paired Straight Hearth Furnace
Піч з парним прямим горном (Paired Straight Hearth Furnace,
далі PSH) є альтернативним методом виробництва металізованого
продукту (DRI), що розробляється Університетом МакМастер
під егідою AISI. Сировиною слугують безвипалювальні
самовідновлювальні окатиші, що складаються з газового вугілля
та залізорудного концентрату. Також можуть використовуватися
дисперсні відходи металургійного виробництва. При нагріванні в
результаті відновлення утворюється продукт з рівнем металізації
95% для подальшого використання в електродугових печах. В
процесі прямого відновлення утворюється газоподібний CO,
спалювання якого забезпечує температурний рівень процесу.
Звичайна піч з обертальним подом (у сучасній англомовній
термінології rotary hearth furnace – піч з обертальним горном)
має обмеження щодо висоти шару окатишів у 2-3 штуки.
Температуру над шаром окатишів штучно підтримують не надто
високою (близько 1300°C) задля підтримування відношення
CO/CO2 ≈ 2. Це дозволяє запобігти розчавлюванню та повторному
окислюванню окатишів, але суттєво обмежує продуктивність та
енергоефективність
На відміну від цього, в печі PSH підтримують шар
у 8 окатишів (близько 120 мм). Газ повністю спалюють,
забезпечуючи температуру над шаром близько 1600°C. Оскільки
швидкість відновлення за таких умов лімітується теплопередачею,
збільшення температури суттєво підвищує продуктивність.
Повторне окислювання запобігається завдяки утворенню у
значній кількості газу, багатого на CO, що піднімається крізь
шар (це – так званий shrouding effect, тобто ефект прикриття,
власне, і є предметом патенту Університету МакМастер). Повне
окислювання усіх горючих речовин в печі забезпечує звільнення
хімічного потенціалу у вигляді фізичної теплоти, що має своїм
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результатом зменшення потреби в енергоносіях. Таким чином,
технологія PSH має суттєво покращити продуктивність процесу
та скоротити витрати енергії. Розробники технології вважають,
що PSH має потенціал замінити доменні печі та коксові батареї
при порівняно малих капітальних і поточних затратах та при
скороченні потреби в енергії на 30%.
Концепція PSH використовує дві встановлені паралельно
лінійні печі, які мають спільний ланцюг палет, завдяки чому в кожній
з печей рух палет із матеріалом відбувається в проти-лежному
напрямі по відношенню до іншої печі. Окатиші завантажуються та
розвантажуються на протилежних кінцях печі, в той час як палети в
процесі руху переходять з однієї печі до іншої. На рис.5.12 наведено
схему PSH, що зображує рух матеріалів та газового потоку у тому
вигляді, як її було запропоновано Університетом МакМастер. У
2005 році компа-нією Bricmont було виконано техніко-економічне
обґрунтування проекту PSH потужністю 46 тис. т DRI на рік, у
якому, зокрема, було запропоновано оптимізовану конструкцію
апарату (рис. 5.13) з дещо іншим розташуванням навісних
перегородок, що забезпечить більш раціональне використання
теплової енергії газового потоку30.

Рис. 5.12. Схема печі PSH згідно з проектом Університету МакМастер.
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Рис. 5.13. Схема оптимізованих потоків в печі PSH.

Концепцію PSH було експериментально випробувано
на установці зі статичним горном. Продовжується розробка
конструкції рухомого шару. За даними AISI нова фаза проекту,
спрямована на створення демонстраційної установки, розпочалася
у 2012 році.
Перспективним варіантом майбутнього застосування
технології PSH є поєднання її з раніше розробленим під егідою
AISI киснево-вугільним конвертором. У цьому випадку щойно
відновлений гарячий металізований продукт, із температурою
близько 1400°С, завантажуватиметься до конвертора, де
відбувається плавлення та рафінування, а відновлювальний газ
із нього буде використовуватися в печі PSH. Очікується, що таке
поєднання дозволить скоротити витрату вуглецю ще на третину.
Іншим варіантом є застосування замість конвертора електродугової печі. Схеми обох варіантів, з даними матеріального балансу
у розрахунку на 1000 кг DRI та температурними параметрами
за даними31, наведено на рис. 5.14. Втім, впровадження такого
технологічного ланцюга є досить віддаленою перспективою,
оскільки спочатку потрібно відпрацьовати технологію PSH.
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Рис. 5.14.Схеми та дані матеріального і теплового балансів при поєднанні печі
PSH з конвертором та електродуговою піччю.

5.2.4. Проект POSCO CO2 Breakthrough Framework
Лідером розробки інноваційних шляхів сталого розвитку у
металургії Південної Кореї є компанія POSCO. Слід зазначити,
що компанією дуже багато зроблено для впровадження технологій
енергозбереження. Нижче наведено дані щодо ступеню
використання окремих технологічних рішень на підприємствах
POSCO (за станом на 2009 рік)32:
Сухе гасіння коксу з утилізацією теплоти
Утилізація коксового газу
Утилізація теплоти агломерату
Утилізація доменного газу
Використання ГУБТ
Вдування ПВП
Утилізація теплоти димових газів повітронагрівачів
Утилізація конверторних газів

93 %
100 %
87 %
100 %
96 %
100 %
100 %
100 %

З огляду на наведені дані, можна зрозуміти, що потенціал
для подальшого скорочення витрат енергії та зменшення викидів
СО2 для цієї компанії за рахунок наявних технологій є дуже
обмеженим. Саме про це свідчать показники рис. 5.2 та 5.3.
Виходячи з цього, компанією POSCO ведуться дослідження зі
створення інноваційних технологій.
116

5.2.4.1. Процес FINEX з малою витратою вуглецю
Проект Carbon-lean FINEX, що можна умовно перекласти
як процес FINEX з малою витратою вуглецю, передбачає
удосконалення технології FINEX. Враховуючи, що цю технологію майже не описано у вітчизняній літературі, наведемо коротку
інформацію про неї.
Прототипом FINEX є комерціалізована ще у 1989 році у
Південно-Африканській Республіці, а згодом в Індії, технологія
виробництва чавуну Corex, розроблена компанією Siemens VAI.
Процес Corex включає дві частини: шахтну піч для попереднього
відновлення руди та плавильник-газифікатор, де відбувається
газифікація вугілля та плавлення заліза. Однією з проблем Corex
є недостатньо високий ступінь використання відновлювальної
енергії газу. Тому, в сенсі енергоефективності та зменшення
викидів СО2, Corex може конкурувати з доменним процесом лише
за наступних умов:
– якщо газ, що відходить, повністю використовується для
виробництва електроенергії в дуже ефективних генераторах;
– якщо коефіцієнт викидів СО2 при генерації електроенергії в
мережі, куди постачатиметься електрика, становить понад
0,9 кг СО2/кВт×год33 (що є специфічним для країн, де
виробництво електроенергії більшою частиною базується на
вугіллі; такими є зокрема ПАР, Індія та КНР).
У 1992 році компанія POSCO у співпраці з Siemens VAI
розпочала розробку нового процесу, суттєвими особливостями
якого є використання замість шахтної печі каскаду реакторів
псевдозрідженого шару для підігріву та відновлення руди,
а також компактора для металізованої руди і установки
брикетування вугілля. Ці новації забезпечують можливість
використання низькосортних та дрібних сировинних
матеріалів.
У 1996 році було створено експериментальну установку
продуктивністю 15 т на добу, у 1999 році – пілотну установку
продуктивністю 150 т на добу, а вже у 2003 році було побудовано
демонстраційний цех з апаратом FINEX продуктивністю
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0,6 млн. т на рік. Перший комерційний апарат FINEX з
продуктивністю 1,5 млн. т на рік розпочав роботу у квітні 2007
року на заводі Pohang Works. Цей агрегат дав суттєвий матеріал
для подальших досліджень та удосконалень процесу, довівши
його технологічну гнучкість при застосуванні різноманітних
сировинних матеріалів. Нарешті у січні 2014 року на тому ж
підприємстві було запущено апарат FINEX спрощеної конструкції
продуктивністю в 2 млн. т чавуну на рік.
Схему процесу FINEX, що було застосовано для апарату з
продуктивністю в 1,5 млн. т на рік, наведено на рис. 5.15. Дрібна
руда разом із флюсом (вапняк або доломіт) завантажується до
реактора псевдозрідженого шару. Проходячи через каскад з
чотирьох реакторів, руда нагрівається та частково відновлюється.
Відновлена руда огрудковується з використанням компактора
й потрапляє до плавильника-газифікатора. Огрудкування
металізованої руди потрібне для запобігання виносу газовим
потоком дріб’язку з агрегату.

Рис. 5.15. Схему процесу FINEX.

Дрібне вугілля може завантажуватися разом із металізованим продуктом до купольної частини плавильника118

газифікатора після брикетування, або подаватися системою
пиловугільного вдування через фурми до горнової частини. Через
фурми також вдувається чистий кисень, внаслідок взаємодії
якого з вугіллям виділяється тепло, що забезпечує плавлення
металізованого продукту та утворення відновлювального газу,
який використовується в реакторах псевдозрідженого шару.
Частину відпрацьованого газу рециркулюють до плавильникагазифікатора після відмивання від CO2.
На схемі це не показано, але за стандартних умов роботи
апарату в нього завантажують також певну кількість коксу, що
має забезпечувати дренаж в горновій частині апарату. В табл. 5.3
наведено дані щодо технологічних параметрів роботи апарату
з продуктивністю в 1,5 млн. т на рік. Показники стверджують,
що витрата коксу становить близько 8% від загальних витрат
вуглецевих матеріалів. В процесі Corex ця величина складала 15%.
Суттєве зменшення витрати коксу у процесі FINEX забезпечується
застосуванням брикетованого вугілля. Втім, досліди з безкоксовою
плавкою показали, що за повної відсутності коксу внаслідок
слабшої міцності брикетів газопроникність та дренаж продуктів
плавки в горні суттєво погіршуються.
Таблиця 5.3
Технологічні показники агрегату FINEX
Технологічні параметри
(травень-жовтень 2008 р)

Показники
Продуктивність
Загальна витрата твердого
палива
кокс
У тому числі
ПВП
Склад чавуну

[S]
[Si]

млн. т/рік

1,5

т/добу

4300
720

кг/т чавуну

60
150

%
%

0,027
0,81

Отриманий під час відпрацьовування технології FINEX
досвід, дозволив дещо спростити конструкцію апарату із
продуктивністю в 2,0 млн. т чавуну на рік. Зокрема, у попередній
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версії каскад апаратів псевдозрідженого шару забезпечував ступінь
металізації до 85%, втім було встановлено, що оптимальним з
огляду на техніко-економічні показники є рівень у 65%. Тому у
новій конструкції замість чотирьох апаратів псевдозрідженого
шару використовуються три. Окрім того, вертикальний конвеєр
для подачі залізорудної частини було замінено більш ефективною
системою пневмотранспорту. Ці заходи разом дозволили зменшити
загальну висоту конструкції низки апаратів зі 121 м до 77 м, у той
час як продуктивність зросла на 25%.
Щодо ефективності FINEX у сенсі зменшення викидів
СО2 наводяться наступні дані. Кращим досягнутим результатом
є робота з витратою 700 кг твердого палива на тонну чавуну, що
відповідає 97% у порівнянні з середніми світовими показниками
коксо-агло-доменної технології. Найближчим часом за рахунок
оптимізації процесу планується досягти рівня 680 кг/т чавуну
з подальшою перспективою зменшення витрати до 660 кг/т, що
відповідатиме рівням у 93% та 90% СО2 у порівнянні з доменним
виробництвом. Подальші плани передбачають розробку та
застосування системи ССS з вилученням 0,7 т СО2 на 1 т чавуну,
що меншить викиди СО2 на 53% у порівнянні з доменним
процесом. Застосування ССS у випадку FINEX є більш ефективним,
оскільки завдяки використанню чистого кисню, СО2 міститься у
газі в більшій концентрації, ніж в колошниковому газі доменної
печі. Планується побудова трубопроводу для закачування СО2 в
порожнини газового родовища Donghae в Японському морі.
Серед інших проектів POSCO слід відзначити розробку
технології відновлення руди в апаратах псевдозрідженого шару
з використанням водню та виплавкою сталі з металізованого
продукту у великих електродугових печах. Але про метод
отримання достатньо дешевого водню в наявних публікаціях
детально не повідомляється.
Починаючи з 2006 року, POSCO проводить дослідження
процесу адсорбції СО2 з доменного газу аміаком з використанням
засобів утилізації теплоти при виробництві чавуну та сталі з
метою зменшення собівартості процесу. Першу пілотну установку
продуктивністю 50 м3/год (за вихідним газом) запущено у грудні
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2008 року. Було досягнуто ефективність уловлювання СО2 90%
та концентрацію СО2 у адсорбаті на рівні щонайменше 95%.
Розробка укрупненої пілотної установки (1000 м3/год) розпочалася
у 2010 році, а початок комерціалізації технології планувався на
2014 рік. Очікується, що найближчими роками буде забезпечено
уловлювання СО2 на рівні десятків тонн на день35.
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6. Сценарії розвитку металургії

6.1. Сценарії пом’якшення зміни клімату
У цьому виданні можливі шляхи розвитку світової
металургійної індустрії розглядаються в контексті так званих
сценаріїв пом’якшення зміни клімату (climate change mitigation). Такі сценарії моделюють можливі варіанти майбутнього, в
яких забезпечується обмеження глобального потепління шляхом
впровадження певних заходів технологічного, економічного
та соціального плану. Слід враховувати, що методологія таких
сценаріїв не претендує на прогнозування майбутнього з тією чи
іншою вірогідністю. Натомість такі сценарії дозволяють зрозуміти,
що саме людство може зробити для забезпечення власного сталого
майбутнього. Типовий підхід до розробки сценаріїв пом’якшення
зміни клімату полягає у наступному:
1) виходячи з моделювання впливу концентрації парникових газів в атмосфері на глобальне потепління обирається
певна ціль щодо обмеження концентрації СО2 в атмосфері через
деякий проміжок часу (наприклад, до 2050 року);
2) на підставі моделювання потреби людства у матеріалах,
продуктах харчування, енергії, транспортних послугах тощо
визначається можлива частка певної галузі людської діяльності
у майбутніх викидах парникових газів, що забезпечуватиме
досягнення цілі за п.1;
3) для певної галузі здійснюється оцінка можливостей
досягнення завдань за п.2 шляхом впровадження вже існуючих
чи інноваційних технологій, застосування яких дозволить досягти цієї мети.
Як вже зазначалося в Розділі 5, розробка сценаріїв, особливо в глобальних масштабах, є надзвичайно складним завданням з огляду на значну кількість факторів та міждисциплінарний характер інформації. У чинному виданні автор розглядає
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декілька сценаріїв – насамперед задля демонстрації можливих
методологічних підходів до цієї справи.
Перша група сценаріїв, які розробляються під егідою International Energy Agency (IEA)1, належить до збірки World Energy
Outlook2 (Всесвітній енергетичний огляд), що публікуються
періодично і є широко визнаним джерелом інформації для
глобального прогнозування і аналізу та містить велику кількість
даних та консультативних матеріалів як для урядів, так і для
бізнесу. Слід зазначити, що час від часу створюються нові
сценарії, змінюються їхні назви та зміст. Нижче наведено коротку
інформацію про сценарії, які є актуальними на час підготовки
чинного видання:
− New Policies Scenario – сценарій, що бере до уваги велику
кількість політичних зобов’язань, анонсованих різними
країнами, включаючи національні зобов’язання відносно
скорочення викидів парникових газів та планів щодо
припинення субсидування у галузі викопних енергоносіїв,
навіть за умови, що заходи з впровадження цих зобов’язань
ще не визначені. Використовується як базовий (baseline)
сценарій IEA;
− 450 Scenario – сценарій, який моделює споживання енергоносіїв відповідно до завдання з обмеження глобального збільшення температури на 2°C, обмежуючи концентрацію парникових газів у атмосфері на рівні 450 ppm в
еквіваленті CO2.
− Efficient World Scenario – сценарій, заснований на припущенні, що існуючі та добре опрацьовані енергоефективні технології впроваджуються в усьому світі;
− Deferred Investment Case – сценарій відтермінованих
інвестицій, що аналізує, яким чином розвиватимуться
глобальні ринки у випадку, якщо інвестиції у видобуток
енергоносіїв на Ближньому Сході та в Північній Африці
протягом кількох наступних років виявляться меншими,
ніж це передбачено в New Policies Scenario;
− Energy for All Case – сценарій, що оцінює додаткові
інвестиції, необхідні для забезпечення доступу до сучасних
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видів енергії (зокрема до електрики) в усьому світі до
2030 року;
− Low Nuclear Case – сценарій, що вивчає наслідки для
структури глобального енергетичного балансу у випадку,
якщо з тих чи інших причин частка атомної енергії
виявиться значно меншою, ніж це прогнозувалося раніше
в публікації World Energy Outlook 2011;
− Current Policies Scenario – сценарій, що прогнозує події за
відсутності змін у політиці та законодавстві.
Інша група сценаріїв належить до збірки Energy Technology
Perspectives3 (далі ЕТР), що періодично публікується IEA і є
широко визнаним джерелом інформації, насамперед, щодо
можливостей сучасних та майбутніх технологій для досягнення
завдань скорочення витрати енергоносіїв та з метою зміни клімату.
Актуальними на час підготовки чинного видання є наступні:
− 6°C Scenario (6DS) – сценарій, що передбачає подовження
нинішніх тенденцій розвитку. Згідно із ним до 2050 року
використання енергії подвоїться (відносно до 2009 року),
а загальні викиди парникових газів зростуть ще суттєвіше. За відсутності зусиль зі стабілізації вмісту парникових
газів у атмосфері передбачається зростання глобальної
температури щонайменше на 6°C. Цей сценарій є
відповідним до Current Policy Scenario до 2035;
− 4°C Scenario (4DS) – сценарій, що враховує нещодавно
прийняті зобов’язання країн світу щодо скорочення
викидів та впровадження заходів з покращення
енергоефективності.
Він
передбачає
збільшення
температури на 4°C та в цілому відповідає New Policies
Scenario до 2035. Певною мірою сценарій є амбітним та
вимагає значних змін як в міжнародному законодавстві
щодо зміни клімату, так і технологіях, що застосовуються. Більше того, довготермінове обмеження зростання температури на 4°C вимагає суттєвого скорочення
викидів і після 2050 року;
− 2°C Scenario (2DS) є предметом основної уваги в Energy
Technology Perspectives. Він змальовує таку послідовність
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зміни викидів, яка за свідченнями сучасних досліджень
з вірогідністю у 80% забезпечить обмеження зростання
температури на рівні 2°C (тобто є найбільш амбітним
сценарієм). Сценарій встановлює ціль скорочення викидів
CO2, пов’язаних з виробництвом енергії, більше ніж
вдвічі у 2050 році (по відношенню до 2009) та подальше
їх скорочення після 2050 року. Важливо зазначити, що
2DS визнає трансформування енергетичного сектору
життєво необхідним, але недостатнім: ціль може бути
досягнуто тільки у випадку, якщо викиди парникових газів
скоротяться і в інших галузях. 2DS в цілому відповідає
450 Scenario до 2035.
Оскільки окремі сценарії посилаються на певні цифри,
що відповідають зростанню температури або концентрації
парникових газів тощо, нижче в табл. 6.1. наведено дані4 про
відповідність між цими та іншими величинами. Зазначимо, що
дані табл. 6.1 не зовсім відповідають результатам моделювання за
сценаріями RCP, що використовуються в оціночних звітах IPCC
(див табл.1.2, Розділ 1).
Таблиця 6.1
Співвідношення між викидами СО2 та зміною клімату
Збільшення
температури,
(°C)

Зміна концентрації
Всі парникові гази
(ppm в еквіваленті СО2)

CO2
(ppm)

Зміна викидів CO2 до
2050 року (% по відношенню до 2000 року)

2,0-2,4

445-490

350-400

від –85 до –50

2,4-2,8

490-535

400-440

від –60 до –30

2,8-3,2

535-590

440-485

від –30 до +5

3,2-4,0

590-710

485-570

від +10 до +60

4,0-4,9

710-885

570-660

від +25 до +85

4,9-6,1

885-1130

660-790

від +90 до +140
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Слід визнати, що незважаючи на зусилля ООН та багатьох
інших міжнародних організацій, а також успіхи окремих країн,
вищеозначені та численні інші амбітні сценарії залишаються
радше побажанням. Більш того, як зазначається у ЕТР 20105, світ
рухається у прямо протилежному напрямі, ніж той, що потрібен для
забезпечення сталого розвитку, до того ж – у прискореному темпі.
Втім, на наш погляд, обізнаність з результатами моделювання
сценаріїв є необхідним атрибутом сучасного інженера, який
має розуміти роль нових технологій у певному промисловому
секторі та підтримувати їх розробку й впровадження у загальному
контексті сталого розвитку. Нижче буде розглянуто результати
моделювання майбутнього, зокрема з урахуванням модернізації
виробництва чавуну і сталі, за даними IEA, а також за матеріалами
деяких інших публікацій.
6.2. Сценарії сталого розвитку
Energy Technology Perspectives 2014
Energy Technology Perspectives 2014 (ETP 2014)6 застосовує
комбінацію прямого та зворотного прогнозування. Зворотне прогнозування (back casting) полягає у розробці можливих шляхів досягнення поставленої мети. При такому підході легше визначити
основні віхи, що мають бути досягнуті, або ідентифікувати тенденції, що мають бути скореговані задля досягнення запланованого результату. Перевагою прямого прогнозування
(forecasting), в якому кінцевий стан не визначається заздалегідь,
але є результатом аналізу, є можливість краще зрозуміти
короткотермінові обмеження, що перешкоджають руху у
потрібному напрямі.
Як правило, моделювання спрямоване на визначення
найбільш економічних шляхів досягнення суспільством бажаних
результатів, хоча не у всіх випадках результат дійсно відображає
ідеальний найдешевший варіант. Деякі фактори не підлягають
ціновому визначенню, такі як політичні рішення, швидкість
впровадження технологій, наявність коштів на капітальне
будівництво та суспільне сприйняття тих чи інших заходів.
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Окрім того, найдешевші рішення не завжди є прийнятними для
користувачів. Довготермінове прогнозування містить в собі дуже
багато невизначеностей і може бути неточним. Іншою проблемою
є неможливість достовірно врахувати витрати, пов’язані з
адаптацією до змін клімату. З огляду на це, ЕТР комбінує різні
моделі та широко залучає для консультацій експертів, завдяки чому
результати аналізу вважаються достатньо науково обґрунтованими.
На користь реалістичності прогнозів свідчить те, що навіть
2°C Scenario (2DS) не спирається на виникнення радикально
нових (breakthrough) технологій. Всі технології, що беруться до
розрахунків в ЕТР, або вже комерціалізовані, або знаходяться на
тій стадії розробки, що дозволяє припустити можливість їхньої
комерціалізації до 2050 року. Припускається, що згодом вартість
впровадження таких технологій може скоротитися. До того ж,
аналіз ETP враховує лише ті політичні підходи в сфері клімату, які
або вже імплементовані, або ж анонсовані.
Задля того щоб забезпечити більш вірогідні результати,
аналіз ЕТР спирається на певний «портфель» (portfolio), що
включає спектр технологій. Якщо та чи інша технологія себе
не виправдає, то залишається шанс досягнення цілі за рахунок
запровадження інших технологій або застосування альтернативних видів палива.
Майбутня потреба у матеріалах (зокрема, металопродукції)
розраховується з урахуванням ВВП окремих країн та регіонів,
рівнів доходів, обсягу виробничих потужностей, поточних
рівнів споживання, історичних трендів щодо інтенсивності
попиту, наявності ресурсів тощо. Загальні обсяги виробництва
моделюються з урахуванням технологій, «вікової» структури
підприємств та оборотності виробничих матеріалів. Загальні
обсяги виробництва є близькими в різних сценаріях ЕТР, але
засоби виробництва суттєво відрізняються. Наприклад, у випадку
чорної металургії, рівні виробництва сталі в сценаріях 6DS та 2DS
є однаковими, але 2DS спирається на значно більше використання
металолому. Моделі враховують різницю в структурі споживання
та рівнях енергозаощадження в різних країнах та регіонах.
Прогнозується також зміна цієї структури з огляду на припущення
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щодо більш широкого розповсюдження та запровадження кращих
наявних технологій (BAT) та обмежень, спричинених наявністю
сировини.
Враховуючи не дуже високу надійність довготермінових
прогнозів обсягів виробництва, ETP 2014 включає два варіанти для кожного зі сценаріїв – з високим та низьким попитом на
сталь. Дані прогнозу, стосовно світового виробництва сталі,
наведено на рис. 6.1. Цільові значення викидів СО2 прийняті
однаковими для обох варіантів, отже реалізація варіанту з
високим попитом передбачає більш суттєве скорочення питомих
викидів. Досягнення цілей 2DS для промисловості потребуватиме
скоординованих зусиль світової спільноти для подолання багатьох
викликів, зокрема, таких як вплив погіршення якості сировини
(як руди, так і вугілля) на технологічну та енергетичну ефективність,
суспільне сприйняття та екологічні наслідки використання
вторинних матеріалів у якості палива, а також дефіцит скрапу.
Результати моделювання свідчать, що для досягнення цілей
2DS світові викиди СО2 у чорній металургії до 2050 року мають
скоротитися на 28% (на 1633 млн. т СО2 у річному вимірі) –
при зростанні виробництва на 51%. Здебільшого результат буде
досягнуто шляхом скорочення витрати енергії, що має дати 42%
загального скорочення викидів у цій галузі. Найбільший потенціал
для загальносвітового результату матиме виведення з експлуатації
мартенівських печей в Україні та Росії, а також удосконалення
доменного виробництва в Індії, Китаї та Україні. Передбачається,
що у 2050 році 40% прямих викидів СО2 (або 812 млн. т на рік)
буде уловлюватися засобами CCS.
Структуру впливу чинників, за рахунок яких буде досягнуто
скорочення викидів СО2 при виробництві сталі, показано на
рис. 6.2.
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Рис. 6.1. Виробництво сталі за сценарієм 2DS для варіантів
низького і високого попиту.

Рис. 6.2. Структура впливу різних чинників на величину загального
скорочення викидів СО2 при виробництві сталі у світі.

Реалістичність короткотермінових результатів сценарію
2DS є досить неоднозначною, тому що поточні тенденції розвитку чорної металургії цілком протилежні результатам прогнозу. Так, з 2000 по 2011 рік фактичне споживання енергії
при виробництві сталі зросло на 6,2%, головним чином внаслідок зростання обсягів виробництва на 7,1%. Втім, сценарій 2DS
передбачає зростання витрати енергії з 2011 по 2025 рік лише
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на 1,2% при прогнозованому зростанні виробництва на 27%.
Тобто реалізація сценарію передбачає радикальну зміну існуючої
тенденції щодо співвідношення між зростанням виробництва
сталі та споживанням енергії. До того ж ця зміна має відбутися
протягом наступних десяти років.
Аналіз сучасних та більш довготермінових тенденцій,
що спостерігалися у минулому, свідчить, що у період з 1950 по
2000 рік середньосвітовий показник питомої витрати енергії
при виробництві сталі скоротився приблизно на 60%, після чого
потенціал скорочення витрати енергії в рамках існуючих технологій
значною мірою був вичерпаний7. Так, у ХХІ сторіччі в середньому
у світі енергетична ефективність стабілізувалася: за даними IEA
витрата енергії складала 20,7 ГДж/т сталі у 2011 (у 2013 за даними
WorldSteel Association – близько 20 ГДж/т) проти 21,7 ГДж/т
сталі у 2000 році. При цьому, хоча й мало місце певне зростання
ефективності виробництва, але ж частка сталі, виробленої зі
скрапу, в світі скоротилася з 47% у 2000 до 29% у 2011 році, що
негативно позначилося на загальній витраті енергії. Значною
мірою це відбулося внаслідок того, що виробництво сталі в Китаї
здебільшого розвивається за варіантом «доменна піч-конвертор».
Втім короткотермінова частина сценарію 2DS передбачає
зростання частки електродугової плавки у виробництві сталі до
37% у 2025 році. Ця частина прогнозу також протирічить тому, що
насправді спостерігалося протягом останнього десятиріччя.
Досягнення цілей 2DS також передбачає, що на всіх
нових та модернізованих підприємствах буде впроваджено ВАТ,
тому взагалі не будуть використовуватися мартенівські печі та
скоротиться використання вугілля при виробництві DRI. Суттєве
значення матиме промислова комерціалізація, починаючи з 2020
року тих технологій, що на сьогоднішній день ще знаходяться в
стадії промислово-дослідних установок. В технологічному плані
сценарії ЕТР здебільшого спираються на припущення про успішну
реалізацію проектів ULCOS та COURSE50, а також на прогрес у
подальшій розробці технологій HIsmelt та Finex (див. детально
в Розділі 5). Зокрема, завдяки впровадженню цих технологій у
133

2025 році середньосвітовий рівень питомих витрат енергії має
скоротитися до рівня 18,9 ГДж/т сталі, тобто на 10% відносно 2011
року.
6.3. Інші сценарії розвитку металургії
Великою мірою сценарії ІЕА є зворотними моделями
(backcasting). Вони описують те, що може бути зроблено для
досягнення певних кількісних показників, таких як сумарні викиди
СО2 через певний період часу. При цьому не завжди зрозуміло,
наскільки будуть задоволені як глобальні, так і локальні потреби
людства. Сьогодні фактично відсутні механізми, які спонукали б як
людство в цілому, так і уряди окремих країн узгоджувати питання
розвитку, виходячи саме з мети запобігання зміни клімату, а не
з завдань подолання бідності, безробіття, ресурсної залежності
тощо. Тому реалістичність реалізації цих сценаріїв є досить
сумнівною. Аналіз поточної ситуації, наведений у попередньому
параграфі, свідчить про те, що світ в цілому продовжує рухатися
у прямо протилежному напрямі, ніж той, що його моделює ІЕА.
З огляду на це, зацікавленість викликає інша група
сценаріїв, які розробляються, керуючись аналізом певних сучасних тенденцій та історичних закономірностей, тобто таких,
що є у звичайному сенсі прогнозами (forecast). Останнім часом
моделювання майбутнього металургії отримало значного
розвитку у науковій літературі. Зважаючи на велику кількість
таких публікацій та обмежений характер чинного видання,
нижче проаналізовано – лише у якості прикладу – результати
досліджень, виконаних групою авторів, що представляють Університет Кембриджу (Велика Британія), Норвезький університет
науки і технології (м. Трондгейм) та Технологічний університет
Дельфту (Нідерланди).
Суттєвим фактором для прогнозування майбутніх викидів
є визначення співвідношення між виробництвом сталі з руди та зі
скрапу, що, у свою чергу, потребує вирішення складного завдання
прогнозування наявності скрапу у майбутньому. Слід зауважити,
що виробництво сталі зі скрапу, отриманого з продуктів, що від134

служили свій вік, не є адекватною альтернативою виробництву
сталі з первородного заліза, з огляду на якісні показчики.
Сценарій, заснований на припущенні про можливість
застосування для моделювання процесів у країнах, що
розвиваються, історичних трендів, які спостерігалися для
розвинутих країн.
Одним із популярних методологічних підходів є
застосування методу аналізу потоків матеріалів (Material Flow
Analysis), який включає:
−
визначення кількості матеріалів, що знаходяться в
експлуатації у вигляді виготовлення з них товарів;
−
оцінку терміну «життєвого циклу» цих матеріалів;
−
оцінку ступеню рециклінгу вживаних продуктів тощо.
Цей підхід застосовується і при прогнозуванні майбутньої
потреби в сталі. Слід зазначити, що вже сьогодні сталь є найбільш
рециркульованим матеріалом у світі. Втім, технологічно,
цілковито можливим є подальше підвищення рівня використання
сталі з відходів. В табл. 6.2. наведено дані WorldSteel Association8
щодо поточного та прогнозованого рівнів рециклінгу, а також
«тривалості життя» сталі у вигляді продуктів окремих галузей
(цифри не враховують так званого внутрішнього реціклінгу сталі – у вигляді обрізі, некондиційної продукції тощо).
Дослідження свідчать, що кількість сталі, у вигляді
споживчих товарів чи різноманітних конструкцій на душу
населення в розвинутих країнах, має тенденцію до насичення,
тобто майбутня потреба певною мірою залежить від «тривалості
життя» цих товарів чи матеріалів. Теоретично, наступну потребу
у матеріалах для країн, що нині розвиваються, також можна
прогнозувати, виходячи з припущення щодо подібного насичення
у майбутньому.
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Таблиця 6.2
Рівень рециклінгу та термін життєвого циклу сталі у вигляді продуктів
окремих галузей
Галузь
Будівництво
Автомобілебудування
Машинобудування
Електротехніка
Середньозважена величина для світу

Рівень рециклінгу,
%
2007
2050
85%
90%
85%
90%
90%
95%
50%
65%
83%
90%

Тривалість
життєвого
циклу, роки
40 – 70
7 – 15
10 – 20
4 – 10
–

Збір та обробка даних про поточну кількість сталі, що
знаходиться у вигляді товарів чи конструкцій, для кожної країни світу
є майже неможливим завданням. Замість цього використовуються
непрямі методи з застосуванням макроекономічних показників.
Наприклад, в роботі9 досліджено статистичний зв’язок між рівнем
валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення та
кількістю сталі, що знаходиться у вжитку, для шести розвинутих країн протягом останніх ста років (див. рис. 6.3). На підставі цього статистичного зв’язку виконано оцінку наявних, а на
основі прогнозування ВВП зроблено прог-ноз майбутніх рівнів
матеріальних потоків для 222 країн світу.

Рис. 6.3. Кількість сталі у вжитку (т на душу населення) залежно від ВВП на
душу населення (в міжнародних доларах 1990 рокуа)h для розвинутих країн.
Сірою лінією показано узагальнений тренд.
а

Гіпотетична грошова одиниця; має ту саму купівельну спроможність, що її 1990 році мав дол. США
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В роботі10, що має символічну назву «Доба залізного скрапу», запропоновано динамічну модель оцінювання кількості сталі,
що знаходитиметься у споживанні у майбутньому, яка також базується на припущенні про насичення цієї кількості на душу населення в країнах, що розвиваються. Окрім того, авторами виконано прогноз постачання скрапу від різних промислових галузей. Результати моделювання свідчать про наступні тенденції та виклики.
Тенденції зміни попиту на сталь та наявності
скрапу. Результати моделювання свідчать про можливість
екстремальної зміни попиту на сталь у Китаї, на Близькому
Сході, в Латинській Америці та Індії протягом ХХІ сторіччя.
Зокрема, як видно з результатів моделювання, наведених на рис.
6.4, в Китаї попит на сталь сягне максимуму між 2020 та 2030
роками з подальшим його зниженням. Наприкінці ХХІ сторіччя
в Китаї знову спостерігатиметься збільшення попиту на сталь,
що є прямим результатом припущень моделі щодо терміну
користування: нинішній будівельний бум у Китаї при середньому
терміні користування у 75 років матиме наслідком хвилю заміни
металоконструкцій після 2070 року.
Згідно з результатами моделювання, постачання скрапу
змінюється не настільки динамічно, як попит на сталь. Сьогодні
більшість скрапу постачається з розвинутих країн, що має
змінитися вже після 2025 року, коли Китай має стати найбільшим
постачальником скрапу. Наприкінці сторіччя як у споживанні
сталі, так і у постачанні скрапу домінуватимуть країни, які
сьогодні вважаються країнами, що розвиваються.

Рис. 6.4. Результати моделювання попиту на сталь та постачання
скрапу за регіонами.
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Щодо глобальних показників, результати моделювання
свідчать про наступне. Сукупний кінцевий попит на сталь у вигляді споживчих матеріалів та продуктіввi зросте з 1100 млрд. т
на рік у 2008 до 1600 млрд. т у 2050 році та близько 2000 млрд. т
у 2100 році (рис. 6.5). Хоча споживання сталі в окремих регіонах
пройде через максимум протягом сторіччя, глобальне споживання
зростатиме й після 2100 року – головним чином за рахунок росту
споживання в країнах, що розвиваються (Азія та Африка). Після
2020 року спостерігатиметься пік попиту на конструкційну сталь,
спричинений розвитком будівництва у Китаї. Слід зазначити,
що сьогодні більшість старого скрапу рециркулюється саме при
виробництві конструкційних марок сталі, але приблизно після
2025 року кількість наявного скрапу вже перевищить потребу у
конструкційній сталі, що мотивуватиме використання його також при виробництві сталі для машинобудування (пов’язані із
цим технологічні та управлінські виклики розглянуто нижче).
Після 2050 року кількість наявного скрапу перевищуватиме
кінцевий попит на нього не лише в Китаї, але й у Західній Європі
та країнах колишнього СРСР.

Рис. 6.5 Кінцевий попит у споживчому секторі та постачання скрапу
(під новим скрапом розуміють той, що утворюється в процесі виготовлення
продуктів, а під старим – той, що утворюється після.
досягнення продуктами кінцевого терміну, тобто металолом).
в

Сукупний кінцевий попит (англ. термін – aggregated final demand) є макроекономічним показником,
що належить до теорії моделювання міжгалузевого балансу, та не поширений у вітчизняній
літературі. У дуже спрощеному розумінні, для випадку виробництва сталі, величина сукупного
кінцевого попиту дорівнює загальному виробництву «чорнової сталі» за мінусом кількості
сталі, що споживається для внутрішніх потреб гірничо-металургійного комплексу. За деякими
дослідженнями виробництво сталі перевищує сукупний кінцевий попит приблизно на 20%.
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Отже, з багатьох причин (виробництво сталі зі скрапу дешевше, екологічно безпечніше та споживає менше енергії)
глобальна потреба у сталі, отриманій з доменного чавуну, може
сягнути піку вже близько 2025 року з подальшим її скороченням,
що матиме своїм наслідком виникнення надлишкових доменних
печей у наступні роки. Очікується, що виробництво сталі зі скрапу
зросте більше, ніж вдвічі до 2050 року, та перевищить виробництво
первородної сталі між 2050 та 2060 роками.
Виклики для інтегрованих підприємств. Значна кількість
сталеплавильних потужностей, можливо, стане непотрібною для
задоволення внутрішніх потреб у Західній Європі, розвинутих
країнах Азії та Китаї, втім, якщо до цього часу Індія, Латинська
Америка та Близький Схід, де попит продовжить зростати, ще не
задовольнятимуть власні потреби, тоді можливість експорту сталі
в ці регіони може подовжити термін існування металургійних
підприємств у першій категорії країн.
Виходячи з зазначеного, можна допустити два наступних
сценарії.
Перший сценарій припускає, що потреби окремих країн задовольняються на глобальному ринку (так званий сценарій
«торгівля слідує за потужностями» – trade follows capacity). У
цьому випадку виробництво розташовується на вже існуючих
сьогодні підприємствах незалежно від того, де виникає попит, а
кінцевий сталевий продукт постачається туди, де він є потрібним.
У цьому випадку існує можливість того, що, незважаючи на
зменшення попиту на первородну сталь, після 2025 року значна
частина вже існуючих виробничих потужностей інтегрованих
підприємств може сягнути 60-річної «вікової» межі та бути
виведеною з експлуатації природним чином. Тим не менш, навіть
за цим сценарієм між 2040 та 2060 роками, доменні печі з загальним
обсягом виробництва приблизно у 200 млн. т на рік мають бути
виведені з експлуатації, так і не сягнувши кінцевої амортизації.
Більше того, між 2020 та 2070 роками не буде потреби у будівництві
нових доменних печей. Але за таким сценарієм відкриті ринки
для сталі та скрапу можуть сприяти більш-менш раціональному
використанню існуючих підприємств у глобальному вимірі.
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Іншим сценарієм може бути випадок, коли виробничі
потужності слідують за попитом (capacity follows demand).
За цим сценарієм різні регіони світу, з міркувань ресурсної
безпеки та незалежності, будуватимуть власну металургійну
інфраструктуру, незважаючи на наявність надлишкових
потужностей в інших країнах. У цьому разі продовжиться
будівництво нових потуж-ностей в Індії, на Близькому Сході,
в Латинській Америці та Африці. Наслідком стане передчасне
виведення з експлуатації – головним чином в Китаї та Західній
Європі – потужностей обсягом 500 млн. т на рік на додачу до
100 млн. т потужностей, що сягнуть повної амортизації. Таким
чином, розміщення підприємств з огляду на задоволення
регіональних потреб, з великою мірою вірогідності, призведе до
надлишкових потужностей, падіння цін та розвитку кризових
явищ. На жаль, цей сценарій є вельми реалістичним і фактично
вже втілюється в життя.
Виклики для виробників сталі зі скрапу. Враховуючи
тенденції зміни народонаселення, а також припущення щодо
кількості сталі у споживанні, постачання скрапу у майбутньому
в Китаї, Західній Європі та СНД може перевищити потребу
у кінцевих продуктах чорної металургії після 2050 року.
Теоретично, це дозволить регіонам запровадити замкнений
цикл та припинити виробництво первородної сталі. Втім,
виробництво якісної сталі зі скрапу може бути проблематичним,
оскільки елементи домішок (насамперед – мідь та цинк) можуть
накопичуватися у рециркульованому металі, що погіршує якість
сталі і, зокрема, має наслідком виникнення дефектів поверхні при
прокатці. Найбільші проблеми з цього приводу можуть виникнути
при виробництві автомобільного листа. Для запобігання цього
потрібно суттєво реорганізувати систему збирання та сортування
скрапу. Вирішенням проблеми може бути також додавання певної
кількості первородного металу при плавці в електродугових
печах або експорт сталі до регіонів, що розвиваються, зі значною
потребою у конструкційних марках сталі, для яких вміст міді до
0,4% є припустимим. Реалізація сценарію з виплавкою більшої
частини сталі зі скрапу потребуватиме не лише реорганізації
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системи управління відходами, але й оптимізації потоків матеріалів з урахуванням регіональних потреб у тих чи інших марках
сталі.
Виклики та можливі екологічні наслідки, пов’язані
з майбутнім розташуванням виробників первородної сталі.
Передчасна зупинка існуючих підприємств може підірвати
економічну міць металургійних компаній та мати наслідком
зростання безробіття. Як промисловість, так і уряди є природно
зацікавленими у збільшенні інвестицій та підвищенні енергоефективності задля підтримування конкурентоздатності та
відповідності підприємств екологічним стандартам. Наприклад,
кампанія доменної печі перевищує 20 років, і протягом цього часу
існує можливість періодичного переобладнання відповідно до
нових технологічних стандартів. На відміну від цього, перенесення
потужностей в інші регіони створює потенційну можливість
для більш радикальних технологічних та конструктивних змін,
у тому числі запровадження нових альтернативних технологій
виробництва чавуну.
Сценарій сталого майбутнього, заснований на припущенні про підвищення ефективності матеріалів зі сталі.
Як видно зі сценаріїв ІЕА, зростання попиту на сталь та
її виробництво переважує здобутки від зростання ефективності,
тому без широкого впровадження CCS досягнення цілей
сталого екологічного розвитку вдається неможливим. Оскільки
CCS на сьогоднішній день не використовується у світі, а його
впровадження вимагатиме подолання численних бар’єрів не лише
технологічного, але й соціального та економічного характеру,
було б надто легковажним покладатися лише на цей шлях для
досягнення завдань сталого розвитку.
В роботі11 показано, за умови пргнозованої динаміки
зростання попиту на сталь, цей попит може бути задоволений
при меншому виробництві рідкої сталі шляхом підвищення
ефективності сталевих матеріалів. В роботі12 детально
проаналізовано проблеми запровадження більш ефективного
використання матеріалів та запропоновано чотири наступні групи
стратегічних заходів, що можуть забезпечити скорочення потреби
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у матеріалах:
− виготовлення продукції з характеристиками, що забезпечують можливість її використання протягом довшого
терміну;
− повторне використання компонентів: окремі будівельні
конструкції можуть використовуватися повторно без
переплавки;
− розробка продуктів з використанням меншої кількості
матеріалів: запровадження двотаврових балок інноваційного типу з оптимізованим перемінним перетином може
забезпечити скорочення маси конструкції на 30%.
Хоча результати дослідження на перший погляд здаються
вельми очевидними, для запровадження цих стратегій існує велика
кількість перешкод технологічного, соціального, законодавчого
характеру тощо.
В роботі12 виконано моделювання кількох сценаріїв
майбутнього розвитку чорної металургії з урахуванням
підвищення як енергетичної, так і матеріальної ефективності, а
також проаналізовано різні сценарії, що комбінують у різній мірі
енергетичну та матеріальну ефективність.
У якості технологій, що мають забезпечити зменшення
викидів СО2, розглядаються наступні (детальний опис цих
технології надано у Розділі  5).
1.
Рециркуляція колошникового газу та використання
альтернативних палив і пластику. Має забезпечити зменшення витрати коксу на 50%.
2.
Технології рідкофазного відновлення. Витрати енергії
та викиди СО2 безпосередньо при рідкофазному відновленні є вищими, ніж при доменній плавці, і складають
близько 1,6 т CO2/т чавуну. Але, враховуючи усунення
агломераційного та коксохімічного виробництв, приймається, що загальні викиди СО2 є на 80% нижчими,
у порівнянні з традиційною схемою з використанням
доменної печі.
3.
Передова технологія отримання металізованого продукту
(1,0 т CO2/т DRI). Основною перевагою є те, що відновлення
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4.

5.

залізної руди у твердому стані дозволяє відмовитися від
виробництва коксу. Впровадження металізації з наступним виробництвом сталі у електродугових печах дозволить скоротити викиди СО2 приблизно вдвічі, у випадку використання природного газу. Втім, наявність дешевого газу, «низьковуглецевої» електроенергії та якісної
руди може обмежити запровадження такого шляху
виробництва сталі.
Отримання заліза шляхом електролізу. Використання
електролізу може усунути коксохімічне, агломераційне
та доменне виробництва, а у разі використання
«низьковуглецевої» електроенергії (наприклад, з атомних
електростанцій), може скоротити викиди до 0,24 т CO2/т
металу. Втім, як показано у Розділі 5, ця технологія є ще на
дуже ранньому етапі розробки.
Уловлювання та зв’язування викидів СО2 при виробництві
електроенергії за рахунок впровадження CCS, атомної
енергетики та відновлювальних джерел. Досліджено
сценарії з «декарбонізацією» в межах від 25 до 75% до
2050 року.

Зазначені п’ять технологічних підходів мають суттєві
обмеження щодо інвестиційних можливостей, тому досліджено
сім сценаріїв (див. табл. 6.3), що передбачають різні рівні впровадження цих технологій:
−
сценарій business-as-usual (BAU), який припускає, що
рівень рециклінгу сталевих матеріалів буде збільшено до
90% зі зростанням витрати скрапу при виробництві сталі
в конверторах з 10% до 20% до 2050 року, а всі кращі
наявні технології (BAT) буде впроваджено у 2020 році;
−
три енергоефективних сценарії, в яких – на додачу до
покращень за сценарієм BAU – припускається низький,
високий та середній рівні впровадження інноваційних
технологій та «декарбонізації» електроенергії;
−
три сценарії матеріальної та енергетичної ефективності,
в яких на додачу до середнього рівня енергоефективності
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запроваджено заходи з максимальної матеріальної ефективності з трьома рівнями динаміки впровадження – повільним, помірним та швидким.
В табл. 6.3 наведено прийняті при моделюванні величини
питомих викидів диоксиду вуглецю на різних ланках виробництва
сталі (в цитованій роботі усереднено дані з 15-ти літературних
джерел).
Таблиця 6.3
Сім сценаріїв розвитку чорної металургії
BAU

Темпи впровадження
максимальної матеріальної ефективності
Низь- Серед- Висо- Швид- Помір- Повіка
ня
ка
ко
но
льно
2
3
4
5
6
7
Рівень енергоефективності, %

1
Сценарії
Рік, коли досягнуто максимальну матеріальну
ефективність →
Рециркуляція
колошникового
0
80
90
100
газу до 2050
року
Частка DRI до
5
10
20
30
2100 року
Частка
рідкофазного
0
30
40
50
відновлення до
2100 року
Частка
електролізу до
0
10
20
30
2010 року
Рівень
«декарбонізації»
0
25
50
75
електроенергії
до 2050 року

−
−

2050

2100

2150

90
20
40

20

50

Примітки до таблиці 6.3.
Більш детально про визначення максимальної матеріальної
ефективності див. в цитованій роботі.
Рециркуляцію колошникового газу для заміни частини палива
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−
−

визначено відносно до загального виробництва чавуну у
доменних печах.
Частку DRI визначено відносно до загального виробництва
сталі.
Частки рідкофазного відновлення та електролізу визначено
відносно до загальної маси матеріалів, що надходять до
кисневого конвертора.
Таблиця 6.3

Питомі викиди диоксиду вуглецю
на різних стадіях виробництва сталі
Технологічний процес
т СО2/т продукту
Агломерація
0,22
Коксування
0,43
Виробництво чавуну у доменних печах
1,48
Виробництво DRI
1,28
0,12
Виробництво сталі в кисневих конверторах з
доменного чавуну
Виробництво сталі в електродугових печах з
0,36
DRI
Виробництво сталі в електродугових печах зі
0,33
100% скрапу
Безперервна розливка
0,007

Результати моделювання викидів СО2 за сімома сценаріями, зазначеними в табл. 6.3, наведено на рис.6.6. За сценарієм 1 (BAU) викиди сягають максимуму в 2025 році на рівні,
що є майже на 25% вищим за викиди 2008 року. Після цього,
незважаючи на зростаючий попит на сталь, загальні світові
викиди скорочуються нижче 3 Гт CO2/рік, що пов’язано зі
зростанням частки виробництва сталі в електродугових печах,
де питомі викиди СО2 є значно меншими. Після 2045 року викиди знову зростатимуть, оскільки попит на сталь збільшиться
настільки, що це знівелює позитивний ефект від скорочення
питомих викидів. Впровадження енергоефективних сценаріїв
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(2-4) дозволяє скоротити викиди на 20% у порівнянні зі сценарієм
business-as-usual. Однак, навіть за умов найбільш активного
впровадження енергоефективних технологій (сценарій 4), викиди
перевищуватимуть встановлену на 2050 рік ціль більше, ніж на
120%. На відміну від цього, навіть посередній за своєю амбітністю сценарій 6, що поєднує енергетичну та матеріальну ефективність, майже точно відповідає встановленій цілі. За найбільш
агресивним сценарієм 5 (помірна енергетична ефективність та
максимально швидке впровадження матеріальної ефективності)
спостерігається мінімум викидів близько 2037 року, але після 2040
року викиди знову зростають, оскільки швидке впровадження
легких сталевих конструкцій та марок сталі з довшим терміном
життя негативно позначиться на наявності скрапу. Втім, за цим
сценарієм до 2050 року викиди залишатимуться в цільових межах.

Рис. 6.6. Результати моделювання викидів СО2 при виробництві сталі за
різними сценаріями (нумерація – в табл. 6.3).
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На рис. 6.7 наведено розподіл викидів за різними
технологічними ланками виробництва сталі для сценаріїв BAU
(1) посередня енергоефективність (3) та посередня енерго- та
матеріальна ефективність (6). За сценарієм 1 розподіл викидів
майже не змінюється у часі, а внесок доменного виробництва
залишається найбільшим. За двома іншими частка доменного виробництва суттєво зменшується. При енергоефективному сценарії зростатиме частка викидів від альтернативних технологій
виробництва чавуну, в той час як за сценарієм матеріальної
та енергетичної ефективності скорочення виплавки сталі
супроводжується зменшенням викидів на усіх технологічних
ланках.
Звичайно, кожен із запропонованих сценаріїв передбачає
різні обсяги виробництва. На рис. 6.7 наведено зміну у часі обсягів
виробництва сталі у кисневих конверторах і в електродугових
печах за сценарієм 6 (пунктирна лінія) та за сценарієм BAU.
Обидва сценарії прогнозують збільшення виробництва сталі
в електродугових печах, втім, за сценарієм матеріальної та
енергетичної ефективності, зростання менш виражене з огляду
на невеликий ресурс наявного скрапу. Більш помітною є різниця
між прогнозом виробництва сталі в конверторах: за сценарієм
BAU виробництво сягне максимуму близько 2025 року з
подальшим зменшенням, що триватиме до 2045 року, після чого
спостерігатиметься зростання. За сценарієм матеріальної та
енергетичної ефективності конверторне виробництво сталі сягне
максимуму у 2018 році, після чого воно стійко зменшуватиметься,
дійшовши близько 35% від сьогоднішнього рівня. Аналіз показує,
що без впровадження додаткових обмежень відносно обсягів
викидів, загальне виробництво чавуну в доменних печах зросте
приблизно на 50% до 2025 року. Втім, автори цитованої роботи
вважають, що забезпечення двократного зменшення викидів до
2050 року вимагає того, щоб остання доменна піч у світі була
збудована не пізніше наступних десяти років (дослідження
виконане у 2013 році).
Незалежно від того, чи погоджуємося ми з розглянутими
вище сценаріями, результати аналізу є дуже цікавими.
147

Найголовнішими висновками, на наш погляд, є наступні.
По-перше, існує нагальна необхідність координації зусиль
світового співтовариства щодо запобігання зміни клімату – у
тому числі шляхом впровадження механізмів, які б гарантували
економічну безпеку країнам, що розвиваються, при збереженні у
розвинутих країнах металургійних потужностей щонайменше на
період їхньої повної амортизації.

Рис. 6.7. Розподілення викидів за різними технологічними ланками
виробництва сталі для різних сценаріїв (номери відповідають табл. 6.2).

Рис. 6.8. Глобальне виробництво сталі в кисневих конверторах (КК)
та в електродугових печах (ЕДП) за сценаріями 1 і 5.

По-друге, темпи комерціалізації технологій, що можуть
забезпечити радикальне скорочення витрати енергії та викидів
СО2, мають бути суттєво прискорені.
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По-третє, навіть успішне впровадження інноваційних
технологій не дозволить досягти встановлених екологічних цілей
без суттєвого підвищення матеріальної ефективності споживання
та використання сталі.
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7. Методика розрахунку викидів СО2 підприємством
У науковій та нормативній літературі існує велика кількість методів розрахунку викидів CO2 технологічними агрегатами та підприємствами чорної металургії. Серед інших слід
зазначити методику Українського державного науково-технічного
центру «Енергосталь», розроблену на основі світового досвіду1.
Детальний облік викидів СО2 потребує чіткого
визначення меж технологічних агрегатів та підприємств
і складання матеріальних та теплових балансів кожного з
технологічних процесів. Оскільки чинне видання спрямоване на
міждисциплінарну аудиторію, ми наводимо найбільш спрощену
методику World Steel Association, що базується на обліку матеріальних потоків підприємства. Цією міжнародною організацією
запроваджується проект з добровільного звітування про викиди
парникових газів її членами (понад 130 підприємств у 55 країнах),
які використовують спільну методику обліку викидів СО2, що
має статус міжнародного стандарту ISO 14404:2013 – Метод розрахунку викидів диоксиду вуглецю при виробництві чавуну та
сталі2. Стандартаj складається з двох частин, перша з яких стосується
підприємств з доменною піччю та кисневим конвертором, а
друга – підприємств з електродуговими печами. Метод застосовує
підхід, заснований на даних про питомі викиди СО2 (СО2 emissions
intensity), якими супроводжується виробництво або використання
певних матеріалів.
Цей метод дуже узагальнений і застосовується лише
для підприємства в цілому. Він не є достатньо глибоким для
використання в дослідницьких цілях, а також для визначення
викидів окремими агрегатами. Втім, його суттєвою перевагою є
простота, а отже, саме з нього можна розпочати ознайомлення з
основами обліку викидів СО2. Цей метод розглядає металургійне
підприємство як певну одиницю, що має ті чи інші питомі викиди
СО2.
Як відомо, стандарти не підлягають перевиданню чи
копіюванню. Зважаючи на це, автор радить для детального
ознайомлення звертатися безпосередньо до стандарту. Втім, ми
а

У чинному виданні використано британську версію стандарту.
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вважаємо за необхідне роз’яснити застосовані методичні підходи – задля допомоги тим, хто робить перший крок та зацікавлений у більш детальному вивченні та майбутньому застосуванні
цього стандарту чи інших методичних підходів. У нижченаведеному
матеріалі, для полегшення сприйняття матеріалу, обидві частини
стандарту поєднано та викладено у власній редакції автора.
Оскільки термінологія обліку викидів СО2 не є усталеною у
сучасній україномовній літературі, автором застосовано власні
переклади термінів стандарту і англомовні терміни наведено у
дужках.
Стандарт визначає наступні три складові викидів СО2.
Попередні викиди СО2 (upstream CO2 emission) – викиди, спричинені внаслідок діяльності, що відбулася поза межами
підприємства, зокрема, при виробництві сировинних матеріалів
та енергоносіїв. В англомовній літературі цю діяльність також
називають аутсорсінгом. Прикладами такої діяльності можуть
бути виробництво коксу, випал вапна та доломіту, виробництво
огрудкованих залізорудних матеріалів, кисню, азоту, а також
викиди при генеруванні електроенергії та водяної пари поза
межами металургійного підприємства. Для підприємств з
неповним циклом це може бути виробництво чавуну або
металізованого заліза. Перелік таких викидів залежить від складу
підприємства: наприклад, деякі підприємства з повним циклом
мають у своєму складі агломераційну фабрику, а отже, викиди СО2
при виробництві агломерату у цьому випадку належать до складу
прямих викидів (див. нижче), у той час як для підприємств, що
не мають аглофабрик, викиди СО2 при виробництві агломерату
відносять до складу попередніх викидів.
Прямі викиди СО2 (direct CO2 emission) – викиди, спричинені усіма видами діяльності, що відбуваються безпосередньо
в межах металургійного підприємства.
Кредитовані викиди СО2 (credit CO2 emission) – це викиди
СО2, що відбуваються при використанні вироблених або побічних
продуктів, а також генерованої електрики чи пари поза межами
металургійного підприємства.
Перелік умовних позначень, застосовані одиниці
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вимірювання та назви англійською та українською мовами, що використовуються в ISO 14404-2013, наведено в табл 7.1.
Встановлюючи межі виробничих потужностей підприємства стосовно обліку викидів СО2, стандарт визначає наступні
чотири категорії (див рис. 7.1):
Категорія 1. Основні технологічні апарати цієї категорії
пов’язані з виплавкою або переробкою рідкого металу
і включають:
− доменні печі;
− кисневі конвертори;
− розливку сталі.
Категорія 2. Апарати цієї категорії можуть бути або частиною
підприємства, або функціонувати поза його межами (аутсорсінг).
В останньому випадку шихтові матеріали та/або енергоносії
постачаються сторонніми підприємствами, але ви-киди СО2, що
відбулися на попередніх стадіях (upstream CO2 emissions), мають
бути враховані. До складу цієї категорії входять:
− аглофабрика;
− піч для випалу вапна;
− фабрика випалу окатишів;
− коксохімічне виробництво;
− виробництво кисню;
− парові котли;
− електростанція.
В окремих випадках (на рис. 7.1 це не показано) до цієї
категорії можуть входити апарати з виробництва чавуну, що
постачається ззовні у вигляді розплаву або чушок, а також апарати
з виробництва металізованого продукту (DRI), який може бути
вироблений з використанням природного газу або вугілля.
Категорія 3. До складу цієї категорії входять технологічні агрегати, що пов’язані з подальшою переробкою відливок:
− цехи гарячої прокатки;
− цехи холодної прокатки;
− цехи нанесення покриттів;
− інші технологічні агрегати, наприклад, трубопрокатні
стани.
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Категорія 4. До цієї категорії входять технологічні апарати, що можуть бути віднесені до допоміжних служб, пов’язаних
з переробкою, утилізацією або виготовленням таких матеріалів
як пластик, скрап, десульфуратори, графітові електроди, сплави,
флюси для ковшової металургії, пил, шлами тощо.
Таблиця 7.1
Умовні позначення, їх одиниці вимірювання та назви
Символи
Ed,CO2

Одиниці
виміру
т CO2

т CO2
Eu,CО2
т CO2
Ec,CO2
ECO2,annual т CO2
т CO2 на
ICO2
1т
т CO2 на
одиницю
Kt,d,CO2
продукції
т CO2 на
одиницю
Kt,u,CO2
продукції
т CO2 на
одиницю
Kt,c,CO2
продукції
P

т

Qt,d,CO2

—

Qt,u,CO2

—

Qt,c,CO2

—

Опис
Англійською
Direct CO2 emissions
Upstream CO2 emissions
Credit CO2 emissions
Annual CO2 emissions
CO2 intensity factor
Emission factor for
calculation of direct CO2
emissions
Emission factor for
calculation of upstream
CO2 emissions
Emission factor for
calculation of credit CO2
emissions
Annual crude steel
production
Quantities of direct CO2
emission sources
Quantities of upstream
CO2 emission sources
Quantities of credit CO2
emission sources
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Українською
Прямі викиди СО2

Попередні викиди СО2
Кредитовані викиди СО2.
Річні викиди СО2
Питомі викиди
підприємства СО2
Коефіцієнт викидів для
розрахунку прямих викидів
СО2
Коефіцієнт викидів для
розрахунку попередніх
викидів СО2
Коефіцієнт викидів для
розрахунку кредитованих
викидів СО2
Річне виробництво
чорнової сталі
Кількісні параметри джерел
прямих викидів СО2
Кількісні параметри джерел
попередніх викидів СО2
Кількісні параметри джерел
кредитованих викидів СО2

Рис. 7.1 Основні технологічні апарати типового металургійного підприємства
з повним циклом виробництва.

Облік викидів включає наступні кроки.
Крок 1. Ідентифікація категорій.
Крок 2. Визначення річного виробництва сталі на
підприємстві.
Крок 3. Визначення джерел утворення викидів СО2
протягом року – безпосередніх та на попередніх стадіях,
спираючись на дані про шихтові матеріали, проміжні продукти та
енергоносії, що постачаються на підприємство.
Крок 4. Визначення джерел викидів CO2 на наступних
стадіях виробництва, спираючись на дані про шихтові матеріали,
проміжні продукти та енергоносії, що їх підприємство постачає
назовні.
Крок 5. Розрахунок річних викидів CO2 з використанням
даних про коефіцієнти викидів.
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Інформацію про можливі джерела викидів, одиниці їхнього вимірювання та застосовані умовні позначення наведено в
табл. 7.2. Слід зазначити, що до джерел кредитованих викидів мав
би належати також шлак, що постачається, зокрема, підприємствам будівельної промисловості, оскільки завдяки використанню
шлаку зменшується потреба у випалюванні каменю для
виробництва цементу. Worldsteel наразі узгоджує з представниками
цементної промисловості взаємоприйнятні підходи до питання
обліку викидів СО2, пов’язаних з постачанням шлаку (точніше
сказати – запобігання цих викидів).
Таблиця 7.2

№=t

Джерела викидів, одиниці їхнього вимірювання та умовні
позначення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ОдиПозначення джерел викидів
Прямі
Попередні Кредитовані
ниця
Джерело викидів
викиди
викиди
вимірю- викиди
Qt,u,CO2
Qt,c,CO2
Qt,d,CO2
вання
Газоподібне паливо
Q1,c,CO2
Природний газ
103 м3 Q1,d,CO2
Q2,c,CO2
Коксовий газ
103м3 Q2,d,CO2
Q3,c,CO2
Доменний газ
103м3 Q3,d,CO2
Q4,c,CO2
Конверторний газ
103м3 Q4,d,CO2
Рідке паливо
Q5,d,CO2
Q5c CO2
Мазут
м3
Q6,d,CO2
Q6,c,CO2
Нафта
м3
Q7,d,CO2
Q7,c,CO2
Керосин
м3
Q8,d,CO2
Q8,c,CO2
Зріджений газ
т
Тверде паливо
Q9,d,CO2
Q9,c,CO2
Коксівне вугілля
т
Q10,d,CO2
Q10,c,CO2
Пиловугільне паливо
т
Q11,d,CO2
Q11,c,CO2
Вугілля, використане
т
у виробництві
агломерату або сталі
Q12,d,CO2
Q12,c,CO2
Вугілля для генерації
т
пари
Q13,d,CO2 Q13,u,CO2
Q13,c,CO2
Кокс
т
Q14,d,CO2
Q14,c,CO2
Деревне вугілля
т
Допоміжні матеріали
Q15,d,CO2
Q15c CO2
Вапняк
т
Q16,u,CO2
Q16,c,CO2
Вапно
т
Q17,d,CO2
Q17,c,CO2
Сирий доломіт
т
Q18,u,CO2
Q18,c,CO2
Випалений доломіт
т
Q19,u,CO2
Q19,c,CO2
Азот
103м3
-
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№=t

Джерело викидів

20 Аргон
21 Кисень
22 Електрична енергія
23 Пара
24
25
26
27
28

Окатиші
Агломерат
Рідкий чавун
Чушковий чавун
DRI, отримане з
використанням газу
29 DRI, отримане з
використанням
вугілля

ОдиПозначення джерел викидів
Прямі
Попередні Кредитовані
ниця
викиди
викиди
вимірю- викиди
Qt,u,CO2
Qt,c,CO2
Qt,d,CO2
вання
Q20,u,CO2
Q20,c,CO2
103м3
Q21,u,CO2
Q21,c,CO2
103м3
Енергоносії
Q22,u,CO2
Q22,c,CO2
МВт
Q23,u,CO2
Q23,c,CO2
т
Залізовмісні матеріали
Q24,u,CO2
Q24,c,CO2
т
Q25,u,CO2
Q25,c,CO2
т
Q26,d,CO2 Q26,u,CO2
Q26,c,CO2
т
Q27,d,CO2 Q27,u,CO2
Q27,c,CO2
т
Q28,d,CO2 Q28,u,CO2
Q28,c,CO2
т
т

Q29,d,CO2

Q29,u,CO2

Феросплави
Q30,d,CO2
т
Q31,d,CO2
т
Q32,d,CO2
т
Інші побічні продукти
Q33,d,CO2
CO2 для зовнішнього
т
використання
Q34,d,CO2
Кам’яновугільна
т
смола
Q35,d,CO2
Бензол
т
Інше
QN,d,CO2 QN,u,CO2
Інші продукти,
—
виробництво або
споживання яких
супроводжується
викидами

Q29,c,CO2

30 Феронікель
31 Ферохром
32 Феромолібден

Q30,c,CO2
Q31,c,CO2
Q32,c,CO2

33

Q33,c,CO2

34
35
N

Q34,c,CO2
Q35,c,CO2
QN,c,CO2

Річні викиди СО2 (ECO2,annual) та питомі викиди СО2
підприємством (ICO2) на одиницю продукції розраховуються згідно
до рівнянь (1) та (2) з використанням коефіцієнтів викидів СО2,
що відповідають джерелам прямих, попередніх та кредитованих
викидів:
, т СО2 (1)
ICO2= ECO2,annual/P, т СО2/т сталі
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(2)

Підприємство може використовувати власні дані щодо
коефіцієнтів викидів СО2, втім, якщо достовірні дані відсутні,
можливе використання індикативних величин, що наведені в табл.
7.3. Методика Worldsteel, згідно зі стандартом ISO 14404:2013,
спосіб визначення величин коефіцієнтів викидів не приводиться,
втім, оскільки цей термін наразі не є загальновживаним в
україномовній літературі, автор вважає за доцільне ознайомити
читача з загальним підходом до розрахунку коефіцієнту викидів
на наступному прикладі.
Припустимо, використання однієї тонни коксу забезпечує
виробництво двох тонн чорнової сталі, вміст вуглецю в сухому
коксі складає 89,43%, а середній вміст вуглецю в сталі становить
0,3%. Припустимо також, що весь вуглець коксу при його
використанні на металургійному підприємстві перетворюється
на СО2, за винятком частини вуглецю, що міститься в сталі. Тоді
кількість СО2, що утворюється при використанні однієї тонни
коксу, можна розрахувати наступним чином:
(1х89,43:100 – 2х0,3:100)х44/12=3,257 тонн СО2 на 1 тонну коксу,
де 44 та 12 – молекулярні маси СО2, та вуглецю, відповідно,
враховуючи рівняння окислення С+О2=СО2.
Задля наочності у цьому прикладі вміст вуглецю в коксі,
питому витрату коксу на тонну сталі та вміст вуглецю в сталі
навмисно прийнято такими, що відповідають індикативній
величині коефіцієнту викидів. Втім, для більш точного
визначення цього коефіцієнту слід враховувати середні річні
значення величин, що використовуються у розрахунку. Вказана
величина відповідає прямим викидам. При визначенні непрямих
викидів розраховується кількість викидів СО2, що утворилися
при спалюванні газової суміші в коксових батареях. Кредитовані
викиди є сумою прямих та непрямих викидів.
Табл. 7.3 слід прокоментувати. Що для деревного вугілля приймаються нульові коефіцієнти викидів, оскільки
вважається, що СО2, який утворюється при використанні
деревного вугілля, нещодавно було вилучено з атмосфери шляхом
фотосинтезу. Такий самий підхід, як правило, застосовується для
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біопалива, якщо воно використовується на підприємстві.

№=t

Таблиця 7.3
Індикативні величини коефіцієнтів викидів СО2

1
2
3
4
5
6
7
8

Коефіцієнт викидів, т СО2 на одиницю
матеріалу або продукту у розмірності, що
відповідає табл. 7.2
Джерело викидів СО2
Кредитовані
Прямі викиди Попередні
викиди
викиди
(Kt,d,CO2)
(Kt,u,CO2)
(Kt,c,CO2)
Газоподібне паливо
Природний газ
2,014
2,014
0,977a
Коксовий газ
0,836
0,952b
0,170a
Доменний газ
0,891
0,185b
0,432a
Конверторний газ
1,512
0,470b
Мазут
Нафта
Керосин
Зріджений газ

9 Коксівне вугілля
10 Пиловугільне паливо
11 Вугілля, використане
при виробництві
агломерату або сталі
12 Вугілля для генерації
пари
13 Кокс
14 Деревне вугілля
15 Вапняк

Рідке паливо
2,907
2,601
2,481
2,985
Тверде паливо
3,059
2,955
2,784
2,461

-

2,907
2,601
2,481
2,985

-

3,059
2,955
2,784

-

2,461

3,257
0,224
0,000
Допоміжні матеріали
0,440
-
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3,481
0,000
0,440

№=t
16
17
18
19
20
21

Джерело викидів СО2

Вапно
Сирий доломіт
Випалений доломіт
Азот
Аргон
Кисень

22 Електрична енергія
23 Пара
24
25
26
27
28

Окатиші
Агломерат
Рідкий чавун
Чушковий чавун
DRI, отримане з
використанням газу
29 DRI, отримане з
використанням
вугілля
30 Феронікель
31 Ферохром
32 Феромолібден
33 CO2 для зовнішнього
використання
34 Кам’яновугільна
смола
35 Бензол

Коефіцієнт викидів, т СО2 на одиницю
матеріалу або продукту у розмірності, що
відповідає табл. 7.2
Кредитовані
Прямі викиди Попередні
викиди
викиди
(Kt,d,CO2)
(Kt,u,CO2)
(Kt,c,CO2)

0,950
0,471
1,100
0,103
0,103
0,355
Енергоносії
0,504
0,195
Залізовмісні матеріали
0,137
0.262
0,172
1,855
0,172
1,855
0,073
0,780
0,073

1,210

Феросплави
0,037
0,275
0,018
Інші побічні продукти

0,950
0,471
1,100
0,103
0,103
0,355
0,504
0,195
0,137
0.262
2,027
2,027
0,853
1,283

0,037
0,275
0,018

1,000

-

1,000

3,389

-

3,389

3,382
Інше

-

3,382
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№=t
N

Джерело викидів СО2

Інші продукти,
виробництво або
споживання яких
супроводжується
викидами

Коефіцієнт викидів, т СО2 на одиницю
матеріалу або продукту у розмірності, що
відповідає табл. 7.2
Кредитовані
Прямі викиди Попередні
викиди
викиди
(Kt,d,CO2)
(Kt,u,CO2)
(Kt,c,CO2)
c

c

c

a – величини, розраховані на основі середньосвітового
коефіцієнту викидів СО2 при генеруванні електроенергії
(методику розрахунку див. нижче);
b – величини, розраховані на основі еквіваленту природного
газу (методику розрахунку див. нижче);
c – величини мають бути обґрунтовані та задокументовані.
Приклад розрахунку викидів СО2
для металургійного комбінату з повним циклом
Для річного виробництва сталі у 7 млн. т застосовані
показники споживання та постачання на сторону матеріалів та
енергоносіїв, що наведені в табл. 7.4. Результати розрахунку
річних та питомих викидів при виробництві сталі на підприємстві
наведено в табл. 7.5.

160

Таблиця 7.4
Показники споживання (імпорт) та постачання назовні (експорт)
матеріалів і продукції
№=t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Одиниці вимірювання
Газоподібне паливо
103 м3
103м3
103м3
103м3

Джерела викидів
Природний газ
Коксовий газ
Доменний газ
Конверторний газ

Рідке паливо
Мазут
м3
Нафта
м3
Керосин
м3
Зріджений газ
т
Тверде паливо
Коксівне вугілля
т
Пиловугільне паливо
т
Вугілля, використане у
т
виробництві агломерату або
сталі
Вугілля для генерації пари
т
Кокс
т
Деревне вугілля
т
Допоміжні матеріали
Вапняк
т
Вапно
т
Сирий доломіт
т
Випалений доломіт
т
3
Азот
10 м3
Аргон
103м3
Кисень
103м3
Енергоносії
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Імпорт

Експорт

50 000
—
—
—

—
80 000
100 000
10 000

5000
2000
800
3000

—
—
—
—

3500000
1000000
100000

—
—
—

600000
200000
—

—
—
—

1500000
500000
10000
20000
1000000
—
800000

—
—
—
—
20 000
—
—

22
23

Електрична енергія
Пара

24
25
26
27
28

Окатиші
Агломерат
Рідкий чавун
Чушковий чавун
DRI, отримане з
використанням газу
DRI, отримане з
використанням вугілля

29

MВт
т
Залізовмісні матеріали
т
т
т
т
т
т

100000
—

1500000
50 000

1000000
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

—
—

90 000
30 000

—

—

Феросплави
30
31
32
33
34
35
N

Феронікель
Ферохром
Феромолібден

т
т
т
Інші побічні продукти
CO2 для зовнішнього
т
використання
Кам’яновугільна смола
т
Бензол
т
Інше
Інші продукти, виробництво
—
або споживання яких
супроводжується викидами
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№=t

Таблиця 7.5
Результати розрахунку викидів СО2 підприємством

1
2
3
4

Джерело викидів

Природний газ
Коксовий газ
Доменний газ
Конверторний газ

5
6
7
8

Мазут
Нафта
Керосин
Зріджений газ

9

Коксівне вугілля

10 Пиловугільне паливо
11 Вугілля, використане
у виробництві
агломерату або сталі
12 Вугілля для генерації
пари
13 Кокс
14 Деревне вугілля
15
16
17
18
19
20
21

Вапняк
Вапно
Сирий доломіт
Випалений доломіт
Азот
Аргон
Кисень

22 Електрична енергія

Джерела викидів, т CO2
Прямі
Попередні Кредитовані
викиди
викиди
викиди

Одиниця
вимірювання

Газоподібне паливо
103 м3
100 700
3
3
10 м
—
3
3
10 м
—
103м3
—
Рідке паливо
м3
14 533
м3
5 202
м3
1 985
т
8 954
Тверде паливо
т
10 706
500
т
2 954 500
т
278 350
т

1 476 300

т
651 364
т
—
Допоміжні матеріали
т
660 000
т
—
т
4 710
т
—
3
3
10 м
—
103м3
—
103м3
—
Енергоносії
МВт
—
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—
—
—
—

—
78 128
16 962
4 318

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

—
—

—
—

—

—

44 880
—

—
—

—
475 000
—
22 000
102 800
—
283 728

—
—
—
—
2 056
—
—

50 372

755 580

23 Пара

24
25
26
27
28

Окатиші
Агломерат
Рідкий чавун
Чушковий чавун
DRI, отримане з
використанням газу
29 DRI, отримане з
використанням
вугілля

30 Феронікель
31 Ферохром
32 Феромолібден
33 CO2 для
зовнішнього
використання
34 Кам’яновугільна
смола
35 Бензол

т

—

Залізовмісні матеріали
т
—
т
—
т
—
т
—
т
—
т

—

Феросплави
Т
—
т
—
т
—
Інші побічні продукти
Т
—

—

9 776

137 000
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

т

—

—

305 040

т

—

—

101 460

—

—

—

16 863
098

1 115 780

1 273 310

Інше
N

Інші продукти,
виробництво або
споживання яких
супроводжується
викидами
Разом

—

Усього викидів СО2
Питомі викиди

16 705 568
2 387 кг/т сталі
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Пояснення щодо застосування коефіцієнтів викидів
для побічних газів
Коксовий, доменний та конверторний гази – це побічні
продукти. Вони є горючими й використовуються у якості палива
селективно, залежно від хімічного складу та кількості. Доменний
газ має досить низьку теплотворну здатність і здебільшого
використовується для генерування електроенергії. Коксовий
газ більш калорійний і використовується як паливо, наприклад,
у нагрівальних колодязях, методичних печах прокатного
виробництва тощо. Кількість конверторного газу не дуже значна,
з огляду на що він здебільшого використовується як компонент
суміші з іншими газами.
На металургійному комбінаті побічні гази активно
утилізуються, але їх залишки часто можуть постачатися за
межі підприємства. Ці «експортовані» побічні гази відносять
до кредитованих викидів. Оскільки їх енергетичний еквівалент
досить значний, його врахування дуже суттєве для визначення
питомих викидів СО2.
Вище в табл. 7.3 наведено два показники коефіцієнтів
кредитованих викидів для побічних газів: перший визначено на
основі середнього світового еквіваленту електроенергії (він може
визначатися також на підставі фактичних даних для конкретної
електростанції або середніх даних для певної країни), а другий –
на основі еквіваленту природного газу.
Наприклад, якщо підприємство не має власної електростанції, доменний газ використовується на тій, що розташована
неподалік. В цьому випадку методика Worldsteel передбачає
визначення питомих викидів при використанні побічних газів
поза межами підприємства за формулою:
, т СО2/103 м3			

(3)

де В – середньосвітове значення питомих викидів СО2 при
виробництві електроенергії, т СО2/МВт; С – теплотворна
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здатність газу, ГДж/103 м3; D – середньосвітове значення
енерговитрат при виробництві електроенергії, ГДж/МВт.
Таким чином, методика Worldsteel визначає не кількість
фактичних викидів СО2 при використанні «експортованих» побічних газів, а тих, що було б заподіяно у випадку, якщо б електроенергія вироблялась не з цих газів, а зі середньостатистичного
палива. Worldsteel використовуються наступні значення величин,
що входять до формули 3:
А
Коксовий газ
0,977
Доменний газ
0,170
Конверторний газ 0,432

B
0,504
0,504
0,504

C
19,0
3,31
8,40

D*
9,8
9,8
9,8

* Відповідає ККД при виробництві електроенергії на рівні 36,7%.
Оскільки коксовий газ більш калорійний, ніж середньостатистичне паливо, то питомі викиди, розраховані за формулою
(3), будуть більшими ніж ті, що мали б місце при його спалюванні
на підприємстві в якості палива. Для менш калорійних доменного
та конверторного газів ця залежність буде зворотною, що видно
з наступних даних, які є витягом з табл. 7.3:
Прямі
викиди,
Qt,d,CO2

Попередні
викиди,
Qt,u,CO2

Кредитовані
викиди,
Qt,c,CO2

Коксовий газ

0,836

-

0,977

Доменний газ

0,891

-

0,170

Конверторний газ

1,512

-

0,432

Джерела викидів CO2

Оскільки зазначені побічні гази утворюються внаслідок
використання вуглецевого палива та вуглеводнів, то при
розрахунку загальних викидів, для запобігання їх подвійного
обліку СО2, кредитовані викиди приймаються від’ємними від
суми всіх попередніх та прямих. Від’ємними є також викиди СО2,
що утворилися при генеруванні експортованої електроенергії,
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оскільки завдяки цьому зменшується загальна потреба у її
генеруванні.
Якщо експортовані побічні гази використовуються не
для генерації електроенергії, а у якості палива, тоді для обліку
кредитованих викидів використовується формула для перерахунку
на еквівалент природного газу:
, т СО2/103 м3,		

(4)

де
ВN – питомі викиди СО2 при спалюванні природного газу,
				
т СО2/103 м3;
СN – теплотворна здатність побічного газу, ГДж/103 м3;
DN – теплотворна здатність природного газу, ГДж/103 м3.
В методиці Worldsteel у формулі 4 використовуються такі дані:
Коксовий газ
Доменний газ
Конверторний газ

АN
0,952
0,186
0,470

BN/DN
0,056
0,056
0,056

CN
19,0
3,31
8,40

Вони дозволяють отримати наступні результати (витяг з
табл. 7.3):
Прямі
викиди
Qt,d,CO2

Попередні
викиди
Qt,u,CO2

Кредитовані
викиди
Qt,c,CO2

Доменний газ

0,891

-

0,185

Конверторний газ

1,512

-

0,470

Джерела викидів CO2
Коксовий газ

0,836

-

0,952

У випадку, якщо металургійне підприємство імпортує
побічні гази ззовні (з іншого металургійного або коксохімічного
підприємства), то використовуються величини коефіцієнтів
викидів, визначені для випадку споживання безпосередньо на
підприємстві (direct emission factors).
167

Методика дозволяє також розраховувати загальні та питомі
витрати енергії на підприємстві з застосуванням наступних
формул:
, ГДж;
ICO2= ECO2,annual/P, ГДж/т,				

(5)
(6)

де Kt,d,E – нижча теплота згорання (default net calorific value)
паливаb,k Гдж на одиницю вимірювання кількості палива при
його використанні безпосередньо на виробництві (direct energy
consumption) згідно з даними, наведеними в табл. 7.6;
Kt,u,E – енергетичний еквівалент (energy equivalent value) речовини,
виробленої на попередніх стадіях (upstream energy
consumption), ГДж на одинцю вимірювання;
Kt,c,E енергетичний еквівалент (energy equivalent value)
речовини, експортованої за межі підприємства (credit
energy consumption), ГДж на одинцю вимірювання;
питоме споживання енергії, Дж/т сталі.
IE
Величини Kt,u,E та Kt,c,E враховують витрати енергії на
виробництво речовини.
За даними довідника Worldsteel3, величини нижчої теплоти
згорання, що можуть прийматися за умовчанням, наведено у
табл. 7.6. Енергетичні еквіваленти речовини, виробленої на
попередніх стадіях, наведено в табл. 7.7. Порядок урахування
кредитованих витрат енергії методика Worldsteel не уточнює, втім,
на думку автора, для цього також можуть бути використані дані
про енергетичний еквівалент речовини згідно з табл. 7.7.
Величини в клітинках таблиць, позначених жовтим
кольором, приймаються «за умовчанням», тобто у разі якщо
фактичні дані для певного підприємства відсутні. Worldsteel
рекомендує вимірювати фактичний вміст вуглецю та теплоту
згорання речовин для більш точного визначення величин викидів
СО2 та витрат енергії.
b
У стандарті ISO 14404:2013 величини Kt,d,E Kt,u,E та Kt,c,E помилково названі коефіцієнтами конверсії
енергії викидів СО2 (Energy conversion factor for CO2 emission). Втім, коефіцієнти конверсії енергії
вимірюються у тоннах СО2 на 1 Гдж, а отже їх використання у зазначеній формулі не може дати
розмірність у Дж, оскільки величина Q має розмірність у т або м3..
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Таблиця 7.6
Значення нижчої теплоти згорання за умовчанням
Одиниця
вимірювання

Нижча теплота згорання за
умовчанням, ГДж на одиницю
вимірювання

Коксівне вугілля

т, сух

32,200

Пиловугільне паливо

т, сух

31,100

Вугілля для агломерації та
кисневого конвертора

т, сух

29,300

Вугілля для генерування
пари

т, сух

25,900

Вугілля для
електродугових печей

т, сух

30,100

Вугілля для DRI

т, сух

31,100

Кокс

т, сух

30,100

Деревне вугілля

т, сух

18,800

Мазут

м3

37,700

Легкі мастила

м3

35,100

Керосин

м3

34,700

Зріджений газ

т

47,300

Природний газ

тис м3

35,900

Коксовий газ

тис м3

19,000

Доменний газ

тис м3

3,300

Конверторний газ

тис м3

8,400

Кам’яновугільна смола

т

37,000

Бензол

т

40,570

Паливо
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Енергетичні еквіваленти матеріалів
Матеріал
Кокс
Мазут
Легкі масла
Керосин
Вапно
Випалений доломіт
Окатиші
Електроди ЕДП
Чавун
DRI, отримане з
використанням природного
газу
DRI, отримане з
використанням вугілля
Електроенергія
Пара
Кисень
Азот
Аргон
Коксовий газ
Доменний газ
Конверторний газ

Таблиця 7.7

м3
м3
м3
т
т
т
т
т

Енергетичний еквівалент,
ГДж на одиницю
вимірювання
4,000
0,000
0,000
0,000
4,500
4,500
2,100
0,000
20,900

т

14,100

т

17,900

МВт∙год
т

9,800
3,800
6,900
2,000
2,000
19,000
3,300
8,400

Одиниця
вимірювання
т сух

тис м3
тис м3
тис м3
тис м3
тис м3
тис м3

Відмінності розрахунків для підприємства, що працює з використанням
електродугових печей.

Для обліку викидів СО2 для підприємств, що використовують електродугові печі, стандарт ISO 14404-2:20134
передбачає певні відмінності, які коротко викладені нижче.
Типовою є схема підприємства, зображена на рис. 7.2, з якої також
видно склад категорій для цього випадку.
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Рис. 7.2 Типова схема підприємства, що використовує електродугові печі.

Приймається, що викиди, пов’язані з вмістом вуглецю
в стальному скрапі та рекарбюризаторах, які застосовуються
для доводки сталі, є еквівалентними вмісту вуглецю в сталі, що
виробляється, та у шлаці й пилу. Виходячи з цього, коефіцієнт
викидів СО2 для скрапу припускається рівним нулю.
Джерела викидів, одиниці їхнього вимірювання та умовні
позначення, індикативні величини коефіцієнтів викидів СО2,
показники споживання та постачання назовні матеріалів і продукції,
а також результати розрахунку викидів СО2 підприємством наведені
в табл. 7.8 – 7.11. Розрахунок виконано для обсягу виробництва
710 тис. т сталі на рік. Отримані результати вказують що, питомі
викиди при виробництві сталі за схемою «скрап-ЕДП» є вшестеро
нижчими, ніж на інтегрованому підприємстві з повним циклом,
що працює за схемою «доменна піч-конвертор».
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Таблиця 7.8

№=t

Джерела викидів, одиниці їхнього вимірювання та умовні
позначення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Джерело
викидів

Природний
газ
Міський газ
Мазут
Нафта
Керосин
Зріджений
газ
Вугілля для
ЕДП
Вугілля для
генерації
пари
Кокс
Деревне
вугілля
Вугілля для
DRI
Вапняк
Вапно
Сирий
доломіт

Одиниця
вимірювання

Позначення джерел викидів
Прямі
викиди,
Qt,d,CO2

Попередні Кредитовані
викиди,
викиди,
Qt,u,CO2
Qt,c,CO2

Газоподібне паливо
103 м3
Q1,d,CO2

-

Q1,c,CO2

103м3

-

Q2,c,CO2

-

Q3c CO2
Q4,c,CO2
Q5,c,CO2
Q6,c,CO2

м3
м3
м3
т

Q2,d,CO2
Рідке паливо
Q3,d,CO2
Q4,d,CO2
Q5,d,CO2
Q6,d,CO2

т

Тверде паливо
Q7,d,CO2

-

Q7,c,CO2

т

Q8,d,CO2

-

Q8,c,CO2

т
т

Q9,d,CO2
Q10,d,CO2

-

Q9,c,CO2
Q10,c,CO2

т

Q11,d,CO2

Q11,u,CO2

Q11,c,CO2

Допоміжні матеріали
т
Q12,d,CO2
т
Q13,u,CO2
т
Q14,d,CO2

Q12c CO2
Q13,c,CO2
Q14,c,CO2
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

Випалений
доломіт
Графітові
електроди
для ЕДП
Азот
Аргон
Кисень
Електрична
енергія
Пара
Окатиші
Рідкий
чавун
Чушковий
чавун
DRI,
отримане
з використанням газу
DRI,
отримане
з використанням
вугілля
Феронікель
Ферохром
Феромолібден
CO2 для
зовнішнього
використання

т
т

-

Q15,u,CO2

Q15,c,CO2

Q16,d,CO2 Q16,u,CO2

Q16,c,CO2

103м3
103м3
103м3

Енергоносії
МВт∙год
-

Q17,u,CO2
Q18,u,CO2
Q19,u,CO2

Q17,c,CO2
Q18,c,CO2
Q19,c,CO2

Q20,u,CO2

Q20,c,CO2

т
Q21,u,CO2
Залізовмісні матеріали
т
Q22,u,CO2
т
Q23,u,CO2

Q21,c,CO2

т

Q24,d,CO2 Q24,u,CO2

Q24,c,CO2

т

Q25,d,CO2 Q25,u,CO2

Q25,c,CO2

т

Q26,d,CO2 Q26,u,CO2

Q26,c,CO2

Q22,c,CO2
Q23,c,CO2

Феросплави
Q27,d,CO2
Q28,d,CO2
Q29,d,CO2

-

Q27,c,CO2
Q28,c,CO2
Q29,c,CO2

Інші побічні продукти
т
Q30,d,CO2

-

Q30,c,CO2

т
т
т

Інше
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N

Інші
продукти,
виробництво або
споживання яких
супроводжується
викидами

—

QN,d,CO2

QN,u,CO2

QN,c,CO2

Таблиця 7.9
Індикативні величини коефіцієнтів викидів СО2

№=t

Джерело викидів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Позначення джерел викидів
Попередні
Кредитовані
Прямі
викиди,
викиди,
викиди,
Qt,u,CO2
Qt,c,CO2
Qt,d,CO2

Газоподібне паливо
2,014
2,014
Рідке паливо
Мазут
2,907
Нафта
2,601
Керосин
2,481
Зріджений газ
2,985
Тверде паливо
Вугілля для ЕДП
3,257
Вугілля для генерації
2,461
пари
Кокс
3,257
Деревне вугілля
0,000
Вугілля для DRI
2,955
Допоміжні матеріали
Вапняк
0,440
Вапно
0,950

Природний газ
Міський газ
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2,014
2,014
2,907
2,601
2,481
2,985
3,257
2,461
3,257
0,000
2,955
0,440
0,950

14 Сирий доломіт
15 Випалений доломіт
16 Графітові електроди
для ЕДП
17 Азот
18 Аргон
19 Кисень
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
N

0,471
3,663

1,100
0,650

0,471
1,100
3,663

0,103
0,103
0,355
Енергоносії
Електрична енергія
0,504
Пара
0,195
Залізовмісні матеріали
Окатиші
0
Рідкий чавун
0,172
Чушковий чавун
0,172
DRI, отримане з
0,073
використанням газу
0,073
DRI, отримане з
використанням
вугілля
Феросплави
Феронікель
0,037
Ферохром
0,275
Феромолібден
0,018
Інші побічні продукти
CO2 для зовнішнього
1,000
використання
Інше
Інші продукти,
a
a
виробництво або
споживання яких
супроводжується
викидами

0,103
0,103
0,355
0,504
0,195
0
0,172
0,172
0,073
0,073

0,037
0,275
0,018
1,000
a

а – Величини мають бути обґрунтовані та задокументовані
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Таблиця 7.10
Показники споживання (імпорт) та постачання назовні (експорт)
матеріалів і продукції
№=t

Джерела викидів

Одиниці вимірювання
Газоподібне паливо
103 м3

Імпорт

Експорт

7 000

—

—

—

1

Природний газ

2

Міський газ

3

Мазут

Рідке паливо
м3

—

—

4

Нафта

м

—

—

5

Керосин

м

—

—

6

Зріджений газ

т

—

—

7

Вугілля для ЕДП

Тверде паливо
т

6 500

—

8

т

12 000

—

9

Вугілля для генерації
пари
Кокс

т

3 000

—

10

Деревне вугілля

т

—

—

11

Вугілля для DRI

т

—

—

—

—

10 м
3

3

3
3

Допоміжні матеріали
т

12

Вапняк

13

Вапно

т

20 000

—

14

Сирий доломіт

т

—

—

15

Випалений доломіт

т

3 000

—

16

т

1 050

—

17

Графітові електроди для
ЕДП
Азот

103м3

1 200

—

18

Аргон

10 м

650

—

19

Кисень

10 м

21 200

—

20

Електрична енергія

335 000

—

21

Пара

—

—

3
3

3
3

Енергоносії
МВт∙год
т
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Залізовмісні матеріали
т

22

Окатиші

—

—

23

Рідкий чавун

т

—

—

24

Чушковий чавун

т

22 000

—

25

DRI, отримане з
використанням газу
DRI, отримане з
використанням вугілля

т

—

—

т

—

—

Феросплави
т

—

—

26

27

Феронікель

28

Ферохром

т

—

—

29

Феромолібден

т

—

—

—

—

—

—

30

N

Інші побічні продукти
CO2 для зовнішнього
т
використання
Інше
Інші продукти,
—
виробництво або
споживання яких
супроводжується
викидами
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№=t

Таблиця 7.11
Результати розрахунку викидів СО2 підприємством

1

Джерело
викидів

2

Природний
газ
Міський газ

3
4
5
6

Мазут
Нафта
Керосин
Зріджений газ

7

Вугілля для
ЕДП
Вугілля для
генерування
пари
Кокс
Деревне
вугілля
Вугілля для
DRI

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вапняк
Вапно
Сирий
доломіт
Випалений
доломіт
Графітові
електроди для
ЕДП
Азот

Одиниця
вимірювання

Результат розрахунку, т CO2
Прямі Попередні Кредитовані
викиди
викиди
викиди

Газоподібне паливо
14 098
—
103 м3
—
103 м3
Рідке паливо
3
—
м
3
—
м
3
—
м
т
—
Тверде паливо
т
21 171

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

т

29 532

—

—

т
т

9 771
—

672
—

—
—

т

—

—

—

Допоміжні матеріали
т
—
—
т
—
19 000
т
—
—

—
—
—

т

—

3 300

—

т

3 864

683

—

103 м3

—

124

—
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18
19

Аргон
Кисень

20

Електрична
енергія
Пара

21
22
23
24

Окатиші
Рідкий чавун
Чушковий
чавун
25 DRI, отримане з використанням газу
26 DRI, отримане з використанням вугілля
27
28
29

Феронікель
Ферохром
Феромолібден

103 м3
103 м3

—
—
Енергоносії
МВт∙год
—

67
7 526

—
—

168 840

—

т
—
—
Залізовмісні матеріали
т
—
—
т
—
—
т
3 784
—

—
—
—
—

т

—

—

—

т

—

—

—

—
—
—

—
—
—

т
т
т

Феросплави
—
—
—

Продукти та побічні продукти
т
—
—

—

Інше
—

—

30

CO2 для
зовнішнього
використання

N

—
Інші продукти, виробництво або
споживання
яких супроводжується
викидами
Разом
Усього викидів CO2
Питомі викиди СО2

82 220
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—

199 340
281 560
396 кг/т сталі

—

Список літературних джерел до Розділу 7
1

2

3

4
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