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1. АНОТАЦІЯ (до 5 рядків)
 (короткий зміст проєкту)
Проєкт спрямований на розробку комплексного способу використання водню і біомаси як
екологічно  чистих  джерел  енергії  і  вуглецю замість  горючих  копалин  і  коксу  у  металу-
ргійних процесах. Результатом проєкту стануть нові знання та розробка науково-практичних
рішень раціонального і екологічно-безпечного використання водню та біомаси в технологі-
чних процесах виробництва металів.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків)
Металургійна промисловість споживає велику кількість горючих копалин та електроенергії і
є значним забруднювачем навколишнього середовища.  Для України,  яка є металургійною
державою,  це  є  значним  промисловим  і  водночас  екологічним  викликом.  Найбільш
перспективним і практичним джерелом поновлювальної енергії  є водень, а також біомаса.
Таким чином, нове ефективне комплексне використання водню та біопалива в металургії є
актуальним  напрямом,  направленим  на  вирішення  наукових,  технологічних,  соціальних,
економічних та екологічних питань,  які  сприятимуть  незалежності  паливно-енергетичного
комплексу України, а отже енергетичній та національній безпеки загалом.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків)

Метою  проєкту  є  вирішення  комплексної  практичної  і  наукової  проблеми  використання
поновлювальних палив та відновників – водню та біомаси в металургійних процесах, що до-
зволить  знизити  залежність  металургії  від  викопного  палива,  підвищити  якість  метало-



продукції,  покращити  техніко-економічні  показники  роботи  металургійних  підприємств,
зменшити викиди парникових газів. Завдання проєкту: дослідити оптимальні шляхи викори-
стання енергії водню в металургійних процесах; визначити властивості біопалив; розробити
оптимальні  схеми  комплексного  використання  водневої  енергії  та  біопалив  в  основних
металургійних  процесах;  дослідити  методи  та  експериментально  встановити  оптимальні
параметри використання водню та біомаси в металургійних процесах; дослідити та розроби-
ти рекомендації для найбільш раціонального зберігання і використання водню у промисло-
вих умовах.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА 
(до 10 рядків)

Результатами  виконання  проєкту  стануть  нові  науково-практичні  результати,  що  мають
інтерес  відразу  для  декількох  галузей  виробництв:  металургійного,  аграрного  (відходи
біомаси  як  сировина),  електрохімічного  (виробництво  водню  шляхом  електролізу),
виробництв-споживачів  металургійної  продукції. Запропонований в проєкті  спосіб  не має
аналогів  у  світовій  практиці,  хоч  і  базується  на  існуючий  інфраструктурі  металургійних
виробництв  і  повністю  враховує  технологічні  і  конструкційні  особливості  металургійних
технологій  та  агрегатів.  В  рамках  проєкту  вперше  будуть  виконані  дослідження  по
сумісному  використанню  водню  і  біомаси  в  наступних  металургійних  процесах  –
агломераційному  (виробництво  окатишів),  доменному,  прямого  відновлення  заліза  та
електросталеплавильному.  Будуть  розроблені  науково-практичні  основи  комплексного
використання водню і біомаси в цих процесах.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 10 рядків)
Впровадження  результатів  проєкту  дозволить  скоротити  забруднення  навколишнього
середовища промислових регіонів України. Також екологічні переваги будуть мати місце за
рахунок зменшення залежності від видобутку викопного палива. Також додаткові соціально-
економічні  переваги  виникнуть  шляхом створення  нових  та  додаткових  робочих  місць  у
секторах отримання водню та переробки біомаси. Крім того, використання водню в металу-
ргії  буде  стимулювати  інвестиції  у  інші  виробничі  процеси,  які  використовують  горючі
копалини.   Цінність  очікуваних  результатів  даного  проєкту  для  металургів  України  об-
умовлена тим, що вони спрямовані на виключення або зниження витрат дефіцитних горючих
копалин та зменшення собівартості кінцевої продукції, підвищення її якості та конкуренто-
спроможності.


