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Що ми знаємо про Казахстан? Насамперед, що це одна з республ¥к колишнього
СРСР, розташована на п¥вденному заход¥
Аз¥ї. Її площа майже у п'ять раз¥в б¥льша в¥д
територ¥ї України, а населення – менше третини жител¥в нашої країни. А ще це – Семипалатинський пол¥гон, Карагандинський
вуг¥льний басейн ¥ космодром Байконур.
Але Казахстан – це ще й республ¥ка з багатов¥ковими традиц¥ями, корен¥ яких сягають класового сусп¥льства Кангюй, яке
¥снувало ще в II стол¥тт¥ до н.е. За пер¥од
радянської ¥ндустр¥ал¥зац¥ї чимало зм¥н
в¥дбулося у ц¥й країн¥. Степов¥ земл¥, що
збер¥гають у соб¥ безл¥ч корисних копалин,
перетворилися на ¥ндустр¥альн¥ "мегапол¥си", випробовувальн¥ пол¥гони... Казахстан – багата країна, однак маса еколог¥чних проблем, що нагромадилися за часи радянської влади, змусила не т¥льки громадськ¥сть, але й пол¥тик¥в замислитись над
альтернативами виробництву теплової та
електричної енерг¥ї, паралельно позбуваючись еколог¥чних проблем. Як показав
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Карагандинський обласний еколог¥чний музей набув популярност¥
у сфер¥ альтернативної енергетики завдяки своєму проекту
"Б¥огаз". Це перший в рег¥он¥ реальний проект, спрямований на
розв’язання проблем ¥з забрудненням р¥чкових систем Центрального Казахстану гнойовими ст¥чними водами та зменшенням викид¥в
парникових газ¥в в¥д гною, що розкладається просто неба. Кр¥м того, проектом передбачаються заходи з п¥двищення енергетичної
незалежност¥ й економ¥чної стаб¥льност¥ фермерських ¥ селянських
господарств. "Б¥огаз" був п¥дтриманий Глобальним еколог¥чним
фондом ¥ урядом Н¥дерланд¥в. Однак це далеко не перший значимий
крок в д¥яльност¥ Екомузею до збереження навколишнього середовища у своїй республ¥ц¥. Все почалося з ¥нформування громадськост¥ про насл¥дки ядерних ¥ косм¥чних випробовувань, як¥ проводилися в Казахстан¥, та про тотальне забруднення р¥к.
досв¥д дек¥лькох останн¥х рок¥в, можна не
т¥льки розв’язувати проблеми, а й отримувати в¥д цього прибуток. У Центральному
Казахстан¥ це пов’язане, передус¥м, з використанням технолог¥й збору шахтного метану, звалищного газу та б¥огазу.
Карагандинський Екомузей заснований у
1995 роц¥. Зараз до складу ц¥єї орган¥зац¥ї
входять 25 член¥в ¥ близько 20 штатних
сп¥вроб¥тник¥в. Екомузей широко залучає
до своєї д¥яльност¥ м¥сцевих жител¥в, як¥
беруть участь в еколог¥чних акц¥ях не
т¥льки як глядач¥, але ¥ як безпосередн¥ орган¥затори. Iнод¥ под¥бн¥ заходи збирають
до 700 учасник¥в.
Назва орган¥зац¥ї народилася не випадково: будь-який з¥браний матер¥ал, будьяка еколог¥чна акц¥я лягає в основу експозиц¥й еколог¥чного музею, створюваного
цим громадським об'єднанням. Серед ек-

спонат¥в є ¥ уламки радянської багатоступ¥нчастої ракети-нос¥я на р¥дкому
палив¥, що призначалася для запуску
косм¥чних апарат¥в, ¥ схеми установок для
виробництва б¥огазу, починаючи з ¥сторичного досв¥ду Китаю. Але, як завжди буває,
через в¥дсутн¥сть належного ф¥нансування,
лише на одному ентуз¥азм¥ музей не побудуєш, тож дата в¥дкриття цього ун¥кального
пав¥льйону пост¥йно переноситься. На щастя, з¥браний орган¥зац¥єю матер¥ал не
збер¥гається в арх¥вах, а широко використовується при створенн¥ нових проект¥в,
покликаних запоб¥гати негативним еколог¥чним насл¥дкам цив¥л¥зац¥ї.

Семипалатинський
ядерний пол¥гон
Як показав досв¥д не т¥льки України, але
й ряду країн колишнього СРСР, еколог¥чний
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рух зародився в результат¥ техногеноциду.
Чорнобильська катастрофа завдала непоправної шкоди природ¥ й економ¥ц¥ не
т¥льки України, а й сус¥дн¥х держав. Насл¥дки ядерних випробовувань на Семипалатинському пол¥гон¥, попри його оф¥ц¥йне закриття, продовжують загрожувати здоров'ю
жител¥в рег¥ону. Непо¥нформован¥сть населення про реальн¥ насл¥дки випробовувань
стала чинником несанкц¥онованого землекористування забрудненими територ¥ями.
Така ситуац¥я вимагала р¥шучих д¥й з боку
еколог¥чної громадськост¥. Так, починаючи
з 1995 року, Екомузей орган¥зував в¥с¥м експедиц¥й на Семипалатинський пол¥гон, з
них дв¥ наукових. Головна мета цих експедиц¥й – встановити взаємозв'язок м¥ж сучасним р¥внем забруднення ¥ станом здоров'я людей. Сп¥льно з рядом м¥жнародних
¥нститут¥в виконується рад¥оеколог¥чне
картографування сл¥д¥в рад¥оактивних викид¥в внасл¥док ядерних вибух¥в, а також
оц¥нка придатност¥ до використання
с¥льськогосподарських уг¥дь у прилягаючих
селах. Експедиц¥ї знайшли своє в¥дображення й у виставц¥, присвячен¥й ядерним
випробовуванням на Семипалатинському
пол¥гон¥. Ця виставка побувала в Караганд¥,
Астан¥, Алмат¥, Ток¥о, Брюссел¥, Гааз¥,
Берл¥н¥. Проведення виставок, сем¥нар¥в,
трен¥нг¥в з м¥сцевим населенням ¥ з державними чиновниками безпосередньо в
населених пунктах рег¥он¥в, як¥ зазнали
впливу ядерних випробовувань, створення
¥ поширення спец¥альних буклет¥в, в¥деоролик¥в, TV-програм, в¥дкриття доступу до
¥нформац¥йних баз даних Екомузею через
Internet, – все це стало позитивним внеском у розв’язання еколог¥чних проблем
країни.

впали уламки в¥д ракет "Протон", що вибухнули. Проблема полягала в тому, що м¥сцеве населення використовувало токсичн¥
уламки ракет для буд¥вництва господарських буд¥вель. Протягом 2001-2002 рок¥в
Екомузей брав активну участь у п¥дготовц¥
й проведенн¥ слухань у Парламент¥ Казахстану про зниження негативного впливу в¥д
запуск¥в ракет з космодрому Байконур на
здоров'я населення ¥ навколишнє середовище. У пер¥од п¥дготовки до слухань Екомузей орган¥зував широкомасштабну ¥нформац¥йну кампан¥ю. Сьогодн¥ цей заклад
залишається першою, ¥ поки що єдиною,
громадською еколог¥чною орган¥зац¥єю Казахстану, як¥й "Росав¥акосмос" оф¥ц¥йно
дозволив в¥дв¥дати космодром.

"Захист" р¥ки Нура
Одн¥єю з головних водних артер¥й Центрального Казахстану є р¥ка Нура. Води ¥
донн¥ в¥дкладення Нури сильно забруднен¥
техногенними в¥дходами, у тому числ¥ сотнями тонн ртут¥. На р¥ц¥ розташовано багато великих п¥дприємств-забруднювач¥в, як¥
не дотримувалися еколог¥чних норм ще в
радянськ¥ часи. Проблема забруднення Нури в¥дзначена у нац¥ональному план¥ д¥й
Казахстану з охорони довк¥лля. Створен¥
Екомузеєм експозиц¥я ¥ виставки "Чиста
р¥ка" стали елементом еколог¥чного руху за
покращення еколог¥чного стану р¥к басейну Нури. Кер¥вники Екомузею Дмитро ¥
Юл¥я Калмикови розпов¥ли, що в ход¥ досл¥джень р¥к виявили високий вм¥ст н¥трат¥в у вод¥. Чинник цього – гн¥й з тваринницьких ферм, який м¥сцев¥ селяни скидають у р¥ки. Цей факт став поштовхом для
розробки й реал¥зац¥ї б¥огазових проект¥в.

Б¥огазовий центр
Космодром Байконур
Сп¥вроб¥тники Екомузею у 1999 роц¥ взяли участь в обстеженн¥ територ¥й, на як¥

Нин¥ Екомузей сп¥льно з українським Агентством з в¥дновлюваної енергетики та м¥ж-

народною орган¥зац¥єю INFORSE-Europe в
рамках програми ТАСIС реал¥зує на територ¥ї Казахстану проект створення Iнформац¥йного б¥огазового центру "Блакитне
полум'я". Перший у рег¥он¥ проект, пов'язаний з використанням б¥огазу, був вт¥лений
у життя Карагандинським Екомузеєм у
2000-2003 роках. У ход¥ реал¥зац¥ї проекту
"Б¥огаз" було споруджено п'ять б¥огазових
установок загальним об’ємом 307 м3. Три з
них вже працюють, виробляючи газ, дв¥ –
на стад¥ї запуску. Власники установок використовують б¥огаз для нагр¥вання води,
готування корму худоб¥, а також для приготування їж¥. До початку реал¥зац¥ї проекту
"Б¥огаз" у Центральному Казахстан¥ ще не
було досв¥ду використання б¥огазу, тож карагандинський Екомузей може по праву пишатися тим, що першим розпочав усп¥шно
впроваджувати технолог¥ї отримання альтернативної еколог¥чно чистої енерг¥ї. Проект "Б¥огаз" дозволив освоїти й оптим¥зувати три методи буд¥вництва б¥огазових
установок. Iнформац¥я, з¥брана в ход¥ проекту, стала основою бази даних по нових альтернативних технолог¥ях. Тепер Екомузей надає ¥нформац¥йно-консультац¥йн¥ послуги з
буд¥вництва й обслуговування б¥огазових установок ус¥м зац¥кавленим особам, ¥, в першу
чергу, представникам фермерських асоц¥ац¥й Казахстану й р¥зноман¥тним еколог¥ч
ним орган¥зац¥ям, селянам ¥ фермерам
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рег¥ону. Однак на цьому д¥яльн¥сть прац¥вник¥в Екомузею у сферах розвитку й пропаганди б¥огазових установок не зак¥нчується. За п¥дтримки Всесв¥тнього банку створено Б¥огазовий Центр, в якому селяни ¥

фермери на д¥юч¥й б¥огазов¥й установц¥ будуть навчатися методам буд¥вництва та способам експлуатац¥ї такого обладнання. Розроблена й поширюється серед фермер¥в
техн¥чна документац¥я з докладним описом

Лабораторна б¥огазова установка
Для визначення якост¥ субстрату – б¥осировини, необх¥дної для роботи б¥огазового
реактора, – у Карагандинському Екомузеї створили невелику лабораторну установку.
Незважаючи на дуже просту конструкц¥ю, отримуваних результат¥в тестування сировини достатньо для проектування великої установки. Под¥бний пристр¥й, основною
частиною якого є ш¥сть двол¥трових пластикових пляшок ¥ сполучн¥ трубки, здатен
змайструвати будь-який студент або фермер.
Для виконання тесту необх¥дно пом¥стити р¥зн¥ зразки сировини (це може бути розведений водою коров'ячий або свинячий гн¥й, курячий послiд, ¥нш¥ орган¥чн¥ в¥дходи
або сум¥ш перерахованих компонент¥в у р¥зних пропорц¥ях) у три пластиков¥ пляшки,
як¥ в даному випадку виконують роль б¥огазового реактора. М¥н¥-реактори з'єднуються за допомогою трубок через невелику ванну (г¥дрозатвор) з газовими накопичувальними ємностями – газгольдерами, виготовленими з таких же пластикових пляшок.
Основним показником ефективност¥ роботи пристрою є швидк¥сть наповнення газгольдер¥в б¥огазом. Так можна оц¥нити майбутню продуктивн¥сть б¥ореактора п¥д час
роботи на певн¥й сировин¥. З¥браний у газгольдер¥ газ через газов¥дв¥дну трубку подається на факел, де ¥ спалюється. От ¥ весь принцип роботи лабораторної установки.
1. Нагр¥вальна ванна, t = 32°С.
2. Реактор, наповнений субстратом,
волог¥сть 90-95%.
3. Газов¥дв¥дна трубка.
4. Газгольдер.
5. Ванна з г¥дрозатвором.
6. Газов¥дв¥дна трубка з факелом.
7. Помпа, що подає воду в газгольдер.
8. Водов¥дв¥дна трубка.

роб¥т в раз¥ самост¥йного буд¥вництва б¥огазових установок.
Для проекту "Блакитне Полум'я", який зараз на стад¥ї реал¥зац¥ї, Iнформац¥йний
б¥огазовий центр п¥дготував попереднє
техн¥ко-економ¥чне об_рунтування системи
збору й утил¥зац¥ї б¥огазу на пол¥гон¥ твердих побутових в¥дход¥в комунального господарства Жовтневого району м¥ста Караганди. Цей проект є ¥нновац¥йним не т¥льки
для Карагандинської област¥, але ¥ для Казахстану в цiлому. В¥н характеризується в¥дносно високими показниками окупност¥ –
близько чотирьох рок¥в та значною еколог¥чною ефективн¥стю. Кр¥м того, проект
дає змогу створити нов¥ робоч¥ м¥сця.
Перспективн¥сть розвитку б¥огазових технолог¥й в Центральному Казахстан¥ п¥дтверджується активним зац¥кавленням с¥льського
населення ¥ с¥льськогосподарських п¥дприємств в отриманн¥ дешевого палива. Досв¥д
реал¥зац¥ї проект¥в з б¥огазу св¥дчить, що
найефективн¥ший метод, який сприятиме
повсюдному поширенню б¥огазових технолог¥й, – навчання селян буд¥вництву й обслуговуванню б¥огазових установок. Екомузей планує розширювати просв¥тницьку
д¥яльн¥сть, орган¥зовуючи навчальн¥ сем¥нари, науков¥ конференц¥ї, присвячен¥ проблемам розвитку б¥огазових технолог¥й.
Фото Костянтина Юд¥на
та автор¥в статт¥

ЕКОНОМIЧНЕ ТЕ, ЩО ЕКОЛОГIЧНЕ!
Юр¥й Кубайчук,
депутат Сенату
Парламенту
Республ¥ки Казахстан
Потенц¥ал нетрадиц¥йних ¥ в¥дновлюваних
джерел енерг¥ї (НВДЕ) у
Казахстан¥ наст¥льки
значний, що змушує серйозно замислитись
про необх¥дн¥сть його прискореного розвитку. Не будемо наводити загальнов¥дом¥ факти
використання таких традиц¥йних енергоресурс¥в як вуг¥лля, нафта або газ. Традиц¥йна
енергетика в Казахстан¥ усп¥шно розвивається. Її потенц¥ал щор¥чно зростає з
розвитком економ¥ки країни. Однак запаси
природних багатств – не в¥чн¥. I кожен
дбайливий господар повинен думати про те,
яким чином забезпечити поступову зам¥ну
енергоресурс¥в у тих сферах господарювання, де це можливо.
Сл¥д додати, що викиди шк¥дливих речовин в атмосферу в¥д теплових електростанц¥й все б¥льше закривають в¥д нас небо,
яке вже давно перестало бути чистим. За даними М¥н¥стерства охорони навколишнього
середовища, викиди в атмосферу вс¥ма теп-
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лоелектростанц¥ями республ¥ки у 2002 роц¥
склали 434 тисяч¥ тонн. В¥дходи диференц¥юються на тверд¥, газопод¥бн¥ та золу (золов¥дходи). Усього в Казахстан¥ накопичено
вже понад 20 млрд тонн в¥дход¥в.
Ус¥, хто ратує за еколог¥чну чистоту нашої
з вами планети, екологи, журнал¥сти, депутати й ¥нш¥ громадськ¥ д¥яч¥, – багато говорять
¥ часто сперечаються про необх¥дн¥сть використання в республ¥ц¥ еколог¥чно чистих
енергетичних ресурс¥в. Однак "в¥з ¥ донин¥
там". Практичного розв’язання проблеми так
¥ не знайдено. I це незважаючи на те, що в
затверджен¥й урядом у 1999 роц¥ Програм¥
розвитку електроенергетики до 2030 року
одним ¥з пр¥оритетних напрямк¥в еколог¥чної пол¥тики Казахстану визначено саме використання в¥дновлюваних енергетичних
ресурс¥в.
М¥н¥стерство енергетики ¥ м¥неральних ресурс¥в Республ¥ки Казахстан розробляє зараз
нову Програму енергопостачання на 20052015 роки (1 етап – 2005-2007). Кр¥м того,
Державною програмою розвитку с¥льських
територ¥й Казахстану на 2004-2010 роки передбачається буд¥вництво у 178 с¥льських населених пунктах нових л¥н¥й електропередач,
а в 1470 пунктах – реконструкц¥я ¥ ремонт

старих. На жаль, у ц¥й Програм¥ не вказано
обсяг¥в необх¥дних кошт¥в для р¥шення поставлених завдань. Ф¥нансування зазначених
роб¥т передбачено за рахунок обласних бюджет¥в, а це не завжди можливо.

ВIТРОЕНЕРГЕТИКА
Майже в кожному рег¥он¥ Казахстану
дмуть "свої" знаменит¥ в¥три, чимало з яких
в¥д прадавн¥х час¥в мають власн¥ ¥мена. Наприклад, "Кордай" у Жамбильськ¥й област¥,
"Б¥с Конак" – у Манг¥стауськ¥й, "Чокпак" – в
П¥вденно-Казахстанськ¥й, "Курям" ¥ "Чил¥к" –
в Алматинськ¥й, "Борей" ¥ "Сайкан" – на Алакол¥. На жаль, невичерпна, абсолютно чиста
й практично безкоштовна енерг¥я пов¥тряних
поток¥в у Казахстан¥ дос¥ не затребувана. I це
в той час, коли країна змушена експортувати
частину електроенерг¥ї в¥д сус¥д¥в – з Киргиз¥ї, Рос¥ї, Узбекистану, а також нарощувати
й модерн¥зувати власний паливно-енергетичний комплекс, виснажуючи запаси нафти, газу, вуг¥лля ¥ забруднюючи атмосферу.
До реч¥, за оц¥нками фах¥вц¥в, Казахстан є
л¥дером у Центральн¥й Аз¥ї за викидами парникових газ¥в.
Враховуючи чудов¥ можливост¥ використання в¥трової енерг¥ї у республ¥ц¥, в рам-
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ках програми розвитку ООН був розроблений ¥ п¥дготовлений п¥лотний проект, яким
передбачається створення першої в Казахстан¥ в¥трової електростанц¥ї. Її планують
будувати в г¥рському масив¥ Алатау в район¥
Джунгарських Вор¥т. Метеорологи пор¥внюють це м¥сце з г¥гантською природною аеродинам¥чною трубою. Сильн¥ в¥три тут не вщухають ан¥ на хвилину, а їх середньор¥чна
швидк¥сть коливається в¥д 7 до 9 м/с. Це
один ¥з кращих показник¥в в¥трового потенц¥алу серед в¥домих у св¥т¥ м¥сць, використовуваних для виробництва електрики за
рахунок сили в¥тру. Близьк¥сть д¥ючих л¥н¥й
електропередач, значний потенц¥ал в¥тру та
зростання потреб в електроенерг¥ї, – ц¥ фактори створюють добр¥ умови для ефективного розвитку в¥троенергетики.
В¥дпов¥дно до проекту, ВЕС ¥з дек¥лькома
в¥троенергоустановками (ВЕУ) сумарною
потужн¥стю близько 5 МВт буде виробляти
20 млн кВт*год електроенерг¥ї на р¥к. Передбачається, що станц¥я працюватиме в автоматичному режим¥. Виробленої електрики
має вистачити для забезпечення виробничих ¥ побутових потреб населення в район¥
Джунгарських Вор¥т. Так, тут знаходиться
зал¥знична станц¥я "Дружба" – головний
пункт зал¥зничн¥й кол¥ї з Європи у країни
П¥вденно-Сх¥дної Аз¥ї.
Зараз проект, яким передбачається розробка нац¥ональної програми з в¥троенергетики та буд¥вництво електростанц¥ї в район¥
Джунгарських Вор¥т, перебуває на розгляд¥ в
уряд¥ Республ¥ки Казахстан. Його реал¥зац¥я
об¥йдеться в 7,6 млн долар¥в США, з яких
2,5 млн над¥йде в¥д Глобального еколог¥чного фонду (ГЕФ). Другу частину суми планується отримати в¥д приватних ¥нвестор¥в.
Постанова уряду "Про розвиток в¥троенергетики" прийнята у серпн¥ 2003 року, однак
цей документ дос¥ залишається "на папер¥".
Реальне використання ВЕУ в с¥льських населених пунктах допомогло б зняти соц¥альну
напружен¥сть ¥ значно заощадити кошти
м¥сцевих бюджет¥в. Наявн¥сть доступної ¥
пор¥вняно дешевої електрики сприятиме
розвитков¥ нових виробництв, наприклад
первинної переробки сировини ¥ продовольства, а також розвитков¥ м¥сцевих промисл¥в.

ДО ПИТАННЯ ПРО ШАХТИ
Мене, як колишнього г¥рника, який пропрацював у вуг¥льн¥й промисловост¥, пере-

важно на шахтах, 25 рок¥в, а нин¥ як державного пол¥тика особливо турбує ситуац¥я, що
склалася в Карагандинському вуг¥льному
басейн¥ на земельних в¥дводах закритих
шахт та шахт, як¥ зараз на стад¥ї закриття. До
розпаду СРСР Карагандинський вуг¥льний
басейн складався з 26 п¥дземних шахт ¥
трьох вуг¥льних розр¥з¥в, в яких за р¥к видобували 52 млн тонн вуг¥лля. До 2002 року в
Карагандинськ¥й област¥ видобуток знизився до 23 млн тонн. Працюють ¥ видають кокс¥вне вуг¥лля т¥льки 8 шахт п¥дприємства ВАТ
"Iспат-Кармет". Iнш¥ шахти – на стад¥ї закриття або вже закрит¥.
Л¥кв¥дац¥йн¥ роботи провадить п¥дприємство "Карагандал¥кв¥дшахт" у в¥дпов¥дност¥
до р¥чної програми, яка розглядається ¥ затверджується М¥н¥стерством енергетики ¥
м¥неральних ресурс¥в. Вид¥лен¥ кошти освоюються повн¥стю. Начебто б усе нормально? Насправд¥ це не зовс¥м так. Iснує
проблема, яка приховує у соб¥ катастрофу
загрозливих розм¥р¥в.
Справа в тому, що у закритих шахтах та
¥зольованих г¥рських виробках накопичується велика к¥льк¥сть газу метану, який дренує
назовн¥ через тр¥щини, провали земної поверхн¥, не¥зольован¥ свердловини, стовбури
й шурфи. Нав¥ть у виробках, ¥зольованих
строго за Правилами безпеки…, метан, нагромаджуючись п¥д тиском, потрапляє через
щ¥лини й тр¥щини в атмосферу Земл¥. Найстрашн¥ше, що за певних умов метан вибухонебезпечний, а це створює потенц¥йну загрозу
життю 400-тисячного населення Караганди.
У шахтах ВАТ "Iспат-Кармет" засобами вентиляц¥ї та дегазац¥ї щор¥чно витягається понад 420,5 млн м3 метану, з яких 290,2 млн – за
рахунок вентиляц¥ї, 130,3 млн – за рахунок
дегазац¥ї. Лише незначна частина метану
(19,75 млн м3) використовується шляхом прямого спалювання в котельнях п'ятьох шахт ¥з
концентрац¥єю метану в сум¥ш¥ понад 25%.
У вуг¥льних пластах Карагандинського басейну є близько 4,3 трлн м3 метану, – ц¥нного, еколог¥чно чистого палива, екв¥валентного за калор¥йн¥стю 2 млрд тонн кам'яного
вуг¥лля. Тому цей вуг¥льний басейн можна
охарактеризувати також як газове родовище
й додатково використовувати у паливноенергетичному комплекс¥ Республ¥ки Казахстан. При спалюванн¥ такої к¥лькост¥ газу
зам¥сть твердого палива шк¥длив¥ викиди
можна скоротити на 36 млн тонн за р¥к.
Сл¥д зазначити, що вилучення ¥ використання метану в Караганд¥, як ¥ в ¥нших
вуг¥льних басейнах СНД, ще не поставлено на
комерц¥йну основу. Тому розробка нових технолог¥й видобутку й утил¥зац¥ї газу має велике як еколог¥чне, так ¥ економ¥чне значення.
Анал¥зуючи св¥товий досв¥д видобутку метану з вуг¥льних пласт¥в, можна в¥дзначити,
що л¥дером у ц¥й сфер¥ є США. Ця пров¥дна
св¥това держава волод¥є лише ш¥стьма
в¥дсотками св¥тових запас¥в природного газу. Цей факт змусив США пом¥ркувати над
альтернативою природному газов¥. Р¥шення

було "знайдене" у надрах США, а точн¥ше – у
чималих запасах вуг¥лля з вм¥стом метану,
достатньому для промислового видобутку.
Для використання метану в умовах вуг¥льних
родовищ були трансформован¥ технолог¥ї
видобутку природного газу з типових газових родовищ.
Кр¥м Карагандинського вуг¥льного басейну, в Казахстан¥ є й ¥нш¥ вуг¥льн¥ газоносн¥
родовища. Другий за значим¥стю – Ек¥бастузький вуг¥льний басейн. За даними попередньої оц¥нки, прогнозован¥ ресурси метану тут складають 75 млрд м3.
В Центральному Казахстан¥ розробляються
Шубаркольське, Самарське, Зав’ял¥вське, Куучекинське, Борлинське родовища, прогнозован¥ ресурси метану в яких оц¥нюються у 4050 млрд м3. В ц¥лому по Казахстану ресурсний
потенц¥ал метану становить 11-14 трлн м3.
Нин¥ в республ¥ц¥ в¥дзначається певна диспропорц¥я паливної ¥нфраструктури. Практично вс¥ джерела вуглеводневої сировини
розташован¥ у зах¥дн¥й ¥ п¥вденно-зах¥дн¥й
частинах країни, а б¥льш¥сть великих промислових п¥дприємств – у центральн¥й ¥ сх¥дн¥й.
Тому доводиться витрачати значн¥ кошти на
транспортування палива в ц¥ рег¥они. Разом
з тим центральний ¥ сх¥дний рег¥они мають
значн¥ ресурси метану у вуг¥льних родовищах. Його можна було б використовувати на
енергетичних об'єктах Карагандинської, Павлодарської та Акмолинської областей, розташованих у безпосередн¥й близькост¥ в¥д
вуг¥льних родовищ. Нав¥ть часткове переведення промисловост¥ й енергетики цих
рег¥он¥в на метановий газ може дати значний
економ¥чний ефект за рахунок:
• застосування метану на промислових п¥дприємствах зам¥сть пропану й мазуту;
• використання метану як пального для автотранспорту;
• застосування зр¥дженого або газопод¥бного метану для побутових ц¥лей.
Кр¥м того, було б ефективно використовувати метан у х¥м¥чному виробництв¥ для
одержання ам¥аку, ц¥ан¥ду натр¥ю, метанолу,
ацетилену, водню, саж¥, текстильного волокна, пластмаси.
П¥дсумовуючи, варто в¥дзначити, що використання нетрадиц¥йних ¥ в¥дновлюваних
джерел енерг¥ї водночас ¥з комплексом заход¥в для реформування економ¥ки, – це ще
один фактор ст¥йкого розвитку ¥ майбутнього процв¥тання Казахстану.
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