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ВСТУП 

 
Зростаюче техногенне навантаження на навколишнє середовище та загострення 

проблеми екологічної безпеки вимагає кардинальної зміни політики у цій сфері та 
забезпечення збалансованого розвитку економіки, енергетики і екології. Вирішення 
вказаного питання можливе за рахунок оптимізації структури енергетичного балансу 
держави та її регіонів, у якому якомога більшу частку мають становити енергоносії, отримані 
з відновлюваних джерел енергії та альтернативні види палива. З метою активізації діяльності 
щодо вирішення вказаного завдання на базі Житомирського національного агроекологічного 
університету створено Поліський центр еколого-енергетичних технологій. Основними 
завданнями Центру є:  

 створення необхідних умов для проведення практичних занять, навчальної, 
технологічної і виробничої практик студентів з питань енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
основі широкого впровадження досягнень сучасної науки, техніки, передового досвіду та 
апробації нових технологій.  

 здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення 
до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива, в т.ч. на радіоактивно забруднених 
територіях. 

 забезпечення навчання та консультування аграрних товаровиробників, суб’єктів 
інших сфер господарювання з питань енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

 організація наукових досліджень та реалізація інноваційних проектів з 
проблематики енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.  

 створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива на території Полісся. 

 проведення досліджень потенціалу території Полісся щодо розміщення об'єктів 
відновлюваної енергетики. 

 розробка та реалізація проектів з будівництва установок для виробництва 
електроенергії та теплової енергії, біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива. 

 обгрунтування екологічно безпечних технологій вирощування 
сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення виробництва з їх перероблення, 
зокрема в зоні радіоактивного забруднення. 

 радіаційний моніторинг довкілля, довгострокове прогнозування і оцінка ризиків від 
міграції радіонуклідів у природних і природно-техногенних екосистемах зони 
радіоактивного забруднення при поверненні її до господарського використання. 

 участь у формуванні загальнодержавної та регіональної політики щодо 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива та експертиза проектів законодавчих і нормативно-
правових актів, що стосуються вказаної проблематики. 

 здійснення оперативної діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення 
наукових досліджень з проблематики енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.  

Діяльність Поліського центру еколого-енергетичних технологій сприяє активізації 
роботи по формуванню енергетичної безпеки Поліського регіону та забезпечує реалізацію 
ряду положень Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в 
окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 535-р., 
Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки, а також 
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Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-
2015 роки, зокрема щодо розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, оптимізації структури енергетичного балансу 
держави шляхом заміщення традиційних видів палива, зокрема природного газу, іншими 
видами енергоносіїв, насамперед отриманими з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива. 

Крім того, діяльність Центру сприяє реалізації Державної цільової економічної 
програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки, 
затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. №447 та Закону 
України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», яким, зокрема, 
передбачено, що стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності на 2011-
2021 роки є впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, широке 
застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

В рамках центру створено робочу групу з числа науково-педагогічних працівників 
Житомирського національного агроекологічного університету, наукові дослідження яких 
пов’язані з проблематикою розвитку альтернативної енергетики. Робоча група займається 
питаннями реалізації пріоритетних напрямів наукових досліджень в університеті, 
пов’язаними з проблематикою енергоефективності та енергозбереження, відновлюваної 
енергетики та використання альтернативних видів палива, а також розробки заходів, 
спрямованих на відродження територій регіону, постраждалих внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС на основі інноваційних проектів з вирощування та переробки 
енергетичних культур. 

Крім того, з 2012 р. університетом на доручення Мінагрополітики України виконується 
комплекс досліджень за напрямом «Впровадження енергозберігаючих технологій та систем 
енергозабезпечення на основі місцевих відновлювальних енергоресурсів у 
сільськогосподарському виробництві зони Полісся». В рамках даної тематики розробляється 
склад комплексів із забезпечення тепловою та електричною енергіями типових господарств і 
сільських територій на основі місцевих енергоресурсів, у тому числі відновлюваних 
(безгреблеві мініГЕС; геліо- та вітрові енергетичні установки; сонячні електростанції; 
теплові насоси; теплоелектричні генератори; агрегати, що працюють на відходах 
сільськогосподарського виробництва тощо).  

Питання альтернативної енергетики безпосередньо пов’язані також з проблематикою 
розвитку радіаційно забруднених територій. Проведені протягом останніх років на базі 
Житомирського національного агроекологічного університету дослідження підтвердили 
можливість реалізації на забруднених територіях проектів щодо вирощування і переробки 
енергетичних культур, зокрема міскантусу. Вірність цієї позиції підтвердилася положеннями 
Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 535-р. Концепцією 
передбачено, зокрема, необхідність реалізації екологічних та природоохоронних проектів, 
вирощування сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення виробництва з їх 
перероблення; реабілітації земель зони відчуження із застосуванням методів фіксації 
радіонуклідів на місцевості тощо. 

На виконання зазначеної Концепції в регіоні розроблено проект Стратегії відродження 
радіоактивно забруднених територій на основі впровадження інноваційних технологій 
вирощування і переробки енергетичних культур (міскантус, верба енергетична, ріпак та ін.). 
За ініціативою університету та з метою реалізації зазначеної Стратегії рішенням сесії 
Житомирської обласної ради від 16 серпня 2012 р. № 628 до Регіональної програми 
підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки включено такі заходи як «Вирощування 
енергетичних рослин» та «Упровадження виробництва біопалива (біогаз, біодизель)». 
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Реалізація цих заходів передбачена на території радіаційно забрудненого Народицького 
району з їх фінансуванням із обласного бюджету у сумі 500 тис. грн. Виконавцем зазначених 
заходів програми є Житомирський національний агроекологічний університет. 

Крім того, на території цього ж району протягом 2007-2012 рр. за сприяння неурядової 
асоціації «Чорнобиль-Тюбу» (Японія) університетом було реалізовано науково-виробничий 
проект «Ріпак для відродження Народицького району». Основною метою проекту було 
відродження радіоактивно забруднених території Народицького району шляхом вирощування 
сільськогосподарських культур на технічні цілі. При цьому вивчалася ефективність 
вирощування ріпаку як способу фітореабілітації радіоактивно забруднених грунтів і сировини 
для отримання біопалива (біодизель, біогаз). Досвід вирощування енергетичних культур на 
радіоактивно забруднених територіях засвідчив, що такі культури здатні відроджувати 
деградовані ґрунти, поліпшувати якість землі, зменшувати радіаційне забруднення ґрунту.  

Протягом останніх років науковцями університету проведено також ряд економічних 
досліджень щодо проблематики енергоефективності та використання альтернативних джерел 
енергії. Зокрема, досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні засади 
використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій. Обгрунтовано підходи 
щодо посилення енергетичної безпеки сільських територій за рахунок створення локальних 
енергетичних систем, які базуються на використанні енергії біомаси та інших 
альтернативних економічно доцільних джерел енергії.  

Також досліджено теоретико-методологічні аспекти формування ефективності 
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств на основі конверсії органічної 
сировини. Обгрунтовано можливість одержання сільськогосподарськими підприємствами 
додаткового доходу від конверсії органічної сировини в енеретичний ресурс. Сформульовано 
алгоритм управлінських дій щодо регулювання процесу використання рослинної біомаси 
сільськогосподарського походження та запропоновано методичний підхід до визначення 
потенціалу органічної сировини для виробництва біопалива та проаналізовано його сучасний 
рівень у сільськогосподарських підприємствах. Аргументовано перспективи зменшення 
енергозалежності сільськогосподарських підприємств та розроблено рекомендації щодо 
підвищення прибутку галузі рослинництва на базі впровадження оптимізаційної моделі 
посівних площ зернових культур.  

Проте багато питань, пов’язаних з реалізацією інноваційних розробок у сфері еколого-
енергетичних технологій, потребують подальших ґрунтовних досліджень. Запропонована 
монографія є першою спробою розглянути цю проблему комплексно та визначити ключові 
пріоритети і перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України. 
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Тенденції розвитку відновлювальної енергетики. Сучасна енергетика переживає 

складний період бурхливого розвитку і одночасно очікування неминучих якісних змін. 
Швидке зростання енергоспоживання відбувається в умовах прискореного виснаження і 
стрімкого подорожчання основного світового ресурсу, що забезпечує майже 40% світового 
енергоспоживання – нафти, і складності пошуку адекватної їй заміни. Вже зараз на частку 
країн і окремих регіонів, розвиток яких не забезпечений власними енергоресурсами, 
припадає 90% світового ВВП. При цьому навіть до 2030 року 1,4 млрд осіб на Землі все ще 
не матимуть можливості користуватися електрикою [7]. Енергетичне питання загрожує 
перерости в головну світову проблему, набагато більш складну і життєво важливу, ніж всі 
інші «світові» проблеми, включаючи економічні, політичні, соціальні, екологічні, 
продовольчі та інші, так як в основі реальних шляхів їх вирішення знаходиться питання 
володіння достатніми ресурсами енергії. 

Споживання енергії є обов’язковою передумовою існування людства. Наявність 
доступної для споживання енергії завжди було необхідною умовою для задоволення потреб 
людини, збільшення тривалості і поліпшення умов його життя. Історія цивілізації – історія 
винаходу все нових і нових методів перетворення енергії, освоєння її нових джерел та, в 
кінцевому підсумку, збільшення енергоспоживання. Перший стрибок у зростанні 
енергоспоживання стався, коли людина навчилася добувати вогонь і використовувати його 
для приготування їжі та обігріву своїх осель. Джерелами енергії в цей період служили дрова і 
м’язова сила людини.  

Наступний важливий етап в розвитку процесів споживання енергії пов’язаний з 
винаходом колеса, створенням різноманітних знарядь праці, розвитком ковальського 
виробництва. До XV століття середньовічна людина, використовуючи робочу худобу, 
енергію води і вітру, дров і невеликої кількість вугілля, вже споживала приблизно в 10 разів 
більше, ніж первісна людина. Особливо помітне збільшення світового споживання енергії 
відбулося за останні 200 років, що минули з початку індустріальної епохи, – воно зросло в 30 
разів і досягло в 1998 році 13,7 гігатонн умовного палива на рік. Людина індустріального 
суспільства споживає в 100 разів більше енергії, ніж первісна людина[6]. 

У сучасному світі енергетика є основою розвитку базових галузей промисловості, що 
визначає прогрес суспільного виробництва. В усіх промислово розвинених країнах темпи 
розвитку енергетики випереджали темпи розвитку інших галузей. У той же час енергетика – 
одне з джерел негативного впливу на навколишнє середовище і людину. Вона впливає на 
атмосферу (споживання кисню, викиди газів, вологи і твердих частинок), гідросферу 
(споживання води, створення штучних водосховищ, скиди забруднених і нагрітих вод, 
рідких відходів) і на літосферу (споживання викопних палив, зміна ландшафту, викиди 
токсичних речовин). 

Незважаючи на зазначені фактори негативного впливу енергетики на навколишнє 
середовище, ріст споживання енергії не викликав особливої тривоги  у широкої 
громадськості. Так тривало до середини 70-х років, коли в руках фахівців виявилися 
численні дані, що свідчать про сильний антропогенний тиск на кліматичну систему, що таїть 
загрозу глобальної катастрофи при неконтрольованому зростанні енергоспоживання. З тих 
пір жодна інша наукова проблема не привертає такої пильної уваги, як проблема сучасних, а 
в особливості майбутніх змін клімату. 
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Вважається, що однією з головних причин цієї зміни є енергетика. Під енергетикою при 
цьому розуміється будь-яка сфера людської діяльності, пов’язана з виробництвом і 
споживанням енергії. Значна частина енергетики забезпечується споживанням енергії, що 
звільняється при спалюванні органічного викопного палива (нафти, вугілля і газу), що, в 
свою чергу, призводить до викиду в атмосферу величезної кількості забруднюючих речовин. 
Такий спрощений підхід вже завдає реальної шкоди світовій економіці і може завдати 
смертельного удару по економіці тих країн, які ще не досягли необхідного для завершення 
індустріальної стадії розвитку рівня споживання енергії, в тому числі Україні. 

В дійсності все відбувається набагато складніше. Крім парникового ефекту, 
відповідальність за який частково лежить на енергетиці, на клімат планети впливає ряд 
природних причин, до числа найважливіших з яких відносяться сонячна активність, 
вулканічна діяльність, параметри орбіти Землі, коливання в системі атмосфера-океан тощо. 
При цьому слід визначити, які тенденції матиме світове енергоспоживання в найближчому 
майбутньому, чи дійсно людству слід встановити жорсткі самообмеження в споживанні 
енергії з тим, щоб уникнути катастрофи глобального потепління. 

Тому останнім часом все більш пильну увагу світової спільноти привертають питання, 
пов’язані з перспективами використання альтернативних джерел енергії. Давно відомі 
десятки джерел альтернативної енергетики, проте масового переходу на їх використання не 
відбувається. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), 
найбільшу частку у виробництві енергії серед енергоносіїв займає органічне 
паливо [48] (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура споживання енергії в світі у 2011 році, % 

 
З точки зору глобального споживання сира нафта залишається найважливішим 

паливом, складаючи 33% первинного споживання енергії в світі. В структурі світового 
споживання первинної енергій загальна кількість відновних джерел енергії складає трохи 
більше 1%. Досі викопне паливо залишається основним джерелом первинної енергії в світі, 
причому нафта, вугілля і газ забезпечують разом більше 80% її загальної кількості. В 
подальшому паливний баланс змінюватиметься відносно повільно через тривалий життєвий 
цикл активів, але частка природного газу та невикопного палива буде зростати за рахунок 
вугілля і нафти. 

Найбільш швидке зростання відмічатиметься в сегменті відновлюваних джерел енергії 
(включаючи біопаливо). Темп такого зростання очікується на рівні до 8,2% в рік в період з 
2010 по 2030 роки. Серед викопних видів палива найвищі темпи зростання споживання 
очікуються на газ (2,1% в рік) [8,20]. 

У той же час деякі експерти, підрахувавши витрати на нафту і газ, в найближчому 
майбутньому обіцяють кардинальні зміни в цьому напрямку. Згідно з оптимістичними 
прогнозами, до 2050 року «відновлювальна» частка в світовому енергобалансі досягне 30% 
[47] (рис. 2). 
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Рис. 2. Прогноз структури споживання енергії в світі у 2050 році, % 

 
Все більше усвідомлення гостроти і реальної загрози цих проблем дали позитивний 

поштовх розвитку відновлювальної енергетики. Згідно із заявою компанії «Bloomberg New 
Energy Finance», загальносвітовий розвиток екологічно чистої енергетики досяг суттєвого 
рівня. За результатами моніторингу, який вівся починаючи з 2004 року, станом на 2011 рік 
світові інвестиції в альтернативну енергетику склали один трильйон доларів[20]. 

Саме 2004 рік став визначальним для суттєвого зростання капіталовкладень у розвиток 
альтернативної енергії у світі. Насамперед цьому сприяли економічні чинники. Так, у 2004 
році ціна одного бареля нафти підвищилася з 20 доларів до 100 доларів, після чого 
Німеччина почала запуск тестових проектів з виробництва енергоносіїв з відновлювальних 
джерел енергії[14]. 

За останні п’ять років щорічні показники приросту виробництва сонячної енергії у світі 
в середньому оцінюють у 60%, вітрової – 27%, етанолу– 20%. Кількість домогосподарств, 
що використовують сонячну енергію для гарячого водопостачання, перевищила 70 млн[41].  

У грудні 2008 р. Європарламент зобов’язав країни ЄС до 2020 р. довести використання 
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) до 20% загального обсягу їхнього 
енергоринку, а до 2040 р. – до 40% [7].За останні три роки більшість країн світу 
задекларували мету досягти до 2020 року в середньому 15-25% виробництва електроенергії 
з НВДЕ від свого загального балансу[6]. Європейці взялися за поставлене завдання 
надзвичайно серйозно. Вже сьогодні в деяких країнах цей показник перевищив позначку 
в 20%. Наприклад, у Данії тільки вітроенергетика забезпечує майже чверть усієї енергії 
в національній мережі, у Фінляндії і Швеції за рахунок біомаси виробляється 20-25% тепла. 
Значні темпи розвитку галузі відмічаються в Азії. Так, у 2009 році на Китай припадало 40% 
світового виробництва сонячних батарей, 30% вітрових турбін і 77% сонячних колекторів 
для водопостачання [7]. Активно зростає виробництво біопалива у Латинській Америці 
(Аргентина, Бразилія, Колумбія, Еквадор і Перу). Швидко розвивають галузь у багатьох 
країнах Близького Сходу і Північної Африки. 

Отже, світова спільнота визначилась, що альтернативи розвитку відновлювальної 
енергетики на сьогодні не існує. Крім того, що розвиток альтернативної енергетики зменшує 
викиди парникових газів в атмосферу, забезпечує стабільність в енергетичному комплексі за 
рахунок зменшення споживання традиційних корисних копалин (газу, нафти, вугілля тощо), 
це ще є й додатковим енергетичним ресурсом держави, належний розвиток якого безперечно 
призведе до позитивних результатів. 

Енергетичні ресурси, які використовуються – це свідомий вибір. Можна вибрати більш 
традиційні на даний час джерела енергії, або ж екологічно більш чисті: енергію сонця, вітру, 
води. Кожен з варіантів має суттєві відмінності в матеріально-технічній базі його 
забезпечення, свої переваги та недоліки. Яким шляхом буде рухатися далі людство – 
відповідь на це питання має дати кропітка робота, пов’язана з науковими дослідженнями, 
глибокими, переконливими обґрунтуваннями, на основі яких може бути прийняте свідоме й 
обґрунтоване рішення. Але останнім часом весь цивілізований світ схиляється до того, щоб 



 11

розвивати екологічно чисту альтернативну енергетику. Таким чином, сьогодні відбувається 
революція в енергетиці, коли глобально і потужно набирає обертів використання людством 
альтернативних видів енергії для забезпечення своєї життєдіяльності. 

Серед відновлюваних джерел палива і енергії істотне місце займає вітрова енергія і 
продукція глибокої переробки рослинної сировини (біоетанол, біодизель) – 41,9 і 44,3%, 
відповідно (рис. 3). При цьому відходи сільськогосподарського та лісового виробництва – 
традиційна неперероблена рослинна біомаса – займала у 2011 році у світовому споживанні 
первинної енергії лише 14,4% сукупного енергоспоживання[42].  
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Рис. 3. Структура відновлювальних джерел енергії в світі у 2011 році, % 

 
Таким чином, серед НВДЕ саме загальна біомаса є в даний час найбільш поширеним 

джерелом. Від всіх інших альтернативних джерел енергії її відрізняє універсальність 
застосування (в теплопостачанні, електрогенерації і в транспортному секторі), здатність 
замінювати будь-який елемент традиційного енергобалансу (вугілля, нафта, газ ), а останнім 
часом виступати також в якості хімічної і біотехнологічного сировини. До того ж, на відміну 
від інших НВДЕ, енергія яких, як правило, залишається локальною і споживається в момент 
генерації, біомаса може зберігатися, транспортуватися і продаватися безпосередньо як 
первинна сировина, так і у вигляді своїх похідних.  

Застосування біомаси в світі за період 2004-2011 років. зросло більш ніж у 4 рази[7]. 
Однак слід зазначити, що в останні роки темпи збільшення її виробництва дещо зменшилися. 
Так, згідно інформації Oil World, в 2012 році світове виробництво біопалива зросло до 22,9 
млн тонн в порівнянні з 22 млн тонн в 2011 році і 18,3 млн тонн в 2010 році[39]. 

Прогнозується, що в подальшому виробництво та використання біопалива буде 
зростати в усьому світі. З урахуванням швидко зростаючого попиту на енергію, який має 
подвоїтися до середини століття, очікується, що біопаливо стане важливою частиною 
глобального енергетичного балансу і внесе істотний внесок у задоволення світового попиту 
на енергію (рис. 4).  

Світовими центрами виробництва біопалива зараз є США, Бразилія та Європейський 
Союз. Це три найбільших ринки в світі, що станом на 2012 рік концентрували 85% світового 
виробництва біологічного палива. Найбільша частка припадає на Північну Америку, де 
виробляється біля 48% біопалива в світі. У довгостроковій перспективі постійно зростаючий 
попит на біопаливо зі сторони наземного, повітряного та морського транспорту може сильно 
змінити сформовану ситуацію на світовому ринку енергоносіїв. 

Хоча виробництво біопалива першого покоління, що отримується із зерна, цукрової 
тростини, насіння ріпаку, сої збереже своє зростання в наступні десять років, поява 
технологій переробки в паливо непродовольчої сировини відкриє можливості для його 
розповсюдження та широкого застосування по всьому світу. 

 



 12

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Східна Африка
Азія
Європа
Латинська Америка
Північна Америка

 
 

Рис. 4. Прогноз світового виробництва біопалива, більйонів галонів 
 

За оцінками експертів споживання бензину до 2021 року може досягти 1,42 трлн. літрів 
на рік. Потреба в дизельному паливі для наземного транспорту досягне до того часу не менш 
1,62 трлн. літрів на рік, а потреби повітряного та морського транспорту додадуть до цього ще 
0,76 трлн. літрів. Виробництво біопалива в 2011 році склало приблизно 111,2 млрд. літрів. 
Тобто навіть подвоєння поточного рівня виробництва до 2021 року покриє лише 7% світової 
потреби в паливі [46]. 

Однак, незважаючи на величезний попит з боку кінцевих споживачів, темпи зростання 
виробництва біопалива набагато відстають від темпів зростання потреби в них. Відбувається 
це через низку обставин, що потребують вирішення, головними з яких є наявність дешевої 
сировини і достатнє фінансування. Хоча багато видів сировини, технологій і способів 
переробки лежать, як кажуть, «під відкритим небом», поточне десятиліття показало, що 
переробка цих ресурсів в паливо стримується з боку нафтових гігантів та транснаціональних 
корпорацій (ТНК). Вони зробили ставку на виробництво целюлози, вивели його на рівень 
комерційного використання і продовжують робити великі інвестиції в цю галузь. У 
кінцевому рахунку, масове комерційне використання біопалива буде визначатися 
досягненням цінової рівноваги з традиційними видами палива, одержуваними з нафти. 

Отже, при оцінці кількісних показників, що лежать в основі поточного та прогнозного 
паливно-енергетичного балансу, можна виходити з того, що, незважаючи на стрімке 
зростання рівня розвитку світової біоенергетики, в найближчі роки біомаса навряд чи зможе 
виступати в якості істотного джерела задоволення зростаючих потреб енергії в світі. Дана 
ситуація пояснюється тим, що становлення біоенергетики на світовому рівні протікає дуже 
суперечливо і, перш за все, залежатиме від продовольчого, екологічного та соціального 
аспектів, що впливатимуть на функціонування нового енергетичного ринку. 

Проте уже сьогодні посилюється тенденція диверсифікації джерел первинних 
енергоресурсів за рахунок більш широкого використання нетрадиційних викопних та 
відновлювальних джерел енергії. Темпи, якими поновлювані джерела енергії уже 
проникають на світовий енергетичний ринок, можна порівняти з темпами, що спостерігалися 
при зародженні ядерної енергетики в 1970-х і 1980-х роках. 

Біоенергетика та сільське господарство. Сільське господарство та енергетика завжди 
були тісно взаємопов’язані, однак характер і міцність їх взаємовідносин з часом 
змінювалися. Сільське господарство завжди було джерелом енергії, а енергія – це один з 
основних чинників сучасного сільськогосподарського виробництва. До XIX століття тварини 
забезпечували практично всю тяглову силу для транспортних засобів і 
сільськогосподарських машин, і в багатьох частинах світу вони роблять це і донині. Сільське 
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господарство забезпечує виробництво кормів для годівлі цих тварин. Два століття тому 
близько 20% сільськогосподарських площ у Сполучених Штатах Америки 
використовувалося для годівлі робочої худоби .  

У XX столітті зв’язки між сільськогосподарською і енергетичною продукцією стали 
слабшати через широке використання на транспорті і у виробництві викопного палива. У той 
же час зростав вплив різних факторів на виробництво, оскільки сільське господарство 
ставало все більш залежним від хімічних добрив, вироблених з викопного палива, і від 
машин, що працюють на дизелі. Зберігання, переробка і розподіл продовольства також 
нерідко є енергоємними видами діяльності. Тому підвищення цін на енергоносії робить 
прямий і потужний вплив на вартість виробництва сільськогосподарської продукції та ціни 
на продовольство. Недавня поява біопалива на основі сільськогосподарських культур в 
якості пального для транспорту відновила зв’язок між ринками сільськогосподарської та 
енергетичної продукції.  

Сьогодні біопаливо займає особливе місце в структурі нетрадиційних і відновлюваних 
джерел енергії (НВДЕ). Будучи одним з небагатьох видів альтернативного палива в 
транспортному секторі, біопаливо розглядається в якості важливого ресурсу для 
диверсифікації джерел енергії і забезпечення енергетичної безпеки, розвитку сільського 
господарства і сільських районів, а також для пом’якшення наслідків зміни клімату шляхом 
скорочення викидів парникових газів.  

Початок XXI століття став періодом активного становлення та розвитку біопаливного 
ринку, в процесі якого закладається майбутня модель енергетичної системи світу. Однак 
формування сучасних тенденцій світового ринку біопалива супроводжується розвитком 
протиріч зацікавлених суб’єктів на всіх рівнях – від груп держав до окремих господарюючих 
структур і споживачів. При цьому економічні, екологічні та соціальні ефекти від 
впровадження біопалива залишаються предметом значних суперечок. 

На початку ХХІ століття на біопаливо покладалися великі надії як на ресурс, 
потенційно здатний пом’якшувати наслідки глобальної зміни клімату, сприяти досягненню 
енергетичної безпеки та підтримувати сільськогоспо-дарських виробників у всьому світі. 
Багато держав посилались на ці цілі, обґрунтовуючи реалізацію політики в стимулюванні 
виробництва і використанні рідкого біопалива на основі сільськогосподарської продукції. 

Наразі уявлення про біопаливо помітно змінилося. У результаті недавнього аналізу 
були підняті серйозні питання про повний масштаб екологічних наслідків виробництва 
біопалива на основі сільськогосподарських ресурсів, які і без того зазнають надмірної 
експлуатації. Витрати, пов’язані з проведенням політики, спрямованої на стимулювання 
виробництва рідкого біопалива, і з її можливими непередбачуваними наслідками починають 
ставати предметом ретельного вивчення. 

Стрімко зростаючі ціни на продовольство є причиною протестів проти розвитку 
виробництва біопалива на основі рослинної сировини у багатьох країнах і викликають 
серйозну заклопотаність щодо продовольчої безпеки найбільш вразливою частини населення 
світу. В якості основного аргументу при цьому виступає те, що програми вирощування 
енергетичних рослин конкурують з вирощуванням продовольчих культур, а це може 
призвести до дефіциту продовольства і підвищення цін. 

Однак зазначене протиріччя «їжа проти палива» виявляється перебільшеним у багатьох 
випадках. Предмет обговорення часто виявляється більш складним, ніж це зазвичай 
уявляється. Наприклад, нестачу продовольства і збільшення цін, з якими зіткнулася Бразилія 
декілька років тому, часто пов’язували з реалізацією програми «ProAlcool» (виробництво 
етанолу). Однак ретельне вивчення проблеми не підтверджує, що виробництво етанолу 
негативно впливає на ринок продовольства, оскільки Бразилія залишається одним з 
найбільших експортерів сільськогосподарської продукції, а зростання виробництва 
продуктів харчування перевищує темпи зростання чисельності населення країни.  

Таким чином, протиріччя між харчовими та енергетичними культурами не стало 
критичним. Більше того, заміна ряду культур на цукровий очерет забезпечила збільшення 
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виробництва сільськогосподарської продукції, оскільки багасса (очерет після гідролізної 
обробки) і сухі дріжджі використовуються для годівлі тварин. Дефіцит продовольства і 
збільшення цін на нього в Бразилії були викликані комбінацією політичних та економічних 
причин – політикою збільшення експорту, гіперінфляцією, знеціненням грошей, політикою 
контролю цін на продукти місцевого виробництва і т.д. У цих умовах будь-які можливі 
негативні впливи виробництва етанолу можуть розглядатися як частина загальних проблем, 
але не єдиною проблемою. 

Перебільшення негативної ролі біопалива щодо подорожчання продовольства доведено 
також розрахунками економічних консультантів США, згідно з якими внесок виробництва 
біоетанолу до зростання цін на продовольство в період з березня 2007 р. до березня 2008 р. 
не перевищив 3%, тоді як у цілому продукти за цей час подорожчали на 43 % [44].Крім того, 
можна зазначити, що частка сільськогосподарської сировини, яку спрямовують на 
виробництво біопалива, не є значною, а для виробництва біопалива застосовують технічні 
культури, при цьому барду й макуху використовують для виробництва комбікормів. 

За даними ряду спеціалістів, багато країн мають значний резерв земельних ресурсів, 
який не використовують у сільському господарстві. Наприклад, у США площа резервних 
земель сягає 14 млн га. В Європі зарезервовано 8 % сільськогосподарських земель. Сукупно 
у трьох великих сільськогосподарських країнах – Росії, Україні й Казахстані, за оцінками 
російського Інституту кон’юнктури аграрного ринку, за останніх 15 років не задіяними 
залишалися 24 млн га ріллі [8]. 

Таким чином, нарощування виробництва високоенергетичних культур для виробництва 
біопалива можливе за рахунок введення в сільськогосподарське виробництво резервних 
земель, що не може вплинути на зменшення обсягів виробництва продовольчих культур в 
цих країнах. Проте, з урахуванням глобальних проблем забезпечення населення 
продовольством, це питання потребує подальших досліджень. Важливо відзначити, що 
країни, які розвиваються, відчувають на собі як продовольчу, так і енергетичну проблеми. 
Тому адаптація сільськогосподарської практики повинна враховувати цю обставину і 
розвивати ефективні методи використання наявної землі та інших ресурсів для задоволення 
як харчових, так і енергетичних потреб з використанням агролісових систем. 

Отже, фундаментальною відмінністю виробництва біопалива від інших видів палив є 
потреба у землі для  вирощування сировини. При цьому виникає питання, як і ким ця земля 
буде використовуватися. Існує два базові підходи для визначення способу використання 
землі. В рамках «технократичного» підходу розглядаються потреби, потім ідентифікуються 
біологічні джерела, території для вирощування й можливий екологічний ефект. Такий підхід 
ігнорує багато місцевих і більшість віддалених ефектів, які формують плантації біомаси, а 
також ігнорує думку місцевих фермерів.  

В рамках «комплексного» підходу задається питання, яким чином потрібно 
використовувати землю для забезпечення сталого розвитку, і розглядається, яке поєднання 
методів і вирощуваних культур забезпечить оптимальне використання конкретної ділянки 
землі для задоволення потреб у їжі, паливі, кормі для худоби, соціальному розвитку і т.д. 
Такий підхід вимагає повного розуміння складних питань землекористування. 

Необхідно відзначити, що продуктивність біомаси може бути збільшена, тому що в 
багатьох місцях вона сьогодні низька і складає менше 5 т / га в рік для деревних і 3 т /га для 
рослинних видів. Підвищення ефективності є ключовим моментом як для формування 
конкурентоспроможних цін, так і для кращого використання придатних земель. Поліпшення 
може включати ідентифікацію швидкозростаючих видів, успішне розмноження та 
використання комбінацій культур, нові знання про вирощування рослин та біотехнології, які 
можуть забезпечити збільшення продуктивності рослин в 5-10 разів у порівнянні з їх 
природним зростанням. 

При належному рівні організації на придатних для цього землях можливо отримати від 
10 до 15 т/га біомаси в рік в районах з помірним кліматом і від 15 до 25 т/га в рік в тропічних 
країнах [6]. Рекордне значення 40 т/га в рік (суха вага) досягнуто при вирощуванні евкаліпта 
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в Бразилії та Ефіопії. Високий вихід біомаси може бути досягнутий при вирощуванні трав, 
якщо існують сприятливі для цього агроекологічні умови. Наприклад, у Бразилії середній 
вихід цукрового очерету виріс від 47 до 65 т / га (вага врожаю) протягом останніх 15 років, в 
той час як в таких регіонах, як Гаваї, Південна Африка та Квінсленд (Австралія) звичайним 
врожаєм вважається 100 т/гa. Представляється можливим досягти триразового збільшення 
продуктивності для різних видів вирощуваних культур, як це було зроблено для зернових 
протягом останніх 45 років. Однак реалізація цього завдання вимагає адекватних 
інтенсивних зусиль та розвитку інфраструктури. 

Інший фактор, що дозволяє говорити про доцільність виробництва біопалива – це 
використання для вирощування високоенергетичних культур маргінальних, в тому числі 
деградованих, закинутих земель, або ж виведених з сільськогосподарського виробництва 
земель, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи. В цьому відношенні Україна має 
значний потенціал, адже тільки в одній Житомирській області із-за Чорнобильської аварії з 
господарського обігу виведено біля 80 тис. га сільськогосподарських угіль. Звичайними 
проблемами таких територій є деградація рослинного покриву, водяна і вітрова ерозія, 
засолення, ущільнення грунту і утворення грунтової кірки, а також виснаження запасів 
поживних речовин. У деяких місцях також може відбуватися підвищений рівень 
забруднення, окислення і заболочування грунтів. 

У даному випадку культури на біопаливо, здатні переносити умови, в яких гинуть 
продовольчі культури, дозволяють використовувати для обробітку землю та приносити 
економічні вигоди. Можливими «кандидатами» на таку роль є маніока, касторнік, солодке 
сорго, строфа, міскантус та інші. На забруднених сільськогосподарських угіддях доцільно 
вирощувати технічні культури, продукцію яких використовують не в якості продовольства, а 
для виготовлення різних видів біопалива. 

Виробництво біопалива також відкриває значні нові можливості для аграрних 
товаровиробників щодо отримання додаткових доходів. Проте для цього потрібно провести 
ретельну довгострокову оцінку економічних, екологічних і соціальних вигод і витрат даного 
процесу, включаючи розробку політики раціонального землекористування, належний підбір 
сільськогосподарських культур і захист прав сільськогосподарських товаровиробників. 

Сільськогосподарським підприємствам, асоціаціям фермерів слід домагатися створення 
належних механізмів стимулювання, які дозволять їх членам з користю для себе 
реалізовувати ці нові можливості і отримувати додатковий дохід. Потрібні також додаткові 
дослідження і розробки для того, щоб уникнути конкуренції у використанні певних культур 
в якості харчових продуктів або палива, а також для отримання правильних орієнтирів щодо 
розвитку  виробництва біопалива  у всьому світі. Особливо це стосується невеликих 
сімейних господарств, які завжди  страждають  від низьких доходів. В даному плані 
біоенергетика представляє собою потенційну можливість для стимулювання розвитку 
економіки сільських районів і скорочення бідності, за умови, що її виробництво 
відповідатиме критеріям стійкості. Стале виробництво біопалива невеликими 
землекористувачами не створюватиме загрози виробництву продовольства.  

Світові тенденції виробництва рідкого біопалива. За останнє сторіччя населення 
Землі збільшилося майже в чотири рази, а річний видобуток нафти в 20 разів. Обсяги 
видобутку вуглеводнів зростають пропорційно зростанню населення планети. При таких 
темпах споживання протягом наступних 30-40 років практично всі запаси органічного 
палива будуть вичерпані. Одним із шляхів зниження залежності від імпорту нафти є 
переведення транспорту, де до цих пір зберігається майже повна монополія нафти, і деяких 
галузей промисловості на біопаливо. Проблемою пошуку найбільш доступних видів 
біопалива займаються багато світових наукових центрів. При цьому актуальність проблеми з 
часом тільки зростає, оскільки якщо спочатку перехід на альтернативні джерела енергії 
розглядався як один з інструментів скорочення негативного впливу продуктів згоряння на 
навколишнє середовище, то зростання світових цін на нафту змусило поглянути на дане 
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питання під іншим кутом. Тепер виробництво біопалива в країні, залежній від імпорту 
нафти, стає однією зі складових енергетичної безпеки цієї країни. 

Одними з найбільш поширених в даний час видів біопалива є біоетанол та біодизель. 
Серед переваг біоетанолу слід відмітити, що він нейтральний в якості джерела парникових 
газів, володіє нульовим балансом діоксиду вуглецю, оскільки при його виробництві і 
подальшому згоранні виділяється така ж кількість СО2, яка була поглинута з атмосфери 
використаними для його виробництва рослинами. Застосування етанолу в автомобільному 
двигуні навіть у вигляді добавки сприяє більш повному згорянню паливної суміші і на 30% 
скорочує викиди окису вуглецю та токсичних речовин, на 25% – викиди летючих органічних 
сполук. У США використання етанолу дає суттєвий екологічний ефект. За оцінками 
фахівців, в 2005 році за рахунок переходу на етанол викиди парникових газів (в СО2 
еквіваленті) скоротилися майже на 7,8 млн. тонн, що прирівнюється до вихлопів 1,18 млн. 
автомобілів за рік [5, 37]. 

Однак є й недоліки. У палива з добавками етанолу збільшується викид летких 
органічних сполук, що ускладнює його застосування в спекотну погоду, при використанні 
етанолу відбувається забруднення повітря оцтовим альдегідом. Через чутливість етанолу до 
води його не можна транспортувати по трубопроводах і доводиться перевозити водним, 
автомобільним або залізничним транспортом, що підвищує витрати на перевезення. 

У 2012 році світове виробництво етанолу досягло рекордного рівня і становило 
85,1 млрд. літрів (67,6 млн. т). Це забезпечило приблизно 2,7% світової потреби транспорту в 
пальному, проте дозволило скоротити світове споживання нафти майже на 370 млн. 
барель [38]. 
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Рис. 5. Світове виробництво біоетанолу у 2004-2012 роках, млрд. літрів 
 
Сполучені Штати і Бразилія є найбільшими виробниками етанолу. На їх частку 

припадає Близько 90% виробничих потужностей даного біопалива (рис. 6). Причому США є 
не тільки найбільшим виробником етанолу, але і найбільшим його імпортером. Слід також 
відмітити, що при незначній відмінності в обсягах виробництва (США – 54%, Бразілія – 
34%) частка етанолу в спожитому автомобільному паливі в цих країнах різна – в Бразилії 
етанол забезпечує близько 30% потреб країни в пальному, в США – менше 2% [13, 44]. 

Основними виробниками біоетанолу в ЄС виступають Німеччина, Франція й Іспанія, а 
серед нових членів великими виробниками можуть стати Чехія й Угорщина. У найближчі 
п’ять років варто очікувати зростання виробництва етанолу в країнах ЄС – експортерах 
зерна. Зокрема, Угорщина має намір збільшити переробку свого надлишку пшениці в 
біопаливо. Країна оголосила про розширення виробничих потужностей по одержанню 
етанолу до 2,8 млн. куб. м з 80 тис. [43]. 
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Рис. 6. Структура виробництва біоетанолу у світі в 2011 році, % 

 
Найбільші темпи приросту виробництва біоетанолу були відмічені в 2007-2010 роках, з 

49,5 до 85 млрд. літрів, тобто майже вдвічі. З 2011 року вперше за останнє десятиліття у 
світовій промисловості відбулося незначне падіння обсягів виробництва біоетанолу. За 
даними Міжнародного енергетичного агентство (МЕА) у 2011 році добове виробництво 
біопалива склало 1,819 млн барелів у порівнянні з 1,822 млн барелів в 2010 році [31, 32]. 
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Рис. 7. Структура виробництва біоетанолу в країнах ЄС у 2011 році, % 

 
Як відзначають фахівці, це викликано в першу чергу завершенням дії в США і Бразилії 

систем субсидування біопалива [13]. Так, у Сполучених Штатах їх загальний річний розмір 
досягав 6 млрд доларів. Однак в 2012 році виробництво біоетанолу, незважаючи на це, дещо 
зросло і становило 85,1 млрд. літрів. У свою чергу, в майбутньому аналітики прогнозують 
збереження і навіть деяке посилення тенденції до збільшення обсягів виробництва 
біоетанолу.  

Історія виробництва біодизельного палива набагато коротша і налічує всього трохи 
більше 20 років, тобто шлях розвитку галузі виявився вдвічі коротшим, ніж у виробництва 
етанолу. Біодизель, або біодизельне паливо – це екологічно чистий вид палива, 
альтернативний по відношенню до мінеральних («нафтових») видів, що одержується з 
рослинних олій і використовується для заміни звичайного дизельного палива. Сировиною 
для виробництва біодизелю можуть бути різні рослинні олії: ріпакова, соєва, арахісова, 
пальмова, відпрацьовані соняшникова та оливкова, а також тваринні жири. 

Біодизель може використовуватися в звичайних двигунах внутрішнього згоряння як 
самостійно, так і в суміші із звичайним дизпаливом, без внесення змін у конструкцію 
двигуна. Переетерифікація рослинного масла була здійснена E. Duffy і J. Patick в 1853 році, 
задовго до створення першого дизеля Рудольфом Дизелем у 1893 році. Сам творець дизеля 
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не раз говорив про цінності рослинної олії як пального для свого двигуна, проте перевага 
була віддана вуглеводням [25, 30]. 

Починаючи з 90-х років XX століття екологічні та сировинні проблеми змусили шукати 
альтернативні джерела моторного палива з відновлюваної сировини (рослини, водорості та 
ін.) За відносно короткий термін в всьому світі накопичений великий досвід з питань 
виробництва і застосування біодизелю. Особливо слід відзначити такі держави, як Франція, 
Німеччина, Швеція, Австрія, де з 1992 р. з’явилися заводи з виробництва біодизелю. 

У світі біодизель в промислових масштабах виробляють з 1991 року. Ймовірно, це 
зіграло не останню роль в існуючому розриві в показниках виробництва двох видів рідкого 
біопалива: обсяги виробництва біодизелю в 2011 році були у 3,7 разів менші в порівнянні з 
виробництвом біоетанолу. Проте зростає воно випереджаючими темпами – кількість 
виробленого біодизелю протягом останніх 10 років збільшилася майже в 15 разів. Середні 
темпи зростання виробництва етанолу за цей період склали менше 40% на рік. 
Максимальний приріст виробництва біодизелю відмічений в 2007-2008 роках, коли він склав 
більше 5 млн. т, або 67%. У результаті, за даними МЕА, обсяги світового виробництва 
біодизелю зросли з 265 млн. галонів у 2001 році до 5651 млн. галонів у 2011 році, що склало 
більше 15% виробництва біопалива в світі (рис. 8). Основними виробниками біодизелю є 
країни-члени Європейського Союзу – 48 % світового виробництва біо дизелю; 24% 
біодизелю виробляє Південна Америка, а частка виробництва США складає 18 % [34,35,36] 
(рис. 9).  

У цій сфері ЄС набагато випереджає всі інші країни, оскільки в європейських країнах 
більшість  егкових автомобілів працюють на дизельному паливі. Виробництво біодизелю в 
Євросоюзі стартувало ще в 1992 році. В 2003 році була прийнята Директива № 2003/30/EC 
«Про сприяння використанню біологічного палива або інших видів поновлюваного палива 
для транспорту», яка зобов’язала держави-члени ЄС забезпечити, щоб частка біопалива та 
інших видів відновлюваного палива на їхніх ринках становила не менше встановленої 
мінімальної межі. Кожна країна регіону мала право формувати свою політику встановлення 
національних індикативних цілей. [42]. 
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Рис. 8. Світове виробництво біодизелю у 1991-2012 роках, млн. галонів 
 
Головне, щоб ці цілі були спрямовані на поступове підвищення мінімального вмісту 

біодизеля в паливі до 2% у 2005 році і до 5,75% у 2010 році. 
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Рис. 9. Частка регіональних ринків в загальносвітовому 
виробництві біодизелю в 2011 році, % 

 

У 2009 році Євросоюз ухвалив резолюцію до 2020 року підвищити частку біопалива для 
транспорту до 10 відсотків. Така політика стала каталізатором бурхливого розвитку 
виробництва біодизелю в ЄС, коли з 2000 по 2007 роки потужності з його виробництва 
збільшилися з 3 до 25 млн. тонн [36]. 

Однак слід зазначити, що в останні роки ситуація на світовому ринку біодизелю 
швидко змінюється. У зв’язку з динамічним зростанням виробництва частка деяких країнах 
або груп країн у світовому виробництві біодизелю з року в рік варіює. Якщо на початку ХХІ 
століття на частку ЄС припадало 88% світового виробництва біодизеля і 1% – на частку 
США, то у 2006 році на країни Євросоюзу припадало 58%, а частка США збільшилася до 
13%. До 2009 року тенденції виробництва біодизелю в ЄС-27 переважно відповідали 
світовим і динамічно зростали [42] (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Виробництво та споживання біодизелю в країнах ЕС, млн. літрів 
 Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(прогноз)

Виробництво 5,41 6,67 9,55 9,86 10,71 9,78 10,85 11,475 
Імпорт 70 1,06 2,02 2,19 2,0 2,6 3,07 2,425 
Експорт 0 0 70 75 115 100 115 125 
Споживання 5,480 7,730 10,400 12,270 12,825 12,480 13,800 13,775 
Залишок 0 0 1100 805 530 550 550 550 

 
Так, за даними Європейської ради з біодизелю (EРБ), з 2001 року по 2003 рік 

виробництво біодизелю збільшилось на 43%, за 2003-2004 роки – на 35%,  за 2004-2005 роки 
– на 64%. Однак, починаючи з 2009 року темпи зростання виробництва біодизелю дещо 
знизилися і становили в 2009 році 16,6%, а в 2010 році – всього 5,5%. В 2011 році його 
виробництво зменшилася відразу на 8,7% – до рівня 8,6 млн. тонн. Одночасно ЄС збільшив 
закупівлі вже готового палива на 30% – в 2011 році в країни ЄС було імпортовано 2,6 
мільйона тонн біодизелю [42]. 

Зниження власного виробництва біодизелю в ЄС експерти пов’язують з тим, що в 
інших країнах почало зростати виробництво цього палива не з ріпаку, як це відбувається в 
ЄС, а з більш дешевої сировини. В результаті імпорт біодизелю у 2011 році зріс на 30% до 
рекордних 2,6 млн. т. 
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Найбільшою мірою збільшилися поставки соєвого метилового ефіру з Аргентини і 
пальмового метилового ефіру з Індонезії. Крім того, на обсяги виробництва вплинула 
податкова політика в країнах Євросоюзу. Зокрема, пільги на виробництво біопалива 
зменшилися до 0,1 мільйона тонн. Цей обсяг майже повністю представлений очищеною 
ріпаковою олією в Німеччині. У 2007 році, наприклад, цей показник склав 0,8 мільйона тонн. 

Трійку лідерів європейського ринку біодизелю очолює Німеччина, на яку припадає 
більше 32% від сумарного обсягу виробництва. Далі йдуть Франція і Іспанія – 18% і 7% 
відповідно. Значного прогресу у цій сфері в останні роки домоглися Італія, Бельгія, 
Нідерланди та Польща (рис. 10). 
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Рис. 10. Структура виробництва біодизелю країнами ЄС,  

% від загального обсягу виробництва 
 
Однак частка цих країн у валовому виробництві біодизею в ЄС поступово скорочується 

за рахунок розширення його виробництва в інших країнах Євросоюзу, при цьому обсяги 
вироблення стабільно зростають. Так, якщо Німеччина з 2008 по 2011 рік зменшила 
виробництво біодизелю майже на 1%, Франція на 14%, то Бельгія за цей же період збільшила 
його майже вдвічі, Польща – в 1,5 разів, Італія – в 1,2 рази. Найбільшим споживачем 
біопалива в Європі є автотранспорт, де 45% виробленого біодизелю використовують, 
переважно в чистому вигляді, на вантажному і громадському автотранспорті, 50% – в якості 
добавки до традиційного дизельного палива та 5% – у фермерських господарствах. 

У 2011 році споживання біодизелю склало близько 13,75 млн. т. (16,775 млрд. літрів) В 
подальшому, за оцінками спеціалістів, ринок споживання дещо стабілізується  і становитиме 
13,770-13,80 млн. т [35, 42,  43] (табл. 2). 

Таблиця 2 
Споживання біодизелю основними країнами ЄС, млн. тонн 

Країни 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(прогноз)

Німеччина 3,270 3,560 3,060 2,860 2,930 2,760 2,610 2,500 
Франція 0,720 1,480 2,390 2,620 2,580 2,610 2,670 2,670 
Іспанія 0,700 0,330 0,590 1,170 1,550 1,730 1,730 1,730 
Італія  0,250 0,230 0,810 1,500 1,610 1,590 1,590 1,590 
Польша 0,200 0,40 0,550 0,600 0,780 0,850 0,970 1,000 
Великобританія 0,250 0,470 1,020 1,020 0,910 0,970 0,970 0,970 
Бенілюкс 0,300 0,420 0,410 0,740 0,580 0,600 0,630 0,630 
Австрія 0,370 0,400 0,460 0,590 0,600 0,610 0,610 0,610 
Португалія 0,900 0,170 0,170 0,290 0,420 0,390 0,380 0,360 
Швеція  0,700 0,140 0,100 0,170 0,190 0,300 0,300 0,300 
Інші 0,34 0,470 0,840 1,010 1,170 1,320 1,340 1,410 
Всього 5,480 7,730 10,400 12,270 13,270 13,750 13,800 13,770 
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Одними з найбільших споживачів біодизелю виступають Німеччина, Франція, Іспанія 
та Італія, на частку яких у 2011році припадало, відповідно, 20%, 19%, 13% і 12% сумарного 
споживання біодизелю в ЄС-27. За прогнозами фахівців, світовий ринок біодизелю в 
найближче десятиліття буде розвиватися більш динамічно. З кожним роком ряди країн-
виробників біопалива поповнюються. В даний час крім США, Бразилії і ЄС великими 
виробниками біопалива в світі є Малайзія, Індія, Китай, Австралія, Колумбія і ПАР. 
Аналітики компанії Oil World прогнозують, що до 2020 року частка біодизелю в структурі 
споживаного моторного палива в Бразилії, Європі, Китаї та Індії складе 20% [9, 33]. 

Основною сировиною для виробництва біодизельного палива в країнах ЄС була і 
залишається ріпакова олія. Причому зростання попиту на ріпак змушує коректувати вже 
сформульовану структуру посівних площ під цією культурою. З цією метою ще в 1992 році 
уряди країн ЄС переглянули деякі положення Спільної сільськогосподарської політики і 
створили механізм стимулювання переведення частини земель для вирощування культур 
непродовольчого призначення. 

Для виробництва біодизельного пального в Євросоюзі в 2011 році були використані 
5,89 млн. т (майже 63%) ріпакової олії, майже 0,9 млн. т соєвої олії, 0,78 використаних олії і 
жирів, 0,18 млн. т соняшникової олії та 0,06 млн. т інших олії та жирів (табл. 3) [29]. 

 
Таблиця 3 

Сировина для виробництва біодизелю в країнах ЕС  
у 2006-2013 роках, млн. т 

Олії та жири 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(прогноз) 
Ріпакова олія 3,710 4,230 6,040 6,050 6,220 5,890 6,410 6,250 
Соєва олія 0,57 0,83 0,96 1,05 1,10 0,880 1,06 1,28 
Пальмова олія 0,28 0,39 0,60 0,66 0,91 0,51 0,74 1,10 
Використана 
олія і жири 

0,10 0,20 0,32 0,38 0,65 0,67 0,78 0,80 

Тваринні жири 0,06 0,14 0,35 0,36 0,39 0,42 0,335 0,34 
Соняшникова 
олія 

0,03 0,07 0,13 0,17 0,15 0,18 0,185 0,19 

Інші олії та 
жири 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,14 0,14 

Всього 4,760 5,870 8,410 8,680 9,430 8,610 9,650 10,100 
 
Наразі в ЄС біля 3% сільськогосподарських земель зайнято культурами, що 

використовуються для виробництва біодизелю. Однак директива Єврокомісії щодо 
збільшення використання біопалива вносить корективи не тільки в сільськогосподарську, але 
зовнішньоторговельну політику. За підрахунками фахівців, для того, щоб досягти рівня 
використання біопалива в структурі енергетичного балансу на рівні 5,75% в Європі під 
культури, що йдуть на виробництво біопалива, слід відвести до 15-17% земель [29]. 

Останнім часом в ЄС не вважають можливим переведення такої значної частки земель 
під вирощування культур технічного призначення, тому передбачається половину 
необхідних обсягів біодизелю виробляти в ЄС, а решту – імпортувати. У зв’язку з цим 
світові аналітики прогнозують подальше згортання виробництва біопалива в ЄС разом із 
зростанням попиту на продукцію. Так, експерти Strategie grains прогнозують, що в 2012 році 
споживання біодизелю у Франції, Німеччині та Іспанії підвищиться до 2,7; 2,5 і 1,7 млн. тонн 
відповідно.  

Отже, підвищення попиту спричинить чергове зростання обсягів імпорту біодизелю. 
Крім того, очікується, що ще більша кількість європейських компаній підуть з цього ринку, 
зважаючи на низькі показники прибутковості і відсутності упевненості в майбутньому галузі 
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у зв’язку з тим, що Євросоюз дійшов висновку, що виробництво біопалива призводить до 
подорожчання продуктів харчування і вирішив заморозити використання пшениці, ріпаку, 
кукурудзи та інших культур для виробництва біопалива на нинішньому рівні 5%. Однак дане 
рішення ще мають схвалити країни-члени ЄС та Європарламент. 

Виробництво рідкого біопалива в Україні. Україна відноситься до категорії країн, які 
не володіють значними власними паливно-енергетичними ресурсами. За рахунок власного 
видобутку викопного органічного палива Україна на цей час може забезпечити свої потреби 
лише частково, у тому числі: з нафти – на 10-12%, з природного газу – на 20-25%, з вугілля – 
на 85-90%. Значного збільшення ресурсів цих видів енергетичного палива у перспективі, за 
експертними оцінками, в країні не прогнозується. Тому розвитку нових відновлюваних 
джерел енергії в Україні альтернативи немає. На даний час їх частка складає всього 3-4% і до 
2020 року її планується довести до 15% [25]. 

Наразі технічно доступний потенціал біопалива в Україні може покрити до 8-10% 
очікуваного дефіциту потужностей. Позитивний досвід ряду країн, насамперед ЄС, в 
нарощуванні потужностей біоенергетичних виробництв, які вже сьогодні  в середньому 
виробляють більше 15% енергії, говорить про те, що біоенергетика рано чи пізно займе своє 
місце і в Україні.  

Основна частина біоенергії, яка може бути залучена в паливно-енергетичний баланс 
держави для промислової вироблення біопалива і тепла – це рослинний ресурс 
сільськогосподарських територій. В Україні сільськогосподарські угіддя займають 
41557,6 тис. га, або  близько 69% всієї території (табл. 4). 

Таблиця 4 
Структура сільськогосподарських земель України  

станом на 01.01.2012 р. 

Основні види земельних угідь 

Площа земель 

всього, 
тис. га 

% до загальної 
площі території 

України 
Сільськогосподарські землі 42776,9 70,9 
у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 41557,6 68,9 
з них: 

рілля 32498,5 53,8 
перелоги 277,2 0,5 
багаторічні насадження 895,9 1,5 
сіножаті 2411,5 4,0 
пасовища 5474,5 9,1 
інші сільськогосподарські землі 1215,8 2,0 

Ліси та інші лісовкриті площі 10611,3 17,6 
у тому числі 

вкриті лісовою рослинністю 9683,3 16,0 
не вкриті лісовою рослинністю 208,7 0,3 
інші лісові землі 315,6 0,5 
чагарники 403,4 0,7 

 
 

Запаси рослинної біомаси в сухому вигляді оцінюються на рівні більше 2,2 трлн т, що 
за середньої калорійності дров до 440 ккал/кг еквівалентно енергії розвіданих запасів нафти, 
вугілля та газу разом узятих. Шляхом залучення цього потенціалу до виробництва енергії в 
найближчій перспективі можна задовольнити 13-15% потреби держави в первинній енергії. 
Наразі, згідно офіційним даним Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
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рівень виробництва енергії з використанням ресурсів біомаси становить біля 40 ПДж/рік, що 
не перевищує 1% від сумарного обсягу споживання первинної енергії в країні [6, 8]. 

Найбільше зростання відновлювальних джерел енергії має дати нетрадиційне паливо 
(рослинна олія, солома, біомаса і т.п.). Більше половини (60-70%) спожитої 
агропромисловим виробництвом енергії припадає на двигуни внутрішнього згоряння, які 
потребують використання світлих нафтопродуктів, ресурси яких не тільки в державі, але і у 
світі обмежені. 

В найближчому майбутньому передбачається покриття значної частини (до 12%) 
світової потреби в дизельному пальному за рахунок рослинного палива. Застосування 
біодизелю та біоетенолу в агропромислову виробництві та сільській місцевості дозволяє в 
комплексі вирішувати проблеми їх забезпечення енергоресурсами, а також калійно-
фосфорними добривами, білковими шротами та іншою цінною продукцією. 

В Україні біоенергетика починає інтенсивно розвиватися в умовах необхідності 
досягнення певного рівня енергетичної безпеки і в повній відповідності з положеннями 
Міжнародної угоди про зміну глобального клімату та ряду законодавчих актів держави. 
Розвиток цієї галузі зумовлений також наступними обставинами: 

1) виснаженням викопних енергоносіїв нафти та природного газу в цілому світі, в тому 
числі і в Росії — основному постачальнику нафти й газу в Україну; відчутним 
подорожчанням природного газу та обмеженням поставок нафти; 

2) політикою держави щодо вступу в ЄС, однією з умов якого є доведення до 2020 року 
обсягу використання поновлюваних джерел енергії в загальному енергетичному балансі 
країни до 20%;  

3) екологічними проблемами, пов’язаними із забрудненням навколишнього середовища 
викидними газами, двигунами внутрішнього згоряння, рідкими стоками тваринницьких 
комплексів, нітратами тощо. 

4) зацікавленістю сільського господарства в потенційно великому і надійному 
споживачеві значного обсягу продукції технічних культур та відходів вирощування та 
переробки рослин, які в даний час не знаходять збуту, що не дозволяє інтенсифікувати 
сільськогосподарську діяльність. 

Кінцевою метою розвитку біоенергетики є створення власного паливно-енергетичного 
циклу на відновлюваних видах біопалива з урахуванням екологічних та економічних переваг 
даного напрямку. 

Вперше на законодавчому рівні в Україні було дано визначення терміну нетрадиційні і 
поновлювальні джерела енергії в Законі України «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 
року. В подальшому згідно із Законом України «Про альтернативні види рідкого та газового 
палива», Законом України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива», Указом 
Президента України «Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної 
сировини», «Про внесення змiн до деяких законiв України» (щодо стимулювання 
використання альтернативних джерел енергії»  в  країні  прийнята: 

 Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел 
енергії, малої гідро- і теплоенергетики; 

 Програма розвитку ріпаківництва на період до 2015 року; 
 Програма розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року; 
 Державна програма «Етанол», тощо. 
Були введені революцiйні нововведення по запровадженню в державі «зеленого» 

тарифу на електричну енергію, отриману з альтернативних джерел з використанням енергiї 
вiтру, сонця, бiомаси, а також вироблену малими гiдроелектростанцiями. Проведено наукові 
дослідження щодо технологій вирощування ріпаку для різних кліматичних зон, 
розробляється нормативна документація (стандарти) та  розширюються площі вирощування 
ріпаку. 
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Визначальним і переломним у розвитку альтернативної енергетики в України можна 
назвати 2012 рік. Верховна Рада України ухвалила Закон про «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом 
біокомпонентів». Таким чином, додавання біоетанолу в бензин, починаючи з 2014 року, 
стане обов’язковою нормою. Відповідно до прийнятого Закону, починаючи з 2013 року 
рекомендується додавання в бензин не менше 5% біоетанолу, з 2014 року ця норма стає 
обов’язковою, а з 2016 року вміст біоетанолу в бензині повинен буде збільшитися 
до 7% [13]. 

Проте, не дивлячись на достатньо динамічний розвиток нормативно-правової бази по 
розширенню використання джерел альтернативної енергії, в Україні ринку біопалива як 
такого не існує. Його широкомасштабного виробництва та споживання налагодити не 
вдалося. Протягом останніх років виробництво біоетанолу та добавок на основі біоетанолу 
налагоджено та здійснюється на ДП «Наумівський спиртовий завод», ДП «Гайсинський 
спиртовий завод», ДП «Лужанський експериментальний завод» та Хоростківському МПД 
ДП «Укрспирт». У 2011 році виробництво біоетанолу у порівнянні з 2010 роком збільшилося 
у 15 разів і склало 9726,4 тонн. Виробництво компонентів моторного палива альтернативних 
(КМПА) в 2011 році збільшилося у 7 разів проти 2010 року і склало 14416 тонн. Але річна 
сумарна потужність спиртових заводів в Україні складає 58,3 млн.дал./рік, потреба 
внутрішнього споживання спирту етилового становить 23,0 млн. дал., а експорт – 7,5 млн. 
дал. Коефіцієнт завантаження потужностей становить близько 40% [4]. 

Промисловий випуск біодизелю також поки що не налагоджений. В Україні, за даними 
Мінагрополітики, побудовано 42 біодизельні установки й заводи, які за повного 
завантаження можуть виробляти мінімум 500 тис. тонн біодизельного палива на рік (тільки в 
м. Калуші Івано-Франківської області побудовано завод на 170 тис. тонн). Але дані 
потужності внаслідок ряду факторів залишаються не використаними. Проте окремі дрібні 
аграрні підприємства і фермери почали займатися виробництвом біодизелю для власних 
потреб. Установки для його виробництва із соняшникової, соєвої та ріпакової олії різних 
виробничих потужностей виробляють у Дніпропетровську та Києві. Це як раз той випадок, 
коли не потрібно доводити необхідність інновацій – побачивши вигоду, аграрії самі готові 
використовувати нововведення після консультації з фахівцями. З тонни ріпаку фермери 
отримують близько 270-300 кілограмів біодизелю. 

Зараз в країні виробляється близько 18-20 тисяч тонн біодизелю. Але відповідно до 
державної програми до 2010 року його використання повинно було б, як і в Європі, 
збільшитися до 5,75% загального використання пального, а до 2015 року – до 15%. Водночас, 
запровадження зеленого тарифу та встановлення спеціальних пільгових режимів 
оподаткування не забезпечили суттєвого збільшення інвестицій та бурхливого розвитку 
альтернативної енергетики в цілому. На кінець 2011 року частка нетрадиційних 
відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни становить лише 7,2%. Тому 
зазначена ситуація потребує змін шляхом проведення в державі відповідної енергетичної 
політики, спрямованої на забезпечення виконання тих показників, які визначені 
Енергетичною стратегією України до 2030 року щодо розвитку альтернативної енергетики. 

Разом з тим, в Україні є кілька компаній, що просувають інтереси зарубіжних 
(німецьких, австрійських) виробників, зацікавлених у продажу власних установок з 
виробництва біодизелю на українському ринку. Сьогодні в Німеччині працює ряд великих 
заводів з виробництва біодизелю, які завантажені максимум на 60% через проблеми з 
сировиною. Тому вони і просуваються на Схід – за ріпаком. Для них важливо, щоб Україна 
залишалася постачальником сировини і в їхні інтереси не входить розвиток українських 
досліджень в сфері власного виробництва біодизелю. Високі світові ціни на ріпак сьогодні 
спонукають українського аграрія продавати вирощений урожай за кордон, а не всередині 
країни. Тому для успішного розвитку біопаливного сегменту в країні повинна бути 
реалізована чітка стратегії розвитку, в якій мають бути враховані всі фактори впливу на 
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формування енергетичної та продовольчої безпеки, забезпечення зростаючого попиту на 
моторне паливо та збереження родючості сільськогосподарських земель.  

В аграрному секторі необхідно якнайшвидше завершити розробку нормативної 
документації (державних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС) щодо виробництва 
та використання етанолу та дизельного біопалива; прискорити виготовлення та 
випробування дослідних лінії (малої потужності) з виробництва дизельного біопалива; вжити 
заходів щодо зміцнення сировинної бази, особливо шляхом розширення площ вирощування 
ріпаку. Для досягнення більших врожаїв та підвищення якості насіння олійних культур, 
забезпечення економічної ефективності їх використання та зменшення шкідливого впливу на 
довкілля необхідно розширити інвестування у розробку нових технологій виробництва 
вказаних культур. 

Виробництво олійних культур в  якості сировини для біопалива. Аналізуючи 
потенціал світового ринку рослинницької продукції, яка може використовуватися в якості 
сировини для виробництва біопалива, можна упевнено стверджувати, що найближчими 
роками перспективним залишиться виробництво олійних культур. Олійні культури 
виробляють на всіх континентах та в багатьох країнах світу. До основних виробників 
олійних культур належать Сполучені Штати Америки, Бразилія. Аргентина, Китай та Індія. 
Разом ці країни забезпечують понад дві третини світового виробництва олійної сировини. У 
структурі виробництва олійних культур домінують соєві боби. Вони займають більше 
половини світового виробництва олійної сировини, тоді як ріпак – 14%, насіння бавовнику – 
11%, соняшнику – 9% [15]. 

За інформацією Міністерства сільського господарства США (USDA) [43], у 2011/12 
маркетинговому році виробництво олійних культур становило 437 млн. т, що менше 
порівняно з попереднім сезоном на 19 млн. т. При цьому площі під олійними культурами 
протягом останніх п’яти років постійно збільшувалися. У зв’язку з інтенсивним розвитком 
біопаливної галузі особливо відчутними темпами зростає виробництво ріпаку.  

За обсягами світового виробництва ріпак поступається лише сої. За даними 
Міністерства сільського господарства США виробництво олійних культур у світі за 
попередніми підсумками 2011-2012 маркетингового року становить 437 млн т, з яких на 
соєві боби припадає 54%, на ріпак – 14% [41]. 

Третій сезон поспіль виробництво ріпаку коливається у діапазоні від 60 до 61 млн. т 
(рис. 11). У 2011-2012 маркетинговому році відбулося зменшення виробництва ріпаку 
порівняно з попереднім сезоном. Обсяги його виробництва становили 60,3 млн. т, що менше 
порівняно з попередній сезоном на 102 тис.т. Позначилося на врожаї також скорочення 
посівних площ на 0,5 млн. га до рівня 33,1 млн. га, Урожайність при цьому залишилася на 
рівні 1,8-1,9 т/га [21]. 

 

 
Рис.11. Динаміка світового виробництва ріпаку  
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Найбільшими виробниками ріпаку є країни Європейського Союзу, Канада та Китай 

(рис.12). У 2011-2012 маркетинговому році ці країни виробили відповідно 32%, 23% та 21% 

світового виробництва ріпаку. Проте обсяг отриманого врожаю в країнах ЄС виявився 

меншим за показник 2010-2011 маркетингового року на 8% та найнижчим за останні три 

роки і становив 19,1 млн. т насіння. Негативний вплив на врожай мала весняна посуха, а 

також тривалі літні зливи під час збиральної кампанії. 

Американське агентство Informa Economics опублікувало прогноз світового 

виробництва ріпаку в сезоні 2013/14 року. Згідно з розрахунками, урожай ріпаку складе 

близько 66,8 млн. тонн. Це вище за показники двох попередніх сезонів (60,3 млн. т та 61,5 

млн. т відповідно). Як очікується, виробництво виросте в Канаді до 16,5 млн. т (14,4 млн. т в 

сезоні 2012/13 року) і країнах ЄС до 20,8 млн. тн (18,9 млн. т в сезоні 2012/13 року) [49]. 
  

 
Рис. 12.Структура світового виробництва ріпаку  

у 2011-2012 маркетинговому році, % 

 

В 2012-2013 маркетинговому році, за прогнозами спеціалістів USDA, суттєвих змін в 

регіональному виробництві ріпаку не відмічатиметься (рис. 13). Основним виробником 

ріпаку будуть країни ЄС, Канада та Китай, на частку яких очікується 77% світового врожаю 

ріпаку [45]. 

 

 
Рис. 13.Структура світового виробництва ріпаку у 2012-2013  

маркетинговому році (прогноз), % 

 

До провідних виробників ріпаку, окрім ЄС, належать Канада, з обсягом виробництва 

ріпаку на рівні 14,2 млн т, Китай (13 млн т) та Індія (6,5 млн т), які одночасно є найбільшими 

споживачами цього насіння. За інформацією USDA, світове споживання ріпаку вже другий 

сезон поспіль перевищує його виробництво (рис. 14) [45]. 
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Високий рівень споживання є наслідком зростання чисельності населення у світі та 

відповідного підвищення попиту на продовольство та енергоресурси. У сезоні 2011-2012 

маркетингового року попит на це насіння становив понад 62 млн т, що майже на третину 

перевищує середньорічний показник за останні 10 років. Збільшення споживання впливає на 

зменшення запасів насіння.  
 

 
Рис.14. Динаміка світового споживання ріпаку у 2005-2012 роках, млн. т 

 

Найбільшим споживачем ріпаку на світовому ринку є країни ЄС, Канада та Китай 

(рис. 15). 

 

 
Рис.15. Структура світового споживання ріпаку, % 

 
Скорочення обсягів виробництва пожвавить світову торгівлю. Імпорт ріпаку має 

досягти 10,8 млн т, що на 5,5% більше порівняно з попереднім маркетинговим роком. 

Найбільшим імпортером насіння ріпаку є Європейський Союз (рис. 16). Слід також 

відмітити, що в 2012-2013 році значно активізувалася закупівля ріпаку Японією (21% від 

загальної кількості світового імпорту). Китай в свою чергу в 2012 році планує імпортувати 

1,8 млн. т, що на 38% більше попереднього року. Основним експортером цього насіння є 

Канада, яка в новому сезоні може продати на зовнішніх ринках 6,7 млн т, що прирівнюється 

до 53% внутрішнього виробництва та 62% світової торгівлі. 

Упродовж першої половини 2011 року на світових товарних біржах спостерігалося 

коливання цін на ріпак. Якщо у березні на Гамбурзькій біржі ціна з базисом поставки СІF 

становила $663/т, у квітні зросла до $701/т, то у травні-червні стабілізувалася на рівні $670. 

В цілому середні світові ціни 2010-2011 маркетингового року були вищими у порівнянні з 

попереднім роком на 55%  [45, 49]. 
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Рис. 16. Структура імпорту ріпаку у 2011-2012 маркетинговому році, % 

 
Отже, провідними виробниками ріпаку у світі є Китай, Канада та Індія. Серед 

експортерів лідируючі позиції посідають Канада та Україна. Найбільший імпортер ріпаку – 

Китай. Згідно з інформацією Департаменту сільського господарства США, у виробництві та 

споживанні ріпаку в світі немає чіткої тенденції. Співвідношенням запасів та споживання 

ріпаку у світі свідчить, що у 2007-2008 роках його б вистачило на 27 днів; у 2008-2009 роках 

– на 46 днів; 2009-2010 роках – на 31 день та у 2010-2011роках – на 26 днів. Проте у 

найближчій перспективі особливих змін серед постачальників та споживачів ріпаку на 

зовнішніх ринках не очікується. 

Вітчизняне виробництво та споживання ріпаку. В Україні ріпак вирощують з XIX 

століття. Проте з 80-х років минулого століття розпочався новий етап розвитку ріпаківництва 

в Україні, що був обумовлений створенням і впровадженням сортів, придатних для 

отримання харчової олії та високоякісних концентрованих кормів. З того часу площі під цією 

культурою постійно розширювалися, врожайність зростала. 

Наразі ріпак є третьою олійною культурою в Україні після соняшнику і сої. В 2010 році 

валовий збір ріпаку становив майже 1,5 млн т, тоді як соняшнику 6,8 млн. т, сої – 1,7 млн. т. 

Якщо вирощування соняшнику та сої збільшувалося, то ріпаку навпаки – зменшувалося. 

Загалом, починаючи з 2009 року, в Україні намітилась тенденція стійкого спаду у 

виробництві ріпаку [11]. 

Врожай ріпаку 2010 року поступався врожаю попереднього року на 404 тис. т, або 21%. 

Це сталося у зв‘язку зі зменшенням площі його посіву з 1014 тис. га у 2009 році до 863 тис. 

га у 2010 році та зниженням урожайності з 18,5 до 17,0 ц/га.  

 

 
Рис. 17. Динаміка виробництва ріпаку в Україні у 2006-2012 роках 

 

Основними перевагами ріпаку в порівнянні з іншим сільськогосподарськими 

культурами є стабільний попит на нього, що відзначається високими закупівельними цінами. 
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Якщо на початку 2010-2011 маркетингового року майже на всі види зерна спостерігалося 
значне зниження цін, то цього не відбулося з ріпаком. У серпні 2010 року середня вартість 
продовольчого ріпаку становила 3700 грн/т, технічного – 3600 грн/т. Упродовж сезону 2011-
2012 року ціни на ріпак не опускалися нижче 4500 грн/т. Тож при середніх витратах 4300-
4500 грн на 1 га достатньо отримати врожай на рівні 10 ц/га, аби повністю окупити понесені 
витрати на його вирощування. При урожайності 17 ц/га рівень рентабельності ріпаку 
становить 70% і більше, що відносить його до найбільш прибуткових культур [11,15]. 

Експерти прогнозують зменшення виробництва ріпаку урожаю 2012 року в Україні. За 
даними Держкомстату України, площі посіву цієї культури становили 546 тис. га проти 833 
тис. га під урожай 2011 року.  

Прогнози щодо зменшення пропозиції внутрішнього ринку та світових запасів 
активізували закупівлі ріпаку. За інформацією операторів ринку, переробники купують 
олійне насіння по 5050-5100 грн/т (СРТ-завод). У свою чергу, закупівельні ціни трейдерів є 
дещо вищими – 5100-5150 грн/т (СРТ-порт). Відтак, спостерігається загострення 
конкуренції, яка може з’явитися у найближчій перспективі. До того ж, два сезони поспіль 
український ріпак практично не перероблявся на внутрішньому ринку (табл. 4) [11,21]. 

 
Таблиця 4 

Баланси попиту і пропозиції ріпаку в Україні, тис. т 

Ріпак 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Початкові запаси 2 6 6 5 5 
Посівні площі, тис. га 1145 1750 1486 1525 1159 
Площа збору, тис. га 945 1567 1185 863 854 
Урожайність, т/га 1,17 1,83 1,58 1,70 1,66 
Урожай 1100 2870 1873 1470 1420 
Імпорт 4 5 5 5 5 
Пропозиція 1106 2881 1884 1480 1430 
Переробка 210 208 78 44 60 
Насіння 9 10 9 7 7 
Експорт 875 2652 1787 1420 1348 
Втрата 6 5 5 4 6 
Попит 1100 2875 1879 1475 1421 
Кінцеві запаси 6 6 5 5 9 

 
Підвищений попит пов’язують із можливими змінами правил гри на внутрішньому 

ринку. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує введення 
експортного мита на деякі види сільськогосподарської продукції, серед яких є ріпак. 
Зокрема, експортне мито на соєві боби пропонується встановити у розмірі 8%, але не менш 
ніж 30 євро/т; насіння ріпаку – 11%, на рівні 53 євро/т; соняшникову олію – 10%, у межах 90 
євро/т. Такі санкції можуть вплинути на зниження закупівельних цін, що буде на користь 
переробним підприємствам. Проте попри економічні перешкоди більшість вирощеного 
врожаю, як і у попередні роки, буде спрямовано на експорт. Так, у 2011-2012 
маркетинговому році для переробки та формування насіннєвого фонду планується 
використати 7,0 тис. т ріпаку. При цьому експортний потенціал оцінюється майже в 1,4  
млн. т. 

Враховуючи сучасні тенденції світового ринку, вітчизняні аграрії зможуть отримати 
від реалізації насіння ріпаку більше 6,1 млрд грн доходу, з яких прибуток становитиме 2,5 
млрд грн. Що стосується переробки ріпаку, то великого інтересу у переробних підприємств 
дана олійна культура не викликає, головним чином, зважаючи на складнощі зі збутом готової 
продукції, а саме, ріпакової олії та ріпакової макухи. 



 30

У той же час варто відзначити, що обсяги переробки ріпаку в Україні в 2011/12 
маркетинговому році збільшилися до 60 тис. т порівняно з показником 2010/11 
маркетингового року, коли переробка склала лише 44 тис. тонн. З них основна частина 
насіння (63%) припала на масложирові комбінати (Ніжинський ЖК, Вінницький ОЖК, 
Мелітопольський МЕЗ). При цьому більша частина насіння була перероблена на початку 
сезону, що обумовлено зростанням попиту на ріпакову олію з боку експортного ринку. 

 
Таблиця 5  

Експорт насіння ріпаку з України у 2011/2012 маркетинговому році 

№ Країна Об’єм, т 
Середня ціна, 

$/т 
Частка, % 

1 Польща 326 528 626 29,71 
2 Франція 230 479 622 20,97 
3 Нідерланди 168 356 614 15,32 
4 Бельгія 104117 633 9,47 
5 Німеччина 65 059 629 5,92 
6 Турція 53 005 578 4,82 
7 Ізраїль 17 154 589 1,56 
8 Угорщина 14 070 676 1,28 
9 Португалія 11546 630 1,05 
10 Словакія 11286 593 1,03 
11 Бангладеш 3000 553 0,27 
12 Непал 2 641 590 0,24 
13 Естонія 1026 545 0,09 
14 Індія 916 572 0,08 
15 Румунія 292 650 0,03 

Інші 89 659  8 
ВСЬОГО 1099134  100 

 
На сьогоднішній день насіння ріпаку користується попитом в Європі (Польща, Франція, 

Бельгія, Нідерланди). Україна займає одне з провідних місць серед експортерів ріпаку, так як 
експорт є основним напрямком збуту для українських виробників. Обсяги поставок олії з 
країни також напряму залежать від інтересу європейських країн, які використовують ріпак 
для виробництва біодизелю. Основними імпортерами українського ріпаку для зазначених 
цілей є Польща, Франція, Китай. Так, у 2011/2012 маркетинговому році Польща була 
найбільшим імпортером українського ріпаку, за період з липня 2011 року імпортувалося 
більше 325 тис. т ріпаку. 

Незважаючи на те, що зовнішній ринок є одним з основних ринків збуту українського 
ріпаку, протягом останніх трьох сезонів чітко простежується тенденція до зниження 
показників експорту ріпаку з України. Згідно з прогнозами аналітиків «АПК-Інформ», обсяг 
експорту ріпаку в 2011/2012 році складе 1,348 млн. тонн, що дещо менше  показника сезону 
2010/11 року (1,420 млн. т) і практично вдвічі нижче аналогічного показника в 2008/09 році 
(2652 млн. т) [28]. 

Такий значний експорт ріпаку зумовлений відсутністю можливостей його переробки. 
Потужності вітчизняних олієжирових комбінатів оцінюються на рівні 11 млн т на рік. Проте 
технології більшості переробних підприємств не мають можливості переробляти ріпак. До 
того ж, переробники традиційно віддають перевагу соняшнику, адже збут олії та шроту з неї 
краще налагоджений. З іншого боку, виробництво біодизелю не набуло поширення в Україні. 
Масштабне промислове виробництво біодизелю з ріпакової олії можливе за умови залучення 
інвестицій у будівництво переробних потужностей, формування гарантованого сировинного 
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забезпечення, що передбачає як розширення посівних площ, так і досягнення стабільно 
високої урожайності ріпаку. 

Враховуючи наукові рекомендації та особливості реформування земельних відносин, ця 
культура може в перспективі вирощуватись на площі понад 2 млн га. Товарні посіви ріпаку 
можуть повертатися на третій-четвертий роки, враховуючи спеціалізацію і напрями 
діяльності господарства, особливості земель та родючість ґрунтів. Крім того, врожайність 
ріпаку залежить від матеріально-технічного забезпечення господарств та вміння 
використовувати біологічні властивості цієї культури. Відтак, потенційні можливості 
України з вирощування ріпаку становлять 5-6 млн т при середній урожайності 25-28 ц/га. 
Цього достатньо для забезпечення сировиною вітчизняних переробних потужностей та 
формування експортного потенціалу.  

Перспективи виробництва біопалива в сільському господарстві Житомирщини. 
Збільшення виробництва біопалива може становити загрозу для земельних і водних ресурсів 
та для біорізноманіття. Можливі негативні наслідки будуть відрізнятися в залежності від 
виду сировини, розташування виробництва, а також від того, виділяються для виробництва 
біопаливної сировини нові землі чи витісняються інші культури. Тому розширенню 
виробництва енергетичних культур має передувати відповідна еколого-економічна оцінка. 

Наразі вирощування сировинних сільськогосподарських культур стає все більш 
енергоємним через постійну зростаючу залежність виробництва від хімічних добрив та 
мінерального палива. Зберігання, переробка і розподіл продовольства також нерідко є 
енергоємними видами діяльності. Тому підвищення цін на енергоносії має прямий і 
потужний вплив на собівартість виробництва сільськогосподарської продукції та ціни. 

Так, за останні роки в Україні чітко проглядається наростання несприятливого для 
сільського господарства співвідношення цін на енергоносії та сільськогосподарську 
продукцію (табл. 6). В середньому за 2008-2012 роки на придбання 1 т дизельного палива 
(42,7 ГДж) потрібно було виростити, зібрати, переробити, зберегти і реалізувати 5,9 т зерна 
(119,3 ГДж). При цьому вартість одиниці енергії в енергоносії за розглянутий період була 
більш ніж вдвічі вищою, ніж одиниця енергії в сільськогосподарській продукції. 

 
Таблиця 6 

Кількість сільськогосподарської продукції,  
необхідної для оплати 1 т дизельного пального 

Рік 
Середня ціна 1 т 

дизельного палива, грн. 

Кількість продукції, необхідної для оплати 1 т 
дизельного палива, т 

Зерна М’яса Молока 

2008 6 260,00 7,36 0,25 3,48 
2009 5 480,00 5,77 0,18 2,74 

2010 7 892,00 6,31 0,25 2,63 

2011 9 988,00 5,91 0,30 3,70 

2012 10 200,00 5,67 0,31 3,09 
2013 10 030,00 4,73 0,33 2,97 

 
У зв’зку з цим завдання щодо задоволення зростаючих потреб сільського господарства 

в паливі, електричній та тепловій енергії поряд із забезпеченням екологічної безпеки 
зумовлює необхідність розвитку відновлюваної енергетики. Для уявлення про перспективи 
виробництва біопалива було проведено аналіз енергетичного балансу на прикладі 
Житомирської області та зіставлення витрат придбаних енергоносіїв з енергією, виробленою 
у вигляді сільськогосподарської  рослинної продукції. 
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Як відомо, виробництво сільськогосподарської продукції – зерна, картоплі, овочів, ягід 
і фруктів традиційно обчислюються в тоннах, а їх енергетична цінність в калоріях; кормових 
культур в тоннах, в кормових одиницях (к.од.) і калоріях. Різні галузі енергетики також 
користуються своїми традиційними одиницями виміру – видобуток нафти, продуктів її 
переробки та вугілля в тоннах; газу в кубометрах; виробництво електроенергії в кіловат-
годинах. Тому спочатку потрібно привести енергетичні показники до однієї порівняльної 
фізичної одиниці. Такою одиницею може бути джоуль (Дж). У джоулях вимірюються 
проведена робота, кінетична і потенційна енергія, теплота. 

Таблиця 7 
Енергетична цінність 1 кг продукції рослинництва 

Вид продукції 
Кількість енергії, ккал. 

(кДж) 
Зернові та зернобобові  (в середньому) 4830 (20223) 
Зерно пшениці 4500  (18841) 
Зерно ячменю 4600 (19260) 
Зерно вівса 4650 (19469) 
Солома зернових культур 3350 (14026) 
Солома кукурудзи 2540 (10634) 
Соняшник і насіння олійних культур (в середньому) 5590  (23405) 
Цукровий буряк 1150 ( 4815 ) 
Кормовий буряк 1050 (4400) 
Кукурудза на силос 980 (4103) 
Зелена маса багаторічних трав 930 (3894) 
Сіно 2290 (9588) 
Картопля 860  (3601) 
Овочі відкритого ґрунту (в середньому) 325 (1361) 
Плодово-ягідні 430  (1800) 
Зелена маса однорічних трав (в середньому вика – овес) 746 (3124) 
Сіно однорічних трав 2230 (9337) 

 
Для переводу в джоулі продукції рослинництва (табл. 7) та енергетики (табл. 3 ) 

використано наступне співвідношення: калорія міжнародна - 1 кал. = 4,1868 Дж. кіловат • год 
- 1 кВт • год = 3,6 • 106 Дж. 
 

Таблиця 8 
Теплота згоряння 1 кг палива, ккал. (кДж) 

Вид палива 
Кількість енергії, 

ккал. (кДж) 
Вугілля  7000 (29310) 
Нафта 9940 (41867) 
Бензин 10990 (45216) 
Дизпаливо 10150 (42704) 
Етиловий спирт 6200 (25958) 
Природній газ (1 куб. м) 8470 (35586) 
Олія 9900 (37681) 
Білки 5500 (23027) 
Вуглеводи 4000 (16747 
 

Розрахунки показують, що в Житомирській області за 2012 рік в 
сільськогосподарському секторі було вироблено рослинної продукції в енергетичному 
еквіваленті 69968 ТДж, а спожито – 1736 ТДж енергоносіїв (табл. 9). 
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Таблиця 9 
Виробництво продукції рослинництва і обсяг придбаних  

енергоносіїв в Житомирській області, 2012 рік 

Продукція рослинництва і енергоносії 
Об’єм. 
тис. т. 

Енергетичний 
об’єм, ТДж 

(1 ТДж=1012 Дж) 

У % до 
загального 
обсягу 

придбаних 
енергоносіїв 

Продукція рослинництва, т, 
   в т.ч.: 

5007,1 69968 100 

Зернові та зернобобові 1503,7 28330 40,5 
Солома зернових культур (колосові) 1503,7 20902 29,9 
Солома кукурудзи 204,0 2652 3,8 
Насіння  
 соняшник 
 ріпак 
 соя 

 
90,3 
55,2 
138,5 

 
1716 
1049 
2632 

 
2,5 
1,4 
3,8 

Цукрові буряки 515,3 2473 3,5 
Картопля 99,8 346 0,5 
Овочі відкритого грунту 11,7 15 0,1 
Плодово-ягідні 0,3 1 0,0 
Коренеплоди на корм 35,0 420 0,6 
Кукурудза на силос 369,6 4805 6,9 
Однорічні трави на сіно 29,7 280 0,4 
Однорічні трави на зелений корм 18,0 179 0,3 
Багаторічні трави на сіно 174,8 1685 2,4 
Багаторічні трави на зелений корм 257,5 2483 3,4 
Енергоносії 
   в т.ч.: 

 1736 100 

Електроенергія, млн. кВт*г 57,8 208 11,9 
Дизельне паливо, т 18482 789 45,4 
Бензин, т 4152 188 10.8 
Газ, млн. куб. м 15,5 551 31,9 

 
Основним енергоносієм в сільському господарстві є дизельне паливо (45,4% придбаних 

енергоносіїв), газ – 31,9%, електроенергія та бензин – 11,9 та 10,8% відповідно. 
Співвідношення між дизельним паливом і бензином складає 4,2:1. На одну використану 
енергетичну одиницю виробляється 40,3 енергетичних одиниць товарної та побічної 
рослинницької продукції.  

Всі посівні площі Житомирської області станом на 1 січня 2012 року становили 1092,8 
тис. га, або 68,2% всіх земель сільськогосподарського призначення при середній 
енергетичній продуктивності 64,0 ГДж / га. Сільському господарству області для покриття 
потреби в енергоносіях (1736 ТДж) необхідна продукція, вирощена на 27125 га (2,5% 
посівних площ). З урахуванням втрат при переробці біомаси на енергоносії для забезпечення 
сільського господарства в енергії буде потрібно відвести близько 5% посівних площ, а для 
забезпечення потреби в основному енергоносії (дизпаливі) достатньо 12328 га, або 1,1 % 
посівних площ області.  

Слід також відмітити, що сьогодні за рахунок виробництва олійних культур 
виробляється всього 7,7% валової енергії рослинної продукції. При цьому в області 
урожайність таких основних олійних культур як соняшник, соя  і озимий ріпак за останні 
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роки має тенденцію до зростання і в середньому за 2010-2012 роки становить відповідно 
17,1, 19,0 і 18,2 ц/га. 

 
Таблиця 10 

Урожайність олійних культур в Житомирській  області  
у 2010-2012 роках, ц/га 

Культура 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
В середньому за 3 

роки 
Соняшник 15,4 16,8 19,2 17,1 
Соя 17,5 18,2 21,3 19,0 
Гірчиця 5,0 6,8 7,0 6,3 
Ріпак озимий 15,3 14,3 24,9 18,2 
Ріпак ярий 12,1 15,8 15,5 14,5 

 
Наведені дані дозволяють зробити висновок, що для сільськогосподарських 

підприємств в умовах наявного диспаритету цін на енергоносії та сільськогосподарську 
продукцію виробництво біопалива на місці з власних сировинних ресурсів може бути 
економічно доцільним. Найважливішою умовою виробництва власного біопалива є його 
собівартість. Цей показник у виробленого біопалива повинен бути істотно нижчим, ніж у 
покупного. З цією метою для виробництва біопалива необхідно: 

– вирощувати високоврожайні енергонасичені культури, прості і економічні в 
виробничому плані. Енергетичний вихід таких культур для виробництва біопалива з одиниці 
площі має бути істотно вищим середнього виходу по агропідприємству; 

– використовувати більш повну переробку сировини на біопаливо. Поряд з 
виробництвом рослинної олії та біодизелю з насіння необхідно також налагодити 
виробництво твердого палива із ріпакової соломи або використовувати її в суміші з 
ріпаковою макухою  в якості сировини для біогазу; 

– використовувати залишки від макухи та інші відходи на виробництво високобілкових 
кормів для тварин, птиці, риби. 

 

 
Рис. 18. Виробництво озимого ріпаку в господарствах 

Житомирської області у 2008-2012 рр. 
 

На землях, виділених під виробництво біопалива, необхідно вирощувати 
високоенергетичні культури. З вирощуваних в Житомирській області  сільськогосподарських 
культур найбільший інтерес для виробництва рідкого біопалива представляють олійні, так як 
одержувані з них рослинні масла мають високу теплоту згоряння, що близька до теплоті 
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згоряння до дизельного палива. Однак середня врожайність олійних культур поки що 
невисока і схильна до значних коливань за роками і культурами (табл. 10, рис. 18). 

Серед олійних, що культивуються в області, найбільш перспективним в цьому плані 
виглядає озимий ріпак. За попередніми нашими даними [12] та даними інших авторів [1,2,10] 
врожайність насіння озимого ріпаку навіть на дерново-підзолистих грунтах може сягати  24-
28 ц / га. При цьому вміст олії в насінні складає 42-45%, вихід олії пресуванням в середньому 
становить 35% від маси насіння (після віджимання в насінні залишається 8-10% олії), 
врожайність соломи складає 60-80 ц / га. Однак слід мати на увазі, що така урожайність 
ріпаку може бути гарантовано досягнута лише за умови ретельного дотримання технології 
його виробництва. 

Крім того, проведені розрахунки показують, що енергія, що міститься в рослинах 
ріпаку при врожайності насіння 24 ц / га, становить 147,3 ГДж / га. Так, вихід ріпакової олії з 
1 га становить в середньому 800 кг або енергетично 30,1 ГДж, врожайність соломи 60 ц / га, 
що забезпечує отримання 83,4 ГДж / га ріпакової макухи (15 ц/га) та за вмістом жирів, білків 
і вуглеводів відповідає 33,8 ГДж/га. У сумі це становитиме 147,3 ГДж/га, що істотно вище 
середнього енергетичного гектара в Житомирській області (64,0 ГДж/га). Найважливішою 
умовою доцільності вирощування сільськогосподарської культури, сорту або застосування 
технології є визначення коефіцієнту енергетичної ефективності (Кеф), що визначається як: 

Кеф = Ес / Ез,  
де Ес – енергія в одиниці виробленої продукції;  
Ез – енергія, витрачена на одиницю виробленої продукції. 
Якщо Кеф більше 2 одиниць, то культури, сорти чи  технології ефективні. 
В проведених в рамках проекту «Ріпак для відродження Народицького району» 

дослідженнях, де вивчалася ефективність вирощування ріпаку на радіоактивно забруднених 
землях в якості фіторемедіаційної культури та сировини для виробництва біопалива в умовах 
Житомирської області, технологія його виробництва та витрати відповідали технологіям і 
витратам виробництва олійних культур [23]. Розрахунки показують, що коефіцієнт 
енергетичної ефективності ріпаку озимого при врожайності насіння 24 ц/га становить Кеф = 
30,1 / 7,84 (ГДж / т) = 3,8. При спільному використанні насіння і соломи (врожайність 60 
ц/га) Кеф становить близько 10,0. 

Слід також зазначити, що отримані високі енергетичні коефіцієнти з урахуванням 
побічної продукції відносяться до стадії вирощування, збирання та післязбиральної доробки 
ріпаку. Для вилучення потенційної енергії з його продукції необхідні додаткові витрати 
енергії. У зв’язку з цим остаточно коефіцієнт енергетичної ефективності буде на 15-20% 
нижчим. Загалом за розрахунками для задоволення загальної енергетичної потреби 
сільського господарства Житомирської області (1736 ТДж) при врожайності насіння 24 ц / га 
необхідні посіві ріпаку на площі 11784 га, що становить 1,1% орних земель. 

Особливості вирощування ріпаку на біопаливо на радіоактивно забруднених 
територіях Житомирської області. Внаслідок Чорнобильської катастрофи відбулося значне 
забруднення обширних територій України. Одним із найбільш важких екологічних наслідків 
аварії стало радіоактивне забруднення сільськогосподарських угідь, первинного ланцюгу 
надходження радіонуклідів в організм людини з наступним його опроміненням за рахунок 
споживаних радіоактивно забруднених продуктів харчування. 

Особливо великої екологічної шкоди радіаційне забруднення нанесло довкіллю 
Житомирської області, зокрема зоні Полісся, де воно призвело до руйнування багатьох 
біоценозів, унеможливило традиційне природокористування, обмежило ведення 
сільськогосподарського виробництва  та негативно позначилось на здоров’ї людей і довкіллі. 

У результаті забруднення сільськогосподарських угідь лише в Житомирській області з 
господарського обігу вилучено понад 70 тис. га земель, з них зі щільністю забруднення 185-
555 кБк/м2 близько 11 тис. га, та понад 555 кБк/м2 – майже 31 тис. га. Причому до 45% 
відчужених територій вилучено не за щільністю забруднення, а за гранулометричним 
складом, низькою родючістю та економічною недоцільністю використання деяких земель.  
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Все це не тільки звело до мінімуму обсяги виробництва сільськогосподарської 
продукції. Проте завдяки вжитим захисним заходам та у зв’язку з природним розпадом 
радіонуклідів радіаційна ситуація на виведених з господарського обігу землях останнім 
часом суттєво змінилась. Так, аналіз останніх обстежень територій, виведених із 
сільськогосподарського обороту, показує, що наразі в зоні радіоактивного забруднення 
тільки Народицького району налічується більше 10 тис. га угідь, які за радіологічним 
фактором можуть бути повернені в сільськогосподарське виробництво. Для територій, які 
можуть підлягати відродженню, тобто поверненню земель у господарське використання, 
необхідно пропонувати альтернативні традиційним технології вирощування 
сільськогосподарських культур на технічні цілі. 

Одним з найбільш привабливих і ефективних способів використання таких земель є 
вирощування ріпаку з метою одержання біоенергії. Такий спосіб використання виведених 
земель практично не впливає на формування внутрішньої дози опромінення населення та, з 
огляду на особливості рослин ріпаку, при повній відсутності видимих слідів променевого 
ураження може накопичувати радіоактивні речовини в обсягах, які у десятки разів 
перевищують їх кількість у ґрунті, що може позитивно впливати на винос радіонуклідів з 
верхніх шарів грунту. 

Обґрунтування доцільності вирощування ріпаку на радіоактивно забруднених 
територіях. Забруднення ґрунтів радіонуклідами може відбуватися за різних причин, 
основними з яких є робочі або аварійні викиди атомних електростанцій. Якщо в ґрунті 
відбувається нагромадження радіонуклідів або їхній рівень у результаті аварійних викидів 
перевищує припустимі норми, то це спричиняє не тільки високий рівень радіації для 
місцевого населення, але й створює небезпеку забруднення продуктів сільськогосподарської 
діяльності. 

Так, наприклад, аварія на ЧАЕС в 1986 році зумовила радіоактивне забруднення 
величезних територій Європи. Радіоактивні опади були виявлені на території Швеції, 
Фінляндії, Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країн Європи. Площа, на якій виявлено 
забруднення цезієм-137 з рівнями понад 40 кБк/км2 тільки в Україні складає близько 43 тис. 
км2. Значні території були забрудненні і внаслідок аварії на АЕС «Фукусіма-1» в 2011 році. 

Радіоактивні продукти техногенного походження надходять на земну поверхню, 
включаються у фізико-хімічні, біохімічні та інші процеси, які протікають в ґрунтах, 
створюють небезпеку забруднення рослинної продукції та додаткового опромінення людей. 

Для зменшення ступеня впливу на населення цих факторів використовують різні 
способи дезактивації ґрунту, що базуються на різних принципах: нанесення на поверхню 
ґрунту плівкоутворюючих сполук (з фіксованими в ній радіонуклідами плівку видаляють і 
піддають подальшій утилізації); нанесення на ґрунт хімічних реагентів (здійснюється 
фіксація радіонуклідів на поверхні ґрунту); механічне видалення забрудненого шару ґрунту 
та інші. Проте дані прийоми ефективні лише при забрудненні поверхневого шару (в 
початковій фазі техногенного забруднення) й зовсім не придатні для видалення 
радіонуклідів, що вже мігрували в глибину ґрунтового масиву. Окрім того, при застосуванні 
даних прийомів очистки ґрунту вилучається з обороту найбільш родючий шар, а сам процес 
вимагає обробки й утилізації значних масивів ґрунту. 

У цьому плані нововиявлені процеси фітореабілітації викликають значний науковий і 
практичний інтерес і характеризуються привабливістю як у фінансовому, так і екологічному 
плані. Фітореабілітація (фіторемедіація) – використання рослин для виведення або 
нейтралізації забруднювачів (в даному випадку радіонуклідів) з подальшою переробкою їх 
на технічні цілі – є перспективною стратегією очищення забруднених територій у віддалений 
період після аварій. Наразі дослідження з фіторемедіації забруднених ґрунтів є досить 
актуальними в ряді країн Європи, у Білорусії та Японії. 

Фіторемедіація не тільки сприяє очищенню ґрунтів, але й перешкоджає ерозійним 
процесам і тим самим покращує структуру ґрунтів, їх родючість та дає можливість 
використовувати біомасу для виробництва біоенергії. Тобто, фіторемедіація передбачає 
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вирощування на забрудненій місцевості рослин, що акумулюють через кореневу систему 
радіонукліди, які утримуються в ґрунті, і видалення рослинного покриву з подальшою його 
переробкою або утилізацією. Така технологія дозволяє, зберігаючи природну структуру 
ґрунту, переміщати радіонукліди із ґрунту в біомасу, тим самим знижуючи в ній вміст 
небезпечних для населення радіоактивних елементів. Для утилізації радіоактивно 
забрудненої біомаси можуть бути використані відомі методи концентрування й захоронення 
відходів (метод екстракції, сушіння, спалювання та ін.) або використання її в якості сировини 
для виробництва біоенергії. 

Підготовка до реабілітації чорнобильської зони, забрудненої викидами радіонуклідів, 
шляхом вирощування технічних культур проводиться давно. Нещодавно Кабінетом 
Міністрів України схвалено «Концепцію реалізації державної політики у сфері розвитку 
діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» (розпорядження № 535-р від 18.07.2012 року). [24]. 

Метою концепції є визначення напрямів і пріоритетів організаційної, виробничої, 
науково-технічної, природоохоронної та іншої діяльності в зоні відчуження, спрямованої на 
мінімізацію екологічної небезпеки та збереження природних багатств, матеріальних, 
духовних і культурних цінностей, забезпечення стійкості та біорізноманіття її екосистеми, а 
також використання зони відчуження в господарських цілях. 

Концепцією передбачається можливість реалізації в зоні забруднення проектів у сфері 
зеленої енергетики, в тому числі розміщення вітрових і сонячних електростанцій, 
вирощування сільськогосподарських енергетичних культур (ріпаку, швидкозростаючої 
верби) і розміщення виробництва з їх переробки. Дослідження щодо переходу радіонуклідів 
з ґрунту в рослини ведуться з 1990-х років. Наразі вже створені динамічні моделі поведінки 
радіонуклідів у різних типах ґрунтів, їх трансформації, кількісні та якісні характеристики 
переходу їх до високоенергетичних рослин, у тому числі і до рослин ріпаку. 

Узагальнені результати наукових розробок багатьох вчених і експериментальні дані 
досліджень, проведених на базі Житомирського національного агроекологічного 
університету свідчать, що ріпак відноситься до сільськогосподарських культур з 
максимальним накопиченням радіонуклідів і може використовуватися як одна із найбільш 
ефективних фіторемедіаційних культур при реабілітації радіоактивно забруднених територій. 
Як фіторемедіатор ріпак має ряд позитивних ефектів: 

1. Рослини ріпаку характеризуються властивостями накопичувати радіоактивні 
речовини, які у десятки разів перевищують їх кількість у ґрунті, що може позитивно 
впливати на винос радіонуклідів з верхніх її шарів. 

2. Ріпак є гарним попередником для зернових культур, створює добрі агротехнічні 
умови для наступних культур у сівозміні, покращує структуру і підвищує родючість ґрунтів. 
На кожному гектарі він залишає в 1,5-2 рази більше кореневих решток, ніж конюшина. Вміст 
в них поживних речовин еквівалентний 15-20 тоннам гною. Ще стільки ж їх у подрібненій і 
розкиданій соломі [16].  

3. Біомаса ріпаку – важливе джерело біоенергії (біодизель, біогаз) і відновлювальна 
сировина для промисловості. Ріпак підсилює багатофункціональність економіки, підтримує її 
диверсифікацію і відкриває підприємствам нові можливості отримання доходів. 

4. Вирощування ріпаку забезпечує найвищу продуктивність на 1 га посівів і 
продуктивність праці при збиранні комбайном. При оцінці енергетичної ефективності 
вирощування ріпаку встановлено, що співвідношення між споживанням і виробництвом 
енергії у ріпака одне з найбільш високих – 1:2,25, тоді як у пшениці воно дорівнює 1:1,14. 

Крім того, вирощування ріпаку не суперечить вимогам охорони навколишнього 
середовища, якщо дотримуватися принципів адаптивно-ландшафтного землеробства і 
інтегрованого захисту рослин. Його посіви позитивно впливають на екологічну ситуацію. 
Наприклад, 1 га посівів озимого ріпаку виділяє 10,6 млн. л кисню, що виводить цю культуру 
на друге місце після цукрового буряку (15 млн. л). Слід зазначити, що 1 га лісу виділяє лише 
4 млн. л кисню. При вирощуванні ріпаку знижується вміст азоту в ґрунті, що залишився 
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після збирання попередників, у результаті поглинання його потужною кореневою системою 
рослин. Це певною мірою знижує ризик вимивання нітратів і забруднення ними підземних і 
поверхневих вод. До того ж, швидким суцільним покриттям ґрунту ріпак перешкоджає 
поширенню водної та вітрової ерозії.  

Що стосується радіонуклідів, то значна їх частина залишається в соломі, яка після 
збирання врожаю, в залежності від рівня забруднення, може піддаватися різним видам 
переробки для подальшого використання в якості сировини для біоенергії, подрібнюватися і 
відразу ж заорюватися або утилізуватися. Решта 38-42% радіонуклідів, які накопичуються в 
насінні, в олію не потрапляють. Вони залишаються в макусі, яка, в залежності від рівня 
радіонуклідного забруднення, теж може використовуватися або в якості сировини для 
біоенергії, або високобілкового корму для сільськогосподарських тварин. 

Отже, вирощування ріпаку на радіоактивно забруднених територіях в якості сировини 
для виробництва біоенергії може бути одним з найбільш перспективних шляхів 
фітореабілітації сільськогосподарських угідь, виведених з обороту за радіологічним 
фактором. 

Особливості вирощування ріпаку в умовах радіоактивного забруднення Північної 
частини Житомирської області. Вирощування ріпаку на радіоактивно забруднених 
територіях Житомирської області, особливо в Народицькому районі, в якості 
фітореабілітаційної культури має певні обмеження, регламентовані, насамперед, 
радіологічними факторами та природно-кліматичними умовами зони.  

Радіологічні фактори. Це, насамперед, наявність у даній зоні територій, переведених до 
категорії радіаційно небезпечних земель. Відповідно до Закону України «Про правовий 
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» найбільш забруднені землі після аварії, що сьогодні потребують реабілітації, є 
землями зони безумовного (обов’язкового) відселення, на яких неможливе проживання та 
ведення сільськогосподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності. 

 
Таблиця 11 

Характеристика критеріїв зон радіоактивного забруднення 

№ 
з/п 

Назва зони 
радіоактивного 
забруднення 

Дозовий 
критерій, 
мЗв за рік 

Тимчасові критерії щільності забруднення 
території радіонуклідами (Кі/км) 

ізотопи цезію 
(134, 137) 

ізотопи 
стронцію 90 

ізотопи 
плутонію 

1 Зона відчуження Територія, з якої було проведено відселення у 1986 році 

2 
Зона безумовного 
(обов’язкового) 
відселення 

Вище 5,0 Вище 15,0 Вище 3,0 Вище 0,1 

3 
Зона гарантованого 
добровільного 
відселення 

1,0-5,0 5,0-15,0 0,15-3,0 0,01-0,1 

4 
Зона посиленого 
радіоекологічного 
контролю 

0.5-1,0 1,0-5,0 0,02-0,15 0,005-0,01 

 
Межі зон радіоактивного забруднення за результатами уточнення радіаційного стану 

території, що здійснювалося протягом 1990-1995 років, та дозиметричної паспортизації було 
встановлено урядовими рішеннями у 1991-1995 роках (постанова КМУ країни від 23.07.91 
№106, розпорядження КМ України від 12.01.93 №17-р і від 27.01.95 №37-р відповідно до 
критеріїв, представлених у таблиці 11 [24]. 
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У Житомирській області межі зон безумовного (обов’язкового) відселення затвердила 
18 сесія обласної ради народних депутатів ХХI скликання своїм рішенням від 15.02.94 р. та 
припинила право користування землями з високим рівнем радіаційного забруднення: 137Cs 
більше 15 Кі/км2 – на мінеральних та від 5 до 15 Кі/км2 – на органогенних ґрунтах у 
Народицькому районі на площі 17998, 3 га, Овруцькому – 1032,1 га, Олевському – 1932,1 га, 
Коростенському – 883,9 га, Лугинському – 2704,5 га, Малинському – 75 га та надала їх у 
довгострокове користування (15 років) Житомирській обласній спеціалізованій станції з 
догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) відселення загальною площею 27899 
га. Всього за 1986-1994 рр. у Житомирській області вилучено з господарського обігу більше 
72 тис. га земель. 

Відповідно до даних законодавчих актів у Народицькому районі до зони безумовного 
(обов’язкового) відселення було віднесено більше 50 тисяч га, де щільність забруднення 
угідь складала більше 555 кБк/м2, а щільність забруднення окремих ділянок становила 
більше 1480 кБк/м2 (40Кі/км2). Проте наразі радіаційна ситуація на виведених землях суттєво 
змінилася. Аналіз результатів останніх обстежень територій, виведених із 
сільськогосподарського обігу, показує, що із врахуванням природних процесів 
(автореабілітації), щільність забруднення орного шару деяких ґрунтів уже знизилась на 50-
60%. При цьому фізичний розпад 137Cs і 90Sr здійснюється з однаковою швидкістю і 
радіоактивність ґрунтів внаслідок цього зменшується вдвічі за 30 років. Крім того, значні 
площі земель з високим рівнем забруднення відійшли до створеного указом Президента 
України №1129/2008 заповідника «Древлянський». Землі, що залишилися у підпорядкуванні 
Народицької районної станції по догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) 
відселення можуть, за певних умов, підлягати реабілітації. 

Слід також зазначити, що, відповідно до чинного законодавства, ведення 
сільськогосподарського виробництва на землях безумовного (обов’язкового) відселення 
забороняється. Тому на здійснення будь-якої діяльності з метою одержання товарної 
продукції (вирощування ріпаку не виключення) потрібно мати спеціальний дозвіл 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Природно-кліматичні умови зони. Зона безумовного (обов’язкового) відселення 

Народицького району знаходиться у північно-східній частині області і займає центральну 
східну та південно-східну територію району. За «Схемою природно-сільськогосподарського 
районування України» (Київ, Укрземпроект, 1985 р.) район входить до складу Полісся. На 
території зони розташовано 36 сіл, 18 з них виселені повністю і 18 – частково. 

Територія зони характеризується слабохвилястим типом рельєфу з незначними 
амплітудами коливання відносних висот, де значні слабодерновані (часто заболочені) 
пониження чергуються з невеликими за площами підвищеннями, що мають плоскі вершини 
та пологі схили, крутизна яких не перевищує 1-2°. У зв’язку з незначним стоком, змив і 
розмив ґрунтів та пов’язане з цим яроутворення на землях зони проявляється на дуже 
обмежених (близько 200 га) територіях. Незначна потужність процесів водної ерозії 
обумовлює слабку горизонтальну міграцію радіонуклідів, які зосереджені у верхній частині 
ґрунтової товщі. 

У структурі ґрунтового покриву зони переважають дерново-підзолисті ґрунти, в 
основному піщаного та зв’язно-піщаного (41,3% від площі всіх угідь) механічного складу, 
які характеризуються незначним вмістом (від 0,8 до 1,2) гумусу, кислою реакцією ґрунтового 
розчину (рН сольова 4,7–5,3) та насиченістю основами. Ґрунтовий поглинаючий комплекс 
слабо насичений основами. Концентрація іонів кальцію не перевищує значення 8 мг-екв/100г 
ґрунту. Вміст калію знаходиться в межах 8-12 мг/100 г ґрунту. Ґрунти низько- і 
середньозабезпечені фосфорними сполуками. Вміст фосфору не перевищує 8 мг/100 г. Лише 
в окремих випадках відзначається його підвищений вміст (20 мг/100 г ґрунту). Концентрація 
гідролізованого азоту в орному шарі становить 3,8-4 мг/100 г ґрунту. 
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Легкий механічний склад ґрунтів обумовлює їх низьку протидефляційну здатність і в 
результаті активізації процесів вітрової ерозії сприяє значній горизонтальній міграції 
радіонуклідів, зосередженню їх в геохімічних та штучних межах, де вони утворюють плями 
підвищеного забруднення. Після припинення використання таких земель у 
сільськогосподарському виробництві їх засівають травосумішками злакових трав. Також іде 
процес часткового заліснення найменш якісних за родючістю площ. Хімічний склад дерново-
підзолистих ґрунтів викликає слабке протікання процесів необмінного погашення цезію-137. 
У зв’язку з цим він характеризується у зазначених, а також в органогенних (торфо-болотних) 
і аналогічних їм ґрунтах різко підвищеним значенням міграційної здатності і біологічної 
доступності.  

Гідрографічна мережа зони представлена річками, рівчаками, меліоративними 
каналами, а також водоймами та болотами. Найбільшими річками тут є Жерев, Норинь і Уж, 
які беруть початок в Ємільчинському та Овруцькому районах і належать до басейну ріки 
Прип’ять. У межах зони притоками цих річок є Грезля, Звіздаль, Лозниця, Кам’янка.  

Заплави рік з пологими схилами (крутизна до 1°) переходять в надзаплавні тераси. На 
14,6 км надзаплавні тераси мають круті схили (5-7°), де можлива горизонтальна міграція 
радіонуклідів. Клімат зони помірно-континентальний, досить вологий, з прохолодним 
тривалим літом і м’якою зимою. Середньорічна температура повітря складає 6,9°С. 
Абсолютний річний мінімум температури повітря -35°С, абсолютний максимум +36°С. 
Середньорічна багаторічна сума опадів досягає 560-580 мм. Гідротермічний коефіцієнт – 
1,25. Кліматичні умови обумовлюють глибоке проникання атмосферних опадів в товщину 
ґрунту, що, поряд з іншими факторами, сприяє посиленню вертикальної міграції 
радіонуклідів.  

Характер рельєфу, атмосферні опади, мікрокліматичні умови сприяли утворенню 
високоградієнтної структури забруднення в межах окремих ділянок зони безумовного 
(обов’язкового) відселення Народицького району. У першу чергу, це стосується долин річки 
Уж та Жерев та територій населених пунктів  Народичі, Христинівка, Ноздрище, Нове 
Шарне, Старе Шарне, Базар, Булів, Васьківці, Великі Кліщі, Великі Минькі, Ганнівка, 
Калинівка, Карпилівка, Колосівка, Любарка, Малі Кліщі, Малі Минькі, Рудня-Базарська, 
Рудня-Осошня та  Селець. 

Тому, перш ніж займатися вирощуванням озимого або ярого ріпаку в геохімічних 
умовах Полісся України, куди відноситься і територія Народицького району Житомирської 
області, кожен агроном сільськогосподарського підприємства, фермер або інвестор повинен 
переконатися, що місцеві умови повністю відповідають вимогам цієї культури, тобто 
вивчити природно-кліматичні ресурси зони та співставити їх з біологічними вимогами 
культури. 

Ботанічна характеристика і біологія ріпаку. Ріпак відноситься до сімейства 
хрестоцвітних (Cruiciferae). Він є амфідиплоїдним гібридом суріпиці (B. campestris) і капусти 
(B. oleraceae). Ярий ріпак створений селекцією схильних до цвітухи типів з озимого ріпаку, 
тому має велику морфологічну й фізіологічну схожість з озимим ріпаком, але внаслідок 
більш короткого вегетаційного періоду розвивається дещо слабше, має знижену врожайність 
і містить менше масла (на 2-4%). Ріпак має сильно розвинений стрижневий корінь, який у 
верхній частині досягає діаметра 1-3 см, глибоко (на 2 і більше метрів) проникає в ґрунт, 
проте дуже чутливий до ущільнення ґрунту і підґрунтя. Від центрального стрижня відходять 
міцні бічні корені. Розвиток тонких коренів і кореневих волосків слабкий, чим пояснюється 
низька засвоюваність поживних речовин і величина їх споживання, за винятком фосфору 
[18]. 

У озимого ріпаку восени утворюється листова розетка з черешчатими, ліроподібно-
перістонадрізаними, рідковолосистими листочками з синюватим відтінком. Ярий ріпак не 
утворює листової розетки, а відразу переходить у фазу розтягування. Рослина дає тільки одне 
стебло, яке досягає у висоту від 100 до 200 см у озимого ріпаку, а у ярого – від 80 до 150 см. 
Розгалуження відбувається тільки у верхній його частині після початку цвітіння і залежить 
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від забезпеченості рослин поживними речовинами, а також від площі живлення. Нижнє 
листя – черешкове, ліроподібно-перістонадрізане, по черешку і краях вкрите щетинистими 
волосками. Верхні листки – подовжено-ланцетоподібні з розширеною підставою, що 
охоплює наполовину стебло. 

Суцвіття – довга пухка кисть, відцвітає з низу до верху. Квітки жовті, бутони 
розташовані вище, ніж відкриті квітки. Тривалість цвітіння окремої квітки – три дні. Так як 
бічні пагони відстають у своєму розвитку від головного стебла, цвітіння рослин триває 
(залежно від погоди) 3-5 тижнів. Приблизно у 70% квіток відбувається самозапилення, у 
інших 30% – перехресне запліднення комахами (в основному, бджолами). Плід – гладкий або 
слабобугорчатий стручок довжиною 6-12 см. На одній рослині буває в середньому 200-300 
стручків. Стулки стручка розділені перегородкою, по обидві сторони від якої знаходиться 
насіння. Число насіння в стручку – від 16 до 40 штук. Маса 1000 насінин у озимого ріпаку – 
від 4 до 6 г, у ярого – від 3 до 5 г. Термін проростання насіння за температури 15-18°С – від 4 
до 5 днів. 

Озимий ріпак (як і ярий) – рослина довгого дня, причому у гібридів ця властивість 
виражена слабше. Для гарного генеративного розвитку ярий ріпак на початковому етапі 
вимагає трохи холоду. Тому йому необхідний ранній термін посіву. Сучасні сорти озимого 
ріпаку мають тривалий період розвитку – 120-150 діб, а сорти ярого ріпаку – 90-100 діб. 
Компонентами врожайності ріпаку, які визначаються генотипом і на які можна впливати 
агротехнічними заходами є число рослин на квадратному метрі, середня кількість бічних 
пагонів на одній рослині (або стручків), насіння на одній рослині (або в одному стручку), 
маса тисячі насінин. Ріпак має велику здатність до регенерації, що дозволяє йому, до певної 
міри, компенсувати зрідженість стеблостою внаслідок поганої польової схожості, 
вимерзання і згубної діяльності шкідників. У ярого ріпаку ця властивість виражена слабше. 
Озимий ріпак – високопродуктивна олійна культура. За насіннєвої продуктивності вона 
посідає перше місце серед олійно-білкових культур. Практика показує, що наразі озимий 
ріпак в якості сировини для біопалива може посідати одне з провідних місць. Основна 
причина, що стримує впровадження цієї культури, полягає в тому, що не завжди 
забезпечується стабільна перезимівля ріпаку. Успішна перезимівля залежить, головним 
чином, від біологічних особливостей сорту, а ще більше – від дотримання всіх елементів 
загального технологічного процесу обробітку. 

Вивчення біологічних особливостей озимого і ярого ріпаку протягом виконання 
проекту показало, що кліматичні умови є одним із вирішальних факторів для вирощування 
ріпаку й отримання високих врожаїв насіння. Ріпак вважається холодостійкою олійною 
культурою, яка добре пристосовується до помірного європейського клімату. 

Озимий ріпак на території Народицького району найкраще розвивається за помірно 
вологої й м’якої осені, при цьому він здатний витримувати морози під сніговим покривом до 
-30°С, а без снігового покриву – до -20°С. Він негативно реагує на раптові коливання і 
тривале зниження температури восени, коли рослини ще не встигли загартуватися (як це 
відбулося, на жаль, восени 2006 року), або навесні, після відновлення вегетації рослин. Слід 
зазначити, що озимий ріпак може гинути в умовах району і в результаті випрівання, коли 
восени сніг випадає на ще незамерзлий ґрунт, і рослини, тривалий час перебуваючи під його 
товстим покривом, задихаються і гинуть, що й було у 2007-2008 роках. Весняні заморозки до 
травня також можуть викликати розрив стебла, відмирання окремих кольорів або суцвіть на 
рослині. Осіння вегетація рослин озимого ріпаку вимагає суми активних температур більше 
5°С не менше 600-800°С, яка припадає на період 60-90 днів активної вегетації. Більш за все 
уражається за низьких температур коренева шийка і точка росту. Несприятливими для 
озимого ріпаку в умовах району є перепади температур взимку і рано навесні. Недостатньо 
розвинені незагартовані рослини, в яких розетка сформована з 3-4 листків, гинуть, як 
правило, за температури -10°С – -12°С. Причинами вимерзання озимого ріпаку можуть бути 
переростання рослин з осені, різкі перепади температур взимку і навесні. 
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Стійкість ріпаку до морозів залежить і від вологості ґрунту. Якщо ґрунт сильно 
зволожений, то навіть за температури 6-8°С ріпак може вимерзнути. Якщо ґрунт сухий, то 
ріпак витримує низьку температуру у межах 18-20°С протягом декількох днів. На території 
району рослини озимого ріпаку починають весняну вегетацію через декаду після переходу 
середньодобової температури повітря за 1-3°С тепла. Потрібно також пам’ятати, що 
зимостійкість рослин озимого ріпаку значно залежить від агротехнічних заходів, проведених 
восени (терміну і якості підготовки ґрунту, своєчасності сівби, норм висіву, ширини 
міжрядь, кількості внесених азотних добрив). У період вегетації ріпак віддає перевагу 
помірно прохолодній температурі. Висока продуктивність рослин спостерігається за умови, 
коли середньомісячна температура повітря у квітні знаходиться в межах 8-10°С, в травні – 
13-15°С, червні – 16-17°С, липні – 18-20°С. 

Насіння ярого ріпаку проростає за температури 1-3°С. Сходи ярого ріпаку у фазі 
сім’ядоль і 1-2 справжніх розеткових листків переносять короткострокові заморозки до -4°С, 
а в фазі 4-6 розеткових листків – до -7°С. Мінімальна сума активних температур для вегетації 
ярого ріпаку становить 1700°С, оптимальна – 1900-2100°С. Найкращим температурним 
режимом для вегетації рослин ярого ріпаку у фазі цвітіння, формування стручків і дозрівання 
є 18-25°С. Оптимальна вологозабезпеченість рослин відбувається при річній сумі опадів 600-
700 мм, задовільна – при 500-600 мм. При сумі опадів нижче 400 мм і в посушливі роки 
врожай насіння достовірно знижується [2,18]. 

Для отримання сходів і початкового розвитку рослин необхідно не менше 20 мм опадів, 
або запас вологи в ґрунті повинен становити не менше 50% сухої маси насіння. Потреба у 
волозі протягом вегетації ярого ріпаку неоднакова, у перші 6-8 тижнів після появи сходів 
вона зовсім незначна. Навесні рослинам вистачає зимових запасів вологи. 

Найбільш критичними періодами у забезпеченні озимого і ярого ріпаку вологою є 
наступні фази розвитку рослин: проростання насіння, формування розетки, бутонізація, 
цвітіння, формування стручків. Ріпак чим пізніше сходить, тим повільніше розвивається. 
Дефіцит вологи в ґрунтах у фазі стеблування-цвітіння призводить до слабкого галуження 
рослин, фізіологічного в’янення, опадання бутонів і квітів, скорочення фази цвітіння, 
зниження продуктивності рослин. Під час цвітіння бажаною є вологість ґрунту близько 80%. 
У цей час на кожний гектар площі для одержання врожаю насіння ріпаку 20 ц/га необхідно 
400-500 мм опадів. Наприклад, у 2012 році озимий ріпак добре розвивався завдяки частим, 
але помірним дощам. Розподіл опадів під час вегетації є найбільш оптимальним, коли в 
квітні випадає близько 50-60 мм, в травні – 70-75 мм, червні – 75-80 мм, липні – 30-40 мм. 

Сприятливою умовою для вегетації рослин ярого ріпаку є висока відносна вологість 
повітря, що не завжди буває в наших місцях. У посушливих умовах дозрівання рослин 
прискорюється, насіння формується щупле, маса 1000 насінин зменшується більш, ніж у два 
рази, суттєво знижується вміст олії в насінні. Вимоги до ґрунту порівняно з кліматичними 
умовами Народицького району у озимого і ярого ріпаку значно нижчі. Згідно з даними 
багатьох дослідників встановлено, що ріпак добре росте і розвивається на 
середньозабезпечених поживними елементами ґрунтах з нейтральною або слабокислою 
реакцією сольового розчину – темно-сірих і сірих лісових ґрунтах, дерново-підзолистих, 
дерново-карбонатних, дернових і дерново-глейоватихх ґрунтах з легко- і середньо-
суглинковим механічним складом. Високі врожаї ріпаку одержують на ґрунтах, які 
відповідають наступним агрохімічним показникам:  

вміст гумусу, % – не менше 0,9-1,1;  
кислотність ґрунту, рН – 5,8-6,5;  
калій, мг на 100 г ґрунту – 12,0-14,5;  
фосфор, мг на 100 г ґрунту – 6,0-7,5;  
магній, мг на 100 г ґрунту – 5, 0-7,0;  
бор, мг на 1 кг ґрунту – 0,25;  
сірка, мг на 1 кг ґрунту – 30-60;  
марганець, мг на 1 кг ґрунту – 10-15, що характерно для багатьох угідь району. 
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Непридатними для вирощування озимого і ярого ріпаку в районі є ґрунти, важкі за 
механічним складом, з водонепроникним підорним пластом, близьким заляганням ґрунтових 
вод, а також торфовища, ґрунти, легкі за механічним складом, з недостатньою 
теплопровідністю, кислі без вапнування. 

Технологія вирощування ріпаку. Технологічний процес вирощування ріпаку на 
радіоактивно забруднених територіях складається з ряду послідовно виконуваних операцій, 
які направлені на створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин з метою 
одержання високих врожаїв цієї культури, забезпечення і покращення родючості ґрунту та 
зменшення впливу радіаційних навантажень на навколишнє середовище. Проте слід 
пам’ятати, що поряд з одержанням продукції одним з головних завдань при вирощувані 
ріпаку є мінімізація радіаційного забруднення цієї зони та радіаційний захист не тільки 
працівників, що будуть задіяні в технологічному процесі, а й населення, яке мешкає в 
населених пунктах зони обов’язкового відселення. У зв’язку з наявністю на виведених 
землях площ з нерівномірним рівнем забруднення технологія вирощування ріпаку, 
насамперед, повинна включати в себе підбір поля з радіологічною оцінкою його стану, 
систему підготовки ґрунту, підживлення, догляд за посівами, збирання і післязбиральну 
доробку насіння. 

Підбір поля для ріпаку та прогноз рівнів його радіонуклідного забруднення. 
Вихідною інформацією для прийняття рішення з фітореабілітації земель шляхом 
вирощування ріпаку має бути оцінка можливих рівнів забруднення його врожаю на полях 
майбутньої сівозміни. Ця оцінка виконується на основі даних про фізичні (тип і склад), 
агрохімічні характеристики ґрунтів і щільності їх забруднення радіонуклідами по кожному 
полю сівозміни з використанням коефіцієнтів переходу (Кп). Очікуваний рівень забруднення 
продукції для необхідних видів рослин і різних щільностей забруднення розраховується по 
співвідношенню: 

Ар=КпР, 
де Р – щільність забруднення ґрунту, кБк/м-2 (Кi/км-2); Ар – концентрація 137Cs у 

продукції, Бк/кг-1 (Кi/кг-1).  
Значення коефіцієнтів переходу можуть прийматися із довідникових матеріалів для 

певного типу ґрунту [10]. Проте слід відмітити, що завдяки процесам іммобілізації 137С 
ґрунтово-поглинальним комплексом коефіцієнти переходу радіоцезію з ґрунту в 
сільськогосподарські рослини за період після аварії суттєво зменшилися (10-50 разів у 
залежності від типу ґрунту). Тому буде доцільнішим користуватися даними, які були 
отриманні в експерименті «Ріпак для відродження Народицького району» [23]. (Рис. 19, 20). 
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Рис. 19. Коефіцієнти переходу 137Cs і 90Sr у насіння ярого ріпаку 

(середнє за 2007-2012 рр.) 
Як видно з рис. 1-2, для оптимального прогнозування забруднення продукції ріпаку на 

радіоактивно забруднених землях Народицького району доцільно сприймати коефіцієнт 
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переходу для насіння ярого ріпаку за 
137

Cs у межах 0,17-0,63, а за 
90

Sr – 2,86-6,0, для озимого 

0,1-0,3 та 1,4-2,8 відповідно. 
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Рис. 20. Коефіцієнт переходу 

137
Cs і 

90
Sr у насіння озимого ріпаку 

(середнє за 2007-2012 рр.) 

 

Проте слід відмітити, що коефіцієнти переходу радіонуклідів мають значні коливання і 

залежать від багатьох факторів, найбільш суттєвими з яких є тип і родючість ґрунту та рівень 

мінерального забезпечення. Очікувані рівні забруднення врожаю оцінюються не тільки по 

ріпаку, а й за всіма іншими культурами сівозміни по кожному полю, тобто оцінюються 

прогнозні рівні забруднення врожаю за весь період ротації і на кожну сівозміну складається 

своєрідний радіологічний паспорт, куди заносяться всі дані. 

Тому при розміщенні культур в сівозміні, при плануванні певних завдань слід 

враховувати їх особливості за інтенсивністю накопичення радіонуклідів. Так, за величиною 

накопичення 
137

Cs на одиницю сухої речовини при однаковій щільності забруднення ґрунтів 

сільськогосподарські культури можна розташувати в низхідному порядку так: люпин – горох 

– вика – ріпак – овес –просо – ячмінь – пшениця – жито – кукурудза. За накопиченням 
90

Sr 

сільськогосподарські культури розташовуються наступним чином: яровий ріпак – люпин – 

озимий ріпак – горох – вика – ячмінь – яра пшениця – овес – озима пшениця – озиме жито. 

Отже, завдяки радіологічний оцінці земель та прогнозу забруднення рослин можливо 

встановити такі території, на яких є потенційні можливості в найкоротший термін 

організувати виробництво продукції ріпаку, в якій вміст радіонуклідів не перевищуватиме 

допустимі нормативи для сільськогосподарської та технічної сировини, за умови 

неперевищення встановлених дозових навантажень для населення. Вказані матеріали будуть 

основою для прийняття остаточних рішень щодо реабілітації тих чи інших угідь шляхом 

порівняння аналізу досягнутих рівнів забруднення продукції ріпаку й інших культур 

сівозміни на реабілітаційних землях з прогнозними. Це необхідно для того, щоб не 

підвищити досягнутий рівень дозових навантажень населення тих населених пунктів, які 

будуть використовувати реабілітаційні землі. 

Місце ріпаку у сівозміні та підбір культур. Дотримання сівозміни позитивно впливає 

на підвищення урожайності ріпаку, зменшує ураження рослин хворобами і пошкодження 

шкідливими організмами, поліпшує фітосанітарний стан ґрунту. Планування сівозмін на 

радіоактивно забруднених територіях не потребує принципових відмінностей. Тому при 

вирощувані ріпаку в абсолютній більшості випадків доцільно застосовувати прийняті для 

даної зони сівозміни. Однак розміщення культур в сівозміні повинно відбуватися з 

врахуванням зменшення концентрації радіонуклідів в рослинній продукції. 
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В звичайних умовах якість продукції рослинництва майже не залежить від поля, на 
якому її вирощують. Зовсім інша ситуація спостерігається на забруднених територіях, де 
концентрація радіонуклідів в продукції визначається сумарною дією двох факторів – 
щільністю забруднення ґрунту, яка може відрізнятися на сусідніх полях у декілька разів за 
рахунок нерівномірного просторового розподілу радіоактивних випадінь, і властивостей 
грунту, що в реальних ландшафтних умовах Полісся також можуть суттєво розрізнятися 
навіть в межах одного поля. За рахунок правильного розміщення культури на тому чи 
іншому полі з урахуванням місця в сівозміні, біологічних особливостей рослин та при 
дотриманні агрохімічних і агротехнічних вимог можна від декількох до 10 і більше разів 
зменшити  або збільшити накопичення радіоцезію в урожаї.  

У зв’язку з цим рекомендується ріпак в сівозміні розміщувати на найбільш критичних 
за радіонуклідним забрудненням площах, тобто так, щоб він зміг для послідуючих культур 
забезпечити підвищений вміст обмінного калію, фосфору, нейтральну або слабокислу 
реакцію ґрунту та зменшення водорозчинних форм радіонуклідів. Розміщення інших культур 
в сівозміні, як уже відмічалося вище, відбувається з врахуванням, перш за все, їх 
властивостей до накопичення радіонуклідів. 

Сівозміни під ріпак планують не менше, як на 4 поля. Найкращий попередник під ріпак 
– чорний пар після багаторічних трав (конюшини, люцерни), зайнятий пар після 
зернобобових. З огляду на те, що в даному випадку ріпак розглядається як реабілітаційна 
культура, то виведені з використання сільськогосподарські угіддя можуть слугувати добрим 
попередником для цієї культури. При вирощуванні ріпаку на дерново-підзолистих ґрунтах 
різного механічного складу зі щільністю забруднення 10-15 Кі/км2 (370-555кБк/м2) 
рекомендується дотримуватися таких сівозмін: 

4-пільна сівозміна (1. Яра пшениця; 2. Озимий ріпак; 3. Злаково-бобова суміш; 4. 
Пропашні). 

5-пільна сівозміна (1. Ярий ячмінь; 2. Озиме жито; 3. Ріпак; 4. Озима пшениця; 5. 
Пропашні: кукурудза, картопля). 

Схема 4-пільної сівозміни, що використовувалася при виконанні проекту «Ріпак для 
відродження Народицького району»:  

1. Озимий ріпак. 
2. Озима пшениця/озимий ячмінь. 
3. Вико-вівсяна сумішка. 
4. Гречка. 
Таке розміщення культур у сівозміні з урахуванням властивостей та щільності 

забруднення ґрунтів, а також біологічних властивостей різних культур дозволяє максимально 
вивести радіонукліди з ґрунту ріпаком та регулювати рівні забруднення урожаю і виробляти 
продукцію інших культур сівозміни з мінімальним вмістом радіонуклідів (табл. 12). 

Із даних таблиці видно, що після посівів ріпаку забруднення сільськогосподарських 
культур за 137Cs в досліді практично відповідають гранично допустимим нормам, за 
виключенням зерна вики. Проте, у досліді вики в чистих посівах не буває, а тільки в суміші 
із зерном вівса, забруднення якого знаходиться в допустимих межах. Що стосується вмісту 
90Sr, то майже всі культури дещо перевищують допустимі норми. Проте, на нашу думку, 
проведення додаткових агрозаходів, таких як внесення вапна та підвищених доз фосфорних 
добрив, може сприяти значному зниженню концентрації 90Sr. 

Обробіток ґрунту. Підготовка ґрунту під посів озимого і ярого ріпаку є 
найважливішим агроприйомом, спрямованим на отримання високих врожаїв насіння. Вона 
повинна проводитися своєчасно, якісно і, в залежності від попередника, переслідувати певні 
цілі: 

а) при першій обробці виведених земель заорати забруднений радіонуклідами шар 
дернини на значну глибину; 

б) зберегти залишкову вологу в ґрунті; 
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в) прискорити початок розкладання рослинних залишків у ґрунті і, тим самим, сприяти 
знищенню збудників хвороб і шкідників; 

г) провести механічну боротьбу з бур’янами при стимуляції проростання насіння 
бур’янів і падалиці зернових; 

д) заробити добрива в ґрунті; 
ж) поліпшити структуру орного шару ґрунту.  

 
Таблиця 12  

Питома активність 137Cs і 90Sr в сільськогосподарських культурах 
сівозміни з ріпаком 

 
При першій обробці ґрунту головним завданням є заорати забруднений шар дернини на 

значну глибину (на легких ґрунтах – на глибину 22-25 см, важких – до 30 - 40 см), щоб 
зменшити можливість контакту кореневої системи культур сівозміни з радіонуклідами і 
забезпечити фіксацію останніх глинистими мінералами ґрунту. При цьому доцільно 
використовувати ярусні плуги. На мінеральних ґрунтах верхній шар (8-10 см) складається 
прошарком по дні борозни глибиною 23-25 см, а чистий від радіонуклідів шар переміщується 
поверх його без обороту або з оборотом, в залежності від наявності агрегатів.  

Наступну оранку ґрунту проводять на меншу глибину – до 18-20 см. Поглиблення ж 
існуючого орного шару до 21-25 см у даних умовах за рахунок приорювання ще 3-5 см 
частини підзолистого горизонту або материнської породи, навіть при внесенні середніх доз 
добрив або без них, повинно розглядатися як порушення агротехніки, яке може призвести до 
збільшення рівня забруднення рослинної продукції радіонуклідами. Тому після першого 
обробітку виведених земель глибокою оранкою в подальшому на забруднених угіддях 
доцільно ввести безплужний передпосівний обробіток ґрунту. 

Після стернових попередників перевага залишається у класичної системи обробітку 
ґрунту: збір соломи, лущення стерні, оранка, вирівнювання поверхні ґрунту. Важливо 
основний обробіток ґрунту здійснити за 3-4 тижні до передпосівного. Це сприяє осіданню 
ґрунту та створенню необхідної для сівби структури орного шару. Особливу увагу 
приділяють передпосівній підготовці ґрунту, під час якої після оранки ґрунт боронують, 
розпушують, вирівнюють та коткують. Ці операції краще всього проводити комбінованими 
ґрунтообробними агрегатами типу «Європак» впоперек або по діагоналі до запланованого 
напрямку сівби. 

Перехід на мінімізацію обробітку ґрунту дасть змогу значною мірою зекономити 
витрати пального. З цією метою рекомендується застосувати дискування в два сліди, 

Культура 
Питома активність, Бк/кг 

137Cs 90Sr 
ГДК 

137Cs 90Sr 
Гречка (зерно) 53.9 29,1 50 20 

Гречка (солома) 11,0 33,2 - - 
Жито озиме (зерно) 13,4 23.5 50 20 

Жито озиме (солома) <9.0 23.5 - - 

Пшениця озима (зерно) <7,4 21.4 50 20 
Пшениця озима (солома) <8.5 19.3 - - 
Ячмінь (зерно) 23,4 23.0 50 20 
Ячмінь (солома) 11,6 20,3 - - 

Вико-овес (зерно) 45,3 27,6 70 30 

Вико-овес (солома) 14.9 21.3 - - 
Вика (зерно) 113,7 37.2 70 30 
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внесення добрив, культивацію або обробіток комбінованим агрегатом. Проте слід відмітити, 
що даний захід більш ефективний на малозабур’янених площах, на яких немає 
кореневищних і коренепаросткових бур’янів. 

За посушливих умов дискування стерні сприяє збереженню залишкової вологи в ґрунті, 
так як з відкритої поверхні ґрунту після збирання покривної культури в першу добу 
випаровується 5 мм води, у наступні – до 10 мм. Якщо не провести дискування, то за 
тиждень може випаруватися місячна норма опадів, верхній шар такого ґрунту пересохне, 
закаменіє і не буде ніякої можливості якісно підготувати поле під посів озимого або ярого 
ріпаку. Якщо між збиранням попередника і сівбою ріпаку проміжок часу короткий, то 
відразу проводять оранку з одночасним боронуванням.  

Підготовлений ґрунт для сівби озимого або ярого ріпаку повинний відповідати таким 
умовам: бути рівним і чистим від бур’янів, а пухкий шар складати 4-6 сантиметрів. 
Скорочення прийомів чи порушення технологій обробітку ґрунту позначається на 
продуктивності рослин у той же рік. Причому всі сорти ріпаку реагують однаково – 
знижується врожайність зерна. 

Незалежно від основного обробітку ґрунту важливе значення має його прикочування. 
Воно видаляє порожнечі, підтягує вологу з нижчих шарів грунту сприяє покращенню умов 
для появи сходів. Ідеальна передпосівна обробка забезпечується, якщо трактори мають 
подвійні колеса або широкі шини, використовуються прикатні котки з фронтальним 
міжосьовим навішуванням. Прикочування ґрунту до сівби має велике значення при 
запізненні з оранкою, коли ґрунт не встиг осісти. Слід пам’ятати, що ґрунт не повинен 
містити значну кількість великих грудок, так як при тривалих дощах виникає небезпека 
утворення заплавів. Така ж небезпека з’являється і до сходів, якщо прикочувати ґрунт після 
сівби. Тому до даного агроприйому необхідно ставитися дуже обережно. 

Посів ріпаку. Завдання посіву полягає в тому, щоб закласти основу для оптимального 
використання потенційної продуктивності певного сорту або гібрида в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах даної місцевості, при заданій кількості рослин на одиниці площі, їх 
рівномірному розподілі і створенні тим самим однакових умов для їх розвитку. Посів ярого 
ріпаку проводять якомога раніше на початку весняно-польових робіт. Ярий і озимий ріпак як 
за ранніх, так і за пізніх строків сівби знижує зимостійкість і продуктивність рослин. 
Початок сівби озимого ріпаку – середина II декади серпня, оптимальні строки – з 20 по 30 
серпня, допустимі – до 5 вересня. За низького забезпечення мінеральними добривами ріпак 
необхідно сіяти на 5-7 днів раніше оптимальних строків. Вплив термінів посіву ріпаку на 
його урожайність, встановлений у дослідах в умовах Народицького району, представлений 
на рис. 21. 

Перед посівом з метою запобігання ураження рослин ріпаку хворобами та 
пошкодження шкідниками насіння обробляють протруйниками згідно з «Переліком 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».  

Норма висіву має забезпечувати оптимальну густоту стояння рослин і досягається 
висівом 0,8-1,2 млн. схожих насінин на 1 га, або 4-6 кг/га. Такі норми висіву забезпечують 
сівалки СЗТ-3.6, «Містраль», «Клен», а також агрегати зарубіжного виробництва 
(«Амазоне», «Акорд» та інші).  Сіють ріпак суцільним рядковим способом з міжряддям 12,5-
15,0 см або широкорядним – на 30-45 см. Глибина заробки насіння залежить від наявності 
вологи у верхньому шарі ґрунту і може становити 1,5-2,5 см. [2,17]. 

Ріпак можна висівати різними сівалками: зернотрав’яною (СЗТ-3,6), зерновою (С-3,6; 
С3-3,6; СА-3,6), лляною (СЗЛ-3,6). Якщо сіють зерновими сівалками, для висіву потрібної 
кількості насіння встановлюють мінімальне передаточне число приводних зірочок на 
висівний апарат – 0,198 і відповідну довжину робочої котушки. Так, при ширині міжрядь 15 
см, довжині робочої котушки 2 мм і передаточному числі 0,198 на гектар висівають 7,5 кг 
насіння, при довжині котушки 3 мм висівають 9,8 кг, 5 мм – 11,8 кг насіння. Якщо ж ширина 
міжрядь становить 30 см, а довжина робочої котушки 5 мм або 3 мм, то норма висіву  
насіння становитиме  5,8 кг або  4,6 кг/га, відповідно[2]. 
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Рис. 21. Врожайність ріпаку за різних строків посіву,  

середня за 2007-2011 рр. 
 
Для нормального регулювання кількості насіння на одиницю площі можна використати 

як баласт прожарене насіння ріпаку і цим самим не створити загущені посіви. Можна 
переобладнати висівні апарати сівалки за допомогою заміни висівних котушок 
виготовленими з дрібними розетками. Переобладнана таким чином СЗЛ-3,6 дозволяє 
висівати на гектарі від 2,5 кг насіння і більше, пошкодження посівного матеріалу при цьому 
не перевищує 0,1%, що відповідає агротехнічним вимогам.  

Для посіву ріпаку доцільно використовувати сівалку типу «Містраль 600», яку 
виготовляє спільне українсько-словацьке підприємство «Агро» у м. Вінниці. Сівалка 
агрегатується з тракторами класу 1.4-3.0. Сівалка пневматична, обладнана двома 
дозувальними апаратами котушкового типу, що значно полегшує її наладку та 
обслуговування, не допускає травмування насіння при сівбі. Можна висівати 1,5 кг на 1 га і 
більше. Анкерний сошник сівалки формує рядок-ложе, пневмопотік рівномірно розміщує 
насіння ріпаку в рядку. Сівалка обладнана ланцюгом-загортачем по всій ширині захвату 
сівалки. При належному рівні організації праці сівалкою можна за зміну засіяти  40-50 га. 
Використання сівалки такого типу дозволяє підвищити врожайність ріпаку на 15% [18]. 

Добре зарекомендували себе на сівбі ріпаку сівалка Рапід RDA 600. Слід зауважити, що 
дана сівалка є представником сівалок нового покоління комбінованих машин, оскільки за 
один прохід спроможна одночасно виконувати чотири технологічні операції: передпосівний 
обробіток ґрунту, внесення мінеральних добив, висів та загортання насіння і прикочування 
та мульчування поверхні ґрунту. При недостатній вологості проводять післяпосівне 
коткування ґрунту кільчасто-зубчатими котками КЗК-10, 2ККН-2.8. 

За несприятливих умов зимівлі ріпак може повністю вимерзнути або вийти із зими дуже 
зрідженим. Навесні не варто приймати поспішне рішення про переорювання. Ріпак, особливо 
гібриди, має значні можливості компенсації зимових втрат, насамперед завдяки здатності до 
сильного розгалуження рослин. Рекомендується переорювати лише ті поля, на яких 
залишилося менше 20-30 рослин на 1 м2 і, до того ж, нерівномірно розміщених на площі При 
виборі культури для пересіву необхідно враховувати спектр вже внесених гербіцидів. Тому у 
роки, коли озимий ріпак вимерзає, його площі можна пересівати ярим ріпаком. 

Підбір сортів ріпаку. При реабілітації радіоактивно забруднених територій 
Народицького району основними чинником, що стримує вирощування ріпаку, є низька 
врожайність ярого ріпаку та суворі умови перезимівлі озимого ріпаку. Сортові особливості 
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ріпаку щодо інтенсивності накопичення радіонуклідів є несуттєвими. Тобто, при 
вирощуванні ріпаку в якості фітореабілітаційної культури, головним фактором при виборі 
сорту є не сортові радіологічні особливості, а використання високопродуктивних, 
зимостійких сортів і гібридів. Правильний вибір сортів та гібридів ріпаку має вирішальне 
значення для успішного їх вирощування. У центрі уваги при виборі сорту, в першу чергу, 
стоїть питання його пристосованості до місцевих умов вирощування. 

Надзвичайно важливою ознакою сорту ріпаку (гібриду) є його зимостійкість – здатність 
рослин переносити без пошкоджень несприятливі зимові умови. Зимостійкість 
обумовлюється складним комплексом ознак і властивостей рослин. Це явище 
використовується селекціонерами при оцінці зимостійкості озимих та в технології їх 
вирощування у виробничих умовах. Стійкість рослин до несприятливих умов забезпечується, 
насамперед, генетичним потенціалом рослинних форм, а також підготовленістю до зимівлі, 
тобто загартуванням. Тому кожному сорту ріпаку притаманна своя зимостійкість, яка 
забезпечується, насамперед, генетичним потенціалом рослинних форм, а також 
підготовленістю до зимівлі, тобто загартуванням. 

При виконанні проекту наряду з вирощуванням ярого та озимого ріпаку в якості 
сировини для біопалива були проведені польові дослідження з вивчення зимостійкості 17 
сортів озимого ріпаку, що можуть бути рекомендовані до використання в умовах 
Народицького району. Результати перезимівлі вітчизняних і зарубіжних сортів озимого 
ріпаку наведені в табл. 13. Із даних таблиці видно, що найбільш придатними для погодно-
кліматичних умов Полісся Житомирщини за зимостійкістю є сорти: Чорний велетень, 
Галицький, Wotan, Dexter та Дангал. 

Озимий ріпак в умовах Народицького району, за сприятливої перезимівлі, володіє 
найвищою продуктивністю серед олійних культур і перевершує ярий ріпак на 14-25% за 
врожайністю насіння і на 2-3% – за змістом олії в них. Одночасно слід відмітити, що 
інтенсивність накопичення радіонуклідів ярим ріпаком у 2-3 рази вища. 

 

Таблиця 13 
Зимостійкість сортів озимого ріпаку в умовах Народицького району за зимовий 

період 2011-2012 років 

№ Назва сорту 
Строк 
посіву 

Кількість рослин, шт 
посіяно зійшло перезимувало 

1. Чорний велетень 05.09.12 100 96 91 
2. Галицький  05.09.12 100 95 92 
3. Дембо 05.09.12 100 95 84 
4. Аліот (оптіка)  05.09.12 100 93 88 
5. Соло  05.09.12 100 94 87 
6. Майдан (Міра)  05.09.12 100 95 90 
7. Шпак  05.09.12 100 93 86 
8. Trajet 05.09.12 100 96 88 
9. Wotan 05.09.12 100 96 91 
10. Dexter 05.09.12 100 96 92 
11. Черемош 05.09.12 100 95 90 
12. Дембо, 2р 05.09.12 100 91 83 
13. Тисменський  05.09.12 100 96 87 
14. Галицький 2р 05.09.12 100 87 82 
15. Свєта 05.09.12 100 87 81 
16. Дангал 05.09.12 100 97 91 
17. Смарагд 05.09.12 100 80 79 

 
Тому перевагу у виборі виду ріпаку слід надавати виходячи із першочергових завдань 

при реабілітації радіоактивно забруднених земель: 
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а) максимально можлива фіторемедіація ґрунту – сорти ярого ріпаку; 
б) максимальна продуктивність – сорти озимого ріпаку. 
У реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні, в 2011 р. нараховується 

понад 90 сортів ріпаку озимого і майже 50 сортів ріпаку ярого. Найбільш придатними для 
Полісся Житомирщини з балами зимостійкості 8,3-9,0 є сорти озимого ріпаку Харнет, 
Манітоба, Аліот, Клеопатра, Снігова королева, Везувій і Андромеда серед зарубіжних сортів 
та Ранок Поділля, Чорний велетень, Антарія, Демерка, Дембо та Синтетік серед вітчизняних 
сортів. Поміж сортів ярого ріпаку для вирощування в умовах Народицького району можна 
порекомендувати Антоціан, Сріблястий 1, Отма, Оксамит.  

Отже, нині широкий вибір сортів ріпаку ярого та озимого в умовах поліської частини 
Житомирської області дає можливість обрати оптимальний варіант для отримання гарних 
врожаїв насіння з високим вмістом олії.  

Удобрення ріпаку. Оскільки значна частина земель, виведених з господарського 
обороту у зоні радіоактивного забруднення Народицького району характеризується кислими 
або слабо кислими ґрунтами, а оптимальна кислотність на ділянках, відведених під ріпак, 
має бути не нижчою 6,3-6,8, то при вирощуванні ріпаку на таких ґрунтах обов’язковим 
агрохімічним прийомом має стати їх вапнування. Внесення вапна є ефективним заходом не 
тільки для підвищення продуктивності ріпаку, а й зниження надходження 137Cs и 90Sr із 
ґрунту до рослин. При вапнуванні в ґрунт надходять іони кальцію, які, з одного боку, 
служать для живлення рослин, з іншого – надають лужну дію. Показник рН великою мірою 
визначає рухливість поживних речовин та радіонуклідів, їх доступність для рослин. Тобто, 
оптимізація ступеня кислотності ґрунтів на фоні застосування мінеральних добрив дозволяє 
підвищити врожайність і скоротити надходження радіонуклідів в основні 
сільськогосподарські культури до 60-80%. 

Зазвичай вапняні матеріали вносять під зяблеву оранку восени чи влітку, а при малих 
дозах – у верхні шари ґрунту під час культивації. Добрі результати дає внесення вапна під 
попередню культуру, а ще краще за 2-3 роки до сівби ріпаку. В залежності від кислотності та 
щільності забруднення ґрунту на гектар вносять від 3 до 5 тонн вапнякових матеріалів. 

Для земель Народицького району з легкими ґрунтами (піщані та суглинисті) доцільно 
вносити від 2-4 т/га. В якості вапняних матеріалів, окрім вапна, можна використовувати 
доломітове борошно, дефекат, цементний пил, белітове борошно та ін. Найбільшого ефекту 
вапнування ґрунтів досягається на фоні оптимальних рівнів мінеральних добрив. 

Ріпак вимогливий до поживних речовин. Як будь-яка високопродуктивна культура, він 
споживає значну кількість поживних речовин. На формування 1 центнера основної продукції 
ріпак використовує 5,0-6,2 кг азоту; 2,4-3,4 кг фосфору; 4,0-6,0 кг калію; кальцію, магнію, 
бору і сірки – в 3-5 разів більше, ніж зернові культури. Орієнтовно 10-30% елементів 
живлення (залежно від рівня врожайності) ріпак може засвоїти з ґрунтових запасів, які 
можна компенсувати внесенням мінеральних добрив. 

Азотні добрива є основою формування оптимальної вегетативної маси, високого 
врожаю насіння. Азот має визначальний вплив на формування врожаю. Недостатня кількість 
доступного азоту в ґрунті призводить до зниження продуктивності рослин. Надлишок азоту 
знижує зимостійкість рослин, посилює накопичення в рослинах нітратів та радіонуклідів. В 
осінній період азотні добрива вносять лише на дуже бідних ґрунтах (до 40 кг на 1 га). 

Весною, при відновленні вегетації, потреба в азоті різко зростає. Кращі результати 
отримують при внесенні азотних добрив у 3 строки: перший – по мерзлоталому ґрунту (20-
30% від норми); другий – через 2-3 тижні (40-50%); третій – через 2-3 тижні (10-20%). 
Всього, за інтенсивною технологією, для отримання врожаю ріпаку на рівні 35-40 ц/га 
необхідно внести 150-180 кг азоту на гектар. 

Проте слід пам’ятати, що вплив різних мінеральних добрив на надходження радіоцезію 
в рослини неоднаковий. Азотні добрива за певних умов (доз), можуть сприяти підвищенню 
накопичення даного радіонукліда в продукції (рис. 22). 
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Рис. 22. Питома активність насіння ріпаку ярого за 137Cs при різних рівнях 
мінерального підживлення 

 
Тому з метою зменшення надходження радіонуклідів до рослин ріпаку розрахунок доз 

азотних добрив проводиться, виходячи, насамперед, з потреби в азоті для формування 
запланованого урожаю. Для уникнення перевищень доз азотних добрив при підгодівлі 
озимого та ярого ріпаку рекомендується проведення ґрунтової і рослинної діагностики. 
Передбачено обмеження максимально допустимих доз азотних добрив на рівні 120 кг діючої 
речовини на гектар. Оптимізації азотного живлення рослин сприяє застосування нових форм 
повільнодіючих карбаміду і сульфату амонію. Застосування нових форм повільнодіючих 
азотних добрив дозволяє підвищити на 20-40% їх окупність надбавкою урожаю при 
одночасному зменшенні вмісту радіонуклідів на 15-30%. Ефективність азотних добрив 
зменшується за відсутності фосфорних і калійних добрив.  

Фосфорні добрива ріпак використовує ефективніше, ніж злакові культури. Фосфор 
необхідний для створення масивної кореневої системи, збільшення насіннєвої 
продуктивності і прискореного дозрівання. Встановлено зниження надходження 
радіонуклідів із ґрунту в продукцію ріпаку при внесені фосфорних добрив, особливо на 
ґрунтах з низьким вмістом фосфатів. Фосфорні добрива не тільки сприяють підвищенню 
врожайності ріпаку, але й закріпленню 90Sr за рахунок осадження його фосфатами. Фосфорні 
добрива слід вносити під основний обробіток ґрунту. Для того, щоб забезпечити отримання 
врожаю на рівні 35-40 ц/га, необхідно внести на 1 га не менше 60-80 кг фосфору за діючою 
речовиною. 

Калійні добрива теж вносять під час основного обробітку ґрунту, оскільки найбільшу 
потребу в них ріпак виявляє у період осіннього розвитку. Ріпак відноситься до калієлюбних 
рослин. Із калійних добрив під ріпак цінною є калімагнезія, де крім калію є значна кількість 
магнію. На багатих калієм ґрунтах вносять 60-90 кг/га, на бідних ґрунтах – 120-150 кг/га. 
Достатня кількість калійних добрив підвищує стійкість рослин ріпаку до несприятливих 
погодних умов, пошкоджень хворобами та шкідниками, посилює нектароутворення, що 
приваблює на посіви бджіл, а це, в свою чергу, сприяє повнішому запиленню квіток та 
підвищенню врожаю. 

Крім того, калійні добрива мають найбільш сильний вплив на зниження надходження 
137Cs у рослини. Це обумовлено як антагонізмом катіонів цезію і калію в ґрунтовому розчині, 
так і значною надбавкою урожаю сільськогосподарських культур, особливо на бідних калієм 
дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах. Тобто, чим більше калію вноситься до 
ґрунту, тим менше 137Cs надходить до рослин. Проте експериментально доведено (рис. 23), 
що інтенсивність зниження рівнів забруднення врожаю в залежності від доз калійних добрив 

Контроль (без добрив)

N120P80K120 + CaCO3 (3 т/га)

N120P80 

N120K60 
N120 
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носить криволінійний гіперболічний характер, а ефективність добрив по мірі підвищення доз 
знижується.  
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Рис. 23 Коефіцієнти переходу цезію-137 із ґрунту в насіння ріпаку 

в залежності від вмісту рухомого калію 
 
Так, на даних ґрунтах внесення калійних добрив в дозі 120 кг/га дозволяє знизити 

рівень забруднення врожаю на 80% в порівнянні з початковим ґрунтом. Додаткове внесення 
калійних добрив до 600 кг/га призводить до додаткового зниження рівня забруднення 
продукції максимум до 15%. Таким чином, механізм впливу калійних добрив залишається та 
діє при будь-якій дозі калію, який вноситься у ґрунт, але ефективність зниження рівнів 
забруднення врожаю з кожним збільшенням дози добрив зменшується. Слід також врахувати 
значну потребу озимого ріпаку в кальції, сірці, магнії, борі, молібдені та марганці. Від 
забезпечення цими елементами залежить як врожайність, так і стійкість рослин до 
перезимівлі та ураженості хворобами. Резервом підвищення врожайності та якості ріпаку є 
використання біостимуляторів: 

- Біотрансформатор (БТФ), гр. (8 л/т); 
- Вермистим, р. (3-15 л/т); 
- Емістим С, в.р. (10 мл/га); 
- Трептолем, р. (20 мл/т); 
- Ріверм (10 л/га); 
- Марс У (250-500 г/га). 
Вони містять у собі потрібні рослинам макро- і мікроелементи. Препарати сприяють 

підвищенню схожості, стимулюють ріст і розвиток рослин, підвищують імунітет рослин до 
захворювань [2] 

Таким чином, від забезпеченості ріпаку поживними речовинами залежить не тільки 
продуктивність, зимостійкість рослин, їх стійкість проти хвороб та шкідників, а й їх 
фіторемедіаційна здатність. Тому при вирощуванні ріпаку в якості фітореабілітаційної 
культури систему мінерального живлення слід розробляти з врахуванням етапів 
фітореабілітації забруднених земель та завдань, які ставляться. Тобто, регулюючи 
забезпечення рослин ріпаку мінеральними елементами, маємо змогу вплинути на 
інтенсивність акумулювання радіонуклідів. 

На першому етапі рекультивації слабокислих ґрунтів, виведених з обороту земель для 
покращення акумулятивних властивостей рослин ріпаку рекомендовано перед посівом 
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ріпаку не вапнувати ґрунти. Крім того, доцільно штучно підкислювати ґрунт шляхом 
застосування швидкодіючих фізіологічно кислих азотних добрив (сечовина, аміачна селітра 
тощо) в підвищених дозах. У такому випадку рослини ріпаку будуть активно накопичувати 
водорозчинні форми радіонуклідів і тим самим сприятимуть зменшенню їх надходження у 
наступні культури сівозміни (табл. 14). 

Таблиця 14 
Винос радіонуклідів рослинами ріпаку 

Найменування 
продукції 

Урожайність, 
ц/га 

Питома активність 
(Бк/кг) 

Винос радіонуклідів 
з 1 га (Бк/кг) 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 
Ярий ріпак 

Насіння 13,24 237.6 108.3 3145,8 1433,8 
Солома  31,96 176.5 162.1 5640,9 5180,7 
ВСЬОГО х х х 8786,7 6614,5 

Озимий ріпак 
Насіння 21,8 165.4 89.1 3605,7 1942,4 
Солома  53,8 106,8 159,1 5745,8 8559,6 
ВСЬОГО х х х 9351,5 10502,0 

 
У подальшому при плануванні системи підживлення ґрунту слід враховувати 

оптимальні норми мінеральних добрив відповідно до технології вирощування ріпаку в 
умовах зони Полісся з обов’язковим внесенням вапнякових матеріалів. Для радіоактивно 
забруднених ґрунтів Народицького району оптимальне науково-обґрунтоване 
співвідношення азоту до фосфору і до калію складає 1:1,5:1, тобто на кожний кілограм азоту 
необхідно вносити 1,5 кг фосфору і і 1 кг калію. 

Захист посівів ріпаку від шкідників, хвороб та бур’янів. Площа посівів озимого та 
ярого ріпаку, зокрема їх частка у сівозмінах розглядається як найважливіший екологічний 
обмежувач подальшого його використання в якості фіторемедіаційної культури на 
радіоактивно забрудненних територіях Полісся України. Загрози вбачаються в розвитку 
цілого комплексу бур’янів, шкідників та збудників хвороб рослин при вирощуванні даної 
культури, що вимагає використання чіткої системи захисту посівів ріпаку з використанням 
різного роду пестидів. Тому догляд за посівами ярого та озимого ріпаку включає комплекс 
заходів, які створюють оптимальні умови для росту і розвитку рослин, забезпечують 
знищення бур’янів, захист від хвороб і шкідників, підживлення азотними і мікродобривами. 
Система, яка рекомендується для захисту посівів ріпаку від бур’янів, хвороб і шкідників, 
передбачає виконання спеціальних захисних і профілактичних заходів у такі фази росту і 
розвитку озимого ріпаку: 

- захист проростків і сходів; 
- захист рослин у фазі утворення осінньої розетки; 
- захист у період утворення бутонів – початок цвітіння; 
- захист рослин у період утворення стручків і насіння. 
Наразі вченими та різними вітчизняними і зарубіжними агрофірмами пропонується ціла 

низка традиційних та інтенсивних технологій захисту посівів ріпаку від шкідників, хвороб та 
бур’янів з використанням спектру хімічних препаратів – гербіциди, інсектициди, фунгіциди 
тощо. Для визначення строків і необхідності проведення хімічних обробок у вегетаційний 
період необхідне проведення обстежень посівів ріпаку у певний фенологічний період на 
чисельність основних видів шкідників або пошкодження ними рослин. Для кожного з них є 
своя методика, обґрунтована особливостями виду. Критерієм для прийняття рішення про 
доцільність проведення хімічних обробок посівів є показник економічного порогу 
шкідливості (ЕПШ) ярого ріпаку для кожного виду. Застосування інсектициду проводять у 
тому випадку, коли чисельність шкідників перевищує ЕПШ даного виду (викликає зниження 
врожаю на 3-5%) 
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Підбір хімічних препаратів захисту ріпаку слід проводити з врахуванням спектру їх дії 
та ціни відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 
Україні». 

Збирання врожаю. Ріпак збирають роздільним і прямим способами. Строки і способи 
збирання визначають за кольором і вологістю насіння. 

За нерівномірного дозрівання насіння та значної насіннєвої маси на полях з великим 
ступенем забур’яненості ріпак збирають роздільним способом. Збирати починають, коли 
половина стручків на рослинах набула лимонно-зеленого кольору, а насіння – жовто-
коричневого. Вологість насіння у стручках у цей період повинна становити 30-33%. Рослини 
скошують у валки на висоті на 2-5 см нижче рівня нижнього ярусу стручків жниварками 
ЖВС-6, ЖВН-6, ЖВН-6А, ЖВП-6, FLEX; Premium Flows тощо. Валки не повинні бути 
великих розмірів[27]. 

Слід відмітити, що висота стерні дещо впливає на якість збирання урожаю, тобто на 
загальний урожай насіння та його радіоактивність (табл. 15). Із даних, наведених у табл. 15, 
видно, що за високого зрізу знижуються не лише втрати насіння, а й значно зменшується 
забруднення соломи, особливо 90Sr. 

 
Таблиця 15 

Вплив висоти скошування ріпаку на якість урожаю 

Висота 
стерні, см 

Втрати 
насіння, ц/га 

Питома активність 
соломи, Бк/кг 

Питома активність 
насіння, Бк/кг 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 
60 1,5 155,3 141,2 239,3 107,7 
30 2,6 164,2 144,6 223,5 111,2 
15 3,4 176,5 162,1 237,6 108,3 

НІР05 0,3 3,1 3,3 5,3 3,7 
 
Обмолот валків проводять через 5-8 днів після скошування, при досягненні вологості 

насіння 10-12%. За рівномірного дозрівання та на чистих від бур’янів посівах проводять 
лише пряме комбайнування у фазі технологічної або фізіологічної стиглості рослин, при 
вологості насіння 12-14%. У цей період насіння має чорне забарвлення. При збиранні 
врожаю з вологістю насіння більш ніж 14% значно зростають витрати на його 
післязбиральну доробку, при цьому погіршується якість олії. За вологості нижчій за 10% 
втрати насіння у результаті розтріскування стручків можуть сягати 50% і більше. З метою 
зниження втрат насіння доцільно збирання ріпаку проводити у вечірні і нічні години. Для 
збирання ріпаку використовують вітчизняні комбайни Лан, Славутич, а також комбайни 
зарубіжного виробництва Agros 560; Дон-1500А, Єнісей, Джон Дір, Кейс, Sampo, Lexion 
Class, Dominator, Massey Fergusson, Bizon, New Holland CR 9080; Torum тощо [17]. 

Для вирівнювання дозрівання рослин ріпаку, особливо на забур’янених посівах та з 
метою зниження ураження рослин збудниками альтернаріозу, фомозу, сірої і білої гнилей, чи 
за необхідності прискореного збирання урожаю на 5-6 днів раніше оптимальних строків 
прямим комбайнуванням, застосовують десиканти. Посіви ріпаку обприскують до початку 
збирання урожаю при пожовтінні та побурінні 70-75% стручків у культури одним із 
препаратів, згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 
Україні». 

Це дає змогу підсушити рослини бур’янів та обмолочувати ріпак за базової вологості 
насіння у стручках 12-10%. Солому ріпаку складають в окремі копни на полі. Після 
обов’язкового визначення в ній 137Cs та 90Sr приймається рішення про її подальше 
використання. Солому, що містить більше 600 Бк/кг 137Cs та 50 Бк/кг 90Sr, доцільно 
використовувати в якості сировини для біогазу. Солому, яка містить менше радіонуклідів 
даних значень, можна використовувати в якості органічного добрива (приорювання на полі 
або приготування компостів). 
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Післязбиральна доробка насіння. Післязбиральну доробку насіння проводять у стислі 
строки, позаяк воно має підвищену вологість і містить домішки насіння бур’янів, що 
призводить до його швидкого самозігрівання і псування. Спочатку насіння очищують, 
використовуючи пересувні повітряно-решітні машини ОВС-25; ОВП-20А; зерноочисні 
агрегати ЗВС-20; ЗВС-20А; КЗС-25Ш+М-18. За первинної очистки з партії насіння 
виділяється до 40-60% домішок. Після очистки насіння просушують, використовуючи 
установки активного вентилювання, бункери активного вентилювання, екранні або шахтні 
сушарки, подові сушарки при нагріванні його не вище +30-350С, а за їх відсутності – сушать 
у сонячну погоду на відкритих майданчиках, насипавши його шаром завтовшки 5-10 см, 
постійно перемішуючи. Товарне насіння ріпаку після первинної очистки доводять до 
вологості 8% і переробляють на олію, реалізують або залишають на зберігання у складських 
приміщеннях насипом чи в мішках. 

Посівний матеріал ріпаку потребує вторинної очистки і сортування на машинах ОС-
4,5А; СМ-4; «Петкус-Гігант К-231»; «Петкус-Супер К-541»; «Петкус-Селектра К-218» з 
трієрним блоком К-553; К-547А. Якщо насіння засмічене підмареником чіпким, для очистки 
використовують електромагнітні машини СМЩ-0,4; ЕМС-1А; К-590А, а від насіння 
важковідокремлюваних бур’янів – сепаратори «Змійка», СОМ-300, пневматичні столи ПСС-
2,5 тощо [2,17]. 

Насіння ріпаку зберігають у чистих, сухих насіннєсховищах. При зберіганні насіння у 
мішках їх кількість у штабелі не повинна перевершувати 6-8 шт. Якщо насіння ріпаку значно 
забруднене радіонуклідами, його слід зберігати окремо від іншої сільськогосподарської 
продукції, а краще всього виділити для його зберігання окреме приміщення. 

Переробка насіння ріпаку на біодизель. Згідно з діючою «Концепцією реалізації 
державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» вміст радіонуклідів у сільськогосподарській 
продукції, що виробляється на будь-якій радіоактивно забрудненій території, не повинен 
перевищувати допустимих рівнів ДР-2006. Тому одним з найбільш актуальних питань, що 
знаходяться у фокусі фітореабілітаційних технологій поряд із зменшенням рівня 
радіоактивного забруднення ґрунтів, є розробка технології переробки радіоактивної 
сировини з отриманням корисної продукції – біоенергії і екологічно безпечних продуктів.  

Оскільки на забруднених радіонуклідами територіях Народицького району залишається 
ризик отримання продукції ріпаку з перевищенням гігієнічних нормативів вмісту 137Cs та 
90Sr, то доцільним буде використовувати таку продукцію тільки на технічні цілі. Основне 
завдання переробки радіоактивно забрудненої рослинної продукції – завадити подальшій 
міграції радіонуклідів в трофічному ланцюгу та потраплянню їх до організму людини. 
Одним з найбільш перспективних способів в цьому плані за радіологічним фактором є 
переробка насіння ріпаку на олію з подальшим виготовленням з неї біодизелю. Така 
технологічна переробка насіння, навіть при застосуванні традиційних технологій, забезпечує 
вилучення значної частки радіонуклідів з процесу дозоутворення. При переробці 
забрудненого насіння ріпаку Кп радіонуклідів в олію є незначним і становить в межах 0,03-
0,06 як для цезію-137, так і для стронцію-90 (табл. 16).  

При цьому основна частина радіонуклідів залишається в макусі. В олії вони практично 
відсутні, тому вона є придатною для подальшого використання на технічні цілі, в даному 
випадку на біодизель. Існує декілька способів переробки ріпаку на олію. Найбільш простий – 
звичайний спосіб пресування з використанням шнекових пресів та подальшою фільтрацією 
олії. Мінімальний необхідний комплект обладнання: шнековий прес для холодного віджиму 
олії та фільтруюча установка.  

Проте слід відмітити, що такий спосіб переробки насіння ріпаку на олію пов’язаний з 
певними труднощами. Перш за все, це властивість насіння ріпаку погано віддавати олію 
через малий розмір насінин. Тому цю особливість насіння необхідно враховувати при 
розробці технологій його переробки. 
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Таблиця16 
Перерозподіл 137Cs і 90Sr при переробці насіння ріпаку 

(середні дані за 2007-2012 рр.) 

Вижим 

Питома активність 
137Cs 

%, олія/насіння

Питома активність 
90Sr 

%, олія/насіння 
Макуха олія макуха олія 

Насіння 390 Бк/кг 100 42 Бк/кг 100 

І 509,0 <2,9 0,7 53,7 <1.0 <2,3 

ІІ 517,4 <4,6 1.1 56,0 <1.0 <2,3 

ІІІ 530,2 <6,3 1.6 59,4 <1.0 <2,3 

 
Більш прогресивним методом наразі вважається метод екструзії. Ця технологія 

передбачає м’яку теплову обробку зі зволоженням ріпакового насіння в пропарювально-
зволожувальному шнековому транспортері. Завдяки вбудованому електричному нагрівачеві і 
форсунці для подачі води насіння ріпаку, рухаючись по шнеку, нагрівається до 90ºС, при 
цьому зволожується до рівня вологості 9-10%. Така технологія дозволяє значно знизити 
відсоток переходу продуктів розчеплення в олію і збільшити, тим самим, якість готової 
продукції – олії і макухи. Середній вміст протеїну в макусі збільшується до 35%, що 
забезпечує її високу харчову цінність. Також, застосовуючи процес екструдування, можна 
підвищити вихід олії на 1-2% з більш низьким вмістом сірки. За якісними характеристиками 
така олія може без обмежень реалізовуватися на ринку чи перероблятися на біодизель [25]. 

Проте, треба відмітити, що при вирощуванні ріпаку на невеликих ділянках 
радіоактивно забруднених земель економічно вигідна і екологічно виправдана повна або 
часткова переробка його на біодизель для власних потреб. По-перше, це дозволяє уникнути 
ризику реалізації радіоактивно забрудненої продукції вище допустимих рівнів ДР-2006 і, по-
друге, виробництво дизельного палива для власних потреб може бути простим, економічно 
вигідним і не завдавати шкоди зовнішньому середовищу. Процес виробництва біодизеля з 
олії не складний (рис. 24). 

В очищену від механічних домішок олію додають метиловий спирт і луг (каталізатор). 
Після нагрівання суміші до 60ºС і відстоювання рідина розшаровується на дві фракції: легку 
і важку. Легка фракція є метиловим ефіром або біодизелем, важка – гліцерином. За своїм 
молекулярним складом біодизель близький до дизельного палива. Вважається, що з тонни 
насіння ріпаку можна отримати 300 кг (30%) ріпакової олії, а з цієї кількості олії отримують 
близько 270 кг біодизеля. Вихід гліцерину при цьому становить понад 10%[1] 

Перевагою технологій із використанням каталізаторів є відносна простота 
технологічного процесу, а отже, і порівняно низька вартість технологічної лінії. Маючи 
відповідні знання та обладнання, можна виробляти паливо для заправки дизельних двигунів з 
вирощеного у власному господарстві ріпаку. При цьому доцільно використовувати 
мініобладнання для виробництва біодизелю потужністю від 500 л до 5000 л на добу.  

Згідно проведених оцінок у Народицькому районі реабілітації підлягають близько 
1400 га земель з високим рівнем радіоактивного забруднення. Враховуючи, що ріпак можна 
вирощувати не менш як в 4-пільній сівозміні, загальна площа його посівів може становити не 
більше 350 га. Для обробітку 1 га угідь необхідно 70-80 л дизельного біопалива. При 
врожайності ріпаку 18 ц/га та олійності 35% з 1 га можна отримати до 700 л дизельного 
біопалива, яке може забезпечити обробіток 10 га угідь. Таким чином, для обробітку 1400 га 
угідь протягом року необхідно виготовити 24500 л біодизелю.  
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Таку кількість біодизелю цілком можна виготовити на біодизельній установці 
потужністю від 500 до 1000 л за добу. Отже, враховуючи продуктивність біодизельної 
установки, таку кількість біодизелю для обробки 1400 га угіль можна виготовити за 55 
робочих днів (при використанні в одну зміну). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Технологія виробництва біодизелю 
 
 

 
 

Рис. 25. Виробництво біодизелю в смт. Народичі Житомирського району 
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Якщо розглядати виробництво дизельного біопалива в умовах замкнутого циклу 
(кооператив фермерів або підприємство), то собівартість виробництва палива буде досить 
низькою. Придатність палива, виробленого з ріпакової олії для дизельних двигунів, була 
випробувана у процесі проведення експерименту на тракторах Народицької районної станції 
по догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) відселення в кількості 20% від 
загального дизельного палива. Випробовування двигунів підтвердили придатність 
виробленого палива для заправки двигунів. Встановлено, що потужність і момент обертання 
двигуна практично не змінюються. Біопаливо дуже добре змішується з паливом 
мінерального походження. Крім цього, біодизель має значно кращі мастильні властивості, 
ніж дизельне паливо з нафти, що зменшує зношуваність двигуна та збільшує його термін 
служби. Біодизель не має бензолового запаху та не завдає шкоди навколишньому 
середовищу, в ґрунті або воді мікроорганізми впродовж 28 днів переробляють весь 
біодизель. 

Використання побічної продукції переробки ріпаку в якості сировини для біогазу. 
З прийняттям рішення щодо доцільності фітореабілітації радіоактивно забруднених угідь, 
виведених із сільськогосподарського виробництва, шляхом вирощування ріпаку на 
біодизель, одночасно вирішується проблема ефективного використання побічної продукції – 
ріпакової соломи, макухи та гліцерину. Як вже було описано вище, значна частина стронцію-
90 накопичується в стеблах (соломі) ріпаку, а цезію-137 при переробці насіння переходить в 
макуху. Тобто дана продукція є критичною за радіологічним фактором і вимагає окремих 
управлінських рішень з її ефективного використання. Основним критерієм при виборі 
способу використання ріпакової соломи і макухи є рівень їх радіоактивного забруднення.  

Використання ріпакової соломи. З метою вирощування ріпаку в якості джерела 
біоенергії цінним продуктом є не лише насіння, а й солома. За умов застосування 
оптимальних доз мінеральних добрив та сприятливих погодно-кліматичних умов при 
збиранні урожаю ріпаку вихід соломи може сягати до 60 ц/га. Тобто, можна цілком 
стверджувати, що солома як ярого, так і озимого ріпаку є досить вагомою та якісною 
сировиною для біоенергії (біогазу). При переробці насіння ріпаку на олію, а потім біодизель 
додатково отримуємо такі цінні побічні продукти, як макуха та гліцерин. Так, з одного 
гектару посівів ріпаку можна отримати 1000 л біодизедю, 2000 кг високобілкової макухи та 
450 кг гліцерину.  

У залежності від рівня забруднення даних продуктів залежить подальший напрям їх 
використання. Якщо активність радіонуклідів у соломі ріпаку не перевищує допустимих 
рівнів забруднення сировини, то таку солому можна використовувати за традиційними 
технологіями для приготування органічних компостів, або прямо на полі під час збирання 
урожаю, подрібнювати і приорювати в якості органічного добрива. Макуху при низьких 
рівнях радіоактивного забруднення можна використовувати як високопоживний білковий 
корм для годівлі сільськогосподарських тварин (табл. 17). 

 

Таблиця17 
Поживна цінність макухи з насіння ярого ріпаку в залежності 

від рівня його мінерального живлення 

№  Варіанти Протеїн Олія(ефірний 
екстрат) Зола Сира 

клітковина 

Доступна 
енергія, 
ккал/кг

1. Контроль (без 
добрив 24,57 3,12 4,68 11,89 1750 

2. N120P80K120 + 
CaCO3 (3 т/га) 26,22 4,31 5,88 12,05 1820 

3. N120P80 25,56 4,12 5,90 12,11 1775
4. N120K60 25,67 3,23 4,69 11,83 1789
5. N120 25,66 4,0 4,01 11,99 1820

НІР05 1,34 0,37 0,62 0,94 34
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Гліцерин за технологією отримання, як правило, радіоактивно забрудненим не буває. 
Тому його можна без всяких обмежень використовувати на традиційні цілі. Проте слід 
відмітити, що фракція гліцерину, що отримується при виробництві біодизелю, не є чистим 
продуктом. Крім гліцерину до складу входять каталізатор (основа), залишки метилового 
спирту і деяка кількість мила, що утворюється при реакції. Гліцерин в такій суміші може 
використовуватися як горючий матеріал в котлах, як домішка при виготовленні 
тирсобрикетів, при компостуванні та при виготовленні біогазу тощо. Після очищення від 
метилового спирту та основи гліцерин можна використовувати для виробництва мила, 
парафіну та багатьох інших продуктів. 

Однак при вирощуванні ріпаку в якості фітореабілітаційної культури є загроза 
отримання основної та побічної продукції з радіонуклідним вмістом понад допустимі норми 
(ДР-2006), що, в свою чергу, створює цілий ряд проблем з радіаційної безпеки щодо їх 
транспортування, зберігання, переробки та утилізації. Присутність таких відходів (побічної 
продукції) переробки ріпаку створює несприятливу екологічну ситуацію, пов’язану із 
додатковим радіаційним забрудненням навколишнього середовища, ґрунтових вод та ґрунту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 26. Технологія переробки відходів ріпаку на біогазових установках 

 
Тому найперспективнішим варіантом вирішенням цієї проблеми є утилізація 

радіоактивно забрудненої соломи та макухи ріпаку в біогазових установках (БГУ) з 
подальшим отриманням біогазу та рідких високоякісних органічних добрив (рис. 26). 

При цьому обов’язково здійснюють систематичний радіаційний контроль сировини та 
відходів зброджувального процесу (біодобрива). Оскільки перероблені відходи ріпаку за 
допомогою анаеробного зброджування перетворюються в натуральне біодобриво, яке 
містить у великій кількості біологічно активні речовини і велику кількість мікроелементів, 
вони можуть містити і певну кількість радіонуклідів.  
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Якщо в результаті радіаційного контролю встановлено, що рівень забруднення 
біодобрива перевищує забрудненість ґрунтів або рослинної маси в даній місцевості і є 
загроза додаткового радіаційного їх забруднення, то одночасно установку можна 
доукомплектувати сорбційною секцією з сорбентом. Експериментальна установка з даним 
додатковим обладнанням побудована японськими спеціалістами за фінансової підтримки 
«Чорнобиль-Тюбу» в с. Ласки Народицького району.  

 

  
 
Рис. 27. Будівництво біогазової установки 

в с. Ласки Народицького району 
Рис. 28. Підготовка фільтраційної секції 
з цеолітом для очистки відходів біогазу 

від радіонуклідів 
 
В якості сорбенту для очистки біодобрива використовується цеоліт. Така біогазова 

установка дозволяє без перешкод переробляти (утилізувати) радіоактивно забруднену 
рослинну біомасу та відходи виробництва біодизелю на біогаз, який є абсолютно безпечним 
для навколишнього середовища і здоров’я людини, та біодобриво. З детальними 
рекомендаціями щодо побудови та експлуатації біогазової установки можна ознайомитися в 
НДІ регіональних екологічних проблем Житомирського національного агроекологічного 
університету та безпосередньо в с. Ласки Народицького району. 

 

 
Рис. 29. Загальний вигляд біогазової установки  

в с. Ласки Народицького району 
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Враховуючи вищевикладене, існує доцільність розробки органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування разом спільно з науковцями відповідної програми реабілітації 
радіоактивно забруднених земель регіону, виведених із сільськогосподарського обороту, 
шляхом вирощування технічних культур на енергетичні цілі. Для практичного впровадження 
результатів проведених досліджень, спрямованих на відродження і розвиток 
агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях, необхідно залучити 
в господарський оборот значну частину забруднених угідь з максимальним насиченням 
структури посівних площ ріпаком при відчуженні основної і побічної продукції шляхом 
переробки її на біопаливо (біодизель та біогаз). 
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Вітер та його основні характеристики. У останні десятиліття, що характеризуються 
як періоди періодичних енергетичних криз, велика увага приділяється поновлюваним 
джерелам енергії [1], [2], [6], серед яких дуже доступними для експлуатації є вітрові потоки 
біля поверхні Землі. Як слідує з [2] сумарна потужність вітрових  потоків складає  біля 1110  
ГВт. Проте, в різних районах земної поверхні (відповідно до природно-кліматичних умов) 
швидкість вітру, а отже, і кінетична енергія вітрових потоків, може бути різною. Цим 
пояснюється інтерес до дослідження характеристик вітру і складання відповідного вітрового 
кадастра - зведення інформації про швидкості вітру(середньорічних, середньомісячних, 
середньодобових) по регіонах. 

У таблиці 1 [2] наведені дані про середньорічні потужності вітрового потоку, віднесені 
до одиниці площі на висоті 50 м, для різних районів США. 

Подібні дані з різних регіонів Землі  дозволяють, як вже відзначалося, скласти 
вітроенергетичний  кадастр. Вітроенергетний кадастр повинен включати «сукупність 
об'єктивно достовірних і необхідних кількісних відомостей, що характеризують вітер, як 
джерело енергії, режими швидкостей вітру і що дозволяють оцінити його енергетичну 
цінність в тій або іншій місцевості» [7]. 

 
Таблиця 1 

Середньорічна потужність вітрового потоку (Вт/м.кв.) на висоті 50 м, для різних  
географічних зон США. 

Зона 
Потужність, Вт/кВ.м 

Sandia 
General 
Electric 

Locrheed 

Виступ території штату Техас 450-650 250-450 400-990 
Східна частина штату Канзас 300-400 200-300 180-990 
Штат Айова 250-350 150-200 290-673 
Східна частина штату Північна Дакота 350-450 200-250 300-812 
Південна частина штату Вайомінг 400-850 250-500 523-1000 
Озеро Мічиган 200-250 150-200 210-840 
Штат Індіана 200-250 100-200 200-565 
Західна частина Нью-Йорка 200-350 150-300 140-1000 
Атлантичне узбережжя  США (від штату Нью-Йорк 
до штату Північна Каролина) 

250-300 400-600 190-904 

Центральне морське узбережжя США(від м.Лос-
Анджелес до штату Алабама) 

159-200 300-450 170-220 

Узбережжя штату Техас 300-350 250-300 490-570 
Узбережжя штату Орегон 200-300 400-600 800-1610 
Підвищеності на заході штату Нью-Мексико - 400-700 190-340 
Підвищеності штату Арізона - 100-200 100-430 

 
Таким чином, при складанні вітроенергетичного  кадастру потрібні зведені дані про 

природу виникнення вітру в даних регіонах, режимах вітрових  потоків і їх величини,  
повторюваність в часі цих режимів і тому подібне. Це, в основному, статистично оброблені 
чисельні дані про атмосферні потоки в даній області. Оскільки природа вітру пов'язана з 
нерівномірністю нагрівання земної поверхні Сонцем, то важливим показником є дані про 
перепад температури. В той же час, перепад температур призводить до нерівномірного 
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горизонтального тиску, під дією якого повітря приходить в рух 
Сила вітру, його напрям істотно змінюються залежно від поверхні Землі. На різних 

широтах і на різних висотах від поверхні сила вітру, його енергетичні ресурси різні. 
Наприклад, в північній півкулі поблизу земної поверхні швидкість вітру, в середньому, 
складає 7,9 м/с [7], у той час на досить великих висотах(близько 12000 м) спостерігаються 
досить потужні повітряні течії. Розміри таких течій в поперечних напрямах можуть досягати 
до 1000 км.  У зв'язку з цим виникає необхідність для вітроенергетики серйозного вивчення 
характеристик повітряних потоків, їх гідродинаміки, особливостей, пов'язаних з 
повторюваністю швидкостей і напрямів вітру. 

Одним з найважливіших показників вітрових потоків є функція, що характеризує 
повторюваність швидкостей вітру. В таблиці 2 наведені відомості про вітрові режими в де-
яких регіонах країн СНД  [7]. 

 
Таблиця 2 

Вітрові режими в деяких регіонах СНД 

 

.месU , м/с, для месяцев 

I II III IV V VI VIІ VIII IX X XI XII 
Сер. 
знач. 

Балхаш 
1958-
1966 

5,3 7,0 5,9 5,9 5,6 5,3 5,3 5,2 5,3 4,3 4,7 5,0 5,4 

Ростов-на-Дону 
1958-
1960 

6,5 4,6 5,3 5,3 4,8 4,7 5,6 5,9 4,1 5,4 9,8 6,0 5,3 

Цілина Ростовска 
обл. 

1958-
1963 

4,0 4,2 4,1 4,0 3,5 3,1 2,5 3,1 2,7 3,7 5,0 4,0 3,7 

Волгоград-Гумрак 
1958-
1963 

6,1 6,5 6,3 6,2 6,0 6,3 4,8 5,2 5,5 6,0 6,4 6,4 6,0 

Баку 
1958-
1965 

5,5 5,9 6,1 5,8 5,5 5,7 6,7 5,9 5,9 5,8 5,0 4,7 5,7 

Кольчугіно 
(Кеме-ровська 
обл.) 

1958-
1961 

4,5 5,0 4,2 4,3 4,1 3,6 2,8 2,9 3,5 5,4 4,9 4,3 4,2 

Махачкала 
1958-
1965 

5,1 5,5 5,1 5,5 5,3 4,1 4,3 5,1 4,8 5,0 4,7 5,0 4,9 

Гур’єв 
1958-
1964 

6,3 6,0 5,9 6,3 6,3 5,2 4,6 4,3 4,8 5,3 5,4 5,0 5,5 

Самара 
1958-
1962 

4,0 4,1 4,5 3,9 3,0 4,0 2,8 3,0 3,5 3,9 3,9 4,4 3,7 

Джунгарія (Алма-
Ата) 

1958-
1960 

11,
0 

10 7,9 5,0 4,3 2,4 2,6 3,2 5,0 6,5 8,0 9,5 6,1 

Форт Шевченко 
1958-
1964 

7,4 7,2 6,8 6,3 6,4 5,2 5,7 5,2 6,2 6,5 7,7 7,7 6,5 

Гичильгай 
(Азербайджан) 

1958-
1962 

5,0 4,7 5,2 5,6 4,7 4,7 5,2 5,4 5,2 4,7 4,8 4,6 5,1 

Тургай 
(Казахстан) 

1958-
1964 

4,6 4,5 4,9 4,7 3,8 4,4 4,5 4,1 4,0 4,4 4,2 4,0 4,3 

Одеса 
1958-
1966 

5,5 5,3 5,2 5,3 5,3 4,1 4,0 4,2 4,1 4,3 5,0 5,1 4,7 

 
У метеорології під поняттям швидкості вітру мають на увазі відстань, яку долає  потік 

повітря за одиницю часу [11]. Власне, таке визначення ні чим не відрізняється від 
визначення швидкості в гідроаеромеханіці. В той же час, в силу своїх особливостей, 
швидкість вітру може істотно змінюватися з часом і зазвичай має пульсуючий характер. 
Тому вона може бути миттєвою або дійсною: середньою за якийсь проміжок часу (години, 
дні, місяця і тому подібне). Середня швидкість за якийсь період часу Δt,, при якому величину 
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k вимірів визначають як середньо арифметичну величину: 

k

U

U

k

`i
i

.ср


 1   (м/с)                                                          (1) 

 
Враховуючи ці особливості вітру, прилади для виміру його швидкості бажано, щоб 

мали автоматичну реєстрацію в часі.У практиці для цих цілей використовуються анемометри 
[11] з миттєвим записом швидкості і записом за заданий проміжок часу. Проте, можуть бути 
корисними для цих цілей електротермоанемометри з відповідними доналаштуваннями 
[12].Одним з простих в цьому переліку приладів є флюгер Вільда, принцип дії якого 
пов'язаний з відхиленням пластини-паруса від свого початкового положення залежно від 
швидкості вітру. Швидкість вітру визначають по спеціальній таблиці. У індукційному 
анемометрі при обертанні півкуль створюється магнітне поле, що призводить до появи 
крутного моменту,  якому протидіє крутний момент встановленої на осі пружини. Поворот 
осі на деякий кут і дозволяє визначити швидкість вітру. 

У контактному анемометрі з самописцем принцип дії аналогічний, проте тут 
використовується принцип замикання контактів, які фіксуються самописцем. Далі відстань 
між відмітками на папері, зробленими самописцем, відповідають певному шляху, 
пройденому вітром. Залежно від швидкості вітру буде і час між зімкненнями контактів. 
Причому, із зростанням швидкості вітру зменшується відстань між відмітками на папері. 

Можливе застосування так само і анемометрів з тензометрическими датчиками 
(електротермоанемометри). Електротермоанемометри своїм робочим елементом мають 
металеву нитку (платинову або вольфрамову), яка нагрівається електричним струмом. 
Оскільки, згідно із законом Джоуля-Ленца, кількість енергії, що йде на обігрів електричного 
провідника пропорційно його опору. 

Наявність пристрою реєстрації миттєвих значень швидкості  може забезпечити 
безперервний запис швидкості вітру в часі. Датчики, вмонтовані  в електротермоанемометри, 
можуть бути різного типу: для виміру швидкості в одному або декількох напрямах, для 
виміру напряму потоку, де швидкість максимальна. Наявність декількох ниток у датчика 
дозволяє визначати напрям вектору швидкості [12]. Окрім вищезгаданих приладів в даному 
випадку можуть використовуватися і пневматичні датчики типу трубки Піто-Прандтля, 
кульові насадки і тому подібне 

Для виміру миттєвих швидкостей вітру слід вибирати малоінерційні прилади, якими є 
електротермоанемометри. Проте, у анемометра в порівнянні з трубкою Піто-Прандтля, може 
бути велика похибка [11]. Швидкість вітру визначається на відстані 10 м від поверхні землі і 
її значення  усереднюються за період часу близько 10 хвилин. Ці дані можуть бути 
використані як для складання " рози вітрів" в даній місцевості, так і для " управління" 
вітроенергетичнгою установкою і її орієнтацією у вітровому потоці. 

Загальна характеристика вітроенергетичних установок. Вітродвигунами  
називаються пристрої, призначені для перетворення кінетичної енергії вітру в інші види 
енергію. Вітродвигуни  класифікуються за двома основними ознаками: геометрії вітроколеса  
та його положенню відносно вітру. На рис. 1 представлені основні типи вітродвигунів. Вісь 
обертання вітроколеса може бути паралельна або перпендикулярна повітряному потоку. У 
першому випадку установка буде горизонтально-осьова (коаксіальною) (рис. 1, а), в другому 
- вертикально-осьова(ортогональна) (рис. 1, а) [13-15]. У вертикально-осьових вітродвигунів 
зазвичай вітроприйомний пристрій називають ротором [16]. 

У свою чергу горизонтально-осьові вітродвигуни підрозділяються на одно-, двух-, 
трилопатеві і багатолопатеві. Серед вертикально-осьових вітродвигунів найбільш відомі: 
чашковий ротор, ротор Савониуса, ротор Дар’є, ротор Еванса і інші. 

Основною характеристикою горизонтально-осьових вітроколіс є підйомна сила. У 
робочому положенні вітроколесо відносно вітрового потоку може розташовуватися  перед 
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опорою або за нею (рис. 1, а).  
У першому виконанні вітроколесо забезпечується  стабілізатором для утримання його в 

робочому положенні. У другому виконанні опора частково затінює вітроколесо і турбулизує 
потік, що набігає на нього, що може привести до виникнення підвищеного шуму і флуктуації 
вихідних параметрів. 

Вітроенергетичні установки - це комплекс пристроїв для безпосереднього виконання 
механічної роботи або для виробництва електроенергії. 

 

 
 

Рис. 1.  Класифікація вітроколіс 
 

 
Зазвичай у вітроенергетичних  установках застосовують три перші типи вітроколес, 

оскільки вони відрізняються дуже плавним ходом. Багатолопатеві колеса, що розвивають 
більший крутний момент,  при слабкому вітрі використовують найчастіше для 
перекачування води і інших цілей, що не вимагають високої частоти обертання. 

На рис. 2. показаний загальний вигляд вітроагрегата з горизонтальною віссю обертання. 
Вітроагрегат містить лопаті 1, голівку 2, вежу 3 [17]. Поворотний пристрій, на якому 
закріплюється вітроколесо, пов'язане через редуктор з електрогенератором, називається 
голівкою вітродвигуна.  Вона розташовується нагорі опорної вежі. Принципова схема 
ветроагрегата з горизонтальною віссю обертання представлена на рис. 3. 



 68

2

4

3

1

Рис. 2.  Загальний вид вітроагрегата з  горизонтальною віссю обертання 
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Рис. 3.  Принципова схема вітроагрегата з горизонтальною віссю обертання 

 
 

На рис. 4  наведена поворотна головка і механізм орієнтації ВЕУ потужністю 100 кВт 
[15]. ВЕУ має дволопатеве ветроколесо, яке розташовується за вежею і обертається з 
постійною частотою. У поворотній головці розміщується механізм кріплення лопатей. 
Лопаті 4 вітроколеса через редуктор 2 з’єднується з перетворювачем енергії – 
електрогенератором 6 і з блоком управління гідравлічної системи повороту лопатей 7. Лопаті 
4 розташовані по радіусу і під деяким кутом до площини обертання. 
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Рис. 4.  Поворотна головка та механізм орієнтації ВЕУ 

 
Вітрові установки з вертикальною віссю обертання можуть використовувати як силу 

опору, так і підйомну силу (рис. 1, б). Внаслідок своєї геометрії вони знаходяться в робочому 
положенні при будь-якому напрямі вітру. Основними елементами вертикально-осьового 
вітродвигуна, представленного на рис. 5, являються ротор 1, механічна трансмісія 2, 
перетворювач енергії 3 і споживач механічної  енергії 4. Основними характеристиками 
ветроколеса є коефіцієнт використання енергії вітру ξ, швидкохідність, або число модулів z, 
момент на валу M, потужність N, частота обертання n. 

1

2

3 4

Рис. 5.  Основні елементи  вертикально-осьового віродвигуна 
 

 
Частина повної енергії потока Е, отриманої вітроколесом, котру вітродвигун 

перетворює в механічну енергію ВУE , оцінюється  коефіцієнтом використання енергії вітру:  

E

EВУ . (2)
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Важливою характеристикою колеса є його швидкохідність, або число модулів: 

U

R
z





, (3)

е   – кутова  швидкість; 
  R – радіус вітроколеса; 
  U – швидкість перед вітроколесом. 

Розрізняють швидкохідні та тихохідні  вітроколеса.  
У кращих швидкохідних коліс значенння max  доходить до 0,45–0,48, а у тихохівдних 

max =35–0,38. 

Аеродинамічна характеристика вітроколеса показує  залежність відносного  момента M  
та  коефіцієнта використання енергії вітру  від числа модулів. Аеродинамичні 
характеристики деяких типів вітроколіс приведені на рис. 6 [13]. 

 

 
Рис. 6.  Аеродинамічні  характеристики вітроколіс: 

 I – роторного; II – багатолопатевог; 
 III – вітряного млина; IV – трьохлопатевого;  
V – двохлопатевого 

 
 
Вітроенергетика в багатьох країнах світу (Данія, США, Канада, Великобританія, 

Німеччина, Нідерланди), починаючи з 70-х років минулого століття розвивалася швидкими 
темпами [13-15]. Сучасна вітроенергетика є однією з найбільш перспективних галузей 
альтернативної енергетики і за прогнозами  до 2020  року вітрова енергія задовольнятиме від  
25% електроенергетичних потреб в різних країнах світу. 

Розвитку вітроенергетики значно сприяє Указ Президента України «Про будівництво 
вітрових електростанцій» № 159/96 від 02.03.96 р., на підставі якого Урядом України 
створена цільова програма серійного виробництва вітроенергетических агрегатів. У табл. 3 
приведені технічні характеристики вітроагрегатів коаксіального і ортогонального типів, 
розроблених на підприємствах і в організаціях України за останні 10-15 років. 

Потенціал енергії вітру в межах території України в 1500-2000 разів перевищує її 
нинішні потреби в електроенергії. Згідно розробленої цільової програми до 2010 року 
планувалося побудувати вітрові електростанції, сумарна потужність яких мала скласти  2% в 
загальному балансі електроенергетики країни.  
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Таблиця 3  
Техничні характеристики вітроенергетичних агрегатів, розроблених в Україні 

Характеристика 

Тип вітроенергоагрегата, його характеристика 

Коаксіальні (з горизонтальною віссю обертання) 
Ортогональні 
(вертикально-

осьові) 

В
Е
У

-5
00

 

В
Е
У

-2
20

 

А
В
Е

-2
50
С

 

В
Е
У

-1
6/

30
 

В
Е
Д

-1
5 

В
Е
У

 1
0-

10
 

А
В
Е
У

6-
4М

 

В
Д

-6
 

А
В
Е

-2
-4

,5
 

У
В
Е

-2
00

 

А
В
Е
С

 
4.

00
.0

0.
00

.С
Б

 

В
Е
У

-0
42

0 

В
Е
У

 Е
С
О

-0
02

0 

Т
А
В

 

Е
В
У

 
 

Діаметр вітроколеса, м 38
 

32
 

25
 

16
,0

 

15
 

10
 

6,
6 6 4,
5 

1,
5 2  

7,
2 3 2,
5 

Число лопатей 
 

3 3 3 2 6 3 2 9 3 3 9 2 2 3 3 

Діапазон рабочих 
швидкостей веітру, м/с 4.

.2
5 

5…
20

 

4,
5…

25
 

3…
25

 

3-
21

 

4…
21

 

4…
40

 

3…
 

4…
 

3…
25

 

3…
 

4…
 

5…
20

 

4-
10

 

- 

Номинальна швидкість 
вітру, м/с 13

,6
 

11
,0

 

13
,5

 

6,
9,

05
 

8,
6 

8,
5 

6,
5 9 9,
6 

10
-1

2 

3 

13
-1

4 

6,
2 

3-
4 - 

Номинальна потужність на 
валу вітроколеса, кВт 50

0 

22
0 

20
0 

30
 

27
 

10
 

4 4 

2,
25

 

0,
2 - 

42
0 

20
 

1-
2 

1,
5 

Частота обертання, об/хв 37
,5

 

47
,6

 

47
,5

 

30
…

70
 

80
 

15
0 

23
0 

42
…

17
0 

40
0 - 

0…
20

0 

- 

40
-9

5 

- 

12
0-

13
0 

Потужність генератора, 
кВт 

- - - - 

1-
27

 

18
,5

 

4 - 4 0,
2 - - - - - 

Висота від повехні  землі 
до осі 30

 

30
 

25
 

23
 

11
,5

 

11
,6

 

- 

17
,8

6 

8,
3 4 6 - 14
 

6 - 

Маса вітроагрегата, кг 

22
00

0 

- - 

52
0 

45
00

 

28
00

 

12
10

 

15
00

 

- 45
 

20
0 - 20
 

- - 

Повний термін служби 20
 

20
 

20
 

20
  - 30
 

- -  - - - - - 

 
Вітроагрегати ВЕУ- 500, АВЕ-250С і ВЕУ- 220 розроблені в НВО «Південне» і 

призначені для перетворення енергії вітру в електричну енергію змінного струму [17-19]. 
Можуть працювати у складі ветроэлектростанций так і самостійно з виробленням 
електроенергії в промислову мережу. При номінальній швидкості вітрового потоку їх 
потужність складає, відповідно, 500, 200 і 220 кВт. У вітроагрегатах ВЕУ- 500 (рис. 7) і АВЕ-
250С (рис. 2) орієнтація ветроколеса назустріч вітровому потоку забезпечується двома 
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віндзорними колесами, а у вітроагрегатів ВЕУ- 220 вітроколесо розташовується по потоку 
(за вежею). При цьому автоматичне регулювання і стабілізація частоти обертання 
вітроагрегатів ВЕУ- 500 і АВЕ-250С  шляхом повороту лопаті вітроколеса здійснюється  за 
допомогою електричної системи, а у ветроагрегате ВЕУ- 220 - за допомогою гідроприводу. 

Як показує досвід експлуатації, вітроустановки з вертикальною віссю обертання мають 
ряд істотних переваг в порівнянні з вітроустановками з горизонтальною віссю обертання : 
відсутня необхідність орієнтації на вітер, спрощується конструкція механізму передачі, 
знижуються допустимі навантаження на лопаті, спрощується їх експлуатація. 

Нині в Україні  фірмою «Енергетичні системи і устаткування» (м. Дніпропетровськ) 
розроблені вітроустановки "ЕСО-0420" і "ЕСО-0020" ортогональної конструкції, відповідно, 
потужністю 420 і 20 кВТ [20].  Принцип  їх роботи базується на використанні підйомної сили 
прямих лопатей навколо вертикальної осі. 

У вітроустановці «ЕСО-0420» (рис. 7) при середній швидкості вітру 13-14 м/с 
досягається потужність 420 кВт. Перші вітротурбіни цього типу пройшли випробування в 
Євпаторії і підтвердили можливість їх широкого застосування. 

 
Рис. 7. Загальний вид вітроустановки «ЕСО-0420» (макет) 

 
Конструювання і розрахунок вітроустановок з орієнтаційно-залежною парусністю. 

Як показано вище, найбільше поширення на практиці  отримали вітроустановки (ВУ) з 
багатолопатевими колесами, що мають горизонтальну вісь обертання. Простота 
виготовлення і обслуговування цих вітроустановок є найкращою характеристикою, що 
дозволяє людині їх використати упродовж декількох століть. Безперечною перевагою даних 
ВУ є і те, що робоче колесо здійснює простий рух - у більшості випадків простий 
обертальний рух. Такий рух надзвичайно просто реалізувати - для цього необхідно 
зафіксувати вісь обертання, що найпростіше здійснюється за допомогою двох підшипників. 
Якщо врахувати необхідність варіювання кроку гвинта (примусовий рух лопаті у відносному 
русі навколо власної осі), то рух лопатей стає складним, таким, що складається з переносного 
навколо осі обертання ветроколеса і вказаного відносного руху лопатей. Практична 
реалізація такого руху вже досить складна, особливо для випадків, коли зміну кроку гвинта 
здійснювати на вітроколесі, що обертається. Проте значнішим на наш погляд - основним 
недоліком таких ВУ- є їх непридатність в діапазоні швидкостей вітру, менше 5,5 м/с. Як 
показує аналіз, на Землі досить територій, де  середньорічна швидкість вітру знаходиться в 
цьому діапазоні. Тоді коефіцієнт використання традиційних ВУ з лопатевими ветроколесами 
на таких територіях коливається  в діапазоні не вище 5-15%. До речі, такі характеристики 
середніх значень швидкостей вітру характерні для рівнинних  районів, що відповідає 
більшості регіонів України. 
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Істотного збільшення коефіцієнта використання ВУ в часі (аж до 85-95% ) можна 
добитися, використовуючи розроблену нами гамму вітро- і гідроколіс з орієнтаційно-
залежною парусністю (ОЗП), що прекрасно зарекомендували себе якраз в діапазоні малих 
швидкостей. Нам уявляється особливо перспективним спорудження блоків 
вітроелектростанцій у складі традиційних ВУ, ВУ з ОЗП, модуля сонячних батарей  і 
акумулюючого модуля. 

Огляд конструкцій вітрогідроколіс з орієнтаційно-залежною парусністю (ОЗП). 
Загальна ідея пропонованих нами [21-22] вітрогідроколіс з ОЗП полягає в наступному: 

1) для створення крутного моменту на валу вітрила (лопаті) необхідно мати 
аеродинамічну асиметрію відносно осі обертання цього гідровітроколеса;  

2) в момент часу, коли вітрило разом з валом колеса повернеться  в положення, 
паралельне потоку, аеродинамічна  асиметрія повинна поміняти знак. 

Виконання п. 1-2 призводить до необхідності створення гідровітроколіс з орієнтаційно-
залежною парусністю, яка розробляється нами з 1994 р. Нині запропоновані  понад 20 типів 
конструкцій гідровітроколіс з ОЗП. Короткий огляд конструкцій таких коліс ми подаємо в 
цьому розділі. Загальною кінематичною особливістю усіх пропонованих конструкцій є 
необхідність реалізації  складного руху лопаті, що складається з переносного(обертального) 
руху ветроколеса і відносного руху лопаті, що забезпечує аеродинамічну асиметрію. 

На рис. 8 показані основні елементи гидроветроколеса з ОЗП виконання  А (патент 
України UA 17546, пріоритет від 05.05.1994 р.).  Це ветроколесо складається з корпусу 1, 
закріпленого в нім валу 2 з вертикальною віссю обертання, лопаті 3 з пазом 4, 
обмежувального пальця 5 і пружного елементу  6, кінематично пов'язаного з лопаттю і 
корпусом. Відмітною особливістю цього ветроколеса є те, що лопать 3 сполучають з валом 2 
рухомо, зберігаючи їй можливість руху перпендикулярного осі валу, створюючи 
аеродинамічну асиметрію з ексцентриситетом е, з більшою консоллю в робочій зоні і з 
меншою - в неробочій. Лопать,  досягши   значень кута 0 о або 180,  здійснює під дією 
пружного елементу 6 зворотно-поступальний(відносний) рух на відстань 2 е. 
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Н    е    р    а    б    о    ч    а    я    з    о    н    а    Р    а    б    о    ч    а    я    з    о    н    а    
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Рис. 8. Основні елементи гидроветроколеса з ОЗП виконання А (патент України UA 
17546): 1- корпусу; 2 – вал; 3  – лопать-вітрило; 4 – паз; 5 – палець;  6 – пружина [22] 

 
Це  дозволяє отримувати на валу вітроколеса обертальний момент  

 22 sinsin2 SeqbheqM  , (4)
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 де 2 Shb    – розміри і площа лопаті;  2
2Vq   – швидкісний натиск;    – питома 

щільність потоку. 
На відміну від відомого ротора Савониуса, що розглядався вище,  де аеродинамічна 

асиметрія створюється різницею аеродинамічних опорів протилежних лопатей, в конструкції  
рис. 8 аеродинамічна асиметрія створюється різницею площ в робочій і неробочій зоні. І 
якщо у разі ротора Савониуса момент на валу, внаслідок дуже малої різниці аеродинамічних 
опорів, обмежений невеликими значеннями, то в нашому випадку, як випливає з (4), 
можливостей для збільшення обертального моменту можна варіювати розміри лопаті і 
ексцентриситет. При зміні напряму потоку передбачений механізм зміни осі ОО, флюгерного 
типу (на мал. 8 не показаний), що повертає вісь ОО, так, щоб вона залишалася паралельною 
вектору потоку. 

На рис. 9 зображена схема вітроколеса, в якому для забезпечення аеродинамічної 
асиметрії відносний зворотно-поступальний рух лопаті замінений відносним обертальним 
рухом. Пристрій (патент України UA 21400 А) складається з корпусу 1, валу 2 з 
вертикальною віссю обертання, жорстко сполученою з валом траверси 3, з якою шарнірно 
сполучені дві лопаті, що обертаються, 4. 
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Рис. 9. Гідровітроколесо виконання В  (патент України UA  21400 А): 1 – корпус; 2 – 

вал; 3 – траверси; 4 – лопаті, що обертаються [22]. 
 

Лопаті 4 здійснюють складний рух, що складається з переносного обертання разом з 
траверсой 3 і відносно обертання   навколо власних осей А і В. Відносне обертання   може 
здійснюватися як дискретно, - на 180 про при перетині лопатей межі робочої і неробочої 
зони - так і безперервно, кінематично пов'язаного переносного і відносного руху так, що   і 
максимальне віддалення вітрильної перетинки робочої лопаті В і мінімальне - лопаті А від 
осі обертання валу 2 доводиться на момент часу, коли лопаті перпендикулярні вектору потік. 
Це дозволяє отримувати на валу 2 колеса обертальний момент 

eSqhM 2sin , (5) 
де  S – сумарна площа парусних перетинок;  e  – кут між плоскістю лопатей і вектором 

потоку; 2h  – зміщення  центру ваги парусних перепонок при відносному обертанні на межі 
робочої і неробочої зони. 

На рис. 10 приведена робоча схема гидроветроколеса з ОЗП виконання D (патент 
України UA 17545, пріоритет 05.05.1994 р.). 

Гідровітроколесо складається з корпусу 1, валу 2 з вертикальною віссю обертання, 
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жорстко сполучених з валом нижньої траверси 3 і верхньою траверсою 4, осі яких паралельні 
між собою. До верхньої траверсі 4 шарнірно приєднані верхні краї лопатей 5 і 6. Нижні краї 
лопатей розташовані кососимметрично відносно нижньою траверси 3: попереду траверси(з 
боку потоку) - лопать 5, що знаходиться в робочій зоні, і за траверсой 3 - лопать 6, що 
знаходиться в неробочій зоні. 
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Рис. 10.  Гідровітроколесо виконання D  (патент України UA 17545А): 1 - корпус;  2 – 

вал; 3,4 – ніжняя і верхня траверси; 5,6 – робоча і неробоча лопаті [22] 

Таке розташування лопатей дозволяє створювати аеродинамічну асиметрію, утримуючи 
лопать 5 перпендикулярно потоку, і дозволяє відхилятися лопаті 6 в неробочій зоні. 

При перетині площини траверс межі робочої і неробочої зони лопаті 5 і 6 міняються 
ролями. Це дозволяє отримати наближене значення обертального моменту на валу ротора 

 
   2sincos1 SqbM , (6) 

де  b – відстань від центра ваги лопаті до осі вала 2,         – кут відхиленння лопаті в 

неробочій зоні:  




  yy 21arcsin ;  
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G – вага лопаті;   
S – її площа;  
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  – швидкісний напір. 

Точніше співвідношення, що враховує залежність    від кута повороту колеса  , має 
вигляд: 
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Відміною цієї схеми від вітроколес рис. 8 і рис. 9 є незалежність схеми рис. 10 від 
напряму потоку, що особливо важливо при використанні вітрових потоків, що мають 
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непостійний напрям. Використання ветроколеса за схемою рис. 10 звільняє  вітроустановку 
від  пристрою орієнтації. Крім того, ця схема дозволяє змінити напрям обертання колеса, 
повернувши обидва вітрила на кут 180о навкруги траверси  4. 

Повернувши тільки одне з вітрил - наприклад 5 - на 180о відносно траверси 4, 
вітроколесо зупиняється, оскільки. М=0 внаслідок відхилення обох вітрил 5 і 6 на однаковий 
кут. Усі три розглянуті схеми допускають багатолопатеве виконання, а також примусове 
регулювання керуючих  параметрів у формулах (4)-(7). На рис. 11-19 приведені інші схеми 
гідровітроколіс з орієнтаційно-залежною парусністю. У таблиці 4 приведені їх деякі робочі 
параметри. 

Таблиця 4 
Робочі параметри гідровітроколіс з орієнтаційно-залежною парусністю 

Переносний рух Відносний рух 
Кількість 
лопатей 

Незалежність від 
напрямку потока 

1 z y 1; 2; 3 … n – 
2 z x 2; 4 … 2n – 
3 z z 2; 4 … 2n + 
4 z x 1; 2; … n – 
5 z x 1; 2; … n – 
6 z z 2;  …2+n + 
7 z y 1; 2; … n – 
8 z y; y 1 … n – 
9 z x 1 … n + 
10 z y; y 1 … n + 
11 z y 1 … n + 
12 z y 1 … n + 

 
Як випливає з таблиці 4, усі 12 робочих схем реалізують в якості переносного руху 

обертання навколо вертикальної осі.В той же час відносний рух може бути обертальним 
навколо будь-якої з координатних осей, поступальним, плоскопаралельним або гвинтовим. 
Така різноманітність компонент відносного руху дає конструктору безцінний клад – 
різноманітність конструктивних рішень вітроколіс з орієнтаційно залежною парусністю. 
Безліч рішень в цьому перспективному напрямі вітроенергетики в майбутньому, без сумніву, 
поповнюватиметься.  
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                                     Рис. 11.                                         Рис. 12.  
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Рис. 13. 
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Рис. 15. 

 

a    

a 
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Рис. 17. 
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Рис. 18. 
 

Рис. 19. 
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Тенденції розвитку сучасної біоенергетики. Енергетику прийнято поділяти на 
відновлювану та невідновлювану (традиційну). До традиційних джерел енергії належать 
нафта (39%), вугілля (26%), природний газ (21%). Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) – це 
поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, 
річок, біомаси, тепло Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно, або 
виникають періодично у довкіллі. Саме тому в умовах енергетичної кризи доцільно робити 
ставку саме на енергоефективні технології та розвиток альтернативних джерел енергії. 

Сьогодні біопаливо – четверте за значенням паливо в світі, яке дає близько 2 млрд. т 
умовного палива (у.п.) енергії на рік, що складає близько 11% загального споживання 
первинних енергоносіїв (в розвинутих країнах – більше 30%, іноді сягає до 50-80%). Отже, 
біомаса є найбільш потужним сектором відновлюваних джерел енергії в країнах ЄС. Жодна з 
розвинених країн світу не заявила про плани по скороченню споживання енергії біомаси. 
Навпаки, національні енергетичні програми країн ЄС, США і Канади містять плани щодо 
істотного зростання сектора альтернативних джерел енергії (табл. 1). Відповідна законодавча 
база (директиви ЄС, програми сприяння розвитку ВДЕ), бюджетне та фінансове 
стимулювання (підтримка розвитку використання місцевих видів палива), податкова 
політика (при реалізації біомаси ПДВ не нараховується, власникам переробленого 
обладнання субсидується до 20% його вартості) сприяють розвитку виробництва біопалива. 
 

Таблиця 1 
Частка ВДЕ та енергії біомаси у загальномуенергоспоживанні в країнах ЄС 

Країна 
Частка відновлюваних
джерел у загальному 
енергоспоживанні, %

Частка енергії біомаси в 
загальному 

енергоспоживанні, %
Ісландія 70,7  
Норвегія 40,1  
Нова Зеландія 29,7  
Швеція 24,7  
Фінляндія 22,9 19 
Австрія 21,3 21 
Канада 15,7 12 
Швейцарія 14,9 6 
Португалія 14,2  
Данія 13,7 8 
Україна (2008 р.) 2,7 0,5 
Україна (2030 р.) за ухваленою 
«атомною» енергетичною 
стратегією 

6,0 3 

Україна (2030 р.) за альтернат-
тивною стратегією «EE та ВДЕ» 16,5 8,4 
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Що стосується України, то за останні роки було прийнято чимало законів і програм, 
пов’язаних з розвитком ВДЕ. Головна мета щодо зростання використання ВДЕ в Україні 
поставлена в офіційній енергетичній стратегії (6% до 2030 р.) видається заниженою у 
порівнянні з цифрами, вже на даний час досягнутими у багатьох країн світу (Швеції – 25%, 
Фінляндії – 23%, Австрії – 21%, Канаді –16% і т.д.). Прогноз, зроблений в альтернативній 
енергетичній стратегії, видається більш реалістичним: 16,5% використання ВДЕ до 2030 
року. Згідно енергетичної стратегії України [7] до 2030 року, планується досягти значних 
показників в альтернативній енергетиці (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Прогноз розвитку альтернативної енергетики України 
Напрямок млн.т у.п./рік 

2005 2010 2020 2030 
Відновлювані джерела енергії, всього  
   в т.ч. 

1,661 3,842 12,054 35,53 

Біоенергетика 1,3 2,7 6,3 9,2 
Сонячна енергетика 0,003 0,032 0,284 1,1 
Гідроенергетика 0,12 0,52 0,85 1,13 
Геотермальна енергетика 0,02 0,08 0,19 0,7 
Вітроенергетика 0,018 0,21 0,53 0,7 
Енергія довкілля  0,2 0,3 3,9 22,7 

 
Енергетичний потенціал біомаси, наявної в Україні в різному вигляді, використовується 

на даний час лише на 2%. Для порівняння – в країнах ЄС у 2010 р. обсяг використання 
біомаси в енергетичних цілях досяг 135 млн. т, або 74,2% загального вкладу ВДЕ (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Виробництво тепла та електроенергії з відновлюваних джерел в країнах ЄС 

Джерела енергії 

Виробництво енергії 
% 

Загальні 
інвестиції у 

1997-2010 рр., 
млрд. $ 

Скорочення 
викидів СО2 до 
2010, млн. т/рік 1995 р. 

млн. т н.е. 
% 

2010 р. 
млн. т н.е.

% 

Вітрова енергія 0,35 0,5 6,9 3,8 34,56 72 
Гідроенергія 26,4 35,5 30,55 16,8 17,16 48
Фотоелектрична 
енергія 

0,002 0,003 0,26 0,1 10,8 3 

Біомаса 44,8 60,2 135 74,2 100,8 255 
Геотермальна 
енергія 

2,5 3,4 5,2 2,9 6 5 

Сонячні теплові 
колектори 

0,26 0,4 4 2,2 28,8 19 

Всього 74,3 100 182 100 198,12 402 

 
Біопаливо, як поновлюване джерело енергії, виготовляють з біологічно відновлюваної 

сировини (біомаси) – відходів сільського та лісового господарства та технологічно 
пов’язаних з ними галузей промисловості, а також органічної частини промислових та 
побутових відходів. Основними показниками при аналізі ефективності виготовлення 
біопалива з органічних матеріалів є врожайність і теплота згоряння (табл. 4, 5).  
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Таблиця 4 
Середня врожайність енергетичних культур в Європі 
Культура т / гa 

Mіскантус 15-20 
Зернові 10-12 
Пшениця 7 
Ріпак близько 2-3 
Енергетичні дерева близько 8 
Цукрова тростина 3,6 
Деревина з лісів близько 2,0 

 
За рахунок високої врожайності (20-25 т/га), теплоти згоряння (4,4 КВт/год/кг), 

природної вологості (15%), насипної щільності (130-150 кг/м3) можна стверджувати, що 
міскантус в порівнянні з іншими культурами являє собою ефективну енергетичну рослину 
для виготовлення біопалива. 

 
Таблиця 5 

Показники теплоти згоряння в залежності від вологості  
за різними видами палива 

Вид палива Вологість, % Теплота згоряння,  КВт/год/кг 
Дерево

Лісові опилки свіжі 55 2 
Лісові опилки старі 40 2,89 
Лісові опилки висушені 20 4,22 
Опилки вологі 40 2,92 
Опилки сухі 20 4,22 
Стружка верби 50 2,21 
Стара стружка верби  30 3,38 
Ялинка 50 2,14 
Дерев’яні ошурки/відходи 20 4,2 
Дрова бук 20 4,08 
Дрова бук 45 2,61 
Дрова ялиці 20 4,5 
Дерев’яні пелети 6 4,9 

Солома/зерно
Солома жовта 15 4 
Солома сіра 15 4,17 
Солома і зерно 15 4,17 
Солома з ріпака 15 4,17 
Міскантус 15 4,4 
Пелети з соломи 8 4,44 
Зерно 15 4,17 
Ріпак 9 6,83 
Прес-вироби з маслоробного заводу 5 і більше 8-9 
Рідке паливо  11,86 
Вугілля 10 6,9-7,0 
Газ природній  8,8 кВт/м3 
Кам’яне вугілля  5,1-5,5 
Рідкий газ  6,76 кВт/год/л 
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Розвиток біоенергетики для України є актуальним з огляду на її значний потенціал 
біомаси, доступної для отримання енергії, – близько 24 млн. т у.п./рік, та торфу – близько 0,6 
млн. т у.п./рік (табл 6) Основними складовими потенціалу біомаси є солома та інші відходи 
сільського господарства (стебла, початки, лушпиння тощо), а також деревні відходи, рідке 
паливо з біомаси, різні види біогазу та енергетичні культури. Насамперед в якості палива 
можуть використовуватися відходи твердої біомаси, починаючи з деревини та соломи, тоді 
як виробництво біогазу та рідкого палива з біомаси – це, швидше за все, справа найближчих 
5-10 років. Відходи біомаси (без частки, яка використовується іншими секторами економіки), 
можуть забезпечувати понад 10% загальної потреби України в первинній енергії [11]. 

 
Таблиця 6 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні 

Види палива 
Енергетичний потенціал, 

млн. т у.п./рік 
Солома зернових культур (без кукурудзи) 5,9 
Стебла, початки кукурудзи на зерно 7,4 
Стебла, лушпиння соняшника 2,3 
Біогаз з гною 1,6 
Біогаз зі стічних вод 0,2 
Відходи деревини 2,3 
Біогаз з полігонів твердих побутових відходів 0,3 
Паливні брикети з твердих побутових відходів 1,9 
Рідке паливо (біодизель, біоетанол) 2,2 
Енергетичні культури (верба, тополя, міскантус) 5,1 
Торф 0,9 
ВСЬОГО 30,1 

 
Технології утилізації біомаси знаходиться в Україні на стадії розвитку та мають добрі 

перспективи при комерціалізації в найближчому майбутньому, особливо в теперішній час, 
коли у світі різко зростає вартість природного газу. Наразі Україна споживає близько 1 млн. 
т у.п. при традиційному використанні дров для опалення приватних будинків, а також понад 
1000 котлів, що встановлені на підприємствах лісової та деревообробної галузей України. 

Згідно з прогнозами експертів агентства з відновлюваної енергетики та НТЦ «Біомаса», 
у 2030 році споживання деревини та деревних відходів для виробництва енергії становитиме 
близько 13 ТВт*год, а через десять років може сягнути до 16,3 ТВт*год/рік. В Україні 
достатньо можливостей для нарощування енергетичного потенціалу деревини. Прогноз 
розвитку біоенергетики показує, що споживання соломи та стебел для виробництва енергії в 
2030 році буде еквівалентним 23 ТВт*год/рік, а в подальшому можна припустити, що цей 
показник зросте до 50 ТВт*год/рік у 2050 році [6]. 

Технології виробництва біогазу включають отримання біогазу шляхом анаеробної 
ферментації відходів тваринництва (гній, послід) та видобування газу із звалищ на полігонах 
твердих побутових відходів. Біогаз на 50-60% складається з метану і може 
використовуватися в адаптованих двигунах для виробництва електроенергії або 
застосовуватись замість природного газу в промисловому виробництві (наприклад, 
цементних заводах). Найближчими роками інтенсивно розвиватимуться технології 
використання біогазу зі звалищ та очисних станцій, а після 2015 року можна очікувати на 
ріст виробництва біогазу з відходів тваринництва. Сумарне використання біогазу в 2030 році 
може становити 10,2 ТВт*год/рік, а у 2050 році – зрости до 17,1 ТВт*год/рік. 

При зменшенні споживання природного газу та рідких нафтопродуктів за рахунок 
біомаси кошти, які раніше сплачувалися за їх придбання і врешті-решт надходили до Росії та 
Туркменістану, залишаться в регіонах в якості фінансування фермерам та лісгоспам за 
поставку біомаси як палива. Ці кошти повинні вкладатися на розвиток країни, а не на 
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підтримку економіки сусідніх держав. Крім того, впровадження біоенергетичних технологій 
сприяє створенню значної кількості нових робочих місць. 

Швидкий розвиток промисловості призводить до все більшого забруднення 
навколишнього середовища. Забрудненню піддається повітря, вода та грунт. Відбувається 
деградація ґрунту. Дуже небезпечним для людей та тварин є забруднення важкими металами, 
токсинами, зокрема такими як свинець (Pb), кадмій (Сd), цинк (Zn), мідь (Cu), хром (Cr). На 
забруднених територіях неможливе вирощування культур, призначених до безпосереднього 
споживання, і обмежене вирощування пасовищних культур. Ці території потребують 
рекультивації. В цьому може допомогти вирощування рослин на промислові або енергетичні 
цілі. Цей спосіб рекультивації забезпечить зниження рівня забруднення території і 
обмеження вживання продуктів, які вирощуються на цих грунтах [13,44]. 

Іншою загрозою зі сторони промисловості, головним чином паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК), є викиди в атмосферу великої кількості СО2 . ПЕК використовує паливо 
(газ, нафту, вугілля кам’яне і буре, торф), спалювання яких порушує природний обіг і баланс 
СО2 . Наслідком цього є поглиблення парникового ефекту. В масштабах планети головним 
абсорбентом СО2 є рослини [9]. Запровадження вирощування нових рослин, які інтенсивно 
зв’язують вуглекислий газ і утворюють високий врожай біомаси, що можна було б 
використати на енергетичні цілі, дозволило б значно зменшити емісію СО2. Крім того, 
вирощування енергетичних культур із високою продуктивністю біомаси забезпечує значне 
надходження органічних речовин у ґрунт кореневою системою та післяжнивними рештками, 
що сприяють накопиченню гумусних сполук у ґрунті. Відсутність механічного обробітку 
ґрунту під час вирощування багаторічних культур сприяє стабілізації видового та кількісного 
складу ґрунтової мікрофлори, перебігу ґрунтотворних процесів згідно з генетичними 
особливостями ґрунтового покриву. 

Важливо, щоб рослини, які вирощуються на енергетичні цілі, характеризувались не 
тільки високим вмістом лігніну і целюлози, а й найвищою продуктивністю біомаси. 
Рослинами з високим вмістом лігніну і целюлози, які утворюють пагони відповідної якості, є 
тополя, верба, солома та трави. Найбільш перспективними, з погляду на продуктивність 
біомаси, в помірному кліматі Європи є верба (Salix sp.) і тополя (Populus sp.), а також 
рослини типу С4: багаторічні трави, наприклад, міскантус (Miscanthus sp.), амарант 
(Amaranthus sp.), мальва пенсільванська, просо (Рanicum virgatum) та інші культури [15, 32]. 

Рослини С3 (наприклад, верба і тополя) мають більшу потребу у воді при продукуванні 
такої самої кількості біомаси, як і інші рослини С4. Річна кількість води, яка транспірується 
вербою і тополею, є на 40-100 мм води більша, ніж у міскантуса. В багатьох регіонах країни 
основним чинником, який буде обмежувати вирощування верби та тополі, стане їх велика 
потреба у воді. Врожаї, які отримуються з них в помірному кліматі Європи, можуть досягати 
10-12 т сухої маси на рік. Натомість рослини типу С4, зокрема такі як міскантус і однорічні 
трави, демонструють відносно більшу здатність утворювати врожай біомаси рослинної 
сировини для промисловості [11, 44]. 

Miscanthus sinensis форми “Giganteus” звернула увагу науковців, які займаються 
пошуком нових відновлюваних джерел енергії завдяки високій врожайності і невибагливості 
цієї культури до умов вирощування. Досвід вирощування міскантусу в Україні свідчить про 
те, що з засадженого кореневищами (ризомами) поля через два роки можна впродовж 20 
наступних років щорічно збирати по 20-25 тонн сухої маси з одного гектара. Собівартість 
сухої біомаси міскантусу становить у середньому 200-220 грн за тонну. Серед багаторічних 
трав типу С4 з родини Miscanthus порівнювались багато генотипів: M.sacchariflorus, 
M.giganteus, M.Sinensis, M.sinensis hybrids. Міскантус цукровий є рослиною із жорсткими 
стеблами, які сягають до 2,5 м завдовжки та 1 см завтовшки. В умовах України з 1 га 
міскантуса цукрового можна отримати від 5 до 20 тонн сухої маси. На відміну від міскантуса 
китайського, він добре переносить заморозки. Міскантус цукровий добре росте на легких 
ґрунтах, багатих на поживні елементи та не перезволожених. Рослину висаджують за схемою 
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0,5х1 м. Досліди показали, що M.giganteus i M.sinensis дають найвищий урожай біомаси. З 
одного гектара в помірному кліматі можна отримати 25-35 т сухої маси. 

Додатковою перевагою трави Miscanthus giganteus є її невибагливість до удобрення. 
Наприклад, азоту потрібно значно менше в порівнянні з іншими однорічними і 
багаторічними травами [44]. Тривалість життя плантації складає близько 20 років, а 
тривалість комерційного вирощування – до 15 років, при тому що біомаса може збиратись 
щорічно [13]. З огляду на високий вміст целюлози і лігніну, міскантус становить також цінну 
сировину для галузі будівельних матеріалів, целюлозно-паперової промисловості (табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Хімічний склад окремих видів рослинної сировини 

Сировина 
розчинність Смоли, 

жири, 
віск 

Лігнін Пентозани
Целю-
лоза 

Холоце-
люлоза 

Золь-
ність 

у 
воді 

у 
NaOH6, 

Міскантус 
гігантеус 

6,2 24,4 2,2 24,4 23,4 42,9 62,6 2,7 

Солома 
пшениці 

10,1 38,4 5,2 18,6 26,4 46,2 67,7 4,2 

Береза 2,2 11,2 1,8 21,0 10,7 41,0 64,7 0,5 

 
За результатами проведених досліджень встановлено, що міскантус гігантеус за 

хімічним складом наближається до соломи інших злакових культур, зокрема пшениці, і 
порівняно з листяною деревиною (березою) містить більше полісахаридів (целюлози і 
пентозанів), що свідчить про можливість його використання для одержання волокнистих 
напівфабрикатів (ВНФ) для виробництва паперу і картону. Експериментально підтверджена 
практична придатність одержаних ВНФ для виробництва картону тарного марки КТ-50 і 
писального паперу № 1 марки А [1]. 

 
Miscanthus giganteus як енергетична культура 
 
Ботанічна характеристика і походження міскантуса. Природними місцями 

походження рослин з родини Miscаnthus є територія Японії, Південних Курил, Манжурії, 
Кореї, Таїланду, Полінезії і Східного узбережжя США. Вирощується він також в Південно-
Східній Азії і Центральній частині США. Цей рід об’єднує понад двадцять різних 
морфологічних видів. Особливо швидким ростом і високою якістю характеризується 
М.sinensis. В природному середовищі ці рослини сягають 6 м висоти, діаметр стебел – 6 см, а 
вегетація може тривати до 30 років. 

До початку п’ятого століття міскантус застосовувався тільки в Китаї як протиерозійна 
рослина. До Європи швидше всього він потрапив в XVI столітті, але застосовувався тільки як 
оздоблювальна рослина. В 1935 році данський вчений Ансель Ольсен завіз до Європи 
японський клон, який став основою для селекції рослин, які використовуються до цього часу. 
Зважаючи на великий врожай, Карл Фостер дав цій рослині назву Miscanthus sinensis 
“Giganteus”. З наукової позиції цією рослиною почали займатись в 1983 році на Станції 
селекції рослин в Данії. З того часу проводяться інтенсивні дослідницькі роботи з цією 
культурою в багатьох країнах Європи, а саме Німеччині, Великобританії, Італії, Франції, 
Іспанії, Польщі.  

Лінде-Лаурсен в 1993 році довів, що Miscanthus sinensis “Gigаnteus” є триплоїдом. У 
більшості верхівкових клітин коренів 2n=3х=57 або 58. Для роду Miscanthus основна 
кількість хромосом складає х=19. Клон, привезений Ольсеном, виник найімовірніше через 
схрещення M. sinensis - диплоїда (2n=2х=38) і аллеотрипоїда М.Saccharrflorus (2n=4х=76). 
Тому він не може розмножуватись генеративно (має стерильний пилок). В результаті 
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подальших досліджень його назву змінено на Miscanthus x Giganteus. Miscanthus належить до 
покритонасінних (Angispermal), класу однодольні (Monocatyledoneae), ряду (Glumifloreae), 
родини злакові (Gramineae), роду Miscanthus (Anderse), вид – Miscanthus giganteus [22, 37]. 

В Європі площа вирощування міскантуса в 1995-1996 рр. становила біля 170 га, і до 
1998 року його насадження були незначними. Найбільша площа його насаджень була в 
Швеції (300 га). В 1993 році встановлено Європейську Сітку в 10 країнах і вирощування 
міскантусу проводилось вже у 18 місцях. З 1994 року було започатковано великі міжнародні 
проекти з вирощування міскантуса (наприклад в Німеччині фірмою Vaba Oel AG) [45]. 

Miscanthus giganteus є багаторічною трав’янистою рослиною з добре розгалуженою 
кореневою системою. Маса коренів перед появою сходів складає біля 15-25 т сухої маси з 
гектара. Корені сягають до 2,5 метрів вглиб грунту. Така коренева система сприяє кращому 
використанню елементів живлення і води [11]. 

 

Miscanthus giganteus 
Вилягання рослин міскантусу 

гігантеусу 
 

Стебло є дуже міцним, з волосками або без них, з добре вираженими вузлами. 
Забарвлення однорідне. Завдяки великому вмісту в стеблі лігніну і целюлози, він 
характеризується великою витривалістю та стійкістю до механічних ушкоджень, але бувають 
і виключення, коли опади у вигляді снігу і дощу можуть призвести до локального вилягання 
рослин на рівні 4-5 міжвузля від землі.  

 

 
Міскантус гігатеус першого року вегетації.  

с. Христинівка Народицького району Житомирської області (зона Полісся) 
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В європейських умовах рослини досягають від 200 до 350 см висоти. В перший рік 
вегетації рослини сягають до 200 см, на другий рік – 350 см, а в наступні – 400-450 см. 

 

 
 

Міскантус гігантеус першого року вегетації. Одеська область (зона Степу) 
 

    
 

Міскантус гігантеус 2-3 року вегетації.  
Ботанічний сад Житомирського національного  

агроекологічного університету 
 
Листові пластинки довгі, сплюснуті і ланцетовидні (у небагатьох видів овальні), без 

поперечних жилок, довжина 60-100см і ширина 0,8-3,2 см. Ростуть поодиноко з вузлів, 
майже по всій довжині стебла. Забарвлені вони однорідно, яскраво- або темно-зеленого 
кольору. По середині листка проходить товстий головний нерв. На рослині листя 
утримується дуже довго, навіть протягом зими. Є волоть, або колосовидна волоть, слабо 
розвинута, яка також довго залишається на рослині. 
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Суцвіття міскантусу гігантеусу 

 
Велика кількість генотипів не квітне і не утворює насіння. Якщо внаслідок холодного 

клімату Східної Європи рослини не входять в стан спокою, то вони цвітуть між вереснем і 
листопадом 45. За результатами досліджень, проведених на Тайвані, встановлено, що 
рослини міскантусу мають можливість адаптуватися і по різному реагують на умови 
навколишнього середовища. Вчені помітили, що поверхня листків клонів, які походять з 
гірських районів з субтропічним кліматом, більше покрита воском і має меншу кількість 
продихів на верхній частині листка, ніж у тих, що походять з низин та зростають в умовах 
тропічного клімату. Клони з гірських районів мають також меншу пропускну здатність 
продихів і іншу будову епідермісу, що запобігає надмірній втраті тепла під час транспірації 
31. 

Кліматичні вимоги міскантуса гігантеуса. Кліматичні умови територій походження 
міскантуса пристосували його до умов високих температур і інтенсивності сонячного 
опромінення. В умовах Полісся України ріст рослин типу С4 є обмежений із-за низьких 
температур. В Європі міскантус розпочинає ріст і розвиток у квітні місяці, коли температура 
ґрунту сягає до 10-12 ºС, а закінчується в листопаді, коли починає промерзати грунт. 
Оптимальна температура, потрібна для початку розвитку листя рослин – +5 – +10ºС. Але це є 
одна з небагатьох рослин з механізмом фотосинтезу С4, яку можна вирощувати в умовах 
клімату Центральної та Східної Європи [44]. 

Хоча оптимальна температура для процесу фотосинтезу міскантуса складає +28 – 
+32ºС, проте, в умовах клімату Східної Європи сума добових температур є достатньою для 
досягнення високих врожаїв біомаси [11]. В наших кліматичних умовах рослини міскантусу 
піддаються впливу низьких температур. Це найбільше ускладнює закладання і утримання 
плантації. У рослин типу С4 вразливість від холоду є вищою при світлі, ніж в темноті. В 
таких умовах настає фотоінгібіція. Рослина абсорбує більше світла, ніж потрібно до 
виснаження процесу фотосинтезу. Це може призвести до ушкодження у фотосинтезі ІІ, і, як 
наслідок, до зменшення темпу вбирання вуглекислого газу. В умовах Європи висока 
концентрація сонячного опромінення з’являється дуже рідко. 

Найвища вразливість рослин спостерігається під час першої зими після посадки, коли 
вимерзання рослин може сягати 90%. Це пояснюється наявністю холодних зим без снігового 
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покриву. Помічено підвищення толеранції рослин до низьких температур під час зими, коли 
одразу після висаджування наступило зниження температури нижче 0ºС [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солома міскантуса гігантеуса 
 
Одразу після мульчування соломою зернових або соломою міскантуса рівень 

перезимівки рослин зростає з 79% до 92%. Весняні заморозки також призводять до втрат 
рослин, але є не такими значним завдяки високій регенераційній здатності рослин. В 
наступні роки вирощування рослини переносять температури нижчі -20ºС, навіть без 
снігового покриву [31,42]. 

 

   
 

Коріння міскантуса гігантеуса 
 
Під час вегетації міскантус гігантеус потребує біля 700 мм опадів [38]. Його потреба у 

воді набагато перевищує середньорічні опади в Україні. Проте така велика вибагливість до 
води, не дивлячись на малу її потребу для продукування 1 кг сухої маси (близько 250 л), 
забезпечує високий врожай біомаси, який можна одержати з одиниці поверхні. 

Спосіб розмноження також має вплив на перезимування рослин першого року. За 
результатами досліджень встановлено, що рослини, розмножені поділом кореневищ, 
зимували краще, ніж розмножені з культур in vitro. Серед них краще перезимовували великі 
рослини (більше 5 бруньок), ніж малі (менше 5 бруньок ) [41,43]. Головними факторами, які 
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необхідно враховувати при вирощуванні міскантусу, є контроль його забур’яненості, який в 
поєднанні зі зрошенням і азотно-фосфорним удобренням може покращити ріст рослин в рік 
закладання плантації]. Іншим чинником, який покращує ріст, є неглибока посадка 
кореневищ. Результати досліджень свідчать, що кращий ріст рослин відбувається тоді, коли 
кореневища були висаджені на 2 і 6 см, ніж тих, які висаджені на глибину 10 см [39]. 

Досліджено також рівень ушкодження рослин і здатність до регенерації після впливу на 
рослини низьких температур. Дослідження показали, що етап сходів був вразливий вже при 
температурі -2ºС, де виявлено 40% ушкоджених рослин. Етап другого і четвертого листка не 
був вразливим на температуру до   -4ºС. При зниженні температури повітря до -80С 
зареєстровано 83% ушкоджених рослин, які були на етапі другого листка, і на 90% були 
здатні до регенерації, 75% ушкоджених рослин, які були на етапі четвертого листка зі значно 
меншою здатністю до регенерації. У рослин, які не показали жодних видимих ушкоджень 
одразу після появи заморозків спостерігалось зниження темпу росту до 45 днів, і головним 
чином загальмувався елонгаційний ріст стебла. Перші обстеження перезимівлі рослин 
показали, що існує залежність між пошкодженнями, спричиненими пізніми морозами, та 
толерантністю до морозів в наступні роки. При зниженні температури нижче 00С одразу 
після висаджування рослини стають значно стійкішими до морозів під час зими [39]. 

Розмноження міскантуса гігантеуса. Міскантус гігантеус не утворює насіння, бо є 
триплоїдом і має стерильний пилок. Тому його розмножують вегетативним шляхом. Відомі 3 
способи вегетативного розмноження: саджанцями, отриманими з культур in vitro; поділом 
кореневищ; укоріненням міжвузлів. 

Розмноження саджанцями з культур in vitrо. Вихідним матеріалом для отримання 
цього типу саджанців є недозрілі суцвіття, з яких беруть експлантати і викладають на 
відповідну поживну речовину. Найчастіше це є поживне середовище Мурасіга і Скуга або 
Джонса. Регенерація рослин проходить через соматичний ембріогенез. Ріст калюса і 
регенерація рослин є кращими на рідкому поживному середовищі. Встановлено, що 
протягом п’яти місяців з одного суцвіття можна отримати 1830 рослин. Окрім суцвіть 
відбираються експлантати з листя, а також верхівкових меристем стебел і коріння. Однак 
результати, отримані під час регенерації рослин з цих експлантатів не були такими якісними, 
як отримані з недозрілих суцвіть. 

Не дивлячись на те, що цей метод є дуже продуктивним, він має і свої вади. Одна з них 
– це висока вартість вирощування. В 1993 році вартість закладки 1 га плантації складала 4600 
екю при умові, що на 1 м2 висаджується одна рослина. В 1992 році в Німеччині 1 рослина 
коштувала 0,8 марки, що в перерахунку на 1 га складає 8000 марок (біля 4000 екю). Висока 
вартість саджанців, отриманих з культур in vitro, спричинена необхідністю розміщення 
рослин в початковий період в тепличні умови. Термін цей може складати три місяці, під час 
якого рослини загартовуються. В 1994 році Йоргенсен [40] провів дослід, в якому жодна 
рослина не змогла вижити при низьких температурах взимку. Друга вада рослин, які 
розмножуються методом in vitro, є низький процент виживання після першої зими. Часто 
плантації рослин, розмножених таким методом, повністю гинуть і подальше вирощування їх 
стає неможливим [12, 13, 43]. 

Розмноження саджанцями, отриманими поділом кореневищ. Розмноження поділом 
кореневищ можна виконувати кількома способами. Найчастіше в якості маточників 
використовуються трьохрічні плантації міскантуса, які ще не розрослись дуже сильно. 
Одним із способів отримання саджанців є подрібнення надземних і підземних решток після 
збору за допомогою ротаційної машини, викопування фрагментів рослин машиною для збору 
картоплі. Можна також виорювати цілі купини, а потім ділити їх на фрагменти довжиною 
близько 10 см. При такій довжині кореневищ найкращі результати отримано при 
висаджуванні їх масою 0,1-0,2 кг на 1м2. Дуже важливим у цій методиці є недопущення 
пересушування зібраного матеріалу і максимальне скорочення часу зберігання саджанців. 
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Розмноження міскантусу саджанцями 

 
Посадка міскантуса гігантеуса 

 
Основною перевагою саджанців, отриманих цим способом, є їх вища витривалість при 

низьких температурах під час першої зими, а також швидкий розвиток на початку росту 31. 
Було також проведено поділ маточних рослин за допомогою культиватора з активними 
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робочими частинами в трьох термінах: 21 квітня, при висоті сходів від 0 до 0,5см; 28 квітня, 
коли сходи були від 5 до 7 см; 16 травня, коли рослини досягали 30 см. Третій термін 
виявився найменш придатним для цієї мети з огляду на слабший ріст рослин. Після поділу 
кореневища вибирались, вантажились і транспортувались на нове місце, де були розкладені в 
рядки по 0,1 і 0,2 кг на м2. Потім їх одразу приорювали на глибину 15-20 см. По завершенню 
висаджування поле було валоване, щоб забезпечити добрий контакт між ґрунтом і 
кореневищами. 

Найкращими виявились кореневища довжиною близько 10 см. Також Левандовський І. 
показав у своєму експерименті, що рослини, які виросли з малих кореневищ (менше 10 г 
свіжої маси), показали зредуковану швидкість росту в порівнянні з рослинами, які виросли з 
кореневищ масою 25-40 г [31, 43]. Головною проблемою цього методу є висихання 
кореневищ під час транспортування і розкладання на полі. Щоб отримати добрі результати, 
цього не потрібно допускати, тому всю операцію слід проводити якнайшвидше. Вартість 
закладання 1 га плантації цим методом при ступені розмноження 15 в 1993 р. складала біля 
900 екю, що становило 20% вартості закладання плантації з використанням саджанців з 
культур in vitro. 

В Німеччині дослідницькі роботи над цим методом почались раніше. В 1989 році 
вартість однієї рослини, отриманої цим методом, складала 1,5 марки, а в 1993 р. зменшилась 
до 0,5 марки. Зменшенню вартості, зокрема, сприяло впровадження більш продуктивних 
машин. Передбачається подальше зниження вартості отримання саджанців по мірі 
технічного розвитку і удосконалення вирощування. Також Харві відмічає, що розмноження 
поділом кореневищ є дешевшим, ніж використання саджанців з культур in vitro [33,34,35,36].  

Розмноження саджанцями з укорінених міжвузлів. В 1997 році на кафедрі фізіології 
рослин Аграрного університету(м. Варшава) було проведено дослід, в якому укорінювались 
міжвузля рослин. Найкращі саджанці отримано з найстарших міжвузлів. Саджанців не 
вдалося отримати з вузлів 7-го порядку (рахуючи від низу рослини) і молодших. Отримані 
таким чином рослини не перезимували з причини дуже короткого часу, потрібного на 
пристосування до стану спокою [44]. 

Технологія вирощування міскантуса гігантеуса. Miscanthus х giganteus, як рослина типу 
С4, заощадливо використовує воду. На продукування 1 кг сухої маси необхідно 250-300 кг 
води, для чого потрібно близько 700 мм опадів на рік. Зрошення плантації дає позитивні 
результати. В кліматичних умовах Греції додаткові опади на рівні 700 мм в порівнянні з 
додатковими опадами в межах 300 мм дали приріст врожаю сухої маси більш, ніж на 34%. 
Беале і Лонг застосували на другий рік вирощування додатково 133 мм опадів при 
природних опадах біля 650 мм, які становлять 85% норми, щоб утримати вологість ґрунту на 
відповідному рівні і не допустити до її пересихання. В південно-східній Англії, де річні 
опади складають 1200 мм і грунт не пересихає, отримано значно кращі результати [22].  

Оптимальна температура для росту міскантуса складає +28–300С. Незважаючи на це, 
суми добових температур для Центральної Європи є достатньою для отримання високих 
врожаїв сухої маси. Результати досліджень показали, що міскантус здатний досягнути 
високої продуктивності в температурних умовах Англії (середньодобова температура в 
найтепліших місцях становить 150С). Вимоги міскантуса до якості ґрунту не є вибагливими. 
Завдяки своїй розгалуженій кореневій системі рослина може вирощуватись на 
середньозв’язаних ґрунтах, утворених з пісків та низьким рівнем ґрунтових вод. Ґрунти з 
відрегульованим водним режимом і вищим вмістом гумусу дають врожаї на 20-30% вищі. За 
результатами досліджень польських вчених плантація може бути закладена на ґрунтах, які не 
придатні для вирощування інших сільськогосподарських культур [11, 36, 44]. Ґрунти не 
повинні бути кислими (рН 6,5), особливо впродовж перших двох років вирощування з рівнем 
ґрунтових вод нижче 1м [10]. 

Восени необхідна поглиблена оранка, під яку застосовують велику дозу органічних 
добрив. Оранку під міскантус гігантеус доцільно проводити оборотними плугами 
вітчизняного виробництва ППО-8-40, ППО-6-40, ППО-5-40, ППО-4-40, ППО-5-40, ПНО-4-
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40, ПНО-3-40. Надійністю в роботі відзначаються оборотні плуги іноземного виробництва 
Джон Дір. Оборотні плуги забезпечують гладку оранку без звальних гребенів і розгінних 
борозен, а також дають до 30% економії паливно-мастильних матеріалів та затрат праці в 
порівнянні з плугом ПЛН-5-35. 

При проведенні оранки на зяб доцільно проводити ранньовесняне боронування із 
закриттям вологи, у складі трактора Т-150 зчіпки СГ-21 і важких борін БЗТС-1,0. У випадку 
низького рН ґрунту (нижче 5,5), обов’язковим є проведення вапнування. Ранньої весни, 
перед посадкою, необхідно провести боротьбу з бур’янами (з огляду на пізній термін 
посадки) механічним або хімічним способом [11, 22].  

Перед самою посадкою рослин грунт необхідно розрихлити на кілька сантиметрів 
вглиб. Механізація процесу посадки міскантусу значно знижує витрати на його вирощування 
[18]. Саджанці, отримані з мікророзмноження, можна висаджувати, використовуючи 
спеціальну саджалку для розсади. Саджанці, отримані з поділу кореневища можна 
висаджувати картоплесаджалкою. Процес розмноження поділом купин коштує біля 350 
євро/га. В умовах України механізований спосіб висаджування можливо проводити за 
допомогою існуючої посадкової техніки з використанням картоплесаджалок КСМ-4, КСМ-6 
вітчизняного виробництва та закордонного виробництва Grimme GL-34T;KORA 
2,4,4H,4HP;АМАКО, які забезпечують ширину міжряддя 70-75см. 
 

 
 

Висажування міскантусу 
 

 
 

Механізований спосіб висажування міскантусу 
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При механізованому способі висаджування використовується формула 70 х 70 см, або 
75 х 75 см. Саджанці з кореневищ приорюють на глибину 15-20 см. Після посадки 
міскантусу в грунт відразу потрібно провести валування гладким валом і в разі необхідності 
– зрошення. Найкращі результати отримано при посадці кореневищ масою 0,1-0,2 кг/м2 і 
довжиною близько 10 см. Проведено дослідження, де порівнювали здатність 
перезимовування кореневищ різної маси, використовуючи розміри довжиною 4, 8 і 12 см. 
Встановлено, що найкраще перезимували найбільші кореневища. Мінімальна рекомендована 
глибина посадки біля 15 см (з огляду на можливість промерзання). Невеликі кореневища 
(менше 10 см), висаджені дуже глибоко, можуть не подолати відстань, необхідну для 
випускання нових стебел на поверхню ґрунту.  

Також проводились дослідження по визначенню впливу величини розломів, які 
висаджуються, та терміну закладання плантації (весняний, зимовий) на поновлене 
відростання рослин. Встановлено, що майже на 100% відбулось поновлення відростання 
рослин з великих кореневищ (довжина разом близько 10-15 см). Саджанці малих розмірів 
дали значно гірші результати. В цьому досліді саджанці, висаджені весною на глибину 10 см, 
показали значно вищий рівень (майже вдвічі) поновленого відростання, ніж висаджені 
восени на глибину 15 см. Саджанці з більших кореневищ мали значно більшу кількість 
стебел і значно швидший ріст та розвиток. Найчастіше застосовують густоту посадки: 1 
рослина на 1м2, або 10000 рослин на гектар[40]. 

При інших дослідженнях добрі результати отримані при густоті висаджування 4 рослин 
на 1 м2. Пропонована густота відповідає відстані між рядами 1 м і відстані між рослинами в 
рядах 0,5 м. Враховуючи швидкий ріст та утворення рослиною великих купин, більшість 
дослідників схиляються до висаджування 1 рослини на 1 м2. Термін посадки є порівняно 
пізнім і припадає на кінець квітня – першу половина травня або середину травня, 
враховуючи можливість ушкодження рослин пізніми заморозками [31]. Вимоги до 
удобрення у міскантуса є відносно невисокими. Азоту він потребує менше, ніж інші одно- і 
багаторічні трави. 

Високий рівень ефективності використання азоту є головним чином результатом 
переміщення його до стебел весною і до ризом під кінець вегетації. Вcтановлено, що 38% з 
внесених в 60 кг/га NH4 і NO3 було поглинуто рослинами і більше половини їх знайшли в 
ризомах. Більша частина азоту, знайденого в рослинах, який утворився з мінералізації 
поживних речовин в ґрунті, а не за рахунок удобрення. Ці дослідження показали, що рослини 
потребують невелику кількість азоту. 

З врожаєм 20 т сухої маси на 1 га міскантус виносить близько 60 кг N, 16 кг P2O5, 80 кг 
K2O при помірному рівні удобрення. В дослідженнях із внесенням азоту встановлено його 
позитивний вплив на продукування біомаси (при кількості азоту до 90 кг/га). При 
застосовуванні підвищених доз добрив продуктивність міскантусу не зростала, а навіть 
зменшувалась. Загальні потреби в поживних речовинах: азоті (N), фосфорі (Р), кальцію (Са), 
складає відповідно близько 2-5; 0,3-1,1; 0,8-1,0 кг/т сухої маси. Оптимальні дози добрив і 
терміни їх застосування є наступні: 

 азот 60-90кг N\га весною після появи сходів; 
 фосфор 30-40кг P2O5\га; 
 калій 120-150кг K2O\га; 
 магній 20-25кг MgO\га ранньою весною або восени. 
Враховуючи багаторічний характер плантації, можна використовувати органічне 

добриво. Максимальна доза 30 м3/га, що відповідає 180 кг азоту, 75 кг фосфору, 150 кг калію 
і 30 кг магнію. Ця доза практично може замінити мінеральні добрива [13, 22]. В перший та 
другий роки вирощування необхідно проводити боротьбу з бур’янами механічним способом, 
використовуючи для цього традиційні машини для міжрядного обробітку або, у випадку 
сильного забур’янення, хімічні препарати. Середня вартість річної боротьби з бур’янами на 
площі 1 га складає 10 фунтів, що в 10 разів є нижчою від вартості боротьби з бур’янами на 
плантації верби та тополі. В наступні роки боротьба з бур’янами є необов’язковою завдяки 
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інтенсивному росту та розвитку рослин, а також сильному затіненню грунту. Тому 
передбачений обробіток грунту механічним способом протягом першого року росту після 
посадки кореневищ і при необхідності на другий рік вегетації.  

Міжрядний обробіток та підживлення рослин можна здійснювати за допомогою МТА в 
складі культиватора УСМК-5,4 та трактора МТЗ-82. В європейських умовах міскантус 
демонструє велику стійкість до хвороб шкідників, а тому немає потреби проводити заходи з 
хімічної обробки площ, що зменшує затрати і запобігає забрудненню навколишнього 
середовища. Не існує відомостей про хвороби, які б значно зменшували продуктивність 
рослин. Разом з тим, не можна не звертати увагу те, що по мірі розповсюдження рослини 
певні хвороби і шкідники все ж таки можуть спричиняти і певну шкоду рослинам [9].  

Збирання врожаю здійснюється в період спокою рослин, після відтоку пластичних 
речовин у кореневу систему та опадання листя, коли вологість стебел мінімальна (в березні 
місяці). 

 

 
 

Комбайн для збирання міскантусу 
 
Механізоване збирання врожаю. Скошують міскантус у валки жатками ЖВН-6А, 

ЖЗБ-4,2 чи ЖРБ-4,2 у агрегаті із зернозбиральними комбайнами СК-5М, Дон-1200 або 
жатками ЖВП-6 або ЖВП-4,9 в агрегаті з тракторами кл. 1,4 (МТЗ, ЮМЗ). Висота зрізу 
рослин повинна бути не меншою 15-20 см. Підбір валка здійснюється за допомогою преса з 
обов’язковим подрібненням та обв’язуванням шпагатом або сіткою. Доцільно 
використовувати рулонний прес RF-125 Opticut, який формує тюк діаметром 1,25 м, 
шириною 1,22 м, або прес-підбирачами КВАДРАНТ 2200 RС або КВАДРАНТ 1150 RС 
фірми КLААS з подрібненням.  

Для збирання врожаю використовується також самохідний кормозбиральний комбайн, 
аналогічний комбайну для збирання кукурудзи на силос, наприклад КПД-3000 «Полесье», 
КПИ – Ф-30 (з жаткою для кукурудзи). Така машина зрізує ряди рослин, подрібнюючи їх у 
тріску, що викидається в причеплений до комбайна причіп або пакується преспідбирачем 
МF-187. Подрібнену, запресовану масу транспортують до місця зберігання для подальшої 
переробки у пелети. Транспортування можна здійснювати автомобілями та тракторами з 
причепами. 

В даний час енергетичні плантації для вирощування твердого біопалива відсутні, а 
енергетичні рослини, такі як міскантус, вирощуються лише на окремих невеликих дослідних 
ділянках. Тому організація енергоплантацій міскантусу повинна здійснюватися в два етапи. 
На першому етапі сировиною для підприємства є відходи біомаси, які закуповуються у 
місцевих лісопромислових або сільськогосподарських підприємствах. На другому етапі, який 
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реалізується паралельно з першим, створюється енергетична плантація міскантуса. Для цього 
пропонується наступна схема: 

Перший рік – закупівля посадкового матеріалу, посадка його в спеціально відведених 
розсадниках з метою отримання власного посадкового матеріалу. 

Другий рік – догляд за насадженнями. 
Третій рік – збір врожаю з відведених розсадників. 
Четвертий рік – розсаджування посадкового матеріалу на комерційній ділянці, який і 

стане майбутньою плантацією. 
Таким чином, в кінці третього року вирощування підприємство зможе працювати 

частково на власній сировині, вирощеній на енергетичних розсадниках. Перехід на 100% 
власної сировини, при правильній організації робіт, можливий до початку сьомого року 
реалізації проекту. Створення плантацій з вирощування твердого біопалива – процес не 
швидкий і, безумовно, вимагає певних інвестицій на початковому етапі, але цілеспрямована 
реалізація подібних проектів змогла б забезпечити не тільки енергетичну незалежність в 
межах регіону, а й, в перспективі, кардинально змінити економічну ефективність 
виробництва твердого біопалива [22]. 

Ідеєю створення енергоплантацій ґрунтовно займаються і в Європі. Існує цікавий досвід 
по створенню комплексних підприємств, які, крім виробництва енергії (як теплової, так і 
електричної), вирощують 100% необхідної для цього біомаси, самостійно її переробляють і 
рафінують. При цьому весь виробничий ланцюжок достатньо локалізований. З економічної 
точки зору доцільно створювати підприємства продуктивністю 5-10 тис. тонн пелет на рік. 
Збільшення потужності викликає додаткові витрати на перевезення сировини й погіршує 
економічні показники виробництва. 

Рафінування біомаси. Споживачі оцінюють паливні гранули не тільки за вартістю, але і 
за основними еколого-енергетичними характеристиками: теплотою згоряння, зольністю, 
щільністю, вмістом екологічно небезпечних домішок. Гранули є стандартизованим видом 
палива, тобто для них існують певні нормативи. Багато країн світу вже прийняли стандарти 
якості для паливних брикетів і гранул. У Німеччині нормативи називаються DIN (Німецький 
Промисловий Стандарт). У Європі до недавнього часу користувалися німецьким стандартом 
DIN 51731 і стандартом Австрії OENORM M 7135. У зв’язку з появою на ринку 
низькосортних деревних гранул, виготовлених переважно за кордоном, навесні 2002 року в 
Німеччині ввели новий сертифікат DIN Plus для паливних гранул/ По суті цей сертифікат 
об’єднав німецький і австрійський стандарти. Особливу увагу також звертають на 
автоматизовану подачу пелетів, як якісний показник у використанні на автотранспорті та 
стаціонарних котлах.  

Українські та російські виробники пелет орієнтуються на європейські стандарти, тому 
що в державі досі не існує відповідних стандартів, і ринок слабо розвинений. Але в 
Євросоюзі також немає єдиного стандарту на пелети, і в різних країнах стандарти значно 
відрізняються один від одного. Всі вони побудовані на одній базі – регламентуванні якісних 
показників біопалива. 

Якість біопалива.  
1. Калорійність палива. Зазвичай вимірюється в кДж/кг або ккал/кг (1 калорія = 4,1868 

Джоуля). Безумовно, чим вище калорійність палива, тим більше енергії можна одержати в 
процесі звичайного горіння. Однак, це не означає, що більш калорійне паливо забезпечує 
більш калорійний газ в процесі газифікації. Це важливо, тому розглянемо далі деякі 
особливості калорійності твердого палива, що впливають і на калорійність газу. 

2. Вміст золи. Це кількість в паливі баласту, який не горить і не приносить користі. 
Зазвичай зольність твердого палива коливається від 0,5% для якісного дерева до 50% в 
рисовому лушпинні і пелетованому посліді. Крім того, треба обов’язково стежити за 
температурою плавлення золи, щоб утворена зола не перетворювалася під дією високої 
температури у шлак, який важко виводиться. 
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3. Вміст «летючих» речовин. Будь-яка біомаса, за винятком вугілля, як деревних, так і 
кам’яних порід, містить так звану «летючу» компоненту, яка складається з водню, кисню і 
частини вуглецю, яка при підвищенні температури в процесі піролізу легко переходить в 
газоподібний і рідкий стан. Крім того, швидкий піроліз «летючої» компоненти утворює дуже 
пористе деревне вугілля. У ньому залишається практично чистий вуглець, легко 
утилізований за рахунок своєї реакційної здатності в подальшій роботі газифікатора. 
Оскільки «летюча» компонента за рахунок початкового вмісту кисню зазвичай менш 
калорійна, то в процесі газифікації відбувається цікавий парадокс. За рахунок кращої 
реакційної здатності деревного вугілля (вугілля з біомаси), і за рахунок інтенсивного 
утворення піролізних газів генераторний газ з біомаси з великим вмістом «летючих» 
компонентів виявляється більш калорійний.  

Крім того, самі «летючі» речовини досить неоднорідні фракції. Якщо лігніни дають 
калорійні піролізні гази, то з ними ж пов’язана і найбільша смолистість через наявність 
ароматичних сполук. Смола в генераторному газі є основною причиною інтенсивного 
зношування обладнання. Найменшу смолистість мають геміцелюлози. Сама ж целюлоза 
займає проміжний стан між гемоцеллюлозами і лігніном, як по калорійності піролізних газів, 
так і за вмістом смол. Встановлено, що лігнін не розкладається повністю і при 600°С, у той 
час як целюлоза повністю розклалася вже при 400°С, а геміцелюлоза – при 300°С. Найбільшу 
калорійність має чистий вуглець, але для його газифікації потрібно витратити кисень, який, в 
свою чергу, необхідно взяти з навколишнього повітря. Проте з повітря у генераторний газ 
потрапить негорючий азот, якого в повітрі більше 78%. Через це генераторний газ з чистого 
вугілля на 50% і більше відсотків складається з азоту. Змочування вугілля водою дозволяє 
використовувати термоліз води для одержання водню, який теж непогано горить, і звільнити 
кисень для газифікації вугілля. 

Загалом можна зазначити, що ідеальним паливом для газифікатора зверненого процесу 
(найбільш популярний тип) є деревне вугілля та (або) максимально суха біомаса, з 
максимальним вмістом геміцеллюлоз і целюлози. Для обох цих палив важливим є 
мінімальний вміст золи з максимальною температурою її плавлення [14,22].  

В експериментальних умовах методом шнекового пресування в прес-грануляторі 
подрібнених частинок стебел міскантуса одержано паливні пелети, основні характеристики 
яких наведено в табл. 8. Роль зв’язуючої речовини в пелетах виконують компоненти 
рослинної сировини, зокрема лігнін, який під дією тиску і температури розм’ягчує структуру 
частинок міскантуса і сприяє з’єднанню та зміцненню частинок рослинної сировини в 
кінцевому продукті – пелетах. З наведених к табл. 1.8 даних видно, що одержані лабораторні 
зразки паливних пелет задовольняють вимоги стандартів, але мають дещо вищу зольність. 
Підвищена зольність паливних пелет із міскантуса пояснюється значно більшим, ніж у 
деревині, вмістом мінеральних речовин, що характерно для всіх представників не деревної 
рослинної сировини.  

Таблиця 8 
Характеристика паливних пелет 

Характеристика 

Показники 
лабораторних зразків 

з міскантуса 
гігантеуса 

Вимоги європейських 
стандартів до паливних 

пелет 

Вологість, % 10 не більше 10,0 

Зольність, % від а.с.с. 4,88 не більше 3,0 

Щільність, кг/дм3 1,26 1,0-1,4 
Теплота згорання МДж/кг 18,9 не менше 16,0 

 
При цьому зольність паливних пелет із міскантуса нижча, ніж з екологічно 

небезпечного шлаку із кам’яного вугілля (зольність до 20%) або бурого вугілля (зольність до 
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40%). До того ж, зола із стебел міскантуса є калійним добривом. Важливими 
характеристиками паливних пелет є також екологічна чистота та енергобезпечність, 
пожеженебезпечність при зберіганні, мінімальна кількість викидів окису вуглецю в 
атмосферу при спалюванні та відсутність неприємного запаху. Вони не виділяють диму, 
копоті, чадного газу та інших шкідливих речовин на відміну від дров або вугілля. Тому 
можна стверджувати, що паливні пелети із міскантуса можуть розглядатися як альтернатива 
традиційним видам палива для опалювання приватних будинків, залізничних вагонів, 
теплиць, котлів усіх типів з можливістю автоматизації процесів доставки і подачі їх в топку. 
В умовах безперервного зростання вартості природного газу лісопильні та деревообробні 
підприємства, агрофірми і фермерські господарства мають можливість не тільки 
задовольняти свої потреби в паливі, але і отримувати додатковий прибуток [1].  

Вплив вирощування міскантуса гігантеуса на фітореабілітацію ґрунту в умовах 
радіаційного забруднення. Швидкий розвиток промисловості призводить до все більшого 
забруднення навколишнього середовища. Насамперед відбувається деградація грунту. 
Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС радіаційному забрудненню в Україні піддалося 
понад 6,0 млн. га, а в Росії – близько 5,0 млн. га, з яких більше половини припадає на 
сільськогосподарські угіддя. На забруднених радіонуклідами територіях неможливе 
вирощування сільськогосподарських культур харчового призначення і також вирощування 
кормових культур.  

Найбільше радіаційному забрудненню піддалась північна частина України. Діапазон 
значення щільності забрудненості грунту 137Cs становить від 1 до 40 Кі/км2 і більше. Близько 
60% площі сільськогосподарських угідь тут займають дерново-підзолисті грунти, серед них 
значна частка припадає на піщані і глинисто-піщані. Висока кислотність, перезволоження 
грунтів значно збільшує рухомість радіонуклідів. Вирощування в цих умовах енергетичних 
культур дасть змогу зменшити щільність забруднення грунтів, а отже відновити територію 
для ведення сільськогосподарського виробництва. При урожайності зеленої маси міскантуса 
гігантеуса 125 т/га, озимого ріпаку 25 т/га і люпину 26 т/га, а також питомій вазі 
радіоактивності 137Cs 8; 50; 253 Бк/кг відповідно була розрахована сумарна радіоактивність 
вище згаданих культур в МБк/га і відсоток очищення грунту від радіоактивних 
речовин [10, 13]. 

Проведені розрахунки по фітореабілітації грунту показали, що мінімальний відсоток 
очищення грунту від 137Cs та 90Sr спостерігається у міскантуса гігантеуса і озимого ріпаку, у 
яких він не перевищував відповідно 0,09-0,12 % і 0,6-0,75 %. У люпина відсоток очищення 
грунту від 137Cs та 90Sr знаходився в межах 0,7 і 4,0%. Очевидно, що це явище пов’язане 
насамперед з біологічними особливостями культури люпину і, як наслідок, високими 
коефіцієнтами переходу радіонуклідів. Якщо вирахувати кількість років, необхідних для 
очищення ґрунту від 90Sr без врахування періоду напіврозпаду, то цей період при 
вирощуванні міскантуса гігантеуса становив би 165 років, озимого ріпаку – 132 роки, 
люпину – 25 років. При очищенні від 137Cs – 1066, 800 і 154 років відповідно. 

Отже, оптимальною культурою для фітореабілітації ґрунту є люпин, однак до цього 
часу залишається відкритим питання, як використовувати його зелену масу з питомою 
активністю за 137Cs 1000 Бк/кг і 90Sr 253 Бк/кг. Якщо біомасу міскантусу гігантеусу можна 
використовувати в якості твердого біопалива, озимого ріпаку на біодизель (насіння) і біогаз 
(солома), то зелена маса люпину не придатна ні в якості органічного добрива, ні в кормових 
цілях.  

Зменшення накопичення парникових газів за допомогою вирощування міскантуса 
гігантеуса. Зростання концентрації в атмосферному повітрі парникових газів, насамперед 
вуглекислого, а також метану, оксидів азоту, водяної пари та рідкісних газів призвело до 
виникнення явища антропогенного парникового ефекту, коли відбувається вільне 
пропускання на поверхню Землі сонячної енергії і абсорбція інфрачервоного 
випромінювання, внаслідок чого нагрівається повітря. 
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Україна займає восьме місце в світі як емітер СО2 в енергетичній галузі, її частка 
становить 2,35% загальносвітових викидів цієї речовини енергетикою і 1,1% від загальних 
обсягів викидів вуглекислого газу в світі [13]. Наслідком цього є посилення парникового 
ефекту. У світовому масштабі головним абсорбентом СО2 є рослини. Вирощування нових 
рослин, які інтенсивно зв’язують вуглекислий газ і дають високий врожай біомаси для 
енергетичних цілей, дозволило б не тільки зменшити споживання викопних видів палива, але 
й значно зменшити емісію СО2. 

Зокрема, існує перспектива використання для цих цілей земель, виведених з 
сільськогосподарського використання, яких на Житомирщині нараховується близько 300 тис. 
гектарів. Для оцінки обсягів виробництва біопалива які можливо отримати з 300 тис. га, 
використано наступну залежність (1): 

 

                                          Мбіопал = S · C · K · m       (1) 
 

де: Мбіопал – маса біопалива, яка може бути отримана з енергетичних плантацій 
міскантуса гігантеуса;  

S – площа вирощування міскантуса, га;  
С – врожайність міскантуса, т/га;  
К – коефіцієнт, що враховує втрати біомаси (наприклад, при збиранні чи 

транспортуванні);  
m – вихід твердого біопалива з одиниці біосировини.  
Підставляючи в залежність (1) числові значення величин маємо: 
– для площі вирощування місканусу гігантеусу 300 тис. га: 
Мбіопал = S · C · K · m = 300000 га · 25 т/га · 0,97 · 0,95 = 6911,25 т/рік 
Таким чином, на землях, виведених з сільськогосподарського використання в умовах 

Житомирської області за рахунок власної сировини можливо реалізувати проект будівництва 
та експлуатації підприємств з виробництва твердого біопалива (пелет) продуктивністю 
6911,25 т/рік. 

Використовуючи обчислену кількість твердого біопалива, яку потенційно можливо 
отримати в межах Житомирської області, розрахована очікувана економія традиційного 
викопного палива (кам’яного вугілля) за рахунок заміни його твердим біопаливом. При 
цьому використана наступна формула (2): 

Мвик.пал = 
1y

y
. Мбіопалива       (2) 

де Мвик.пал – маса викопного палива (кам’яного вугілля), яке може бути зекономлене при 
його заміщенні біопаливом, т;  

y – теплота згорання пелет місканутса гігантеуса, МДж/кг;  
y1– теплота згорання традиційного викопного палива (кам’яного вугілля), МДж/кг.  
Підставляючи в формулу (2) числові значення величин, маємо: 
 

Мвик.пал = 
кгМДж

кгМДж

/3,29

/4,16
· 

рік

т6911250
= 3868,4 тис. т/рік 

 

Тобто, якщо вирощувати на 300 тис.га міскантус гігантеус з врожайністю 25 т/га в 
умовах Житомирської області можливо економити 3868,4 т/рік кам’яного вугілля. 
Використання біопалива дасть змогу зменшити викиди вуглекислого газу та інших 
забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Діоксид вуглецю (вуглекислий газ CO2) 
відноситься до парникових газів і є основним газоподібним продуктом окислення вуглецю 
органічного палива. Обсяг викиду CO2 безпосередньо пов’язаний із вмістом вуглецю в 
паливі та ступенем окислення вуглецю палива в енергетичній установці. 

Для оцінки потенціалу зменшення викидів вуглекислого газу за рахунок впровадження 
в якості біопалива міскантусу гігантеусу були проведені відповідні розрахунки. Згідно 
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існуючої методики [37] допустимі обсяги вуглекислого газу, який утворюється при 
спалюванні викопного палива (кам’яного вугілля), розраховуються за формулою: 

 

                                      MCO2 = 3.67 · n · M викоп.пал      (3) 
 

де: MCO2 – маса вуглекислого газу, яка утворюється при спалюванні традиційного 
викопного палива (кам’яного вугілля), т; 

3,67 – показник емісії діоксиду вуглецю 
2COk  під час спалювання органічного палива 

визначається за формулою 
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   (4) 

 

де: Cr  масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; 
 Qi

r  нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 C  ступінь окислення вуглецю палива; 
 kC  показник емісії вуглецю палива, г/ГДж. 
Масовий вміст вуглецю в паливі визначається на основі елементного аналізу палива, що 

спалюється. 
n – умовна кількість вуглецю в робочій масі кам’яного вугілля; 
Mвикоп.пал – маса традиційного викопного палива (кам’яного вугілля), що заміщується 

біопаливом (міскантусом гігантеусом) – 3868,4 тис. т. 
MCO2 = 3.67 · n · Mвикоп.пал = 3,67 · 0,8 · 3868412т = 11357,66 тис. т/рік  
 

Отже, проведені розрахунки дають змогу зробити наступні висновки: 
– на території Житомирської області є повна можливість організувати вирощування 

міскантуса гігантеуса для виробництва біопалива; 
– посадка міскантуса гігантеуса на землях, виведених на Житомирщині з 

сільськогосподарського використання дасть можливість економити 3868,4 тис. т/рік 
традиційного викопного палива (кам’яного вугілля); 

– за рахунок залучення біомаси міскантуса гігантеуса до паливно-енергетичного 
балансу Житомирської області можливе зменшення викидів в навколишнє середовище 
вуглекислого газу в кількості 11357,66 тис. т/рік. 

Єврокомісія підготувала проект закону про заборону імпорту в Євросоюз ряду сортів 
біопалива, виробництво яких має негативний вплив на природу, землю і клімат. Забороні на 
імпорт також підлягають марки біопалива, що вимагають для свого виробництва значні 
енергетичні витрати. У ці енерговитрати входить також енергія, використана для 
виробництва добрив при вирощуванні рослин, з яких виготовляється альтернативне паливо. 
Слід також зазначити, що розгляд питань енергодостатності та надійних екологічних умов 
тісно пов’язаний із загрозою, яка може перетворитися у катастрофу, а саме перехід 
чисельності людства за межу, при якій ресурси планети Земля стануть недостатніми для 
виживання людства. Хоча наведенні розрахунки не входять у рамки даного дослідження, 
настав час, коли обговорення багатьох сторін перспективи людства неухильно переводить 
нас в проблему планетарного перевантаження і передачу цієї тривоги світовій громаді, що 
призвело до засідань Організації Об’єднаних Націй, Євросоюзу, урядів Китаю, Індії та інших 
країн, де йде неухильне зростання численності населення, до м’яких, але результативних дій 
по безумовному припиненню зростання численності людства, починаючи вже з поточного 
моменту. 

Загалом міскантус є культурою, яка при незначних витратах дає максимальний вихід 
біомаси протягом тривалого часу, не чинячи при цьому негативного впливу на навколишнє 
середовище. Теплота згоряння абсолютно сухого міскантуса, за дослідженнями Національної 
сільськогосподарської палати в Австрії, починаючи з третього року вегетації становить 
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близько 19,3 MДж (5,36 КВт/год/кг), в той час у 1-й і 2-й роки вона значно менша, що 
пояснюється значно більшою кількістю листя в структурі урожаю в перші роки вегетації. 
Отже, міскантус має наступні характеристики, які дозволяють використовувати його в 
енергетичних цілях: 

 доки рослина росте, вона активно поглинає вуглекислий газ, який віддає при 
згоранні, виділяючи велику кількість енергії, тому таке біопаливо набагато дешевше за 
викопне; 

 урожай в 2-3 рази більший, ніж у пшениці (7 т/га) та енергетичних дерев (8 т/га) та у 
5-7 разів – у порівнянні з ріпаком (2-3 т/га); 

 міскантус при зборі врожаю відразу є сухим і не потребує додаткових затрат енергії 
на його висушування; 

 найкраще співвідношення енергії вхід-вихід в порівнянні з іншими культурами 
(близько 1:32); 

 теплота згоряння 2,23 кг міскантуса відповідає 1 кг рідкого пального; 
 мінімальна врожайність (12-15 т/га) відповідають близько 5000-6000 літрів рідкого 

пального. Максимально урожайність на рівні 25 т/га відповідає близько 8 000 літрам або 36 
барелям нафти; 

 вирощування та використання міскантуса не чинить негативного впливу на 
навколишнє природне середовище; 

 зола, що залишається після спалювання, використовується як добриво під 
сільськогосподарські культури;  

Таким чином, міскантус являє собою сучасну альтернативу традиційному паливу та є 
оптимальною сировиною для отримання енергії. Міскантус – високоефективна енергетична 
рослина, перевагами якої також є: 

 економічні – висока врожайність та широкий спектр використання сировини; 
 технічні – висока теплота згоряння, високий ККД, оптимальне співвідношення 

енергії вхід-вихід; 
 екологічні – рекультивація та очищення ґрунту від радіоактивних речовин, 

мінімальний викид СО2 при спалюванні. 
 

Перспективи використання верби прутовидної, сильфію пронизанолистого, сорго 
та пенсільванської мальви як енергетичних культур 

 
Верба прутовидна (Salix 

viminalis). Дводомна рослина 
родини вербових. Кущ або дерево 
3-5 м заввишки. Гілки 
прямостоячі, прутовидні. Молоді 
пагони сірувато-опушені, іноді 
голі. Листки чергові, 6-20 см 
завдовжки, зверху темно-зелені, 
зісподу – білошовковисті, 
загострені, цілокраї, з 
загорнутими краями або 
виїмчасто-зубчасті, з дуже 
випнутою знизу жовтою головною 
жилкою.  

Квітки одностатеві, в 
товстих, пухнастих, майже 
сидячих сережках, приквітко-ві 
луски двоколірні. Плід – коробочка. Цвіте у березні – квітні, після розпускання листя. Кора 
Верби прут овид-ної містить дубильні речови-ни (близько 12%), флавоном-ди, флавонові 
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глікозиди (2,5–3%) [5]. 
Верба зростає по берегах річок та озер на Поліссі, подекуди на Прикар-патті, дуже 

рідко – в Лісостепу і Степу [28]. Вирощують її як фітомеліоративну та енергетичну рослину. 
В Україні про можливості вирощування енергетичної верби знають дуже мало, проте 

такі проекти вже існують. Зазвичай, для енергетичних цілей використовують вид верби Salix 
viminalis (верба прутовидна) та похідні від неї. Для цього можна використовувати інші види: 
Salix rigida, Salix amygdalina, Salix pentandra, Salix dasyclados тощо. Вербу прутовидну можна 
вирощувати на різних типах ґрунтів. Цей вид відрізняється великою пластичністю і добре 
пристосовується на ґрунтах з реакцією рН від 4,5 до 7,6 але найбільш бажані легкі ґрунти. 
Проектуючи закладання плантації верби прутовидної, необхідно підібрати відповідний 
різновид, який дасть максимальний урожай за короткий проміжок часу [16, 17]. Вибір 
саджанців енергетичної верби не повинен бути випадковим. Якість живців верби тісно 
пов’язана з тривалим укоріненням і ростом рослин. Вербу прутовидну розмножують 
вегетативно за допомогою живців від пагонів продуктивних форм верби прутовидної. 
Правильно підготовлений живець має бути 20-25 см завдовжки та 0,7-1,5 см завтовшки. 
Пагони для живців заготовляють від другої половини листопада до першої березня. Черенки 
повинні мати не менше 5 сплячих бруньок, бути чистими, здоровими і мати відповідну 
вологість. Верхівку живців слід обробити фарбою з додаванням протигрибкових засобів. За 
рахунок цього посадковий матеріал буде попереджено від хвороб. Крім цього, позначення 
кожного різновиду верби своїм кольором полегшить роботу на плантації. Підготовлені живці 
слід зберігати в контрольованих умовах, щоб вони не пересихали і збереглися здоровими – в 
погребах, або прохолодному місці [27]. 

Велику загрозу для насаджень енергетичної верби становлять багаторічні бур’яни та 
личинки шкідників, що знаходяться у ґрунті. Тому, приступаючи до підготовки ґрунту, 
особливу увагу належить звернути на боротьбу з бур'янами, яка може здійснюватися 
хімічним способом – за допомогою обробки ділянки гербіцидами перед висаджуванням 
верби. Механічні ж заходи не лише сприятимуть зменшенню забур’яненості, але й значно 
зменшать популяцію шкідливих організмів в орному шарі ґрунту. 

Бажано провести ще й агрохімічний аналіз ґрунту, щоб визначити наявність поживних 
речовин в ньому та рівень рН. Крім цього, слід знати, що особливо важливим є розрихлення 
ґрунту. Найліпше займатися цим справами восени. Важливим є також удобрення ділянки 
перед висадженням живців N20P18K20 [23,25]. 

Висаджують вербу навесні. Роботу слід розпочинати якомога раніше, аби кінцевим 
терміном висаджування були останні дні квітня. Безпосередньо перед висаджуванням 
черенків слід провести боронування або валкування, а також обприскування поля 
гербіцидами. Для того, щоб по плантації можна було проїхати трактором, вербу прутовидну 
висаджують рядами з відстанню 70 см у міжряддях та 45-48 см між рослинами в рядку. 

Іншою схемою є вирощування верби в парах рядків. При цьому відстань між черенками 
в рядку складає 30-35 см, між двома рядками — 70 см, а між парами рядків – 150 см. Рядки 
треба визначати перпендикулярно до під’їзної дороги, щоб попередити механічні 
пошкодження рослин машинами. Найкращі результати отримують тоді, якщо замочити у 
воді живці протягом 24-48 годин перед садінням. Виконують висаджування вручну або 
посадковими машинами. На один гектар плантації висаджують близько 25 тис. черенків. 
Вважається, що 1 працівник може висадити до 0,1 га., а чотири працівника на посадковій 
машині — 1 га за зміну (10 годин), причому тут мають бути дві групи працівників [2]. 

Вирощування швидко зростаючих плантацій енергетичних культур неможливо 
порівнювати з традиційним лісовим чи сільським господарством. Культури є достатньо 
новими і відповідно виникають нові проблеми з їх вирощуванням. Питання про збір врожаю 
піднімалося ще 15 років тому, коли випробовувалися ручні системи, традиційне 
лісозаготівельне обладнання та модифіковані сільськогосподарські машини, однак ці 
експерименти не мали великого успіху. Для виробництва енергії із біомаси 
швидкозростаючих культур використовуються різні збиральні системи. Як правило, така 
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система складається з п’яти основних вузлів: рубка, первинне транспортування, обрізання 
гілок та кори, подрібнення, вторинне транспортування трісок. Деякі з цих операцій можуть 
бути поєднанні в одну групу, створюючи тим самим систему компактнішою, а затрати 
нижчими. 

Механізований догляд за рослинами полегшують технологічні колії на плантації. Під 
час виконання цих робіт слід пам’ятати, що посаджена верба прутовидна повинна добре 
вкорінитися. Характерною рисою цього періоду є швидкий і динамічний ріст бур’янів та 
повільний ріст верби. Експансія швидкоростучих бур’янів призводить до уповільнення 
розвитку енергетичної верби і, як наслідок, до набагато нижчих врожаїв біомаси. Тому 
потрібно обмежити приріст небажаних рослин на плантації за допомогою механічних заходів 
або хімічним обприскуванням. Однак, тут слід бути особливо обережним, оскільки гербіциди 
можуть завдати шкоди і самій вербі, а тому слід вибирати препарати селективної дії. Після 
опадання листя боротися з бур’янами дещо легше, але і в цьому разі слід консультуватися із 
фахівцями щодо можливості обробки плантації тим чи іншим препаратом. 

У разі догляду за рослинами другого та третього років вирощування бур’янів уже не 
так багато. У цей час більшу увагу слід звертати на удобрення насаджень. Так, на другому 
році вегетації дозу добрив збільшують до N90P30K80 на гектар. На третьому році схема 
удобрення така ж – N80P30K80. Для отримання 10 тонн сухої біомаси з верби необхідно 60 
кг/га азоту, 8 кг/га фосфору і 43 кг/га калію. Що стосується хвороб, то найбільш частими на 
плантація верби прутовидної є грибкові захворювання: іржастість листя верби, бактерицидне 
в’янення паростків, парші верби та антракноз. Однак ці хвороби не заподіюють великої 
шкоди плантаціям. Їх можна ліквідувати тими ж засобами, що й хвороби на плодових 
насадженнях. 

Найбільшими шкідниками верби є листоїди Phyllodecta vittelinae та Melasoma saliceti, 
довгоносики Phyllobius oblongus та Chlorophanus viridis, а також різні види попелиць. У разі 
необхідності більшість із цих шкідників знищується дуже легко за допомогою препарату 
карате. Біомасу верби прутовидної або інших видів верби збирають після закінчення періоду 
вегетації, що в умовах північної України настає близько 15 листопада і триває до другої 
половини березня. Перший збір біомаси з вербової плантації проводять у перший рік від її 
закладання. У цей час отримують найкращий посадковий матеріал. Процедура зрізання в 
першому році є досить необхідною, оскільки вона викликає розростання вербового куща й 
збільшення кількості пагонів. Пагони першого року зрізують на висоті 5-10 см вручну або за 

допомогою механічних засобів. 
Наступний збір біомаси 

проводять щороку, або через два-
три роки. Однак найбільш 
вигідно зрізати вербу кожні два 
роки, що пояснюється тим 
фактом, що верба на третьому 
році своєї вегетації має 
найбільший приріст біомаси. На 
одній ділянці вербу можна 
вирощувати протягом 25-30 
років. 

Ручне збирання вербової 
біомаси полягає у скошуванні 

вербових пагонів за допомогою механічної коси або ланцюгової пилки. Натомість механічне 
збирання проводиться з використанням спеціальних комбайнів, які під час збирання біомаси 
відразу ж подрібнюють її. Зібрану вручну біомасу також подрібнюють і використовують як 
паливо для котелень.  

Тривале зберігання трісок верби є недоцільним. Це відбувається тому, що їх вологість 
сягає 50-55%. Тривале зберігання краще всього організовувати, якщо верба не подрібнена, а 
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зберігається у вигляді цілих паростків. Проте, такий спосіб вимагає більше витрат. Інший 
метод полягає в зберіганні деревинної тріски в повітронепроникній ізоляції, де без доступу 
кисню розщеплення не відбувається [20]. 

Тріски верби не сильно відрізняються від інших типів деревиних порід, але можуть 
містити більше кори та вологи. Теплотворна здатність абсолютно сухої верби не 
відрізняється від інших порід деревини і складає приблизно 18 МДж/кг. Порівняно з 
більшістю інших порід деревина верби достатньо легка. Це означає, що вага нещільного 
кубічного метра тріски верби значно менша, наприклад, за вагу тріски берези, що є 
важливим для визначення об’ємів палива, які теплова станція повинна переробити, щоб 
забезпечити ту ж саму кількість тепла [4]. 

Сильфій пронизанолистий – перспективна багаторічна енергетична культура, яка у 
природних умовах росте в американських преріях і в Канаді. В Європу її завезли у ХVІІІ 
столітті як декоративну рослину. Сильфій вегетує без пересівання, не знижуючи врожаю 
біомаси близько 20 років. Урожайність зеленої маси – 100–120 т/га і більше. За екологічною 
пластичністю сильфій найкраща з-поміж усіх рослин.  

Відзначається цінними 
біологічними і господарськими 
властивостями, а саме: ефективно 
використовує сонячну радіацію 
майже однаково як влітку, так і 
весною та осінню; забезпечує не 
тільки високі, але і сталі врожаї 
зеленої маси з великим вмістом 
протеїну, вітамінів, амінокислот і 
мінеральних речовин.  

У фазі бутонізації урожайність 
зеленої маси становить 50-60 т/га, 
цвітіння – 70-80 і плодоношення – 90-
110 т/га. Облистненість знижується 
від 50% у фазі бутонізації до та 35% у фазі плодоношення. При довготривалому 
використанні за 2 укоси, в залежності від форми, формує врожай надземної маси 100-140 
т/га, сухої речовини – 19-31 т/га. У 100 кг зеленої маси сильфія пронизанолистого міститься 
14-16 кормових одиниць. На одну кормову одиницю припадає 140-160 г перетравного 
протеїну. Зелена маса сильфію містить багато білку і її силосують разом з однорічними 
злаковими травами, соломою зернових, кукурудзою та іншими культурами з підвищеною 
цукристістю.  

В умовах Лісостепу та Полісся України сильфій росте 2,3-3,0 м заввишки. Стебло 
пряме, добре олистнене, товсте, чотири- і шестигранне. Кількість продуктивних стебел у 
кущі становить від 6 до12 шт. Листки темно-зеленого кольору, жорсткі, зазубрені, довжиною 
30 см і шириною 13-15 см. Розміщення їх супротивне. У верхній частині стебла листки 
безчерешкові, суцвіття – кошик, квітки жовті, зібрані в кошик діаметром 3-5 см. Плід – 
двокрила сім’янка. Маса 1000 насінин – 18-25 г. Коренева система масивна, добре розвинута. 
Сходи появляються весною при температурі +8...+10 0С і витримують заморозки до мінус 
3...4 С. 

У перший рік сильфій утворює сильну кореневу систему, з потовщеним головним 
коренем і великою кількістю добре розгалужених побічних корінців та розетку листків з 6-12 
шт. Весняне відростання рослин розпочинається відразу після танення снігу і проходить 
повільно до початку стеблування (20-25 діб). Коли в розетці формується близько 10 великих 
листків, розвиваються репродуктивні пагони. Стеблування триває близько місяця [8].  

Від початку весняного відростання до цвітіння перших кошиків проходить у 
середньому 60 діб, до масового цвітіння – 90 діб. Сильфій починає цвісти в другій половині 
липня і триває протягом 50-60 днів. Це медонос другої половини літа й початку осені. 
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Завдяки цій рослині можна ліквідувати без-медозбірний період цього часу. Квітки охоче 
відвідують бджоли, де часто можна спостерігати на одній корзинці декілька бджіл. Квітка 
сильфію виділяє 0,35 мг цукру в нектарі, медопродуктивність 1 га посівів – 100-150 кг. 

Вегетаційний період від весняного відростання до достигання насіння становить 150-
170 діб. Сильфій принизанолистий зимо- та холодостійкий. Витримує морози до мінус 
20...250С [15]. 

Сильфій розміщують на запільних добре зволожених ділянках, заплавних землях, у 
балках і ярах та на низинних місцях, і не бажано вирощувати його на заболочених ділянках. 
Кращими попередниками його є озимі зернові, тифон, суріпиця і ріпак озимий. Після 
збирання попередників поле дискують на глибину 8-10 см. Враховуючи, що сильфій росте на 
одному місці багато років, грунт необхідно удобрювати. Під оранку бажано вносити 40-60 
т/га гною, 60-90 кг/га діючої речовини фосфорних і калійних добрив 90-120 кг/га відповідно. 
Оранка проводиться в ранні строки на глибину 25-27 см. До пізньої осені обробляють грунт 
за типом напівпару, знищуючи під час культивацій і боронування бур’яни. Перед посівом 
грунт ущільнюють кільчасто-шпоровими котками, щоб забезпечити рівномірну заробку 
насіння при сівбі. 

Сильфій розмножується двома способами: насінням і кореневищами. При насіннєвому 
розмноженні оптимальний строк сівби підзимній, за два тижні до замерзання ґрунту. В цих 
посівах насіння взимку проходить природну стратифікацію, без якої неможливе отримання 
дружніх сходів весною. Сіють сильфій широкорядним способом з міжряддями 70 см. Норма 
висіву насіння – 12-15 кг/га, глибина заробки – 15-20 мм. Сильфій можна сіяти також 
весною. У цьому випадку насіння попередньо стратифікують протягом 30-40 діб.  

Висівання насіння краще проводити овочевими чи зернотрав’яними сівалками СО – 4,2; 
СЗТ – 3,6. Ширина міжрядь визначається головним чином машинами що є у господарстві, і 
становить 45, 60 або 70 см. Якщо сіяти міжряддями 45 см, то на 1 га висівають до 10 кг 
насіння. Глибина загортання на легких грунтах становить 3 – 4 см, на важких 1 – 2 см. На 
сильно забур’янених полях рослини першого року життя розвиваються погано. Особливо 
пригнічують молоді рослини сільфії лобода, щириця, вівсюг, мишії, півняче просо, тому в 
таких випадках необхідно застосовувати хімічні засоби боротьби з бур’янами. Починаючи з 
другого року життя рослини добре ростуть, змикаючись у міжряддях, і таким чином, 
пригнічують бур’яни. Завдяки цій здатності посіви сильфії завжди чисті від бур’янів. 

Достатньо ефективним є розмноження сильфію вегетативним способом. Для цього 
використовують 3-5-річні рослини. Пізно восени або ранньої весни на початку відростання, 
кущі ділять на три-чотири частини, щоб кожна з них мала дві-три бруньки і висаджують на 
нове місце їх зростання з міжряддями 70 см по 3-4 саджанці на 1 м розсадо-садивною 
машиною або під плуг.  

В перший рік при підзимній та весняній сівбі міжряддя розпушують. Після першого 
скошування повторюють міжрядний обробіток, щоб створити сприятливі умови для 
відростання травостою. В другий і наступні роки посіви сильфію не потребують особливого 
догляду. Починаючи з другого року, рослини інтенсивно ростуть, швидко змикають 
міжряддя, пригнічують бур’яни. Тому посіви завжди чисті від бур’янів. Сильфій щорічно з 
врожаєм виносить багато поживних речовин. З 10 т зеленої маси винос азоту становить 54 кг, 
калію – 46, фосфору – 7 і кальцію 53 кг, тому що сильфій дуже чутливий на внесення 
мінеральних добрив. Досвід показує, що при внесенні добрив врожайність його зростає 
вдвічі. На посівах сильфію ефективні весняні та літні (після першого скошування) 
підживлення азотними добривами із розрахунку: 90-120 кг/га діючої речовини. Дозрівання 
насіння сильфію відбувається нерівномірно. Тому насіння збирають вибірково вручну, а 
коли більшість кошиків досягає воскової стиглості, їх зрізують і досушують на току. Потім 
обмолочують комбайном. Якщо достиглі кошики становлять 60-70%, то збирають насіння 
переобладнаним комбайном на високому зрізі, а після очищення насіння підсушують до 
вологості 14% і затарюють у мішки для подальшого зберігання. З кожного гектара збирають 
500-650 кг кондиційного насіння.  



 107

У зонах із недостатньою кількістю опадів у літній період, коли вигоряють степові 
пасовища, а засіяних трав мало, сильфія може стати дуже доречною культурою. 
Використовуючи зимові запаси вологи, вона ранньою весною швидко відростає, змикаючи 
рядки, утворюючи 2-4 метровий зелений покрив, що перешкоджає випаровуванню вологи з 
поверхні грунту. Крім того, після дощу або роси вода збирається у великих чашах 
зростаючих листків і, випаровуючись вдень, утворює в гущині рослин своєрідний 
мікроклімат. Урожай зеленої маси сильфії пронизанолистої в усі роки проведених 
досліджень був набагато вищим, ніж силосної кукурудзи. Так наприклад, в одному 
господарстві Шахмарського району Донецької області протягом трьох років урожай зеленої 
маси кукурудзи становив 12 – 25 т/га, сильфії 66- 102 т/га. За кілька укосів вона забезпечує 
тварин свіжим соковитим кормом до пізньої осені [15]. 

В Україні створено та занесено в Державний реєстр два сорти сильфія 
пронизанолистого – Канадчанка та Южна 3. Енергетична цінність отриманої біомаси з 1 га 
(10-12 тонн) оцінюється в 175-210 Гдж, що еквівалентно 4,0-4,8 т дизпалива. 

Рід сорго (Sorghum Moench) об’єднує за різними даними від 34 до 50 видів, серед яких є 
дикі й культурні, однорічні та багаторічні. В Україні поширені два види культурного сорго: 
сорго звичайне (S. vulgare Pers.) (2n-20) і сорго трав’янисте, або суданська трава (S. sudanense 
Pers.) (2n-20). Сорго звичайне – однорічна трав’яниста рослина [30]. 

Коренева система дуже добре розвинена, 
проникає у грунт на глибину до 3 м і в сторони – 
на 100-120 см. Крім первинних і вузлових 
підземних коренів, здатне утворювати з нижніх 
надземних вузлів повітряні корені. Стебло – 
виповнена нещільною серцевиною соломина 
заввишки у низькорослих форм менше 1 м, 
високорослих – до 3,5 м (у тропіках – до 5-7 м) 
діаметром від 1 до 5 см, може мати антоціанове 
забарвлення. Кількість міжвузлів на стеблі 
залежно від висоти коливається від 5-9 до 25 
штук. При дощовій погоді стебла можуть 
гілкуватися. Сорго добре кущиться, у сприятливе 
літо може утворювати до 5-6 стебел. Листки 
великі, з язичком, без вушок, завдовжки 50-100 
см, з шириною пластинки 1-6 см, а у деяких форм 
- до 10 см і більше.  

Суцвіття – стиснута або розлога волоть, вісь 
якої може бути довгою – 40-50 см, середньою – 
15-25 і короткою – 3-5 см, прямою або зігнутою, 
при гілкуванні утворює побічні гілки першого, 
другого і наступних порядків. На кінцях гілочок розміщуються по два-три одноквіткових 
колоски, з яких один – сидячий двостатевий, плідний, інші – безплідні, чоловічі або 
стерильні. Значна частина чоловічих колосків після цвітіння обпадає. Колоскові луски 
плодоносних колосків досить щільні, шкірясті, глянцеві, голі або опушені, широкі, повністю 
чи частково закривають зернівку, квіткові – тонкоплівчасті, з яких нижня може мати остюк. 
Сорго – факультативна перехреснозапильна рослина. Зернівки голі або плівчасті, округлої, 
овальної, видовжено-овальної, яйцеподібної форм, за забарвленням білі, жовті, коричневі або 
чорні. Маса 1000 зерен становить 20-40 г. Залежно від способів використання культурне 
сорго об'єднане у чотири групи: зернове (S. bicolor), цукрове (S. sacchartum), віничне (S. 
technicum) та трав’янисте (S. sudanense) [29]. 

Технологія вирощування сорго. Починаючи з березня в Україні проводиться 
ранньовесняне боронування під посів сорго з метою закриття вологи. У квітні, з появою 
сходів багаторічних бур’янів, поле оброблюється гербіцидами (Ураган Форте 2,5 л/га, 
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наприклад). При прогрівання ґрунту до температури +14°C на глибину до 10 см проводять 
передпосівну культивацію на глибину 5-7 см для утворення «насінневого ложа», розрихлення 
верхнього шару ґрунту, знищення пагонів однорічних бур’янів. Сорго – просапна культура. 
Використовується в пожнивних, поукосних і змішаних посівах. Чутлива на внесення добрива 
(90-120 кг/га NPK). 

Посів сорго проводять на глибину 3,5 см (максимально до 7 см на легких ґрунтах) у 
вологий ґрунт, і чітко дотримуються щільності посіву 160-200 тис. насінин на гектар (для 
отримання кінцевої щільності 120 тис./га). Ширина міжрядь залежить від техніки яку 
використовують і може становити 21-70 см в залежності від умов вирощування культури. В 
той же день проводять і обприскування ґрунтовими гербіцидами (Примекстра Голд 3,5 л/га,) 
для боротьби зі злаковими однорічними та дводольними однорічними бур’янами. 
Боронуванння середніми боронами проводять з метою заробки гербіцидів в грунт та 
розрихлення верхнього шару для закриття вологи. На 3-7-й день проводять повторне 
боронування легкими або пружинними боронами для знищення кірки на поверхні ґрунту 
(закриття вологи) та боротьби зі сходами бур’янів. 

Спосіб посіву широкорядний (міжряддя 60-70 см). На 1 га розміщують 40-120 тис. 
рослин. Збирають сорго на зерно у фазі його повної стиглості, на силос – в період воскової 
стиглості, на зелений корм – на початку викидання волотки. Шкідники: тля, дротяники, 
совки та стебловий метелик. Хвороби – тверда і запорошена головня, стеблова гниль, 
коренева гниль, бактеріози та ін.  

В Україні вирощується 5 видів сорго, з них культивуються 4, переважно в південних 
частинах країни. Джугару й цукрове сорго вирощують на невеличких площах у степу. Їх 
урожайність складає 25-30 ц/га, зеленої маси – 300-400 ц/га. 

Пенсільванська мальва – вид Сіда, що належить до родини мальвових, охоплює 
декілька сотень видів однорічних рослин, багаторічних і кущів, що зростають в тропічних і 
субтропічних зонах земної кулі.  

Біомаса цієї культури є перспективним джерелом відновлюваної енергії [3]. За 
утворенням тепла при спалюванні стебла мальви поступаються лише буковій деревині (на 
20-34%).  

У Польщі Сіда гермафродита має назву пенсільванська мальва, а інколи сіда. Вид Сіда 
гермафродита є багаторічною рослиною, її паростки щорічно відмирають. Завдяки 
існуванню бруньок на коренях рослина щорічно відростає, збільшуючи число стебел від 
однієї в першому році до 20-30 у четвертому і наступних роках. Максимальна схожість 
отримується протягом першого року після збору врожаю. Тривале зберігання насіння 
призводить до поступового зменшення його проростання. Низьке проростання в значній мірі 
спричинене наявністю твердого насіння.  

На прикладі форми листів можна спостерігати великий поліморфізм в пенсільванської 
мальви. Можна відокремити форми менш листяні, так звані стеблові, більш придатні до 
спалювання і форми більш листяні, які більш підходять для виробництва біогазу. Листкові 
пластинки можуть мати інтенсивний темно-зелений, світло-зелений до блідо-зеленого 
кольори. Листи покриті волосками, що особливо виражено на молодих листах.  

У рік посіву рослини ростуть повільно, що сприяє засміченню плантації. Через 50 днів 
після поодинокого сходу делікатна рослина досягає висоти 11-18 см, а в її корінні видно 
бруньки, що формуються. В кінці вегетаційного періоду висота пагона коливається у межах 
40-70 см, а деякі рослини зацвітають. Товщина паростків у значній мірі залежить від відстані 
між рослинами при висаджуванні. Їх висота в кінці періоду вегетації може перевищувати 400 
см. 

Квіткові бутони з’являються в червні, цвітіння триває близько 6 тижнів і припадає на 
період від липня до вересня. Відносно довгий період цвітіння спричиняє одночасно ряд 
дозрівань суплідь квітів, які квітнуть аж до заморозків. Перші плоди, які є 5-8-насінневими 
шкарлупами, дозрівають нерівномірно, зазвичай у другий половині серпня і вересня. Насіння 
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світло-брунатне, відносно дрібне, 1000 насінин важать приблизно 2-3 г. Насіння не обпадає, 
що дає змогу збирати його разом із стеблами, що засохнули. 

Пенсільванська мальва має сильну кореневу систему. У першому році вона 
розвивається повільно, але в наступних роках інтенсивно розростається. Головний корінь 
вже в третьому році вегетації сягає в глибину грунту понад 120 см. У горизонтальній 
площині корені поширюються на відстань 70-100 см. Частина бічних коренів росте 
горизонтально під поверхнею грунту і на них, особливо в основній його частині, 
створюються зростові паростки, з яких весною виростають нові відростки. 

У місцевих умовах мальва може зростати на одному місці до 15-20 років. Протягом 50 
років спостережень за вказаною культурою, що проводяться в Любліні (Польща), науковці 
не виявили фактів її вимерзання або висихання мальви в посушливі роки. Завдяки довгій 
кореневій системі ця рослина стійка до періодичних посух, придатна для обробітку у всіх 
районах країни. При підборі місця посадки мальви потрібно звернути увагу на попередні 
насадження цієї території, оскільки мальва не повинна висаджуватися на тих землях, де 
попередником був соняшник та інші культури, котрі є вразливими на гниль.  

Для мальви, як багаторічної культури, особливе значення має підготовка поля перед 
засадженням плантації. Першим кроком є забезпечення рівномірності висіву насіння, їх 
кількості із врахуванням схожості. Молоді рослини мальви для нормального росту 
потребують багато світла, і тому дуже вразливі перед бур’янами. Поле під посів має бути 
прокультивоване і не покрите кіркою. До розробки надійних і ефективних методів хімічної 
боротьби з бур’янами не слід вживати ніяких заходів. У наступні роки бур’яни вже не такі 
небезпечні, оскільки мальва розвивається великою зеленою масою, та ефективно сама їх 
знищує. Пенсільванська мальва може однаково розмножуватися як генеративно (через 
насіння), так і вегетативно та через різні частини рослини: саджанці , листя, коріння.  

Посів є одним з найважливіших прийомів при вирощуванні мальви. Оптимальними 
строками посіву пенсільванської мальви є квітень місяць. Широка відстань між рядками (60-
70 см) полегшує процедуру обробітку в наступні роки. Насіння можна також висіювати в 
березні в розсадниках, або на піддонах і висаджувати в квітні або в травні. З огляду на 
невеликі розміри насіння, глибина їх посадки не повинна перевищувати 1-1,5 см. 

Можливий висів насіння при використанні звичайних зернових або бурякових сівалок з 
нормою висіву 5-6 кг/га. Висіваючи мальву за допомогою зернової сівалки, потрібно раніше 
вимішати насіння з тирсою або іншим подібним матеріалом з метою рівномірного посіву 
дрібного насіння. Поява на ринках нової сільськогосподарської техніки створює також і інші 
можливості правильного посіву мальви. 

Крім генеративного розмноження, можна з успіхом використати вегетативний спосіб. 
Для вегетативного розмноження використовують відростки коренів або фрагменти 
надземних пагонів. Розсаду готують безпосередньо перед посадкою, викопуючи підземну 
частину рослин і ріжучи корені на пагони завдовжки 8-10 см. З добре обробленого 3-4-
річного скупчення можна отримати 20-30 саджанців, які потім висаджують на глибину 5-8 
см. Підготовка саджанців, як і їх підкопування, мають бути проведені перед весняним 
відростанням стебел, оскільки бруньки, що з’являються, дуже легко піддаються 
обламуванню, що призводить до погіршення і затримки вкорінення рослин. 

Удобрення мальви залежить від напрямку використання плантацій мальви, типу грунту, 
метеорологічних чинників і т.д. Існуючі до цього часу дослідження вказують, що мальва 
найбільш чутлива до дефіциту азоту, тому його потрібно вносити до 250 кг/га. Однак, слід 
ретельно проаналізувати економічну ефективність перед кожним удобрюванням азотими 
добривами. Фосфорні і калійні добрива також необхідні, але їх дози повинні бути визначені 
після проведення агрохімічного аналізу грунту. Проведені дослідження показують, що 
найбільша врожайність мальви досягається при внесенні 90-120 кг/га фосфору, калію до 50-
100 кг/га, а також азоту до 100-150 кг/га. Саме таке удобрення можна рекомендувати на 
плантаціях енергетичної пенсільванської мальви. 
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В разі виступу твердуватої гнилі на плантаціях мальви потрібно провести хімічний 
захист рослин. З цією метою застосовують обприскування фунгіцидами. Використання 
мальви в кормових цілях або використання її продукції для виробництва біогазу 
розпочинається вже на другому році вирощування. Перший укіс у рослин припадає на 
травень, другий на липень - серпень, коли рослини досягають 100-150 см висоти, утворюючи 
цвітучі бутони. Третій укіс можливий лише при сприятливих кліматичних умовах 
вирощування. Потрібно також мати на увазі той факт, що інтенсивне використання мальви 
значно знижує стійкість плантації. 

Збір мальви на насіння можна поєднати із збором стебел, призначених на енергетичні 
цілі. Період збору досить тривалий і залежить від кліматичних умов; стану грунту, 
обумовленого використанням машин і т.д. Оптимальним терміном збору вважається кінець 
вересня-жовтня (після перших заморозків). 

Навіть при дуже пізньому терміні збору (грудень) можна не хвилюватися про великі 
втрати врожаю насіння завдяки їх слабкому обсипанню. Грудневий термін збору стосується 
вирощування мальви наприклад, на місцях з достатніми опадами, або на території так званих 
лагун, в яких збираються стічні води. У таких умовах використання машин для збору стебел 
мальви можливе лише після того, коли підмерзне грунт. 

Довговічність плантацій мальви, швидкокерованість її обробітку, а також високі 
адаптаційні можливості до різних грунтово-кліматичних умов вказують на потенційні 
можливості збільшення площ вирощування даної культури. Для цого можуть бути 
використані деградовані, засмічені території і промислові звалища. Пенсільванську мальву 
також можливо вирощувати на схилах і еродованих територіях і загалом на грунтах, 
виключених із сільськогосподарського використання. 

Найбільш перспективним напрямом подальшого використання мальви є застосування 
біомаси в енергетичних цілях. Стеблові форми найкраще підходять для спалювання, а 
листкові форми для виготовлення біогазу, хоча в останньому випадку є тільки теоретичні 
можливості, тому що на даний час майже відсутні дослідження в цьому напрямку. Восені 
при перших заморозках, мальва втрачає листки, стебла – вологість. Зібрані в цьому стані 
рослини придатні для спалювання, виробництва брикетів, а також пелет. Деякі науковці із 
Польщі вважають, що пенсільванська мальва є навіть ціннішою енергетичною сировиною, 
ніж верба, завдяки значно нижчій вологості рослин. 

Вважається, що окрім спалювання можливі і інші методи переробки пенсільванської 
мальви на енергію, наприклад, бродіння метанового силосу зі свіжих рослин. Мальва може 
використовуватись в якості біопалива у вигляді пелет, брикетів, виготовлених із сухої 
біомаси. З 1 гектару можна отримати 5,4 т сухої маси або 234,8 Гдж енергії. 
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Головною проблемою кожної країни є необхідність максимально ефективно 

збалансувати харчові, сировинні та енергетичні суспільні потреби із можливостями 
агроценозів при одночасному акумулюванні сонячної енергії у вигляді гумусу та утриманні й 
розширенні біологічного різноманіття біоценозів. Без вирішення ряду наукових проблем, а 
особливо тієї, що стосується недостатності існуючих закономірностей для визначення 
конструкційно-технологічних параметрів машин та обладнання, які дозволили би підвищити 
ефективність виробництва шляхом удосконалення й оновлення екологічно безпечних 
технологічних процесів, засобів механізації та обладнання для виробництва 
сільськогосподарської продукції та біопалив, неможливо досягти такого балансу. 

Уведення в енергетичний баланс сільськогосподарського виробництва біологічних 
видів палива, які за своєю природою є поновлюваними ресурсами акумульованої сонячної 
енергії – одне з актуальних завдань сьогодення. Це дасть змогу значно підвищити рівень 
енергетичної автономності агроекосистем. До того ж, із зростанням потреби в 
альтернативній енергії роль сільськогосподарських підприємств як одного із джерел 
виробництва сировини для біопалива значно посилюється. Адже виробництво біологічних 
видів палива із сировини сільськогосподарського походження є одним із способів 
забезпечення підприємств аграрного сектора власними енергетичними ресурсами. У зв’язку 
із цим постає питання щодо визначення потенціалу органічної сировини 
сільськогосподарського походження як енергоресурсу. 

Вирішення завдань, пов’язаних із продовольчою, енергетичною та екологічної 
проблемами в аграрному виробництві неможливе без ефективного збалансування потреб у 
виробництві продукції для задоволення харчових, сировинних, енергетичних потреб 
суспільства та можливостей агроекосистеми. Оцінку ефективності або можливостей 
агроекосистеми можливо дати за рівнем її енергетичної автономності. 

Для забезпечення необхідного рівня автономності агроекосистеми необхідно 
формалізувати взаємозв’язки між витратами енергії, збереженням та надходженням енергії з 
мікро- та макро рівнів агроекосистеми, а також ззовні, якщо вважати систему відкритою. 
Значний вплив на міцність таких взаємозв’язків мають параметри машин і обладнання, які 
функціонують в умовах агроекосистеми. Вагомий вплив на автономність агроекосистеми 
може здійснювати також використання органічної сировини сільськогосподарського 
походження в якості біопалив.  

 
Обгрунтування принципів конверсії органічної сировини в сільсько-

господарському виробництві 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства результативність виробництва значною 
мірою визначається обмеженістю природних запасів традиційних джерел 
енергоресурсів, а також необхідністю здійснення заходів щодо захисту навколишнього 
середовища. Тому важливим є системний підхід до вивчення впливу природних факторів 
на виробництво, врахування економічних, соціальних механізмів взаємозв'язку 
людського суспільства й довкілля загалом та в сільськогосподарському виробництві зокрема. 
Адже саме сільське господарство здатне стати джерелом значних енергоресурсів - 
біосировини. Біосировину необхідно не лише виростити, тобто отримати первинне джерело 
енергії, але й конвертувати в паливо з подальшим перетворенням в корисну енергію [1]. 
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Саме тому виникає необхідність екологічного та економічного обґрунтування поняття 
конверсії органічної сировини. Розкриття суті такої конверсії неможливе без детального 
розгляду цього процесу. 

В загальному розумінні поняття «конверсія» (від латинського conversio) – зміна, 
перетворення, заміна одних об’єктів виробництва іншими або одних інструментів на інші [2]. 
Підтримуючи думку О.С. Пархомчука [3], що конверсія по відношенню до виробництва 
характеризує певне перепрофілювання частини виробничого потенціалу підприємства на 
виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища чи 
глобальних чинників розвитку економіки, слід відмітити, що автор розглядає лише 
економічний аспект конверсії. Такий аспект передбачає зміну пропорцій розподілу 
фінансових, матеріальних, людських ресурсів між різними сферами економіки. Проте з 
економічної точки зору конверсія – це не лише переміщення певних ресурсів із одного 
сектора в інший з отриманням майбутньої вигоди, але й процес структурної перебудови 
економіки, причому досить складний та динамічний [4].  

Поняття конверсії у галузі сільськогосподарського виробництва слід розглядати ще й з 
екологічної точки зору. Екологічна конверсія є умовою забезпечення права будь-якої людини 
на життя в екологічно чистому навколишньому середовищі [5]. Екологічний аспект конверсії 
– це можливий перехід на «безвідходні» технології, ощадливе використання 
невідновлюваних ресурсів, повне знешкодження всіх видів відходів до їхнього надходження 
у навколишнє середовище тощо. 

У сільськогосподарському виробництві при конверсії необхідним є врахування законів 
екосистеми. Зокрема, компоненти сільськогосподарської екосистеми, які раніше не 
використовували або повертали лише в первинний цикл сільськогосподарського 
виробництва, необхідно хоча б частково використовувати й у вторинному циклі [6]. 
Конверсія ж органічної сировини – перетворення кінетичної сонячної енергії в потенційну 
енергію органічної сировини, що може бути використана людиною як альтернативна енергія. 
Під конверсією рослинної біомаси сільськогосподарського походження пропонуємо розуміти 
перетворення рослинної біомаси в енергетичний ресурс з отриманням економічного та 
екологічного ефекту без негативного впливу на інші галузі сільськогосподарського 
виробництва. Вважаємо, що необхідною умовою раціональної конверсії органічної сировини 
є створення «безвідходних технологій» із максимальною ефективністю та обґрунтованим 
напрямом і способом конверсії. 

Визначення «безвідходна технологія» є досить умовним, адже абсолютно безвідходне 
виробництво створити неможливо, це суперечило б законам природи. Проте потрібно 
прямувати до мінімуму обсягів відходів, забезпечувати їх комплексну переробку та 
використовувати безпечні для навколишнього середовища системи знешкодження або 
зберігання. Вважаємо, що безвідходна модель виробництва є певною ідеальною 
конструкцією, яку можна використати в наукових дослідженнях, але не можливо повністю 
досягнути в практичному використанні. 

Хоча впровадження у виробничий процес «безвідходних технологій» можливе лише 
умовно, це поняття широко застосовується в науковій літературі. Існує кілька підходів до 
визначення таких технологій. Європейська економічна комісія ООН (згідно з «Декларацією 
про маловідходні і безвідходні технології») розуміє під безвідходною технологією 
«практичне застосування знань, методів і засобів з метою забезпечення потреб людини 
найбільш раціональним використанням природних ресурсів і енергії та захисту 
навколишнього середовища». Проте, вважаємо, що більш чіткішим є визначення, що 
розглядає безвідходне виробництво як процес виробництва, який забезпечує комплекс 
операцій з повним використанням усіх компонентів сировини» [7]. Вважаємо, що 
забезпечення такого «безвідходного» виробництва потребує поєднання комплексу 
технологічних, технічних, економічних, організаційно-управлінських, соціальних та інших 
заходів. 
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Процеси виробництва сільськогосподарської сировини на сьогодні переводять на 
безвідходний цикл виробництва, що засновані на комплексному використанні природно-
сировинних ресурсів і відходів. Тобто, слід говорити про такий напрямок удосконалення 
безвідходних технологій як реутилізаційна технологія. Реутилізаційна (рециркуляційна) 
технологія є технологічним процесом при якому відходи одного виробництва стають 
сировиною для іншого (технології замкнутих циклів) [5]. Проте, у сільськогосподарському 
виробництві під відходами виробництва слід розуміти рештки сировини, що утворюються 
при виготовленні основної продукції, які при виході з виробничого процесу не мають 
споживчої вартості, останню вони набувають лише в результаті докладання до них 
додаткової праці. Підтримуємо думку В.Ф. Іванюти [8], що у сільськогосподарському 
виробництві безвідходна технологія – це процес виробництва основних видів продукції, 
конверсії побічної продукції з одночасним відновленням основних засобів виробництва.  

Досягнутий рівень розвитку науки і техніки дає можливість переробляти практично всі 
побічні продукти і відходи сільськогосподарського виробництва. Таким чином, причини 
недостатнього використання безвідходних технологій полягають не стільки у відсутності 
відповідних технологій, скільки в недостатній орієнтації сільськогосподарських підприємств 
на безвідходний тип виробництва, який дає можливість погоджувати екологічні й економічні 
фактори розвитку. Слід відмітити, що забезпечення «безвідходності» потребує додаткових 
організаційних, економічних і технологічних заходів для впровадження конверсії органічної 
сировини. Зважаючи на це вважаємо, що сільськогосподарська практика повинна 
враховувати вищенаведені обставини і розвивати ефективні методи раціонального 
землекористування та «безвідходних технологій» для задоволення як продовольчих, так і 
енергетичних потреб. Адже в умовах дефіциту в Україні традиційних джерел енергії потреби 
сільського господарства в ній значною мірою можуть бути задоволені за допомогою 
альтернативних енергоносіїв [9]. 

Одним із напрямів енергозбереження в сільськогосподарському виробництві є 
зниження частки непоновлюваних джерел і підвищення поновлюваних. Відновлювальні 
джерела енергії – «альтернативні» джерела енергії, до яких належать сонячна, вітрова, 
геотермальна енергія, енергія хвиль та приливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з 
органічних відходів, каналізаційно-очисних станцій тощо [10]. 

Для України найбільш можливими та актуальними відновлюваними джерелами енергії 
є: енергія сонця, енергія вітру, гідроенергія (енергія малих річок), енергія біомаси, «вторинні 
джерела енергії» (побутові та промислові відходи) [10]. Враховуючи природні фактори, 
зокрема кліматичні умови, температурний режим вважаємо, що в Україні на даний час 
застосування таких відновлюваних джерел енергії як сонячна енергетика та енергія вітру є 
досить складним в силу технічних та економічних причин. Підтримуємо думку 
В.В. Пархоменко [11], що сонячна енергетика відноситься до найбільш матеріалоємних видів 
енергії, а отримання вітрової енергії передбачає встановлення обладнання на досить великій 
території. Крім того, при використанні даних видів енергії недоліком є досить значна 
циклічність виробництва. 

Більшого поширення в Україні набула гідроенегетика. Проте більшість малих 
гідроелектростанцій, які б могли забезпечувати електроенергією сільське господарство, 
побудовані ще в середині ХХ століття та потребують вкладення значних грошових ресурсів 
на відновлення їх продуктивності [11]. Вважаємо, що окрім наведених проблем в Україні 
існує проблема висихання та заболочення малих річок, що приводить до зменшення 
можливого використання річок для гідроенегетики. 

Потенціал біомаси як відновлюваного джерела енергії в Україні досить великий. 
Підтримуємо думку О.М. Бородіної [12], що земельні ресурси, які можуть бути використанні 
для виробництва біомаси, в Україні є більшими, ніж у країнах ЄС разом узятих. Відповідно 
до Закону України «Про альтернативні види палива» до біомаси відносять біологічну 
відновлювану речовину органічного походження, що зазнає біологічного розкладу [10]. В 
Україні потенціал біомаси як відновлюваного джерела енергії досить значний і складає 24 
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млн. т умовного палива. Питома вага біомаси у загальному обсязі відновлюваних джерел 
енергії, що споживаються у нашій країні, складає біля 13 % [13]. Одним з основних шляхів 
скорочення споживання природного газу в Україні може стати широке застосування 
технологій виробництва енергії з місцевих видів органічної сировини, зокрема таких, як 
біомаса (рис. 1). До того ж для багатьох регіонів України використання власного твердого 
біопалива доцільніше, ніж вугілля або нафтопродуктів, адже вироблене з місцевої сировини 
біопаливо обходиться дешевше й не потребує значних транспортних витрат на його 
доставку. 

 

 
Рис. 1. Структура потенціалу біомаси для енергопотреб в Україні 

 

Джерело: [14]. 
 

Біомасу можна розглядати як вуглецевомісткі речовини органічного походження 
(деревина, солома, рослинні залишки, енергетичні культури тощо), що можуть 
використовуватись як паливо для виробництва енергії [14]. Вважаємо, що велику групу 
біомаси рослинного походження, що є незерновою частиною врожаю, теж можна віднести до 
енергоресурсу. Біомаса має значний енергетичний потенціал, який можна задіяти у випадку 
зниження рівня використання існуючих ресурсів. Для цього необхідне застосування 
сучасних технологій для конверсії вихідної біомаси в сучасні та зручні для споживання види 
енергоносіїв (такі як електроенергія, рідке та газоподібне паливо, а також підготовлене 
тверде паливо).  

З екологічної точки зору біомаса – це маса матерії, що міститься у живих організмах 
або рослинах в момент вимірювання й оцінюється в одиницях маси (натуральна маса 
організмів), сухої маси (маса, що не містить води), в перерахунку на органічне вугілля або в 
одиницях енергії. Основу біомаси складають органічні сполуки вуглецю, які в процесі 
з’єднання з киснем при спалюванні або в результаті природного метаболізму виділяють 
тепло. Біомаса дозволяє визначити кількість органічної матерії, утвореної популяцією у 
даному просторі та часі, та є показником біологічної продуктивності. До біомаси можна 
відносити також біодеградовані фракції продуктів, відходів та залишків сільського 
господарства (рослинних та тваринних), лісового господарства та близьких до них галузей 
промисловості. Термін біомаса також вживається щодо побічної продукції та відходів 
біологічного походження сільськогосподарського виробництва, що можуть бути використані 
як паливо для виробництва енергії [15]. Вважаємо, що до можливих напрямів реалізації 
енергетичних проектів в сільському господарстві можна віднести: в рослинництві – 
вирощування  біомаси та її подальша конверсія (рідке, тверде біопаливо); в тваринництві – 
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створення біогазових комплексів. Однак, виробництво рідкого та газоподібного палива 
потребує значних інвестиційних вкладень, конверсія ж органічної сировини рослинного 
походження потребує меншого рівня інвестицій та має спрощений механізм реалізації 
готової продукції (паливних гранул, брикетів тощо). 

Для розгляду біомаси у сільськогосподарському виробництві доцільно ввести поняття 
«рослинна біомаса сільськогосподарського походження». Під терміном «рослинна біомаса 
сільськогосподарського походження» пропонуємо розуміти матеріальну частину основного 
виробництва, яка створюється у ході технологічних процесів у результаті використання 
праці, матеріальних витрат, природних ресурсів, підприємницької діяльності, потенціал якої 
може  бути використаний для відтворюючої функції грунту, забезпечення інших галузей 
сільськогосподарського виробництва оборотними засобами та енергоресурсами. До даного 
типу біомаси пропонуємо відносити сільськогосподарську побічну продукцію рослинного 
походження: відходи рослинних культур (солому, стебла кукурудзи, соняшнику й інших 
зернових культур, гичку буряка, некондиційну продукцію та залишки виробництва).  

Основну частину потенціалу біомаси складають саме відходи (побічна продукція) 
сільськогосподарських зернових культур (солома) – 10,3 млн. т умовного палива в рік [14]. 
Отже, основним компонентом рослинної органічної сировини сільськогосподарської 
походження є незернова надземна частина - солома. Хоча кожний рік в світі утворюються 
мільйони тонн соломи, проте значна частина її кількості не використовується. Часто солома 
спалюється на полях або, в кращому випадку, загорюється в землю. Проте в країнах Західної 
Європи екологічне законодавство забороняє спалювати солому на полях, вона розглядається 
як потенційне джерело енергії [16]. 

Сучасні дискусії вчених стосовно використання рослинної біомаси 
сільськогосподарського походження, особливо в багатомасштабному виробництві палива, 
пов’язані з побоюванням, що це відволікає сільське господарства від виробництва продуктів 
харчування [17]. Вважаємо, що всі аргументи стосовно використання соломи як 
енергоресурсу потрібно аналізувати з урахуванням реальної ситуації в світі, країні, регіоні; із 
забезпеченням та потребою в продовольстві, рівнем  використання аграрного потенціалу, 
динамікою потенціалу сільськогосподарського виробництва, перевагами та недоліками 
виробництва енергоресурсів.  

Для визначення впливу використання соломи та стебел зернових культур як палива на 
ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств необхідно 
розглядати традиційно основні напрями їх використання в тваринництві, рослинництві, а 
також можливість використання для виробництва біопалива (рис 2). Окрім названих 
напрямів залучення побічної продукції до використання у суміжних галузях виробничої 
діяльності сільськогосподарських підприємств у деяких випадках вона спалюється просто 
на полях. 

Розглянемо вищеназвані напрями використання соломи детальніше. 
а) Спалювання стерні. Призводить до виробничих втрат та втрат гумусу в верхній 

частині ґрунтового прошарку, створює пожежно та екологонебезпечні ситуацію. Великої 
шкоди від спалювання стерні зернових культур зазнають лісосмуги, дика фауна, біота 
ґрунтового середовища. При цьому забруднюється атмосфера, знищується цінна органічна 
речовина із вмістом вуглецю до 50%, яка забезпечує енергетику ґрунтоутворюючих процесів. 
Солома згорає за 30-40 с, підвищуючи температуру на поверхні ґрунту до 3600 С, а на 
глибині 5 см - близько 500 С. Вигорання гумусу відбувається в прошарку ґрунту 0-6 см, а 
втрата вологи – 0-10 см. Відтак знижується біологічна активність, зменшується кількість 
водостійких агрегатів та протиерозійна стійкість ґрунту [18]. Вважаємо, що даний напрямок 
використання неприйнятний з екологічної та економічної точки зору. 

б) Використання в тваринництві. Використання соломи на корм та підстилку худобі в 
окремих регіонах України становлять до 50 %. Споживання соломи для корму та підстилки 
для тварин значною мірою залежить від умов утримання тварин. З метою забезпечення 
високої продуктивності тварин рекомендується заготовляти на 1 голову 12-14 ц грубих 
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кормів (солома, сіно, сінаж), із яких сіна не менше ніж 50%. Це зумовлено тим, що солома 
має нижчу поживність, ніж сіно. Так, солома у середньому містить: азоту 0,4%, фосфору – 
0,25%, калію – 0,8% і вуглецю – близько 40% у формі різних органічних сполук; вона 
містить близько 15% води і приблизно на 80% складається з органічної речовини.  

 

 
Рис. 2. Напрями використання рослинної біомаси  

сільськогосподарського походження 
 

Джерело: власні дослідження. 
 

Кормова ж солома має два недоліки: по-перше, необроблену солому тварини поїдають 
вкрай неохоче; по-друге, при її споживанні тваринами рівень засвоюваності досить низький. 
Так, поживність 1 кг соломи ячменю чи пшениці складає 0,32-0,42 кормових одиниць і 
містить 20-22 г перетравного протеїну. Жуйні тварини перетравлюють клітковину соломи на 
40-45%, причиною цього є целюлозолітичний комплекс, що дуже погано руйнується в 
шлунково-кишковому тракті тварин. Низька поживність соломи зумовлена її фізико-
хімічним складом, високим вмістом клітковини і нестачею протеїну [19]. 

в) Використання в рослинництві. Заорювання в ґрунт з точки зору підтримки в ґрунті 
необхідного об’єму гумусу. З цією метою зернозбиральні комбайни забезпечуються 
соломорізкою, що подрібнює солому, розкидає її по полю, з подальшим загортанням 
ґрунтообробними знаряддями [18]. Сільськогосподарські культури мають властивість 
залишати значну кількість органічної маси в ґрунті. Тому доречним є запровадження таких 
сівозмін, у яких, завдяки кореневим та пожнивним решткам, досягається рівновага між 
процесами новоутворення гумусу та його мінералізації.  

При збільшенні насичення просапними або введенні чорного пару і вилученні з поля 
побічної продукції з урожаєм за рахунок рослинних решток зрівноважений баланс гумусу не 
досягається. В умовах зростаючого дефіциту органіки в ґрунтах відходи 
сільськогосподарського виробництва доцільніше залишати на полі [20]. Зрівноважений 
баланс гумусу можливий без застосування органічних добрив лише тоді, коли на полі буде 
залишатися і заорюватися до 20 % побічної продукції.  

Солома як добриво – важливе джерело органічних та мінеральних речовин для 
рослин. При внесені 1 т соломи в ґрунт надходить 800 кг органічних речовин, 3,5-5,5 кг 
азоту, 0,7-1,7 кг фосфору, 5,5-13,7 кг калію, 2,2-9,2 кг кальцію, 0,5-1,7 кг магнію, 1,2-2,0 кг 
сірки, а також мідь, бор, цинк, молібден та інші мікроелементи [21]. При цьому для 
зменшення іммобілізації (азотного голодування рослин) ґрунту разом із соломою потрібно 
вносити науково обґрунтовану кількість азотних добрив.  

г) Використання у біоенергетиці. До традиційних напрямів використання соломи 
зернових культур у сільськогосподарських підприємствах пропонується приєднати такий 
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напрям як використання її для виробництва біопалива. Перевага соломи як палива полягає 
у тому, що її ресурси поновлюються щороку, вона є доступним місцевим паливом. 
Вважаємо, що використання соломи для отримання теплової енергії є раціональним 
способом конверсії побічної продукції, яка не використовується в сільському 
господарстві для інших цілей. Конверсія власної органічної сировини в енергоресурс та 
його подальше використання у господарстві дає можливість підвищити рівень 
енергозабезпеченості сільськогосподарських підприємств. 

Дана проблематика в Україні досліджувалась такими науковцями, як Г.Г. Гелетуха, 
Т.А. Желєзна, М.М. Жовмір, Г.М. Калетник [14, 15, 16, 22]. Солома, як і біомаса в цілому, є 
СО2 нейтральним паливом. Споживання СО2 з атмосфери в процесі вирощування злакових 
культур відповідає емісії СО2 в атмосферу при спалювані соломи. Враховуючи додаткові 
викиди СО2, які супроводжують процеси збирання, транспортування та підготовки соломи 
для спалювання, солома як альтернатива вугіллю сприяє зниженню емісії СО2 до 90% [15].  

Енергетичне використання рослинних залишків викликає питання, – яка ж кількість 
органічної сировини може бути використана без негативного впливу на основні галузі 
сільськогосподарського виробництва? Враховуючи те, що побічна продукція рослинного 
походження (солома) дає можливість збільшити надходження органічної речовини в ґрунт та 
сприяє забезпеченню кормової бази, вважаємо за необхідне визначати, скільки продукції 
даного типу може бути використано без зниження надходження поживних речовин в ґрунт та 
зменшення поживної цінності кормів. В розвинених країнах вважають, що біля 35% 
рослинних залишків може бути видалено без впливу на майбутній урожай. В Україні цей 
показник становить 20% [23]. Оцінка потенціалу загальної кількості соломи може бути 
отримана за допомогою орієнтовної оцінки співвідношення кількості зерна у відповідності 
до соломи, яка прийнята на практиці [24]. Дану методику можна використовувати при оцінці 
потенціалу побічної продукції в регіонах України. 

Враховуючи, що використання біомаси базується на стабільних, акумульованих 
ресурсах, вважаємо, що використання органічної сировини як альтернативного 
енергоресурсу надасть можливість поліпшити використання природних ресурсів в цілому. 
Однак для цього необхідно підвищити енергетичну ефективність використання біомаси для 
отримання суттєвої соціальної та економічної вигоди в сільськогосподарському виробництві. 
Системи, що використовують біомасу в енергетичних цілях, можуть забезпечити і 
екологічний розвиток за рахунок зниження викидів, що спричиняють парниковий ефект, 
оскільки біомаса є нейтральною стосовно СО2 в атмосферу у випадках коли її виробництво і 
використання відбувається на основі екологічних нормативів. 

Одним із спосіб вивільнення енергії з біомаси є спалювання. Яким би примітивним не 
здавався цей метод, він дотепер не втратив своєї актуальності – адже і зараз більш 50 % 
населення земної кулі задовольняє свої енергетичні потреби в основному за рахунок 
спалювання біомаси. Дана технологія отримала назву прямого спалювання. Ця технологія 
проста, добре вивчена та комерційно доступна. У хімічному розумінні спалювання полягає у 
конверсії всіх органічних матеріалів на двоокис вуглецю та воду при наявності кисню. 
Тепло, що отримане при спалювані біомаси, може використовуватись для опалення та 
гарячого водопостачання, виробництва енергії тощо. Однією із проблем, пов’язаних із 
безпосереднім спалюванням біомаси, є низька енергетична ефективність, так як у випадку 
використання відкритого вогню більша частина тепла втрачається за рахунок теплоконвекції. 

Спалювання може бути розділено на 4 фази: кипіння води, що містяться в біомасі; 
виділення газової (летючої) складової; згоряння летючих газів, згоряння твердих залишків. 
Для ефективного згорання необхідні наступні умови: оптимальна температура згоряння; 
достатня кількість повітря; достатній час для повного згорання [25]. Однак при наявності 
значного потенціалу соломи, пряме спалювання може призвести до виникнення надлишкової 
теплової енергії, реалізація та утилізація якої ускладнена. Крім того, існує проблема 
транспортування соломи – через відносно низьку енергетичну щільність соломи, 
транспортування її на великі відстані є невигідним. До того ж, практично всі види «сирої» 
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органічної сировини досить швидко розкладаються, значна її частина не придатна для 
тривалого зберігання.  

Вважаємо, що виробникам необхідно заздалегідь вибрати й обґрунтувати напрямки та 
способи конверсії соломи зернових культур в енергомісткий, транспортабельний продукт із 
можливістю швидкої реалізації та поліпшенням екологічного стану довкілля. Критерієм для 
оцінки можливої конверсії органічної сировини та реалізації процесу мають бути 
переконливі економічні розрахунки з урахуванням соціальних та екологічних аспектів. Отже, 
питання конверсії органічної сировини набуває важливого господарського й економічного 
значення з огляду на зменшення дефіциту сировини й енергії та відновлення навколишнього 
середовища. Необхідні пошуки шляхів раціонального використання органічної сировини 
взагалі та рослинної біомаси сільськогосподарського походження, зокрема як з економічної, 
так і з екологічної точки зору. 

 
Розробка алгоритму розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах 

 
При організації виробництва біопалива в умовах аграрного підприємства доречними є 

питання про те, яку кількість органічної сировини можна використати як біопаливо, та як 
правильно її використати. Тобто йде мова про пряме використання органічної сировини, чи 
про конверсію такої сировини – у тверде, рідке чи газоподібне біопаливо [26, 27]. Очевидно, 
що сучасне аграрне підприємства повинно мати чотири основних напрямки виробництва: 
рослинництво, тваринництво, переробка продукції рослинництва і тваринництва та 
виробництво біопалива (рис. 3) [28, 29, 30].  

 

 
Рис. 3. Місце виробництва та використання біопалива  

у виробничій діяльності сільськогосподарського підприємства 
 

Проте, виробництво та використання біопалива в сільському господарстві потребує 
чіткого узгодження потенціалу органічної сировини, матеріально-технічної бази 
виробництва та потреб суміжних галузей.  

Оцінка впливу на енергетичну автономність агроекоситеми може бути здійснена як 
порівняльна оцінка сукупного еколого-економічного ефекту. Виходячи із еколого-
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економічного ефекту можна оцінити потенціал доступної органічної сировини та обрати 
раціональні шляхи її конверсії у біопаливо. Створення алгоритму виробництва і 
використання біопалива передбачає розробку програми прийняття рішень, яка побудована на 
послідовності певних дій з метою отримання бажаного результату. Алгоритм управлінських 
дій щодо регулювання як процесів конверсії рослинної біомаси сільськогосподарського 
походження, так і можливої кількості органічної сировини для конверсії в енергоресурс 
можна представити у вигляді двох підсистем.  

 

 
Рис. 4. Алгоритм регулювання використання  
органічних ресурсів у виробництві біопалива 
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Перша з них спрямована на формування рішень стосовно кількості рослинної біомаси 
сільськогосподарського походження, яку в подальшому буде використано в процесі 
конверсії. Друга – це формування рішень стосовно способів конверсії органічної сировини. 
Першу підсистему умовно назвемо «потенціал органічної сировини», а другу – «способи 
виробництва та використання біопалива». Кожна з цих підсистем передбачає здійснення 
двох послідовних кроків. На першому кроці здійснюється аналіз зовнішніх та внутрішніх 
чинників, що впливають на кількість доступної органічної сировини – для першої 
підсистеми; та чинників, що впливають на ефективність процесу конверсії – для другої 
підсистеми. Наступним кроком є прийняття рішень відповідно до кожної із підсистем. Між 
першим та другим кроками має існувати зворотній зв’язок. Тобто, зміна факторів аналізу 
впливає на те, яке рішення буде прийнято. Прийняті рішення, навпаки, впливають на зміну 
показників, що використовуються при аналізі. Отже, буде можливим здійснювати 
регулювання процесу конверсії рослинної біомаси сільськогосподарського походження з 
метою максимізації економічного ефекту та поліпшення екологічних параметрів виробничої 
діяльності. Необхідно організувати взаємозв’язок між підсистемами «потенціал органічної 
сировини» та «способи виробництва та використання біопалива», що дозволить коригувати 
необхідну кількість органічної сировини, що використовується у процесі конверсії, в 
залежності від ситуації на ринку біоенергоресурсів. Це також дозволить вірно прийняти 
рішення про спосіб конверсії в залежності від кількості отриманої органічної сировини. 
Графічно пропонований алгоритм представлено на рис. 4.  

Для першої підсистеми – потенціал органічної сировини для конверсії – на етапі аналізу 
потенціалу можливої рослинної біомаси сільськогосподарського походження для конверсії 
оцінюється: наявність ресурсно-технічного, сировинного потенціалу; потреби органічної 
сировини в галузі рослинництва та тваринництва. На етапі прийняття рішень про можливість 
конверсії органічної сировини оцінці підлягають: виділення площ на вирощування 
органічної сировини; впровадження технологій, нової техніки, нових агротехнічних 
прийомів; рішення про частку органічної сировини для власних потреб та частку для 
конверсії в енергоресурс (рис. 5). 

 
Рис 5. Алгоритм прийняття рішення про можливість конверсії органічної сировини 
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Якщо потенціал побічної продукції не задовольняє потреби господарства, то 
приймається рішення про відхилення від реалізації зазначеного проекту щодо конверсії. 
Розглядається рішення про можливість покращення сировинного, технічного потенціалу для 
здійснення процесу конверсії в майбутньому. До заходів покращення сировинного 
потенціалу, наприклад зернових культур, можна віднести організаційно-технологічні заходи 
вирощування зернових культур, які включають в себе: організацію структури посівних площ, 
сівозміни, обробіток ґрунту, удобрення, агротехнічні терміни. Такі заходи спрямовані в 
першу чергу на максимізацію потенціалу сільськогосподарських рослин і, як наслідок, 
отримання високих урожаїв основної та побічної продукції [18] 

Якщо проведена оцінка потенціалу органічної сировини для конверсії задовольняє 
потреби підприємства, переходимо до здійснення другого кроку – прийняття рішення щодо 
можливості конверсії. Приймається рішення щодо частки органічної сировини для власних 
потреб, частки для конверсії в енергоресурс із врахуванням можливого економічного та 
екологічного ефекту. Якщо частка органічної сировини для власних господарських потреб 
менша встановлених норм, підприємство повинно відмовитись від виділення частки для 
енергоресурсу, незважаючи на економічні переваги. У разі задоволення власних потреб 
органічною сировиною та наявної частки для можливого використання як енергоресурсу 
здійснюється перехід до другої підсистеми алгоритму дій щодо виду конверсії органічної 
сировини. Для другої підсистеми – вибір виду конверсії органічної сировини – на етапі 
аналізу здійснюється оцінка: способів конверсії, їх економічних та технологічних 
показників; ринку біопалива; ефективності використання біоресурсів для власних потреб. На 
другому кроці передбачається прийняття рішень щодо вибору виду процесу конверсії та 
способу реалізації біопалива власного виробництва (рис. 6). 

Таким чином, очевидною є необхідність регулювання використання органічної сирини 
для виробництва біопалива в умовах аграрного підприємства.  

 

 
Рис. 6. Алгоритм прийняття рішення про спосіб  

конверсії органічної сировини 
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Використання даних алгоритмів дозволить чітко визначити потенціал органічної 
сировини, що доступний для конверсії. Визначити напрямки використання органічної 
сировини, як енергоресурсу. Що, в свою чергу дозволить сформувати ефективний техніко-
технологічний потенціал з огляду на енергетичну автономність агроекосистеми. 

 
Оцінка потенціалу органічної сировини для виробництва твердого біопалива 
 
В результаті виробництва сільськогосподарської продукції підприємства отримують як 

основну, так і побічну продукцію. Але особливістю сільського господарства є те, що в ньому 
побічна продукція одного виробництва може використовуватися для виробництва основної 
продукції іншого виробництва. Наприклад, солома, гичка цукрових буряків, дрібна і 
пошкоджена картопля, нестандартні овочі можуть бути згодовані тваринам; солома зернових 
культур, гній сільськогосподарських тварин можуть бути використані в галузі рослинництва 
для внесення в ґрунт як органічне добриво або як органічна сировина для конверсії в 
енергоресурс.  

Основними постачальниками органічної сировини, придатної для конверсії в 
енергоресурс у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, є побічна 
продукція зернових культур (солома та стебла), ріпак, побічна продукція 
сільськогосподарських тварин (гній ВРХ та свиней). Враховуючи, що у 
сільськогосподарських підприємствах солома і стебла зернових культур переважають у 
кількості побічної продукції та в кількості можливого енергоресурсу, більш детально оцінено 
даний вид сільськогосподарської органічної сировини для конверсії у сільськогосподарських 
підприємствах.  

Внаслідок наявності певних відмінностей природних умов, на території Житомирської 
області виділено декілька природно-економічних зон. Тому, враховуючи агрохімічні 
особливості Поліської, Лісостепової та Перехідної зон Житомирської області, необхідно 
встановити потенціал соломи за районами. Адже тенденція щодо збільшення кількість 
доступної побічної продукції для енергетичних цілей складається в тих районах, де відбулося 
збільшення валового збору зернових культур, здебільшого в районах, що відносяться до 
Лісостепової зони.  

До першої групи віднесемо райони, у яких потенціал доступної соломи становить 
більше 61 тис. тонн, до другої – від 44 до 61 тис. тонн, до третьої - від 27 до 44 тис. тонн до 
четвертої – від 10 до 27 тис. тонн і до п’ятої групи ввійшли райони із потенціалом доступної 
соломи до 10 тис. тонн. Саме в районах перших трьох групи насамперед необхідно розвивати 
використання соломи як органічної сировини для енергетичних потреб. У 
сільськогосподарських підприємствах, які віднесені до груп із високим, значним та помірним 
потенціалом можлива конверсія органічної сировини в енергоресурс із отриманням 
додаткових фінансових ресурсів. 

У господарствах із середнім значенням потенціалу соломи зернових культур доречним 
є використання її як енергоресурсу для внутрішньогосподарського вжитку, для підвищення 
рівня власної енергозабезпеченості. Сільськогосподарські підприємства районів 
Житомирської області віднесених до групи із низьким потенціалом не мають можливості для 
використання соломи як енергоресурсу. Найнижчий потенціал доступної соломи мають 
Лугинський, Народицький, Олевський, Володар-Волинський райони, віднесені до V групи.  

Найбільше районів (дев’ять) входять до IV групи із середнім потенціалом соломи для 
біомаси. Найвищий потенціал доступної соломи мають Попільнянський, Ружинський, 
Любарський, Андрушівський райони. 

Можливий надлишок соломи та стебел зернових культур для енергетичних потреб  
можливо визначати як різницю між потенційним збором соломи та плановими потребами 
соломи для сільськогосподарського використання. Планові сільськогосподарські потреби в 
побічній продукції зернових культур дорівнюють плановим потребам у кормах і на 
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підстилку для тварин (7 ц/ ум. гол) [19] і плановим нормам внесення соломи як добрива (в 
залежності від типу та гранулометричного складу ґрунту) [18]. 

 
Таблиця 1

Потенціал виробництва доступної соломи у сільськогосподарських підприємствах по 
групах районів Житомирської області  

(в середньому за 2005-2010 рр.) 

Райони 
Валовий 
збір зерна, 
тис. т 

Площа, 
тис. га 

Урожайність 
зернових,  

ц/га 

Потенціал 
соломи,  
тис. т 

Доступна 
солома,  
тис. т. 

І група - високий потенціал (> 61 тис. т) 

Попільнянський 114,5 27,3 42,3 148,9 119,1 
Ружинський 80,9 28,0 28,9 105,2 84,2 
Любарський 71,0 25,0 31,9 92,1 73,9 
Андрушівський 62,2 22,3 25,3 80,8 64,7 

ІІ група – значний потенціал (44-61 тис. т) 

Нов.-Волинський 58,5 25,0 23,4 76,1 60,8 
Чуднівський 57,8 20,2 28,6 75,1 60,1 
Бердичівський 47,2 19,1 24,7 61,4 49,1 

ІІІ група – помірний потенціал (27- 44 тис. т) 

Ємільчинський 27,7 15,4 18,0 35,9 28,8 

Брусилівський 26,9 15,2 17,7 35,0 28,0 
Овруцький 26,0 12,4 21,0 33,8 27,1 

ІV група – середній потенціал (10-27 тис. т) 

Романівський 23,9 9,7 24,8 31,1 24,9 
Житомирський 22,1 11,4 19,4 28,8 23,0 
Радомишльський  20,8 12,6 16,5 27,1 21,7 
Червоноармійський 16,3 11,0 14,8 21,2 17,0 
Баранівський 15,5 11,0 14,1 20,1 16,1 
Черняхівський 14,9 9,2 16,2 19,4 15,5 
Малинський  12,1 9,6 12,6 15,7 12,6 
Коростенський 11,9 11,5 10,4 15,5 12,4 
Коростишівський 10,5 7,6 13,8 13,6 10,9 

V група - низький потенціал (до 10 тис. т) 

Олевський  9,7 7,2 13,5 12,6 10,0 
Лугинський 6,5 5,3 12,3 8,4 6,7 
Вол.-Волинський  6,3 5,0 12,4 8,1 6,5 
Народицький 5,5 4,4 12,7 7,2 5,7 
Усього по Житомирській 
області 

748,7 320,0 23,4 973,4 778,7 

 
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у Житомирській області. 

 
 



 126

 
Рис. 7. Картограма районів Житомирської області за ресурсом соломи для виробництва 

енергії (в середньому за 2005-2009 рр.)  
I – високий потенціал; ІІ – значний потенціал; ІІІ – помірний потенціал; ІV – середній 

потенціал; V – низький потенціал. 
 

Джерело: власні розрахунки. 
 
Таким чином, розрахунок потенціалу можна провести за допомогою виразу: 

с n т рЕ Q П К S К     ,
        (1) 

де Ес - потенціал соломи для енергетичних цілей, т; 
Qп – потенційно можливий валовий збір побічної продукції, т; 
П – поголів’я тварин, гол; 
Кт – коефіцієнт норми використання соломи в тваринництві, т; 
S – площа посіву сільськогосподарських культур, га 
Кр – коефіцієнт норми використання соломи в рослинництві, т. 



 127

Розрахунковий залишок соломи для енергетичних потреб в Коростенському, 
Лугинському, Олевському має від’ємне значення, тобто в цих районах залишок соломи для 
енергетичних потреб відсутній (табл. 2). В Андрушівському, Бердичівському, 
Брусилівському, Любарському, Народицькому, Новоград-Волинському, Попільнянському, 
Романівському, Ружинському, Червоноармійському, Чуднівському районах (райони 
Лісостепової та декілька районів Перехідної зони) коефіцієнт залишку соломи вищий за 
загальноприйнятий в Україні.  

 

Таблиця 2 
Розрахунок залишку соломи по районах Житомирської області  

для енергетичних потреб (в середньому за 2005-2010 рр.) 
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Андрушівський 64,7 5 3,5 50,0 37,7 37,3 23,9 15,5 36,9 16,9
Баранівський 16,1 3 2,0 35,0 14,4 14,3 0,1 3,7 0,5 -19,5
Бердичівський 49,1 5 3,5 47,0 28,4 28,2 17,4 10,2 35,5 15,5
Брусилівський 27,1 3 2,0 39,0 14,1 14,0 11,2 6,9 41,2 21,2
Вол.-Волинський 6,5 3 2,2 29,0 8,6 8,5 -4,3 2,6 0,0 -20,0
Ємільчинський 28,0 6 4,5 29,0 22,1 22,0 1,6 7,0 5,6 -14,4
Житомирський 23,0 3 2,2 40,0 21,2 21,0 0,2 5,1 1,0 -19,0
Коростенський 12,4 4 2,5 31,0 16,6 16,4 -6,6 3,4 0,0 0,0
Коростишівський 10,9 2 1,4 38,0 11,7 11,6 -2,1 2,8 0,0 0,0
Лугинський 6,7 2 1,6 28,0 7,1 7,0 -2,0 1,6 0,0 0,0
Любарський 73,9 7 5,2 50,0 35,6 35,3 33,4 16,3 45,2 25,2
Малинський 12,6 2 1,7 26,0 11,1 11,0 0,5 3,3 4,0 -16,0
Народицький 5,7 2 1,5 26,0 4,5 4,5 -0,1 1,7 0,0 0,0
Нов.-Волинський 60,8 12 8,4 41,0 34,9 34,5 20,0 13,2 31,7 11,7
Овруцький 28,8 8 5,6 33,0 18,5 18,3 4,9 6,5 17,0 -3,0
Олевський 10,1 5 3,2 25,0 9,0 8,9 -2,2 2,5 0,0 0,0
Попільнянський 119,1 15 10,5 49,0 50,6 50,1 58,5 30,6 49,1 29,1
Радомишльський 21,7 4 2,9 29,0 14,1 14,0 4,8 4,3 22,3 2,3
Романівський 24,9 5 3,5 37,0 14,4 14,2 7,2 4,8 28,8 8,8
Ружинський 84,2 15 10,5 58,0 48,5 48,0 25,7 18,8 30,5 10,5
Червоноармійський 17,0 5 3,7 29,0 12,9 12,7 0,5 4,6 3,1 -16,9
Черняхівський 15,5 4 2,5 34,0 12,2 12,1 0,9 3,6 5,5 -14,5
Чуднівський 60,1 6 3,9 48,0 32,3 32,0 24,2 12,6 40,2 20,2
Усього по 
Житомирській області 778,7 125,0 87,0 х 480,2 476,2 234,8 156,2 30,0 10 

Джерело: власні розрахунки. 
 

Тобто, сільськогосподарські підприємства у районах зазначених природно-кліматичних 
зон мають можливість використовувати солому для енергетичних потреб в більшій кількості, 
ніж в середньому по Україні. У районах, віднесених до зони Полісся, розрахунковий 
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коефіцієнт нижчий за фіксований, тому в сільськогосподарських підприємствах при 
прийнятті управлінських рішень щодо використання сільськогосподарської органічної 
сировини доречним буде корегування процесу конверсії органічної сировини відповідно до 
поставлених цілей господарювання. Загалом доступний залишок соломи та стебел зернових 
культур для конверсії в енергоресурс є досить значним і становить у Житомирській області в 
середньому 234,8 тис. т. 

Багаторічні статистичні дані свідчать про те, що ціни на сільськогосподарську 
продукції завжди відстають від цін на продукцію інших галузей. Так, з кожним роком 
вартість енергоносіїв збільшується непропорційно вартості сільськогосподарської продукції, 
тому використання соломи для виробництва енергії надасть можливість аграрним 
підприємствам зменшити витрати на виробництво продукції та підвищити ефективність 
функціонування. 

Вартість біомаси як палива у перерахунку на одиницю енергії (ГДж) суттєво менша 
вартості природного газу. Так, при типових цінах на солому як палива у 100 грн. за т 
(теплотворна спроможність 15 МДж на кг) вартість 1 ГДж енергії складатиме для соломи 
близько 6 грн. за ГДж. При цінах на деревне паливо у 80 грн. за т (середня теплотворна 
спроможність 10-12 МДж на кг) вартість 1 ГДж енергії складатиме для деревини біля 7 грн. 
на ГДж. При цінах на природний газ у 1500 грн. за 1000 м3 (при теплотворній спроможності 
34 МДж на м3) вартість 1 ГДж енергії складатиме для природного газу біля 48 грн за ГДж.  

 

Таблиця 3 
Вартість енергії з соломи по районах Житомирської області 

(в середньому за 2005-2010 рр.) 

Райони 
 
  

Залишок 
соломи для 
енергетични
х цілей, тис. 

т 

Теплотворн
а здатність 
соломи,  
тис. ГДж 

Газовий 
еквівален
т, тис. м3 

Вартісний 
еквівалент 
енергії з 
соломи,  
тис. грн. 

Вартісний еквівалент
енергії з соломи  

на 1 га 
зернових 
культур, 
грн.  

на 1 під-
приємство
, тис. грн.  

Андрушівський 23,85 357,77 10,52 13679,40 544,97 207,26 

Баранівський 0,10 1,31 0,04 49,94 4,57 1,06 

Бердичівський 17,43 261,48 7,69 9997,78 532,22 113,61 

Брусилівський 11,16 167,44 4,92 6402,13 536,60 112,32 

Ємільчинський 1,60 24,00 0,71 917,65 61,31 15,29 

Житомирський 0,23 3,41 0,10 130,39 11,44 2,17 

Любарський 33,44 501,60 14,75 19178,81 822,24 217,94 

Малинський 0,50 7,50 0,22 286,76 26,98 7,35 
Новоград.-
Волинський 20,00 300,00 8,82 11470,59 456,56 148,97 

Овруцький 4,90 73,50 2,16 2810,29 178,92 87,82 

Попільнянський 58,50 877,50 25,81 33551,47 1049,70 453,40 

Радомишльський 4,80 72,00 2,12 2752,94 248,98 48,30 

Романівський 7,20 108,00 3,18 4129,41 397,48 76,47 

Ружинський 25,70 385,50 11,34 14739,71 464,92 117,92 

Червоноармійський 0,50 7,50 0,22 286,76 23,66 4,16 

Черняхівський 0,90 13,50 0,40 516,18 50,18 7,82 

Чуднівський 24,20 363,00 10,68 13879,41 675,69 330,46 
Усього по 
Житомирській 
області 

234,80 3525,00 103,70 134779,62 455,40 122,42 

Джерело: власні розрахунки  
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Таким чином, при вказаних цінах, енергія отримана із соломи, у 7 разів дешевша за 
енергію, отриману із природного газу. Проте виходячи із різних технологій збирання, 
транспортування, зберігання вартість соломи може значно коливатись. Так, вартість соломи 
на полі складає 30-40 грн. за т; у копні – 60 грн. за т; у валку, тюку – 90-150 грн. за т. 

Враховуючи, що теплотворна здатність 1 кг соломи дорівнює 15 МДж, а 1м3 газу – 34 
МДж, та виходячи із ціни 2010 р. (1м3 газу коштує 1,45 грн;  1 кг соломи з урахування витрат 
на збирання, транспортування та загальновиробничих – близько 0,009 грн.), можна 
визначити вартісний еквівалент енергії з соломи. Проведені розрахунки показують, що для 
сільськогосподарських підприємств Житомирської області вартісний еквівалент енергії з 
соломи становитиме 134 млн. грн., або 122,4 тис. грн. у розрахунку на одне господарство 
сукупності визначених районів (табл. 3).  

Розрахунки свідчать, що використання потенційно можливого залишку соломи на 
енергетичні цілі надасть можливість сільськогосподарським підприємствам отримати 
додатковий дохід, заощадити значні фінансові ресурси та спрямувати їх на інноваційне 
відновлення основного виробництва. 

 
Технологічні та технічні особливості виробництва та використання твердого 

біопалива 
 

Такий вид твердого біопалива, як пеллети та брикети, може вироблятися з тирси, 
стружки, соломи, лушпиння. Технологічні особливості виробництва пеллет та брикетів 
залежать від виду біомаси, з якої їх виготовляють. Проте основні етапи виробництва є 
однаковими для всіх видів пеллет (рис. 8). До них належать: заготівля, транспортування та 
зберігання біомаси, що буде використовуватися для виробництва пеллет; підготовка біомаси 
(подрібнення, сушіння); виготовлення пеллет (пресування подрібненої, висушеної біомаси за 
допомогою спеціальних грануляторів); сепарація та охолодження пеллет; пакування пеллет; 
зберігання готової продукції.  

Слід зазначити, що заготівля соломи найбільш ефективно здійснюється із 
застосуванням пресування в рулони або тюки. Фіксація форми рулонів сіткою полегшує їх 
транспортування та подальше використання для енергетичних потреб. Солому (якщо це 
необхідно) спершу підсушують до стандартного рівня вологості, а потім гранулюють. 
 

 
Рис. 8. Технологічний процес виготовлення пеллет з соломи 

 
Джерело: колаж С.М. Кухарця. 
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Енергетична цінність соломи залежить передусім від її вологості, а також від хімічного 
складу, що залежить від типу соломи (зернові, ріпак, тритикале тощо) та умов вегетації 
рослин. Солома містить велику кількість хлору та азоту, тобто елементів, які в процесі 
спалювання можуть зумовлювати підвищену емісію оксидів азоту. Кремній та калій, що 
містяться в соломі, посилюють запікання нагару на колосниках топок котлів. Тому вологість 
соломи, призначеної для енергетичних цілей, має бути в межах 10-20 %. Її енергетична 
цінність становить 14-15 ГДж/т. Слід зазначити, що перебування соломи на полі після 
комбайнового збирання зумовлює зниження її вологості, а також сприяє вимиванню хлору та 
калію, що позитивно впливає на стан ґрунту (табл. 4). 

 
Таблиця 4  

Вплив вологості на теплоту згорання біомаси 

Матеріал Спосіб висушування Вологість, % 
Теплота 
згоряння, 
МДж/кг 

Солома зернових 
одразу після збирання 15-20 12-15 

висушена на повітрі 14-17 14-15 

Солома ріпакова 
одразу після збирання 30-40 10-12 

висушена на повітрі 17-20 14-15 

Стебло кукурудзи 
одразу після збирання 45-60 5-8 

висушена на повітрі 15-18 15-17 

Джерело: [32]. 
 
Важливою характеристикою даного виду біомаси є її щільність. Звичайні сухі 

біологічні матеріали мають невисоку щільність порівняно, наприклад, з вугіллям. Тому 
важливо звернути увагу на технологію приготування біомаси до спалювання (табл. 5), яка 
зумовлює конструктивно-технологічне виконання теплотехнічного обладнання та впливає на 
економічні показники його роботи. 

 
Таблиця 5  

Характеристика твердих видів біопалива в залежності 
від технології їх приготування до спалювання 

Вид соломи 
Об’ємна маса 
(щільність), 

кг/м3 

Питомий 
об’єм, м3/т

Питома 
енергомісткість, 

МВт/м3 
Звичайна  
солома 

20-50 20-50 0,7-0,16 

Подрібнена солома (січка) 40-60 16-25 0,13-0,19 
Великі прямокутні паки 70-130 7,7-14 0,23-0,43 
Круглі паки 60-90 11-16 0,19-0,29 
В’язанки 50-110 9-20 0,16-0,36 
Брикети 300-450 2,2-3,3 0,99-1,48 
Пеллети 350-500 1,9-3,0 1,1-1,6 

Джерело: [32]. 
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Як свідчать дані табл. 5, найбільш вигідним видом твердого палива із соломи є пеллети. 
Проте необхідно дотримуватися вимог щодо якості сировини та технології приготування, які 
визначають якість пеллет. Можливість здійснення якісних технологічних перетворень 
залежить також від конструкційно-технологічних характеристик теплотехнічного 
обладнання, що використовується для виробництва пеллет. Тому технології та обладнання 
слід вибирати особливо ретельно.  

Вітчизняними науковцями розроблено технологічне обладнання для збирання і 
переробки біомаси. Зазвичай використовуються спеціалізовані установки з гранулювання 
біомаси (рис. 9, 10). 

 
 

 
 

Рис. 9. Обладнання ЕКО-БІО-100 для виробництва 
паливних гранул 

Джерело: [30]. 
 
Основним елементом (машиною) лінії грануляції є гранулятор (прес), від характеристик 

якого залежать техніко-економічні показники всієї лінії (рис. 11, а, б, в). Після відповідної 
підготовки дозуючий шнек транспортує матеріал до преса. Спеціальні ролики, так звані 
пресувальні вальці, пресують матеріал, пропускаючи його через отвори кільцевої матриці 
(преса-гранулятора), що обертається.  

Пресувальні вальці рухаються по плоских матрицях. Шляхом зміни діаметра отворів, 
довжини каналу матриці преса, відстані між робочою поверхнею матриць та вальців, а також 
пресувального тиску можна отримати кінцевий продукт, який за якістю відповідає 
встановленим нормам. Після пропускання через матрицю пеллети ріжуться на необхідну 
довжину, і, оскільки в процесі пресування вони нагріваються, їх охолоджують під дією 
навколишнього повітря в охолоджувачі. В результаті цього вони набувають необхідної 
твердості та міцності.  
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Рис. 10. Лінія грануляції соломи на базі ОГМ-1,5 
 

1 – завантажувач; 2 – поживник; 3 – транспортер; 4 – бункер-наповнювач; 5 – палильня; 6 – 
теплогенератор; 7 – сушарка; 8, 10, 11, 12 – циклони; 9 – подрібнювач; 13 – бункер-

накопичувач; 14 – гранулятор; 15 – охолоджувач. 
 
Джерело: [33]. 

 
Машини для пресування біомаси класифікують за типом пресуючого пристрою (рис. 

12), що і є головним елементом будь-якого гранулятора чи брикетувальника. За рядом 
технологічних показників перевагу мають гранулятори з круглою матрицею, гранулятори з 
плоскою матрицею простіші в експлуатаціїї та очищенні. 
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а) 

 
б) 
 

 
в) 
 

Рис. 11. Будова гранулятора:  
 

а) загальний вигляд; б) пресуючи головка (матриця); в) сепаратор 
 
Джерело: дослідження С.М. Кухарця.  

 
Перед пакуванням та складуванням пеллет виконується сепарація, що дозволяє 

відділити пил, дрібні часточки та пеллети, що не мають достатньої механічної міцності. 
Пакування пеллет залежить від способу їх подальшого транспортування. Пеллети 
транспортують: насипом; в мішках по 10-20 кг; в мішках «Big-Bag». Насипом транспортують 
технологічні гранули, рідше – гранули високої якості. Упаковка в мішки по 10-20 кг є доволі 
зручною та призначена для власників індивідуальних котлів. Транспортують такі мішки на 
піддонах. Вміст одного піддона – 1 т. Мішки «Big-Bag» призначені для промислового 
транспортування сипких речовин.  

Один такий мішок містить 1-1,5 т пеллет. Вони використовуються для спрощення 
перевезення і збереження вологості. На дільниці пакування встановлюються бункери для 
завантаження автотранспорту, бункери з дозувальними пристроями для заповнення мішків 
типу «Big-Bag» та агрегат для наповнення малих мішків. 
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Оскільки виробництво пеллет в Україні є новою галуззю, яка, здебільшого, орієнтована 

на експорт, поширення набули стандарти виробництва пеллет, прийняті у Німеччині та 
Австрії (табл. 6). Дані табл. 6 свідчать, що стандарти ONorm M 7135 є жорсткішими за 
стандарти DIN 51731. 

Основними технологіями термічної переробки твердого біопалива (рослинної біомаси 
та деревини) є пряме спалювання, газифікація і піроліз. Спалювання біомаси є найбільш 
простим способом отримання енергії. У багатьох випадках цей спосіб вважають 
найекономічнішим. У хімічному розумінні спалювання полягає у конверсії всіх органічних 
матеріалів на двоокис вуглецю та воду при наявності кисню (звичайно атмосферного). Дуже 
велика неоднорідність біомаси, з точки зору хімічного складу та фізичних властивостей, 
зумовлює певні труднощі як в процесі спалювання, так і емісії компонентів, які є побічними 
продуктами процесу.  

Для використання біопалива з рослинної маси створено нове покоління опалювальних 
пристроїв, що мають при оптимальному режимі роботи коефіцієнт корисної дії у межах від 
80 до 90 %. 



 135

Таблиця 6 
Вимоги окремих стандартів до якості вироблених пеллет 

Норми якості для 
гранул (пеллет) Одиниця виміру

Значення згідно із 
стандартом  

ONorm M 7135 
(Австрія)

Значення згідно із 
стандартом DIN 51731 

(Німеччина) 

Діаметр, D мм 4-10 4-10 
Довжина мм 5xD <50 
Густина (щільність) кг/дм3 >1,12 1,0-1,4 
Вміст вологи % <10 <12 
Вміст золи % <0,50 <1,50 
Теплота згоряння МДж/кг >18 17,5-19,5
Вміст сірки % <0,04 <0,08 
Вміст азоту % <0,3 <0,3 
Вміст хлору % <0,02 <0,03 
Вміст пилу (стирання) % <2,3 - 
Вміст допоміжних 
компонентів % <2 <2 

Джерело: [34]. 
 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спільно з 
чеськими колегами розроблено й розпочато виробництво на Могилів-Подільському 
машинобудівному заводі котлів-автоматів (рис. 13) і піролізних котлів потужністю 25, 50 та 
100 кВт, які працюють на біопаливі. У типових конструкційно-технологічних рішеннях 
котлів-автоматів функцію дозаторів виконують шнекові транспортери, керовані заданою 
програмою. Ефективне використання котлів на твердому біопаливі зумовлене розробкою 
сучасних технологій підготовки сировини, систем автоматичного управління процесом 
спалювання та спеціальних (керамічних) матеріалів камер згорання.  

 
Рис. 13. Загальний вигляд котла-автомата КОВА–25, 

 що працює на паливних гранулах 
 
Джерело: фото С.М. Кухарця. 
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Автоматичні водяні опалювальні котли КОВА призначені для обігріву житлових 
будинків, дач та інших об’єктів із тепловим навантаженням 25 кВт і 50 кВт. Завдяки 
великому об’єму топки, електронному регулюванню з використанням термостата і пальника 
типу реторти із завантажувальним пристроєм дані котли працюють в автоматичному режимі. 
Вони використовуються для спалювання паливних гранул з деревини й рослинної біомаси. 
Потреба в біопаливі при номінальній продуктивності складає відповідно 7,2 та 9,7 кг за 
годину. При мінімальному завантаженні цих котлів достатньо 1,5 і 2,3 кг паливних гранул за 
годину. Також можливе встановлення великих промислових котлів на пеллетах, оснащених 
системою автоматичної подачі палива (рис. 14). 

 

б)
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Слід додати, що процес спалювання пеллет є одним з найбільш придатних до 

автоматизації. Пеллети зберігають у спеціальних бункерах, з яких транспортують 
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безпосередньо до енергетичної установки. Весь процес переміщення гранул можна 
здійснювати без застосування ручної праці. 

В основу роботи газогенераторних (піролізних) котлів (рис. 15) закладено принцип 
піролізу біомаси, що полягає в розкладанні сухої деревини під дією високої температури в 
умовах нестачі кисню на піролізний газ і твердий залишок (деревне вугілля). За сучасними 
технологіями біомасу спалюють у двохфазних генераторах. На першій фазі відбувається 
дегазування та газифікація біомаси при зниженому вмісті кисню. У другій фазі отриманий 
газ подається у високотемпературну камеру, де після перемішування з нагрітим повітрям 
спалюється при температурі близько 1000 0С.  

 

  
 

Рис. 15. Котли опалювальні водогрійні піролізні КОВП-25 і КОВП-100 
 
Джерело: [35]. 
 
Піролізні котли призначені для спалювання кускової деревини діаметром 80-150 мм з 

вологістю до 20 % й паливних брикетів з біомаси. Також в камеру завантаження можна 
додавати до 10 % стружки чи дрібних деревних відходів. Високої ефективності в 
опалювальний період можна досягти додатково, якщо встановити при піролізному котлі 
акумуляторні місткості, які можуть продовжувати роботу опалювальної системи протягом 1-
3 днів після останнього завантаження біопалива. Для котла КОВП-25 достатньо, щоб об’єм 
акумулюючої ємності складав до 1500 л.  

Установка котла з місткістю акумуляції має ще кілька вигод. По-перше, зменшується на 
20-30 % витрата біопалива, бо котел працює на повну потужність з максимальною 
ефективністю аж до повного завершення роботи. По-друге, подовжуються терміни служби 
котла і димаря, бо відбувається мінімальне утворення дьогтю і кислот при мінімізації роботи 
котла на перехідних режимах. Нарешті, зростає комфортність опалювальної системи, а також 
її екологічна безпека. Піролізний газ в процесі згорання взаємодіє з активним вуглецем, 
унаслідок чого димові гази на виході з піролізних котлів майже не містять шкідливих 
домішок, а також істотно скорочують викиди СО2 в довкілля. Потреба в паливі при 
номінальному навантаженні складає відповідно 6 та 25 кг за годину при потужностях 25 і 
100 кВт, відповідно. А коефіцієнт корисної дії даних котлів складає не менше 80-89%. 

Розповсюдження набувають теплогенератори, що працюють на соломі в тюках з 
габаритними розмірами до 2,4х1,2х1,3 м або рулонах до 2 м у діаметрі (рис. 16). Спрощений 
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розрахунок економічної ефективності такого теплогенератора тепловою потужністю в 600 
кВт наведено нижче. 

Завод «Бриг», що розташований у м. Первомайську Миколаївської області, виробляє 
теплогенератори (рис. 17) для сушки зерна і насіння сільськогосподарських культур за 
рахунок нагрітого до 60-900 С повітря при спалюванні біомаси (соломи у рулонах і тюках, 
дров, трісок, брикетів, стрижнів кукурудзи тощо).  

 

 
 

Рис. 16. Теплогенератор опалювальний  
ВАТ «Южтеплоэнергомонтаж» 

 

Джерело: фото С.М. Кухарця. 
 
Теплогенератори експлуатують не лише з зерносушарками шахтного типу, але й 

лісосушильними камерами для деревини, пиломатеріалів тощо. Також їх використовують 
для обігріву виробничих приміщень, ангарів й інших нежитлових будівель різного 
господарського призначення. Нагріте до заданої температури повітря ізольоване від 
топкових газів, не містить канцерогенних речовин і подається в камеру сушарки чи 
повітрепровід безпосередньо від теплогенератора. Кожен з типорозмірного ряду 
теплогенераторів складається з топки, обладнаної камерою догорання, повітряного 
теплообмінника з вентилятором подачі нагрітого повітря споживачеві, а також димаря. 
Вартість сушки зерна, наприклад кукурудзи, на твердих видах біопалива в 3-4 рази нижча, 
ніж використання для цих потреб природного газу. 
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Рис. 17. Зерносушарка з теплогенератором ТГС-500  
у навчально-дослідному господарстві НУБіП України  

«Агрономічна дослідна станція» 
Джерело: [35]. 
 

ВАТ «Броварський завод комунального устаткування» випускає типорозмірний ряд 
мультипаливних водогрійних котлів, що працюють на дровах, тирсі, паливних брикетах і 
торфі, а також можуть використовувати в якості палива кам’яне вугілля (рис. 18). Ці 
ефективні котли призначені для теплопостачання об'єктів побутового, комунального і 
промислового спрямування.  

 

 
 

Рис. 18. Котел побутовий водогрійний Ardenz T100,  
що працює на дровах та паливних брикетах 

 
Джерело: [35]. 
Таким чином, виробництво твердих видів біопалива з органічної сировини 

рослинницького походження буде ефективним за умови дотримання технологічних вимог до 
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процесу підготовки сировини для переробки та узгодження основних техніко-економічних 
характеристик усіх елементів лінії гранулювання. Сучасні види обладнання, призначеного 
для спалювання твердого біопалива, дають змогу використовувати різні способи термічної 
переробки біопалива (спалювання, газифікація, піроліз). Вибір лінії гранулювання та 
обладнання для спалювання має здійснюватися у кожному конкретному випадку з 
урахуванням параметрів устаткування та площі приміщення, для якого воно призначене. 

Використання органічної сировини на енергетичні цілі надасть можливість 
сільськогосподарським підприємствам не лише заощадити значні фінансові ресурси та 
спрямувати їх на інноваційне відновлення основного виробництва, а й зменшити 
забруднення атмосферного повітря. Тому особливу увагу слід приділяти не тільки ролі та 
значення біомаси для забезпечення надійності енергопостачання та економічного розвитку, а 
й зниженню негативного техногенного впливу на навколишнє середовище. Використання 
соломи для прямого спалювання є одним із способів зниження викидів вуглекислого газу в 
атмосферу.  

Солома, як і біомаса в цілому, є СО2-нейтральним паливом, тобто споживання СО2 з 
атмосфери в процесі вирощування злакових культур відповідає емісії СО2 в атмосферу при 
спалювані соломи. Враховуючи додаткові викиди СО2, які відбуваються під час збирання, 
транспортування та підготовки соломи для спалювання, зниження емісії СО2 при заміні 
вугілля, що спалюється в котлі, на солому складає біля 90 % [15]. Зольність біомаси значно 
нижча, ніж у вугілля. Вміст сірки в соломі різних культур коливається від 0,10 до 0,77% 
(мас). Найменша концентрація сірки спостерігається в соломі озимого жита 0,16% (мас) і 
озимої пшениці 0,18% (мас), найбільша – в соломі рапсу 0,56% (мас). Загалом вміст сірки в 
соломі прийнято рахувати низьким [16]. В момент утворення (збору урожаю) біомаса містить 
велику кількість води (від 8 до 20% солома зернових культур), вологість вугілля знаходиться 
в діапазоні від 2 до 12%. Тому щільність енергії біомаси на етапі виникнення нижча, ніж у 
вугілля [15]. Порівняльну оцінка різних видів палива представлено на рис 19. 

 

 
 

Рис. 19. Порівняння теплотворної здатності та 
 вмісту вуглекислого газу різних видів палива 

 
Різні види соломи володіють не однаковими властивостями при спалюванні. Деякі види 

горять практично вибухоподібно, майже не залишаючи попелу, інші згорають повільно, 
залишаючи на решітці «скелет» попелу. Різницю в процесі спалювання не завжди можна 
пояснити на основі звичайних лабораторних вимірювань. Тому солома, що подається для 
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спалювання, повинна відповідати певним вимогам для того, щоб зменшити ризик 
виникнення експлуатаційних проблем у процесі виробництва енергії. 

Результати аналізу свідчать, що теплотворна здатність природного газу та мазуту 
порівняно із теплотворною здатністю соломи в тюках більша в 2,5 та 3,0 рази відповідно. 
Проте і вміст вуглекислого газу в такому паливі як природний газ та мазут порівняно із 
соломою як джерела енергії також більший в 7 та 5 разів відповідно. Отже, солома має 
перевагу щодо екологічності як енергоносія, так як при однаковій теплотворній здатності 
вміст вуглекислого газу більший в мазуті та природному газі в 2,5 та 2,0 рази відповідно 
(табл. 7).  

Таблиця 7 
Співвідношення теплотворної здатності та вмісту  

вуглекислого газу різних видів палива 

Вид палива 
Співвідношення 
теплотворної здат-
ності, МДж/МДж 

Співвідношення вмісту 
вуглекислого газу, 

кг/кг 

Інтегральне 
співвідношення 

Природний газ 1:2,5 5:1 5:2,5 
Мазут 1:3,0 7:1 7:3,0 
Солома в тюках 1:1,0 1:1 1:1,0 

Джерело: власні розрахунки. 
 

Зберігання, підготовка, дозування, подача, спалювання соломи та екологічні наслідки 
перерахованих операцій містять в собі можливість виникнення непередбачених проблем. 
Вологість соломи є одним із найважливіших критеріїв якості цього виду палива. Для 
забезпечення належного спалювання вологість соломи має становити не більше 20-25 %, 
оптимальне значення – 15 %. Високий вміст води може викликати проблеми при зберіганні 
та порушення в роботі котлів, а також зменшити потужність та збільшити витрати на 
підготовку, дозування та подачу соломи в котел і, можливо, зменшити ККД котла. Фізичні 
особливості різних видів соломи, як енергоносія, представлені в табл. 8. 

 
Таблиця 8 

Характеристика енергомісткості різних видів соломи 

Вид соломи 
Об'ємна маса, 

кг/м3 
Питомий 
об'єм, м3/т 

Питома енергетична 
цінність, МВт/м3 

Звичайна солома ворох 20-50 20-50 0,07-0,16 

Подрібнена 40-60 16-25 0,13-0,19 

Тюки прямокутні 70-130  0,23-0,43 

Тюки циліндричні 60-90 11-16 0,19-0,29 

В'язанки 50-110  0,16-0,36 

Брикети 300-450 2,2-3,3 0,99-1,48 
Джерело: [15]. 

 
За попередніми розрахунками сільськогосподарські підприємства Житомирської 

області мають достатній потенціал соломи використання для енергетичних цілей. При 
використанні соломи для енергетичних потреб як замінника традиційних джерел палива, 
зокрема природного газу, підприємства мають можливість знизити викиди в атмосферу 
вуглекислого газу (табл. 9).  
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Таблиця 9 
Потенційне зменшення викидів вуглекислого газу  

при використанні соломи зернових культур як енергоносія 

Показники 
Рік У серед-

ньому 2005 2006 2007 2008 2009 
Солома для енергетичних цілей, 
тис. т 

184,1 168,6 182,4 230,4 290,2 211,1 

Енергетичний еквівалент соломи, 
тис. ГДж 

2761,5 2529,0 2736,0 3456,0 4353,0 3167,1 

Еквівалент газу, тис. м3 81,2 74,4 80,5 101,6 128,0 93,1 

Вміст вуглекислого газу, тис. т 157,3 143,7 155,3 196,2 247,1 178,9 

Джерело: власні розрахунки. 
 
Так, протягом досліджуваного періоду при заміні соломою природного газу як 

енергоносія можливе зменшення викиду вуглекислого газу становило б у середньому за рік 
біля 150-180 тис. т. Отже, використання біомаси, зокрема соломи зернових культур соломи 
як енергоносія сільськогосподарськими підприємствами може забезпечити  зниження 
викидів парникових газів на 57 % порівняно з видобувними видами палива. Таким чином, 
поліпшиться не лише навколишнє середовище функціонування підприємства, але й місцева 
екологічна ситуація загалом.  

Під час збирання урожаю зернових культур перед виробниками виникає проблема не 
лише швидкого збору урожаю з мінімальними затратам, але й доведення отриманої продукції 
до необхідних кондицій якості загалом, та вологості зокрема, оскільки зерно підвищеної 
вологості непридатне для зберігання. Одним із швидких та ефективних способів підготовки 
зерна до зберігання, дотримання його необхідних властивостей є сушіння. Особливо важливе 
значення має рівень використання енергії в зерновому виробництві, оскільки він  впливає на 
якість кінцевої продукції та її вартість. 

Витрати на сушіння зерна вологістю більшою, ніж передбачено стандартами, можуть 
сягати 120-200 грн./т, в залежності від вологості зерна та виду палива, що використовується. 
Такі витрати на сушіння зерна іноді складають від 10 до 30 % від вартості готової продукції. 
Це приводить до підвищення собівартості виробництва зерна, зниження його 
конкурентоздатності на ринку. Зважаючи, що висока вартість сушіння як основного 
компоненту первинної обробки зернових обумовлена високою вартістю енергоносіїв (газу, 
мазуту), доцільним буде замінити їх місцевим теплоносієм, а саме соломою. Такий вид 
палива більше 10 років використовують в країнах Європи – Данії, Швеції, Польщі та ін. 

Проте солома, що використовується для конверсії, повинна відповідати певним 
вимогам відповідного технологічного процесу для того, щоб зменшити ризик виникнення 
експлуатаційних проблем в процесі виробництва енергії. Особливу увагу слід звертати на 
вибір технологій й обладнання для енергетичного використання твердої біомаси, які 
визначають величину капітальних витрат. Для сільськогосподарських підприємств постає 
проблема вибору палива для сушіння зернових культур з мінімальною витратою грошових 
ресурсів. Порівняння вартості палива на сушіння 1 тонни зерна можна провести враховуючи 
необхідну кількість теплоти на сушіння 1 тонни зерна, теплотворну здатністю різних видів 
палива та їх ціну. 

При сушінні зерна з середньою абсолютною вологістю (Wa, %) до необхідного, згідно 
агротехнічних вимог, рівня вологості (Wв, %), кількість випаровуваної вологи можна 
підрахувати за формулою [36]: 
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          (2) 

де mв – маса випаровуваної вологи, кг; 
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mз – маса зерна, що надійшла на сушіння, кг; 
Wа – абсолютна вологість зібраного зерна (для кліматичних умов Полісся характерне 

середнє значення 20 %); 
Wв – вологість зерна при зберіганні, обумовлена агротехнічними вимогами (15 %). 
Теплоту, необхідну для сушіння зерна, можна визначити за формулою [36]: 

Т Т вA R m            (3) 

де АТ – кількість необхідної теплоти, МДж; 
RТ –  показник витрати енергії на випаровування вологи з продукту  

(RТ = 5,0…6,3 МДж/кг). 
Кількість палива, необхідного на сушіння зерна, можна підрахувати за формулою [36]: 
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          (4) 

де ηТ – коефіцієнт корисної дії сушарки (ηТ = 0,85…0,95); 
qТ – теплота згоряння 1 кг палива, МДж. 
Результати розрахунків для різних видів палива представлено в табл. 10.  

 
Таблиця 10 

Витрати палива та його вартість для сушіння 1 т зерна 

Показники 
Вид палива 

Солома Газ Мазут 

Маса випаровуваної вологи, кг 50 

Необхідна кількість теплоти, МДж 2750 
Теплота згоряння 1 кг (1м3) 
теплоносія, МДж  14 36,5 42 

Кількість теплоносія, кг (м3) 196,4 75,3 65,5 

Вартість 1 кг (м3) теплоносія, грн.  0,1 1,5 2,4 
Витрати на теплоносії при сушінні 1 т 
зерна, грн.  19,6 113,0 157,1 

Джерело: власні розрахунки. 
 
Ціна соломи визначається із врахуванням її мінімальної трансферної ціни. Мінімальна 

трансферна ціна, в даному випадку на солому, – ціна, що не призводить до погіршення 
фінансового стану структурного підрозділу підприємства у разі внутрішнього продажу ним 
свого продукту. Отже, розрахунок вартості палива для сушіння 1 т зерна показує, що 
найбільш прийнятним є використання соломи як палива. Використовуючи солому в якості 
палива, сільськогосподарські підприємства мають можливість зменшити витрати на сушіння 
1 т зерна до 10 разів. 

Таким чином, використання сільськогосподарськими підприємствами технологічної 
лінії для конверсії рослинної біомаси сільськогосподарського походження надасть 
можливість не лише отримати дешеву власну енергію та підвищити рівень 
енергозабезпеченості, але й зменшувати викиди шкідливих речовин в повітря.  

Розташування підприємства, що буде здійснювати конверсію органічної сировини, 
повинно сприяти досягненню мінімуму витрат на весь регіону. Для цього необхідно звести 
до мінімуму відстані між постачальниками, унаслідок чого вартість транспортних витрат та 
витрат часу на перевезення органічної сировини буде мінімальною. З цією метою необхідно 
визначити умовні точки на карті обраного району постачання органічної сировини за 
методом потенціальних функцій [37]. Вищезазначені точки визначають центри потенціалів 
органічної сировини підприємств регіону постачання. Їх слід розглядати як точки 
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розміщення переробних підприємств для конверсії органічної сировини в паливо. При цьому 
доцільно сформувати картограму потенціалів органічної сировини, на якій для кожного 
підприємства-постачальника викреслюється коло, центр якого співпадає з координатами 
центру даного підприємства, площа кола в певному масштабі m дорівнюватиме 
розрахунковому потенціалу органічної сировини: 

2
ri iS r m   ; (1) 

де irS  – розрахунковий потенціал органічної сировини і-го підприємства, т; 

ir  – радіус кола і-го підприємства, мм; 

т – масштаб, ц/мм2 (для зручності побудов обираємо т=10 ц/мм2); 
З виразу (5) визначаємо радіус кола: 
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 (2) 

Координати центрів потенціалів органічної сировини визначаються в умовній системі 
координат, яка наноситься на карту району довільним чином з умовними одиницями виміру, 
в даному випадку систему суміщено з підприємством, що знаходиться в лівому нижньому 
куті регіону постачання (рис 20).  

Координати центру потенціалів органічної сировини регіону постачання можна 
обчислити за рахунок мінімізації наступної функції: 

2 2
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        (7) 

де - ЦX , ЦY  - координати центру j-го підприємства конверсії органічної сировини, км; 

iX, iY  - координати центру і-го підприємства постачальника органічної сировини, км; 

п – кількість підприємств регіону постачання; 
ті – кількість підприємств конверсії органічної сировини в регіоні. 

 

 
а) 
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б) 
 

 
в) 
 

Рис 20. Картограма потенціалів органічної сировини  
в Андрушівському районі (а) Житомирському районі (б)  

Ружинському районі (в) Житомирської області 
 

Джерело: власні дослідження. 
 
Прийнявши, що для одного району необхідне одне підприємство для конверсії 

органічної сировини (ті=1) та враховуючи, що урожайність зернових культур на 
підприємствах має змінний характер і щорічний потенціал соломи змінюється, встановлення 
координат центрів потенціалів органічної сировини необхідно виконувати з врахуванням 
ймовірнісних коливань потенціалу. Координати XЦ та YЦ – необхідно представити, як функції 
від часу: 
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Ці функції описують переміщення центру потенціалів, значення координат якого 

виражені в дискретні моменти часу та утворюють множину точок, що заповнюють деяку 
область, яку називають зоною розсіювання центру потенціалів. Тому необхідно ввести 
додатковий показник розсіювання координат αі(t), що являє собою відношення потенціалу 
органічної сировини  
і-го підприємства, до сумарного потенціалу органічної сировини в один і той же момент 
часу: 
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Так, як αі(t) мають незначні коливання за роками (αі(t)-const), то система рівнянь 8 для 

знаходження координат, в яких доцільно розмістити сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив набуде вигляду: 
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де iX, iY  - координати центру і-го підприємства постачальника органічної сировини, км; 

п – кількість підприємств регіону постачання. 
Відстані L від центру потенціалів органічної сировини до підприємств постачальників 

можна розрахувати за формулою: 
 

2 2( ) ( ) mini Ц i ЦL X X Y Y      (11) 
 
При вирішенні поставленої задачі знаходження центру потенціалів спочатку 

пропонується розраховувати значення цільової функції при розміщенні лінії гранулювання в 
будь-якому із господарств, а потім визначати методом підбору найменше серед них.  
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Моделювання енергоавтономності агроекосистем з використанням біологічних 
видів палива 

 
Кожен захід, який пропонується для реалізації в агроекосистемах повинен бути 

спрямований на підтримання родючості ґрунту, а по можливості сприяти розширеному 
відтворенню родючості ґрунтів. Це має безпосереднє відношення і до виробництва та 
використання біопалив. У зв’язку з цим, серйозною науковою проблемою є визначення 
обсягів рослинної біомаси, яка може бути задіяна на теплові потреби без шкоди для 
відтворення родючості ґрунтів. Крім того, важливий вплив на збереження родючості ґрунтів 
мають технології їх обробітку, вирощування та  збирання  відповідних сільського 
господарських культур та параметри техніки, що при цьому застосовується.  

Розглянемо склад типової агроекосистеми зони Полісся України. Така система 
передбачає вирощування культур у відповідній сівозміні [38]; виробництво основної 
продукції рослинництва та тваринництва; виробництво кормів для тваринництва та 
птахівництва; виробництво тепла та енергії із біогазу отриманого в результаті зброджування 
продуктів життєдіяльності тварин та птиці; підготовка та використання деякої частки 
незернової частини урожаю на теплові потреби у вигляді пеллет, брикетів, рулонів або січки; 
виробництво компосту, з використанням відходів конверсії органічної сировини; 
виробництво рідких біопалив – дизельного та етанолу.  

Баланс гумусу в сівозміні визначається як різниця між кількістю мінералізованого 
гумусу та його надходженням за рахунок гуміфікації кореневих решток, пожнивних 
залишок, біомаси бур’янів та сидератів, а також внесеного підстилкового гною та інших 
органічних речовин. Вихідними параметрами (даними) для розрахунку балансу гумусу 
сівозміні є комплекс статистичних, агрономічних та агрозоотехнічних показників. Серед них 
мінералізація гумусу культурами сівозміни, вихід сухої маси кореневих решток та сухої 
біомаси польових культур є такими, що залежать від урожайності польових культур і які 
згідно літературних джерел змінюються у широких межах [39]. Це дає можливості розробити 
лише наближений  алгоритм розрахунку балансу гумусу. 

Таким чином виникає необхідність у створенні детермінованої моделі функціонування 
агроекосистеми. Така модель повинна передбачати максимізацію та узгодження рівнів 
енергозабезпечення (за рахунок власних ресурсів) та економічної ефективності, із 
відтворенням родючості грунтів, за рахунок позитивного балансу гумусу. 

Техніко-технологічні заходи, що виконуються в сільському господарстві також повинні 
бути узгодженні із потребами суміжних галузей аграрного виробництва, підтримувати 
баланс гумусу грунтового середовища та сприяти відтворенню родючості ґрунтів. Тому, 
перш за все, необхідне визначення обсягів рослинної біомаси, що може бути використання 
для конверсії із виробництвом та використанням біопалива. 

Загальна модель функціонування агроекосистеми (рис. 21) включає в себе основні 
галузі сілськогосподарського виробництва: тваринництво та рослинництво, допоміжні – 
переробка сільськогосподарської продукції. Крім того, в складі агроекосистеми необхідно 
розглядати виробництво біопалив, як окремий напрямок [32, 40].  

Також, ми пропонуємо заходи спрямовані на відновлення мінеральних речовин в грунті  
виділити в окрему систему – підтримання балансу гумусу. В дану систему необхідно 
включити спеціальні прийоми обробітку ґрунту - наприклад загортання рослинних решток на 
визначену глибину для підвищення ефективності використання поживних речовин 
сільськогосподарськими рослинами [41]. Пропонована система, також, має забезпечувати 
виробництво компостів та внесення збродженого  гною [42].  

Впровадження такої системи дозволить встановити необхідні технологічно-
конструкційні параметри сільськогосподарських машин, спрямовані на підвищення 
ефективності відновлення гумусу в ґрунтовому середовищі. 
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На основі структурної схеми функціонування агроекоситеми розробленно моделі 
функціонування агроекосистеми із  виробництвом продукції та енергії із використання 
біопалив та відновленням поживних речовин у грунті (рис. 22, 23, 24). 

 

 
 

Рис. 21. Структурна схема функціонування агроекосистеми 
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Рис. 22. Схема виробництва продукції та енергії із використання біопалив на 
підприємствах зерно-тваринницького напрямку 

 

Опалюваний об’єм 7790 м3

Етерифікація

Когенератор

Багаторічні 
трави

Цукрові буряки
Кукрудза на 

зерно

Озимий ріпак  Озима пшениця 

Ячмінь  

Сівозміна зони Лісостепу – 300 га

Біоетанол 4,8 т

Зерно 183 т

М'ясо 135 т

Свиноматки 
89 шт

30ц/га

14 т

Виробництво кормів 
795 тис. корм.од.

Переробка 
цукрових буряків 

та ріпаку
Незернова частина 
урожаю 910 т

Солома 490 т Олія 10 т

Біодизель 23,1 т

Метанол+каталізатор 3,5 т

Конверсія соломи 
(виробництво пелет, 
брикетів, пряме 

спалювання) 164 т 
(34%)

Тепло 2423 ГДЖ

Вирбництво компосту 
1300 т

Внесення 
збродженого гною 

618 т

Гній 1571 т

Вода 2618 т

Метантенк 35 м3

Біогаз 35 тис.м3

Електороенергія 
42150 кВтгод

Тепло 193 ГДЖ

Солома 325 т (66%)

95 кг/га
94 кг/га

125 кг/га (420 т НЗУ+сидерати)

1219 т
Гліцерин 8 т

Поповнення мінеральних 
речовин у грунті

Мед 5 т Цукор 125 т

Витрати 
мінеральних 

речовин 314 кг/га

 
Рис. 23. Схема виробництва продукції та енергії із використання біопалив на 

підприємствах зерно-свинарницького напрямку 
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Рис. 24. Схема виробництва продукції та енергії із використання біопалив на 
підприємствах зерно-птахівничого напрямку 

 
На основі представлених схем розроблено комп’ютерну імітаційна модель 

функціонування агроекосистеми із виробництвом біопалива, яка дала змогу встановити 
основні показники сільськогосподарського виробництва (табл.11) при бездефіцитному 
балансі гумусу (табл.12). 

З таблиці 11 видно, що найбільший рівень енергозабезпечення агроекосистема має при 
зерно-тваринницькому напрямі сільськогосподарського виробництва, а найбільший 
прибуток при зерно-свинарницькому. 

 
Таблиця 11 

Основні показники функціонування сільськогосподарського виробництва 
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Зерно-
тваринницький 8448 2275 66912 6,7 3207 9328 62,7 

23,1 100 4,8 100 Зерно-
свинарницький 10079 3416 42150 3,8 2616 7790 55,8 

Зерно-
птахівничий 9431 2481 52587 3,7 2753 8080 56,4 
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Таблиця 12 
Баланс мінеральних речовин у ґрунті 

Напрямок виробництва 
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Зерно-тваринницький 
31

4 
286 53 2779 133 365 100 100 

Зерно-свинарницький 1300 95 618 94 420 125 100 

Зерно-птахівничий 1069 56 1286 100 425  122 100 

 
Таким чином, необхідно вишукувати додаткові резерви забезпечення 

енергоавтономності агроекосистем. Це можуть бути, як зовнішні резерви: використання 
геліоколекторів, вітроелектростанцій та малих гідроелектостанцій. Так і внутрішні: вибір 
раціональних технологій вирощування та виробництва, мінімізація питомої енергомісткості 
машин та обладнання з урахуванням якісних показників їх роботи.  

Також потрібен детальний аналіз необхідності, того чи іншого виду конверсії 
органічної сировини в умовах агарного виробництва. Наприклад при виробництві біодизелю, 
навіть при виникненні ситуації, коли економічний ефект від виробництва  біопалива буде 
дорівнювати економічному ефекту від реалізації насіння, виробники насіння будуть 
продовжувати його реалізацію, оскільки отримання такого ж економічного ефекту від 
виробництва дизельного біопалива, на відміну від виробництва насіння, буде потребувати від 
них суттєвих капіталовкладень.  

Реалізація ж технологічного процесу спалювання соломи потребує технічного 
забезпечення, частина із якого в даний час наявна в господарствах (трактори, навантажувачі), 
а частина потребує придбання. Додаткові капіталовкладення необхідні на придбання 
обладнання для брикетування соломи, прес-підбирачів та перевізників рулонів, а також 
обладнання для спалювання соломи (котли та теплогенератори).  Крім того при орієнтуванні 
на виробництво твердого біопалива із рослинницької сировини потрібно використовувати 
відповідні технології вирощування та збирання.  

Вирішення інженерних проблем щодо виробництва і використання біопалив дозволить 
отримати практичний досвід, наукові напрацювання та закономірності для визначення 
конструктивно-технологічних параметрів машин та обладнання, зменшити закупівлі 
непоновлюваних викопних видів палива, підвищити рівень зайнятості сільського населення 
за рахунок створення додаткових робочих місць для виробництва біологічних видів палива, 
покращити екологічний стан природного середовища шляхом зменшення викидів токсичних 
речовин та парникових газів. Це дозволить підвищити рівень енергетичної автономності 
агроекосистем, узгодити та формалізувати взаємозв’язки між суміжними галузями аграрного 
виробництва, щодо використання органічної сировини. 

Подальше підвищення рівня енергетичної автономності агроекосистем потребує 
мінімізації питомої енергомісткості машин та обладнання, що використовуються при 
виробництві та конверсіх органічної сировини, з урахуванням якісних показників. Крім того, 
доречним є залучення зовнішніх відновлюваних джерел енергії: сонячних колекторів, 
вітроагрегатів, малих гідроагрегатів. 
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Висновки 

 
1. Теоретично обґрунтовано, що при трактуванні змісту поняття «конверсія» органічної 

сировини в аграрному секторі слід враховувати процеси перетворення саме біомаси 
сільськогосподарського походження. При цьому необхідною умовою конверсії рослинної 
біомаси сільськогосподарського походження є отримання економічного та екологічного 
ефекту без негативного впливу на інші галузі сільськогосподарського виробництва. 

2. Поряд з основними напрямами використання органічної сировини в 
сільськогосподарському виробництві (згодовування тваринам, внесення в ґрунт у вигляді 
органічного добрива) доречним є запровадження нового напряму – конверсії в біопаливо. 
Теоретично доведено, що встановлення рівноваги між окремими напрямами 
сільськогосподарського виробництва сприятиме раціональному використанню наявних 
ресурсів органічної сировини, та підвищенню рівня енергозабезпеченості підприємств. 

3. Управління процесом використання органічної сировини запропоновано здійснювати 
з урахуванням техніко-економічних й екологічних параметрів виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано доцільність розглядати алгоритм 
управлінських дій з виокремленням підсистем: 1) потенціал доступної сировини; 2) способи 
конверсії цієї сировини, кожна з яких передбачає здійснення двох послідовних кроків: 
аналізу та прийняття рішення. Такий алгоритм передбачає взаємозв’язок між підсистемами, 
що дасть змогу регулювати процес конверсії рослинної біомаси сільськогосподарського 
походження з метою максимізації економічного ефекту та поліпшення екологічних 
параметрів.  

4. Вартісний та енергетичний еквіваленти енергії, отриманої від конверсії органічної 
сировини у сільськогосподарських підприємствах, запропоновано визначати у порівнянні із 
традиційними газоподібними та рідкими видами палив. Встановлено, що для підприємств 
Житомирської області вартісний еквівалент енергії з соломи зернових культур становитиме 
134,7 млн. грн., або 6,8 тис. грн. на 1 га посіву зернових культур та 98 тис. грн. на одне 
сільськогосподарське підприємство; можливе зменшення викиду вуглекислого газу 
становило б 178 тис. т. в рік. 

5. Виробництво твердих видів біопалива з орга¬нічної сировини рослинницького 
походження буде ефективним за умови дотримання технологічних вимог до процесу 
підготовки сировини для переробки та узгодження основних техніко-економічних 
характеристик усіх елементів лінії гранулювання. Сучасні види обладнання, призначеного 
для спалювання твердого біопалива, дають змогу використовувати різні способи термічної 
переробки біопалива (спалювання, газифікація, піроліз). Вибір лінії гранулювання та 
обладнання для спалювання має здійснюватися у кожному конкретному випадку з 
урахуванням параметрів устаткування та площі приміщення, для якого воно призначене. 
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Україна щорічно виробляє близько 50 млн т зернових і зернобобових культур. При 

цьому, в тих самих обсягах, як побічний продукт виробляється солома. Її в основному 
використовуть як добриво для ґрунтів а також для цілей тваринництва у якості підстилки та 
корму тварин. Але близько 20-40% соломи можна щорічно використовувати для подальшої 
переробки. Так, можна виділити два напрямки альтернативного використання соломи: 
використання в якості сировини для виробництва біопалива з метою забезпечення 
центрального та індивідуального теплопостачання; будівництво.  

При спалюванні соломи в котлах можна забезпечити гаряче водопостачання та тепло 
для опалення приміщень. Ці процеси забезпечується автономними незалежними системами 
опалення. Такі системи можуть бути малими або великими, та можуть використовуватись 
для приватних будинків, та для великих районів. В Україні малі котли більш поширені, ніж 
великі. Завдяки ефекту масштабу витрати на одиницю енергії можуть зменшуватись зі 
збільшенням потужності теплогенераторів. Так, впровадження масового використання в 
Україні теплогенераторів на соломі є одним з варіантів розвитку ринку соломи, як біопалива 
другого покоління, разом цим необхідно сприяти забезпеченню ринку соломою відповідної 
якості та низької вартості продукту.  

 
Загальна структура процесу використання соломи зернових культур для конверсії 
 
На зернових на полях України, після обмолоту залишається в середньому до 2,5 тон/га 

соломи, що  в загальному становить 36 млн. т (14515 тис.га х 2,5 тон/га ) частина з якої може 
бути  використана для енергетичних потреб (близько 7млн. т). Солома є екологічно 
безпечним джерелом енергії. У процесі росту соломи поглинається така ж кількість вуглецю, 
яка виділяється при її спалюванні. Солома є місцевим паливом, досить розповсюдженим у 
сільськогосподарських районах і відносно дешевим, порівняно з традиційними. Так, верхня 
теплотворна здатність соломи (суха речовина) складає 4,9кВт·год/кг. Для типової вологості 
15% нижня теплотворна здатність складає 4,1 кВт·год/кг. Кількість енергії, що міститься в 
1м3 ущільненої тюкової соломи, складає 500 кВт·год (щільність 120 кг/м3). В Україні 
найбільш перспективними для використання в найближчі роки можна вважати 
соломоспалюючі фермерські котли та котли для малих тепломереж потужністю 0,1-1 МВт. 
Але широке використання цих технологій потребує вирішення ряду питань організації збору, 
пресування тюків, транспортування та зберігання соломи. 

Перевага соломи, як палива, полягає у тому, що її ресурси поновлюються щороку. 
Солома — доступне місцеве паливо, що може використовуватись у сільській місцевості в 
системах опалення виробничих та адміністративних будинків, об'єктів соціальної сфери села 
— шкіл, дитячих садків, лікарень тощо. Фізичні особливості соломи, як енергоносія  
представлені в таблиці 1. 

Використання соломи дозволить забезпечити ці об'єкти власним паливом, незалежно 
від сторонніх постачальників, заощадити на придбанні традиційних енергоносіїв, але 
необхідно буде більше витрачати на оплату праці своїх робітників. Кожний рік в світі 
утворюється мільйони тон соломи. Більше половини цієї кількості не використовується. В 
багатьох країнах вона спалюється на полях або в кращому випадку заорюється в землю. 
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Таблиця 1 
Характеристика енергомісткості соломи 

Вид соломи 
Об'ємна маса, 

кг/м3 
Питомий об'єм, 

м3/т 
Питома енергетична 
цінність, МВт/м3 

Звичайна солома  ворох 20-50 20-50 0,07-0,16 

Подрібнена 40-60 16-25 0,13-0,19 

Тюки прямокутні 70-130  0,23-0,43 

Тюки циліндричні 60-90 11-16 0,19-0,29 

В'язанки 50-110  0,16-0,36 

Брикети 300-450 2,2-3,3 0,99-1,48 
 

Джерело: [12]. 
 
В деяких розвинених країнах екологічне законодавство забороняє спалювати солому на 

полях. Це привернуло увагу до соломи як до потенційного джерела енергії. Енергетичне 
використання рослинних залишків викликає питання, яка кількість може бути використана 
без негативного впливу на урожай. В розвинених країнах біля 35% рослинних залишків може 
бути видалено без впливу на майбутній урожай. 

В Україні, найбільшою перешкодою для енергетичного використання соломи є 
обмеженість досвіду та фінансових ресурсів для необхідних інвестицій. Іншими 
перешкодами може бути: 

- необхідність розвитку ринка соломи з привабливими цінами як для споживачів, так і 
для постачальників; 

- в деяких випадках наявність пестицидів може призвести до збільшення вмісту хлору в 
соломі. Це приводиться до мінімуму, якщо солома витримується на полях на протязі певного 
періоду (зів’янення). 

- використання соломи в непридатних котлах, які забруднюють навколишнє 
середовище, може надати соломі «погану репутацію». 

Перешкодою для використання соломи на паливо служить відсутність придатних для її 
спалювання топок. Суха (вологістю до 25%) солома добре горить у всіляких топках, однак її 
ККД (особливо при неповному завантажені) досить низький і складає 45%. Солома може 
використовуватись в якості палива для котлів, проте існують деякі перешкоди. Дуже велика 
неоднорідність біомаси, з точки зору хімічного складу та фізичних властивостей, викликає 
певні труднощі, як в процесі спалювання, так і емісії компонентів, які є побічними 
продуктами процесу. Солома – складний вид палива, забезпечення котла соломою 
ускладнено її негомогенною структурою, відносно великою вологістю і великим об’ємом 
порівняно з вмістом енергії. Більш того, 70% компонентів соломи, що згоряють, містяться в 
летючих газах, які виділяються в процесі спалювання. Велика кількість летючих компонентів 
потребує спеціальної конструкції топки та організації потоку повітря в ній. Солома містить 
сполучення хлору, які можуть визвати проблеми з корозією при високих температурах. 
Температура плавлення попелу соломи низька через високий вміст лужних металів. В 
результаті можуть виникнути проблеми з видаленням попелу. Загальна теплова потужність 
такого обладнання складає понад 9000МВт, що дає можливість замістити до 5,0млрд.м3/рік 
споживання природного газу і зменшити викиди діоксиду вуглецю майже на 10млн т/рік.  

Отже, з метою усунення перешкод для використання соломи в якості біопалива палива, 
необхідно оптимізувати структуру технологічного процесу конверсії (спалювання чи 
переробки) незернової частини врожаю – соломи. Даний процес може бути представлена у 
вигляді одного технологічного ланцюга (рис. 1), що містить різнонаправлені технологічні 
операції (фактори). 
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Технологія збирання зернових 
культур 

Технологія пресування та транспортування незернової
частини виробленої продукції  

Технологія зберігання та первинної підготовки 
органічної сировини до конверсії 

Технологія конверсії органічної сировини 

 
Рис. 1. Технологічний ланцюг конверсії соломи 

зернових культур для конверсії 
 
Джерело: власні дослідження. 

 
Технологія збирання зернових культур 
 
Солома, що використовується в якості сировини для біопалива, повинна задовольняти 

певні параметри технологічних операцій, для того, щоб зменшити ризик виникнення 
експлуатаційних проблем опалювальних систем в процесі отримання енергії. Зберігання, 
підготовка, дозування, подача, спалювання та екологічні наслідки перерахованих операцій 
містять в собі можливість виникнення непередбачених проблем. Так, використання соломи з 
підвищеною вологістю може призводити до зменшення ресурсу та порушення роботи котлів, 
а також зменшити потужність та збільшити витрати на підготовку, дозування та подачу 
соломи в котел і як наслідок зменшити ККД котла. Тому, вологість соломи є одним із самих 
важних критеріїв якості цього виду палива. Для забезпечення належного спалювання, 
вологість соломи має становити не більше 20-25%, а її оптимальне значення становить 15%. 
Теплотворна здатність соломи злакових культур з оптимальною вологістю складає 13,6-
15,6МДж/кг і на пряму залежить від вологості. У середньому 3т соломи за своєю 
теплотворною здатністю може замістити 1000м3 природного газу. 

На даний час в сільськогосподарських підприємствах України застосовують дві 
технології заготівлі соломи, а саме заготівля розсипної та пресованої соломи, а в розвинених 
країнах світу основну масу соломи заготовляють у пресованому вигляді: в США — 80–90%, 
у Великій Британії і Франції — понад 90%. При цьому, технології заготівлі соломи напряму 
взаємопов'язані зі способом збирання зернових культур. 

Так, в Україні більшого застосування набула технологія заготівля розсипної соломи 
оскільки вона нескладна, дає змогу використовувати комплекс простих сільськогосподарськи 
машин. Але, дана технологія має низку істотних недоліків, основними з яких є значні затрати 
праці, особливо ручної, транспортні витрати та витрати енергії. Так, ця технологія зумовлює 
значні втрати матеріалу (соломи як сировини для виробництва біопалива) унаслідок 
збільшення кількості технологічних операцій. При цьому, значна кількість соломи 
втрачається при її зберіганні в укладених на землі й нічим не захищених від дії атмосферних 
чинників скиртах: за даними досліджень, товщина шару зіпсованої соломи становить: біля 
землі — до 0,50м, із боків — 0,10–0,15 і зверху — 0,30–0,50м. 

Технологія заготівлі пресованого сіна має вагомі переваги перед технологією заготівлі 
розсипного сіна: менші польові втрати завдяки скороченню технологічних операцій, менші 
втрати під час зберігання, оскільки, завдяки більшій щільності маси, її економічно вигідно 
зберігати в пристосованих приміщеннях (пресована солома за об'ємом у 1,5–2,0 рази 



 158

компактніше, ніж розсипна), менший рівень затрат праці (на 15–18%), палива (в межах 10–
40%) та транспортних витрат (в межах 30%), можливість повної механізації технологічних 
процесів.  

Перший з факторів в структурі технологічного ланцюга конверсії не зернової частини 
врожаю, який впливає на вартість соломи та технологічні показники, а саме вологість та 
щільність, є технологія збирання зернових культур. Технологія збирання зернових культур 
включає в себе набір основних та допоміжних технологічних операцій, які реалізовуються в 
однофазному та двофазному способах збирання зернових культур. До основних 
технологічних операцій належать такі як: зрізування стебел, обмолочування, виділення зерна 
з вороху та очищення його від домішок. Дані операції виконують в безперервному потоці, 
одну за одною, або з нетривалими перервами. Допоміжні технологічні операції включають в 
себе: транспортування зерна від комбайнів на тік або хлібоприймальний пункт, збирання 
соломи та лущення стерні. 

Однофазний (пряме комбайнування) – це такий спосіб у якому хліба скошують, 
обмолочують і збирають у бункер, а солома може бути вкладена у валок, зібрана в 
накопичувач, подрібнена та розкидана по полю; подрібнена та зібрана у віз. Всі ці операції 
виконують в єдиному безперервному потоці однією машиною. Під пряме комбайнування 
відводять в першу чергу чисті поля з рівномірно дозрілими хлібами, відносно невисоким і 
стійким до вилягання стеблостоєм. До прямого комбайнування слід приступати з настанням 
повної (95%) стиглості зерна, коли його вологість не перевищує 17%. Висоту зрізу рослин 
при прямому комбайнуванні встановлюють залежно від цілей використання соломи, стану 
ярусності та висоти стеблостою. Якщо пряме комбайнування застосувати, коли ще не все 
зерно достигло, то поряд із стиглим збиратимуть і недостиглий хліб, і в комбайни надійде 
хлібна маса підвищеної вологості, в тому числі зелені бур’яни. Внаслідок цього комбайни 
працюватимуть непродуктивно, з дуже великим затратами, крім того неминучі великі 
витрати коштів і затрати праці на наступну післязбиральну обробку зерна, а саме очищення, 
сушіння. Разом з тим, солома й полова мають підвищену вологу і для подальшого їх 
тривалого зберігання та використання в якості біопалива необхідно забезпечити певну 
вологість. 

Двофазний (роздільний) – проводять за два проходи збирального агрегату по одному і 
тому самому полю, при цьому хліба скошують у стадії воскової стиглості рядковими або 
валковими жатками у валки, з яких вони дозрівають і підсихають, після чого їх підбирають і 
обмолочують комбайном з підбирачем. При роздільному комбайнування збирання 
починають на 5-10 днів раніше, ніж при прямому. Завдяки цьому створюються більш 
сприятливі умови для скошуванні хлібів, що веде до різкого скороченню втрат зерна і 
збільшення його збору. Найсприятливішим періодом для збирання хлібів роздільним 
способом (у валки) є настання середини воскової стиглості зерна. В цей період формується 
більш високий біологічний урожай і орієнтуватися на нього слід в тому випадку, коли є 
можливість скосити хліб у валки за 3–4 доби. Якщо оснащеність господарства збиральними 
машинами не дозволяє закінчити збирання врожаю в вище зазначені строки, то зернові 
культури доцільно збирати роздільним способом на початку воскової стиглості зерна 
(вологість зерна повинна бути в межах 25–30%). Хліб, своєчасно скошений і правильно 
укладений у валки, дозріває і підсихає швидше, ніж на корені, а разом з цим підсихають у 
валках і бур’яни. Так робота комбайна значно полегшується, і зерно виходить чистішим, 
сухішим. Сухішими збирають також солому й полову, що дуже важливо для тривалого їх 
зберігання, а також для наступного використання в якості біопалива. При цьому, солома 
може бути вкладена у валок, зібрана в накопичувач; подрібнена та розкидана по полю; 
подрібнена та зібрана у віз, та використана далі, як сировина для біопалива. 

Незважаючи на те, що при роздільному збиранні доводиться витрачати більше коштів і 
праці, економічна ефективність цього способу вища, ніж способу прямого комбайнування. 
Додаткові затрати при цьому комбайнуванні окупаються за рахунок збільшеного збору зерна 
(в середньому від 1 до 4ц/га) та зменшення затрат праці і коштів на післязбиральну обробку 
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матеріалу. 
При двофазовому збиранні для скошування хлібів у валки слід застосовувати 

відрегульовані начіпні або причіпні жатки. З метою запобігання втрат врожаю та зниження 
його якісних показників тривалість строку збирання зернових колосових культур повинна 
становити не більше 10–12 діб. Густота стеблостою на ділянках, призначених для 
роздільного збирання врожаю, має бути не менш ніж 250-300 рослин па 1м, а висота не менш 
ніж 60-80см. Висота стерні має бути в межах 12-25см. Для кращої роботи підбирача стебла 
мають розміщуватись приблизно під кутом 10° - 25° до напрямку валка. Для різних районів 
товщина валка становить 15-25см, а ширина 1,4-1,6см. Жатка має забезпечувати формування 
валка масою не менш ніж 1,5кг на 1м його довжини. Втрати зерна після проходження жатки 
не повинні перевищувати 0,5% на збиранні полеглих. При підбиранні валків втрати зерна не 
повинні перевищувати 1%. Чистота зерна в бункері не менш ніж 96%. Про те, слід звернути 
увагу на те, що затримка з обмолотом валків понад 10–15 діб призводить до збільшення 
грибних захворювань, бур’янів (особливо після значних опадів) в результаті чого втрати 
зерна різко зростають. Закінчувати скошування зернових колосових культур з укладанням 
хлібної маси у валки необхідно при вологості зерна не нижче 17–18%. 

Прямим комбайнуванням збирають зернові культури з підсіванням багаторічних трав, а 
також зріджені хліба, якщо неможливо сформувати жаткою валок масок) понад 1,4кг на 1м 
його довжини. Чистота зерна в бункері має бути не меншою за 95%. За жаткою комбайна 
допускається до 1% для полеглих. Подрібнення насінного зерна має бути не вище ніж 1%, 
продовольчого 2%, зернобобових і круп’яних культур 3%, рису 5%. 

На вибір способу збирання зернових культур впливає стан посівних площ, зокрема: 
низькорослі та зрідженні хліби; полеглі хліби; підвищена вологість та засміченість хлібів [1]. 
Низькорослі, зріджені і значно забур’янені посіви доцільно збирати роздільним способом. 
Рекомендується здвоювати валки сучасними жатками з мотовилами, обладнаними 
прогумованими пасками на лопатах. З метою зменшення втрат зерна при підбиранні та 
збільшення продуктивності агрегатів хлібну масу укладати у здвоєний валок, розміщуючи 
колосся в один бік. 

При збиранні дуже полеглих хлібів, коли значна частина колосків знаходиться нижче 
висоти зрізання стебел, мотовило працює краще при обладнанні ріжучого апарата жатки 
стеблопідіймачами (ліфтерами) різної конструкції. Найбільш надійними визнані 
стеблопідіймачі для бобових жаток. Необхідно дотримуватись якнайнижчого зрізання 
рослин, а також забезпечити високоефективну роботу ріжучого апарата агрегату. Жатки і 
хедер комбайна при прямому комбайнуванні рекомендується обладнати роздільниками 
хлібної маси з регульованими стебловідводами замість нісків боковин, що використовуються 
при збиранні хлібів, виніс мотовила по горизонталі повинен бути найбільшим. Роздільники 
регулюють таким чином, щоб втрати зрізаних колосків довести до мінімуму. Для збирання 
хлібів з суцільним виляганням вправо (по напрямку руху жатки) зовнішній стебловідвід слід 
підняти по можливості вище і дещо відвести вправо, основне центральне перо змістити 
вліво, а внутрішній стебловідвід – дещо підняти і відвести вліво. При збиранні хлібів, що 
полягли в лівий бік, зовнішній стебловідвід розміщують так само, як і при збиранні полеглих 
в правий бік, а центральне перо роздільника відхиляють дещо вправо. 

Особливості скошування вологих і забур'янених посівів полягають в тому, що їх важче 
підрізати ножами жатки. Хлібна маса затримується на пальцях ріжучого апарата, підіймаючи 
ніж над протиріжучими пластинами, при цьому різко погіршується або зовсім припиняється 
зрізування хлібів, а отже, зростають і втрати зерна. В такому випадку перш за все необхідно 
правильно відрегулювати ріжучий апарат. Забороняється перевищувати допустимі зазори 
між ріжучими елементами (0,8мм), а також між притискувачами і ножами жатки (0,5мм). 
Середні лінії сегментів і пальців повинні збігатися в крайніх положеннях ножів. При подачі 
вологої хлібної маси в молотарку ускладнюється вимолот зерна. В зв'язку з цим потрібно 
слідкувати за якістю обмолоту і при недомолоті зменшити молотильні зазори або збільшити 
частоту обертання барабана. Періодично слід контролювати стан підбарабання і очищати 
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його отвори, оскільки волога хлібна маса може частково або навіть повністю забивати їх, що 
призводить до зниження сепаруючої здатності підбарабання та перевантаження соломотрясу 
зерном, внаслідок чого підвищуються його втрати. 

Альтернативою двофазового (роздільного) способу забур'янених посівів зернових та 
при надмірно вологих погодних умовах під час збирання врожаю може стати десикація, яку 
за необхідності дозволяється проводити на посівах всіх колосових культур. Збирання 
врожаю зернових культур в загальній структурі виробництва рослинницької продукції 
господарства необхідно починати із озимого ячменю, потім скоростиглих сортів озимої 
м'якої пшениці. Озима тверда пшениця більш стійка до осипання, ніж м'яка, тому її доцільно 
збирати дещо пізніше, прямим комбайнуванням. Озиме жито і озиме тритикале збирають в 
основному роздільним двофазовим способом. Треба мати на увазі, що ці культури дуже 
схильні до вилягання, осипання і проростання зерна в колосі, тому їх треба збирати в стислі 
строки – за 7–8 днів. Зокрема особливу увагу слід звернути на збирання насінницьких площ 
кращих сортів пшениці озимої і доведення їх до посівних кондицій. 

Отже, основними факторами які впливають на вибір способу збирання зернових 
культур з точки зору економічного обґрунтування є: 

- природні умови господарства; 
- біологічні особливості зернових культур; 
- стан посівних площ зернових культур; 
-  вибір способу подальшої обробки зернової частини врожаю; 
- подальше використання незернової частини врожаю; 
З метою забезпечення раціональних витрат енергоресурсів і коштів при проведенні 

збиральних робіт при використанні вітчизняної і зарубіжної техніки при прямому 
комбайнуванні та при підбиранні валків з подрібненням або без подрібнення соломи можна 
користуватись орієнтовними нормативами техніко-економічних показників роботи 
зернозбиральних комбайнів (табл. 2 та табл. 3). 

 
Таблиця 2 

Техніко-економічні показники роботи зернозбиральних комбайнів при прямому 
комбайнуванні зернових культур з подрібненням соломи  

(в розрахунку на 1 га) 
 

Урожайність, 
ц/га 

Марка комбайну 

Робоча 
ширина 
захвату 
жатки, 
м 

Норма 
виробітку 
за зміну, 
га 

Затрати 
праці, 
люд.-
год. 

Витрати 
палива, л 

Прямі  
експлуатаційні  
витрати, грн 

1 2 3 4 5 6 7 
До 26 

Дон-1500Б 
 

6,6 15,4 0,91 8,2 547,40 
27-30 6,6 13,5 1,04 9,3 623,98 
31-34 6,6 12,1 1,16 10,5 697,23 
35-38 6,6 10,9 1,28 11,6 773,52 
39-41 6,6 9,9 1,41 12,8 851,89 
42-45 6,6 9,1 1,54 13,9 926,57 
До 26 

Дон-1500Б 
 

5,7 14,2 0,99 9,0 594,57 
27-30 5,7 13,3 1,05 9,4 633,03 
31-34 5,7 11,9 1,18 10,6 708,30 
35-38 5,7 10,7 1,31 11,7 786,98 
39-41 5,7 9,8 1,43 12,9 860,32 
42-45 5,7 9 1,56 14,0 936,40 
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    Продовження табл. 2
30-34 

СК-6П 
 

5,7 11,1 1,26 10,0 804,52 
35-38 5,7 10,1 1,39 10,3 878,31 
39-41 5,7 9,5 1,47 10,9 933,36 
42-45 5,7 8,7 1,61 11,6 1016,61 
30-34 4,8 10,6 1,32 11,6 852,07 
35-38 4,8 9,7 1,44 11,9 924,52 
39-41 4,8 9,1 1,54 12,2 981,36 
42-45 4,8 8,7 1,61 12,8 1026,81 
До 38 

John Deere-9500 
 

6,7 28,8 0,49 3,8 604,07 
39-41 6,7 22,3 0,63 4,9 780,08 
42-45 6,7 21 0,67 5,2 828,34 
46-49 6,7 19,4 0,72 5,6 896,41 
50-53 6,7 17,9 0,78 6,1 971,79 
54-56 6,7 16,9 0,83 6,5 1029,63 
57-59 6,7 15,6 0,90 7,0 1115,07 

Понад 60 6,7 14,6 0,96 7,5 1191,62 
До 38 

Dominator 204 Mega 
 

6,5 25,5 0,55 6,3 701,57 
39-41 6,5 23,6 0,59 6,8 758,00 
42-45 6,5 21,9 0,64 7,3 816,60 
46-49 6,5 20,6 0,68 7,7 867,62 
50-53 6,5 19,2 0,73 8,3 931,21 
54-56 6,5 18,1 0,77 8,8 987,76 
57-59 6,5 17,2 0,81 9,2 1038,93 

Понад 60 6,5 16,4 0,85 9,7 1090,05 
До 38 

Case-1666 
 

5,2 14,1 0,99 9,8 1105,15 
39-41 5,2 12,9 1,09 10,8 1208,71 
42-45 5,2 11,9 1,18 11,7 1310,22 
46-49 5,2 10,5 1,33 13,2 1484,40 
50-53 5,2 10,1 1,39 13,8 1543,85 
54-56 5,2 9,4 1,49 14,8 1658,58 
57-59 5,2 8,9 1,57 15,6 1751,49 

Понад 60 5,2 8,4 1,67 16,6 1856,35 
 

 
Технологія збирання та транспортування не зернової частини виробленої 

продукції 
 
За результатами досліджень, ефективність використання незернової частини урожаю в 

якості енергоносія значною мірою залежить від витрат при збиранні соломи [117]. Так, 
збільшення витрат на 20% спричиняє зростання вартості енергоносія на 10-15%. В Україні 
поширення набули такі технології збирання соломи зернових культур: подрібнення 
зернозбиральним комбайном, транспортування тракторними причепами, скиртування з 
формуванням скирти; копнування зернозбиральним комбайном, стягування тросовою 
волокушею на край поля, скиртування; валкова технологія збирання соломи. 

Як правило, технології збирання соломи, які базуються на подрібненні соломи 
зернозбиральним комбайном, транспортуванні тракторними причепами, скиртуванні з 
формуванням скирти, а також з копнуванням зернозбиральним комбайном, стягуванням 
тросовою волокушею на край поля та подальшим скиртуваннм, використовуються в 
технологічних процесах заготівлі кормів, з метою забезпечення тваринницьких ферм 
кормами та стійловими матеріалами. 
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Таблиця 3 
Техніко-економічні показники роботи зернозбиральних комбайнів при прямому 

комбайнуванні зернових без подрібнення соломи  
(в розрахунку на 1 га) 

Урожайність, 
ц/га 

Марка комбайну 

Робоча 
ширина 
захвату 
жатки, м 

Норма  
виробітку 
за зміну, га 

Затрати 
праці, 

люд.-год. 

Витрати 
палива, л 

Прямі 
експлуатаційні 
витрати, грн 

1 2 3 4 5 6 7 
До 26 

Дон-1500Б 

5,8 21,7 0,65 9,2 417,22 
27-30 5,8 19 0,74 10,5 476,44 
31-34 5,8 17 0,82 11,8 533,04 
35-38 5,8 15,4 0,91 13,1 589,05 
39-41 5,8 14,2 0,99 14,1 637,92 
42-45 5,8 13,3 1,05 15,2 682,33 
До 26 

КЗС-9-1 "Славутич" 

5,8 28 0,50 7,8 411,76 
27-30 5,8 24,5 0,57 8,9 470,46 
31-34 5,8 21,9 0,64 10,0 526,68 
35-38 5,8 19,8 0,71 11,1 582,88 
39-41 5,8 18,3 0,77 12,0 630,57 
42-45 5,8 17 0,82 12,9 678,64 
До 26 

СК-6П 

5,7 13,9 1,01 7,6 639,18 
27-30 5,7 12,8 1,09 8,1 692,81 
31-34 5,7 12,1 1,16 8,4 731,46 
35-38 5,7 11,3 1,24 8,8 781,59 
39-41 5,7 10,7 1,31 9,3 825,47 
42-45 5,7 10 1,40 9,8 881,97 
До 26 

СК-6П 

4,8 12,9 1,09 9,0 695,63 
27-30 4,8 12,2 1,15 9,4 734,55 
31-34 4,8 11,6 1,21 9,9 772,66 
35-38 4,8 10,2 1,37 10,3 870,56 
39-41 4,8 9,8 1,43 10,5 904,22 
42-45 4,8 9,2 1,52 10,9 960,77 
До 26 

John Deere-9500  

6,3 23,4 0,60 8,8 778,52 
27-30 6,3 20,5 0,68 10,0 888,27 
31-34 6,3 18,3 0,77 11,4 996,74 
35-38 6,3 16,5 0,85 12,5 1104,25 
39-41 6,3 15,3 0,92 13,4 1190,17 
42-45 6,3 14,3 0,98 14,5 1274,79 
До 26 

Dominator 108 SL 

5,8 25,6 0,55 6,5 492,61 
27-30 5,8 22,4 0,63 7,4 562,74 
31-34 5,8 20 0,70 8,2 629,52 
35-38 5,8 18,1 0,77 9,1 695,93 
39-41 5,8 16,7 0,84 9,9 754,59 
42-45 5,8 15,6 0,90 10,6 807,82 
До 26 

Case-2166   

4,8 24,1 0,58 7,3 659,90 
27-30 4,8 21,2 0,66 8,3 750,18 
31-34 4,8 18,9 0,74 9,2 840,54 
35-38 4,8 17,1 0,82 10,2 929,28 
39-41 4,8 15,8 0,89 11,0 1005,41 
42-45 4,8 14,7 0,95 11,9 1081,30 
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Валкова технологія збирання соломи в тюки та рулони передбачає можливість 
закладання її під накриття, що дозволяє підвищити якість процесу підготовки рослинного 
матеріалу та зменшенням її транспортних витрат для спалювання в котлах. Так, технологія 
заготівлі соломи, сіна та грубих кормів у пресованому вигляді посідає домінуюче місце у 
країнах Західної Європи. Солому пресують у малі, середні та великі тюки циліндричної та 
прямокутної форми, з різним ступенем щільності (табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Технологічні властивості тюків 

Щільність тюка 
Вологість соломи в 

тюку 
(%) 

Рекомендована територіальна 
зона для формування тюка 

назва 
значення 
(кг/м3) 

низька до 100 до 40% ліси – полісся 

середня 100…200 до 25% лісостеп - степ 

висока 200…300 до 22% степ - пустеля 

 
Малі тюки (табл. 5) були найбільш поширеним видом тюків, які використовувались в 

присадибному господарстві в котлах малої потужності, протягом багатьох років, основною їх 
перевагою є можливість переміщення їх вручну, в останні роки попит на невеликі тюки 
істотно знизився тому відповідно зменшилось виробництво поршневих прес-підбирачів для 
формування таких тюків. 

Середні циліндричні тюки (табл. 5) широко використовуються в фермерських котлах 
нарівні з прямокутними тюками середнього. Останнім часом значного поширення дістала 
технологія заготівлі сіна в рулонах з використанням рулонних прес-підбирачів, їх доля на 
світовому ринку становить до 80% усіх продаж машин для підбирання соломи. Це 
пояснюється простотою конструкції рулонних прес-підбирачів і, відповідно, меншою їх 
вартістю порівняно з прес-підбирачами великогабаритних тюків. 

Великі тюки (табл. 5) можуть використовуватися у великих котельнях централізованого 
теплопостачання. Водночас останнім часом поширюється технологія збирання соломи із 
застосуванням прес-підбирачів великогабаритних тюків, які мають незаперечні переваги 
перед іншими конструкціями машин. Головні з них такі: висока продуктивність і, відповідно, 
менші затрати праці; збереження високої якості матеріалу за рахунок зменшення втрат під 
час збирання; краще використання вантажопідйомності транспортних засобів, площ 
складських приміщень, підвищення продуктивності навантажувачів. До недоліків 
великогабаритних тюків слід віднести можливість їх руйнування в процесі транспортування 
та зберігання. 

Пресування соломи у тюки прямокутної або циліндричної форми успішно 
застосовується в сучасному сільськогосподарському виробництві і стає однією з головних 
технологічних операцій в ресурсозберігаючих технологіях збирання і використання соломи. 
Завдяки пресуванню соломи значно зменшуються транспортні витрати, більш повно 
використовуються приміщення для зберігання, механізуються всі вантажно-
розвантажувальні роботи [5, 7]. 

В напрямку виробництва прес-підбирачів слід відмітити таких відомих виробників, як: 
Krone, Claas, Welger, Gehl, Fortschritt, Deutz-Fahr, New Holland, Vermeer, John Deere, Hesston, 
Massey Ferguson, Case IH та інші. Росія, Білорусія та Україна представлені підприємствами: 
ОАО “Бежецксельмаш”, ОАО “Рузхиммаш”, ОАО “Нефаз”, ОАО “Бобруйскагромаш”, ВАТ 
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“Ірпіньмаш”, ВАТ “Чернівцісільмаш” та іншими. Для збирання соломи в тюки застосовують 
поршневі прес-підбирачі для формування малогабаритних тюків, рулонні преси та преси для 
формування великогабаритних тюків. Класифікація прес-підбирачів для формування тюків 
рослинного походження різної форми і типорозмірів представлена на рис.2. 

 
Таблиця 5 

Основні типорозміри тюків 

Типорозмір 
тюка 

Щільність 
тюка 

(кг/м3) 

Маса 
тюка 
(кг) 

Поперечний розмір тюка 
Довжина 
тюка 
(м) прямокутної 

форми (смсм) 
круглої  

форми (см) 

малий 100-125 12-15 46х36 - 1,3 

середній 100-140 200-300 8080 1,2-1,8 1,2-1,7 

великий 130-150 450-500 120130 - 2,4 

 
Для збирання соломи в малогабаритні тюки використовують прес підбирачі 

поршневого типу, які виготовляють фірми JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON (США), 
UNIA group (Польща). Преси такого типорозміру знайшли широке застосування у малих та 
середніх господарствах [2]. 

 
 

 
 

Рис.2. Класифікація прес-підбирачів 
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Рис.3. Загальний вигляд прес-підбирача поршневого типу для формування 

малогабаритних тюків, марки FAMAROL Z-511 
 

Для формування тюків середнього типорозміру останнім часом широко 
використовують рулоні прес підбирачі. Це пояснюється простотою конструкції рулонних 
прес-підбирачів і, відповідно, меншою їх вартістю порівняно з прес-підбирачами 
великогабаритних тюків. Тому такі конструкції машин найбільш поширена серед фірм-
виробників. Рулонні прес-підбирачі розподіляються на преси з камерами постійного та 
змінного перерізу. За своєю конструкцією формуючі камери є вальцеві, ланцюгово-планчасті 
та пасові. Прес-підбирачі з камерами змінного перерізу формують рулони діаметром від 0,8 
до 1,8м. Діаметр рулонів встановлюється залежно від умов зберігання. Для заготівлі кормів 
використовують рулони меншого діаметру, а для соломи - більшого. 

 

 
Рис.4. Загальний вигляд прес-підбирача рулонного типу для формування тюків 

серднього та великого типорозмірів, марки Ролант 250. 
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Водночас дедалі більше користується попитом технологія із застосуванням прес-
підбирачів великогабаритних тюків, які мають незаперечні переваги перед згаданими 
конструкціями машин. 

 
 

 
 

Рис.5. Загальний вигляд прес-підбирача поршневого типу для формування тюків 
середнього та великого типорозмірів, марки Krone "BigPack VFS1290" 

 
 
Провідні машинобудівні фірми світу (Claas, Krone, Massey Ferguson, Kuhn, New Holland 

і.тд) пропонують більш ніж 40 моделей прес-підбирачів великогабаритних тюків. Вони 
різняться між собою площею перерізу пресувальної камери, кількістю ходів поршня, 
конструктивним виконанням робочих органів, наявністю подрібнювального механізму, 
кількістю вузлов’язальних апаратів і.тд. 

Переваги технології заготівлі соломи з використанням прес-підбирачів 
великогабаритних тюків: 

- більша пропускна здатність щодо малогабаритних та рулонних прес-підбирачів; 
- краща пристосованість тюків до транспортування і складування завдяки прямокутній 

формі; 
- раціональне використання вантажопідйомності транспортних засобів при відвезенні 

тюків; 
- менша кількість тюків з одиниці площі, що зменшує витрати при вивільненні 

території; 
- незначна витрата часу на завантаження великогабаритних тюків, що підвищує 

продуктивність транспортних засобів; 
- невеликі питомі витрати шпагату на обв’язку тюків: 
- більш раціональне використання кормосховищ при зберіганні великогабаритних 

тюків. 
Дослідження економічної ефективності збирання соломи [14, 24] вказують на те, що 

найменші капіталовкладення та приведені затрати будуть досягнуті при збиранні соломи в 
рулони (рис. 6). 

Отже, аналіз технологій та конструкцій прес-підбирачів вказує на те, що у сучасній 
світовій практиці найбільшого застосування набула рулонна технологія збирання соломи 
(табл. 6).  
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Рис.6. Порівняльна характеристика технологій збирання зернових. 
 

Формування тюків циліндричної форми за допомогою рулонних прес-підбирачів має 
такі переваги: 

- краща, в порівнянні з прямокутними тюками, стійкість проти проникнення 
атмосферної вологи і, як наслідок, можливість зберігання деякий час обмотаних шпагатом 
рулонів на полі без погіршення їх якості; 

- простота конструкції обмотувальних апаратів рулонних пресів і можливість 
використання дешевих видів шпагату; 

- відносно низька питома металомісткість - до 1т/га·год та енергомісткістю - до 
15кВт/га·год рулонних пресів при достатньо великій їх продуктивності - до 2га/год та 
відносно низькій вартості; 

- циліндрична форма тюка дає можливість повністю механізувати всі наступні 
технологічні операції після збирання соломи; 

- рулонна технологія збирання соломи найбільш повно забезпечує технологічні 
властивості продукції, а саме дотримання необхідної вологості продукту. 

 
Таблиця 6 

Технічна характеристика рулонних прес-підбирачів для соломи 

Виробник 
Марка, 
модель 

Максимальні 
параметри 
рулону 

Параметри машин 

Діаметр
(м) 

Маса 
(кг) 

Маса 
(кг) 

Потуж-
ність 
(кВт) 

Продуктив-
ність 

(т/год) 
Завод с.-х. машин 
им. Фрунзе 

ПРП-1,6 1,6 350 2340 20 0,9 (га/год) 

ОАО 
“Рузхиммаш” 

ПРМ-
1200 

1,8 630 1800 30 
12 

(рулонів/год)
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Продовження табл. 6 

ОАО “Бежецк-сельмаш” РПЛ-1500 1,4 220 2300 25 0,9 (га/год) 

Krone (ФРН) KR 100 1,2 180 1000 25 4…8 

Krone KR 181 1,8 800 1700 33 8…18 

Claas R034 1,2 230 1350 29 10 

Claas R062 1,2 600 1800 29 12 

Claas R085 1,5 850 2100 51 14 

Gehl RB 1460 1,5 450 1720 36 6…10 

Gehl RB 1860 1,8 900 2000 44 8…12 

Rivierre Casalis (Франція) RC 121 1,4 270 1895 37 10 

Dehondt 480А 1,5 300 2000 45 0,75(га/год) 

Case-IH (США) 3450 1,2 400 1250 44 15 

Case-IH 3650 1,8 800 1860 52 18 

Massey Ferguson 656 1,9 1000 2300 52 22 

John Deere 330 1,2 300 1385 33 14 

John Deere 530 1,8 850 1975 52 18 

New Holland 853 2,0 550 1950 44 8…13 

New Holland 856 2,3 1000 3390 88 18 

Hesston 5530 1,4 250 1165 22,0 7 

Hesston 5540 1,8 550 1725 299 10 

Hesston 5800 1,8 680 1775 40 8…10 

Vermeer 605J 1,9 1000 2300 44 20 

 
 

Технологія зберігання та первинної підготовки соломи до конверсії 
 

Після формування тюків, рулонів їх навантажують на транспортні засоби та 
доставляють до місць зберігання (рис. 7).  

 

  
 

Рис. 7. Транспортний причіп для доставки тюків в місця зберігання. 
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Тюки соломи, що використовуються як паливо, можуть зберігатися у штабелях на 
відкритому повітрі (рис. 8), але краще під навісами або у закритих приміщеннях (рис. 9).  

 

  
Рис.8. Зберігання тюків у штабелях на відкритому повітрі. 

 
У разі зберігання на відкритому повітрі існує ризик, що деяка частина соломи замокне і 

стане непридатною для спалювання. Спосіб збереження впливає на якість соломи. Зберігання 
соломи може проводитися різними способами: в амбарах (дах і опори), під брезентом, під 
пластиковою плівкою, під відкритим небом. При збереженні в стогах під відкритим небом 
біля 10% соломи стає непридатною для енергетичного зберігання [37]. Зберігання в 
«голандських» амбарах приводить до погіршення якості соломи, адже вологість верхнього 
шару 0,5м  при цьому зростає до 25%, та зменшення її вартості. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Зберігання тюків: а) під навісами; б) у закритих приміщеннях 
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Конверсія органічної сировини 
 
Широке використання соломи, як сировини для біопалива, сприяє створенню нового 

покоління опалювальних пристроїв, а саме теплогенераторів, ККД яких знаходиться в межах 
від 80 до 90 відсотків. Орієнтовна порівняльна структура економічних та технічних 
характеристик теплогенераторів залежно від використовуємого виду палива наведено в 
табл. 7. Як видно з таблиці, використання біологічної сировини, зокрема соломи, в якості 
палива є економічно обґрунтованим, при цьому, вартість 1Гкал виробленого тепла з 
урахуванням сумарних затрат в порівнянні з викопними природними ресурсами є меншою і 
знаходиться в діапазоні 60% - 75%. 

Котли на соломі - це сучасні теплогенератори, в яких надійна автоматика забезпечує 
процес опалення та гарячого водопостачання. Теплогенератор для соломи - це ізольована 
(термос), готова до експлуатації установка з автоматикою, що забезпечує оптимальний 
режим згоряння палива та отримання гарячої води з необхідними параметрами і 
забезпечення необхідної температури повітря в приміщенні, монтаж якої не вимагає жодних 
додаткових робіт із підготування та зведення споруд, окрім підготовки фундаменту, монтажу 
димаря і під'єднання до наявної тепломережі котла в якості основного або резервного 
джерела енергії.  

 
Таблиця 7 

Порівняльна структура економічних та технічних характеристик 
теплогенераторів типу RAU потужністю 300кВт 

Вид палива 
Солома 
тюкована 

Деревина 
щипа 

Вугілля 
антрацит 

Газ  
природний 

Економічні показники 

Вартість 1Гкал виробленого тепла з 
урахуванням сумарних затрат 
(грн) 

84,8 91,9 223,7 340,5 

Сумарна вартість затрат 
(грн/т) 

235 175 955 2600 

Орієнтовна вартість палива 
(грн/т) 

200 100 900 2600 

Орієнтовна вартість доставки на 
відстань до 20км 
(грн/т) 

35 75 35 
входить в 
тариф 

Вартість утилізації відходів палива 
(грн/т палива) 

- - 20 - 

Технічні показники 

Теплота згорання  
(МДж/кг) 

14,2 10,4 25,0 34,2 

Середній ККД устаноовки  
(%) 

82 78 72 90 

Встановлена електрична потужність 
установки  
(кВт/год) 

0,74 4,5 4,5 1,5 

Електроспоживання установки 
(кВт·год доба) 

18 108 108 36 

Утилізація відходів палива 
мінеральне 
добриво 

мінеральне 
добриво 

у відвал відсутнє 
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Поряд з високим ККД теплогенератори мають й інші переваги, такі як: 
– забезпечення високої чистоти згорання соломи: зольністю менше 5%;  
– вмістом СО в продуктах згорання менше 0,5%; 
– мале споживання електроенергії (близько 0,5% від теплової потужності); 
– при відносно низькій ціні на солому, низьких експлуатаційних витратах і високих 

цінах на традиційні види палива (газ, вугілля, мазут) термін окупності теплогенераторів 
становить від 8 місяців до 3,5 років (в залежності від потужності теплогенератора). 

– не обов’язкова наявність окремого приміщення для установки; 
– не підлягають реєстрації в котлонагляді; 
– обслуговуються одним оператором; 
– не вимагають постійної присутності обслуговуючого персоналу; 
– автоматичне регулювання процесу горіння і температури теплоносія на виході з 

установки; 
– при аварійному відключенні електропостачання, зберігають встановлені параметрів 

теплоносія в системі опалення протягом 3-5 годин; 
– вартість 1 Гкал виробленого тепла становить близько 10,6$. 
Технологія прямого спалювання є найбільш очевидним способом вивільнення енергії із 

біомаси. Вона проста, добре вивчена та комерційно доступна. Існує багато типів і розмірів 
систем прямого спалювання, в яких можна спалювати різні види палива в тому числі і 
соломині тюки. У хімічному розумінні спалювання полягає у конверсії всіх органічних 
матеріалів на двоокис вуглецю та воду при наявності кисню (звичайно атмосферного). 
Однією із проблем, пов’язаних із безпосереднім спалюванням біомаси є його низька 
ефективність. У випадку використання відкритого вогню більша частина тепла втрачається. 

Спалювання може бути розділено на 4 фази: кипіння води, що містяться в біомасі; 
виділення газової (летючої) складової. Дуже важливо, щоб ці гази згорали, а не «вилітали в 
трубу»; виділені гази змішуються з атмосферним повітрям і згоряють під дією високої 
температури; згорання залишків біомаси (переважно вуглець). При оптимальному процесі 
горіння енергія палива використовується повністю, єдиним недоліком є невелика кількість 
попелу. Для ефективного згорання необхідні три умови: достатньо висока температура; 
достатня кількість повітря; достатній час для повного згорання. 

Солома може використовуватись в якості палива для котлів, проте існують деякі 
перешкоди. Дуже велика неоднорідність біомаси, з точки зору хімічного складу та фізичних 
властивостей, викликає певні труднощі, як в процесі спалювання, так і емісії компонентів, 
які є побічними продуктами процесу. Солома – складний вид палива. Забезпечення котла 
соломою ускладнено її негомогенною структурою, відносно великою вологістю і великим 
об’ємом порівняно з вмістом енергії. Більш того, 70% компонентів соломи, що згоряють, 
містяться в летючих газах, які виділяються в процесі спалювання. Велика кількість летючих 
компонентів потребує спеціальної конструкції топки та організації потоку повітря в ній. 
Солома містить сполучення хлору, які можуть визвати проблеми з корозією при високих 
температурах. Температура плавлення попелу соломи низька через високий вміст лужних 
металів. В результаті можуть виникнути проблеми з видаленням попелу. 

Процес спалювання потребує забезпечення доступу кисню (повітря), кількість якого 
залежить від маси та властивостей сировини, що спалюється. Підтримання безперервності 
процесу спалювання викликає «поглинання» частини виробленої теплової енергії біомасою, 
зокрема на її висушування. Подрібнення біомаси, дозволяє покращити контакт кисню з 
паливними компонентами, що сприяє кращому спалюванню. Вологомісткість спалюваної 
сировини знижує теплоту згорання, впливаючи на теплоефективність процесу 
спалювання [15]. 

В Україні випускають соломоспалювальні котли тепловою потужністю від 150 до 860 
кВт. При виборі котла, з точки зору його потужності, потрібно керуватися такими 
параметрами: 1кВт потужності потрібно для опалення 10м2 площі при висоті стелі не більше 
3,5м. За допомогою даних теплогенераторів можна забезпечити теплом: школи; дитячі садки; 
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адміністративні будівлі; тваринницькі комплекси; тепличні господарства; житлові та 
промислові приміщення Залежно від потужності, топка котла може бути пристосована для 
спалювання малих або великих тюків. Спалювання малих тюків відбувається в невеликих 
котлах із ручним завантаженням, спалювання середніх та великих тюків відбувається у 
фермерських котлах і у великих котельнях централізованого теплозабезпечення із 
використанням спеціальної техніка для складування і завантаження в котли. Для спалювання 
соломи західні фірми випускають широкий модельний ряд газогенераторних котлів 
потужністю від 89кВт до 4МВт. У комплекті з правильно підібраним водяним 
теплообмінником такі котли утворюють високоефективні та економічні системи. Так, 
наприклад, із використанням пального як високої, так і низької якості газогенераторні котли 
фірми НERLT у процесі експлуатації сягають максимально можливого ККД – 92%. Розробка 
сучасних технологій підготовки біомаси зокрема соломи до використання як твердого 
палива, систем автоматичного управління процесом спалювання, спеціальних матеріалів 
(керамічних) для камер згоряння дає змогу підвищити ефективність використання котлів і 
можливість впроваджувати котли нового покоління. 

На сьогодні в Україні освоєно технологію спалювання соломи та випуск обладнання 
для виконання цього технологічного процесу такими підприємствами як: ОАО 
«Южтеплоэнергомонтаж» (Группа ЮТЭМ); НТЦ «Биомасса»; АТ "Бриг"; ТД "Теплосфера". 

Пропоновані конструкції теплогенераторів призначені для установки поза 
приміщенням, адаптована до умов сільської місцевості, умовами експлуатації і наявності 
місцевого палива, в якості якого передбачається використання тюкованої соломи зернових 
культур, як відходів основного виробництва сільського господарства. Використання котлів 
дозволено для зон з помірно холодним кліматом по категорії 1 - поза приміщенням. 
Теплогенератор може встановлюватися в опалювальних, опалювально-виробничих та 
виробничих котельнях. 

Теплогенератори з фронтальним завантаженням мають призматичну циліндричну 
топкову камеру (рис. 10.). У верхній частині камери розташований горизонтальний 
конвективний газохід. Топкова камера і конвективний газохід розміщені в "водяній сорочці" 
яка утворена подвійною стінкою теплогенератора. Над топковим блоком теплогенераторів 
встановлюється розширювальна ємність або бак-акумулятор. 

Доступ в топку і до конвективного газоходу здійснюється через охолоджувану 
завантажувальну дверку. Зовнішні стінки теплогенераторів покриті теплоізоляційним 
матеріалом для зниження теплових втрат. Огородження теплогенераторів виконані з 
профільованого сталевого листа з декоративним покриттям захищають від дії зовнішніх 
опадів, захищають теплоізоляцію і надають теплогенератору естетичний вигляд. Процес 
горіння регулюється подачею повітря через сопла дуття. Можливість подачі нагнітаємого 
повітря під шар палива дозволяє більш ефективно організувати процес спалювання на 
завершальній стадії горіння. Теплогенератори працюють під урівноваженою тягою. 
Розрідження в топці досягається за рахунок тяги димової труби. Час між циклами 
перезавантаження визначається обсягом завантаженого палива і його якістю, а так само 
тепловим навантаженням мережі. Солома у вигляді спресованих тюків завантажується в 
топкову камеру і підпалюється вручну. Кількість повітря необхідного для горіння 
визначається умовами горіння і регулюється автоматично. Продукти згоряння обігрівають 
стінки камери згоряння і конвективного газоходу охолоджуються до температури 150-2500С 
і через короб димових газів направляються в димову трубу. 

ОАО ЮТЭМ разом з доставкою котлів (рис. 10) (табл. 8) виконує проектні роботи, 
налагодження теплових мереж та їх сервісне обслуговування. Підприємство-виробник 
гарантує відповідність якості теплогенератора вимогам технічних умов при дотриманні 
споживачем правил монтажу, зберігання, транспортування і експлуатації. 

В межах теплової потужності 40 – 700 кВт можна використовувати котли для 
спалювання соломи марки STEP (рис. 10). 
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Таблиця 8 
Технічні характеристики теплогенераторів підприємства  

ОАО «Южтеплоэнергомонтаж» 

 
 

Марка теплогенератора  
RAU 2-

181 
RAU 2-

301 
RAU 2-

331 
RAU 2-

600 
RAU-2-
600M 

Теплова потужність при 5 
завантаженнях за добу,( кВт) 

150 250 300 600 860* 

Теплова потужність при 2 
завантаженнях на добу, (кВт) 

53-64 80-96 160-192 250-300 250-300 

К К Д, () 82 82 82 82 82 
Габаритні розміри 
теплогенератора  
(Д х Ш х В), (м) 

4,40 х 
3,10 х 
5,05 

4,10 х 
3,50 х 
5,65 

4,10 х 
3,40 х 
8,35 

5,10 х 
3,65 х 
8,21 

5,10 х 
3,65 х 
8,21 

Габарити топки (диаметр x 
длина), (м) 

1,6 х 2,0 1,6 х 2,0 2,0 х 3,0 2,8 х 3,0 2,8 х 3,0 

Габарити  прямокутних тюків, 
(до -  м) 

1,60 х 
1,20 х  
0,70 

1,60 х 
1,20 х 
1,30 

2,40 х 
1,20 х 
1,30 

2,40 х 
1,20 х 
1,30 

2,40 х 
1,20 х 
1,30 

Габарити циліндричних тюків 
діаметром (до -  м) 

1,4 1,8 1,8 2,0 2,0 

Об'єм бака акумулятора, (л)   13 000 15 000 30 000 41 000 41 000 

Загальна вага, без димової труби, 
(т) 

6,22 8,4 13,2 14,2 14,5 

Вага димової труби,(т) 0,5 1,3 1,9 1,9 1,9 

Споживання електроенергії, 
(кВт·ч/доб) 

3,0 - 5,0 6 - 10 6 - 10 6 - 10 20-30 

Середня вага одного 
завантаження, (кг) 

200 350 500 1000 1000 

Витрата соломи,( кг/ч) 41 62 104 208 250 

Річна витрата соломи 
(опалювальний сезон =180 днів), 
(т)  

180 270 450 900 1080 

Час згорання одного 
завантаження, (ч) 

3,5 4 5 5,5 4 

Розрахункова теплота згорання, 
(МДж/кг) 

14,2 14,2 14,2 14,2 14,4 

Замінюваний об'єм газу за 
опалюваний сезон, (м3) 

62 069 93 103 155 172 310 344 434 000 

Орієнтовна вартість теплогенераторів  

Теплогенератор (грн) 217000 240000 347900 433000 471000 

Димова труба (грн) 16200 26000 36100 36100 36100 

Разом (грн) 233200 266000 384000 469700 507900 
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Рис. 10. Загальний вигляд котла типу RAU,  
виробник ОАО «Южтеплоэнергомонтаж» 

 
Ці прості котли з акумулюючої ємністю і низькою ціною придбання конструюються для 

обслуговування вручну (ручне завантаження цілих тюків соломи, ручне видалення попелу та 
ручне підпалювання соломи). Процес згоряння автоматично регулюєтьзя керуючим 
пристроєм котла. Ці котли можуть бути використані для опалення малих об'єктів (малі 
промислові, сільськогосподарські об'єкти, будинки зі збільшеною площею та ін.) 
промислового призначення. Так, котел на соломі EKOPAL RM має камеру згоряння що 
охолоджується водою (або повітрям) та інтегровану трубну систему, що утворює обмінник 
продуктів згоряння. Вся передня частина камери згоряння відкривається для розміщення 
тюка соломи, а також для ручного видалення попелу з котла. Продукти згоряння, що 
виходять з камери згоряння, проходять через обмінник продуктів згоряння і виходять з котла 
в димову трубу. 

Котел на соломі STEP EKOPAL RM обладнаний повітряним вентилятором середнього 
тиску з автоматичним регулюванням дросельного клапана і керуючим блоком, який управляє 
процесом згоряння згідно до встановлених та контрольованих параметрів. В залежності від 
типу котла, камера згоряння наповнена квадратними або круглими тюками соломи. Після 
закриття камери згоряння солома підпалюється через спеціальний отвір в стіні котла з 
наступним включенням блоку керування котла, який включає повітряний вентилятор. Котли 
на соломі поставляються в комплекті з устаткуванням, ізоляцією, обшивкою з листового 
металу і акумулюючою ємкістю. 

В якості теплогенератора можна використовувати котел на соломі модульного типу 
Ekopal (рис. 12). 

Даний модельний ряд котлів на біомасі має потужність від 25 до 600кВт. Всі котли 
оснащені мікропроцесорною системою управління, яка керує процесом спалювання соломи, 
у відповідності до заданих параметрів. Котел працює циклічно. У камеру згоряння можна 
завантажувати, залежно від типу котла, прямокутні тюки соломи з розмірами 80x40x40см 
180x70x120см, 250x120x80см. або круглий пакунок з розмірами в діаметрі 125-170см. 
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Рис. 11. Загальний вигляд котла типу STEP 
 

На базі даних котлів комплектуються модульні котельні. Котельня розроблена в 
контейнерному виконанні, що зменшує витрати на транспортування, монтаж. Комплектація 
котельні може бути різна, залежно від побажань споживача, баки, система гарячого 
водопостачання, насоси тощо. Дані котельні оснащуються всією необхідною автоматикою, 
що дозволяє їм працювати в автоматичному режимі. Для обслуговування котельні потрібна 
одна людина, для завантаження палива. 

 
Рис.12. Загальний модульної котельні типу Ekopal: 

1 - котел Ekopal; 2 - розширювальний бак; 3 - кімната керування; 4 - аккумулятор тепла. 
 
Котли Q PLUS AGRO (рис. 13) B являються котлами для спалювання соломи у вигляді 

кругів. Основною перевагою даних котлів є те, що паливо можна докладати в процесі 
горіння без вигасання котла. До котла Q PLUS AGRO B 150 кВт можна вкласти один круг 
соломи, діаметром 120см, а до котла 300кВт - 2 круги. Котел оснащений системою надуву та 
незалежним керуванням первинного та вторинного повітря.  
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Таблиця 9 
Технічна характеристика котлів Heiztechnik 

Дані технічні Розмірність Heiztechnik 150 Heiztechnik 300 

Потужність kW 150 300 
Діапазон потужності kw 50-150 100-300 
Мах. температура роботи oC 85 85 
Об'єм водяний L 1300 2200 
Miнімальна тяга в комині Pa 50 55 
Приєднання до інсталяції - 2 1/2 2 1/2 
Вага котла kg 2200 3500 
Максимальний робочий тиск бар 2 2 
Ширина cm 182 182 
Глибина cm 221 341 
Висота cm 237 237 
Висота до осі комина cm 211,5 211,5 

 

 
 

Рис.13. Загальний вигляд котла типу Q PLUS AGRO 
 

В стандарті котел має автоматику, яка керує роботою двох насосів(центрального 
опалення та гарячого водопостачання) і працює з одним кімнатним термостатом. Додатково 
котли можуть комплектуватися погодозалежною автоматикою, управлінням трьох ходовим 
клапаном та двома кімнатними термостатами. 
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Основними технологіями термічної переробки твердого палива на основі рослинної 
біомаси і деревини є газифікація, піроліз і пряме спалювання. Найбільш простим та 
економічним способом отримання енергії є пряме спалювання біомаси. Але велика 
неоднорідність біомаси за хімічним складом та фізичними властивостями зумовлює ряд 
труднощів як в процесі спалювання, так і емісії компонентів, які є побічними продуктами 
процесу [1]. З метою використання біопалива створено нове покоління газогенераторних 
установок нового покоління які, при оптимальному режимі роботи, мають коефіцієнт 
корисної дії у межах від 85 до 92%. В лабораторіях інженерно-технічного факультету 
Житомирського національного агроекологічного університету розроблено та створено 
експериментальні зразки газогенераторного обладнання для силових та енергетичних потреб 
потужністю 45, 60 та 100 кВт, які працюють на твердому біопаливі. 

Перші розробки по створенню газогенераторного обладнання розпочалися ще в 1992 
році групою науковців університету під керівництвом професора Лося Л.В. Але 
вищезазначене обладнання мало ряд недоліків: низький коефіцієнт корисної дії газифікації – 
до 60%; високі витрати на підготовку сировини (в залежності від її виду та способу 
отримання); низька або нестабільна якість генераторного газу – високий вміст летючих 
речовин, низька калорійність та ін. Активні наукові дослідження в напрямках газифікації 
палив на основі твердої біомаси і створення відповідного газогенераторного обладнання 
розгорнулися в 2009 році після прийняття Урядом України ряду законодавчих актів з 
енергозбереження і енергозабезпечення [3,4,5,6,7,8]. 

Сучасні експериментальні зразки газогенераторного обладнання є високоефективними і 
відрізняються універсальністю (працюють на кількох видах сировини), наявністю систем 
автоматичного управління процесів завантажування та спалювання сировини, 
удосконаленими конструкціями камери газифікації і системи фільтрації генераторного газу. 
Розробки ведуться в напрямках створення газогенераторного обладнання для задоволення 
силових і теплових потреб малих фермерських господарств, сільськогосподарських 
підприємств та домогосподарств. Генераторний газ, вироблений для опалювальних цілей, 
подається в котли, призначені для обігріву житлових будинків, дач та інших об’єктів із 
тепловим навантаженням до 45 кВт. Газогенераторна установка працює в автоматичному 
режимі. Біопаливом є паливні гранули або брикети з біомаси рослинного походження. 
Питома витрата палива при вологості: 25% - 1,8 кг/кВт·год; 45% - 2,8 кг/кВт·год [2, 9]. 

Слід зазначити, що використання паливних гранул є найбільш придатним для 
автоматизації [20, 21]. Паливні гранули зберігаються у відповідних бункерах, з яких 
транспортуються безпосередньо до енергетичної установки. Високої ефективності в 
опалювальний період можна досягти додатково, якщо встановити при газогенераторній 
установці газгольдери (акумуляторні місткості), які можуть продовжувати роботу 
опалювальної системи протягом 1-3 днів після останнього завантаження біопалива, залежно 
від об’єму газгольдера. Встановлення газогенератора з газгольдером зменшує витрати 
біопалива на 25% через безперебійну роботу газогенератора на сталих режимах. 
Збільшується термін служби камери газифікації та систем фільтрації газогенераторної 
установки при мінімізації її роботи на перехідних режимах через зменшення утворення смол, 
летких речовин і ін. 

В університеті ведуться розробки по створенню газогенераторної установки тепловою 
потужністю 300 кВт (рис. 1), яка працює на рослинних залишках сільськогосподарського 
походження з вологістю 40%. За аналог було прийнято розробку Ліаонинського інституту 
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енергетичних ресурсів КНР. Газогенераторна установка даного інституту розрахована на 
забезпечення тепловими потребами 10-15 приватних будинків.  

 

 
Рис. 1. Схема стаціонарної газогенераторної установки потужністю 300 кВт для 

теплових потреб 
 

Розроблена також схема газогенераторної установки з метою отримання електричної 
енергії (рис. 3.) шляхом подачі генераторного газу в двигун-генератор. 

 

 
Рис. 2. Стаціонарна газогенераторна установка потужністю  

300 кВт для теплових потреб 
 

Вона складається з бункера зберігання біопалива, газогенератора, систем грубого і 
тонкого очищення, компресора, водяного і вакуумного насосів, газгольдера і двох двигунів-
генераторів сумарною потужністю 160 кВт. 

 
Рис. 3. Схема газогенераторної установки для отримання електроенергії 

 
Активні роботи ведуться і в напрямку створення газогенераторних установок 

транспортного типу. Основною метою цих робіт є розробка економічно доцільних та 
б
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екологічно безпечних методів отримання тягової енергії шляхом використанням 
генераторного газу, адаптованого до спалювання в двигунах внутрішнього згоряння 
сільськогосподарської техніки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Принципова схема газогенераторної установки 

 
Переведення сільськогосподарської техніки з бензину на генераторний газ 

обмежуєтьтся наступними умовами: ціна генераторного газу нижча за ціну бензину (або 
дизпалива), а переведення техніки на новий вид пального не вимагатиме внесення значних 
змін в конструкцію двигуна. Сучасні наукові дослідження автотранспортних 
газогенераторних установок спрямовані на вивчення питання пуску ДВЗ при низьких 
температурах [10], падіння потужності двигуна при переведенні його на генераторний газ, 
зменшення ваги і габаритів газогенераторної установки шляхом використання сучасних 
більш досконалих методів очищення та охолодження; використання нових матеріалів та 
технологій при конструюванні та виробництві вузлів газогенератора, що підвищує їх 
експлуатаційні властивості і продовжує термін служби, питання ремонтопридатності та 
оптимізації компоновки її складових частин [11].  

Перенесення газогенераторної установки в передню частину автомобіля дозволяє 
одержати більш правильний розподіл ваги на передню і задню осі в навантаженому стані (на 
задню вісь повинно приходитись не більш 70% ваги навантаженого автомобіля) [12]. 
Монтаж газогенераторної установки автомобіля ГАЗ-53А було виконано з врахуванням 
збереження корисної площі кузова автомобіля і більш рівномірного розподілу навантаження 
на задню і передню вісі автомобіля. Газогенератор розташований з лівої частини позаду 
кабіни водія (рис. 5,6), прикручений за допомогою кутників до рами. Очисник циліндричної 
форми розташований під платформою вздовж лонжеронів і з’єднаний з газогенератором 
газопроводом. На очиснику розташовано електровентилятор для скорочення часу розпалу 
палива в газогенераторі. Охолоджувач розташований під платформою вздовж лонжеронів 
для кращого охолодження повітрям. Тонкий очисник розташовано з правої сторони за 
кабіною. Змішувач розташованим під капотом. Таке розташування газогенераторної 
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установки на автомобілі ГАЗ-53А є оптимальним і не впливає на технічні характеристики 
автомобіля. 

 

 
 

Рис. 5. Автомобіль ГАЗ-53А з газогенераторною установкою  
(паливо – дрова) 

 

 
Рис. 6. Автомобіль ГАЗ-53А з газогенераторною установкою  

(паливо – торфобрикет або солом’яний брикет). 
 
Однією з важливих проблем адаптації двигунів внутрішнього згоряння до 

газогенераторного живлення є втрата потужності, що може досягати 40%. Проведені в 
лабораторії інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ дослідження зводилися до 
поглибленого вивчення процесів в системі «газогенераторна установка – двигун 
внутрішнього згоряння» з метою розробки системи заходів з підвищення її 
енергоефективності. Експериментальною базою стала спроектована газогенераторна 
установка автомобіля ГАЗ-53А (рис.5, 6), що працює на місцевих відновлювальних видах 
палива на основі біомаси та торфу в умовах низької рентабельності використання 
традиційних джерел енергії. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що процеси в системі 
«газогенераторна установка – двигун внутрішнього згоряння» є динамічними. Для такого 
процесу запропонована модель теплопередачі, яка дозволяє визначити наступні величини: 
середню теоретичну температуру системи; кількість теплоти, що підводиться до системи; 
вплив вихідної температури генераторного газу на робочий процес двигуна внутрішнього 
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згоряння та його експлуатаційні характеристики. Розрахункові значення наведених вище 
показників перевірені проведеними дослідами. 

Визначені основні параметри процесу газифікації, які ґрунтуються на умовах 
газифікації, такі як: вид палива, його елементарний склад та характеристики; приблизний 
склад газу, що утворюється, температура та вологість газу на виході з газогенератора та на 
виході з фільтруючо-охолоджувального блоку. Зокрема для різних видів біомаси 
встановлено такі параметри: нижчу теплотворну здатність суміші, витрату повітря для 
газифікації, вихід сухого газу з 1 кг палива, масу сухого нормального газу; вміст водяної 
пари в газі. Окремо були досліджені показники роботи двигуна автомобіля ГАЗ-53А на 
газогенераторному живленні.  

Встановлено, що розрахована ефективна потужність двигуна автомобіля ГАЗ-53А на 
газогенераторному живленні за методикою Г.Т. Токарева забезпечує лише мінімально 
можливу ефективну величину, що підтверджує важливість розробки та впровадження заходів 
з підвищення енергоефективності досліджуваної установки. Такі заходи дозволять широко 
використовувати дешеві та прості в експлуатації системи, що не вимагають високовартісного 
переобладнання транспортних засобів та механізмів, для потреб найбільш вразливих щодо 
фінансової та паливної кризи галузей народного господарства. Технічні характеристики 
розробленої газогенераторної установки наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Технічні характеристики автомобіля ГАЗ-53А  

з газогенераторною установкою 
№ Назва показника Величина 
1. Вантажопідйомність, кг 4000 
2. Власна маса, кг 3250 
3. Корисна площа платформи, м2 8,11 
4. Максимальна швидкість, км/год 80 
5. Передаточне число головної передачі 6,83 
6. Паливо деревні гранули
7. Витрати палива, кг/100 км 152 

8. 
Запас хода автомобіля на одному завантаженні 
генератора з розрахунків витрат в генераторі 2/3 
повного обсягу палива, км 

60-70 

9. Максимальна потужність двигуна, кВт при 3200 об/хв 84,6 
10. Ступінь стиснення 6,7 

11. Тип змішувача газу інжекційний з центральним 
підведенням газу

12. Система запалювання акумуляторна
13. Процес газифікації обернений 
14. Розташування газогенератора на автомобілі з лівої сторони за кабіною

15. Грубий очисник-охолоджувач дві прямокутні секції з 
перфорованими пластинами

16. Тонкий очисник вертикальний циліндр з 
двома шарами кілець

17. Розташування грубого очисника під платформою вздовж 
лонжеронів 

18. Розташування тонкого очисника з правої сторони за кабіною
19. Вага газогенераторної установки, кг 250 
20. Періодичність очищення зольника, км 800-1000 
21. Періодичність перезарядження газогенератора, км 1500-2000 
22. Періодичність очищення грубих очисників, км 800-1000 
23. Періодичність очищення тонких очисників, км 4000-5000 
24. Періодичність очищення трубопроводів, км 4000-5000 
25. Періодичність очищення змішувача, км 4000-5000 
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Як можна бачити з вказаних вище технічних характеристик, дану газогенераторну 
установку раціонально використовувати для автомобілів, які обслуговують 
сільськогосподарські процеси на невеликих відстанях від джерела біопалива. Оптимальний 
радіус віддалення від бази складає 25…30 км. Рух газогенераторного автомобіля в міському 
циклі ускладнений через нестійкий його характер, велику кількість зупинок та маневрів. 

Прикладом мобільного енергетичного устаткування є газогенераторний універсальний 
енергетичний модуль НАТА-3, розробки конструкції якого розпочалися ще у 2009 році.  

 

 
 

Рис. 7. Газогенераторний універсальний енергетичний модуль НАТА-3 
1-газогенератор; 2-грубий очищувач інерційного типу (циклон); 3-рама; 4-охолоджувач газу; 

5-підігрівач; 6-скрубер; 7-двигун; 8-насос; 9-факел. 
 
Даний модуль є силовою установкою, призначеною для забезпечення роботи 

сільськогосподарських, будівельних і лісопромислових машин малої та середньої потужності 
на місцевих поновлюваних біопаливах в умовах дефіциту або нерентабельності 
використання традиційних джерел енергії (природного газу, нафтопохідних палив, 
електроенергії). В залежності від призначення, НАТА-3 виконується: 

1. У вигляді причіпної установки для подальшої комплектації навісним обладнанням: 
- насосом – для поливу або перекачки технічної води; 
- екструдером - для виробництва комбікормів; 
- електрогенератором - для виробництва електроенергії; 
- роторним подрібнювачем біомаси - для виробництва біопалив; 
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- шнековою установкою - для виробництва біопалив у вигляді брикетів; 
- бетонозмішувачем – для проведення будівельних робіт; 
- підйомно-транспортним обладнанням (лебідки та ін.) - для проведення будівельних 

робіт; 
- карданним валом - для установки в якості силового модуля на пилораму в лісовому 

господарстві; 
- роздавальним валом - для установки в якості силового модуля на гранітно-

шліфувальних верстатах потужністю до 25 кВт. 
2. У вигляді мобільного навісного комплексу для подальшої комплектації самохідних 

сільськогосподарських машин (трактори, вантажні автомобілі та ін.) з метою переведення їх 
з традиційних палив на альтернативні, що дає можливість встановлення додаткового 
обладнання: 

- електрогенератора; 
- маніпулятора; 
- мотопомпи; 
- екструдера для виробництва комбікормів; 
- навісних сільськогосподарських машин; 
- бетонозмішувача; 
- телескопічної підйомної платформи; 
- фрикційного сепаратора і повітряного живильника; 
- преса для брикетування біомаси. 
3. У вигляді стаціонарної установки для енергетичного забезпечення газогенераторним 

газом котлів потужністю до 100 кВт у сільському, лісовому та комунальному господарствах. 
Крім того, газогенераторні універсальні енергетичні модулі навісного і причіпного 

типів можуть, при необхідності, працювати в якості стаціонарних газогенераторних 
установок, наприклад у зимовий час, коли сільськогосподарська техніка простоює. Це 
дозволяє значно підвищити коефіцієнт використання установки зменшив термін її окупності. 

Основні техніко-економічні показники газогенераторного універсального 
енергомодуля: 

- ККД газифікації – 80-85%; 
- силова потужність – 45 кВт; 
- теплова потужність – 120 кВт; 
- продуктивність установки по газу – 135 м3/год. 
Характеристика палива: розміри 1204040 мм; вологість до 45%; зольність до 18%. 

Питома витрата палива при вологості: 25% - 1,8 кг/кВт·год; 45% - 2,8 кг/кВт·год. 
Енергетичний модуль пройшов експертизу територіального управління державної 

інспекції з енергозбереження по Житомирській області.  
В результаті проведення експертизи було видано експертний висновок 

№09В1810249740019 (від 7.02.2009 р.) на досвідно-дослідний проект «Створення 
універсального енергомодуля, що використовує місцеві поновлювальні енергоресурси на 
основі відходів біомаси та торфу», який засвідчує відповідність вимогам нормативних актів з 
питань енергозбереження з подальшим впровадженням у виробництво.  

За принципом отримання генераторного газу в світі найбільшого розповсюдження 
отримали: прямоточний газогенератор; газогенератор прямого процесу газифікації з 
подвійною ізоляцією камери газифікації; газогенератор оберненого процесу газифікації; 
газогенератор прямого процесу газифікації; прямоточно-оберненоточний комбінований 
газогенератор. Проведені експерименти показали що найбільш перспективними з точки зору 
розширення номенклатури використаних палив є газогенератори з оберненим процесом 
газифікації, оскільки вони відмінно працюють на малозольному торфі, деревині, соломі, 
паливних гранулах і брикетах на її основі. Оскільки ресурсну базу біомаси в Житомирській 
області складають залишки зернових культур (солома) і деревина, на базі створеного нами 
газогенератора проводяться випробування саме за цими видами палива. 
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Рис. 8. Узагальнена схема агрегатування енергомодуля з технологічним обладнанням 

для механізації робіт в сільському господарстві 
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Газогенераторний мобільний 
універсальний енергетичний модуль 

Силова потужність
(крутний момент) 

Теплова потужність
(генераторний газ) 

- насосна станція;
- електрогенератор; 
- навантажувач; 
- транспортер; 
- компресор 
обприскувача; 
- змішувач; 
- дозатор міндобрив; 
- пелетярня 
(брикетярня); 
- інші машини та 
агрегати, як стаціонарні, 
так і пересувні.

 
- насосна станція; 
- електрогенератор; 
- кормороздавач; 
- транспортер; 
- системи вентиляції; 
- змішувач кормів; 
- доїльна установка; 
- подрібнювач соломи; 
- інші машини та 
агрегати, як стаціонарні, 
так і пересувні. 
 

 
- сепаратор; 
- подрібнювач; 
- транспортер; 
- екструдер; 
- преси та ущільнювачі; 
- системи вентиляції; 
- млини та крупорушки; 
- інші машини та 
агрегати, як стаціонарні, 
так і пересувні. 

 
- системи опалення 
теплиць; 
- двигуни внутрішнього 
згоряння; 
- автотранспортні 
засоби та механізми, що 
працюють на 
генераторному газі. 

- системи опалення 
місць утримання тварин 
та птиці;  
- підігрівачі води та 
кормів; 
- двигуни внутрішнього 
згоряння; 
- автотранспортні 
засоби та механізми, що 
працюють на 
генераторному газі. 

- системи опалення; 
- пастеризатори; 
- сушарки; 
- підігрівачі; 
- двигуни внутрішнього 
згоряння; 
- автотранспортні 
засоби та механізми, що 
працюють на 
генераторному газі. 
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Рис. 9. Типи транспортних газогенераторів за принципом отримання генераторного 
газу [13] 

 
За принципом отримання генераторного газу газогенератор енергомодуля є 

оберненого процесу газифікації з повним обігрівом бункера: газ з нижньої частини камери 
газифікації потрапляє в порожнину між стінками бункера й корпусом газогенератора і 
відбирається з патрубка відбирання газу. Цим досягається підігрівання газом палива в 
бункері. 

При оберненому процесі газифікації, що протікає в бункері, продукти сухої перегонки 
біомаси, проходячи через високотемпературну зону горіння, згоряють і розкладаються, не 
потрапляючи в газ, що направляється до двигуна. Наявність горловини в конструкції камери 
газифікації дає можливість підтримувати високу температуру при малій витраті газу. 

Подача повітря в газогенератор здійснюється примусово повітродувкою 
відцентрового типу. Наявність надлишкового тиску в газогенераторі 100-200 мм. вод. ст. дає 
можливість газифікувати біомасу з високим вмістом вологи. Надлишок вологи виводиться в 
атмосферу через корок в накривці бункера газогенератора. Однак газифікація біомаси з 
високим вмістом вологи допускається лише в аварійних ситуаціях на короткий термін, тому 
що парогазова суміш, яка виводиться в атмосферу, містить окис вуглецю (чадний газ). 
Термін служби камери газифікації при роботі на такій сировині скорочується в 1,5-2 рази. 

Конструкція газогенератора (рис.10) є суцільнометалевою зварною. Корпус 2 
газогенератора виконано у вигляді циліндру  554 мм. До нижньої частини корпуса 2 
приварено днище 1, над яким встановлені колосникові решітки. До верхньої частини корпуса 
газогенератора кріпиться з’єднувальний фланець 9. Колосникові решітки складаються із 
двох частин: нерухомої 20 і рухомої 21. Нерухома частина колосникової решітки 
виготовлена штампуванням з листової сталі та прикріплена до корпуса газогенератора двома 
опорними кутками і двома кронштейнами. Рухома частина колосникової решітки відлита з 
ковкого чавуну і вільно лежить на опорних кронштейнах внутрішньої частини нерухомої 
решітки. Для повороту рухомої частини решітки у стінці корпуса газогенератора зроблений 
отвір із заглушкою 3, крізь який проходить вал. Зовнішній кінець валу виготовлений у 
вигляді квадрату під ключ 14 мм, а внутрішній кінець має виступ, який входить у паз осі 
рухомих решіток. Заглушка одночасно обмежує кут повороту рухомої частини колосникової 
решітки. 
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Рис. 10. Оберненоточний газогенератор універсального енергетичного модуля НАТА-3: 

1-днище, 2-корпус, 3-заглушка, 4-опорний пояс газогенератора задній, 5-фурма, 6-
камера газифікації, 7-фланець, 8-патрубок відведення газу, 9-з’єднувальний фланець, 10-
кронштейн рукоятки запору, 11-ресора, 12-кришка завантажувального люка, 13-шнур 
азбестовий, 14-фланець завантажувального люка, 15-патрубок паровідвідний, 16-зворотний 
клапан, 17-пробка, 18-патрубок повітропровідний, 19 люк  зони відновлення, 20-решітка 
нерухома, 21-колосникова решітка, 22-люк зольника. 

 
До верхньої частини корпуса газогенератора приварений патрубок відбирання газу 8. З 

метою рівномірного відбирання газу встановлений відбивний козирок 7. В конструкції 
передбачено два різьбові люки: встановлений над днищем люк зольника 22 для усунення 
золи і люк зони відновлення 19. Для забезпечення герметичності з'єднань під кришки люків 
встановлено прокладки з азбосталевого полотна. З метою з’єднання повітропровідного 
патрубка 18 з камерою газифікації 6 в корпусі газогенератора передбачено фасонний отвір. 
Патрубок 18 відлитий із сірого чавуну, на вихідній частині якого встановлений зворотний 
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клапан 16 для перешкоджання виходу газу з газогенератора при зупинці двигуна. Отвір для 
розпалювання газогенератора закривається різьбовою пробкою 17 патрубка 18. 
Герметичність з'єднань забезпечується азбосталевими прокладками. У верхній частині 
газогенератор передбачено фланець завантажувального люка 14. По окружності кришки 
завантажувального люка 12 виготовлено жолобок, у який закладений азбестовий шнур 13. 
Притискається кришки до фланця завантажувального люка забезпечується плоскою 
пружиною 11, виготовленою з двох листів ресорної сталі. Затягування пружини здійснюється 
рукояткою 10. До швелерів рами несучого візка газогенератор кріпиться двома опорними 
поясами 4, привареними до його корпуса. У корпусі газогенератора встановлений бункер з 
камерою газифікації. Корпус бункера 6 діаметром 498 мм виготовлений з листової 
низьковуглецевої сталі товщиною 3 мм. Фланець верхньої частини корпуса бункера 
з'єднаний із фланцем корпуса газогенератора 2 болтами 15. З метою забезпечення 
герметичності з’єднань фланця бункера з фланцем газогенератора і фланця бункера з 
фланцем завантажувального люка встановлені азбестові прокладки. Ущільнювальні 
прокладки газогенератора змащені графітовим мастилом, яке покращує герметичність 
з'єднань і зберігає їх при розбиранні і збиранні вузлів газогенератора. 

Конструкція камери газифікації газогенераторного енергомодуля. 
В існуючих зразках газогенераторних установок, як вітчизняних, так і закордонних 

виробників, на жаль, є ряд недоліків, пов’язаних з конструкцією та експлуатаційними 
характеристиками камер газифікації. Основними дефектами є: короблення верхньої частини 
корпуса, зменшення діаметра горловини та висоти вкладиша, а також окислення поверхні 
нижньої частини корпусу. Найбільш часто зустрічаються наступні дефекти камери: тріщини 
на стінках камери в частині кільцевого каналу для підведення повітря, на стінках нижньої 
частини камери по твірним конусів та горловини, а також окислення поверхні стінок, 
особливо нижнього конуса [14]. 

На розробленому газогенераторному універсальному енергетичному модулі НАТА-3 
встановлено п’ятифурмову камеру газифікації (рис. 11), зварної конструкції з литим 
вкладишем з хромокремністого сплаву [22]. Матеріал корпусу камери – листова вуглецева 
сталь 35, товщиною 8 мм, має форму циліндра з внутрішнім діаметром 340 мм. Верхня 
частина циліндра розвальцьована до діаметра корпусу бункера. В нижній частині корпуса 
камери встановлено на чотирьох штирях вкладиш форми зрізаного конуса з діаметром 
горловини 140 мм. Між корпусом камери та вкладишем встановлено ущільнюючий 
азбестовий шнур.  

На корпусі камери встановлено п’ять рівномірно розташованих по колу фурм із 
спільним прохідним перерізом 6,5 см2. До чотирьох фурм по трубам 7 повітря подається від 
повітророзподільної коробки 4, в якій установлена п'ята фурма. Повітророзподільна коробка 
виготовлена зі сталі товщиною 4 мм і приварена до корпусу камери. Із внутрішньої сторони 
фланця коробки приварено чотири бобишки з різьбою під болти з'єднання камери з 
повітропровідним патрубком і корпусом газогенератора. 

Особливість конструкції камери НАТА-3 полягає в тому, що повітря підводиться по 
трубам до кожної фурми окремо. Наведена конструкція камери газифікації дає можливість 
уникнути вище перерахованого ряду недоліків. 

Розглянемо умови обрання очисників генераторного газу енергомодуля НАТА-3. Огляд 
літературних джерел дозволив оцінити високий рівень технічних надбань в галузі апаратів 
для очищення промислових викидів, повітря промислових установок або виробничих 
приміщень тощо. Очищення генераторного газу є специфічним через умови роботи 
газоочисного обладнання та особливості забруднюючих речовин і досліджувалося переважно 
для окремих конкретних випадків в ряді дисертаційних досліджень український та 
зарубіжних вчених. Більш широко застосування різних способів очищення генераторних 
газів та апаратів для їх реалізації розглянуто в [14, 15, 16], де наведено первинну 
класифікацію способів газоочищення.  
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Рис. 11. Корпус камери газифікації оберненоточного газогенератора універсального 

енергетичного модуля НАТА-3: 
1-вкладиш камери газифікації; 2-болт опорний; 3-шнур азбестовий; 4-коробка подачі 

повітря, 5-фурма; 6-корпус камери газифікації; 7-труби подачі повітря; 8-патрубок 
повітропровідний; 9-кришка коробки підведення повітря; 10-вставка камери газифікації. 

 
Наведені в табл. 2 дані дають уявлення виключно про порядок відповідних величин і 

значною мірою залежать від стану, властивостей і складу генераторного газу. Як можна 
побачити з таблиці, пилоосаджуючі камери можна використовувати виключно для порівняно 
грубого очищення газу, що відповідає попередньому очищенню і може бути використано в 
системах, які передбачають багаторівневі очисні системи, це, перш за все, відповідає 
стаціонарним газогенераторним установкам.  

Крім всього іншого, пилоосаджуючі камери мають значні габаритні розміри, що також 
обмежує їх застосування. Саме тому на практиці надають перевагу циклонам через більш 
високий ступінь очищення, але втрати тиску в такому апараті визначають необхідність 
додаткового обладнання, і, відповідно, такий спосіб є більш енергоємним. 

Через особливості складу та умов експлуатації газогенераторних установок виникає 
необхідність багатоступінчатого очищення газу. Як правило, первинне очищення в таких 
випадках проводять у сухих пиловловлювачах, в яких осідають частинки пилу розміром 50 
мкм і більше. У цих апаратах вловлюється 70-90% пилу, що міститься в газі, завдяки впливу 
сил гравітації і інерційних сил, що виникають при повороті газового потоку на 180°. Такі 
пиловловлювачі ефективно суміщати із системою охолодження. Залишковий вміст пилу в 
газі після грубого очищення не перевищує 3-20 г/м³.  

Для другого ступеня очищення газу раціонально використовувати системи мокрого 
очищення. Зазвичай газ із системи грубого сухого очищення надходить на напівтонке 
очищення газу, де видаляються частинки розміром 20 мкм і більше та газ очищується до 
залишкового вмісту пилу на виході 0,6-1,6 г/м³. Напівтонке очищення здійснюють в апаратах 
мокрого типу – форсункових порожнистих скруберах і трубах Вентурі. Гази в скруберах 
мають швидкість 1-2 м/с, питома витрата води, становить 3-6 кг/м³ газу. Проходячи через 
скрубер, газ додатково охолоджується з 250-300ºC до 40-50ºС і насичується вологою. 
Ступінь очищення газу від пилу в скрубері не перевищує 60-70%. Після скрубера газ 
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надходить у дві-чотири низьконапірні труби Вентурі, швидкість газів у горловині яких 
дорівнює 50-80 м/с при питомій витраті води 0,2 кг/м³. На даному етапі завершується 
напівтонке очищення газу. 

Таблиця 2 
Основні характеристики газоочисного обладнання 

Спосіб 
очищення Механічна сепарація Електростатична 

фільтрація Зволоження Мембранна 
фільтрація

Апарат 
Пилоосад-
жувальні 
камери 

Інерційні 
камери 

Вівідцентро
пилоосад-
жувачі 

(циклони)

Електро-
фільтри 

Комбіновані 
електричні 
очищувачі 

Гідравлічні 
пилевловлюва-
чі, механічні 
газопромивачі 

Газові 
фільтри 

Схематичне 
зображення 

 

 

Сила, яка діє
Гравіта-
ційна 
сила 

Сила інерції Відцентрова сила 

Сила дії 
електроста-
тичного 
поля 

Інерційні 
зіткнення, 
механічне 
затримання, 
дифузія, сила 
дії електроста-
тичного поля

Інерційні 
зіткнення 

Механічне 
затримання, 
дифузія 

Сепаруючий
фактор 

Бар’єрне 
поле 

Конструкти-
вний 

елемент, що 
розвертає 
потік 

Стінка 
апарату 

Осаджу-
вальний 
електрод 

Фільтруючий 
прошарок 

Поверхня 
водяної краплі 

Фільтруюча 
мембрана 

Спосіб 
виведення 
відфільтро-
ваних 
часток 

Бар’єрна 
зона 

Гравітацій-
ною та 

відцентро-
вою силами 

Гравітацій-
на сила 
газового 
потоку 

Вібрацією 
та вручну 

Зворотнє 
імпульсне 

продування та 
вібрація 

Усунення 
методом 
зливання з 
водою 

Зворотнє 
імпульсне 

продування та 
вібрація, хімічна 
регенерація

Швидкість 
газу, м/с 1,5-2 15-20 20-30 0,8-1,5 0,01-0,3 0,5-100 0,01-0,3 

Втрата 
тиску 

Дуже 
незначна Середня Велика Дуже 

незначна Середня Середня, велика Велика 

Граничний 
розмір 

відфільтро-
ваних 

часток, мкм 

5—20000 3—100 0,005—10 0,005—10 0,01—10 2—10 

Ступінь очи-
щення*, % 40—70 45—85 85—99 85—99 85—99 85—99 

Температура Не має обмежень, залежить від 
матеріалу стінок 

Чутливий 
до високих 
температур

Залежить від 
фільтруючого 
прошарку

Нормальна 
температура 

Високочутливий
до перепаду 
температур

 

* Ступінь очищення в більшості апаратів залежить від розміру часток – чим менша 
частка, тим менша ефективність очищення, тому за ступенем очищення можна оцінити 
приблизний розмір залишкових часток 

 
При виникненні необхідності тонкого очищення газу, що містить концентрацію пилу до 

10 мг/м³, доцільно використовувати апарати, які працюють з малою втратою тиску, 
наприклад мокрий електрофільтр.  

Таким чином, зазвичай застосовують такі схеми очищення генераторного газу:  
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1) газогенератор  сухий пиловловлювач  скрубер  труба Вентурі  
краплевловлювач  дросельна група  краплевловлювач  чистий газ; 

2) газогенератор  сухий пиловловлювач  скрубер  труба Вентурі  
краплевловлювач  мокрий електрофільтр  чистий газ. 

3) газогенератор  циклон  скрубер  конденсатор вологи  крапле вловлювач  
фільтр з шаром фільтрувального матеріалу  чистий газ. 

4) газогенератор  циклон  фільтр з шаром фільтрувального матеріалу (або рукавний 
фільтр)  чистий газ. 

Із вище зазначених варіантів найбільш енергоекономним, компактним та недорогим є 
останній, в якому реалізовано схему сухого очищення генераторного газу.  

Експлуатаційні витрати на очисні апарати залежать в основному від вартості 
електроенергії, водопостачання та обслуговування. З точки зору експлуатаційних витрат 
важливо врахувати можливість регенерації фільтрувальних елементів фільтрів сухого 
очищення. Ефективність знепилювання газів в фільтрі залежить від дисперсності частинок 
пилу, характеристик фільтрувального полотна, способу і режиму регенерації, величини 
питомого газового та пилового навантаження, гідравлічного опору апарату. 

При виборі фільтру також важливим елементом є безпека його експлуатації та 
обслуговування з врахуванням вибухонебезпечності генераторного газу. Використання 
скруберів та мокрих електрофільтрів забезпечує безпеку роботи при очищенні 
вибухонебезпечних газів, але їх використання може бути ускладненим і одночасно збільшує 
експлуатаційні витрати майже вдвічі. З погляду раціонального природокористування більш 
прогресивними є способи сухого очищення газу, тому що їх використання знижує загальне 
забруднення водяних і земельних ресурсів, і дозволяє виключити із системи оборотного 
водопостачання умовно брудну воду. 

В газогенераторному енергомодулі НАТА-3 використана найефективніша схема 
очищення газу: газогенератор  циклон  фільтр з шаром фільтрувального матеріалу (або 
рукавний фільтр)  чистий газ. Сухий спосіб очищення генераторних газів, застосований в 
енергомодулі, підтвердив високу економічну та екологічну ефективність його використання. 
Якісне очищення газу забезпечило стабільну і ефективну роботу енергомодуля, підвищило 
ресурс роботи обладнання, що споживає генераторний газ, для виробництва теплової або 
електричної енергії, поліпшило екологічну ситуацію. 

Для покращення процесу охолодження встановлений спеціальний охолоджувач газу. 
Його розташування перед системою тонкого очищення газів у схемі енергомодуля сприяє 
найбільшому випаданню конденсату на очисних кільцях. Охолоджувач газу (рис. 15) 
виготовлений у вигляді чотирьох послідовно з'єднаних труб  102 мм з товщиною стінки 
2 мм. Між собою труби з’єднані трьома фланцями 4 і кришками 5. Герметичність з’єднання 
фланців 4 з кришками 5 забезпечується використанням азбестових шнурів, розташованих в 
жолобках фланців. Кришки 5 виготовлені штампуванням з листової сталі та прикріплені до 
фланців болтами 6. Кінці труб підведення і відведення газу оснащені перехідниками 1. 
Охолоджувач газу на несучій рамі закріплений по трьом точкам: труби приварені до 
кронштейну 2 і двох кронштейнів 7. 

Відключення охолоджувача газу здійснюється заслінкою, встановленою на трубі 
підключення охолоджувача. З метою кращого очищення газу в труби охолоджувача 
закладається фільтрувальний елемент (солома-січки, волокна термічно розширеного графіту 
і ін.), що додатково дозволяє очистити генераторний газ від піролізних смол. Фільтрувальний 
елемент міняється по мірі засмічення. Відпрацьований фільтрувальний елемент є 
висококалорійним паливом для газогенераторної установки. З метою візуального контролю 
тиску опору фільтрувального елементу проходженню генераторного газу, який значно 
збільшується по мірі засмічення, і температури генераторного газу на трубі підключення 
охолоджувача встановлені відповідно манометр і термометр. 
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Рис. 15. Охолоджувач газу газогенераторної установки універсального 

енергетичного модуля НАТА-3: 
1 - патрубок підведення газу; 2 - опора охолоджувача; 3 - кронштейн опорний; 4 - 

основа кришки; 5 – кришка; 6 – болт; 7 – опора; 8 - труба охолоджувача; 9 - пластина 
охолоджувача. 

 
Система автоматики і керування газогенераторною установкою виконана на основі 

мікропроцесорів і відповідає сучасним вимогам за простотою і зручністю обслуговування 
(рис.16). Розроблена електроніка дозволяє управляти всіма процесами виробничого циклу: 
температурними режимами, швидкістю подачі повітря, тиском газу, роботою вузлів 
автоматичної подачі біопалива (паливних гранул) і т.п. Після налагодження установки на 
технологічні режими спалювання нових видів біопалива (паливні гранули із рослинної або 
деревної сировини, які раніше не використовувалися), данні цих режимів зберігаються в 
карті пам'яті системи керування і захищені паролем від внесення несанкціонованих змін. 
Можливість змінних карт пам’яті зберігати інформацію технологічних режимів (до 100 
режимів) спрощує процес налагодження установок на раніше відпрацьовані режими. 

Пульт керування енергомодуля НАТА-3. Газогенераторний універсальний 
енергетичний модуль НАТА-3 оснащений системою контролю якості, яка перевіряє до семи 
параметрів технологічного процесу. У випадку відхилення одного з параметрів від вказаного 
значення вона припинить роботу енергомодуля і проінформує про помилку на LCD дисплеї. 

Система контролю якості забезпечує: 
- автоматизоване розпалювання установки; 
- автоматизоване регулювання продуктивності генераторного газу; 
- контроль роботи газогенераторної установки (виконавча і аварійно-попереджувальна 

сигналізації). 
- захист газогенераторної установки від роботи на недопустимих режимах. 
- автоматизоване припинення роботи установки. 
Система виготовляється відповідно до вимог ТУ В 13841758.003-2000 "Системи 

керування, сигналізації і захисту парових та водогрійних котлів". Ступінь захисту корпусів 
устаткування, що входить до складу системи - IP44 згідно ДСТ 14254-96, за винятком блоку 
живлення, який має ступінь захисту - IP40. Живлення системи здійснюється від мережі 
постійного струму напругою 24 В. Допускається відхилення напруги живлення від 
номінального значення в межах 15%. Потужність системи не перевищує 40 Вт. 
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Рис. 16. Система керування газогенераторним універсальним  

енергетичним модулем НАТА-3 
 
Кріплення вузлів газогенераторної установки. Для закріплення газогенератора і 

системи тонкого очищення на рамі візка (рис. 17) установлено дві балки, виготовлені зі 
швелерів. Газогенератор і система тонкого очищення прикріплені до балок опорними 
поясами, привареними до їхніх корпусів. Для забезпечення точності встановлення 
газогенератора і системи тонкого очищення у вертикальному положенні між балками і 
опорними поясами, при необхідності, встановлюють регулювальні шайби. 

 

 
Рис. 17. Візок газогенераторної установки універсального енергетичного  

модуля НАТА-3: 
1 - колесо заднє; 2 – рама; 3 – настилання; 4 - стійка системи тонкого очищення; 5 - опора 
охолоджувача; 6 - колесо переднє; 7 - швелер опорний; 8 – опора газогенератора; 9 - опора 
скрубера; 10 - опора циклона; 11 - опора двигуна. 
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Система попереднього очищення газів кріпиться до корпусу газогенератора за 
допомогою кронштейна і стяжного хомута. Іншим місцем закріплення системи попереднього 
очищення газів є фланцеве з'єднання патрубка підведення газу в систему попереднього 
очищення з патрубком відбирання газу з газогенератора. 

Охолоджувач газу встановлений на трьох кронштейнах, прикріплених до лонжеронів 
рами. У місцях кріплення охолоджувача газу до кронштейнів встановлені гумові прокладки, 
з метою компенсації перекошування рами при русі візка по нерівностям. 

Вентилятор розпалювання встановлений на лівій підніжці візка і приєднаний до 
останньої двома болтами. Підігрівач кріпиться до задньої частини рами. Із внутрішньої 
сторони рами під кожну пару болтів кріплення підігрівача встановлена загальна пластина-
прокладка з метою запобігання деформацій кутка рами. Повітродувка встановлена на головці 
блоку циліндрів і прикріплена трьома шпильками головки блоку. 

Трубопровід призначений для з'єднання елементів газогенераторної установки і 
підведення газу в двигун внутрішнього згоряння. Увесь трубопровід виконано із труб 
однакового поперечного перерізу діаметром 63,5 мм з товщиною стінок 1,5 мм. З елементами 
газогенераторної установки і один з одним труби з'єднані шлангами, які стягуються 
хомутами або кріпляться за допомогою фланців. Жаростійкими шлангами з’єднані труби: 
відбирання газу з газогенератора; підведення газу в систему попереднього очищення газів; 
підведення газу до охолоджувача; підведення повітря в газогенератор; підведення 
газоповітряної суміші в підігрівач. В інших з'єднаннях використані звичайні шланги або 
фланцеві кріплення. 

Труба відведення паливних газів з підігрівача має телескопічне з'єднання, яке 
стягується хомутом. Трубопровід додатково кріпиться до рами візка кронштейнами. В трубі 
підведення газу до системи тонкого очищення (у нижчій точці) виконаний технологічний 
отвір  4 мм для стікання конденсату. На трубі підведення газу до змішувача встановлений 
штуцер з різьбовою пробкою для спускання конденсату. 

При проектуванні газогенератора постало питання забезпечення мінімальних втрат 
тиску в системі, які пов'язані з роботою: газогенератора, циклону, скрубера, системи 
охолодження і системи трубопроводів. Мінімізація втрат тиску в системі трубопроводів 
досягається використанням труб змінного діаметра. Діаграма (рис. 18) дозволяє розрахувати 
зниження тиску в залежності від діаметра трубопроводу. Крім того, велике значення мають 
правильно спроектовані та змонтовані перехідники і кутники системи трубопроводів. Цій 
проблемі було приділено особливу увагу.  

Швидкість генераторного газу в трубопроводі повинна відповідати тій швидкості, за 
якою тверді та рідкі частинки газу потрапляють до місця їх видалення, а не осаджуються в 
трубопроводах (рис. 18). Конструкція спроектована з врахуванням вимог 
ремонтопридатності та легкості доступу до різних частин обладнання енергомодуля, які 
вимагають очищення або регулювання. 

Обслуговування газогенераторної установки полягає в догляді та безперервному 
контролі стану і роботи її окремих агрегатів. Більшість контролюючих пристроїв змонтовані 
на елементах системи трубопроводів. 

Контроль роботи газогенераторної установки енергомодуля полягає у визначенні 
складу газу та у вимірюванні: 

- температури газу, що виходить із газогенератора; 
- температури газу, що надходить у змішувач двигуна; 
- розрідження в окремих ділянках газогенераторної установки; 
- температури води, що виходить із системи охолодження газу і двигуна; 
- частоти обертання двигуна; 
- витрат палива і його вологості. 
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Рис. 18. Діаграма розрахунку зниження тиску в залежності від діаметра трубопроводу 

 
За температурою вихідного генераторного газу можна судити про процеси, які 

протікають в газогенераторі, встановити наявність прогару, підсмоктування повітря, і вжити 
заходи щодо їх усунення. Ступінь осушення газу визначається за його температурою на 
виході з охолоджувача. Кількість водяного пару, що вводиться в зону газифікації 
визначається за температурою пароповітряної суміші. Для вимірювання температури 
використовують термометри, аеротермометри і термоелектричні пірометри. 

Одним з видів перевірки нормальної роботи газогенератора є перевірка опору окремих 
його ділянок. Якщо газогенераторна установка працює нормально, опір, або величина 
розрідження на різних її ділянках завжди має стале значення. Будь-яка зміна цього значення 
вказує на ненормальність роботи усієї установки, або окремої її частини. Заміри розрідження 
в газогенераторній установці енергомодуля виконують в наступних точках: у газопроводі на 
виході газу з газогенератора або перед системою попереднього очищення газів; після 
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системи попереднього очищення газів; за сухим фільтром тонкого очищення газу; перед 
змішувачем двигуна внутрішнього згоряння. 

Зростання опору газу на виході з газогенератора вказує на: збільшення зольної подушки 
на колосникових решітках; подрібнення палива в активній зоні; засмічення патрубка 
відбирання газу золою та сажею. Зростання опору фільтрів попереднього або тонкого 
очищення вказує на: щільну зарядку, забруднення насадки чи фільтруючої маси, засмічення 
газопроводів. Часто джерелом підвищених опорів газогенераторної установки є скупчення 
води в системі, тому в місцях скупчення конденсату слід установлювати спускні пробки. 

Найпростішим приладом для вимірювання опорів є V - подібний рідинний манометр, 
виготовлення якого є можливим на місці експлуатації газогенераторної установки. Манометр 
заповнюють підфарбованою водою для більш наочного відліку. Різниця положень рідини 
вказує на величину розрідження в точці вимірювання в міліметрах водяного стовпа. 

При монтажі газогенераторної установки в місцях вимірювань встановлюють штуцери і 
гумовими трубками з'єднують їх з манометрами. Для зручності контролю опорів манометри 
монтують на загальному щиті, який встановлюють у найбільш доступному для спостережень 
місці. Хімічний аналіз складу газу є найбільш досконалим методом контролю роботи 
газогенератора. Він дає можливість у повному обсязі уявити процес газифікації і зробити 
висновки стосовно якості одержуваного газу. Для наближеної характеристики генераторного 
процесу достатньо обмежитися визначенням вмісту в газі вуглекислоти, кисню і окису 
вуглецю. Вміст в газі цих компонентів визначається газоаналізатором. Психрометрами 
вимірюють вміст вологи в газі, яка свідчить про його якість. Для оцінки якості роботи 
газогенераторної установки важливим показником є вміст у газі смоли і механічних 
включень. Вміст пилу визначається просмоктуванням певного обсягу газу через посудину, 
наповнену скляною ватою. Знаючи кількість осілого пилу і обсяг пропущеного через 
посудину газу, визначаємо вміст пилу в одиниці об'єму газу. У випадку виявлення смоли, її 
кількість визначається відповідною обробкою фільтра зі зважуванням смолистого залишку. 

Контроль стану і роботи установки здійснюється кожні 8 годин з внесенням 
відповідних значень вимірів в відповідний журнал стану обладнання. Записи в журналі 
дають можливість судити про правильність роботи устаткування газогенераторної 
установки, заздалегідь передбачити можливі неполадки в роботі і вчасно вжити необхідних 
заходів. 

Однією з умов тривалого терміну служби установки є її правильна технічна 
експлуатація. Неправильний догляд і обслуговування установки можуть бути причиною 
передчасного виходу її з ладу. Енергомодуль, поєднуючи в собі джерело утворення горючого 
газу — газогенераторну установку і споживач газу - газовий двигун, є досить складним 
пристроєм. Отже, без ґрунтовного знання принципів роботи окремих агрегатів установки, 
технологічного процесу одержання генераторного газу, освоєння техніки ведення процесу і 
його керування не можна розраховувати на тривалий термін служби установки. 

Обслуговування газогенераторних установок і контроль режиму їх роботи принципово 
однакові для всіх типів установок, однак кожна окрема установка має свої особливості, 
обумовлені її конструкцією, які повинні знайти відображення в інструкції по експлуатації. 

Екологічна безпека використання газогенераторних установок. Загострення світової 
боротьби за джерела енергії показало, що Україна не може скласти конкуренції розвинутим 
країнам. В той же час, вона володіє значним потенціалом по вирощуванню та використанню 
відновлюваних джерел енергії: швидкоростучих плантацій, енергетичних рослин тощо, а 
також впорядкуванню системи використання відходів біомаси. Таким чином, Україна може 
стати крупним експортером екологічно палива на основі рослинних компонентів. 

Отримання і використання традиційних палив, в процесі яких виділяється значна 
кількість відходів, посилює парниковий ефект [17, 18, 19]. В останні роки стають все більш 
жорсткими стандарти, що обмежують викиди до атмосфери шкідливих сполук під час 
експлуатації транспортних засобів та регламентують показники якості моторних палив 
(табл.3). 



 197

Таблиця 3 
Вимоги до автомобільних бензинів ЄЕС [23] 

Показник Euro-2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 
Максимальний вміст: 
бензолу,% 5,0 1,0 1,0 1,0 
сірки, млн-1 500 150 50 10 
ароматичних вуглеводнів,% - 42 35  
олефінових вуглеводнів,% - 18 14  
кисню,% - 2,3 2,7  
Фракційний склад,% 
до 1000С  46 46 46 
до 1500С - 75 75 75 
Тиск насиченої пари, кПа - 60 60 60 
Наявність миючих присадок - -* -* -* 

 
Тому задачі розробки сучасних екологічно безпечних технологій вирощування та 

переробки рослинної сировини в паливо, а також ефективного спалювання її в двигунах 
внутрішнього згоряння надзвичайно важливі. 

При згоранні 1 кг бензину в двигуні внутрішнього згоряння викиди в атмосферу 
шкідливих речовин становлять: СО – 465 г; СnHm – 25 г; NOх – 15 г. Таким чином, з 40 л 
пального в навколишнє середовище потрапляє 18 кг ядовитих речовин. Склад вихлопних 
газів залежить від якості палива (табл.3). Відповідно, при використанні генераторного газу в 
якості моторного палива, згідно з результатами досліджень, виконаних із застосуванням того 
ж самого двигуна, вміст шкідливих речовин при згорянні кількості палива, еквівалентної 1 кг 
бензину становить в середньому: СО – 315 г; СnHm – 14 г; NOх – 9 г.  

Згідно [24] приблизний склад генераторного газу, отриманого за оберненим процесом 
газифікації деревини вологістю 20%: водень (Н2) – 16,1%; оксид вуглецю (СО) – 20,9%; 
вуглекислий газ (СО2) – 9,2%; метан (СН4) – 2,3%; вуглеводні (СnHm) (без смоли) – 0,2%; 
кисень (О2) – 1,6%; азот (N2) – 49,7%. Привертає увагу велика кількість інертного в процесі 
горіння азоту. Крім того, газ містить незначну кількість пилу, смоли та велику кількість 
вологи. Дуже важливий і теоретичний склад генераторного газу в залежності від вологості 
деревини. Так, при вологості деревини біля 10% - вміст окису вуглецю СО 20% об’єму , а 
при 65% - вміст того ж окису вуглецю лише 3%. Крім того, на характеристику газу впливає 
кількість летючих. Із її збільшенням з 2 до 22 % вміст в газу СО, Н2, СО2 і смол безперервно 
росте. В результаті цього здатність до теплоутворення і потужність двигуна (який буде 
працювати на цьому газу) збільшуються на 15%. Максимальна кількість смол (при кількості 
летючих 22%) не перевищує 0,16 г/м3, що є допустимим. Але при більшому вмісті летючих в 
паливі кількість смол в газу збільшується і перевищує допустиму величину.  

Найвигідніший режим газифікації залежить від правильного вибору основних 
параметрів процесу газифікації. Під параметрами процесу газифікації в літературі розуміють: 
інтенсивність газифікації; висоту активного шару палива; швидкість введення повітря та 
інших газів дуття. 

Чим вище інтенсивність газифікації, тим кращою буде якість газу, так, як при цьому 
буде збільшуватися температура в активній зоні газогенератора. В результаті підвищення 
температури рівноважний склад газу зміщується у бік збільшення кількості горючих 
компонентів СО і Н2. Але, з іншого боку, при збільшенні напруженості горіння збільшується 
швидкість проходження газу в шарі палива, а далі, як наслідок, збільшується опір 
газогенератора і зменшується коефіцієнт наповнення двигуна. Крім цього, при роботі на 
паливі з високим вмістом попелу, підвищення інтенсивності газифікації обмежене явищем 
закоксовування палива в камері газифікації і виникненням перебоїв в роботі двигуна. 
Оптимальна величина інтенсивності газифікації для антрациту – 200…350 кг/м2 · год.; 
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деревного вугілля – 400…470 кг/м2 · год.; бурого вугілля – 400…600 кг/м2·год; торфу – 
400…900 кг/м2 · год.; деревини – 500…900 кг/м2 · год. 

Значно впливає на якість генераторного газу висота активного шару палива. Її величина 
визначає час контакту газу і водяної пари з розжареним вуглецем і залежить від температури 
активної зони і реакційної здатності палива. Чим більше буде температура і вища реакційна 
здатність палива, тобто більша пористість і менший розмір частин палива, тим нижча (або 
коротша) може бути активна зона, яка забезпечує завершення відновлювальних процесів. 

Великий вплив на якість генераторного газу має швидкість доступу повітря (або 
швидкість наддуву) в камеру газифікації. Зі збільшенням швидкості наддуву збільшується 
температура на поверхні палива, яке знаходиться у струмені повітря, що надходить. В 
результаті цього збільшується вихід первинного СО, і робота газогенератора стає 
еластичною (значно менше залежить від протікання відновлювальних реакцій).  

Застосування вище згаданих залежностей в якості інструментів оптимізації складу 
генераторного газу, а також системи фільтрів для додаткового покращення його 
характеристик, дозволять отримати характеристики продуктів згоряння, набагато нижчі в 
порівнянні з відповідними продуктами згоряння, що утворюються при спалюванні рідкого 
моторного палива в аналогічному двигуні. 

Техніка безпеки й протипожежні заходи при роботі з газогенераторним універсальним 
енергетичним модулем НАТА-3. Співробітниками кафедри охорони праці і безпеки 
життєдіяльності факультету лісового господарства було розроблено пакет документації з 
питань охорони праці і техніки безпеки при експлуатації газогенераторного енергомодуля. 
Для обслуговуючого персоналу енергомодуля розроблено кольорові інструкції, в яких 
зазначені правила поводження з усіма агрегатами установки. Знання обслуговуючим 
персоналом правил техніки безпеки при експлуатації енергомодуля періодично 
перевіряються. 

Серйозно розглядається питання протипожежної безпеки. На візку газогенераторного 
енергомодуля повинен знаходитись вогнегасник. При роботі двигуна на генераторному газі 
окремі частини газогенераторної установки, особливо нижня частина корпуса 
газогенератора, можуть бути розпечені, тому що при газифікації палива розвивається висока 
(до 1200—1300°С) температура. Тому, поряд з працюючою газогенераторною установкою не 
повинні знаходитись паливно-мастильні та інших легкозаймисті горючі речовини. При 
завантаженні бункера біопаливо не повинне потрапляти між стіни газогенератора і 
платформи через можливість його займання. Самозаймисті матеріали повинні зберігатися в 
металевих закритих ящиках, встановлених на рамі візка і щодня видалятися в безпечне в 
пожежному відношенні місце. При пошкодженні системи автоматичної подачі паливних 
гранул в бункер ця функція виконується ручним способом. При відкриванні кришки бункера 
газогенератора з метою завантаження палива слід остерігатися спалахів газу, які виникають 
при великому вигорянні палива в бункері. Під час такого спалаху газу можна отримати 
сильні опіки. Недотримання цих правил приводить до важких наслідків. При працюючому 
двигуні не слід заливати бензин у пусковий бак з метою уникнення займання. 

Зольник газогенератора слід очищувати перед початком роботи, при холодному 
газогенераторі. При необхідності очищення зольника між змінами, слід це робити в такому 
місці де паливо, яке видаляється, можна залити водою чи гасильною сумішшю. 

При розміщенні газогенераторної установки в зоні безгаражного зберігання (на 
відкритому повітрі) по закінченню роботи слід зупинити газогенератор. З цією метою на 
трубі підведення повітря від повітродувки до газогенератора слід закрити заслінку. 
Перевірити чи закритий патрубок підведення повітря в газогенератор, якщо він виявився 
відкритим. 

Особливі заходи слід вживати з метою запобігання отруєння генераторним газом, який 
може містити до 20% окису вуглецю (чадного газу) . Щоб уникнути отруєння чадним газом 
слід: 

1) уникати вдихання газу під час завантаження палива, при відкритій кришці бункера; 
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2) зменшити час роботи двигуна в закритому приміщенні або забезпечити примусову 
вентиляцію цього приміщення; 

3) стежити за справністю повітродувки, оскільки при нещільностях у з'єднаннях 
частина газу, після зупинки двигуна, може потрапляти в навколишнє середовище; 

4) під час розпалювання газогенератора вентилятором розпалювання категорично 
забороняється перебувати в струмені газу, що викидається з факела, або поблизу нього. Час 
розпалювання слід скорочувати до мінімуму і, якщо установка вийшла на сталі режими 
газифікації, негайно запускати двигун. Слід пам'ятати, що наприкінці розпалювання газ 
містить великий відсоток окису вуглецю. 

Розпалювання газогенератора слід здійснювати на відкритому майданчику. При цьому 
газогенераторну установку орієнтують відносно вітру таким чином, щоб струмінь газу, що 
викидається вентилятором розпалювання, направлявся у бік протилежний місцю 
знаходження оператора. Крім зазначеного, є небезпека одержання опіків при обслуговуванні 
установки через неуважність. Як зазначалося, слід стерегтися спалахів, які можуть 
виникнути при відкриванні кришки бункера з метою завантаження палива або шурування. 
Часто ці спалахи виникають не відразу, а через якийсь час після відкриття кришки бункера. 
Отже, в жодному разі, не можна нахилятися і дивитися в завантажувальний люк. Не слід 
підходити близько і дивитися у відкриті люки гарячого газогенератора через ймовірність 
спалахів газу. Не потрібно підносити вогонь (сірник або факел) до відкритих агрегатів 
очищення і охолодження газу, навіть після тривалого простою установки. Газ, що залишився 
в агрегатах після роботи установки, може спалахнути.  

Чищення і ремонт двигуна, підтягування болтів і регулювання приводних пасів на ходу 
категорично забороняються. Роботи з очищення й ремонту усередині газогенератора можуть 
проводитися лише при зовсім погашеному та очищеному пальнику, а ремонт і очищення 
скрубера, тонкого фільтра та газопроводів, за умови їх відключення від газогенератора і 
ретельного провітрювання. Для надання першої допомоги на кожному газогенераторному 
модулі повинна бути аптечка з необхідними медикаментами. 

Тільки суворе дотримання правил техніки безпеки, і виконання всіх протипожежних 
вимог може забезпечити нормальну й безпечну експлуатацію газогенераторної установки 
[19]. 

 
Висновки 

 
Україна має великий потенціал БМ, доступний для отримання газоподібних моторних 

палив. БМ (без долі, яка використовується іншими секторами економіки) може забезпечити 
на 100% загальної потреби сільського господарства України в моторному паливі.  

Пріоритет використання біомаси в якості моторного палива передбачено в 
“Енергетичній стратегії України на період до 2020 року та подальшу перспективу”, та в 
Національній енергетичній програмі України до 2010 року, на основі закону “Про 
альтернативні види рідкого та газоподібного палива” (№ 1391-XIV від 14.01.2000 р.), 
відповідно до якого даний напрямок може отримувати інвестиційну підтримку від держави,а 
тому має високу ймовірність успішного впровадження. 

Технологія використання біомаси досягла комерційного рівня, отримала широке 
розповсюдження в розвинутих промислових країнах та має високий попит на Україні. 
Сьогодні існує багато способів використання біомаси, серед яких відповідне місце займає 
газифікація в газогенераторних установках. Хоча цятехнологія має багаторічну історію, її 
осучаснення дозволить більш ефективно використовувати енергетичний потенціал як 
окремого госопдарства, так і України в цілому. Впровадження газогенераторних установок в 
сільському господарстві технічно можливе, економічно вигідне, екологічно доцільне. 
Використання газогенераторів в сільському господарстві приведе до заміни приблизно 4,3 
млн. т. у.п. на місцеві відновлювальні ресурси біомаси та зменшення викидів СО2-
еквіваленту на 22 млн. т. за рік, що дозволить отримати до 200 млн. євро додаткових коштів. 
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Розвиток газогенераторних технологій зменшить залежність України від імпортованих 
енергоносіїв, збільшить її енергетичну безпеку за рахунок організації паливопостачання на 
базі місцевих відновлюваних ресурсів, створивши значну кількість нових робочих місць 
(переважно в сільських районах), зробить значний вклад в покращення екологічної ситуації. 
Крім того гроші, які заплачено споживачами палива залишаються в регіоні і сприяють його 
розвитку, так як зменшується імпорт енергоносіїв в регіон, що дуже важливо для 
сільськогосподарських регіонів таких, наприклад, як Житомирщина. 

Одночасно з цим, поширення газогенераторних установок в сільському господарстві 
дасть змогу значно покращити екологічність сільськогосподарської продукції за рахунок 
зменшення шкідливих викидів в атмосферу, потрапляння моторного палива в ґрунт тощо. 
Використання місцевих відновлюваних видів палива зменшить витрати на транспорт, що 
дозволить використовувати зекономлені кошти на інші аспекти підвищення екологічності 
продукції, що виготовляеться. 

Розвиток газогенераторних установок на даному техніко-економічному етапі достатньо 
високий і дозволяє їх впровадження, розроблені установки пройшли ряд технічних 
експертиз. Безперечно, використання будь-якої технології має зайняти правильне місце в 
кожних конкретних умовах. Це означає необхідність попереднього проведення 
енергетичного аудиту господарстві, встановлення балансу енергозапасів та 
енергопотенціалу. Надзвичайно важливим в даних умовах є забезпечення раціонального 
енерго- та природокористування, оскільки необхідно забезпечити не тільки працездатність, 
але і стійкість в перспективі тривалого часу, енергетичного комплексу, побудованого на 
використанні біомаси. Такі заходи вимагають як підтримки з боку держави, так і, перш за 
все, зацікавленості з боку свідомих інвесторів місцевого або регіонального рівня. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕРИ ГАЗИФІКАЦІЇ 
ГАЗОГЕНЕРАТОРА НА СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 
Цивенкова Н.М., Голубенко А.А., Кухарець С.М., Шубенко В.О. 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Камера газифікації є важливим об’єктом проектування в газогенераторній установці. Її 

основні параметри суттєво впливають на продуктивність газогенератора, якість та склад 
генераторного газу [2, 8, 10, 12, 15, 17]. Задача використання соломи для сушки зерна 
залишається відкритою [4, 6, 7, 13, 14], при чому газифікація соломи є раціональним шляхом 
вирішення проблеми енергозабезпечення процесу сушіння. Схема технологічного процесу 
сушіння зернових з використанням продуктів газифікації соломи потребує узгодження 
технологічних та конструктивних параметрів відповідного обладнання [3]. Таким 
параметром, перш за все, є потреба сушарки в генераторному газі. 

Склад генераторного газу значною мірою залежить від агротехнічних характеристик 
зернових культур, виду підготовки соломи, типу газогенератора, конструкції камери 
газифікації та правильності вибору режимів [4, 8, 10, 11, 15, 17]. З вищесказаного зрозуміло, 
що проектування камери газифікації, а саме етап визначення її основних параметрів, 
починається, перш за все, з визначення вихідних даних, а процес виконання розрахунків має 
бути чітко структурованим та виконуватись в межах певного алгоритму.  

Алгоритмізація визначення розмірів камери газифікації є вагомим фактором їх 
подальшої автоматизації, що надзвичайно актуально в сучасних умовах і розширює 
можливості застосування розрахунку для оптимізації певних параметрів. Основними 
проблемами при вирішенні зазначених вище задач є недостатнє опрацювання цієї теми в 
науковій літературі,  відсутність практичного досвіду проектування та використання 
газогенераторів для живлення такого сільськогосподарського обладнання, як зерносушарки. 

Сушіння зернових за рахунок спалювання соломи є специфічним через низьку 
щільність та нерівномірність отриманого теплового потоку, що не дозволяє забезпечити 
якісний результат в процесі сушіння зерна [8]. Використання біопалив для забезпечення 
енергетичної автономності фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств і 
комплексів пов’язано, в першу чергу, із необхідністю ефективного доведення такого палива 
до концентрованого стану [4, 16].  Виходячи з вище вказаного на основі соломи можна 
створити потужну енергосировинну базу з подальшим її використанням в газогенераторних 
установках.  

Хіміко-термічна газифікація соломи дає змогу поєднати підвищення енергетичної 
автономності виробництва основної продукції із покращенням її екологічності, в тому числі і 
в аспекті збереженням родючості ґрунтів [4]. Основними вихідними даними для розробки 
конструкції камери газифікації газогенератора є: запланована продуктивність газогенератора 
за газом Vв.г., (м

3/год); вимоги до складу і технологічних характеристик генераторного газу; 
вид сировини, що газифікується. 

Аналіз технологічних режимів процесу конвективного сушіння зернової маси дозволив 
виявити ряд факторів, які необхідно враховувати при встановленні параметрів камери 
газифікації, а саме: вологість Wс.г. (%), температуру tс.г. (

0С), теплоємність сс.г. (кДж/кг·К), 
витрати і режими подачі сушильного агенту; початкову Т1м (0С) і кінцеву температури 
Т2м (0С) і початкову W1 (%)і кінцеву W1 (%) вологості зернової маси, фізико-механічні 
властивості зернової маси; тепломасообмінні параметри процесу сушіння [1, 9]. 

Метою дослідження є створення методики розрахунку газогенератора, адаптованого до 
використання в складі зерносушарки. Визначення та обґрунтування вихідних параметрів для 
проектування камери газифікації, необхідних і достатніх для створення стійкої системи, що 
складається з обладнання, що виробляє енергоносій, і енергоспоживача із забезпеченням 
максимально можливої енергетичної автономності. 

Об’єктом дослідження є процес сушіння зернових, його особливості, параметри, які 
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визначають вибір складу технологічного комплексу та вихідні характеристики соломи для 
газифікації. Виходячи з потреб забезпечення необхідної продуктивності газогенераторної 
установки і сталих параметрів генераторного газу слід враховувати додатково такі 
параметри: теплова напруженість процесу газифікації В (кДж/м2·год); висота активного шару 
палива Н (м); коефіцієнт пропорційності площ m; відстань між фурменим поясом і 
горловиною hг (м); об’єм Vпов (м

3/год), температура tпов (
0С) і швидкість повітряного дуття  

(м/с). На рис. 1 представлено алгоритм виконання проектних розрахунків камери газифікації 
газогенератора, що адаптований до роботи на сировині рослинного походження у складі 
зернової сушарки. Чітка структура алгоритму дозволяє з незначними змінами 
використовувати його для проведення широкого спектру розрахунків  

 

 
Рис.1. Алгоритм визначення основних параметрів камери газифікації 

Особливе місце в алгоритмі займає блок перевірки забезпечення енергетичних потреб 
зерносушарки спроектованою газогенераторною установкою.Згідно запропонованого 
алгоритму (рис. 1) першим етапом є визначення вихідних даних для розрахунку блоку 1.Для 
спрощення процесу визначення параметрів камери газифікації важливим було визначити 
необхідний і достатній мінімум параметрів, що впливають на якість процесу сушіння. Було 
виключено константи та величини, які можна визначити з вихідних даних. Перелік вихідних 
даних наведено в табл. 1. Вихідні дані максимально широко охоплюють спектр конструкцій 
зерносушарок, що дозволяє більш широко використовувати наведений алгоритм, 
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потреб для сушіння зерна з 
врахуванням конструктивних 
особливостей сушарки, Gсг, Gп, 

, L0, q 

Розрахунок складу 
генераторного газу (ГГ) (СО, 
Н2, СО2, Н2О, N2, СН4) та його 

хіміко-термічних  
характеристик (tг.г, cг.г,гг, ) 

Визначення  продуктивності газогенератора, (VГГ)

Уточнений розрахунок параметрів 
VГГ, Gсг, GТ, , L0 

Розрахунок геометричних параметрів КГ 
(Fк, Dк, dг, hг, Н, n, lф, dф) 

Перевірка виконання 
енергетичного балансу 

q 

Результати розрахунку

                РОЗРАХУНОК 
     параметрів камери газифікації 

           - Тип сушарки та її основні експлуатаційні     
       характеристики (V, Т, ). 
- Параметри зернового матеріалу (Тм1, Тм2, W1, 
W2, cм, Vм, dм, м, нас.щіл.) 

      - Параметри агенту сушіння: tс.г., cс.г., Gс.г, d 
   - Параметри зовнішнього повітря: Tатм, ратм, І0,.d0

ні

так

1 

2     3 

    4 

    5 

    6 

    8 

    7 
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розширюючи його до методики розрахунку. 
Для реалізації алгоритму було проаналізовано та обрано найбільш раціональні 

розрахункові формули для кожного блоку.Деякі формули було змінено з урахуванням заміни 
базового енергоносія газогенераторним живленням. 

В даному алгоритмі (рис.1) введено ряд умовних позначень: 
V, Vм – об’єми сушарки: загальний і зайнятий зерновим матеріалом, м3; 
Т - сумарний коефіцієнт корисної дії топки; 
 – час сушіння одного завантаженого об’єму зернового матеріалу для сушарок 

періодичної дії, год; 
Тм1, Тм2 – початкова і кінцева температури зернового матеріалу, 0C; 
W1, W2, – початкова і кінцева вологості зернового матеріалу, %; 
dм – середній діаметр зернини, м; 
м – щільність зернини, кг/м3; 
нас.щіл. – насипна щільність зернового матеріалу, кг/м3; 
см, сс.г, сг.г, - теплоємності зернового матеріалу, сухих топкових газів, генераторного 

газу, кДж/кг·К; 
tс.г, tг.г, Татм – температури сухого топкового, генераторного газів і зовнішнього повітря, 

0C; 
d, d0 - вологовміст зовнішнього повітря при відповідній температурі і відносній 

вологості і топкових газів, кг/кг; 
Gс.г і Gп – вага сухих топкових газів і водяних парів, кг/кг; 
І0 – ентальпія зовнішнього повітря, кДж/кг;  
іп - ентальпія водяних парів, кДж/кг; 
Ратм– атмосферний тиск, Па; 

Р
ВQ  - вища теплотворна здатність генераторного газу, кДж/кг; 

г.г. – щільність генераторного газу, кг/м3; 
 - коефіцієнт надлишку повітря; 
L0 - теоретична кількість абсолютно сухого повітря, що витрачається для горіння 

генераторного газу, м3/м3; 
СmHn – об’ємні долі компонентів в суміші; 
Vг.г. – витрати генераторного газу на випаровування вологи з шару зернового матеріалу, 

м3/год; 
q – кількість тепла, витрачена на випаровування кг вологи, кДж/кг; 
W – кількість вологи, що випаровувалася в сушарці, кг/год; 
GТ – годинні витрати палива, кг/год; 
Fк, fгор – площі поперечного перерізу фурменого поясу і горловини камери газифікації, 

м2; 
Dк, dг – діаметри фурменого поясу і горловини камери газифікації, м. 
hг – відстань від фурменого поясу до горловини, м; 
dф, lф – діаметр фурм і крок їх встановлення, м; n – кількість фурм, шт; 
Сn.y. – сума втрат вуглецю, кг вуглецю/кг палива. 
В – теплове напруження камери газифікації, кДж/м2·год. 
Так, відповідно до методики [9], для конвективної сушарки рівняння теплового балансу, 

адаптоване до використання генераторного газу, матиме наступний вигляд: 
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 (1) 

Кількість повітря, необхідна для згорання 1 м3 газу знаходиться за заданим у відсотках 
від об’єму складу газу: 
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21

1
ОСННСОL   (2) 

Розрахунки за формулами (1, 2) є основою блоку 2 алгоритму (рис. 1). На етапі 
реалізації блоку 3 визначаються основні характеристики генераторного газу, що залежать від 
виду, складу та парметрів вихідного палива. Склад генераторного газу, розрахований для 
пелет з соломи пшениці, зведений в таблицю 2. Переходячи до блоку 4, витрати 
генераторного газу на випаровування вологи з шару зернового матеріалу складають: 

ггТ
Р
В

гг Q

qW
V

 ··


   (3) 
Таблиця 1 

Вихідні дані до розрахунків 
Назва параметру Позначення Розмірність Значення 

Об’єм зернового матеріалу Vм м3 8 
Продуктивність П т/год. 6 
Початкова вологість зернового матеріалу W1 % 24 
Кінцева вологість зернового матеріалу W2 % 14 
Діаметр частинок матеріалу dм мм 4 
Насипна щільність зернового матеріалу нас.щіл кг/м3 750 
Кінцева температура зернового матеріалу Тм2

0C 20 
Температура сушильного агенту tс.г.

0C 130 
Сумарний коефіцієнт корисної дії топки 
сушарки Т % 95 

Характеристики атмосферного повітря: 
- вологість 
- температура 
- тиск 

 
d0 

Татм 
ратм

 
кг/кг 

0С 
МПа 

 
0,015 

20 
0,105 

 
Таблиця 2 

Розрахунковий склад генераторного газу при вологості W=6% 
Вид палива Склад горючої маси, % за об’ємом 

Пелети 
Ср Нр Ор Sр Nр АР 

44,43 5,86 44,43 0,11 0,52 4,65 

Генераторний 
газ 

Склад генераторного газу, % за об’ємом 
СО,% Н2,% СО2,% Н2О,% N2 СН4,% 
30,97 29,98 6,0 4,3 27,25 1,5 

Характеристики генераторного газу 

Температура 
на виході з 

газогенератор
а, 0С 

Воло-
гість, % 

Вміст 
летючих

, кг/кг 
пелет 

Нижня 
теплотвор

на 
здатність 
вологого 
газу р

нQ , 

МДж/м3 

Верхня 
теплотвор

на 
здатність 
вологого 
газу Р

ВQ , 
кДж/м3

 

Середня 
теплоємніс
ть газу, 

кДж/м3·0С 

400 4,3 0,02 7,7 8,02 0,62 
 
Розрахунки, що входять до блоків 5 та 6, базуються на методиці [17], а основні 

розрахункові формули зведені в табл. 3. 
Важливим параметром камери газифікації є також схема створення повітряно-газової 

решітки в шарі насипного матеріалу. 
Рівномірна решітка дає можливість отримати високу якість генераторного газу та 

максимально наблизити практичні характеристики об’єкта проектування до розрахункових. 
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В залежності від діаметра камери газифікації повітряно-газова решітка може бути 
побудована шляхом різних комбінацій поглиблених у шар палива фурм. 

На рис 2 наведено кілька схем розміщення дуттьових фурм: а – периферійні прямі 
однакової довжини; б – периферійні прямі звичайні в комбінації з подовженими; в – 
тангенціальні; г – єдина центральна; д – множинні центральні; е – комбінована схема. 

 

 

Рис. 2. Схеми встановлення фурм в камері газифікації для газифікації твердого палива 

 

Рис. 3. Залежність діаметра дуттьової фурми від її типу та швидкості дуття 

 
В основу побудови цих схем прийнято положення про те, що при встановленому 

коефіцієнті порізності шару пелетованої біомаси з довжиною гранули 10-18 мм., довжина осі 
активної частини повітряно-газової протоки не перевищує 30-35 мм., при встановленій 
швидкості повітря в соплі фурми на холодне дуття 10-24 м/сек. 

Певний вплив на процес газифікації має також форма фурми, від якої залежить 
швидкість введення повітря в зону горіння та глибина проникнення його в шар матеріалу. 
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Таблиця 3 
Формули для розрахунків 

Назва параметру Розрахункова формула 
Діаметр фурменого 
поясу камери 
газифікації, м 

  
 )(867,1··

·6)(2624681
2

.

42..

yn
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ррррр
гг
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Відстань від фурменого 
поясу до горловини, м кг Dh )44,04,0(   

Кількість фурм, шт 
ф
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l

D
n

·
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 ··

85,18
n

V
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Годинні витрати 
палива, кг/год 

 
)(867,1 .

42..

yn
Р

гг
Т СС

СНСОСОV
G




  

 
Таблиця 4 

Результати розрахунків 
Назва параметру Позначення Розмірність Значення 
Продуктивність по газу Vв.г. м3/год 125 
Діаметр фурменого поясу камери 
газифікації 

Dк м 0,35 

Діаметр горловини dг м 0,175 
Відстань від фурменого поясу до 
горловини 

hг м 0,14 

Кількість фурм n шт. 11 
Діаметр фурм dф м 0,009 
Крок встановлення фурм lф м 0,100 
Теплове напруження камери В кДж/м2·год 9,2·106 

 
Запропонований алгоритм визначення параметрів камери газифікації дає можливість 

врахувати параметри дуття і геометрію фурм. На рис. 3 наведено залежність діаметру фурм 
від їх геометрії (по двом основним типам – конічна і циліндрична) та необхідній швидкості 
дуття. Тільки після задовільного результату розрахунку (4) можливий перехід до аналізу 
отриманих параметрів камери газифікації. Результати визначення параметрів камери 
газифікації за вихідними даними, наведеними в таблицях 1 та 2 представлені в таблиці 4. 
Зазначені в таблиці параметри камери газифікації є підставою для створення дослідного 
зразка. 

Слід зауважити, що запропонована методика має певні обмеження по геометрії 
проектованого об’єкта, оскільки поперечні фурми дають можливість найбільш доцільно 
розв'язати питання подачі повітря в шар для діаметра камери до 550 мм. Для побудови 
повітряно-газових решіток у камерах більшого діаметра слід зупинятися на комбінованих 
системах, що складаються із поперечних і вертикальних повітропідвідних елементів. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили запропонувати алгоритм розрахунку 
основних параметрів камери газифікації газогенераторної установки, прилаштованої до 
потреб конкретного сільськогосподарського обладнання. Наведено приклад розрахунку 
камери газифікації для енергозабезпечення зерносушарки шахтного типу продуктивністю 
6 т/год., розраховано залежність діаметру фурм від їх форми та необхідної швидкості дуття, 
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що допоможе обрати найбільш раціональні параметри для створення рівномірної 
газоповітряної сітки в фурменому перерізі для камер газифікації діаметром до 550 мм. 

На основі розгляду типових прийомів проектування, можна говорити про параметри, 
які дають можливість підійти з відомою мірою вірогідності до розрахунків і проектуванню 
камери для газифікації пелет з сировини рослинного походження з наступним 
експериментальним уточненням отриманих даних. 
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Практична відсутність у Житомирській області діючого видобутку власних традиційних 

паливно-енергетичних ресурсів та енергогенеруючих потужностей, висока енергоємність 
внутрішнього валового продукту обумовлюють обтяжливу залежність регіону в придбанні 
привозних енергоносіїв, порушення ритму виробничих процесів та великі труднощі в 
енергопостачанні житлово-комунальної сфери. З огляду на поширення світової тенденції до 
впровадження енергозберігаючих технологій із використанням альтернативних джерел 
енергії (біомаси в тому числі), вага сільськогосподарських та лісопереробних підприємств, як 
основних постачальників твердого біопалива на енергетичні ринки України, зокрема в зоні 
Полісся, має перспективи до зростання [1]. Ці галузі із споживачів енергії мають 
перетворитися у виробників, здатних задовольнити потреби місцевих підприємств та 
об’єктів комунальної і колективної власності.  

Ефективне використання енергоресурсів має вирішальне значення для економічного і 
соціального розвитку регіонів. Враховуючи те, що Житомирська область займає одне з 
лідируючих в Україні місць за загальною площею вкритих лісовою рослинністю ділянок і 
має розвинену деревообробну промисловість, достатні потенційні запаси відходів с.-г. 
виробництва, а також потужні родовища торфу, доцільним є використання цих 
енергоресурсів в якості палива для невеликих котелень місцевого призначення. Залучення до 
енергетичного комплексу області раціональних способів теплової утилізації відходів 
лісопереробки та с.-г. виробництва – ефективний метод щодо збереження для майбутніх 
поколінь викопних енергоресурсів, запаси яких в світі зменшуються зростаючими темпами. 

Твердопаливні котли, в залежності від їх конкретних характеристик, можуть бути 
орієнтовані на різні сегменти ринку: від виробництв, що мають доступ до сировини та здатні 
самі виробляти та споживати теплову енергію до підприємств муніципальної (комунальної) 
власності, які внаслідок складних фінансових умов не можуть сплачувати за спожитий газ та 
електроенергію. Досить перспективним і доцільним є застосування твердопаливних котлів на 
всіх типах деревообробних підприємств, де має місце проблема утилізації відходів 
виробництва. Можливість використання відходів деревообробки з метою енергетичного 
забезпечення підприємств (господарств) дозволяє не лише економити на транспортних та 
інших витратах, які є неодмінною складовою при утилізації вказаних відходів, а і економити 
на закупівлі палива. Відомо, що питома вартість енергії, отриманої із соломи в тюках, в 
залежності від її вологості та технології енергоконверсії, на 35-70 % нижча за питому 
вартість енергії, отриманої із природного газу [3], та на 10-20 % нижча за вартість одиниці 
енергії, отриманої шляхом прямого спалювання деревини (вологістю в межах 20 %). В 
умовах відсутності або недостатньої газифікації об’єктів різних форм власності, відсутності 
надійного постачання електроенергії, наявних фінансових проблем, які останнім часом 
склалися в державі, – твердопаливні котли є одним із засобів, що дозволить досягти 
необхідного рівня енергетичного забезпечення і енергетичної автономності підприємств та 
установ. 

Ефективність енергетичного використання твердих видів біопалив в енергогенеруючих 
пристроях підвищується в результаті організації наступних заходів:  

- механізації і автоматизації процесів складування і транспортування палива до 
енергогенеруючих пристроїв; 
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- вдосконалення конструкцій енергогенеруючих пристроїв, підвищення їх ККД, 
зниження затрат ручної праці на обслуговування устаткування і забезпечення використання 
відходів з високими показниками вологості та зольності; 

- розробки систем підготовки відходів до теплової утилізації з метою підвищення їх 
транспортних і енергетичних характеристик. 

Твердопаливні котли класифікують за такими критеріями:  
I) за матеріалом теплообмінника:  
- чавунний; 
- сталевий; 
II) за типом палива: 
- на дровах; 
- на вугіллі; 
- на пеллетах; 
- на трісках; 
III ) за способом завантаження палива: 
- з ручним завантаженням; 
- з автоматичною подачею палива, що одержали широке поширення в європейських 

країнах. Такі котли можуть працювати в залежності від типу пальника на таких видах палива 
як вугілля фракцією до 25 мм, пелетах, сухій деревній стружці. Найголовніша їх перевага в 
тому, що, завантаживши бункер один раз, котел тривалий час (від трьох до семи і більше діб 
залежно від розмірів бункера) не потребує завантаження. ККД цих котлів достатньо високий, 
викиди в атмосферу мінімальні. Проте, для роботи цих котлів необхідно автономне 
електричне живлення. 

IV) за типом автоматики управління: 
- енергонезалежні (подача повітря регулюється механічним регулятором тяги); 
- енергозалежні (подача повітря регулюється нагнітаючим вентилятором, керування 

якого здійснюється електронним блоком управління). 
V) за способом утилізації палива твердопаливні котли діляться на «класичні» та 

піролізні (газогенераторні). 
Вибір котла конкретного типу обумовлюється його вартістю, потужністю, ККД, 

тривалістю безперервної роботи, типом палива та вимогами до його фізичних характеристик, 
габаритними розмірами тощо (табл. 1).  

Традиційні котли прямого спалювання мають розширену топку (чим менша 
теплотворна здатність палива, тим топка більша) і відносно низький робочий тиск (2 атм). 
Аналіз конструкцій котлів прямого спалювання (табл. 1) показав, що, основними загальними 
характеристиками цих котлів є:  

- ККД роботи не більший 71-79 %;  
- можливість використання додаткових видів твердого палива (кокс, пеллети, брекети, 

тюки, тріска);  
- низький рівень або відсутність автоматизації (ручне регулювання температури 

теплоносія);  
- невеликий час горіння однієї закладки палива.  
Низький рівень автоматизації роботи таких котлів не дозволяє працювати системам в 

повністю автоматичному режимі і вимагає регулярного завантаження палива (вугілля – 
зазвичай кожні 6-8 годин і дрова – 2-3 години). Керувати процесом горіння твердого палива 
складно, тому точність підтримки заданої температури невисока. Автоматична підтримка 
заданої температури здійснюється за допомогою встановленого на виході із котла датчика, 
що відстежує температуру води (теплоносія). Проте позитивним в роботі таких котлів є те, 
що даний пристрій не потребує підключення до джерела електричної енергії і залишається 
простим у конструкційному виконанні та низьковартісним.  

Невисока вартість та повна незалежність від електроенергії – головні переваги цього 
класу котлів. Проте в наші дні таке устаткування вже застаріло і на зміну йому прийшли 
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твердопаливні котли із застосуванням передових технологій, що забезпечують високу 
ефективність, надійність, безпеку, а також простоту та тривалість експлуатації. 

 

Таблиця 1 
Порівняльні особливості типів твердопаливних котлів 

Вимоги до палива Переваги Недоліки 
Класичні твердопаливні котли на колосниковій решітці (прямого спалювання)

Вугілля, дрова, 
солома, брикети, 
тюки 

Проста технологія, 
надійність, невисока 
вартість, можливість 
використання різних 
видів палива 

Невисокий ККД; цикл прогоряння однієї 
порції палива – не більше 3-4 год.; майже 
повна відсутність можливості регулювання 
температури теплоносія. 
Основний недолік: працюють циклом: 
завантаження палива — розпалювання — 
горіння — затухання — чистка котла. 
Дозавантаження котла можливо, але 
технологічно ускладнено

Твердопаливні котли тривалого горіння (Candles) 
Вугілля, кокс, 
пелети, дрова, 
брикети, тріска 
вологістю до 35 % 

Час роботи котла на 
одній порції палива до 
3-х діб; 
енергоавтономність

Низький ККД (близько 70 %); відсутність 
можливості регулювання температури 
теплоносія; високі вимоги до якості палива 

Твердопаливні котли на пеллетах (автоматизовані) 

Пелети 

Великі інтервали між 
завантаженням 
палива; високий ККД; 
широкий діапазон 
регулювань теплової 
потужності; 
компактне пакування 
палива 

Висока вартість як самих котлів, так і палива 
до них; потребують підключення до 
електроживлення 

Газогенераторні (піролізні) котли
Сухі брикети, 
тирса, стружка, 
тріска, суміш 
деревини, торф, 
відходи харчової і 
легкої 
промисловості, 
що містять 
целюлозу, 
вологість до 20 % 

Високий ККД ; великі 
інтервали між 
завантаженнями 
палива; широкий 
діапазон регулювань; 
надійність і зручність 
в експлуатації 

Потребують підключення до 
електроживлення; за відсутності футерування 
камери завантаження чутливі до вологості 
палива; при неповному футеруванні камери 
згорання дуже швидко виходять з ладу із-за 
прогорання стінок 

 

Перш за все, високу ефективність спалювання забезпечують котли із пальниками 
сучасних конструкцій, що здатні отримувати максимальну кількість енергії з деревної 
сировини. Наприклад, в твердопаливних котлах BUDERUS Logano G211, DAKON DOR, 
DEMRAD 30-60 E паливо може спалюватися двома способами: відгоранням і прогоранням. 
Ефективність спалювання забезпечується за рахунок використання системи колосників і 
нової конструкції камери згоряння із спільним використанням первинного і вторинного 
повітря та можливістю регулювання подачі додаткового повітря (рис. 1). Простіше кажучи, 
при такому процесі горіння повітряні потоки формуються так, щоб дрова тліли в нижній 
частині топки біля колосника, а продукти згорання, що виділяються, догорали в додатковій 
камері під колосником. Це забезпечує більш рівномірне і тривале горіння палива, його більш 
повне використання. Завдяки конструкції сучасних котлів максимально можлива частина 
тепла передається безпосередньо теплоносію, а високоефективна теплоізоляція зводить до 
мінімуму теплові втрати.  
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Рис. 1. Схема конструкції твердопаливного котла прямого спалювання: 1 – патрубок 
подачі води; 2 – дросель димоходу; 3 – боров; 4 – димоходний канал; 5 – канал подачі 
вторинного повітря; 6 – патрубок оберненої подачі води; 7 – камера нагрівання; 8 – 
регулятор; 9 – верхній отвір; 10 – канал подачі повітря; 11 – камера спалювання; 12 – 

вентилятор; 13 – водяний теплообмінник; 14 – форсунка; 15 – нижній отвір; 16 – датчик 
температури; 17 – датчик тиску. 

 

Для забезпечення оптимізації процесу спалювання певного виду палива деякі 
виробники випускають спеціальні модифікації, що найкраще пристосовані саме для окремих 
видів палива. ККД таких котлів може досягати 78 % (котли серії Dor D і FB D від DAKON, 
U22 D від VIADRUS, Logano G211 D, Logano S111 від BUDERUS). Наприклад, у чеської 
фірми DAKON в асортименті присутні котли для всіх видів твердого палива (модифікація 
DOR), а також моделі, розраховані, в першу чергу, для спалювання деревини і деревних 
відходів (модифікація DOR D). Будова DAKON DOR D аналогічна будові серії DOR. 
Основна відмінність — камера згорання модифікації DOR D доповнена жаростійкими 
сегментами і шамотними дошками, призначеними для поліпшення спалювання деревини і 
виступаючими в якості каталізаторів. Перевага даних котлів — можливість спалювати 
деревину з вологістю до 35 %. В VIADRUS ця проблема вирішена за рахунок збільшеного 
отвору для завантаження твердого палива, що забезпечує більший об’єм закладки деревини, 
якої вистачає на 6-10 годин горіння. 

У деяких котлах конструктивно передбачений захист від перегріву. Саме наявність цієї 
деталі вигідно відрізняє котли OPOP (Чехія) від багатьох твердопаливних котлів від інших 
виробників. Захист від перегріву забезпечується наявністю водяного охолоджувального. Ця 
система може контролюватися вручну, тобто при збільшенні температури теплоносія 
необхідно відкрити вентиль на патрубку відведення рідини, що охолоджує систему (вентиль 
на патрубку, що підводить, постійно відкритий). Крім того, ця система може також 
управлятися автоматично. Для цього на відвідному патрубку встановлюється клапан 
зниження температури, який автоматично відкриватиметься при досягненні теплоносієм 
максимальної температури. 

З метою регулярної подачі палива в топку котла, ряд фірм розробили автоматизовані 
топкові апарати (АТА). По мірі згорання палива, його нова порція подається із 
завантажувального бункера автоматично. Але паливо в цьому випадку годиться вже не будь-
яке, а дрібних фракцій. Виробництвом побутових АТА для котеджів сьогодні займаються 
багато іноземних компаній в усьому світі. На українському ринку починає з’являтися 
продукція від ВАХi (Італія), BENTONE (Швеція), VERNER (Чехія), VIESSMANN 
(Німеччина). Конструкційне виконання та принцип роботи моноблочних апаратів різних 
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виробників подібні. Наприклад, Vitolog 300 від VIESSMANN потужністю 5…26 кВт 
складається з двох агрегатів: котла з топкою і 213іроліз ни пальника. 

Стоккерний пальник включає в своїй конструкції металевий контейнер, до якого 
приєднаний шнековий транспортер, що переходить в пристрій пальника з нагнітаючим 
повітря вентилятором. Завантаження деревних гранул із спеціального контейнера ємкістю 
150 л здійснюється автоматично за допомогою спеціального гвинтового конвеєра, що 
переходить у нагнітаючий вентилятор. В залежності від температури зовнішнього повітря 
об’єму контейнера може вистачити на дві доби роботи котла. Новітня розробка компанії – 
Vitolog 300 по зручності обслуговування та комфорту відповідає газовим і рідкопаливним 
котлам завдяки вбудованому цифровому контролеру і модульованому процесу узгодження 
номінальної потужності і теплового навантаження. Об’єму контейнера цілком достатньо для 
автоматичної роботи котла протягом двох діб. Є пристрої з терміном безперервної роботи до 
2…7 діб (VAP 25 Zeus від VERNER (Чехія). 

Принципові зміни при використанні твердих видів біопалив відбулися із 
впровадженням і розвитком конструкціно-технологічного виконання піролізних та 
газогенераторних котлів (рис. 2). Як піроліз, так і газогенерація побудовані на термічному 
розкладанні твердого біопалива з обмеженням доступу кисню. Результатом піролізу є 
утворення деревного вугілля (теплотворна здатність 7000-8000 кал/кг), генераторного газу 
(теплотворна здатність 800-1200 кал/м3) та рідких фракцій, теплова утилізація яких також 
можлива. При газогенерації утворюється лише тільки газогенераторний газ, теплотворна 
здатність якого знаходиться в межах від 6700 кДж/м3 до 35000 кДж/м3 в залежності від 
конструкційно-технологічного виконання газогенераторного котла. Хоча ці котли позбавлені 
однієї з головних переваг традиційних агрегатів на твердому паливі – незалежності від 
електроенергії, проте майже повне спалювання палива з мінімальною кількістю золи і сажі, 
можливість автоматичного регулювання інтенсивності горіння та їх високий ККД (від 85 %) 
є умовами до зростання потреб з боку споживачів на котли саме таких конструкцій.  

 

 
 

Рис. 2. Схема конструкції твердопаливного котла піролізного типу:  
1 – первинне повітря; 2 – паливо; 3 – колосник; 4 – вторинне повітря;  

5 – вентилятор; 7 – гази, що видаляються; 6, 8 – вхід і вихід води; A – камера газифікації, , 
C – камера опалювання; D – вихід відпрацьованих газів. 

 

Принцип безкисневого отримання теплової енергії із деревного палива давно відомий і 
широко застосовується в теплогенеруючих установках. Інженерні дослідження 
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технологічних особливостей процесів піролізу та газогенерації забезпечили появу широкого 
спектру відповідного техніко-технологічного устаткування, головний принцип роботи якого 
полягає у наступному. У шар тліючого палива, що знаходиться в паливному бункері, 
вентилятором подається повітря (рис. 2). В результаті утворюється горючий генераторний 
газ, що складається в основному із СО, та деревне вугілля. Утворений газ проходить через 
керамічну форсунку, де змішується з додатковим (вторинним) повітрям. Газоповітряна 
суміш запалюється в камері згорання, стикаючись з каталізатором, при цьому згорають і 
важкі з’єднання, і частки сажі. Порівняно з котлами поверхневого горіння, такі котли 
виробляють димові гази, що практично не містять токсичних і інших домішок. 

Розпалювання котлів таких конструкцій здійснюється традиційно, або за допомогою 
системи електричного підпалювання. Проте, такі котли критичні до вологості палива 
(вологість до 20 %), хоча в загальному випадку для газифікації можуть використовуватися 
сухі брикети, тирса, стружка, тріска, суміш деревини і деревних відходів, деякі види торфу, а 
також відходи харчової і легкої промисловості, що містять целюлозу. При підвищенні 
вологості палива знижується теплотворна здатність газу, збільшується утворення накипу, 
дьогтю і конденсату.  

Більшість виробників забезпечують управління котлом від кімнатного програматора. 
На пульт управління виводяться параметри роботи котла (температура теплоносія, сигнали 
про аварійні ситуації, режим роботи вентилятора). Як правило, газогенераторні котли 
використовуються в опалювальних системах з примусовою циркуляцією теплоносія. Всі 
вони є одноконтурними і гарячої води не виробляють. Але завдяки високій ефективності і 
екологічності популярність їх на ринку залишається високою. Декілька модифікацій котлів з 
піролізним спалюванням випускає чеська фірма DAKON (GASOGEN і KP PYRO потужністю 
до 40 кВт), а також німецька VIESSMANN (Vitolig 150 – до 80 кВт).  

Асортимент імпортних твердопаливних котлів, представлених на витчизняному ринку, 
значно бідніше у порівнянні не лише з газовими або рідкопаливними, але і з електричними 
котлами. Серед зарубіжних виробників можна назвати чеські фірми VIADRUS, DAKON, 
OPOP, VERNER, німецькі VIESSMANN, BUDERUS, JUNKERS турецькі DEMRAD, 
італійські FERROLI. 

Основними загальними характеристиками газогенераторних (піролізних) котлів, 
виходячи з аналізу технічної документації, є:  

- підвищений ККД роботи – до 85 % (на 4…7 % вище, ніж в традиційних 
твердопаливних котлів);  

- робота лише на целюлозовмісних відходах;  
- можливість автоматизації (використання програмованих пультів управління); 
- енергозалежність (без електрики не працюють);  
- автоматичне включення димососа при відкритті дверець топки (для захисту від 

чадного газу);  
- вища вартість (у порівнянні з традиційними котлами). 
Для вибору твердопаливного котла із забезпеченням максимально ефективної його 

роботи, необхідно врахувати такі їх параметри, як якість та вид палива, умови роботи котла 
та вимоги споживача теплової енергії.  

Всі котельні України щорічно споживають понад 26 млн т у. п., причому котельні, 
розміщені в сільській місцевості, використали близько 0,9 млн т у. п. і ця потреба може бути 
покрита за рахунок використання відходів рослинництва [1]. Котли на біомасі можуть 
конкурувати з котлами на природному газі в районах, де доступні значні ресурси біомаси. Їх 
впровадження буде вагомим внеском в місцеве самоенергозабезпечення регіонів та окремих 
підприємств. Крім того, на відміну від біоетанолу чи біодизелю, енергоконверсія нехарчових 
вихідних матеріалів дозволяє зняти питання про небезпеку використання 
сільськогосподарських земель для вирощування енергетичних культур, які могли б бути 
використаними для вирощування культур продовольчого спрямування. 

Котли за технологією прямого спалювання. Виробництво тепла з біомаси є 
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конкурентноспроможним вже зараз, навіть за використання закордонного обладнання. При 
певних умовах, таких як утилізація власних відходів з нульовою вартістю (наприклад, 
відходи деревини на деревообробному підприємстві, надлишки соломи на фермі) та 
використання вітчизняного обладнання (котли українського виробництва), виробництво 
тепла з біомаси може бути більш реальним, ніж з дорогих викопних палив. Багато 
деревообробних підприємств та лісогосподарств переобладнали власні вугіллі та мазуті 
котли на системи спалювання власних відходів рослинного походження. Загальна кількість 
таких котлів в Україні становить близько 1000 одиниць, що становить майже 75 % всіх 
котлів, що працюють в деревообробній та лісовій промисловості. Зазвичай, переобладнані 
котли мають дуже низький ККД та високий рівень викидів. Велика кількість котлів на 
деревині українського виробництва працює на різних українських підприємствах, переважно 
це водогрійні котли потужністю до 1 МВт. Багато вітчизняних котлів та печей на деревині 
знаходяться в приватному користуванні, особливо в сільській місцевості [2]. 

Таблиця 2 
Пріоритетне (з найкращими економічними показниками) біоенергетичне обладнання, 

що може бути встановлено в Україні до 2015 р. [2] 
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Котельні центрального опалення на 
деревині потужністю 1-10 МВт 

500 500 0,51 4400 0,26 100 

Промислові котли на деревині 
потужністю 0,1-5 МВт 

360 360 0,46 6000 0,24 72 

Домашні котли на деревині потужністю 
10-50 кВт 

53000 1590 1,65 4400 0,84 318 

 
В табл. 2, 3 відображене пріоритетне обладнання для спалювання біомаси, що може 

бути встановлено в Україні в найближчі роки, а в табл. 4, 5  економічні показники 
українських твердопаливних котлів за їх серійного виробництва. 

 
Таблиця 3 

Котли для спалювання біопалива, що серійно 
випускаються на заводах України [3] 

Виробник Марка котла 
Потужність, 

кВт 
Витрати 

палива, кг/год 
к.к.д., % 

ВАТ «Могилів-
Подільский  

машинобудівний 
завод» 

КОВА-25 25 8 85 
КОВА-50 50 15 90 
КОВП-25 25 6 85 
КОВП-50 50 13 85 
КОВП-100 100 25 89 

ВАТ «Броварский 
завод  

комунального  
обладниння» 

Ardenz TG 20  20 4,08 84 
Ardenz T 50  50 21 84 
Ardenz T 75  75 33 84 
Ardenz T 100  100 48 84 
Ardenz T 200  200 96 84 
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Таблиця 4 
Економічні показники українських котлів на деревині [2] 

Економічні показники 
Потужність котлів на деревині, кВт 

100 250 500 1000 1500 
Вартість котла, тис. гривень 35 75 135 210 392 
Витрата деревного палива, т/рік 360 900 1791 3583 5374 
Економія природного газу, тис. м3/рік 86 215 430 860 1290 
Період окупності, років 1,2 1,1 1 0,7 0,8 

 
Так, ВАТ «Броварський завод комунального обладнання» випускає типорозмірний ряд 

мультипаливних водогрійних котлів, що працюють на дровах, тирсі, паливних брикетах і 
торфі, а також можуть використовувати в якості палива кам’яне вугілля. Ці котли призначені 
для теплопостачання об’єктів побутового, комунального і промислового спрямування. 
Науковцями НУБіП України спільно з чеськими колегами розроблено й розпочато 
виробництво на Могилів-Подільському машинобудівному заводі котлів-автоматів і котлів 
газифікації потужністю 25, 50 та 100 кВт, які працюють на біопаливі. З метою підвищення 
рівня автоматизації обладнання, у типових конструктивно-технологічних рішеннях котлів-
автоматів функцію дозаторів виконують шнекові транспортери, що керуються за заданою 
програмою. 

Таблиця 5 
Економічні показники українських котлів на соломі [2] 

Економічні показники 
Потужність котлів на соломі, кВт 

60 130 250 500 700 1000 

Вартість котла, тис. грн 32 62,4 91,8 160 238,7 302,8 
Тип солом'яного тюка малі  12 кг круглі  250 кг великі  500 кг 
Витрата соломи, т/рік 68 146 281 563 788 1100 
Економія природного газу, 
тис. м3/рік 

22 48 92 185 259 361 

Період окупності, років 3,7 3,5 2,5 2,3 2,2 2,2 
 

Ефективне використання котлів на твердому біопаливі обумовлене розробкою сучасних 
технологій підготовки сировини, систем автоматичного управління процесом спалювання та 
спеціальних (керамічних) матеріалів камер згорання. Автоматичні водяні опалювальні котли 
КОВА призначені для обігріву житлових будинків, дач і інших об’єктів із тепловим 
навантаженням 25 кВт і 50 кВт. Завдяки великому об’єму топки, електронному регулюванню 
з використанням термостату і пальнику типу реторти із завантажувальним пристроєм дані 
котли працюють в автоматичному режимі. Вони призначені для  спалювання  паливних 
гранул з деревини й рослинної біомаси. Потреба в паливі при номінальній продуктивності 
складає відповідно 7,2 та 9,7 кг за годину. При мінімальному завантаженні цих котлів 
достатньо 1,5 і 2,3 кг паливних гранул за годину [4]. 

Котли, що працюють за технологією газифікації. Котли таких типів призначені для 
спалювання кускової деревини діаметром 80…150 мм з вологістю до 20 % й паливних 
брикетів з біомаси. Також в камеру завантаження можна додавати до 10 % стружки чи інших 
дрібних деревних відходів. Підвищення ефективності котлів газифікації викликається 
встановленням акумулюючих місткостей, які можуть продовжувати роботу опалювальної 
системи на протязі 1-3 днів після останнього завантаження біопалива. Для  котла КОВП-25 
достатньо, щоб об’єм акумулюючої місткості складав до 1500 літрів. Установка котла з 
місткістю акумуляції приносить ще кілька вигод. По-перше, зменшується на 20…30 % 
витрата біопалива, бо котел працює на повну потужність з максимальною ефективністю аж 
до повного завершення роботи. По-друге, подовжуються терміни служби котла і димаря, бо 
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відбувається мінімальне утворення дьогтю і кислот при мінімізації роботи котла на 
перехідних режимах. Нарешті, зростає комфортність опалювальної системи,  а також її 
екологічна  безпека. Генераторний газ в процесі згорання взаємодіє з активним вуглецем, 
унаслідок чого димові гази на виході з котлів газифікації майже не містять шкідливих  
домішок, а також істотно скорочують викиди СО2 в довкілля. Потреба в паливі при 
номінальному навантаженні складає відповідно 6 та 25 кг за годину при потужностях 25 і 
100 кВт, відповідно. А коефіцієнт корисної дії даних котлів становить не менше 80…89 % 
[4]. Широкий асортимент котлів газогенераторного типу пропонує ВАТ «Мотор Січ». Котли 
на дровах «Мотор Сич» (табл. 6) відрізняються тим, що при виготовлення стінок камери 
згорання і камери завантаження використовують високоякісну сталь завтовшки 6-10 мм і 
покриття (футерування) з якісного керамобетона. Наявність футерування камери згорання 
дозволяє надійно захистити стінки котла від можливого прогорання, і значно підвищити 
температуру усередині котла. Футерування котла також створює відмінні умови для повного 
спалювання твердого палива з мінімумом викидів та дають можливість спалювати деревину 
вологістю до 50 %.   

Ефективність використання котлів газогенераторного типу очевидна. Для прикладу, 
проведемо прості розрахунки. В Україні вартість магістрального природного газу, яка 
залежить від обсягів спожитого газу, в середньому складає 4,6 грн/м3 для юридичних осіб та 
1,8 грн/м3 для населення. Для отримання 1 МДж теплової енергії необхідно спалити 0,115 м3 
природного газу, із чого походить, що вартість 1 кВт теплової енергії при використанні 
природного газу складає 0,53 грн для юридичних осіб та 0,21 грн для населення.  

 
Таблиця 6 

Техніко-економічні характеристики газогенераторних котлів від   
ВАТ «Мотор Січ» (потужністю до 60 Вт) 

№ 
п/п 

Параметри 
Один. 
вимір.

Модельний ряд 
МС-16 МС-25 МС-32 МС-40 МС-60 

1 Теплопродуктивність кВт 8-19 13-30 16-38 20-48 30-72 
2 Об’єм камери завантаження 

(газоутворення) 
м³ 0,08 0,13 0,13 0,17 0,33 

3 Об’єм води л 61 94 107 114 153 
4 Робочий тиск теплоносія 

(не більше) 
МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

5 ККД при пологості палива: 
20% 
40% 

% 
 

90 
82 

 
90 
82 

 
90 
82 

 
90 
82 

 
90 
82 

6 Температура 
відпрацьованих газів 

0С 110 110 110 110 110 

7 Споживана електрична 
потужність 

Вт 40 40 40 40 90 

8 Опалювальна площа 
(орієнтовна) 

м² 80-190 130-300 160-380 200-480 300-720

9 Максимальна довжина 
палива 

м 0,З8 0,5 0,5 0,5 1,0 

10 Габаритні розміри: 
глибина 
ширина 
висота 

мм 

 
1055 
745 
1255 

 
1450 
740 
1250 

 
1480 
740 
1250 

 
1500 
840 
1360 

 
2240 
850 
1360 

11 Маса кг 420 530 610 680 1050 
12 Паливо, яке 

використовується 
 Дрова, паливні брикети 

13 Ціна грн 17 000 19 000 21 000 25 000 38 000 
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При середній вартості 1 м3 дров 300 грн, їх теплотворній здатності 12 МДж/кг, середній 
щільності 700 кг/м3, 1 МДж теплової енергії, що отримана при спалюванні дров коштує 
0,036 грн. Розглянемо витрати на опалення дровами приміщення площею 400 м2 і висотою 
2,5…2,7 м за один опалювальний сезон в Україні. Відомо, що в умовах помірного 
європейського клімату для забезпечення необхідного мікроклімату в приміщеннях у 
відповідності до санітарних норм, номінальна теплова потужність обладнання повинна 
складати 0,1 кВт на 1 м2 опалювальної площі. Тоді для опалювання приміщення в 400 м2 
необхідно встановлення котла номінальною потужністю 40 кВт. Враховуючи теплотворну 
здатність дров, для забезпечення необхідних санітарних температурних умов в приміщенні, 
добова потреба в дровах складатиме 120 кг, а сезонна (за 180 діб) – 21600 кг. В грошовому 
еквіваленті це складатиме 9257 грн. Розглянемо фінансові затрати на опалення цього 
приміщення протягом опалювального сезону (табл. 7). 

Таблиця 7 
Порівняльні техніко-економічні показники організації опалювання приміщення 

площею 400 м2 протягом опалювального сезону (180 діб) 
 

Тип енергоносія 
Вартість 1 
кВт, грн 

Витрати на опалювання, грн 

За місяць За сезон 

Опалювання магістральним 
газом (юр. особи) 

0,53 грн 7 632 1373760 

Опалювання магістральним 
газом (фіз. особи) 

0,21 грн 3 024 544320 

Опалювання дровами 0,1 грн 1 542 9257 

 
Слід зазначити, що показники в табл. 8 розраховано для теоретичного к.к.д. теплового 

обладнання, близького до 100 %, чого в реаліях бути не може. Тому при розрахунку 
показників ефективності теплової утилізації в реальних умовах слід враховувати к.к.д. 
технологічного обладнання. Наприклад, при переході від опалювання магістральним газом 
до опалювання деревиною шляхом її спалювання в котлі «Мотор Сич – 40», вартістю 
25 000 грн, к.к.д. якого складає 90 % (табл. 6), власник нерухомості площею 400 м² за один 
опалювальний сезон має можливість зекономити на опалюванні близько 34 257 грн і 
повністю окупити вартість обладнання.  

Загальні витрати у процесі виробництва, транспортування та кінцевого використання 
теплової енергії складають 50…55 % від її вартості [4]. З метою зниження собівартості 
енергії, загалом, та виробленої із твердих паливних ресурсів, зокрема, необхідно звести до 
мінімуму витрати на транспортування енергоресурсів, що можливо здійснити шляхом 
максимального використання місцевих видів палива, в тому числі альтернативних. 
Дослідження науковців зводяться до висновку, що для багатьох регіонів України 
використання власного твердого біопалива є більш економічно та екологічно вигідним у 
порівнянні із використанням кам’яного вугілля або нафтопродуктів. Вироблене з місцевої 
сировини біопаливо обходиться у 2-4 рази дешевше й не потребує значних транспортних 
витрат на його доставку [5]. Світова тенденція до зростання вартості енергоресурсів 
обумовлює скорочення обсягів споживання у господарському комплексі області традиційних 
палив немісцевого походження та заміщення їх місцевими видами енергоресурсів, сумісно із 
впровадженням новітніх ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій 
біоенергоконверсії. 

Енергетичний потенціал паливних ресурсів Полісся України загалом та Житомирської 
області зокрема оцінюється наявністю викопних твердих паливних ресурсів (торфу, бурого 
вугілля) та відходами сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (біомаси), 
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найбільшу частку у структурі яких займає побічна продукція рослинництва (64 %), меншу 
(29 %) – відходи лісо переробки. 

Буре вугілля «наймолодше» із викопного вугілля, має бурий колір містить 65…70 % 
вуглецю, теплота згорання  10…16 МДж/кг. Сучасні технології теплової утилізації бурого 
вугілля (метод вугільного пилу та метод киплячого шару), на відміну від технологій 
спалювання кам’яного вугілля в традиційних котельнях, передбачають мінімум шкідливих 
викидів у навколишнє середовище. Окрім того, відомі технології видобутку з цього виду 
копалин керосину, бензину та дизпалива. 

Україна має можливість вирішення проблеми місцевої енергетики, екології і 
підвищення родючості грунтів, в тому числі, за рахунок покладів торфу, 47 % світових 
запасів якого приходиться на вітчизняні надра. В області нараховується понад 500 торф’яних 
родовищ. Загальні експлуатаційні запаси торфу лише по трьох родовищах, на яких 
здійснюється видобування торфу, становлять близько 10 млн. т, у тому числі торфу 
паливного – 6 млн. т, що достатньо для роботи підприємств терміном на 50 років [6].  

Проте варто враховувати той фактор, що майже всі родовища, що є на балансі в регіоні, 
розвідані до 1990 року. Переважна кількість з них розвідувалась з метою забезпечення 
добривом чи паливом окремої місцевості (колгоспу, району) за умов бюджетного 
фінансування витрат. В результаті виникнення складних фінансових умов переважна 
більшість таких родовищ не змогла витримати конкуренцію в умовах ринкової економіки і 
прийшла в занепад. 

У даний час матеріальна база ДП «Житомирторф» та енергоємне діюче устаткування з 
випуску паливних торфобрикетів не забезпечують належну ефективну організацію 
виробництва. Геологічне вивчення сировинної бази та залучення до розробок нових родовищ 
не проводяться. Рівень зносу основного технологічного устаткування та транспортних 
засобів становить 80 %. Великим тягарем для підприємств став земельний податок, що є 
однією з причин їх збитковості. Проте, потужна та якісна сировинна база, за умови 
державної підтримки галузі, дає потенційні можливості для нарощування обсягів 
виробництва та постачання торфу на експорт [6]. Збільшення обсягів випуску торф’яного 
палива відкриває реальну перспективу забезпечення потреби області в енергоносіях за 
рахунок місцевих ресурсів та призведе до зменшення бюджетних витрат на закупівлю палива 
в інших регіонах. 

Відходи рослинництва є альтернативою викопним енергоресурсам, що знаходяться на 
території зони Полісся, і Житомирської області у тому числі, являються ресурси рослинного 
походження у вигляді біомаси, яка є вагомою частиною усього обсягу перспективних 
поновлювальних джерел енергії для отримання твердого біопалива. Основними складовими 
потенціалу рослинної сільськогосподарської біомаси є енергетичні культури, солома та інші 
відходи рослинництва (стебла, початки, лушпиння тощо). У Житомирській області біомаса 
рослинного походження, яка є придатною для переробки на тверде біопаливо, в основному 
представлена соломою зернових культур, стеблами та качанами кукурудзи на зерно, 
стеблами і лушпинням соняшника, соломою ріпаку, сої тощо. Оцінка можливостей 
використання відходів рослинництва на прикладі Житомирської області показала, що 
щорічний обсяг цих відходів, основну частку яких складає солома зернових, знаходиться на 
рівні 280 тис. т [6]. Використання соломи зернових культур для енергетичних потреб 
регіону, на сьогодні є одним із перспективних, адже питома вартість соломи набагато нижча 
питомої вартості мінеральних видів палив (табл. 8). 

Відходи лісопереробки. За офіційними даними, Україна займає 8 місце в Європі за 
площею і запасами лісу. Загальна площа земель лісового фонду становить близько 9,5 
млн. га, що складає більше 15 % території України. Житомирська область займає перше 
місце в Україні за площею лісів і має розвинену деревообробну промисловість. Структура 
лісів Житомирщини потребує проведення щорічних рубок з догляду та вибірково-санітарних 
рубок на площі близько 55 тис. га. Все це зумовлює наявність значного обсягу відходів 
лісогосподарського виробництва.  



 220

Таблиця 8 
Порівняльна характеристика властивостей палива [3] 

Вид палива 
Теплотворна  
Здатність 

Вартість 
(на 2007 р.) 

Питома вартість енергії 
палива 

Природний газ 8570 ККал/м3 1010 грн/тис. м3 118 грн/ГКал 

Вугілля 5153 ККал/кг 650 грн/т 126 грн/ГКал 

Солома в тюках 3238 ККал/кг 120-250 грн/т 37-78 грн/ГКал 

 
Значна кількість відходів лісозаготівлі і виробництва пиломатеріалів використовується 

у промисловості. Проте цей показник ще залишається досить низьким і не досягає рівня 
50 %, а використання навіть половини від вказаної кількості відходів в якості палива може 
значно зменшити рівень використання природного газу в області (табл. 9). 

 
Таблиця 9  

Обсяги відходів лісозаготівлі і деревообробки в Житомирській області  
у перерахунку на природний газ 

Сировина 
Обсяг отриманих 

відходів, кг 

Теплотворна 
здатність, 
МДж/кг 

Кількість зекономленого 
газу, м3 

Неліквідна деревина від 
рубок з головного 
догляду 

77225600 

10-12 

25741867 

Рубки формування і 
оздоровлення лісів 

106629600 35543200 

Тирса 4800000 1600000 
Джерело: розраховано за даними Житомирського обласного управління лісового господарства. 
 
Найбільш доцільною вважається утилізація рослинних відходів з метою отримання 

тепла, що значно скорочує витрати на закупівлю енергоносіїв та сприяє розв’язанню 
екологічних проблем, пов’язаних з використанням традиційного палива. Відходи деревини 
майже не мають у своєму складі сполук сірки та хлору, а вміст сполук азоту у 100…150 разів 
нижчий, ніж у природних копалинах. Тому концентрація шкідливих речовин у викидах у 
повітря значно нижча, ніж при спалюванні викопних видів палива (табл. 10).  

Основні паливно-технологічні характеристики твердого біопалива прийнято вважати 
сталими. Проте біомаса, як тверде біопаливо, має низку особливостей, які відрізняють її від 
традиційних енергоресурсів, що застосовуються для опалення. Найбільш важливою паливно-
технологічною характеристикою біомаси є її теплотворна здатність, яка залежить від багатьох 
чинників: генетичних особливостей енергетичних рослин, впливу навколишнього середовища, 
умов зберігання, вологості тощо. У табл. 10 наведено середню теплотворну здатність різних 
видів енергетичної сировини при абсолютній її вологості на рівні 20 %. Спалювання кускових 
відходів, стружки та тирси через значний рівень вологості є менш ефективним у порівнянні з 
тепловою утилізацією паливних брикетів і гранул.  

Важливою характеристикою твердого біопалива є щільність. Актуальним постає 
питання технологічного забезпечення процесів приготування біомаси для спалювання, 
фізико-хімічні властивості якої визначають вибір конструкційно-технологічного виконання 
теплотехнічного обладнання та впливає на техніко-економічні та екологічні показники його 
роботи. 
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Таблиця 10 
Порівняльна еколого-економічна характеристика властивостей деяких видів палива 

Вид палива 
Вологість 

матеріалу, % 
Теплотворна 

здатність, МДж/кг
Вміст 
сірки, % 

Вміст золи,
% 

Природний газ - 35–38 МДж/м3 - - 
Кам’яне вугілля - 15–25 1–3 10–35 
Паливо моторне - 42,5 0,2 1,0 
Мазут - 42 1,2 1,5 
Тріски дерев, тирса 40–45 10,5–12,0 - 2,0 
Брикети, гранули з деревини 7–8 16,8–21,0 0,1 1,0 
Брикети, гранули з соломи 8–10 16,5–18,8 0,2 4,0 

Джерело: [3]. 
 
З огляду на викладене, найважливішою роллю брикетування є збільшення теплотворної 

здатності відходів (біомаси). Найбільш раціональним є поєднання лісопильного виробництва 
і лінії з виробництва паливних гранул.  

 

Таблиця 11 
Характеристика твердих видів біопалива в залежності 

від технології їх приготування для спалювання 

Вид біопалива Щільність, кг/м3 
Теплотворна здатність, 

МВт/м3 

Звичайна солома 20-50 0,16-0,7 
Подрібнена солома (січка) 40-60 0,13-0,19 
Великі прямокутні паки 70-130 0,23-0,43 
Круглі паки соломи 60-90 0,19-0,29 
В’язанки соломи 50-110 0,16-0,36 
Брикети із соломи 300-450 0,99-1,48 
Пеллети із соломи 350-500 1,1-1,6 
Тріски дерев, тирса 220-250 2,3–3,0 
Брикети, гранули з деревини 450-650 7,5–13,6 
 

В процесі аналізу стану регіонального ринку енергетичних матеріалів та 
нафтопродуктів запропоновано застосувати коефіцієнт забезпеченості попиту за рахунок 
власного виробництва на підставі даних статистичної звітності щодо їх виробництва та 
споживання за виразом: 

                                    Kn = O
100%

C
 ,                                                           (1) 

де О – обсяг виробництва даних ресурсів в регіоні; 
     С – загальне споживання даних ресурсів в регіоні.  

 
Аналіз наведених даних показує, що область забезпечує власні потреби в 

енергоресурсах ресурсах на 22,6 %, в тому числі в паливі – на 8,9 % за рахунок дров для 
опалення, торфу паливного і торф’яних брикетів, коефіцієнти забезпеченості попиту на які 
обсягами власного виробництва складають відповідно 119,7 %, 132,1 % та 71,3 %. Потреби в 
теплоенергії забезпечуються стовідсотково за рахунок місцевих ресурсів. Проте, потенційні 
можливості місцевих ресурсів (табл. 12) дозволяють стверджувати, що є можливим 
зменшення витрат на привозні енергоресурси в області за рахунок використання місцевих. 
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Таблиця 12 
Середні показники виробництва та споживання основних видів паливно-енергетичних 

ресурсів у Житомирській області за 2010-2011 р.р. 

Види палива Виробництво Споживання 
Коефіцієнт 

забезпеченості 
попиту, % 

Всього, тис. т у.п. 634,0 2726,8 23,3 
   у тому числі: 
Паливо 

 
162,2 

 
1819,2 

 
8,9 

           з нього: 
Кам’яне  вугілля, тис. т 

 
- 

 
95,1 

 
- 

Природний газ, млн. куб. м - 1029,4 - 
Торф паливний, тис. т 21,0 15,9 132,1 
Дрова для опалення, тис. куб. м 569,6 475,9 119,7 
Торф’яні брикети, тис. т 8,2 11,5 71,3 
Автомобільний бензин, тис. т - 119,8 - 
Дизпаливо, тис. т - 128,6 - 
Мазут топковий, тис.т - 9,6 - 
Масла та мастила, тис. т - 5,6 - 
Електроенергія, млн кВт. год. 37,3 1676,6 2,2 
Теплоенергія, тис. Гкал 2702,0 2702,0 100,0 

 
Запаси корисних копалин в регіоні, що належать до паливно-енергетичного комплексу, 

складають 35,6 % від загального обсягу мінеральних ресурсів Житомирщини. Зокрема, 
розташування двох закритих буровугільних розрізів (Андрушівського і Коростишівського) 
дає потенційні можливості забезпечення регіону бурим вугіллям у кількості 10,844 млн. т 
(30 % від запасів бурого вугілля України). Проте, внаслідок складних економічних умов 
видобуток бурого вугілля на території області не ведеться. Коростишівський вуглерозріз з 
запасами 5,16 млн. т було закрито в 1996 році, а Андрушівський з запасами 5,7 млн. т – у 
2004 році.  

 
Таблиця 13 

Енергетичний потенціал місцевих твердих паливних ресурсів Житомирської області 

Вид 
ресурса 

Географічне 
розташування (район) 

Потенційні 
обсяги вироб-
ництва, тис.т 

Енергетична 
цінність 
ресурсу, 
МДж/кг

Енергетичний потенціал доступного 
обсягу енергоресурсу,  

ТДж 

1 2 3 4 5 

Викопні тверді енергоресурси (потенціал загальних покладів) 

Буре 
вугілля 

Коростишівський  5160  

22,6-31  

(116,6-160)*103 

Андрушівський  5700 (126,3-176,7)*103 

Всього 10860 (245,4-366,7)*103 

Торф 500 родовищ 500000 до 24 до 1200*104 

Загальний енергетичний потенціал викопних твердих паливних 
ресурсів регіону 1445400-1902700 

Річний енергетичний потенціал викопних твердих паливних ресурсів 
регіону (при умові видобутку протягом 30 років) 48180-63423,3 

Біомаса (щорічний потенціал) 

 



 223

   Продовження табл. 13 
В
ід
хо
ди

 р
ос
ли
нн
иц
тв
а 

Попільнянський 58,5 

14-17 (насипом) 
 
 

16,5–21,0 
(брикети, 
гранули) 

819-1228,8 
Ружинський 25,7 359,8-539,7 
Любарський 33,4 467,6-701,4 
Андрушівський 23,9 334-501,9 
Новоград-Волинський 20 280-420 
Чуднівський 24,2 338,8-502,8 
Бердичівський 17,4 243,6-365,4 
Ємільчинський 11,6 162,4-243,6 
Брусилівський 11,2 156,8-235,2 
Овруцький 4,9 68,6-102,9 
Романівський 7,2 100,8-151,2 
Житомирський 0,2 2,8-4,2 
Радомишльський  4,8 67,2-100,8 
Червоноармійський 0,5 7-10,5 
Баранівський 0,1 1,4-2,1 
Черняхівський 0,9 12,6-18,9 
Малинський  0,5 7-10,5 
Коростенський -6,6 - 
Коростишівський -2,1 - 
Олевський  -2,2 - 
Лугинський -2,0 - 
Володарсько-
Волинський -4,3 - 

Народицький -0,1 - 
Усього по області 234,8 3287,2-4930,8 

В
ід
хо
ди

 д
ер
ев
оп
ер
ео
бк
и 

Попільнянський 1,000 

10,5–12,0 

10,50-12,00 
Ружинський 0,550 5,78-6,60 
Любарський 0,370 3,89-4,44 
Андрушівський 0,330 3,47-3,96 

Новоград-Волинський 18,000 189,00-216,00 
Чуднівський 0,105 1,10-1,26 
Бердичівський 0,101 1,06-1,21 
Ємільчинський 4,400 46,20-52,80 
Брусилівський 0,098 1,03-1,18 
Овруцький 1,390 14,60-16,68 
Романівський 0,720 7,56-8,64 
Житомирський 0,590 6,20-7,08 
Радомишльський  1,120 11,76-13,44 
Червоноармійський 0,480 5,04-5,76 
Баранівський 0,440 4,62-5,28 
Черняхівський 0,290 3,05-3,48 
Малинський  4,800 50,40-57,60 

 

Коростенський 0,340  3,57-4,08 
Коростишівський 4,990 52,40-59,88 
Олевський  3,900 40,95-46,80 
Лугинський 0,390 4,10-4,68 
Володарсько-
Волинський 

0,520 5,46-6,24 

Народицький 0,330 3,47-3,96 
Усього по області 45,254 475,17-543,05 

Сумарний щорічний енергетичний 
потенціал відходів сировини 
рослинного походження 

280,054 10,5-21,0 2940,57-5881,134 

 
Використання соломи зернових культур для енергетичних потреб регіону наразі є 

одним із перспективних, проте її розподіл за районами області є нерівномірним (табл. 13). 
Серед районів з доступними обсягами соломи (понад 60 тис. т), яку можна розглядати як 
перспективну для отримання енергії, можна виділити Попільнянський, Ружинський, 
Любарський, Андрушівський, Новоград-Волинський, Чуднівський та Бердичівський. В 



 224

сільськогосподарських підприємствах цих районів області можна очікувати отримання 
додаткових фінансових ресурсів від конверсії органічної сировини в енергоресурс [7]. У 
господарствах із середнім значенням потенціалу соломи зернових культур (10…30 тис. т) 
доречним є її використання як енергоресурсу для внутрішньогосподарських потреб, що 
дозволить підвищити рівень власної енергозабезпеченості. Використання ж соломи як 
енергоресурсу в господарствах з потенціалом нижчим за 10 тис. т є неможливим і 
економічно недоцільним. 

Запаси торфу в області досягають рівня 500000 тис. т (48 % від загальнодержавних 
запасів), проте, в зв’язку із складними економічними умовами видобуток торфу практично не 
ведеться. Річний видобуток торфу складає всього 21 тис. т. Як паливо торф застосовується в 
різних видах: 

 кусковий торф; 
 фрезерний (подрібнений) торф у вигляді розсипу для спалювання в зваженому стані; 
 напівбрикет (шматковий) торф, отриманий при низькому ступеню пресування, 

виготовлений безпосередньо на торф'яному покладі; 
 торф'яний брикет – висококалорійний продукт (за умови великого ступеню 

пресування замінює кам'яне вугілля); 
 паливні гранули. 
Виробництво торф'яних гранул і брикетів характеризується рядом особливостей (табл. 

14), проте може бути високорентабельним і масштабним бізнесом, завдяки обширній 
сировинній базі, низькій собівартості і споживчим властивостям торф'яних гранул.  

При виробництві паливних брикетів із торфа вихідним матеріалом служить фрезерний 
торф, досушений в польових умовах до вологості 25…28 %. В такому вигляді паливний торф 
поступає на завод, де він проходить стадію сепарації крупніших часток, залишків деревних 
включень та інших домішок, досушується в спеціальних сушарках до вологості 12…18 % і 
під великим тиском пресується в брикети певної форми і розміру з метою збільшення його 
теплотворної здатності і зручності транспортування.  

 
Таблиця 14 

Відмінні особливості торф’яних гранул 

Енергетична цінність 

Залежить від відповідних характеристик вихідної торф’яної 
сировини і обумовлюється мірою розкладання торфу та його 
фізичними властивостями (вологістю, щільністю). Теплотворна 
здатність торф'яних гранул за вологості 10 %:  
15…21 МДж/кг 

Зольність 

Залежить від зольності вихідного торфу. Найчастіше, масова доля 
золи в торф'яних гранулах і брикетах складає 2…8 %. Цей 
показник може бути і вище, проте гранулювання такого торфу буде 
пов'язано з інтенсивним зносом матриць і роликів і, відповідно, 
високими експлуатаційними витратами при виробництві гранул 

Насипна щільність 650-750 кг/м3 

Ринок збуту 
- Експорт за ціною, дещо нижчою за ціну деревних гранул  
- Внутрішній ринок: муніципальні і приватні котельні, опалювання 
індивідуальних будинків 

 

При умові забезпечення екологічних вимог при видобутку торфу (очищення стічних 
вод і пиловловлювання), реалізація проектів із розробки торфового родовища сприятиме 
розвитку соціальної інфраструктури регіонів, зниженню відтоку грошових коштів за їх межі, 
створенню нових робочих місць, підвищенню життєвого рівня населення, що має 
позитивний вплив на стан регіональної економіки в цілому. 
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Проведене дослідження у розрізі районів Житомирської області засвідчує, що більшість 
відходів лісогосподарської діяльності, які можуть слугувати для енергозабезпечення, не 
використовуються, а отже, підприємства лісового господарства щорічно втрачають значні 
економічні ресурси для їх подальшого розвитку (рис. 3) [8]. 

 

 

– отримано деревної біомаси;  – використано деревної біомаси 

Рис. 3. Структура щорічного використання лісових ресурсів  
по районах Житомирської області 

 

Досвід ведення лісового господарства у промислово розвинених країнах свідчить, що 
при здійснені рубок догляду та санітарних рубок, не зменшуючи заготівлі товарної деревини 
та дров, можна додатково виробляти до 40 м3/га паливної тріски. Вартість такого палива в 
лісових господарствах Житомирської області становить приблизно: хмизу – 20–25 грн за 
1 м3, тирси – 10 грн за 1 м3.  

Таким чином, аналіз структури енергоспоживання сільськогосподарських підприємств 
області свідчить про їх високу енергоємність: витрати енергоресурсів на 1 т зерна складають 
105 кг у. п., на 1 т молока – 627 кг у. п., на виробництво кормів – 389 кг у. п. Тому необхідна 
переорієнтація процесу сільськогосподарського виробництва на використання 
енергозберігаючих технологій із максимальним використанням власних відходів рослинного 
походження в якості енергетичних ресурсів. Особливо актуальним це питання стоїть на 
територіях лісових регіонів України, в тому числі і зони Полісся, де відсутня система 
магістрального газопостачання. Підприємства аграрного та лісогосподарського спрямування 
Житомирської області мають потенційні можливості повного забезпечення твердими видами 
біопалива власних потреб з метою отримання теплової енергії. Світова тенденція до 
зростання вартості енергоресурсів робить можливим отримання додаткових прибутків 
сільгоспвиробникам від реалізації відходів рослинного походження на внутрішньому ринку. 
Це не тільки розширить діапазон джерел енергії, зміцнить енергетичну безпеку держави, але 
і створить нові ринки збуту для сільгоспвиробників.  

Використання твердих видів біопалива з органічної сировини рослинного походження 
буде більш ефективним за умови дотримання вимог технологічної підготовки сировини для 
теплової утилізації та узгодження основних техніко-економічних характеристик усіх 
структурних елементів процесу отримання теплової енергії.  
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ І 
ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ В РЕГІОНІ ПОЛІССЯ 

 
1Кравець Л.Г., 2Кравець А.Л., 1Муляр О.Д., 1Войцицький А.П. 

Житомирський національний агроекологічний університет 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 
Ефективність використання енергії є своєрідним індикатором науково-технічного та 

економічного потенціалу країни, що дозволяє оцінювати рівень її розвитку. Співставлення 
показників енергетичної ефективності економіки різних країн показує, що питома 
енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) країн СНД в декілька разів вища, ніж 
країн Європи та США. Наприклад, рівень енергоспоживання в розрахунку на одиницю ВВП 
Росії приблизно у 4 рази вищий, ніж у США, де високий рівень енергоозброєності 
матеріального виробництва, сфери послуг і побуту. В Україні цей показник не кращий, ніж у 
Росії. Одним із перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є застосування нових 
енергоефективних технологій, які використовують нетрадиційні поновлювані джерела 
енергії (НПДЕ), і в першу чергу, в галузі теплохолодозабезпечення, яка є сьогодні в Україні 
одним з найбільш ємних користувачів паливно-енергетичних ресурсів. 

Переваги технологій теплохолодопостачання, що використовують НПДЕ, по зрівнянню 
з їх традиційними аналогами пов’язані не тільки зі значним скороченням витрат енергії в 
системах життєзабезпечення будинків і споруд, але й з їх екологічною чистотою, а також 
новими можливостями по підвищенню автономності систем життєзабезпечення будівель. 
Очікується, що в недалекому майбутньому саме ці якості будуть визначальними у 
формуванні конкурентної ситуації на ринку теплохолодогенеруючого обладнання в 
більшості країн світу. 

В останні роки все більше розповсюдження у світі отримують нові енергоефективні 
технології життєзабезпечення будівель на основі використання геотермальних теплових 
насосів і теплонасосних систем теплохолодопостачання. Усі широкомасштабні зарубіжні 
програми з економії енергії передбачають їх широке застосування. Цей напрямок 
використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії сьогодні розвивається найбільш 
динамічно. Загальновизнано, що геотермальна енергія – основне енергозберігаюче й 
екологічно безпечне теплове джерело, що характеризується практичною невичерпністю, 
можливістю постійного цілорічного використання, повсюдною розповсюдженістю ресурсів і 
здатністю заміщати значні обсяги традиційних енергоносіїв. Температура геотермальних 
джерел енергії досить низька (0…25оС). Для ефективного її використання необхідно 
здійснити перенесення енергії на більш високий температурний рівень (50…80оС). 
Реалізується таке перетворення тепловими насосами, які є парокомпресійними тепловими 
машинами. 

Все більш широке розповсюдження у світі набувають теплонасосні системи 
теплопостачання, що використовують в якості джерела тепла низький потенціал поверхневих 
шарів землі. При використанні тепла Землі можна виділити два види теплової енергії: 
високопотенціальну та низькопотенціальну. Джерелом високопотенційної теплової енергії є 
термальні води, нагріті в результаті геологічних процесів до високої температури. Однак 
використання високопотенційного тепла землі обмежено районами з певними геологічними 
параметрами. В Україні це регіон Карпат, Крим. На відміну від ”прямого” використання 
високопотенціального тепла, використання низькопотенціального тепла землі за допомогою 
теплових насосів можливе практично повсюдно. Теплові насоси використовують 
безкоштовні, поновлювані джерела енергії: низькопотенціальне тепло повітря, грунту, 
підземних, стічних і скидних вод технологічних процесів, відкритих водойм. 

Тепловий насос (ТН) – екологічно чиста система опалення та кондиціювання, оскільки 
при його роботі не відбуваються викиди СО2 , NOx й інші викиди, які призводять до 
парникового ефекту, порушення озонового шару та кислотних дощів. Відсутні алергенно 
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небезпечні викиди, оскільки немає спалюваного палива та не використовуються заборонені 
холодоагенти. Тепловий насос – універсальний пристрій, який можна використовувати 
водночас для нагріву й охолодження. Теплові насоси можуть бути використані майже скрізь. 

В економічно розвинених країнах геотермальні теплові насоси (ГТН) є одним з 
найбільш популярних систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціювання. 
Останнім десятиріччям в багатьох країнах існує державна політика заохочення власників 
будинків встановлювати теплові насоси для опалення своїх будинків взимку та (за 
необхідності) охолодження (кондиціонування повітря) в літній час. Вартість виконаних 
проектів зазвичай покривається урядом для збільшення зацікавленості встановленням таких 
пристроїв.  

Широке використання теплових насосів у світі почалося у 20-30-і роки минулого 
століття. Перший тепловий насос для теплопостачання будинку був випробуваний в Англії в 
1930 році. Перша потужна теплонасосна установка в Європі була введена в дію в 1939 році в 
Швейцарії. Вона використовувала теплоту річкової води й мала потужність 175 кВт. 

Масштаби впровадження геотермальних теплових насосів у світі стрімко зростають. 
Серед світових лідерів виробництва теплових насосів − США, що мають 650 000 теплових 
насосів (6820 МВт) та виробляють кількість енергії, що дорівнює 6300 ГВт год/рік (на 
2011рік). Щорічне зростання виробництва енергії за допомогою теплових насосів у цій країні 
становить 10%. В США щорічно виготовляється майже 1 млн. ГТН. Законодавством США 
встановлені вимоги, за якими при будівництві нових громадських будинків обов’язково 
повинні використовуватися виключно ГТН. Найбільша на сьогодні система ГТН потужністю 
10 МВт забезпечує теплом і холодом офісно-готельний комплекс у м. Луісвіль (Louisville), 
штат Кентуккі, США, площею 93000 м2. 

Країни, що максимально застосовують теплові насоси: Швейцарія, Швеція, Німеччина, 
Австрія. У Швеції 70% тепла забезпечується тепловими насосами. Ними опалюється 350 000 
будинків. У Стокгольмі 12% всього опалення міста забезпечується геотермальними 
тепловими насосами загальною потужністю 320 МВт, які використовують як джерело тепла 
Балтійське море з середньорічною температурою +8оС. Загальна кількість ТН у Фінляндії 
складає 10 000 – 15 000. За останні 5 років продаж ТН збільшився майже на 100%. 
Температура в приміщеннях підтримується на рівні 21оС незалежно від зовнішніх умов 
(температура зовнішнього повітря в Фінляндії змінюється від 25-35оС влітку до мінус 40оС 
взимку). В Німеччині передбачена державна дотація на встановлення ТН у розмірі 400 євро 
за кожний кВт встановленої потужності.  

Швейцарія є лідером за обсягами використання низькопотенційної теплової енергії 
землі на душу населення. В 2001 році в кожному третьому новозбудованому будинку 
встановлювалися ГТН. Теплові насоси використовуються для опалення аеропортів 
(термінали в Цюрихському міжнародному аеропорті), підігрівання від обледеніння злітно-
посадочних смуг, дахів, доріг, газонів футбольних площадок і т. ін. На кожні 2км2 території 
Швейцарії (ліси, гори й водойми включно) встановлений один ГТН. У Польщі встановлено 
близько 8300 установок з тепловим насосами, потужність яких становить близько 80 МВт. 
Теоретично ці системи можуть забезпечити 143 ГВт год тепла. Щорічно монтується близько 
3000 теплових насосів. 

Загальний обсяг щорічного продажу ТН у світі складає 125 млрд. дол. США, що 
перевищує світовий об’єм продажу озброєнь у 3 рази. За прогнозами Світового 
Енергетичного Комітету до 2020 року доля ГТН у теплопостачанні складатиме у світі 75%.  

Ще за часів СРСР на територіях багатьох підприємств встановлювалися потужні 
теплові насоси, які використовували низькотемпературне тепло землі, водойм, 
вентиляційних викидів на тваринницьких фермах і т. ін. для перетворення в 
висотемпературне обігрівання приміщень, басейнів і гарячого водопостачання. Як приклади, 
можна навести ялтинський пансіонат «Дружба» на 400 місць (тепловий насос виробляв 2,5 
МВт теплової енергії, яка використовувалася для опалення, гарячого водопостачання та 
підігріву води в басейні, готель «Ялта», кемпінг «Поляна казок». Забір води з температурою 
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70С здійснювався з Чорного моря, а тепловий насос підігрівав її до 650С). В СРСР теплові 
насоси використовували також для опалення невеликих військових об’єктів на Крайній 
Півночі. 

В сучасній Україні проекти з встановлення теплових насосів дуже поодинокі та 
нечисленні і впроваджуються в основному завдяки приватним інвесторам. 

Приклади вже реалізованих проектів: 
− житлові будинки у м. Києві, Полтаві, Кіровограді, Дніпропетровську та областях, в 

Массандрі площею від 170 до 700 м2, в с. Романково площею 300 м2, в с. Забір’є площею 700 
м2, зокрема: 

− виробничий цех в м. Ніжин площею 100 м2 (тепловий насос «вода-вода» Еkоtерlо 
WW-15-В, тепловою потужністю 15кВт. Джерело тепла - технологічна вода); 

− житловий будинок (цілорічний підігрів води в басейні, тепловий насос «вода-вода» 
ClmateMaster GSW120, тепловою потужністю 24,3кВт. Джерело тепла - ґрунтова вода зі 
свердловини завглибшки 45 м); 

− теплиці в Київській області площею 450 м2 (опалення і охолодження, теплові насоси 
Еlсо Аqиаtор Т44R реверсивні, сумарною тепловою потужністю 100 кВт. Джерело тепла - 
ґрунтові води із двох свердловин); 

− житловий будинок в с. Романково площею 120 м2 (опалення і підготовка ГВП, 
тепловий насос «ґрунт-вода» СlіmаtеМаstег GSW060, тепловою потужністю 10 кВт. Джерело 
тепла – вертикальні зонди); 

− житловий будинок + техбудинок у Київській області спільним майданом 160 м2 
(опалення і підготовка ГВП, тепловий насос «ґрунт-вода» СlimаtеМаstеr GSW060, тепловою 
потужністю 10 кВт. Джерело тепла – вертикальні зонди); 

− автомийка в м. Києві площею 200 м2 (круглорічний підігрів води в басейні, тепловий 
насос «вода-вода» СlimаtеМаstеr GSW 120, тепловою потужністю 24,3кВт. Джерело тепла - 
ґрунтові води зі свердловини завглибшки 45 м); 

− житловий будинок у Київській області площею 140 м2 (опалення і підігрів води 
басейну, тепловий насос «повітря-вода» Міtsиbіshi Zиbаdаn РUHZ-НR100VНА, тепловою 
потужністю 11,2 кВт. Джерело тепла – повітря); 

− житловий будинок площею 240м2 (опалення і охолодження, тепловий насос «ґрунт-
вода» Еkоtерlо WW-022-А-SТ, тепловою потужністю 16,6кВт. Джерело тепла – 
горизонтальний колектор на основі пластикової труби); 

− житловий будинок у Полтавській області площею 240 м2 (опалення і охолодження, 
тепловий насос «ґрунт-вода» Еkоtерlо WW-022-А-SТ, тепловою потужністю 16,6кВт. 
Джерело тепла – горизонтальний колектор на основі пластикової труби); 

− житловий будинок у Київській області площею 2000 м2 (часткове опалювання, ГВП і 
підігрів басейну, теплові насоси «повітря-вода» Еkоtерlо AW-024-B-LТ і Еkоtерlо AW-037-B-
LТ, сумарною тепловою потужністю 51,0 кВт. Джерело тепла – повітря). 

У 2008 р. відбувся пуск теплових котлів на Затуринській очисній каналізаційній станції, 
м. Полтава. Сьогодні можна говорити про певний економічний ефект. Три насосні агрегати 
канадського виробництва забезпечують опалення двох найбільших будівель каналізаційного 
господарства загальною площею 1,4 тисячі квадратних метрів. Кожен із насосів виробляє в 
середньому 4,8 кВт теплової енергії. Коефіцієнт корисної дії теплового насоса на 
затуринських очисних спорудах дорівнює 4,8, інколи сягає і показника 5,5. (Якщо 
геотермальна система споживає тепло не стічних каналізаційних вод, а землі, річкової води 
тощо, коли відбирається не 6-8 градусів тепла природного носія, а 2-3, коефіцієнт корисної 
дії, за досвідом Європи, дорівнює 4,5.) Теплова енергія, отримана за допомогою теплових 
котлів, виявилася для «Полтававодоканалу» на 25% дешевшою від «звичайної», яку 
забезпечувала до цього газова котельня з сучасними французькими котлами. А якщо все 
господарство станції перевести на опалення тепловими насосами, то економічний ефект буде 
ще відчутніший: за нинішньої вартості електроенергії підприємство витратить протягом року 
130 тисяч гривень, а за газового опалення від котельні – 237 тисяч гривень. Зауважимо, це за 
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ціни газу 2,5 тис. грн. за тисячу кубометрів. На затуринських очисних спорудах мають намір 
зовсім відмовитися від газу. Щодоби обласний центр забезпечує станцію 25 тисячами 
кубометрів стоків, із яких можна отримати 4 Гкал теплової енергії. Нині розглядаються 
варіанти використання цього потенціалу й для опалення житлових будинків у Полтаві. 

З 2006 р. працює тепловий насос на Південній залізниці України. Грунтовий тепловий 
насос з горизонтальним колектором потужністю 40 кВт шведського виробника ефективно 
замінив дві вугільні топкові на залізничній станції «Залютіно». Узимку він успішно обігріває 
вокзал і службові приміщення, а влітку кондиціонує. Ефект перевершив найсміливіші 
прогнози і розрахунки: залізничники заощаджують по 110 тис. грн в рік при первинному 
вкладенні 300 тис. грн. Шведський теплонасос вартістю 86 тис. грн (за цінами 2006 року) 
повністю окупив модернізацію системи опалювання всього за 3 роки. 

На даний час знаходиться на стадії реалізації проект опалення комплексу споруд КП КГ 
«Харківкомуночиствод» тепловими насосами. Вартість проекту – 4,1 млн. грн. 
Розрахунковий термін окупності – 5 років. Реалізація проекту дозволить перевести до 
резерву існуючу газову котельню, скоротити споживання газу на 134,8 тис. м3 на рік, 
зменшити викиди СО2 на 269,85 т/рік. В якості джерела низькотемпературного тепла при 
роботі теплових насосів буде використовуватися тепло неочищених каналізаційних стоків. 

У 2012 р. у Києві розроблені 15 проектів по встановленню теплових насосів у закладах 
бюджетної сфери. Вартість одного такого проекту становить 2,0-2,5 млн. грн., а окупність 
приблизно 4-5 років. Реалізація проектів почалася в навчальних закладах Оболонського 
району. Втілення цієї програми почалося з бюджетної сфери, а не з житлових будинків, 
оскільки вартість енергоресурсів в бюджетній сфері в 2-3 рази вища, ніж для населення. 

З одного боку, це небагато. Однак це початок масового розповсюдження геотермальних 
кліматичних систем в Україні. У середньому щороку населенню України продається 
котельно-пічного палива в обсязі, еквівалентному 26 872 тис. т у. п., у вигляді природного 
газу, вугілля, торфу, вугільних та торф’яних брикетів, рідкого пічного палива, дров. Із 
зазначеної кількості палива близько 24185 тис. т у. п. спожито для опалення та гарячого 
водопостачання, при цьому було вироблено теплової енергії в обсязі до 157 528 тис. МВт-
тод. Для виробництва такої кількості теплової енергії необхідно було б використати 112520 
тис. МВт-тод. низькопотенціальної теплової енергії, що приймається за оцінку технічно 
доступного обсягу. 

За даними статистики станом на початок 2011 р. в Україні було близько 9,3 мільйонів 
приватних будинків із загальною площею 515,8 млн. м2. Для їх теплопостачання можна 
використати теплові насоси з теоретичним ресурсом теплової енергії грунту й грунтових вод, 
що значно перевищує потреби в енергії для опалення приватних будинків. 

Використання геотермальної енергії – також один з найбільш ефективних способів 
знизити рівень теплового забруднення Землі. Геотермальні теплові насоси працюють 
безперебійно в середньому 25 років. При цьому геотермальна частина теплового насоса 
(свердловини, колектори і т. ін.), яка складає значну частину вартості всього обладнання, не 
підлягає заміні. 

Найбільш універсальним джерелом низькопотенціальної теплоти більшої частини 
України є ґрунт, який зберігає впродовж усього року постійну температуру на рівні 8…12°С, 
забезпечуючи, таким чином, ефективну роботу теплових насосів. Україна має високий 
енергетичний потенціал теплоти ґрунту та грунтових вод. Уряд країни починає суттєво 
стимулювати розвиток альтернативної енергетики, зокрема теплових насосів. Однак 
впровадження теплових насосів в Україні стримується, на наш погляд, в основному 
внаслідок того, що споживачів відлякує їх висока ціна й великий термін окупності, а шляхи 
зменшення цих показників їм невідомі. Крім того, споживачі часто не знають, який тип 
низькотемпературного джерела є найбільш оптимальним для даного об’єкта, в результаті 
вибирають найбільш дешевий тепловий насос, а також орієнтуються на рекламу, яка не 
завжди є об’єктивною.  
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Принцип роботи теплових насосів. Принцип роботи геотермального теплового насоса 
розглянемо по функціональній схемі, представленій на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Функціональна схема геотермального теплового насоса 
 

У випаровувачі (1) міститься рідка робоча речовина з дуже низькою точкою кипіння – 
холодоагент. Він знаходиться під низьким тиском, а його температура нижча, ніж 
температура джерела тепла, наприклад, грунту, води чи повітря. Тому тепло від джерела 
тепла передається холодоагенту, який нагрівається до своєї температури кипіння, 
випаровується та засмоктується компресором (2). 

Компресор (2) стискає холодоагент, який випарився, до високого тиску. За рахунок 
стискання газоподібний холодоагент ще більше нагрівається. Крім того, енергія приводу 
компресора теж перетворюється в тепло й передається холодоагенту. Температура 
холодоагенту піднімається, поки не стає вищою за температуру, яка необхідна опалювальній 
системі для забезпечення опалення та приготування гарячої води для системи гарячого 
водопостачання. Після досягнення певного тиску та температури холодоагент тече далі в 
конденсатор (3). 

В конденсаторі (3) гарячий газоподібний холодоагент віддає все своє тепло, отримане з 
оточуючого середовища, тобто джерела тепла, а також енергію привода компресора, 
перетворену в тепло, в більш холодну систему опалення, тобто теплоприймачеві. При цьому 
температура холодоагенту падає нижче точки його конденсації, і він знову перетворюється в 
рідину. Рідкий холодоагент, який все ще знаходиться під високим тиском, тече в 
розширювальний (дросельний) клапан (4). 

Розширювальний клапан (4) забезпечує декомпресію холодоагенту до його первісного 
тиску, перш ніж холодоагент знову повернеться в випаровувач і знову почне приймати тепло 
з оточуючого середовища. 

Розглянемо деякі особливості використання низькопотенціального тепла різних джерел 
(повітря, грунту, підземних, стічних і скидних вод технологічних процесів, відкритих 
водойм) в теплових насосах. 

Особливості використання низькопотенціального тепла різних джерел в теплових 
насосах.  

Тепло з грунту. Найбільш універсальним джерелом низькопотенціального тепла на 
більшій частині України є грунт, який на глибині > 10-15 м зберігає на протязі всього року 
постійну температуру, забезпечуючи ефективну роботу теплових насосів. Україна має 
високий потенціал тепла грунту та грунтових вод. Температура грунту та гірських порід біля 
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поверхні Землі визначається балансом теплової енергії, що приходить від Сонця та теплового 
випромінювання земної поверхні. Теплова енергія, що поступила від Сонця, акумулюється в 
шарі грунту на глибинах до ізотермічної поверхні. Шар грунту між глибиною промерзання 
та ізотермічною поверхнею може розглядатися як природний сезонний акумулятор теплової 
енергії, причому енергія, відведена в зимовий період, буде відновлюватися в теплий період 
року (це відноситься і до грунтових вод, які насичують шар грунту).  

За даними досліджень німецьких спеціалістів, на глибинах від 3 до 45м тепло, 
накопичене в землі від Сонця за теплий період року, в 2500 разів перевищує тепло, що 
надходить із надр Землі. Величина теплового потоку, що надходить із надр Землі, визначає 
енергетичний стан тектонічного регіону. Середнє значення величини теплового потоку по 
земній кулі складає 64…75 мВт/кв. м, що в декілька десятків тисяч разів менше потоку 
сонячної енергії. 

В землі можна використовувати два різних джерела теплової енергії: тепло її 
приповерхневих шарів (горизонтальні колектори) і глибинне тепло (вертикальні зонди). 
Тепло з грунту відбирається за допомогою пластикових труб, заповнених екологічно чистим 
антифризом. 

Горизонтальні колектори використовують приповерхневе тепло. Вони розміщуються 
горизонтально на глибині нижче рівня промерзання грунту (1,2…2,0 м) і приймають сонячне 
тепло, що накопичується поверхневими шарами грунту. Мінімальна відстань між 
прокладеними трубами повинна бути 0,7…1,0 м. Довжина кожної вітки горизонтального 
колектора не повинна перевищувати 100 м, інакше втрати тиску в трубі та необхідна 
потужність насоса будуть занадто великими. В залежності від діаметра труби на кожний 
квадратний метр площі забору тепла може бути прокладено 1,4…2,0 м труби. Вважається, 
що один метр труби горизонтального колектора відбирає у грунта в середньому тепла 
20Вт/п.м. Більш точно: сухий пісок – 10, суха глина – 20, волога глина – 25, глина з великим 
вмістом води – 35 Вт/п.м. Тепловий насос із ґрунтовими горизонтальними колекторами 
потужністю 20 кВт вимагає прокладення приблизно 750 метрів поліетиленових труб 
діаметром 40 мм на площі близько 1000 м2 (рис. 2, 3, 4).  

Грунтовий плоский колектор може бути представлений у двох конфігураціях: плоский 
колектор і плоский спіральний колектор. 

 
 

 

Рис. 2. Плоский спіральний колектор Рис. 3. Плоский колектор 
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Рис. 4. Способи укладання плоских спіральних колекторів 
 
Вертикальні зонди використовують геотермальне тепло, що надходить із глибини 

земних надр до поверхні. Свердловини для монтажу зондів буряться вертикально на глибину 
до 100м, або під кутом ≈ 45о на глибину 10…15 м. Відстань між свердловинами повинна 
бути не меншою, ніж 5 м. Вертикальний зонд відбирає у грунта в середньому 50 Вт/п.м 
тепла. Можна орієнтуватися також на такі дані: сухі осадові породи – 20, каменистий грунт і 
насичені водою осадові породи – 50, кам’яні породи з високою теплопровідністю – 70, 
підземні води – 80 Вт/п.м. 

Температура грунту на глибині 15…20м майже незмінна й складає приблизно 
+10…+12оС незалежно від пори року. Із збільшенням глибини температура землі 
підвищується. В [5] з посиланням на іноземні джерела стверджується, що зміни температури 
на глибині більше 8 м не перевищують 1/20 змін температури на поверхні. 

Спосіб побудови теплових насосів з вертикальними зондами забезпечує саму високу 
ефективність роботи теплового насоса, малі витрати електроенергії та дешеве тепло − на1 
кВт електроенергії отримують до 5 кВт теплової енергії, хоча він потребує більших 
початкових капіталовкладень. 

В останній час вертикальні зонди отримали широке розповсюдження саме тому, тому 
що для них потребується мінімальна площа земельної ділянки. Однак слід враховувати, що у 
вертикальних зондів, крім великої вартості, є ще одне слабке місце. Як показали 
дослідження, рівновага процесів відбору тепла вертикальним теплообмінником і відновлення 
«живильної» здатності грунту (навколо грунтового зонда земля охолоджується) настає лише 
через 4-5 років експлуатації.  

Дослідження цього ефекту проводилися з 1986 р. у Швейцарії, недалеко від Цюриха. 
Перший період досліджень продовжувався з 1986 по 1991 р. Вимірювання показали, що 
вплив тепла зовнішнього повітря й сонячної радіації відмічався в поверхневому шарі грунту 
на глибині до 15 м. Нижче цього рівня тепловий режим грунту формується головним чином 
за рахунок тепла земних надр. За перші 2-3 роки експлуатації температура грунтового 
масиву, що оточував вертикальний теплообмінник, різко знизилась, однак з кожним роком 
зниження температури зменшувалось, і через декілька років система вийшла на режим, 
близький до сталого, коли температура грунтового масиву навколо теплообмінника стала 
нижчою початкової на 1-20С. Восени 1996 р., через десять років експлуатації системи, 
вимірювання були поновлені. Вони показали, що температура грунту суттєво не змінилась. В 
наступні роки були зафіксовані незначні коливання температури грунту в межах 0,5 0С в 
залежності від щорічного опалювального навантаження. Таким чином, система вийшла на 
квазістаціонарний режим після перших декількох років експлуатації. 

Математичне моделювання цього процесу показало, що щорічне зниження температури 
буде поступово зменшуватися, а об’єм грунтового масиву навколо теплообмінника, 
схильний до зниження температури, з кожним роком буде збільшуватися. По закінченні 
процесу експлуатації починається процес регенерації: температура грунту починає 
підвищуватися. Характер процесу регенерації подібний процесу «відбирання» тепла: в перші 
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роки експлуатації проходить різке підвищення температури грунту, а в наступні роки 
швидкість підвищення температури зменшується. Тривалість періоду «регенерації» залежить 
від тривалості періоду експлуатації. Ці два періоди приблизно однакові. В прикладі, що 
розглядався, період експлуатації грунтового теплообмінника дорівнював тридцяти рокам, і 
період «регенерації» теж оцінювався в тридцять років. 

Таким чином, системи тепло- та холодопостачання будівель, що використовують 
низькопотенціальне тепло землі, є надійним джерелом енергії, яке може бути використане 
повсюдно. Це джерело може використовуватися на протязі достатньо тривалого часу і може 
бути поновлено по закінченні періоду експлуатації. Проте, це потребує отримання від 
служби Держводнагляду дозволу на буріння глибоких свердловин під вертикальний 
теплообмінник. Це пов’язано з тим, що може виникати обледеніння грунту, яке здатне 
порушити поведінку водоносних шарів. Тому рекомендується, по-можливості, закладати 
замість однієї глибокої свердловини декілька менш глибоких (30-50 м) свердловин під 
вертикальний колектор, оскільки дозволу на них не потребується. На стадії проекту 
геотермального теплового насосу необхідно враховувати ці особливості експлуатації таких 
джерел низькопотенціального тепла. 

Тепло з грунтових вод. Грунтові води можуть використовуватися як джерело тепла для 
ГТН, оскільки температура грунтових вод на протязі всього року залишається майже 
незмінною.  

 
 

Рис. 5. Спосіб побудови геотермального теплового  
насоса на основі використання грунтових вод 

 
Тепло з повітря. Повітря з оточуючого середовища є носієм енергії, яку також можна 

використовувати для живлення теплового насосу. Така енергія є найдешевшою з точки зору 
її отримання. Однак з урахуванням різких коливань температури повітря на протязі року це 
джерело енергії є нестабільним. Однак при неможливості використати інший тип теплового 
насосу (відсутність земельної ділянки необхідної площі, неможливість виконання бурильних 
робіт, відсутність водойми), цей тип ТН завжди може бути застосований, а при комбінації з 
класичним теплогенератором, достатньо економічно ефективний. 

Проте слід враховувати, що «повітряні теплові насоси», по суті звичайні кондиціонери, 
в яких низькотемпературне тепло для опалення забирається із зовнішнього повітря, успішно 
використовуються в більш теплих, ніж Україна, країнах, де не буває значних морозів. 
Проблема в тому, що вже при температурі зовнішнього повітря плюс 50С розміщений зовні 
теплообмінник починає покриватися кригою внаслідок замерзання конденсату, 
теплопередача різко знижується, ефективність теплового насоса зменшується. При 
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подальшому зниженні температури зовнішнього повітря ефективність теплонасоса падає 
майже до нуля, повітряний тепловий насос переходить на звичайне електроопалення. Тому 
таке використання «повітряних теплових насосів» в Україні представляється недоцільним.  

Однак для остаточного прийняття рішення щодо можливості застосування «повітряних 
теплових насосів» в нашій країні доцільно провести дослідження стосовно ефективності 
використання для них тепла повітря з витяжної вентиляції. У цьому випадку теплообмінник 
може розміщуватися всередині приміщення. 

Тепло з водойм. Як у випадку з отриманням енергії з землі, можна використати також 
тепло водойм, оскільки при достатній глибині водойми зберігають позитивну температуру в 
придонному просторі. У цьому випадку є можливість виконати укладання колектора за 
допомогою обтяжувачів.  

Тепло зі стічних вод. Об’єм каналізаційних стоків, які виробляються містами, майже 
не змінюється протягом року. Температура стічних вод влітку нижча за температуру 
зовнішнього повітря, а взимку – вища. Це робить їх ідеальним джерелом 
низькопотенціального тепла для використання в теплових насосах. За деякими оцінками, в 
міські комунікації разом із стічними водами скидається близько 40% використаного тепла. 

Ці джерела тепла характеризуються відносно високою й стабільною температурою 
протягом всього року. Теплові насоси можуть працювати з високим ККД, тобто з високим 
коефіцієнтом річної ефективності. Використання неочищених стічних вод для роботи 
теплових насосів можливе не тільки на очисних станціях, але й на станціях перекачки 
(каналізаційних насосних станціях – КНС) і в каналізаційних мережах. Наявність великих 
об’ємів стоків дозволяє в свою чергу отримувати значну кількість тепла. 

Тепло з технологічних вод. Особливістю та розумною перспективою використання 
теплових насосів у промисловості є наявність джерел потенційного тепла – технологічної 
води, що використовується для охолодження в технологічних процесах, оборотної води і 
т. ін. Сьогодні це тепло практично викидається в оточуюче середовище шляхом штучного 
або природного охолодження, в той час як його можна було б використовувати для опалення 
адміністративних і виробничих приміщень, робочих містечок поряд з підприємством, а 
також для нагрівання води для побутових потреб. 

Джерело тепла характеризується відносно високою й стабільною температурою на 
протязі всього року. Тому теплові насоси можуть працювати з високим ККД, тобто з 
високим коефіцієнтом річної ефективності. 

При встановлені теплових насосів часто стикаються з відсутністю вільної площі для 
будівництва системи вертикальних зондів і, тим більше, горизонтального укладання 
трубопроводів. Наприклад, для будівництва теплового насоса для опалення та гарячого 
водопостачання будинку площею 500-600 м2 навіть при використанні вертикальних зондів 
потрібна площа до 110 м2.  

Позбутися цього недоліку можна, використавши так звані «кластерні» геотермальні 
поля. Для створення такого геотермального поля для теплового насоса, здатного «обігріти», 
«охолодити» та приготувати гарячу воду для будинку площею до 700 м2 достатньо площі 4 
м2 на території, що безпосередньо прилягає до будинку. Для цього геотермальні зонди 
встановлюються діагонально під кутом 30…450 майже з однієї точки. На відміну від 
класичного використання поліетиленових труб низького тиску високої густини, матеріалом 
для геотермальних зондів у цьому випадку є сталева високоякісна труба, занурена на 
глибину 11…20 метрів. Теплопровідність сталі значно перевищує теплопровідність 
поліетиленових труб, тому ефективність таких геотермальних полів більше ніж удвічі 
перевищує ефективність пластикових. На сьогодні така система має безперечні переваги, а 
саме: 

− висока ефективність геотермального поля, що перевищує існуючі аналоги; 
− вартість системи не перевищує вартості традиційних технічних рішень; 
− майже не займає місця на території ділянки. 
В Ярославській державній сільськогосподарській академії (Росія) був виготовлений 
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експериментальний зразок теплового насоса, який пройшов випробування на фермі ВРХ 
[15]. Джерелом низькотемпературного тепла для теплового насоса використовували 
артезіанську свердловину. Вода, що забиралась із свердловини з температурою 80С, 
поступала в тепловий насос, де охолоджувалася до температури 2…40С, потім подавалася у 
пластинчастий теплообмінник, охолоджуючи молоко до температури 40С, при цьому 
нагріваючись до температури 200С. Частина нагрітої води поступала в тепловий насос, де 
нагрівалася до температури 450С і використовувалася для напування тварин і технологічних 
потреб. При нагріванні води в тепловому насосі одночасно отримувався холод, який можна 
використовувати для подальшого охолодження артезіанської води, що поступала в 
пластинчастий охолоджувач. Результати досліджень експериментальної установки показали: 

− час виходу на стаціонарний температурний режим – біля однієї години;  
− тепловий насос працював із середньою величиною коефіцієнта перетворення тепла КТ 

= 4,5 і коефіцієнта перетворення холоду КХ = 3,5, які є оптимальними для даної установки; 
− установка показала свою працездатність і енергозберігаючу ефективність, вона 

дозволяла охолоджувати молоко до температури 40С і одночасно нагрівати воду до 
температури 450С. 

Ефективність використання теплових насосів. Основним критерієм енергетичної 
ефективності теплових насосів є коефіцієнт перетворення (СОР). Зазвичай опалювальні 
теплові насоси працюють з СОР в межах 3,5…5,0. ТН з СОР 3,0 і нижче вважаються 
неефективними. Однак порівнювати витрати теплової та електричної енергії тільки за їх 
кількістю некоректно, тому що їх якісні характеристики неадекватні. Для виробництва однієї 
кВт-год. електроенергії на тепловій електростанції потрібно утричі більше палива, ніж на 
виробництво такої ж кількості тепла в котельні. В [1] показано, що при СОР 2,5 кількість 
теплової енергії, що поступає в приміщення для його опалення, менша за кількість енергії 
палива, що спалюється на електростанції, щоб отримати необхідну для теплового насоса 
кількість електроенергії. В такому випадку ТН не може вважатися енергозберігаючим 
обладнанням, тому що його використання призводить до збільшення витрат палива в 
енергетичній системі. Будь-який котел з ККД більше 83% буде енергетично більш 
ефективним. Якщо ж коефіцієнт перетворення теплового насоса дорівнює, наприклад, 5, то 
можна отримати набагато більше тепла, ніж знаходиться в паливі. 

З урахуванням цих особливостей перетворення енергії в теплових насосах, у грудні 
2008 р. Європейським парламентом прийнята Директива щодо використання поновлюваних 
джерел енергії, що не допускає використання теплових насосів з коефіцієнтом перетворення 
2,875 і нижче. Величина СОР залежить від різниці температур кипіння холодоагенту у 
випаровувачі та його конденсації в конденсаторі. Чим менша ця різниця, тим вищий 
коефіцієнт перетворення. 

Функціонування теплового насосу можливе при наявності компресора й циркуляційних 
насосів. Однак електрична енергія, витрачена для забезпечення роботи цих пристроїв, 
складає лише приблизно 25% від об’єму отриманої теплової енергії. Проте тут немає 
порушення закону збереження енергії. Решта 75% − це низькопотенціальна енергія (грунт, 
повітря, підземні, стічні води та ін.). Співвідношення витрат електроенергії до отриманого 
тепла складає 1:4, для систем опалення з використанням теплої підлоги цей коефіцієнт 
складає 1:7, а для підігріву води в басейні до tо = 28oC – 1:12. 

Ефективність використання теплових насосів залежить від їх ціни, вартості монтажних і 
пуско-налагоджувальних робіт, типу насосу, витрат на утеплення приміщення, вартості 
експлуатації та ефективності (коефіцієнта перетворення – коефіцієнта корисної дії) 
теплового насоса, а також вартості земельної ділянки при використанні горизонтальних 
колекторів. 

Крім того, слід пам’ятати, що будь-який тип теплового насоса виправдовує себе лише в 
добре утепленому будинку, тобто з тепловими втратами не більше 65 Вт/м2. Чим більш 
утеплений будинок, тим вигідніше використання даного пристрою. Звичайно, опалювати 
вулицю за допомогою теплового насоса, збираючи з неї ж крихти тепла - не зовсім розумно. 
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Якщо тепловий захист будівлі не виконаний належним чином і питома теплова потужність 
опалювальної системи, віднесена до одного квадратного метра загальної площі будівлі, 
складає, наприклад, 80 Вт/м2, то й подорожчання буде визначатися приблизно тим же 
числом, але в дол./м2. Таким чином, у будівлю площею 400 м2 з опалювальним тепловим 
насосом потрібно додатково вкласти (80 х 400) біля 30 тис. дол. 

Якщо будівлю утеплити й довести необхідну питому теплову потужність системи 
опалення до 40 Вт/м2, то й додаткові витрати на встановлення теплового насосу можна 
скоротити майже удвічі. Утеплити будівлю теж недешево, але виконане в процесі 
будівництва утеплення заощадить кошти на протязі багатьох років експлуатації, в той час, як 
дорогий тепловий насос в роботі обійдеться ще дорожче. Тому встановлювати опалювальний 
тепловий насос у погано утепленому приміщенні не рекомендується. 

Необхідно також враховувати, що чим більша різниця температур теплоносіїв у 
вхідному й вихідному контурах, тим менший коефіцієнт перетворення тепла (СОР), тобто 
менша економія електричної енергії. Саме тому більш вигідне підключення теплового насоса 
до низькотемпературних систем опалення. Перш за все, це опалення водяною підлогою або 
теплим повітрям з використанням фанкойлів, оскільки у цих випадках теплоносій 
(наприклад, вода) за медичними вимогами не повинна бути більш гарячою, ніж 35-400С. А 
чим більш гарячу воду тепловий насос готує для вихідного контуру (радіаторів, душу), тим 
меншу потужність він розвиває і тим більше споживає електричної потужності. Для 
досягнення більшої ефективності практикується експлуатація теплового насоса з додатковим 
генератором тепла (бівалентна схема опалення). 

Коли впроваджують теплонасосні технології, дуже часто виникають питання щодо 
частки покриття тепловим насосом пікового теплового навантаження будівлі. Із світового 
досвіду відомі декілька цих технологій. Розглянемо основні режими теплових насосів 
(теплонасосних систем). 

В залежності від наявності в будинку систем передачі теплової енергії розрізняють такі 
режими роботи теплонасосних установок. Бівалентно-альтернативний режим – робочий 
режим, при якому додаткове джерело тепла (наприклад, газовий котел) розраховується на 
постійне теплове навантаження системи опалення. Якщо температура зовнішнього повітря 
опускається нижче температури точки рівноваги, то тепловий насос вимикається і постійне 
теплове навантаження бере на себе резервне джерело тепла. 

Бівалентно-паралельний режим – робочий режим, при якому додаткове джерело тепла 
(наприклад, газовий котел) розрахований тільки на залишкове теплове навантаження 
системи опалення, яке не може задовольнити тепло насос при температурі навколишнього 
середовища нижче точки рівноваги. Тобто, якщо температура зовнішнього повітря стає 
нижче точки рівноваги,  вмикається додаткове джерело тепла, яке буде догрівати теплоносій 
на виході з генератора тепла до необхідної температури. 

Моновалентний режим – робочий режим, при якому тепловий насос розраховується на 
покриття всього теплового навантаження системи опалення, як єдине джерело тепла. 
Оптимальними для моновалентного режиму роботи теплонасосної системи є такі джерела 
тепла, як грунт і грунтові води, оскільки температура цих джерел майже не залежить від 
зовнішньої температури, і забезпечують достатньою кількістю тепла навіть при низьких 
температурах зовнішнього повітря. 

Моноенергетичний режим – режим експлуатації системи опалення з використанням 
теплових насосів полягає у використанні додаткового вбудованого термоелектричного 
нагрівача (ТЕНа). В ідеальному варіанті моноенергетичного режиму роботи теплового 
насоса цей додатковий електричний нагрівач здатен підтримувати як приготування гарячої 
води, так і опалення. Моноенергетичний режим роботи теплових насосів є одним із самих 
ефективних різновидів експлуатації теплових насосів, оскільки дозволяє використовувати 
теплонасос меншої потужності, і як наслідок, менші капітальні вкладення в тепло насосну 
установку й тривалу роботу в експлуатаційному діапазоні. 

Важливо пам’ятати також, що у будівлі з великими тепловими втратами встановлювати 
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тепловий насос великої потужності не вигідно, оскільки працювати він буде на повну силу 
лише біля місяця, а капітальні вкладення в теплонасосну систему, особливо типу грунт-вода, 
будуть значними, якщо теплову потужність системи збільшити навіть на декілька кВт. Адже 
кількість дійсно холодних днів не перевищує 10-15% від тривалості опалювального періоду. 
Тому часто потужність теплового насоса вибирають на рівні 70-80% від розрахункового 
опалювального навантаження. При цьому він буде покривати всі потреби будинку в теплі до 
тих пір, поки зовнішня температура повітря не опуститься нижче певного розрахункового 
рівня (температура бівалентності), наприклад, мінус 10-150С. з цього моменту в роботу 
включається другий генератор тепла. Існує багато варіантів застосування теплового насоса з 
додатковим джерелом тепла. Частіше ним може бути невеликий електричний нагрівач, хоча 
можна використати також газовий, твердопаливний або рідкопаливний котел. 

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що теплові геотермальні 
насоси та теплонасосні системи є екологічно чистим методом опалювання, охолодження й 
гарячого водопостачання, який при правильному виборі структури системи та типу 
низькотемпературного джерела теплової енергії може забезпечити високу економічну 
ефективність такої системи. Такі системи економічно та екологічно доцільно впроваджувати 
в Україні. При цьому слід пам’ятати, що: 

1. Використання «повітряних теплових насосів» в Україні представляється недоцільним 
із-за їх низької ефективності. Однак для остаточного прийняття рішення щодо можливості 
застосування «повітряних теплових насосів» в нашій країні доцільно провести дослідження 
стосовно ефективності використання для них тепла повітря з витяжної вентиляції. У цьому 
випадку теплообмінник може розміщуватися всередині приміщення. 

2. Теплонасосні системи з використанням інших джерел низькопотенціального тепла 
(грунт, підземні, стічні і скидні води технологічних процесів, відкритих водойм) можуть 
успішно використовуватися в Україні, у тому числі в регіоні Полісся. 

3. Для досягнення більшої ефективності доцільно використовувати тепловий насос з 
додатковим генератором тепла (бівалентна схема опалення). 

4. У будівлі з великими тепловими втратами встановлювати тепловий насос великої 
потужності не вигідно, оскільки працювати він буде на повну силу лише біля місяця, а 
капітальні вкладення в теплонасосну систему, особливо типу грунт-вода, будуть значними, 
якщо теплову потужність системи збільшити навіть на декілька кВт. Адже кількість дійсно 
холодних днів не перевищує 10-15% від тривалості опалювального періоду. Тому потужність 
теплового насоса можна вибирати на рівні 70-80% від розрахункового опалювального 
навантаження. При цьому він буде покривати всі потреби будинку в теплі до тих пір, поки 
зовнішня температура повітря не опуститься нижче певного розрахункового рівня 
(температура бівалентності), наприклад, мінус 10-150С. З цього моменту в роботу 
включається додатковий генератор тепла. 
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Концепцію використання низькотемпературних джерел енергії та їх перетворювачів – 

теплових насосів було розроблено ще в 1852 р. видатним британським фізиком та інженером 
Вільямом Томсоном (Лордом Кельвіном) і в подальшому вдосконалено та деталізовано 
австрійським інженером Петером Ріттер фон Ріттінгером (Peter Ritter von Rittinger). Його 
вважають винахідником теплового насосу, оскільки саме він спроектував і встановив перший 
відомий тепловий насос у 1855 році. 

Практичного застосування тепловий насос набув значно пізніше, а точніше у 40-х роках 
ХХ століття, коли винахідник-ентузіаст Роберт Вебер (Robert Webber) експериментував з 
морозильною камерою. Одного разу Вебер випадково доторкнувся до гарячої труби на 
виході камери і зрозумів, що тепло просто викидається назовні. Винахідник замислився над 
тим, як використати це тепло,  і вирішив помістити трубу в бойлер для підігріву води. У 
результаті Вебер забезпечив свою родину такою кількістю гарячої води, що її вони просто не 
могли використати,  і при цьому частина тепла потрапляла у повітря. Це наштовхнуло його 
на думку, що від одного джерела тепла можна підігрівати і воду, і повітря одночасно: Вебер 
удосконалив свій винахід і почав проганяти гарячу воду через змійовик і за допомогою 
невеликого вентилятора розповсюджувати тепло по будинку з метою його опалення. 

Згодом саме у Вебера з’явилась ідея «викачувати» тепло із землі, де температура не 
надто змінювалась протягом року. Він помістив у грунт мідні труби, якими циркулював 
фреон, що «збирав» тепло землі. Газ конденсувався, віддаючи своє тепло у домі, та знов 
проходив через змійовик, щоб підібрати наступну порцію тепла. Повітря приводилося в рух 
за допомогою вентилятора і розповсюджувалось по будинку. 

У 40-х роках тепловий насос був відомим через свою надзвичайну ефективність, але 
реальна потреба у ньому виникла за часів арабського нафтового ембарго у 70-х роках, коли, 
незважаючи на низькі ціни на енергоносії, з’явився інтерес до енергозбереження. 

В природі, промисловому виробництві, сільському виробництві, побуті є значні запаси 
розсіяної низькотемпературної теплової енергії, яку можна ефективно використати. Для її 
концентрації застосовують теплові насоси (ТН) - це пристрої, які за допомогою механічної 
або електричної енергії трансформують теплову енергію низького потенціалу в теплову 
енергію більш високих параметрів. Теплові насоси, є найбільш перспективними серед 
джерел «нетрадиційної енергетики» для вирішення проблем енергозбереження завдяки 
можливості «черпати» поновлювану енергію з навколишнього природнього та техногенного 
середовища.  

Для роботи теплових насосів необхідно два джерела: нижнє – з якого відбирається 
теплова енергія; верхнє – з якого ця енергія передається. Досить суттєвим, з точки зору 
правильного вибору необхідного насоса, є: тип, якісні характеристики та кількісні параметри 
нижнього джерела тепла. До найважливіших характеристик та параметрів можна віднести: 
доступність джерела, корозійні характеристики джерела, температура джерела та його зміни 
з часом, енергетичні ресурси джерела та його зміни з часом, інвестиційні та експлуатаційні 
витрати. 

Джерела низькотемпературної теплоти (нижнє джерело), які використовуються 
тепловими насосами, можна поділити на два види: природні джерела теплоти; техногенні 
джерела теплоти. До першого виду відносяться: вода (поверхнева, грунтова, геотермальна); 
повітря; ґрунтове середовище; сонячна радіація. До другого виду відносяться: повітря систем 
вентиляції та систем охолоджень; стічні води та води станцій аерацій; води систем 
технічного водопостачання підприємств; теплота повітря та води, що відводиться в 
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технологічних процесах. Температурний та енергетичний  рівень низькотемпературних 
джерел наведено в табл.1. 

Атмосферне повітря, як джерело, найчастіше використовується для живлення малих 
теплових насосів. Це пояснюється його доступністю. До недоліків цього джерела, як 
нижнього джерела, можна віднести погану когерентність та той факт, що тоді, коли 
необхідність у теплі велика, температура повітря дуже низька. 

Енергія, що міститься у поверхневих водах (річках, озерах, водосховищах, морі), 
виділяється при тепловому обміні між водою та атмосферним повітрям, а також ґрунтом. 
Недоліками поверхневих вод, як нижнього джерела, є проблеми із одержанням енергії у 
холодний сезон при малій течії, а також обмерзання обмінників при температурі близько 0оС. 
Тому найсприятливішими періодами для використання цього джерела є рання осінь та весна. 

Підземні води, що знаходяться у глибинних колодязях, характеризуються незначними 
коливаннями температури протягом року, яка становить 3-12ºС. Ці води можуть 
направлятися безпосередньо у випарник або, у випадку, якщо вони сильно засолені, через 
проміжний теплообмінник. Особливим питанням є використання геотермальних вод, які 
іноді можуть використовуватися в якості нижнього джерела теплових насосів. 

 
Таблиця 1 

Температурний та енергетичний рівень джерел низькопотенціальних джерел енергії 

Вид джерела низькотемпературної теплоти 

Природні 
джерела 
теплоти 

Температур
ний рівень 
джерела, 0С 

Енергетични
й рівень 
джерела, 
МВт 

Техногенні 
джерела 
теплоти 

Температурн
ий рівень 
джерела, 0С 

Енергетичний 
рівень джерела, 

МВт 

Вода: 
поверхнева 
грунтова 
геотермальна 

4…18 
6…15 
35…70 

0,9…51,6 
1…2 

0,29…3 

Вода: 
стічна 
технічна 
технолог-
гічна 

10..17 
15…30 
40…70 

0,3…90 
2,4…10,6 
39,5…54,9 

Повітря -5…20 0,3…18,4 Повітря 0…50 0,3…22,1 

Грунтове 
середовище 

4…12 0,1…5,9 - - - 

Сонячна 
радіація 

0…75 0,1…150 - - - 

 
Грунт може бути нижнім джерелом лише у невеликих теплових насосах, оскільки дає 

невеликий потік тепла. Установка обмінників вимагає серйозних розкопок і у зв’язку з цим 
може проводитись під площами, не засадженими деревами і не освоєними територіями. 

До техногенних нижніх джерел тепла відносимо: залишкову теплоту технічних 
процесів, що виникає при виконанні різноманітних технологічних процесів в промисловості, 
енергетиці, комунальному господарстві тощо. Ці джерела, із врахуванням їх складу, 
вимагають індивідуального рішення всіх аспектів, які можуть виникати при їх використанні 
(вид речовини, агресивність, придатність до теплообміну тощо). До аналізу джерела слід 
додати також його параметри: потужність, температурний діапазон та їх зміни (у добовому, 
тижневому та річному масштабі). Температури техногенних джерел зазвичай вищі 
температур природних джерел (за виключенням геотермальних вод). 

Найбільший температурний та енергетичний рівень джерел теплоти має сонячна 
радіація, а найменший – грунтова вода (табл.1). Температурний та енергетичний рівень води 
і повітря техногенних джерел теплоти є вищим, ніж природних джерел, що пов’язано з 
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недосконалістю технологічних процесів та технічних систем, і, як наслідок, втратами 
теплової енергії в навколишнє середовище, але масштаби використання природних 
низькопотенціальних джерел енергії є більшими. 

За результатами аналізу видів низькопотенціальних джерел енергії, та їх характеристик, 
встановлено доцільність використання теплових насосів, як перетворювачів теплової енергії 
низького потенціалу в теплову енергію більш високих потенціалів та можливість їх 
використання майже в усіх галузях економіки: у промисловості, побуті, сільському 
господарстві тощо. 

В промисловості основними є техногенні джерела низькотемпературної теплоти. Це 
промислові стічні води та комунально-побутові (рис.1), вода технологічного та 
енергетичного обладнання підприємств, охолоджуюча вода, вентиляційні викиди. Теплові 
насоси в промисловому виробництві використовують для опалювання виробничих 
побутових приміщень, підігрівання води для виробничих потреб та для кондиціювання. 

 
Рис.1. Енергетичний потенціал низькотемпературної теплової енергії стічних вод в 

областях України (тис. МВт·год/рік) 
 
В Україні загальний річний об’єм комунально-побутових стоків становить близько 3740 

млн. м3. Температура стоків становить 12–20°С залежно від сезону. В Україні каналізаційні 
системи централізованого відведення комунально-побутових стоків функціонують в 427 
містах, 515 селищах міського типу, 856 селах. Питомий обсяг комунально-побутових стоків 
становить 0,15–0,4м3 на одного жителя за добу [1]. Цей показник значною мірою залежить 
від доступності води та соціально-економічних умов в окремих регіонах. Теоретичні ресурси 
низькотемпературної теплової енергії стічних вод можуть бути розрахованими, виходячи з 
загального обсягу каналізаційних стоків відповідної області, а ресурси для технічного 
використання можуть розраховуватись, виходячи з загального обсягу очищених 
каналізаційних стоків (рис.1). Технічний енергетичний потенціал низькотемпературної 
теплової енергії стічних вод в Україні становить 33939 тис.МВт·год/рік. Найбільші його 
значення припадають на Київську, Дніпропетровську та Донецьку області і знаходяться в 
межах 4089-5086 тис. МВт·год/рік, а найменші – на Чернівецьку, Тернопільську, 
Закарпатську та Волинську області – 264 - 383тис. МВт·год/рік. 

В побуті основними є природні джерела низькотемпературної теплоти. Це вода 
(поверхнева та грунтова), повітря, грунтове середовище, сонячна радіація. Теплові насоси в 
побуті використовують для опалювання будинків, підігрівання води для побутових потреб та 
для кондиціювання. На сьогодні в Україні експлуатується 9,3 млн. садибних будинків з 
загальною площею 515,8 млн.м2. Для їх теплопостачання можна влаштовувати ґрунтові 
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теплообмінники з теоретичним запасом теплової енергії 525855 тис. МВт·год на рік. Ці 
теоретичні ресурси теплової енергії ґрунту та ґрунтових вод визначаються на основі 
статистичних даних, вони значно перевищують потреби енергії для опалення садибних 
житлових будинків.  

Теплова енергія ґрунту (рис. 2) та ґрунтових вод може використовуватися для обігріву 
та вентилювання приміщень.  

 

 
 

Рис.2. Енергетичний потенціал низькотемпературної теплоти ґрунту та ґрунтових вод в 
областях України (тис. МВт·год/рік). 

 
Відбір теплової енергії від ґрунту може здійснюватися за допомогою ґрунтових 

теплообмінників різних типів. Температура теплоносія в ґрунтовому теплообміннику 
становить від мінус 5–7 до плюс 10–12 °С і є придатною для виробництва теплоносія з 
температурою 40–70 °С за допомогою теплових насосів. Досвід провідних країн свідчить, що 
енергію ґрунту найчастіше використовують в теплонасосних установках потужністю до 70–
100 кВт, які обслуговують окремі невеликі будинки, головним чином садибні житлові 
будинки. В умовах України це можуть бути садибні будинки міст та сіл. 

Технічний енергетичний потенціал низькотемпературної теплової енергії теплоти 
ґрунту та ґрунтових вод в Україні становить 112521тис.МВт·год/рік. Найбільші його 
значення припадають на Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Львівську та Харківську 
області і знаходяться в межах 8529-11027тис. МВт·год/рік, а найменші – на Чернівецьку та 
Херсонську області (1535-1855тис. МВт·год/рік). 

Сільське господарство є однією з галузей, в якій тепловий насос може знайти широке 
застосування, причому у багатьох випадках існують особливо сприятливі умови для 
застосування цих пристроїв. В сільськогосподарському виробництві в рівному 
співвідношенні можна використовувати природні та техногенні джерела 
низькотемпературної теплоти, оскільки в Україні сільське господарство в своєму 
розпорядженні має великі земельні та водні ресурси, а також власні вторинні теплові 
ресурси. Джерелом вторинних теплових ресурсів, а саме техногенних низькотемпературних 
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джерел енергії, придатних для використання в теплових насосах, є: 
– підігріте вологе повітря, яке залишає сушарку; 
– сільськогосподарські продукти, що охолоджуються (молоко, фрукти) 
– кондиційоване повітря, яке відводиться з виробничих та побутових приміщень; 
– теплота зі стійлових приміщень, що видаляється разом з вентильованим повітрям. 
– тваринні відходи (гній); 
– вентильоване повітря, яке відводиться з теплиць. 
В результаті застосування теплового насоса одержане тепло можна використовувати в 

таких цілях: 
– підігрів води для господарських потреб; 
– підігрів та висушування повітря у сушарках; 
– нагрівання вентиляційного повітря, що підводиться ззовні до приміщення; 
– обігрівання теплиць, тепличних тунелів, житлових та виробничих приміщень. 
В агропромисловому комплексі України теплові насоси застосовують в галузі 

тваринництва, а саме в таких його технологічних напрямках: у лініях первинної обробки 
молока одразу після доїння, для його охолодження та пастеризації; для теплопостачання 
стійлових приміщень; при утилізації продуктів життєдіяльності тварин. В галузі 
рослинництва теплові насоси застосовують в технологічних процесах переробки та 
зберігання продукції рослинного походження. 

На молочних фермах частка витрат енергоресурсів становить до 50%, які 
розподіляються на прямі витрати електроенергії, це привід компресорів холодильних машин 
і на нагрів води для санітарно-технологічних потреб. При цьому низькопотенціальним 
джерелом теплової енергії є свіже молоко ферм. Так, при охолодженні 1л молока з 30°С до 4-
6°С відводиться 85-100кДж теплоти. Цього тепла, а також енергії, витраченої на привід 
компресора холодильної установки, достатньо для нагріву 1л води до температури 25-35°С, 
воду з такими температурними параметрами можна використовувати в технологічному 
процесі сучасних доїльних установок.  

Використання теплових насосів в тваринництві дозволить отримувати енергію з 
продуктів життєдіяльності тварин, а саме гною, в процесії їх утилізації. Реалізація такого 
способу полягає у тому, що під підлогою безпідстилкового свинарника розміщується 
насичений повітрям резервуар з гноєм. Насичення повітрям викликає кисневе бродіння, 
разом з яким відбувається виділення тепла (температура під підлогою хліву взимку не 
опускається нижче 25-27°С). На дні жолобів розкладені канали, заповнені соляним розчином, 
які з’єднані із загальним колектором. На підвідних та відвідних каналах, з’єднаних з 
будівлею, встановлений тепловий насос, який підвищує температуру соляного розчину з 
20°С до 55°С, – цього вистачає для системи опалювання. 

Таким чином, застосування теплових насосів в сільськогосподарському виробництві 
забезпечить одночасне охолодження тваринницької сировини та продукції, нагрів води для 
санітарно-технологічних потреб, кондиціонування повітря в стійлових приміщеннях та 
теплозабезпечення виробничих, побутових та житлових приміщень. 

Використання в агропромисловому виробництві теплових насосів має велику 
перспективу і дозволить використовувати низькопотенціальні теплові ресурси, дасть змогу 
компенсувати дефіцит енергії та сприяти охороні навколишнього природного середовища.  

В масштабах України використання різних видів низькотемпературних джерел енергії 
та теплових насосів, як накопичувачів цієї енергії, повинно відбуватись з урахуванням 
географічного положення об’єктів господарювання, природних ресурсів та напрямку 
господарської діяльності (табл. 2). Впровадження в Україні теплових насосних станцій дасть 
можливість отримати додатково теплову енергію в середньому з загальною потужністю 
909,48МВт та економити щорічно до 614,650млн.м3 природнього газу [1]  (табл.2). 

Дані табл.2 показують потенціал використання природних та техногенних 
низькотемпературної теплоти. Так, в Україні планується досить широко використовувати 
природні низькопотенціальні джерела енергії, зокрема воду – морську, річкову, відсоток 
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отримання теплової потужності від якої є досить високим та коливається в межах 22-98% в 
розрізі регіонів. Так, відсоток отримання теплової потужності від використання води в якості 
низькотемпературного джерела енергії в Житомирській області становить 98,2%, в 
Чернігівській області – 96,6%, в Автономній республіці Крим – 90,6%, в Запорізькій області 
– 70,3%, в Вінницькій, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій областях – 
100% 

Таблиця 2 
Потенційні об'єми щорічного отримання теплової потужності та економії природного 

газу при застосуванні теплових насосів 

Регіон, область Джерело теплоти

Потужність, МВт Економія 
палива, тис. м3/рік

За
 д
ж
ер
ел
ам
и 

за
га
ль
на

 

% 

За
 д
ж
ер
ел
ам
и 

за
га
ль
на

 

% 

АР Крим 

Морська вода 102,4 

113 

90,6 61700 

68806 11,19 Водосховище 2 1,7 1300 
Термальні води 3 2,6 2100 
Повітря 5,6 5,1 3706 

Київська 
м. Київ 

Повітря 0,022

109,122 

0,1 154 

94174 15,32 Каналізаційні 
стічні води 108,7 99,6 93720 

Ґрунт 0,4 0,3 300 
Вінницька Річка 71 71 100 49500 49500 8,05

Дніпропетровська 

Повітря 24,6

187,84 

13,1 14600 

119000 19,36 

Річка 99,44 52,9 73230 
Промисловість  39,5 21,5 18300 
Каналізаційні 
стічні води 12 6,3 8400 

Ґрунт 12,3 6,5 4470 

Донецька 
Морська вода 5,8

22,3 
26,0 3600 

14200 2,31 Річка 2,5 11,2 1600 
Технічні води 14 62,8 9000 

Житомирська 

Річка 45,0

45,83 

98,2 31500 

33300 5,42 Каналізаційні 
стічні води 0,5 1,1 1100 

Ґрунт 0,33 0,7 700 

Закарпатська 

Термальні води 1,01

2,23 

45,3 428 

1282 0,21 Повітря 0,22 9,8 154 
Каналізаційні 
стічні води 1 44,9 700 

Запорізька 
Морська вода 41,6

59,1 
70,3 28950 

35440 5,77 Повітря 2,4 4,2 2390 
Річка 15,1 25,5 4100 

Івано-Франківська 
Повітря 0,3

0,4 
75 24 

94 0,02 
Ґрунт 0,1 25 70 

Кіровоградська 
Річка 1

18 
5,6 340 

12240 1,99 Каналізаційні 
стічні води 17 94,4 11900 
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  Продовження табл. 2

Луганська 

Річка 34,06

149,26 

22,8 25960 

96500 15,70 
Промисловість  59,4 39,7 33000 
Каналізаційні 
стічні води 25,3 17,1 17400 

Технічні води 30,5 20,4 20140 

Миколаївська Річка 20 20 100 15000 15000 2,44 

Одеська 

Морська вода 3

14 

21,4 2100 

7702,1 1,25 Водосховище 3 21,4 2,1 
Річка 1 7,2 700 
Ґрунт 7 50,0 4900 

Полтавська Річка 0,76 0,76 100 460 460 0,08 

Рівненська 

Річка 2,5

20,8 

12,0 1402 

16012 2,61 Каналізаційні 
стічні води 18 86,5 14400 

Ґрунт 0,3 1,5 210 

Харківська 
Каналізаційні 
стічні води 3,5 4 87,5 1700 1860 0,30 
Ґрунт 0,5 12,5 160 

Херсонська 
Річка 30,52

50,92 
59,9 20070 

35670 5,80 Каналізаційні 
стічні води 20,4 40,1 15600 

Хмельницька Ґрунт 2 2 100 1400 1400 0,23 

Черкаська Річка 6 6 100 4000 4000 0,65 

Чернівецька Річка 0,5 0,5 100 2 2 0,00032 

Чернігівська Повітря 0,418 12,418 3,4 8 8008 1,30 Річка 12 96,6 8000 

Разом по Україні  909,48    614650,1 100 

 

Друге місце посідає теплова енергія, яка може бути отримана від техногенних джерел 
теплоти, а саме каналізаційних та технічних вод. Її частка в розрізі областей України 
коливається в межах 17,3%-99,6%, зокрема в Київській області вона становить 99,6%, в 
Кіровоградській – 94,4%, в Рівненській – 86,5%, в Харківській – 87,5%. 

Слід відзначити, що найбільші щорічні обсяги економії природного газу від 
використання теплонасосних систем в структурі областей України припадають на 
Дніпропетровську область – 19,36%, Київську та Луганську області – приблизно по 15%, 
Автономну республіку Крим – 11,19%, Вінницьку область – 8,05%, Житомирську 
Херсонську, Запорізьку області – приблизно по 5%. 

На даний час в нашій державі працюють лише одиничні установки, а створення і 
впровадження теплових насосів базується переважно на ентузіазмі виконавців, оскільки 
впровадження даних систем є фінансово досить затратним. При цьому слід відмітити, що 
впровадження теплових насосів (ТН) в інших країнах світу проходить при державній 
підтримці шляхом надання субсидій покупцям теплових насосів, податкових та кредитних 
пільг, субсидій виробникам теплонасосного устаткування, двоступеневого тарифу на 
закупівлю електроенергії. 

Терміни та визначення систем низькотемпературних джерел енергії. Будова та 
принцип роботи теплових насосів.  

Абсорбційний тепловий насос – насос для транспортування тепла на більш високий 
енергетичний рівень використовує теплову форму енергії. 
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Верхнє джерело енергії – джерело з якого теплова енергія передається. 
Внутрішній обмінник тепла – призначений для передачі тепла у внутрішній простір 

будівлі або до установки теплої води для побутових чи промислових цілей, що знаходиться в 
будинку, або ж бере участь у прийомі тепла з будівлі. 

Зовнішній обмінник тепла – призначений для створення можливості приймання 
теплоти із середовища, що знаходиться поза будівлею або з іншого доступного джерела 
тепла, або ж для передачі тепла у це середовище. 

Коефіцієнт перетворення тепла (коефіцієнт трансформації тепла, продуктивності 
потужності, перетворення температур)  показує відношення одержуваного тепла до 
витраченої енергії.  

Компресорний тепловий насос – насос для транспортування тепла на більш високий 
енергетичний рівень використовує механічну форму енергії. 

Нижнє джерело енергії – джерело, з якого відбирається теплова енергія. 
Тепловий насос (англ. heat pump)  прилад, який переносить розсіяну теплову енергію в 

опалювальний контур (транспортує теплоту на більш високий енергетичний рівень). 
Принцип роботи теплового насоса оснований на зворотному циклі Карно. В залежності від 
типу енергії, що передається, теплові насоси поділяють на: компресорні, абсорбційні та 
термоелектричні.  

Теплоелектричний тепловий насос – насос для транспортування тепла на більш 
високий енергетичний рівень використовує електричну форму енергії. 

Цикл Карно  цикл роботи теплової машини. Цикл складається з чотирьох стадій: 
робоча речовина нагрівається за сталої температури (ізотермічний процес); робоча речовина 
розширюється за сталої ентропії (адіабатичний процес); робоча речовина охолоджується за 
сталої температури (ізотермічний процес); робоча речовина стискається за сталої ентропії 
(адіабатичний процес). Коефіцієнт корисної дії для теплової машини, що працює за циклом 
Карно, залежить лише від різниці температур нагрівача і охолоджувача. 

Хімічний тепловий насос – насос для транспортування тепла на більш високий 
енергетичний рівень використовує хімічну форму енергії. 

Для транспортування теплоти на більш високий енергетичний рівень в теплових 
насосах використовують такі форми енергії: 

– механічну (компресорний тепловий насос); 
– теплову (абсорбційний тепловий насос); 
– електричну (теплоелектричний насос); 
– хімічну (хімічний тепловий насос). 
Будова та робочий процес компресорного теплового насоса (рис. 3). Компресор 1 

всмоктує холодоагент – робоче середовище 7 у вигляді пари та стискає його, в результаті цього 
піднімається його температура, після чого він перетікає у конденсатор 3, де відбувається його 
конденсування. Робоче середовище 7, що стискається, віддає теплоту для підвищення 
температури нагрівального середовища 5, наприклад води або повітря. Далі сконденсований 
холодоагент 7 протікає у дроселюючому вентилі 4, одночасно втрачаючи свою температуру, і 
перетікає до випарника 2, де відбувається випарювання робочого середовища 7 за рахунок 
теплоти, яка береться із джерела низької температури 6. 

Робочим середовищем, що знаходиться у компресорних теплових насосах, найчастіше 
всього являється фреон – речовина з низькою температурою випаровування. Оскільки фреон 
згубно діє на озоновий шар, зараз його замінюють такими речовинами, як аміак, RC-318 та 
метиламіни. 

Ефективність теплових насосів характеризує коефіцієнт продуктивності (або коефіцієнт 
трансформації теплового насоса) Et, який визначається, як відношення отримуваної теплової 
потужності до витраченої механічної роботи компресора: 
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де: E1 – енергія, отримана з низькотемпературного джерела, Дж; Е2 – енергія, яка 

передається обігрівальній установці, Дж; L – механічна робота компресора, Дж. 
Компресорні теплові насоси характеризуються високими величинами цього 

коефіцієнта: Et =2,5–4, теоретично він навіть вище та сягає до 8. 
 

 
 

а) принцип дії 
 

 
б) схема роботи 

 
 

Рис. 3. Компресорний тепловий насос [2]:  
1 – компресор; 2 – випарник; 3 – конденсатор; 4 – дросельований вентиль; 5 – 
середовище; що нагрівається (вода); 6 – низькотемпературне джерело тепла;  

7 – робоче середовище 
 
Будова та робочий процес абсорбційного теплового насоса (рис. 4) складається з 

елементів, схожих з елементами компресорного насоса. Зміни стану концентрації 
холодагента так само аналогічні процесам, які протікають у компресорному тепловому 
насосі. Дія абсорбційного теплового насоса вимагає подачі енергії у вигляді теплоти. 
Компресор замінюється комплектом, що складається із варильного апарата 2 та абсорбера 4.  

Варильний апарат – десорбер 2, в якому знаходиться вода, насичена аміаком, 
обігрівається за рахунок тепла, що підводиться ззовні 8 (гаряча вода, водяна пара, топкові 
гази тощо). В результаті обігрівання варильного апарата 2 утворюється пара із легко 
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закипаючого аміаку, який потім конденсується у конденсаторі 1, віддаючи  тепло 
нагрівальному середовищу 7. Сконденсований аміак перетікає через дроселюючий вентиль 5 
до випарника 3, де, випаровуючись, бере тепло із джерела з низькою температурою 10. Із 
випарника 3 аміак проводиться до абсорбера 4, насичуючи бідний розчин аміаку, який 
повертається із варильного апарата 2. Під час насичення виділяється тепло абсорбції, яке 
відводиться до нагрівального середовища 7. Коефіцієнти продуктивності Et абсорбційних 
теплових насосів визначаються залежністю: 

 

1 4

2 3
t

E E
Е

E E L




 
;                                                                                                 (2) 

 
де: E1, E4 – енергія, яка передається нагрівальній установці, Дж; Е2 – теплова енергія, 

що подається у варильний апарат, Дж; Е3 – енергія, отримана із низькотемпературного 
джерела енергії, Дж; L – механічна робота компресора, Дж. 

 

 
 

Рис. 4. Схема роботи абсорбційного теплового насоса [2]:  
1 – конденсатор; 2 – варильний апарат (десорбер); 3 – випарник;  

4 – абсорбер; 5 – дросельований вентиль; 6 – насос; 7 – теплота, що приймається 
середовищем, яке нагрівається; 8 – підведення тепла ззовні;  

9 – теплота абсорбції; 10 – низькотемпературне джерело тепла 
 
Порівняно з компресорними насосами, абсорбційні теплові насоси характеризуються 

більш низькою (у 2-3 рази) величиною коефіцієнта Et, який становить 1,3-1,6. Оскільки 
абсорбційні теплові насоси вимагають подачі джерела тепла до варильного апарата високої 
температури, вони застосовуються там, де існують джерела надлишкової теплоти 
(наприклад, геотермальні води, сонячні колектори, біогаз). 

Термоелектричні теплові насоси. Принцип дії термоелектричних теплових насосів 
спирається на ефект Пельтьє, що заключається у виділенні або поглинанні теплоти у місці 
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з’єднання двох різних металів (напівпровідників), коли крізь них протікає постійний 
електричний струм (рис. 5). Кількість тепла E1, що поглинається, залежить від різниці 
коефіцієнтів термоелектричних сил зварених матеріалів, сили струму, температури 
холодного зварювання, а також часу. „Привідною” енергією у такому насосі є енергія Ew, 
отримана із джерела електричного струму. 

Коефіцієнт нагрівальної продуктивності Et визначається залежністю: 
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  ;                                                                                          (3) 

 
де: E1 – теплота, що поглинається із нижнього джерела теплоти, Дж; Е2 – теплота, що 

віддається обігрівальній установці, Дж; Ew – енергія, яка береться із джерела електричного 
струму, Дж 

Величина коефіцієнта Eg становить 1,4 - 2. Термоелектричні теплові насоси 
застосовують перш за все у легких, малошумних системах, які охолоджують електронні 
агрегати, наприклад потужні комп’ютерні системи. 

 

 
 

Рис. 5. Схема роботи термоелектричного теплового насосу [2]:  
1 – зварні шви, що виділяють енергію; 2 – зварні шви, що поглинають енергію; 3 – 

верхнє джерело енергії; 4 – нижнє джерело енергії
 
Хімічні теплові насоси працюють на основі використання теплоти, яка виділяється 

протягом ендотермічних та екзотермічних хімічних реакцій. Ці насоси знаходяться лише у 
фазі дослідних робіт, що просуваються вперед, і, враховуючи досить складну технологію, в 
основному ще не застосовуються у широкій практиці. 

Термодинамічний аналіз роботи системи теплового насоса. Термодинамічний аналіз 
роботи теплового насоса проведемо відповідно до принципової схеми низькотемпературного 
водяного опалення з використанням “водо-водяного” теплового насоса (рис. 6). 

В системі теплового насосу (рис. 6, 7) знаходиться холодоагент з низькою 
температурою кипіння (фреон R22) витрата холодоагенту становить G (кг/с), температура 
кипіння фреону у випарнику 2 t0 (°C), температура конденсації парів фреону у конденсаторі 
tk. В якості джерела тепла приймемо ґрунтовий колектор 3, що відбирає тепло із землі через 



 251

теплоносій (вода), вода з вхідною температурою tв(вх) та об’ємною витратою Vв насосом 1 
подається у випарник 2 теплового насоса. 

 
 

Рис.6. Принципова схема низькотемпературного водяного опалення 
з використанням “водо-водяного” теплового насоса 

 
Колектори 3 виготовляються з поліетиленових труб 4 діаметрами 20….40мм 

максимальною довжиною 100м. У випарнику 2 відбувається втрата тиску (Па) 
низькотемпературного теплоносія (води) Р величина якої розраховується як: 

 

1 2Р Р Р   ;                                                                                               (4) 
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де: Р1 – тиск води на вході у випарник, Па; Р2 – тиск води на виході з випарника, Па. 
 

 
 

Рис. 7. Загальний вигляд теплового насосу 
 
Затрати роботи (Дж/год) на привід водяного насоса визначаються як: 
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;                                                                                   (5) 

 
де: Vв – обємна витрата води, м3/год; н – ККД водяного насоса н =0,8; пр – ККД 

приводу водяного насоса н =0,95. 
Необхідна потужність (Вт) електродвигуна для приводу водяного насоса визначається 

за формулою: 
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;                                                                                               (6) 

 
Відбір теплової енергії залежить від виду ґрунту і в середньому складає: 
- для сухого піщаного qe = 10…15 Вт/м2; 
- для вологого піщаного   qe = 15…20 Вт/м2; 
- для сухого глинистого qe = 20…25 Вт/м2; 
- для вологого глинистого qe = 25…30 Вт/м2; 
- з ґрунтовими водами qe = 30…35 Вт/м2. 
По випарнику 2 (рис.6)протікає паро рідинна суміш холодоагенту R22, який має 

знижений тиск Рх2 і температуру t0. Холодоагент, підігріваючись теплом води низького 
потенціалу, починає випаровуватися переходячи з паро рідинного стану в газоподібний, 
відводячи тепло Qвип охолоджуючи при цьому воду до температури tв(вих). Кількість тепла 
(Дж), що було відібрано від низькопотенційного джерела, визначається за формулою: 

 

( ) ( ) 1 0( ) ( )вип в в в в вх в вихQ V c t t r x x        ;                                    (7) 

 
де: Vв - об’ємна витрата води, м3; в – густина води, кг/м3; tв(вх) – температура води на 

вході у випарник, оС; tв(вих) - температура води на виході з випарника, оС; r – теплота 
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пароутворення, кДж/кг; x1 – ступінь сухості парів холодоагенту після випарника x1 = 1; x0 – 
ступінь сухості парів холодоагенту після дроселювання x1 = 0,05. 

Компресор 5 (рис. 6) всмоктує з випарника 2 насичені пари і стискує адіабатно їх до 
тиску Рх1. При цьому зростає ентальпія і температура пари до tk. Робота (Дж/год), що 
витрачається на стискування холодоагенту, дорівнює зміні ентальпії і визначається за 
формулою: 
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де: Рх2  – тиск холодоагенту в випарнику, Па; Рх1 – тиск холодоагенту в конденсаторі, 

Па; k – показник адіабати, k=1,4; ЕД – дійсний коефіцієнт трансформації теплового насоса; 
Vх2 - об'єм холодоагенту у випарнику, м3, визначається за формулою: 
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де: G - витрата холодоагенту, кг/год; t0 - температура кипіння фреону, °C; R – газова 

стала холодоагенту, Дж/кгК. 
Необхідна потужність (Вт) електродвигуна для приводу комтресора визначається за 

формулою: 
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Пара холодоагенту при температурі конденсації tk надходить в теплообмінник 

(конденсатор) 6 (рис.6), де передає своє тепло Qконд (Дж) високопотенційному теплоносію 7 
(вода в системі опалення), після чого пара холодоагенту конденсується при незмінному 
тиску Р1 та переходить в рідкий стан. Теплота конденсації пари холодоносія визначається за 
формулою: 

 

конд вип КQ Q L  ;                                                                                                (11) 

 
Далі холодоагент надходить до дроселя 8 (рис. 6), в дросельному терморегулювальному 

клапані 8 відбувається зниження тиску рідини від Р1 до Р2. Рідкий холодильний агент 
частково випаровується і утворюється парорідинна суміш. При дроселюванні ентальпія пари 
залишається незмінною, а температура знижується до t0. Парорідинна суміш надходить на 
випарник, де процес повторюється. Для запобігання попадання рідини у компресор і його 
пошкодження у випарнику роблять додаткову ділянку перегріву для того, щоб вся рідина 
випарувалася. 

Кількість переданої споживачам корисної теплоти (Дж) буде визначатись за формулою:  
 

( ) ( )( )K k k k вих k вхQ G c t t    ;                                                                                     (12) 

 
де: ск – ізобарна теплоємність теплоносія (води), ск=4,19кДж/(кг · К); Gк - витрати 

теплоносія (води), кг/с; tк(вих) - температура води на виході з теплообмінника 6 
(конденсатора), оС; tк(вх) - температура води на вході в теплообмінник (конденсатор), оС; 
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Мірою енергетичної ефективності теплового насосу слугує є холодильний коефіцієнт х 
і, як вже відмічалось вище коефіцієнт перетворення енергії або коефіцієнт трансформації Еt, 
що характеризує відношення відданої споживачу енергії до витраченої потужності. Так, 
холодильний коефіцієнт визначається за формулою: 
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де: t0  - температура кипіння фреону у випарнику, °C; tk - температура конденсації парів 

фреону у конденсаторі, °C. 
Для ідеального циклу теплового насоса коефіцієнт трансформації визначається за 

формулами (1…3). В реальних умовах необхідно враховувати різноманітні втрати, тому 
необхідно визначати дійсний коефіцієнти трансформації теплового насоса: 

 

Д Т ТНЕ Е   ;                                                                                                        (14) 

 
де: ТН – ККД теплового насоса, ТН = 0,6; ЕД - теоретичний коефіцієнт трансформації 

теплового насоса, який з урахуванням теплових необоротностей у випарнику та конденсаторі 
можна визначити за співвідношенням: 
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де: t0  - температура кипіння фреону у випарнику, °C; tk - температура конденсації парів 

фреону у конденсаторі, °C; tв(вих) - температура води на виході з випарника, оС; tк(вих) - 
температура води на виході з конденсатора, оС; tвип - різниця температур води та робочого 
тіла теплового насоса на виході з випарника, оС; tкон - різниця температур робочого тіла 
теплового насоса та води на виході з конденсатора, оС. 

Структурні схеми обігрівальних систем з використанням теплових насосів. В 
залежності від середовища, з якого отримується і береться тепло, можна виділити декілька 
обігрівальних систем: повітря – повітря, повітря – вода, вода – вода. Це спрощена 
класифікація, а визначення „вода” означає будь-який рідкий носій тепла, визначення 
„повітря” означає в загальному гази, топкові гази, пари тощо. До складу обігрівальних 
систем, крім представлених елементів теплових насосів, входять внутрішні та зовнішні 
обмінники тепла, структура яких залежить від виду обігрівальної системи. Задача внутрішніх 
обмінників тепла полягає в передачі тепла у внутрішній простір будинку чи до установки 
нагрівання води, або ж у прийомі теплоти з вищевказаних джерел. Задачею зовнішніх 
обмінників тепла є: створення можливості приймання теплоти із середовища, що 
знаходиться поза будинком або з іншого доступного джерела тепла, або ж передача тепла у 
це середовище. 

Обігрівальна система типу повітря – повітря. У цій системі теплота береться із 
зовнішнього повітря або ж засмоктується з опалюваного приміщення і передається до 
опалювальної установки. Теплові насоси з такими системами на сьогодні широко 
використовуються. Їх застосовують для опалювання приміщень, підготовки теплої води та 
кондиціювання приміщень. 

В опалювальній системі типу повітря – вода (рис. 7) тепло береться із зовнішнього 
повітря, при цьому повітря може надходити до теплового насоса за рахунок природної тяги 
або засмоктується із навколишнього середовища, далі тепло передається воді за рахунок 
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циркуляції холодоагента в тепловому насосі. Теплота може використовуватись 
безпосередньо в для отримання гарячої та для опалювання приміщень (рис. 8). 

 

Рис.7. Схема опалювальної системи типу повітря –  вода [2]:  
1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – водний насос;  

5 – дросельований вентиль; 6 – обігрівач 

 
а) схема з тепловим насосом; 

 
б) схема з тепловим насосом, гелеоколектором, та енергоакумулятором 

Рис.8. Технологічна схема опалювання з використанням теплового насоса 
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В обігрівальній системі типу вода – вода тепло береться від води і передається 

циркуляцією теплового насоса до споживача (рис. 9), при цьому в якості низько потенційного 
джерела теплоти можуть використовуватись грунтові, поверхневі води та грунт (рис. 10, 11).  

 

 
Рис.9. Структурна схема опалювальної системи типу вода – вода [2]:  

1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – резервуар;  
5 – дросельований вентиль; 6 – резервуар, від якого випарник одержує тепло; 7 – 

резервуар для нагрівання води 
 
Обігрівальні системи такого типу використовують для опалювання приміщень, а також 

для приготування теплої води для побутових цілей (рис. 10, 11). 
 

  
                                   а)                                                                         б) 

Рис. 10. Схема використання грунтових та поверхневих вод для теплового насосу в 
опалювальній системі будинку: а) з використанням грунтових вод; б) з використанням 

поверхневих вод 
 

При використанні енергії грунтової води (рис. 10, а) необхідно враховувати її 
доступність на необхідній глибині, при цьому застосовується тепловий насос типу “вода-
вода” або “вода-повітря”. Оскільки вода має високу теплоємність, то ефективність системи 
буде досить висока. А постійна температура ґрунтових вод біля +8°C -+12°C гарантує 
оптимальне джерело низкопотенційного тепла. При цьому ґрунтові води направляються з 
однієї свердловини в тепловий насос, віддають там теплову енергію, а потім перекачуються в 
іншу свердловину, що розміщена на деякій відстані від першої. 
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При використанні енергії поверхневої води (рис.10, б) необхідно враховувати її 
доступність на необхідній відстані від будинку, при цьому застосовується тепловий насос із 
закритим циклом (рис.10, б) і водорозміщеним теплообмінником – спеціальна рідина 
(теплоносій) прокачується по колекторах (трубках), що знаходяться у водоймі, і віддає або 
забирає тепло у води. Будинок має сенс опалювати тепловою енергією відкритої водойми в 
тому випадку, якщо будинок знаходиться від водойми ближче 100 метрів, і глибина водойми, 
а також берегова лінія відповідають умовам, необхідним для прокладки колектора. Таким 
чином, для встановлення теплового насоса продуктивністю 10кВт необхідно укласти в озеро 
контур довжиною 300 метрів. Перевагою такого способу є його відносна дешевизна. 
 

     
                          а)                                                           б) 
Рис. 11. Схема використання грунтового середовища для теплового насосу в 

опалювальній системі будинку: а) з використанням горизонтального колектора; б) з 
використанням вертикального колектора 

 

При використанні енергії грунту використовують горизонтальний колектор (рис.11, б), 
який розташовується на глибині близько 1,2-1,3 м. Горизонтальний колектор застосовується, 
якщо є достатньо площі для його вкладання. Для застосування траншейного колектора 
необхідно трохи менше простору. Буде потрібно приблизно в 1-1,5 рази більше площі, ніж 
опалювальний простір. Набагато менше місця вимагають вертикальні геотермальні 
теплообмінники (рис.11, б), що складаються з трубок, через які прокачується теплоносій. 
Вони розміщуються вертикально в землі й ідуть в глибину до 200 метрів (найчастіше 50 - 100 
метрів). Такі зонди вводяться буровим інструментом. Геотермальні зонди складаються з 
замкнених труб, що відбирають тепло так само, як ґрунтовий колектор. Кількість тепла, що 
відбирає зонд, складає від 30 до 100Вт на метр зонда, що значною мірою залежить від 
особливостей ґрунту. Даний метод має саму високу ефективність роботи теплонасоса, мала 
витрата електроенергії і відносно дешеве тепло – на 1кВт електроенергії одержують до 5 кВт 
теплової енергії, але вимагає великих попередніх капіталовкладень. 

З точки зору способу роботи розрізняють наступні системи теплових насосів: 
моновалентна, бівалентна, бівалентно – паралельна, альтернативна. Робота теплового насоса у 
моновалентній системі полягає у тому, що тепловий насос являється єдиним джерелом, що 
забезпечує постійну подачу теплоти до опалювальної установки. Ця система 
використовується лише тоді, коли джерело теплової енергії має відносно постійну та високу 
температуру протягом усього року, наприклад, комунальні стоки. 

Бівалентна система роботи теплового насоса полягає в тому, що вона працює разом з 
іншими опалювальними установками, такими як на рис. 12, рис. 7 та рис. 14. Тепловий насос 
доставляє тепло до якогось моменту або „пункту перемикання”, після чого опалювання 
приймає інша традиційна нагрівальна установка. Пункт перемикання визначає температуру 
на виході із теплового насоса, при якій забезпечується необхідна теплова потужність для 
обігрівання. 
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Рис.12. Схема роботи теплового насоса у бівалентній системі [2]: 
 1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – традиційна опалювальна установка 

 
Цю систему часто застосовують на практиці, оскільки сама система теплового насосу, 

особливо у холодний сезон, не завжди в змозі забезпечити температурні вимоги. Принцип 
роботи теплового насоса бівалентно-паралельної системи схожий на принцип роботи 
теплового насоса за бівалентною схемою. У бівалентно-паралельній системі, як і в системі, 
представленій вище, тепловий насос працює разом з іншою нагрівальною установкою. 
Різниця між цими системами полягає лише у тому, що у бівалентно-паралельній системі, 
якщо тепловий насос не може досягти необхідної температури, вмикається інший 
нагрівальний пристрій. Робота теплового насоса в альтернативній системі полягає в тому, що 
тепловий насос, в залежності від існуючих потреб, працює як нагрівальний пристрій, або як 
охолоджувальний (рис.13). Триходовий вентиль, що керується термостатом, викликає зміну 
напрямку протікання робочого середовища. Кожен обмінник тепла працює періодично як 
конденсатор або як випарник. Завдяки цьому, наприклад, вода, що перекачується через 
нагрівальні пристрої, в залежності від потреб, нагрівається (опалення приміщень) або 
охолоджується (кондиціювання приміщень). 

 
Рис.13. Схема теплового насоса в альтернативній системі [2]:  

1 – компресор; 2 – триходовий вентиль; 3 – нагрівальний (охолоджуючий) пристрій; 4 – 
конденсатор-випарник; 5 – дроселюючию вентиль; 6 – резервуар; 7 – теплообмінник;  

8 – насос 
На рис. 14 представлена схема опалення та гарячого водопостачання бівалентної 

паралельної системи на основі теплового насосу 4 із сонячним колектором 2, що слугує для 
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опалювання приміщень та підігрівання теплої води для побутових потреб. В цілому для 
опалювання домашнього господарства необхідно понад 12кВт, а продуктивність побутового 
теплового насоса складає близько 9 кВт, при температурі конденсації 60°С. Додаткове газове 
опалювання 1 представляє собою резерв у випадку відпрацювання тепловим насосом малого 
теплового потоку. Абсорбоване сонячним колектором тепло зберігається у водному 
тепловому акумуляторі 3 ємністю близько 10 м3, при необхідності водний резервуар може 
бути використаний як нижнє джерело теплоти для теплового насоса. Поверхня колекторів не 
повинна бути меншою за 40 м2. За допомогою сонячної енергії та роботи теплового насоса 
можна покрити близько 65% річних потреб у теплі. Іншу частину покриває додаткове 
опалювання (газове). Акумулятор тепла слугує, головним чином, для вирівнювання добових 
коливань потреб у теплі. Його заряджає тепловий насос до температури близько 55-60 °С. 

 

Рис. 14. Схема установки теплового насосу із сонячним колектором, яка слугує для 
обігрівання приміщень та приготування теплої води для побутових потреб [2]: 1 – 
газовий котел (теплогенератор); 2 – сонячний колектор; 3 – резервуар для води; 4 – 
тепловий насос; 5 – нижнє джерело теплоти (випарник); 6 – насос системи сонячного 
колектора; 7 – радіатор опалення; 8 – гаряча вода для побутових потреб; 9 – система 

опалення «тепла підлога» 
 
Особливості використання теплових насосів. Використання теплових насосів буде 

визначатись їх особливостями експлуатації перевагами та недоліками конструкції та систем в 
яких вони використовуються. 

Особливості використання теплових насосів полягають у можливості їх використання в 
технічних системах із забезпеченням оптимальних значень характерних технічних 
параметрів та величин. Так, тепловий насос виправдує себе тільки в добре утепленому 
будинку, тобто з тепловтратами не більше 100 Вт/м2. Чим тепліше будинок, тим більше 
вигода.  

Чим менша різниця між температурою джерела теплоти та температурою теплоносія в 
опалювальному контурі, тим більший коефіцієнт перетворення тепла (термічний ККД). Тому 
вигідніше опалювати приміщення низькотемпературними системами опалення: системою 
«тепла підлога» або повітряним опаленням, тому що в цих випадках температура теплоносія 
за медичними вимогами і будівельними нормами не повинна бути вище 35°C. 
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З метою забезпечення максимальної ефективності використання теплових насосів 
практикується їх експлуатація у парі з додатковим генератором тепла (у таких випадках 
говорять про використання бівалентної схеми опалення). У будинку з великими 
тепловтратами ставити насос великої потужності (більше 30 кВт) невигідно. Він громіздкий, 
а працювати буде на повну потужність незначний час. Адже кількість дійсно холодних днів 
не перевищує 10-15% від тривалості опалювального сезону. Тому часто потужність 
теплового насоса призначають рівною 70-80% від розрахункової опалювальної. Вона буде 
покривати всі потреби будинку в теплі доти, поки вулична температура не опуститься нижче 
певного розрахункового рівня (температури бівалентності), наприклад, мінус 5-10°С. Із 
цього моменту в роботу включається другий генератор тепла. Є різні варіанти його 
використання. Найчастіше таким помічником служить невеликий електронагрівник, але 
можна поставити й рідкопаливний котел. Можливі й більш складні теплові бівалентні схеми, 
наприклад включення сонячного колектора. Для цього, у деяких серійних системах теплових 
насосів і сонячних колекторів така можливість передбачена в конструкції. У цьому випадку, 
змішування тепла, що йде від теплового насоса (це досить інерційна система) і від сонячного 
колектора (малоінерційна система) відбувається в бойлері. 

Чим більший коефіцієнт завантаження теплового насосу, тим доцільніше його 
використання. Наприклад, системи нагріву води для ферм працюють у постійному режимі, 
протягом всього року. Їх коефіцієнт завантаження (використання потужності протягом року) 
може сягати 80%. В системах опалення коефіцієнт завантаження обладнання складає близько 
30-40%. Відповідно в першому випадку річна економія від застосування теплового насосу 
рівної потужності буде в 2-3 рази більше, ніж в другому, а строки окупності обладнання  в 2-
3 рази менше. 

Чим більша теплова потужність необхідна, тим доцільніше використання теплових 
насосі. По-перше, питома вартість для теплових насосів великої потужності (встановлена 
вартість 1-го кВт енергії) в 3-5 разів нижча, ніж для теплових насосів малої потужності. А 
по-друге, чим більші обсяги споживання теплоти, тим більша економія від застосування 
теплових насосів в абсолютному вимірі. Перевагами у використанні теплових насосів є 
економічність, можливість використання, екологічність, універсальність, безпека, 

Економічність. Ефективність використання теплових насосів вища, ніж у будь-яких 
котлів, що спалюють паливо, а коефіцієнт ефективності (продуктивності, термічний ККД) 
теплових насосів завжди більше одиниці. Термічний ККД (Et) (також це поняття називається 
коефіцієнтом трансформації тепла, потужності, перетворення температур, перетворення 
тепла) – це показник, за яким порівнюють ефективність теплових насосів. Він показує 
відношення одержуваного тепла до витраченої енергії. Приміром, Et=4,5 означає, що 
номінальній (споживаній) потужності теплового насоса 1 кВт, на виході відповідає 4,5 кВт 
теплової потужності, тобто 3,5 кВт тепла ми одержуємо із низькотемпературного джерела. 

Широкий спектр застосування. На планеті існує безліч розсіяного тепла. Земля й повітря 
є скрізь, також більшість людей не мають проблем з водою. Саме вони містять в собі природну 
та антропогенну теплову енергію. Теплові насоси незалежно від погодних умов, падіння тиску 
в газовій трубі зберуть це тепло для вас. Усе, що потрібно для цього, – електрична енергія. 
Але, якщо її немає, це теж не проблема – деякі моделі теплових насосів можуть 
використовувати дизельне паливо або бензин для своєї роботи. 

Екологічність. Тепловий насос не тільки заощаджує гроші, але й береже навколишнє 
середовище. Прилад не спалює паливо, а значить, не утворюються шкідливі окиси типу CO, 
СO2, NОх, SO2, PbО2. Застосовувані ж у теплових насосах хладони не містять 
хлорвуглеводнів і озонобезпечних речовин. 

Універсальність. Теплові насоси, обладнані реверсивним клапаном, працюють як на 
опалення, так і на охолодження. Теплонасос може відбирати тепло з повітря будівлі, 
прохолоджуючи його. Влітку надлишкове тепло можна використовувати для підігріву 
побутової води. 
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Безпека. Теплові насоси вибухово- і пожежобезпечні. У процесі опалення відсутні 
небезпечні гази, відкритий вогонь або шкідливі суміші. Деталі теплонасоса не нагріваються 
до високих температур, здатних стати причиною пожежі. Зупинка теплового насоса не 
приведе до його поломки, ним можна сміло користуватися після тривалого простою. Також 
виключене замерзання рідин у компресорі або інших складових частинах. 

До недоліків теплових насосів, які використовуються для опалення, слід віднести 
велику вартість встановленого обладнання та зворотна залежність їх ефективності від різниці 
температур між джерелом теплоти і споживачем. Так, зворотна залежність ефективності 
використання теплових насосів від різниці температур між джерелом теплоти і споживачем 
накладає певні обмеження на використання систем типу «повітря - вода». Реальні значення 
коефіцієнту трансформації сучасних теплових насосів становлять 2 при температурі джерела 
-20 ° C, і порядку 4 при температурі джерела +7°C. Це призводить до того, що для 
забезпечення заданого температурного режиму споживача при низьких температурах повітря 
необхідно використовувати обладнання зі значною надлишковою потужністю, що пов'язане з 
нераціональним використанням капіталовкладень (втім, це стосується і будь-яких інших 
джерел теплової енергії). Вирішенням цієї проблеми є застосування бівалентної схеми 
опалення, при якій основне (базове) навантаження несе тепловий насос, а пікові 
навантаження покриваються допоміжним джерелом (газовий або електрокотел). Оптимальна 
потужність теплонасосної установки становить 60...70% від необхідної встановленої 
потужності, що також впливає на закупівельну вартість установки опалення тепловим 
насосом. У цьому випадку тепловий насос забезпечує не менше 95% потреби споживача в 
тепловій енергії за весь опалювальний сезон. При такій схемі средньосезонний коефіцієнт 
перетворення енергії для кліматичних умов Центральної Європи становить 3. 
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Питання економічної безпеки національної економіки України набувають в сучасних 

умовах першочергового значення. Перед Україною стоїть ряд проблем, що потребують 
нагального вивчення через їх вплив на національну безпеку країни. Найважливішою з них є 
забезпечення стабільності держави та суспільства, яка безпосередньо пов’язана з питаннями 
всестороннього формування безпеки України, але одним з найважливіших є енергетична 
безпека країни.   

В XXI столітті проблема енергетичної безпеки країни набуває надзвичайної 
актуальності, що зумовлено, з однієї сторони, виснаженням існуючих запасів природних 
паливно-енергетичних ресурсів, з іншої − постійним збільшенням споживання енергії. 
Ресурси планети, особливо енергетичні, обмежені, а народонаселення і його матеріальні 
потреби зростають високими темпами. Зростають та дедалі загострюються політичні, 
національні і соціально-економічні суперечності й протистояння щодо використання 
енергетичних ресурсів. Внаслідок нерівномірності їх розвитку в останні два-три десятиліття 
набрали високих темпів процеси диференціації життєвих рівнів людей як у розвинутих 
країнах, так і тих, що розвиваються.  

Формування належного рівня конкурентоспроможності національної економіки 
неможливе без адекватного забезпечення енергетичними ресурсами. Енергетичну безпеку 
слід розглядати як інтегровану складову національної безпеки, що присутня на всіх рівнях 
функціонування економіки. У сучасному розумінні гарантування енергетичної безпеки 
полягає у формуванні технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та 
екологічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної 
сфери на національному, регіональному та локальному рівнях. Це визначає стратегічну мету 
енергетичної політики держави, якою є створення стійкої і здатної до саморегулювання 
системи забезпечення енергетичної безпеки на основі оптимізації територіальної структури 
виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

 
Соціально-економічна сутність енергетичної безпеки 
 
Складність, масштабність та глибина енергетичних проблем сучасності визначає 

енергетичну безпеку як одну з найбільш важливих складових національної безпеки. Сучасні 
масштаби суспільного виробництва потребують використання значної кількості паливних 
ресурсів. Енергетичну безпеку слід розглядати як інтегровану складову частину економічної 
безпеки, необхідною умовою існування і розвитку держави. Економічна безпека, що означає 
достатність матеріальної бази суспільства для вирішення проблем виживання, є основою 
соціальної, політичної, екологічної та інших видів безпеки, сукупність яких формує 
національну безпеку країни. Паливно-енергетичний комплекс є одним з найважливіших 
структурних компонентів економіки та забезпечення продуктивних сил.  

Поняття енергетичної безпеки набуло поширення після введення нафтового ембарго в 
1973 р. і трактувалося, як енергетична самодостатність країни. У сучасному розумінні 
гарантування енергетичної безпеки необхідно розглядати, як досягнення стану технічно 
надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення 
енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, а також створення умов для 
формування і реалізації політики захисту національних інтересів у сфері енергетики.  

У питанні трактування категорії енергетичної безпеки, зауважимо, що основна увага 
спрямовується на технічну складову енергопостачання. На нашу думку, енергетичну безпеку 
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слід розглядати, як здатність відповідної системи до підтримки такого рівня 
енергопостачання, при якому мінімізуються внутрішні і зовнішні загрози функціонування 
компонентів системи та зберігається її раціональний екологічний, економічний, соціальний 
стан.  

Формування енергетичної безпеки в Україні потребує визначення конкретних цілей та 
механізмів їх реалізації. До таких цілей можна віднести надійне і стабільне постачання 
енергетичних ресурсів, в обсягах, необхідних для задоволення потреб економіки і населення; 
ефективне функціонування і розвиток галузей і підприємств паливно-енергетичного 
комплексу; забезпечення на державному рівні соціальної спрямованості енергетичної 
політики щодо енергозабезпечення населення, зменшення шкідливого впливу від діяльності 
об’єктів паливно-енергетичного комплексу на навколишнє середовище й населення 
відповідно до внутрішніх та міжнародних вимог [12].  

Основними загрозами енергетичній безпеці слід вважати обмеженість власних запасів 
нафти і газу, нераціональне використання існуючих запасів вуглеводнів, що призводить до 
високої енергоємності національної економіки та соціальної сфери. Значна частка імпорту в 
балансі енергоспоживання з переважною часткою імпорту із однієї країни природного газу, 
ядерного палива, нафти спричиняє зовнішню залежність економіки держави (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Основні загрози енергетичній безпеці України 
Джерело: власні дослідження. 

 
Нераціональна енергетична політика держави призводить до зниження ефективності 

виробництва і транспортування енергетичних продуктів. Неефективність системи 
енергетичного менеджменту у виробничій та невиробничій сфері зумовлює значні втрати 
ресурсів.  

Серед інших загроз енергетичній безпеці слід виділити: 
- низький рівень впровадження нових технологій, спрямованих на підвищення 

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних і відновлюваних 
джерел енергії; 

- відсутність цілісної інноваційної інфраструктури, необхідної для зниження 
енергоємності ВВП до рівня розвинутих країн світу; 

-  обмежений доступ юридичних і фізичних осіб до кредитних ресурсів; 
-  недостатній рівень оснащення інженерних мереж приладами обліку паливних та 

інших ресурсів; 
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-  відсутність відповідної системи моніторингу показників енергетичного балансу; 
- низький рівень енергозбереження;   
-  високий рівень шкідливого впливу об’єктів енергетики на навколишнє середовище. 
- зношеність основних фондів, низький рівень мотивації власників підприємств щодо 

оновлення фондів за рахунок власних або кредитних коштів; 
- наявність та подальше збільшення обсягу заборгованості по оплаті за спожиті 

паливно-енергетичні ресурси. 
З боку геополітичної сфери, загрози енергетичній безпеці проектуються на економічну 

площину у формі зниження економічної ефективності управлінських рішень на державному 
рівні через залежність від зовнішніх джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів.  

Додатковий тягар для економіки виникає внаслідок необхідності перераховувати кошти 
за паливно-енергетичні ресурси за кордон, що призводить до витоку національного доходу, 
зменшуючи мультиплікатор та знижуючи ефективність внутрішньої політики стимулювання 
економічного зростання.  

Грошовий вимір економічних загроз енергетичній безпеці полягає у зростанні вартості 
послуг з транспортування паливно-енергетичних ресурсів та їх перетворення на енергію, що 
зумовлене зношеністю основних виробничих фондів, необґрунтованість тарифів через 
монополізацію діяльності в енергетичній сфері. Відсутність ефективних механізмів 
стимулювання енергозбереження призводить до значних втрат енергетичних ресурсів у 
процесі їх виробництва, транспортування, споживання. 

Економічний вимір енергетичних загроз визначається в залежності від потреб 
національної економіки в енергетичних ресурсах та наявних енергетичних ресурсів, що 
можуть бути використані для задоволення цих потреб. Математична формалізація даної 
залежності матиме наступний вигляд: 

)НЕР ;ЕДОf(ЕБ (t) (t)  

де ОЕД − обсяг економічної діяльності, що визначає потребу в традиційних 
енергетичних ресурсах; 

НЕР − наявні традиційні енергетичні ресурси. 
Якщо обсяг енергетичних ресурсів, що споживаються національною економікою 

перевищує обсяг наявних енергетичних ресурсів: 
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то відповідно рівень енергетичної безпеки країни падає: 0
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Для забезпечення підвищення енергетичної безпеки держави необхідно, щоб 0
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F
, 

при тому, що 0РНЕ  (t)  . 

Але для сільських територій існують свої особливості. Зростання обсягів 
сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності супроводжується зростанням 
кількості відходів, що мають цінність для енергетичного використання. Тому обсяг наявних 
енергетичних ресурсів у цих сферах буде напряму залежати від обсягів економічної 
діяльності: ОЕД) (t,НЕР y , а не просто )(ty . Відповідно визначення ефективних способів 
перетворення відходів сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності на енергетичні 
ресурси та встановлення закономірного зв’язку між рівнем енергетичної безпеки та обсягом 
економічної діяльності дозволить стабілізувати енергобезпеку та мінімізувати ризики 
споживання традиційного палива. 

Зовнішні та внутрішні загрози енергетичній безпеці зумовлюють необхідність 
наукового обґрунтування основних заходів спрямованих на зниження рівня енергетичної 
залежності країни. Пріоритетними напрямами формування енергетичної незалежності країни 
слід вважати підвищення рівня виробництва власних паливно-енергетичних ресурсів (за 
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рахунок зростання обсягів їх видобутку, зменшення абсолютного рівня імпорту, ефективного 
та оптимального енергоспоживання).  

Зменшення рівня енергетичної залежності можливе за рахунок диверсифікації джерел 
зовнішнього (природний газ, нафта, ядерне паливо) та внутрішнього (використання 
альтернативних джерел енергії) постачання паливно-енергетичних ресурсів. Розширення 
використання альтернативних енергетичних ресурсів дозволить запобігти монопольному 
становищу на внутрішніх ринках паливно-енергетичних ресурсів, сформувати рівні 
конкурентні умови діяльності, створити державні стратегічні запаси палива. 

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та непередбачуваності енергетичної 
політики країни і кон'юнктури світової ціни на традиційні енергоносії використання 
альтернативних джерел енергії дозволить оптимізувати енергетичний баланс держави, 
сформувати раціональний механізм ціноутворення та тарифікації енергоносіїв. 

Україна належить до енергодефіцитних країн, оскільки за рахунок власних джерел 
паливно-енергетичних ресурсів покриває свої потреби на 47-49 %. Енергетична залежність 
України від поставок традиційного палива, з урахуванням умовно-первинної ядерної енергії, 
у 2009 р. становила більше 60 %, країн ЄС – 50 %  (рис. 2) [31, с. 207].  

 

 
Рис. 2. Енергетична залежність України та країн світу,% 

 
Джерело: адаптовано [31, с. 207].  
 

Пропозиція нафти і газу не встигає за ростом попиту, особливо зі сторони країн, що 
розвиваються. Загальносвітовий обсяг споживання нафти поступово збільшується, 
починаючи з 1997 р. У 1997 р. він становив 3433,2 млн. тонн, а в 2006 – 3889,8 млн. тон. За 
даними на 2009 рік, світовий видобуток нафти складає 82 млн. бар/день, споживання - 84 
бар/день. Обсяг споживання нафти в Україні також має тенденцію до збільшення, в 2000 році 
− 12 млн. тонн, а в 2006 р. – вже 15 млн. тонн. (рис. 3) [15].  

На сьогоднішній день у поставках нафти на нафтопереробні заводи України 85-90 % − 
імпорт російської та казахської нафти, яка надходить у суміші як сорт URALS за існуючою 
системою нафтопроводів через територію Росії. Інші сорти нафти на нафтопереробні заводи 
України не надходять з огляду на високу, порівняно з сортом URALS, ціну. Україна також 
займає одне з перших місць у світі за обсягами імпорту природного газу (понад 56 млрд. м³), 
який здійснюється з території Російської Федерації. Ці фактори створюють загрозу 
енергетичній і національній безпеці України.  
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Рис. 3. Динаміка видобутку та споживання нафти і газу  

в Україні у 1990-2009 рр. 
Джерело: розроблено автором [15].  

 
Вичерпання запасів викопного органічного палива все гостріше ставить проблеми 

енергозабезпечення на перший план, шкідливі викиди від спалювання вугілля, газу, мазуту, 
призводять до парникового ефекту та виникненню загроз здоров'ю населення, міста 
задихаються від автомобільного смогу. Загострюються також проблеми відносин  країн світу 
в енергетичній сфері. Нерівномірність розподілу по території планети родовищ основних 
енергоресурсів (вугілля, нафти, газу, уранової руди) обумовлює гостру боротьбу за 
володіння енергоресурсами та інфраструктуру їх постачання і розподілу, що призводять до 
конфліктів різного рівня, зокрема, і військових.  

Енергетика, яка охоплює процеси виробництва (видобутку), перетворення, 
транспортування паливно-енергетичних ресурсів, є складною еколого-економічною та 
виробничо-технологічною системою, що активно впливає на довкілля. Характерна 
особливість цього впливу полягає у багатоплановості (одночасний вплив на різні компоненти 
навколишнього середовища) та різноманітності характеру впливу (відчуження територій, 
спотворення ландшафтів, хімічне та радіоактивне забруднення, теплові, радіаційні та інші 
фізичні впливи). Ці негативні наслідки виявляються не лише в локальному і регіональному, а 
й у глобальному масштабі. Тому одним з головних завдань функціонування енергетики 
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України та основним напрямом її подальшого розвитку є створення передумов для 
забезпечення потреб країни в паливно-енергетичних ресурсах  за безумовного додержання 
вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, мінімізації негативного впливу 
на довкілля з урахуванням міжнародних природоохоронних зобов'язань України, соціально-
економічних пріоритетів та обмежень.  

У наш час енергетика є найбільшим джерелом забруднення атмосферного повітря. В 
Україні ця галузь використовує до 40 % всього органічного палива. На долю енергетичної 
галузі припадає 29 % шкідливих викидів, у тому числі 30 % твердих речовин, 63 % 
сірчистого ангідриду та 57 % оксидів азоту. 

Підприємства  паливно-енергетичного комплексу мають надзвичайно низький  рівень 
екологічної  безпеки. На  їх долю  приходиться  близько 36% викидів шкідливих речовин  в  
атмосферу, 26% твердих відходів і близько 65% загального об’єму  парникових газів (рис. 4) 
[23, с. 64]. Наслідками роботи паливно-енергетичних підприємств є збільшенням вмісту й 
концентрації в атмосфері парникових газів і пилу, потрапляння до флори і фауни токсичних і 
канцерогенних речовин.  

 

 
Рис. 4. Викиди СО2 від споживання викопного палива  

на $1000 ВВП (тони СО2 на $1000), 2011 р. 
 

Джерело: адаптовано [23, с. 64]. 
 
Викиди парникових газів в Україні скорочуються – з 900 млн. т в  

1990 р. (з них 700 млн. т СО2) до 300 млн. т в 2000 р. і до 2015 р., по прогнозним оцінкам, 
складуть близько 600 млн. т [37, с. 28]. У відповідності до Кіотського протоколу Україна 
може зберігати свої викиди на рівні 1990 року. Та це позитивне, на перший погляд, 
зменшення відбувається не за рахунок впровадження нових технологій, а внаслідок спаду 
економіки. 

Зменшення екологічного навантаження можливе за рахунок використання біопалива, 
яке є значно менш токсичним ніж традиційне паливо та економічно вигіднішим. 
Перетворення енергії нетрадиційних відновлюваних джерел в найбільш придатні форми її 
використання – тепло, електрику чи рідке паливо на рівні сучасних знань і технологій 
приводить до еквівалентного зниження витрат органічного палива і меншого забруднення 
навколишнього середовища.  

Сталий розвиток вимагає перегляду стереотипної орієнтації на сучасні показники 



 268

економічного зростання, оскільки, на перший погляд, “ефективні” показники надалі 
знецінюються збитками від деградації навколишнього середовища та неефективного 
використання природних ресурсів. Розвиток має базуватися на таких засадах: застосуванні 
новітніх технологій для розв'язання проблем енергозабезпечення; підвищенні ефективності 
виробництва і використанні енергії шляхом створення та використання енергомісткої та 
енергоощадливої техніки, матеріалів; впровадженні новітньої технології; активному 
впровадженні й використанні нетрадиційних джерел енергії та новітніх енергетичних 
технологій, безпечних для довкілля. 

Довгострокова енергетична політика України повинна бути направлена на раціональне 
використання енергоресурсів і енергозбереження з прийняттям необхідних заходів по 
охороні навколишнього середовища. Важливим елементом зусиль із захисту клімату та у 
сфері енергетичної політики є екологічно безпечне та економічно обґрунтоване розширення 
використання джерел поновлюваної енергії. 

Необхідною є розробка таких видів енергозабезпечення, які найкращим чином 
забезпечують розвиток і покращують якість життя, при одночасному зведенні до мінімуму 
впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Всі ці фактори спонукають шукати 
нові альтернативні джерела енергії. 

Невідкладність переходу на відновлювані джерела енергії зумовлена трьома факторами: 
зростанням попиту на енергію, зменшенням запасів викопного палива та змінами клімату. 
Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії слід розглядати, як важливий 
фактор підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу 
енергетики на довкілля. Саме тому необхідна розробка та реалізація комплексної 
енергетичної політики, що базуватиметься на гармонійному поєднанні використання 
традиційної енергетики і біоенергетики, як засобу забезпечення енергетичної безпеки 
держави. Використання можливостей біоенергетики сприятиме надійному і гарантованому 
задоволенню потреб суспільного виробництва і населення в енергетичних ресурсах та 
забезпеченні росту економіки за рахунок використання можливостей національної 
енергетики.  

 
Сільські території, як об’єкт енергозабезпечення 
 
Важливим напрямом формування енергетичної безпеки є розвиток використання 

відновлювальних нетрадиційних джерел енергії. Особливою потребою в диверсифікації 
джерел енергозабезпечення характеризуються сільські території України, в яких 
економічний розвиток тісно пов’язаний з рівнем енергозабезпечення, стан якого на 
сучасному етапі незадовільний.  

На сучасному етапі завдання розвитку сільських територій, зокрема збереження 
молодого покоління в сільських населених пунктах залишається актуальним. Важливим 
фактором, що впливає на вибір людьми місця проживання, є рівень якості життя, наявність 
робочих місць, розвиток інфраструктури, доступ до комунікацій. Кожен з цих елементів 
потребує наявності та доступності енергетичних ресурсів. Надійне, економічне, доступне, 
екологічно чисте енергетичне забезпечення є однією з найважливіших умов інноваційного 
розвитку сільських територій країни.  

Тенденції скорочення значення аграрного виробництва для сільських територій 
супроводжуються посилення його ролі в сталому сільському розвитку, зокрема 
економічному, соціальному, екологічному та енергетичному благоустрої сільських 
територій. На сьогоднішній день існує ряд проблем, що перешкоджають вирішенню цих 
завдань. Серед них можна виділити дефіцит енергетичних ресурсів в регіонах, відсутність 
якісної енергетичної інфраструктури, високу енергоємність виробництва та низький рівень 
генерації. 

Необхідність  значних інвестиційних вкладень у  розширення газо-, тепло- та 
енергомереж й відсутність достатнього фінансування  на їх будівництво і модернізацію 
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зумовлює низький рівень енергетичного забезпечення сільських територій. Сприяють цьому 
і низька щільність населення та суб’єктів господарювання, низький рівень їх 
платоспроможності.  

Удосконалення систем енергопостачання сільських територій є однією з необхідних 
умов економічного розвитку, підвищення рівня життя населення. Сучасний стан 
енергозабезпечення цієї категорії споживачів характеризується низьким технічним рівнем, 
надійністю і якістю, високими експлуатаційними затратами. Сільська енергетика України 
має дотаційний характер. В радянські часи енергозабезпечення споживачів в сільській 
місцевості здійснювалося різними підприємствами, як регіональної енергосистеми, так 
сільськогосподарськими, лісогосподарськими та іншими державними підприємствами. В 
сучасних умовах, підприємства не зобов’язані забезпечувати суспільні енергетичні потреби в 
сільській місцевості. Все більшої актуальності набувають завдання технологічного 
удосконалення і підвищення ефективності сільського енергозабезпечення.  

Структура і якість існуючих сільських енергетичних мереж є основною причиною втрат 
енергії, низькою надійністю електропостачання. Водночас, ефективний розвиток сільських 
територій потребує повного та стабільного забезпечення джерелами енергії. Динамічному 
розвитку цих територій сприятиме перехід на місцеві автономні джерела енергопостачання, 
зокрема і розширення використання біомаси та продуктів її переробки (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Структурно-логічна схема формування  
енергозабезпечення сільських територій 

Джерело: власні дослідження. 
 
Використання автономних (місцевих) енергетичних ресурсів дозволить не тільки 

сформувати надійну та безпечну систему енергозабезпечення сільських територій, але і не 
збільшувати навантаження на загальнодержавні мережі енергопостачання [17, с. 92].   
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Розсіяність споживачів на сільських територіях зумовлює низький рівень навантаження 
на місцеві мережі. Цим особливостям найбільшою мірою відповідають можливості малої 
енергетики. Застосування енергетичних установок малої та середньої потужності на місцевих 
видах палива доцільно в умовах, коли затрати на розподіл енергії перевищують ефекти від 
концентрації джерел енергії. Вибір ефективних варіантів децентралізованого 
енергозабезпечення залежить від місцевих економічних та енергетичних умов та потребує 
аналізу значної кількості альтернативних технічних рішень, потенціалу наявних ресурсів, 
можливостей взаємозаміни та комбінування ресурсів та технологій. Такий підхід вимагає 
розробки оптимізаційних моделей локальних систем енергозабезпечення. Поняття локальної 
системи енергозабезпечення, на нашу думку, означає енергетичну систему певної території, 
що забезпечує її енергопостачання на основі комплексного поєднання місцевих та залучених, 
відновлюваних та невідновлюваних енергетичних ресурсів.  

Для сільських територій України найбільш перспективними технологіями використання 
місцевих і відновлюваних енергетичних ресурсів є енергетичне використання біомаси, що 
зумовлено наявністю її у всіх регіонах держави та можливості використання відособленими 
споживачами. Для вирішення практичних задач використання можливостей біоенергетики 
необхідно проведення регіональних досліджень джерел біомаси, оцінку природних і 
енергетичних показників, економічної ефективності їх використання.  

Важливість енергії, як фактора стійкого розвитку сільських територій не викликає 
сумнівів. Особливість сільських територій в тому, що вони є джерелом багатьох благ: 
продовольства и сільськогосподарської сировини, природних, рекреаційних ресурсів. Але 
сільські території визначають не тільки агропродовольчий потенціал держави, але й містять 
значний ресурс відновлюваної біоенергії.  

Відновлювальні енергетичні ресурси можуть стати основою регіональних і локальних 
систем енергетичного забезпечення. Їх доцільно використовувати для економії вичерпних 
джерел енергії, захисту навколишнього середовища та покращення умов життя населення в 
сільській місцевості. Необхідність енергозабезпечення сільського населення зумовлена 
особливостями енергетичної інфраструктури на сільських територіях. 

Використання відновлюваних енергетичних ресурсів дозволить знизити залежність 
населених пунктів від централізованого постачання та зміни цін на традиційні 
енергоресурси, зменшить екологічне навантаження на навколишнє середовище та дозволить 
формувати незалежний потенціал локально споживаної енергії.  

Розширення масштабів використання відновлюваних джерел енергії неможливе без 
спеціалістів, які можуть встановлювати та обслуговувати спеціальне обладнання і технології. 
Тому розширення використання відновлюваних джерел енергії  в сільській місцевості 
сприятиме створенню робочих місць та залученню фахівців.  

Світовий досвід свідчить, що сільські території стають більш багатофункціональними, 
підвищується їх значення та поширюються альтернативні види діяльності. Задачі 
продовольчої безпеки країни та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору 
економіки потребують адекватних заходів щодо підвищення якості життя сільського 
населення і як наслідок, підвищення престижності праці та проживання на сільських 
територіях, покращення демографічної та ресурсної ситуації. Поряд з цим, підвищення 
стійкості соціально-економічного розвитку сільських територій залежить від диверсифікації 
сільської економіки на основі стимулювання несільськогосподарських видів діяльності. 

В зв’язку з цим, основними завданнями інноваційного розвитку сільських територій і 
агропромислового комплексу є забезпечення надійного і економічного енергозабезпечення 
сільськогосподарських споживачів і побутових потреб, підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва на основі надійного та економічного енергетичного 
забезпечення та створення комфортних умов проживання сільського населення.  

Комплексною програмою підтримки розвитку українського села на період до 2015 року 
передбачено реалізацію державної аграрної політики, що спрямована на створення 
сприятливих умов для  комплексного розв`язання соціальних проблем села та розвитку 
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сільських територій, зокрема і в енергетичні сфері. Серед напрямів вдосконалення 
інженерної інфраструктури сільських територій пріоритетними є запровадження механізму 
стимулювання розвитку об’єктів малої енергетики  в сільських населених пунктах та 
стимулювання розвитку нетрадиційних видів енергозабезпечення ( вітроенергетика, 
біопаливо, геліоустановки, гідроелектростанції) [10].  

На фінансування підтримки заходів щодо впровадження біологічних видів палива 
комплексною програмою розвитку передбачено 800 млн. грн. Іншим напрямом є 
забезпечення постійного контролю якості навколишнього природного середовища в 
сільських населених пунктах та місцях накопичення відходів та удосконалення нормативно-
правової бази регулювання процесів їх утилізації. На фінансування заходів з поліпшення 
земель та охорони навколишнього середовища сільських територій передбачено 6000 млн. 
грн. 

Таким чином, в сучасних умовах, заходи з розвитку аграрного виробництва повинні 
бути доповнені проектами комплексного і стійкого розвитку сільських територій на основі 
диверсифікації виробництва, що охоплюють не тільки сільське, лісове господарство, туризм, 
але і виробництво біологічних видів енергії, як для забезпечення власних потреб, так і для 
продажу. Без розвитку альтернативних видів діяльності на сільських територіях неможливо 
підвищувати ефективність сільської економіки та покращувати умови проживання населення 
в сільській місцевості. Важливим напрямом інноваційного розвитку сільських територій є 
визначення ефективних альтернатив виробничої діяльності та енергетичного забезпечення . 

Потенціал вирішення проблем енергозабезпечення перебуває в тісному взаємозв'язку з 
можливістю забезпечити ефективний економічний та соціальний розвиток держави. 
Забезпечення енергетичної безпеки України можливе за декількома напрямами. Це може 
бути застосування заходів по збереженню та більш ефективному використанню енергії, 
будівництво нових електростанцій. Іншим напрямом є диверсифікація джерел імпорту 
енергії. Можливе застосування різних комбінацій цих підходів, наприклад поєднання 
програм енергозбереження і будівництво нових потужностей. Ці способи можуть суттєво 
відрізнятися за економічними і технічними характеристиками, масштабом і характером 
впливу на навколишнє середовище. Обґрунтований вибір між ними повинен здійснюватися 
на основі оцінки всіх цих факторів. Тобто прийняття оптимального рішення неможливе без 
врахування впливу всіх факторів. Прийняття рішення представляє собою вибір між 
альтернативними варіантами і залежить від якості проведення відбору та оцінки варіантів, їх 
порівняння і наслідків впровадження (рис. 6).  

Однак рішення щодо принципового підходу до питань енергозабезпечення держави – 
не єдине, що приймається в ході планування діяльності. Прийняття різних альтернативних 
рішень проходить протягом всього процесу проектування, при чому кількість можливих 
варіантів поступово зменшується. З цими рішеннями пов’язані і відповідні набори 
альтернатив. Після того, як прийняте рішення щодо принципового напряму 
енергозабезпечення певної території можуть розглядатися різні варіанти його реалізації.  

Для прийняття управлінських рішень необхідний аналіз економічної та енергетичної 
ефективності не тільки окремих елементів, але і всієї енергетичної системи в цілому, 
погодження інтересів всіх учасників процесу енергозабезпечення. Сучасні можливості 
диверсифікації енергетичних ресурсів і технологій, взаємозв’язки функціональних елементів 
і підсистем енергопостачання обумовлюють необхідність планування їх розвитку на основі 
сумісної та комплексної оптимізації енергетичного балансу.  

Предметом розгляду стають конкретні деталі проекту та наслідки реалізації (обсяг 
потенційно використовуваного палива, його доступність, екологічність, економічна та 
соціальна ефективність). Ціль розгляду альтернатив використання біомаси полягає в тому, 
щоб зробити їх оцінку і порівняння систематичним і доступним для всіх зацікавлених сторін 
та забезпечити врахування економічних і екологічних критеріїв при виборі оптимального 
варіанту. Своєчасний аналіз альтернатив створює одну з основних можливостей при 
прийнятті рішення – можливість вибору найбільш перспективного варіанту на основі їх 
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порівняльної оцінки. Розгляд альтернатив використання біомаси дозволяє оцінити їх 
значимість та ефективність використання порівняно з іншими варіантами [38, с. 92]. 
 

 
Рис. 6. Формування стратегічних альтернатив  

енергозабезпечення сільських територій 
Джерело: власні дослідження. 

 
Загальноєвропейським прикладом альтернативних напрямів енергозаміни стала 

політика Європейського Союзу щодо стимулюванню відновлюваної енергетики, що стало 
особливо актуально для виконання вимог Кіотського протоколу [11]. Необхідність 
використання альтернативних видів палива зумовлена такими причинами, як дефіцит нафти і 
газу та постійне зростання цін на них; екологічними проблемами, викликаними 
використанням традиційних паливно-енергетичних ресурсів, а також необхідністю 
диверсифікації джерел енергоносіїв для деконцентрації потужностей енергетики [2, с. 286]. 

Для збереження природних ресурсів, поліпшення екології та підвищення 
енергонезалежності країн наукою пропонується замкнутий цикл споживання та відтворення 
енергії. Цій вимозі відповідає використання біологічного пального. Зважаючи на 
всезростаючий дефіцит традиційних джерел енергії постає проблема у формуванні сучасних 
підходів до використання відновлюваних джерел енергії. Економічна та екологічна ситуація 
вимагає нових шляхів забезпечення людства енергією, що передбачає перехід на 
відновлювані енергетичні ресурси, як єдино можливий напрям стабільного існування та 
розвитку.  

Становлення та розвиток відновлюваних джерел енергії має відбуватися на основі 
економічної конкуренції з іншими джерелами енергії з одночасним впровадженням заходів 
державної підтримки перспективних технологій, що відображують суспільний інтерес до 
підвищення рівня енергетичної безпеки, екологічної чистоти та протидії глобальним змінам 
клімату.  

На думку провідних вчених в галузі енергозбереження, найбільш швидкими темпами 
здатна розвиватись біоенергетика. Біоенергетика у наукових джерелах розглядається, як 
наука про загальні закономірності перетворення енергії у живих системах (клітинах, 
організмах, екосистемах тощо). У більш вузькому значенні біоенергетика трактується як 
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напрям промислової енергетики, що пов'язаний з використанням нетрадиційних джерел 
енергії біологічного походження. Технічна біоенергетика переважно займається переробкою 
різноманітної біомаси (біологічної сировини) та органічних відходів у біопаливо (тверде, 
рідке, біогаз). Обидва ці напрямки взаємопов’язані і, розвиваючись, гармонійно доповнюють 
один одного. 

Саме біотехнології, як технології, що базуються на використанні законів розвитку 
живої природи, можуть стати одним з тих засобів, завдяки яким людству вдається 
гармонізувати цю взаємодію і зменшити техногенне навантаження на біосферу.  
Використання біологічних видів палива є децентралізуючим елементом енергетичної 
політики, що може ефективно доповнювати паливно-енергетичний баланс держави.  

Біоенергетика є галуззю сучасної світової енергетики, що заснована на отриманні 
палива з біомаси, за допомогою будь-яких високорентабельних технологій. Згідно з 
прийнятим у Європі визначенням, біомаса – біодеградовані фракції продуктів, відходів та 
залишків сільського господарства (рослинних і тваринних), лісового господарства та 
близьких до них галузей промисловості (вуглецевомістких органічних речовин рослинного 
та тваринного походження: деревина, солома, рослинні залишки сільськогосподарського 
виробництва, гній тощо) [18, с. 3].  

Біомаса – це органічні речовини, що утворюються в рослинах в результаті фотосинтезу 
та можуть бути використані для одержання енергії. В біомасі концентрується щорічно менше 
1% потоку сонячної енергії. Однак ця енергія значно перевищує ту, яку отримує людина з 
різних джерел в теперішній час і буде отримувати в майбутньому. 

Згідно Закону України «Про альтернативні види палива», біомаса − біологічно 
відновлювальна речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу 
(відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та 
технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина 
промислових та побутових відходів) [26].  

Енергія біомаси – це сонячна енергія, яка зберігається в клітинах рослин і тварин в 
хімічній формі. Вуглекислий газ з атмосфери і води з поверхні землі під дією сонячного 
випромінювання бере участь в процесі фотосинтезу, в результаті чого утворюються 
вуглеводи. Сонячна енергія, яка приводить в дію процес фотосинтезу, зберігається у вигляді 
хімічних зв’язків структурних компонентів біомаси. При спалювання біомаси звільняється 
енергія, збережена в хімічних зв’язках, кисень з атмосфери з’єднується з вуглецем з рослин, 
утворюючи вуглекислий газ і воду. Тобто споживання діоксиду вуглецю з атмосфери в 
процесі росту культур відповідає емісії СО2 в атмосферу при їх спалюванні.  

Найбільш використовувані енергетичні ресурси – нафта, вугілля, природний газ також 
утворилися за фотосинтезу зелених рослин, що накопичувалися на поверхні землі. В 
результаті хімічних реакцій, що відбувалися мільйони років, біомаса перетворилася у 
викопні енергоресурси. Спалювання ж цих ресурсів відбувається дуже швидко і інтенсивно, 
що ставить під загрозу баланс атмосфери. Наслідками цього є зміна клімату, природні 
аномалії.  

Основна перевага відновлюваних джерел енергії – невичерпність і екологічна чистота. 
Їх використання не змінює енергетичний баланс Землі. Саме ці якості і слугували причиною 
швидкого розвитку відновлюваної енергетики в світі. Відновлювані джерела енергії грають 
значну роль у вирішенні трьох глобальних проблем: енергетики, екології і продовольства. 
(табл. 2).  

В залежності від сфери утворення біомасу можна поділити на біомасу рослинного 
походження (відходи сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, посадки 
швидкоростучих рослин); біомаса тваринного походження (відходи тваринництва); побутові 
та промислові відходи. 

Нами запропоновано класифікацію видів біомаси з виділенням груп, що враховують 
стадії її виробничо-відтворювального циклу у сільському та лісовому господарстві 
(утворення, перетворення, використання) (рис. 7). 
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Таблиця 2 
Роль відновлюваних джерел енергії у вирішенні глобальних проблем 

Вид ресурсів  Енергетика  Екологія  Продовольство 
Біомаса. Спалювання 
сільськогосподарських відходів. 

+ +/– + 

Біомаса. Спалювання відходів лісового 
господарства 

+ + 0 

Біомаса. Біоенергетична переробка 
відходів. 

+   

Біомаса. Газифікація. + + + 
Біомаса. Отримання рідкого палива. + +/– +/– 

«+» − позитивний вплив; «-» − негативний вплив; «+» − нейтральний вплив;  
Джерело: власні дослідження. 
 

Запропонована класифікація біомаси дозволяє поєднувати різні види в залежності від їх 
приналежності до тої чи іншої стадії виробничо-відтворювального циклу. Біомаса є 
четвертим за значенням паливом в світі, поступаючись нафті, газу та вугіллю. За рахунок 
використання біомаси покривається близько 1250 млн. т у. п. енергії, що складає ≈ 15 % 
первинних енергоносіїв в світі (у країнах, що розвиваються до 38 %). Біомаса відіграє 
важливу роль і у промислово розвинутих країнах – близько 2,8 % від загального 
енергоспоживання і має постійну тенденцію до зростання (Швеція, Фінляндія – до 20 %) [7, 
с. 79]. 

 

 
 

Рис. 7. Класифікація видів біомаси 

Джерело: власні дослідження. 
 

Однак необхідність розвитку виробництва біопалива зумовлена не тільки зростанням 
цін на традиційні енергоносії, але і загрозами зміни клімату, зростаючим рівнем емісії 
вуглекислого газу в атмосферу, скороченням зайнятості сільського населення. Згідно 
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прогнозів ООН, до 2030 року населення планети перебільшить 8 млрд. осіб. По мірі росту 
чисельності населення попит на традиційні джерела енергії стабільно зростатиме [16].  

Відповідно оптимістичних прогнозів розвитку світової енергетики до 2030 року з 
врахуванням енергозбереження, світове енергоспоживання складе біля 21,5 млрд. т. у. п , при 
цьому частка відновлюваних джерел енергії досягне 40 %. У різних країнах світу доля 
потенціалу застосування нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в енергетиці на 
сьогодні складає: в Ісландії – 64,5%, Норвегії – 47,8, Новій Зеландії – 32,3, Швеції – 25, 
Австрії – 22, Фінляндії – 20,9, Швейцарії – 17,3, Турції – 16,5, Мексиці – 11,4, Португалії – 
9,8, Франції – 6,8, Австралії – 6,3 [13, с. 2]. 

Станом на 2009 рік біомаса складала більше половини всіх відновлюваних джерел 
енергії, використовуваних в Європі. Таке широке застосування біомаса отримала завдяки 
тому, що має відносно низьку вартість у порівнянні з традиційними видами енергоносіїв, 
меншу залежність від постачальників імпортованих джерел енергії та сприяє зниженню 
викидів парникових газів. У розвинутих країнах світу вчені і технологи наполегливо 
працюють над проблемами запровадження біологічного палива, заміни нафтопродуктів на 
альтернативні види енергії. Кожна країна, залежно від кліматичних та економічних умов, 
знаходить свій шлях розв’язання проблеми забезпеченості енергоносіями. Так, в Сполучених 
Штатах Америки починаючи з 2010 року передбачається обов’язково додавати до 
автомобільного бензину добавку на основі етилового спирту. У Бразилії вже понад чверть 
століття половина автотракторного парку працює на технічному спирті, що виготовляється з 
відходів виробництва цукру. В Європі згідно директиві Євросоюзу кожна країна ЄС до 2010 
року повинна довести долю біопалива до 5,75 %. Країни Європи – Німеччина, Данія, 
Польща, Чехія постійно нарощують виробництво органічного замінника дизельного палива, 
що виготовляється з олії.  

Отримання енергії з біомаси (деревних і сільськогосподарських відходів, соломи, гною, 
органічної частини твердих побутових відходів) є однією з галузей, що найбільш динамічно 
розвиваються. Цьому сприяють такі її властивості, як великий енергетичний потенціал і 
відновлюваний характер. Близько 80 % від складу біоенергетики – тверді біопалива: 
деревина, солома, та інші, які використовуються для спалення, решта – 20 % – складаються з 
трьох частин: біогаз, рідкі біопалива і тверді побутові відходи (сміття).  

В сучасних умовах господарювання біомаса  є паливом, використання якого забезпечує 
близько 2 млрд. т у. п. енергії на рік, що становить 14% загального споживання первинних 
енергоносіїв у світі (у країнах, що розвиваються – більше 30 %, іноді до 50-80 %). Структура 
використання біомаси в світі має наступний сегментарний поділ (рис. 8).  

 
Рис. 8. Використання біомаси в світі 

Джерело: розроблено на основі  [1, с. 25]. 
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Найбільший обсяг використання припадає на країни Азії та Африки (44 % та 21 % 
відповідно); країни Північної Америки використовують 12 % загальносвітового 
виробництва; решта 28 % припадає на країни Західної та Східної Європи. 

Біомаса представляє собою найдревніше джерело енергії, однак її використання до 
недавнього часу зводилося до прямого спалювання у відкритих вогнищах або печах і топках, 
але з досить низьким коефіцієнтом корисної дії, що характерно і на сучасному етапі в країнах 
Азії та Африки. З розвитком новітніх технологій з’явилися нові можливості, які дозволяють 
використовувати даний ресурс значно ефективніше. Цьому також сприяють наступні 
чинники: 

- застосування рослинної біомаси при умові її безперервного відновлення 
(наприклад, нові лісові посадки після вирубки лісу) не призводить до збільшення 
концентрації СО2 атмосфері; 

- можливість використання певної частки сільськогосподарських земель для 
вирощування енергетичних рослин; 

- енергетичне використання відходів (сільськогосподарських, промислових і 
побутових) дозволяє вирішувати питання їх безпечної утилізації. 

Європейські країни, навіть із значними запасами нафти і газу, не використовують їх на 
побутові потреби (наприклад, Норвегія, де видобувається 130 млн. т нафти і 100 млрд. м³ 
газу). В Україні ж тільки на опалення використовується понад 32 млрд. м³ природного газу, 
при видобутку – близько 20 млрд. м³ [22].  

Інвестиції у відновлювальну енергетику становлять 25 % світових інвестицій в 
енергетичний сектор. Найбільшою є частка нетрадиційної енергетики в країнах ЄС (Норвегії 
– 55 %, Швеції – 45 %, Австрії – 22 %). В Україні цей показник становить лише 0,7 %. 
Водночас споживання умовного палива у 2,5 рази перевищує середньоєвропейський 
показник і становить близько 210 млн. т на рік. За експертними оцінками, до 30 % цієї 
потреби можна виробляти з відновлювальної сировини. 

З метою збільшення рівня використання біопалива уряди багатьох країн здійснюють 
активну протекціоністську політику. В країнах Європейського Союзу, Південно-Східної Азії 
та США вводяться податкові пільги та субсидії на виробництво і споживання біологічного 
пального. Країни ЄС розробили довгострокову стратегію розвитку біопаливної галузі. Згідно 
з Директивою про сприяння використанню біопалива та інших відновлювальних видів 
палива для транспорту передбачається, що до 2030 р. частка біопалива в обсязі  
енергоресурсів становитиме 25 %. Це передбачає виділення 4-13 % сільськогосподарських 
угідь ЄС, що сприятиме розвитку сільськогосподарського сектору, проте може призвести до 
зменшення обсягів виробництва продовольчої продукції.  

Отже, до основних причин, що змушують розширювати використання альтернативних 
палив, можна віднести: 

- відсутність або обмеженість власних нафтових ресурсів і неухильне підвищення 
світових цін на нафтопродукти ( Україна забезпечена власними ресурсами нафти тільки на 5-
10 %, вартість імпортованої нафти складає більш 7 млрд. дол. США, а вартість додатково 
імпортованих нафтових моторних палив - близько 2 млрд. дол. США в рік; 

- наростаюче забруднення навколишнього середовища шкідливими складовими 
викидів підприємств нафтопереробки, токсичними і канцерогенними компонентами газів 
автотранспортних засобів, що відробили, з бензиновими і дизельними двигунами (екологічна 
ситуація в Україні, ускладнена Чорнобильською катастрофою, вимагає вживання 
невідкладних заходів, у тому числі й в області автотранспорту, як одного з основних 
забруднювачів атмосфери міст.  

Технології виробництва біопалива, на відміну від інших альтернативних технологій 
(використання енергії Сонця, вітру, приливів, геотермальних джерел, водню), можуть давати 
додатковий виграш при експлуатації біосфери, в тому числі підвищувати ефективність 
сільського господарства і лісового комплексу.  

Питання використання біомаси та інших відновлювальних джерел енергії за останні 
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кілька років вивчається систематично. Вони обговорюється насамперед у контексті охорони 
навколишнього середовища та прагнення гарантувати умови сталого регіонального і 
місцевого розвитку. Оскільки залежність багатьох країн від імпорту палива зростає, питання 
енергетичного забезпечення набуває дедалі більшого значення. Реалізація зазначених заходів 
з модернізації і розвитку національної енергетики має сприяти покращенню показників 
енергетичної ефективності, як основи підвищення рівня енергетичної незалежності.  

 
Аналіз динамічних змін енергетичної безпеки в контексті цінових та структурних 

загроз 
 
Одним з основних показників зовнішньої економічної безпеки країни є відсутність 

залежності від єдиного джерела постачання сировини, енергетичних ресурсів. В умовах 
підвищення світових цін на нафту та дії інших негативних факторів багато країн змушені 
були змінити стратегію свого енергетичного забезпечення, використовуючи диверсифікацію, 
як споживаних енергетичних ресурсів, так і джерел енергопостачання.  

Переважна більшість енергоносіїв, що імпортує Україна (75 % необхідного обсягу 
природного газу, 85 % сирої нафти і нафтопродуктів, ядерне паливо, придатне для 
безпосереднього завантаження в реактори –практично, повністю) надходить тільки з однієї 
країни – Російської Федерації, яка залежно від політичної і економічної кон’юнктури може 
істотно впливати на ціни і порядок розрахунків, то слід зробити висновок, що структура і 
тенденції формування енергетичної безпеки в Україні є необґрунтованими, економічно 
недоцільними і навіть загрозливими для економічної безпеки держави.  

Енергетичну залежність вкрай загострює той факт, що обсяг імпорту енергоносіїв з 
Росії в Україну постійно зростає, і за прогнозами аналітиків, до 2015 р. перейде вкрай 
небезпечну межу в 80% імпорту енергоресурсів з однієї країни [14]. Таким чином, ситуація з 
імпортом нафти, яка склалася в Україні, не тільки не відповідає економічній доцільності, але 
й створює загрозу для економічної безпеки держави. 

Ціна на викопні види палива, зокрема природний газ, довгий час в Україні залишалася 
невисокою, близько 100 дол. США/1000 м³ у порівнянні з цінами в більшості країн ЄС 
(більше 200 дол. США/1000 м³), що зумовлювало відсутність розвитку енергозберігаючих 
технологій. Протягом останніх років ціни на газ постійно зростають (рис. 9). 

 
Рис. 9. Динаміка ціни на газ для різних категорій 

споживачів в Україні 
Джерело: розроблено на основі [35]. 

 
Підвищення цін на газ найбільше стосується комунальної та соціальної сфери, які 

використовують значні об’єми природного газу. Нестійка ситуація з постачанням газу та 
постійне зростання цін змушують шукати альтернативні шляхи забезпечення енергетичних 
потреб.  

Енергетична проблема для України є ще більш гострою, ніж для більшості країн світу, 
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але не тільки по причині незначних запасів нафти і газу та об’ємів їх видобутку, а в першу 
чергу через надзвичайно високу енергоємність нашої економіки. Україна щорічно споживає 
біля 200 млн. т у. п. енергетичних ресурсів, при чому видобуток з власних природних джерел 
становить лише 80 млн. т., тобто є енергодефіцитною країною, бо покриває свої потреби в 
енергоспоживанні на 53 % . Запаси нафти в Україні зараз складають 173 млн. т, газу - 1423 
млрд. м³, вугілля - 47 млрд. т. Але більше половини (57 %) запасів нафти та газу за своїми 
характеристиками відносяться до категорії важко видобувних, так як розміщуються 
переважно в межах великої кількості невеликих родовищ [28]. Подолання сучасних і 
запобігання майбутнім енергетичним і екологічним кризам неможливе без застосування 
альтернативних джерел енергії. Важливим енергетичним ресурсом, при такому балансі 
власної та імпортованої енергетичної сировини може стати біомаса. 

Характерною ознакою сучасної енергетики України є рух в напрямку розвитку 
екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних відновлюваних джерел енергії. На 
сьогоднішній день частка відновлюваних джерел енергії в загальному енергетичному балансі 
України є досить незначною - 2,8 %, включаючи велику гідроенергетику та 0,8 % без неї. 
Згідно Енергетичної Стратегії України до 2030 року уряд планує зростання цієї частки до 
10 % [4, с. 95]. Збільшення рівня використання відновлюваних енергетичних ресурсів 
зумовлюється і вимогами щодо вступу України до ЄС. Україна змушена дотримуватися норм 
та стандартів Європейського Союзу при співробітництві в енергетичній  та економічній 
сферах. 

Технічно досяжний річний енергетичний потенціал нетрадиційних відновлюваних 
джерел енергії України в перерахунку на умовне паливо становить біля 79 млн. т у. п. 
Економічно досяжний потенціал цих джерел енергії за базовим сценарієм складає 57,7 млн. т 
у. п., в тому числі відновлювальних природних джерел енергії - 35,5 млн. т у. п., 
позабалансових (нетрадиційних) – 22,2 млн. т у. п. На даний час цей потенціал 
використовується недостатньо. Частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному 
балансі країни становить 7,2 % (6,4 % − позабалансові джерела енергії; 0,8 % − 
відновлювальні джерела енергії) (табл. 3). Біомаса може стати ресурсом, який збалансує 
розрив між власними та імпортованими енергетичними ресурсами. 

 
Таблиця 3 

Показники розвитку використання відновлюваних джерел енергії в Україні,  
млн. т у. п./рік 

Напрями освоєння 
альтернативних джерел енергії 

2005р. 2010р. 2020р. 2030р. 

Позабалансові джерела енергії, 
всього 

13,85 15,96 18,5 22,2 

У т.ч. шахтний метан 0,05 0,96 2,8 5,8 
Відновлювані джерела енергії, 
всього, у т.ч. 

1,661 3,842 12,054 35,53 

Біоенергетика 1,3 2,7 6,3 9,2 
Мала гідроенергетика 0,12 0,52 0,85 1,13 
Геотермальна енергетика 0,02 0,08 0,19 0,7 
Вітроенергетика 0,018 0,21 0,53 0,7 
Енергія довкілля 0,2 0,3 3,9 22,7 
Всього 15,51 19,83 30,55 57,73 

Джерело: адаптовано [12]. 
 
Останнім часом ефективному енергетичному використанню біомаси приділяється все 

більше уваги, що зумовлено такими чинниками: 
- використання біомаси (за умови її відновлення) не призводить до збільшення 
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концентрації діоксиду вуглецю в повітрі;  
- енергетичне використання сільськогосподарських та побутових відходів дозволяє 

вирішити екологічні проблеми;   
- поява технологій, що дозволяють ефективніше використовувати біомасу. 
Показники енергетичного потенціалу біомаси відрізняються від потенціалу інших 

відновлюваних джерел енергії тим, що, окрім кліматичних та метеорологічних умов, 
енергетичний потенціал біомаси в країні значно залежить від багатьох інших факторів, в 
першу чергу від рівня господарської діяльності.  

В Україні існує достатній енергетичний потенціал практично всіх видів біомаси і 
необхідна науково-технічна та промислова база для розвитку даної галузі енергетики. Галузь 
виробництва палива на основі біомаси, що спеціально вирощується для переробки на 
сьогоднішній день в Україні не існує. Але Україна є значним виробником 
сільськогосподарської продукції і відповідно відходів сільського господарства, які можуть 
бути використані в енергетичних цілях.  

Коли говорять про біомасу, мають на увазі всі матеріали, отримані з рослин: деревину, 
трави, відходи деревообробки і збору зернових, гній і т.д. Так як біомаса – сухе паливо, то її 
можна порівнювати з вугіллям. Теплотворна здатність сухої біомаси варіюється в діапазоні 
від 17,5 ГДж/тону для різних трав, наприклад, соломи, до 20 ГДж/тону для деревини. При 
заготівлі біомаса містить значну кількість рідини: 8-20 % для соломи, 30-60 % для деревини, 
75-90 % для гною. 

Біомасу помилково рахують низькосортним паливом. Її можна переробляти у значну 
кількість різних палив, що дозволяє використовувати її на різні цілі. Її можна 
використовувати для генерації тепла і електрики. З неї можна робити рідке паливо, таке як 
етанол, біодизель.  

Енергетичні установки, що працюють на біомасі можуть забезпечувати економічний 
ріст без нанесення шкоди навколишньому середовищу, так як при умові її стійкого 
використання в атмосфері не збільшується вміст вуглекислого газу. Іншою екологічною 
перевагою біомаси є зниження викидів сірки і нітритів. Використання промислового 
біопалива, нерозривно пов’язаного з природними екологічними циклами, може не давати 
забруднення і забезпечувати безперервний процес одержання енергії. Застосування біомаси 
як біопалива сприяє зниженню техногенного навантаження на довкілля. 

Потенціал використання відходів сільського господарства в якості джерела 
енергетичної біомаси величезний. До відходів сільського господарства відносять: 

- частини сільськогосподарських культур (стебла, лушпиння та ін.); 
-  пошкоджені при вирощуванні, зборі чи зберіганні рослини; 
- гній тварин. 
Можливість використання рослинних залишків для отримання енергії залежить від 

характеру культур, якими засівають великі площі та від кількості залишків, які можуть бути 
отримані з одиниці посівної площі. Солома є одним є основних джерел біопалива в Україні. 
Середня кількість соломи злакових культур в Україні становить 40,31 млн. т. При 
використанні 20 % загального збору соломи для енергетичних цілей, може бути заміщено 4,3 
млн. т у. п./рік (близько 2 % від загального споживання первинних енергоносіїв в Україні ) 
[34, с. 4]. З брикету соломи вагою 50–60 кг можна одержати 4 квт/год електроенергії  [21]. 

Достатньо точні дані про обсяги соломи, які утворюються кожного року, можна 
отримати за співвідношенням між зерновою і не зерновою частиною рослин та валовим 
збором зерна. Якщо обсяги зібраного зерна відомі з статистичних даних Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, то співвідношення зерна до соломи змінюється 
у достатньо значних межах і залежить від виду зернових, їх сорту, умов зростання та 
заготівлі. Згідно з літературними джерелами, для злакових зернових культур в середньому 
співвідношення маси зерна до соломи становить 0,8-1,5 [25, с. 6]. Динаміка сумарного 
річного обсягу біомаси зернових культур в розрізі областей України наведена в табл. 4. 
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Таблиця 4 
Динаміка сумарного річного обсягу біомаси зернових культур  

в Україні, тис. т. 

Область 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Відхилення по соломі, 
тис. т, 2010 до 2008 рр. 

+/- %
Автономна Республіка Крим 1387,2 1329,6 1123,2 -264 80,97
Вінницька 2702,4 2473,6 2488,8 -213,6 92,09
Волинська 573,6 512,0 463,2 -110,4 80,75
Дніпропетровська 2955,2 2253,6 2167,2 -788 73,34
Донецька 1865,6 1379,2 1437,6 -428 77,06
Житомирська 881,6 990,4 869,6 -12 98,64
Закарпатська 252,8 245,6 204,8 -48 81,01
Запорізька 2224,0 1704,8 1524 -700 68,53
Івано-Франківська 319,2 321,6 276,8 -42,4 86,72
Київська 2074,4 1986,4 1602,4 -472 77,25
Кіровоградська 2402,4 2027,2 1899,2 -503,2 79,05
Луганська 1312,0 844,0 648,8 -663,2 49,45
Львівська 669,6 657,6 498,4 -171,2 74,43
Миколаївська 1908,8 1972,0 1760,8 -148 92,25
Одеська 2944,8 2271,2 2343,2 -601,6 79,57
Полтавська 3624,8 3064,0 2283,2 -1341,6 62,99
Рівненська 616,0 556,8 508,8 -107,2 82,59
Сумська 1892,8 1604,0 1059,2 -833,6 55,96
Тернопільська 1278,4 1259,2 1008,8 -269,6 78,91
Харківська 3037,6 2021,6 1012,8 -2024,8 33,34
Херсонська 1761,6 1415,2 1212,0 -549,6 68,80
Хмельницька 1452,0 1361,6 1394,4 -57,6 96,03
Черкаська 2382,4 2556,0 2024,8 -357,6 84,99
Чернівецька 384,0 380,0 390,4 6,4 101,67
Чернігівська 1728,8 1639,2 1214,4 -514,4 70,25
Всього 42632,0 36822, 31416, -11215 73,69

Джерело: розраховано автором на основі даних [33]. 
 
Використання соломи для прямого спалювання є одним зі способів зниження викидів 

СО2 в атмосферу. Солома, як і біомаса в цілому, є СО2 нейтральним паливом, тобто 
споживання діоксиду вуглецю з атмосфери в процесі росту зернових культур відповідає його 
емісії в атмосферу при спалюванні соломи. Враховуючи додаткові викиди вуглекислого газу, 
які відбуваються при зборі, транспортуванні і підготовці соломи для спалювання, зниження 
емісії СО2 при заміні вугілля, що спалюється в котлі становить близько 90 %.   

Відходи сільськогосподарського виробництва акумулюють у собі величезний запас 
поживних речовин, необхідних для розвитку рослин. Водночас вони є неоціненним 
поновлюваним джерелом енергії. Енергія, що міститься у кормах, використовується 
сільгосптваринами з низьким коефіцієнтом засвоєння. Так, наприклад, в організмі корови в 
результаті складних біохімічних процесів корми трансформуються в органічні речовини тіла 
тварини, у молоко, м’ясо, шкіру. При цьому в продукти тваринництва переходить лише 
16,4 % усієї енергії кормів, 25,6 % енергії витрачається на перетравлення і засвоєння. Решта 
(58 %) перетворюється в гній. У системі “корм—тварина—гній” (для корови з річним надоєм 
5000 кг) у гній іде 82 % азоту, 70 % фосфору і майже весь калій [29, с. 22]. Енергетичну 
цінність і поживність для рослин гною підвищує і неповноцінність для тварин зернового 
білка, внаслідок чого значна частина концентрованих кормів переходить транзитом у гній. 
Високий рівень енергетичного потенціалу гною, дає можливість використовувати його як 
енергетичний ресурс. 
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Галузь тваринництва в Україні менш успішна, ніж рослинництва. Рентабельність цієї 
галузі набагато нижча, саме тому в країні протягом багатьох років зменшувалося поголів’я 
худоби. Перспективним напрямом розвитку тваринництва є енергетичне використання 
відходів (табл. 5). 

Таблиця 5 
Динаміка сумарного річного потенціалу тваринницької біомаси  

в Україні 

Область 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Відхилення по відходах 
тваринництва, тис. т, 

2010 до 2008 рр. 
+/- %

Автономна Республіка Крим 3490,41 3498,62 3399,88 -90,53 97,4
Вінницька 4530,98 4222,51 3477,25 -1053,7 76,74
Волинська 2786,13 2699,19 2554,21 -231,92 91,68
Дніпропетровська 4524,9 4500,06 4667,79 142,89 103,16
Донецька 3557,39 3835,72 4196,47 639,08 117,96
Житомирська 2841,98 2652,02 2613,02 -228,96 91,94
Закарпатська 2038,95 1872,11 1870,82 -168,13 91,75
Запорізька 2205,52 2244,89 2229,29 23,77 101,08
Івано-Франківська 2477,43 2401,02 2620,57 143,14 105,78
Київська 5317,66 5125,01 5288,92 -28,74 99,46
Кіровоградська 1947,93 1872,31 1928,58 -19,35 99,01
Луганська 1967,78 1972,87 1982,73 14,95 100,76
Львівська 3682,34 3528,98 3293,74 -388,6 89,45
Миколаївська 1773,31 1761,25 1822,86 49,55 102,79
Одеська 2783,27 2802,61 2819,47 36,2 101,30
Полтавська 3274,56 3112,26 2918,62 -355,94 89,13
Рівненська 2643,15 2547,37 2502,62 -140,53 94,68
Сумська 2124,22 1968,38 1921,62 -202,6 90,46
Тернопільська 2513,39 2421,81 2353,89 -159,5 93,65
Харківська 2994,83 2964,31 3316,12 321,29 110,73
Херсонська 1799,48 1885,45 1718,1 -81,38 95,48
Хмельницька 2998,15 2827,45 2953,7 -44,45 98,52
Черкаська 4711,35 6353,35 6554,0 1842,65 139,11
Чернівецька 1743,28 1669,01 1557,39 -185,89 89,34
Чернігівська 2727,29 73212,8 2426,34 -300,95 88,97
Всього 73456,8 73212,8 73800,0 343,11 100,5

Джерело: розраховано автором на основі даних [33]. 
 

Перспективною в Україні є комплексна переробка відходів тваринництва за допомогою 
метанового зброджування. Продукт такого зброджування – біогаз. Залежно від вмісту в 
ньому метану, його енергоємність може бути різною. Біогаз з вмістом 565 метану має 
енергоємність 20 МДж/м³, 62% - 22,7 МДж/м³, 70% - 25 МДж/м³ (природний газ – 33,6 
МДж/м³). 

Одним із можливих способів одержання енергії з біомаси тваринного і рослинного 
походження є її анаеробне (без доступу кисню) зброджування. За цих умов під дією наявних 
у біомасі бактерій частина органічних речовин розкладається з утворенням метану та 
вуглекислого газу, суміш яких становить так званий біогаз. Як сировину для одержання 
біогазу можна використати органічні відходи різноманітних виробництв сільського 
господарства і підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, що мають рідку 
або напіврідку консистенцію або доведені до такого стану. До них належать екскременти 
тварин, рослинні рештки (солома, бадилля, трава та інші рештки, невикористовувані 
безпосередньо як корм), осади стічних вод тваринницьких та птахівничих підприємств тощо. 

Дрова були основним видом палива до тих пір, поки в кінці XIX століття на заміну їм 
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прийшли викопні види палива − вугілля, природний газ нафта. Поява цих видів палива та 
постійне збільшення потреб в лісотехнічній сировині призвели до різкого зменшення 
використання продукції лісової промисловості в якості палива. Близько 85 % зрубаного лісу 
використовується для виробництва паперу та лісоматеріалів, 4 % − в якості палива. Решта 
11 % − відходи при заготівлі, транспортуванні, які утилізуються або можуть бути 
використані в якості джерел енергії. 

Відходи, що накопичуються в процесі лісозаготівлі та лісопереробки поділяються на дві 
групи: відходи лісу і відходи виробництва. Перші утворюються безпосередньо в лісі (дерева, 
що загинули, відбраковані, гілки), другі − ті, що виникають в процесі заготівлі та 
транспортування.  

Кількість відходів першої групи залежить від виду лісу, його географічного положення 
та інших факторів. Відходи лісозаготівлі складаються з деревини і целюлози. Їх складовими 
елементами є вуглець (50 %), кисень (40 %) і водень (5 %). Кількість попелу в деревині − 
1 %, в корі − 2-10 %.  

Одним з найпотужніших джерел біомаси в Україні є відходи деревини, що 
утворюються в процесі її технологічної обробки. Під відходами деревини розуміють 
вторинно використовувану деревину. До повторно використовуваної деревини можна 
віднести відходи будівництва і реконструкції будинків, дверні і віконні рами, дерев’яні 
контейнери і піддони, шпали, меблі і т.д. така деревина значно відрізняється за розміром і 
повинна подрібнюватися перед спалюванням. Для підприємств комунального сектору 
найбільш доступними є деревні відходи від будівництва і реконструкції житла, та відходи, 
отримувані при чистках міських насаджень. Вартість такої деревини практично нульова. Для 
виробництва енергії з біомаси можна використовувати суміші з деревини і торфу, деревини і 
вугілля. 

При загальному запасі деревини в Україні більше 107 млрд. м³ заготовлюється близько 
15 млн. м³ щорічно. Після переробки деревини утворюються відходи, що згідно нормативів 
становлять: 

- 12% від обсягу заготівельних робіт;  
- 35% від обсягу лісопереробних робіт;  
- 31% при виробництві віконних і дверних блоків, тари; 
- 54% при виробництві меблів [32, с. 349]. 
Україна має великий потенціал відходів лісу (табл. 6). Доцільним є пряме спалювання 

цих відходів з метою отримання енергії та додаткова переробка для підвищення 
теплотворної здатності (виробництво пеллет, брикетів). 

Суттєві переваги деревного палива полягають в його екологічній чистоті: деревина не 
містить сірки, хлору та інших шкідливих для атмосфери елементів. При спалюванні, 
деревина виділяє таку ж кількість діоксиду вуглецю, яка була поглинута при її зростанні, 
тобто є СО2 нейтральною.  

Деревна біомаса поділяється на декілька груп відповідно до її походження: 
- спеціально заготовлювана в лісі паливна деревина; 
- відходи лісозаготівель; 
- відходи деревообробки; 
- відходи целюлозно-паперової промисловості; 
- міська деревина. 
Деревна щепа може бути отримана з ділової деревини, дерев, зрубаних при 

проріджуванні молодих насаджень і рубках догляду в старих, з відходів лісозаготівлі 
(вершинки, гілки). В групу відходів деревообробки входять відходи, що утворюються при 
промисловій обробці деревини (обрізки, кора, тирса і т.д.). Особливої уваги для 
використання у якості палива заслуговує тріска і тирса. Тріска – подрібнені вздовж волокон 
кусочки деревини розміром до 50 мм, отримані з стовбурів дерев, пеньків і гілок. Тирса – 
більш дрібні частинки деревини розміром до 5 мм, отримані при пилянні та ін.  
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Таблиця 6 
Динаміка обсягів відходів лісу в Україні, тис. м³ 

область 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Відхилення, тис. м³,
2010 р. До 2008 р.
+/- % 

1 2 3 4 5 6 
Автономна Республіка 
Крим 10,79 9,83 8,89 -1,89 82,49 

Вінницька 103,53 95,94 100,09 -3,435 96,68
Волинська 136,09 127,39 146,51 10,41 107,65
Дніпропетровська 9,18 5,48 1,74 -7,44 18,95
Донецька 9,42 9,93 12,18 2,76 129,29
Житомирська 323,59 314,94 366,62 43,02 113,29
Закарпатська 143,01 135,78 150,56 7,55 105,28
Запорізька 3,48 3,74 4,2 0,72 120,69
Івано-Франківська 129,71 125,89 138,48 8,78 106,77
Київська 181,53 149,93 191,21 9,675 105,33
Кіровоградська 30,41 27,15 27,42 -2,99 90,18
Луганська 27,26 25,11 34,55 7,29 126,75
Львівська 174,89 144,06 166,02 -8,87 94,93
Миколаївська 5,03 5,12 5,089 0,06 101,19
Одеська 15,08 13,25 11,55 -3,525 76,62
Полтавська 48,71 47,37 55,07 6,36 113,06
Рівненська 198,09 188,52 211,43 13,335 106,73
Сумська 143,24 128,22 144,33 1,095 100,76
Тернопільська 39,38 33,48 37,08 -2,295 94,17
Харківська 67,67 63,41 63,21 -4,455 93,42
Херсонська 23,29 19,58 19,05 -4,245 81,78
Хмельницька 88,53 83,58 86,42 -2,115 97,61
Черкаська 88,23 81,72 91,2 2,97 103,37
Чернівецька 129,92 123,27 134,99 5,07 103,90
Чернігівська 210,02 157,73 185,69 -24,33 88,42
Всього 2358,56 2133,21 2421,84 63,29 102,68

Джерело: розраховано автором на основі даних [33]. 
 
Негативними властивостями природної лісової біомаси є: 
- низька енергетична щільність біомаси;  
- висока вологість і витрати енергії на пароутворення при спалюванні; 
- неоднорідність форми лісової біомаси, що ускладнює механізацію і автоматизацію 

заготовки і спалювання цього палива. 
Оцінка ресурсів біомаси у розрізі адміністративних областей України доводить, що у 

всіх регіонах наявні достатні для енергетичного використання обсяги біомаси. Найбільшим 
потенціалом біомаси володіють Вінницька, Дніпропетровська, Одеська, Київська, 
Полтавська, Черкаська, Хмельницька області. Вони розташовані у західній і південній 
Україні, для яких характерна інтенсивна сільськогосподарська діяльність. У цих областях 
відходи сільського господарства становлять більше 70 % загальних ресурсів біомаси. 

Також великі ресурси біомаси є у Миколаївській, Чернігівській, Херсонській, 
Кіровоградській, Волинській, Львівській та Житомирській областях. Ці області є також 
важливими сільськогосподарським зонами. Великим є потенціал відходів деревини (лісова, 
деревообробна промисловість) у Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, 
Харківській та Сумській областях. Вони розташовані переважно у західній і північній 
Україні, де є ліси і підприємства лісової промисловості. Такий потенціал біомаси дозволить 
ефективно її використовувати для енергетичного забезпечення сільських територій та 
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відповідно дозволить зменшити рівень споживання традиційних енергоносіїв 
сільськогосподарськими та лісовими підприємствами. 

Проблеми залежності промисловості та всієї життєдіяльності людей від традиційних 
енергоносіїв набувають глобальних масштабів. Внаслідок економічного розвитку зростає 
споживання енергії, що призводить до збільшення імпорту енергоносіїв. Водночас, запаси 
традиційних енергоресурсів стрімко зменшується, а ціни на них зростають. Україна спожила 
в 2011 році близько 170 млн. т у. п. За рахунок сумарного потенціалу рослинної і тваринної 
біомаси в Україні можна заміняти щорічно від 15 до 23 млн. т у. п. (рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Динаміка можливостей заміни паливно-енергетичних  
ресурсів за рахунок сумарного потенціалу біомаси в Україні 

 

Джерело: власні дослідження. 

 
Всі котельні України в 2011 р. спожили близько 25 млн. т у. п., при чому котельні, 

розміщені в сільській місцевості, використали ≈ 0,9 млн. т у.п., і ця потреба може бути 
повністю покрита за рахунок використання біомаси рослинного і тваринного походження.  

Технології переробки та енергетичного використання біомаси знаходяться на початку 
свого розвитку в Україні та мають значні економічні перспективи при комерціалізації в 
найближчому майбутньому, особливо у світлі різкого підвищення вартості природного газу. 
В Україні наявний великий потенціал практично всіх видів біомаси і необхідна наукова та 
промислова база для розвитку даного напряму енергетики. Аграрне виробництво із 
споживача традиційних видів енергії перетворюється у виробника їх зі значним потенціалом 
у майбутньому 

Впровадження сучасних інноваційних технологій в сфері енергозабезпечення дозволить 
зменшити залежність економіки України від країн-експортерів нафти і газу, що відповідно 
підвищить її енергетичну і національну безпеку, значно покращити екологічну ситуацію, 
вирішити проблеми агропромислового комплексу та підвищити рівень енергозабезпеченості 
сільських територій. 

 
Оцінка сумарного енергетичного потенціалу біомаси 
 
Технології утилізації біомаси в Україні знаходяться на початковій стадії розвитку та 

мають перспективи при комерціалізації в найближчому майбутньому. На сьогодні Україна 
споживає біомасу переважно у вигляді деревного палива (спалювання дров в приватних 
будинках та котлах підприємств лісової і деревообробної галузей) – біля 1 млн. т у. п./рік [6, 
с. 87]. Основні технології використання біомаси наведено в рис. 11: 
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Рис. 11. Процес перетворення біомаси 
 

Джерело: розроблено автором. 
 
Самий простий спосіб отримання енергії з біомаси – пряме спалювання. Технологія 

спалювання добре відома і широко застосовується. Сьогодні виробляється і функціонує 
велика кількість котлів, що дозволяють використовувати пряме спалювання деревини. Не 
дивлячись на те, що пряме спалювання є найстарішою і найбільш розвиненою технологією 
отримання енергії з біомаси, до цих пір її наявний потенціал не використовувався через 
невисокий рівень коефіцієнту корисної дії наявних технологій та необхідність покращення 
їх екологічних характеристик. В останні десятиліття з’явилися технології, що дозволяють 
більш ефективно використовувати дане джерело енергії.  

При виборі альтернативного варіанту біоенергетичної технології та визначення 
кількості біомаси достатньої для енергетичного використання важливого значення набуває 
оцінка територіального розміщення відходів сільськогосподарської та лісопереробної 
галузей.  

Зернове господарство розміщене у відповідності з особливостями природно-
економічних та кліматичних зон України. На Поліссі зернові займають 2,1-2,3 млн. га, або 
40-45 % посівної площі цієї зони. Щорічно збір урожаю приносить мільйони тон соломи і 
лише частина раціонально використовується (повертається в грунт чи використовується на 
корм тваринам). Досвід розвинутих країн свідчить про те, що близько 35 % маси рослини 
можна використовувати без істотного впливу на урожайність. 

Виробництво сільськогосподарських культур в Житомирській області з 2000 до 2010 рр. 
зросло з 721,4 тис. т до 1086,9 тис. т або на 44 %. Є логічним, що розширення виробництва 
зернових культур призвело до збільшення виробництва соломи. Однак це не свідчить про її 
ефективне використання. Раніше її майже повністю використовували, як корм. Скорочення 
поголів’я худоби, перехід до технологій інтенсивної відгодівлі, в раціонах якої соломи немає 
або вона становить незначний відсоток, дає можливість широко використовувати її для 
енергетичних цілей [19, с. 44].  

В Житомирській області валовий збір зернових в 2010 р. становив 1086,9 тис. т. На 
власні потреби (корм і підстилка для тварин) сільськогосподарські підприємства 
використовують близько 80% від загальної кількості. Таким чином, більше 300 тис. тон 
соломи щорічно може використовуватися для виробництва енергії. Теплотворна здатність 
соломи 10-15 ГДж/т. Максимальна кількість теплоти, що утвориться в результаті згоряння 
такої кількості соломи буде складати близько 4565 ПДж, що дозволить замінити близько 95 
тис. т природного газу.  

На сьогоднішній день відходи господарств аграрної сфери не завжди знаходять 
застосування, хоч і є цінною сировиною. В сільськогосподарських підприємствах навіть не 
плануються показники, які б характеризували їх роботу щодо підвищення родючості ґрунту, 
внесення добрив, особливо органічних, що і призводить до нагромадження на фермах 
мільйон тонн органічних добрив. Стоки тваринницьких комплексів становлять подвійну 
небезпеку, оскільки викликають одночасно і хімічне, і біологічне забруднення 
(мікроорганізмами). Причому забруднюють вони, як грунт безпосередньо (створення 

бі
ом

ас
а 

Фізико-хімічне 
перетворення 

Біохімічне 
перетворення

Теплохімічне 
перетворення

Тверде біопаливо 

Рідке (біоетанол) 

Газ (біогаз) 

си
н
те
з сп
ал
ен
н
я 

Е
н
ер
гі
я 



 286

відстійників гною), так і воду, і повітря. З однієї свинарської ферми на 10-40 тис. тварин за 1 
рік в повітря надходить до 605 кг пилу, 14,4 кг аміаку, 83,4 млрд. мікроорганізмів [36, с. 128]. 

Кількість відходів тваринництва, що можна отримати залежить від виду тварини, умов 
та тривалості періоду її утримання. При бестійловому утриманні худоби відходи 
тваринництва не представляють інтересу для енергетичного використання через малу 
кількість тварин на одиницю площі та високий рівень розсіювання відходів. Економічно і 
енергетично вигідно використовувати відходи тваринництва, що утворюються при 
утриманні тварин у закритих приміщеннях, таких як тваринницькі підприємства 
промислового типу. На основі статистичних даних щодо кількості тварин різного виду та 
використання норм виходу відходів можна розрахувати обсяг відходів тваринництва з 
врахуванням втрат на пасовищі в Житомирській області (табл. 7). 

Таблиця 7 
Кількість відходів тваринництва в Житомирській області, 2010 р. 

Вид тварин 

Поголів’я 
худоби у с/г 

підприємствах, 
тис. голів 

Нормативи виходу гною в залежності 
від тривалості стійлового періоду, т 

Вихід гною за 
рік, тис. т 

220-240 
днів 

200-220 
днів 

180-200
днів 

Менше 
180 
днів 

Макс. Мін. 

Велика рогата 
худоба 

224,6 8-9 7-8 6-7 4-5 2021,4 898,4 

Свині 217,8 1,5-2,0 1,2-1,5 1,0-1,2 0,8-1,0   
Вівці та кози 24,6 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,7 0,4-0,5 435,6 174,24
Птиця всіх 
видів 

4356,4 0,17 740,59 

Всього 4823,4 - - - - 3219,73 1823,07
Джерело: розраховано автором на основі [34]. 
 
Отримані дані дозволяють розрахувати мінімальний та максимальний вихід біодобрив 

та біогазу, що можна отримати з гною худоби та птиці в Житомирській області (в залежності 
від теплотворної здатності) (табл. 8). 

 
 Таблиця 8 

Вихід біогазу і біодобрив з гною худоби в Житомирській області 

Значення 

вихід з 1 тони гною Всього 

Біогазу, 
м³ 

Біодобрив, 
т 

Біогазу при 
мін. виході 
гною за рік, 
тис. м³ 

Біодобрив 
при мін. 
виході 
гною за 
рік, тис. т 

Біогазу 
при макс. 
виході 
гною за 

рік, тис. м³ 

Біодобрив 
при макс. 

виході гною 
за рік, тис. т 

Мінімум 20-25 0,9 36461,36 1640,76 64394,6 1640,76 
Максимум 80-100 0,9 182306,8 2897,76 321973,0 2897,76 

Джерело: розраховано автором на основі [24]. 
 
Найпоширенішими варіантами використання біогазу є виробництво теплової або 

електричної енергії. Проте, як показує досвід, найбільш ефективним є поєднання цих двох 
напрямів. Тому останнім часом поширення набуває спільне виробництво електроенергії й 
теплоти (когенераційна схема). Такі схеми раціонально використовувати для біогазових 
установок середньої і великої продуктивності, де при спалюванні 1 м³ біогазу вдасться 
одержати 1,7–2,2 кВт електричної енергії та 2,5–3,5 кВт теплової. З 1 м³ біогазу в середньому 
утворюється 2,1 кВт·год електричної енергії і 3,2 кВт теплової за коефіцієнтом корисної дії 
системи 0,8 [29, с. 22].  

За існуючих технологій, використання гною для виробництва біогазу в Житомирській 
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області навіть при самих мінімальних оцінках його кількості може дати близько 32 млн. кВт і 
від 50 млн. кВт тепла (табл. 9). 

Таблиця 9 
Вихід енергії при повному спалювання біогазу 

Вид енергії 
З 1 т гною, кВт Всього, млн. кВт 

Мінімум Максимум Мінімум Максимум 

Електроенергія 50 200 1823,068 7292,272 

Тепло 80 320 2916,909 11667,635 
Джерело: розраховано автором. 
 
В процесі переробки тваринницьких відходів, окрім знешкодження небезпечної 

мікрофлори, гельмінтів та насіння бур'янів, які попадають в ґрунт, в поверхневі та підземні 
води, усувається забруднення повітря в зонах їх накопичення, що дозволяє вирішувати 
надзвичайно важливу екологічну проблему – утилізації відходів. Зменшується також емісія 
метану і аміаку з гною, скорочується вимивання нітратів в ґрунтові води.  

Економічна ефективність біоенергетичного обладнання в більшості випадків 
забезпечується правильним вибором технології переробки біомаси та розташуванням 
обладнання в місцях постійного її накопичення; важливим є також комплексне використання 
всіх отриманих в процесі переробки продуктів. Та крім великих та середніх біогазових 
установок, що використовують відходи тваринництва і птахівництва в наш час існують і 
невеликі, призначені для приватних господарств, та розраховані на 3-4 корови, 10-12 голів 
свиней, 20-30 голів птиці. Продуктивність таких установок складає близько 11 м³ на добу. 
Така кількість газу задовольняє потреби в опаленні приміщення площею 100 м² і гарячій воді 
для сім’ї з 5 осіб.  

Відходи лісу є одним з найбільш поширених видів біомаси в Житомирській області. 
Територія області, вкрита лісами, становить 934,7 тис. га, з них в користуванні державних 
органів лісового господарства 70,4 %, у користуванні сільськогосподарських підприємств 
20,5 %, у користуванні інших відомств 9,1 %. Деревина є одним із найбільш поширених 
видів біомаси нетваринного походження. Теплотворна здатність деревини варіюється від 14 
до 17 кДж/г в залежності від виду деревини [3, с. 8, 45]. Загальний запас деревини в області 
становить понад 120 млн. м³. Загальний середній приріст – 2,6 млн. м³ щорічно. Щорічна 
кількість відходів деревини складає близько 515 тис. м³, що створює можливості для 
використання її в якості енергетичного ресурсу. 

Річний приріст деревини (без урахування сучків, коренів, гілок) в лісах області складає 
4,05 м³/га, а середній запас деревини становить 212 м³/га. При головних рубках в лісах 
заготовлюється 1 441 тис. м³ деревини, в тому числі дров 418 тис. м³. Структура лісів 
Житомирщини потребує проведення щорічних рубок догляду та вибірково-санітарних рубок 
на площі близько 55 тис. га. Досвід ведення лісового господарства у промислово розвинених 
країнах свідчить, що при здійснені рубок догляду та санітарних рубок, не зменшуючи 
заготівлі товарної деревини та дров, можна додатково виробляти до 40 м³/га паливної тріски. 
Більшість деревної біомаси, що утворюється при рубках головного догляду та рубках 
формування знищується (спалюється) в лісі. Енергетичне використання деревних відходів 
може повністю забезпечити паливні потреби підприємств лісової та лісопереробної галузі. 

На підприємствах області здійснюється розпилення майже 237 тис. м³ деревини, при 
цьому щороку у відходи лісопиляння та деревообробки (тирса, кора, горбиль, стружка) 
перетворюється до 5 тис. м³ деревини. З поглибленням первинної переробки заготовленої 
деревини потенційний обсяг відходів лісопиляння може досягти 10 тис. м³ (табл. 10).   

Проблема поводження з відходами в лісогосподарських підприємствах є досить 
суттєвою і стосується в основному лісосічних відходів, оскільки обсяги їх утворення 
найбільші. До 90 % цих відходів знищується чи захоронюється безпосередньо на території 
лісових господарств. Відходи деревообробки ( переважно тирси) залишаються на території 
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лісогосподарських підприємств або вивозяться на звалища і зберігаються просто неба. 
Окрім витрат на транспортування, підприємства сплачують грошові компенсації 
сільськогосподарським підприємствам.  

 
Таблиця 10 

Утворення та використання відходів деревини  
в Житомирській області в 2010 р.(тис. м³) 

Вид 
відходів 
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Лісосічні відходи, 
всього, в т.ч.: 

0,1 150,7 0,2 0,2 - 1,1 - 1,1 149,5 0,0 

- від рубок головного 
користування 

 66,7   - 1,1 - 1,1 65,6 - 

- від рубок догляду 
та інших рубок 

0,1 84,0 0,2 0,2 - - - - 83,9 - 

Відходи деревообробки 
і лісопилення, всього, в 
т.ч.: 

1,6 105,4 71,4 42,8 28,6 22,0 22,0 0,0 13,5 0,1 

- кускові 0,1 57,9 45,6 42,8 2,8 12,3 12,3 - - 0,1 
- тирса та стружка 1,5 47,5 25,8  25,8 9,7 9,7 - 13,5  
Всього 1,7 256,1 71,6 42,8 28,6 23,1 22,0 1,1 163,0 0,1 

Джерело: розраховано на основі даних Управління лісового господарства Житомирської області. 
 

При зберіганні тирси під відкритим небом збільшується вологість і використання її в 
якості палива вже не можливе. Негативним екологічним наслідком є те, що при 
розкладанні відходів тирси утворюються ферментативні сполуки, які є шкідливими для 
навколишнього середовища та виникають ризики пожеж. 

Найбільш доцільним вважається утилізація відходів з деревини для отримання тепла, 
що значно скорочує витрати на закупівлю традиційних енергоносіїв. Адже теплотворна 
здатність деревини рівноцінна здатності бурого вугілля. Значна кількість відходів 
лісозаготівлі використовується в промисловості. Та використання навіть половини від 
вказаної кількості відходів в якості енергетичних ресурсів може значно зменшити рівень 
використання природного газу в області чи замінити його в населених пунктах, де відсутній 
природний газ (табл. 11).  

За рахунок використання відходів деревини в якості палива в Житомирській області щорічно 
можна економити близько 60 млн. м³ природного газу. Найбільш доцільним є використання відходів 
лісогосподарського комплексу в слабогазифікованих районах області, зокрема Овруцького, 
Коростенського, Олевського і Ємільчинського районів, де газифіковано лише 4 %–10 % населених 
пунктів.  

На кінець 2011 року в області з 1679 населених пунктів газифіковано всього 460, що становить 
27 % від загальної кількості населених пунктів області. В даний час потребують добудови 72 км 
підвідних газопроводів до сіл і селищ, в яких за кошти населення вже прокладено вуличні мережі на 
загальну суму 143,1 млн. грн.  
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Таблиця 11 
Енергетичні втрати від невикористання біомаси деревного походження в 

Житомирській області в 2010 р. 

Найменування 
продукції 

Кількість, т 
Кг в м³ - 800 
кг, тирса – 

300 кг 

Теплотворна 
здатність 1 кг, 

МДж 

Теплотворна 
здатність всієї 
деревини, ГДж 

Кількість 
збереженого 
газу, млн. м³

Неліквідна 
деревина від 
рубок головного 
догляду, що 
підлягає 
спалюванню в лісі 
(гілля, хвоя, кора) 

77225,6 77225600 10-12 849481,6 25,742 

Рубки форму-
вання і оздоро-
влення лісів 

106629,6 106629600 10-12 1172925,6 35,54 

Тирса  4800 4800000 10-12 52800,0 1,6 
Всього 188655 188655200 10-12 2075207,2 62,89 

Джерело: розраховано на основі даних Управління лісового господарства Житомирської області. 
 
 
Поопераційний аналіз альтернатив енергетичного використання біомаси 
 
Сільськогосподарські відходи, що використовуються, як паливо, мають ряд  особливостей, що 

відрізняють їх від викопних енергоресурсів. Найбільш значною паливно-технологічною особливістю 
біомаси є те, що її теплотворна здатність залежить від багатьох чинників: особливостей рослини, 
впливу навколишнього середовища, вологості, складу, умов зберігання та інших.  

Оскільки рентабельність технологій енергетичного використання сільськогосподарської 
біомаси залежить від місцевих умов, детальна інформація щодо наявних джерел та їх економічного 
потенціалу є дуже важливою для успішного використання та розвитку.  

Сільськогосподарські підприємства проводять заготівлю соломи для використання як корму, 
перш за все для великої рогатої худоби. Нами був обчислений потенційно можливий вихід соломи на 
основі даних статистичної звітності про урожай зернових культур, співвідношень між зерновою та 
незерновою частинами рослин та оцінки коефіцієнту доступності. Відповідно до кількості зібраних 
зернових у Житомирській області об’єм соломи у 2010 році в адміністративних районах становить від 
3 тис. т в Народицькому районі до майже 170 тис. т в Любарському (табл. 12).  

 
Таблиця 12 

Можливий обсяг заміни природного газу за рахунок соломи в розрізі адміністративних 
районів Житомирської області, 2010 р. 

Райони 

Валовий 
збір 
зерна, 
тис. т 

Загальна 
кількість 
соломи, 

 тис. т 

Кількість 
доступної 
соломи, 

(мін.) тис. т

Теплотворна 
здатність 
доступної 

соломи, ТДж 

Обсяг 
заміненого 

природного газу, 
тис.м³ 

Андрушівський 90,1 72,08 14,42 151,37 4882,84 
Баранівський 15,4 12,32 2,46 25,87 834,58 
Бердичівський 71,4 57,12 11,42 119,95 3869,42 
Брусилівський 35,0 28,0 5,6 58,8 1896,77 
Вол.-Волинський 4,7 3,76 0,75 7,89 254,71 
Ємільчинський 22,8 18,24 3,65 38,30 1235,61 
Житомирський 37,0 29,6 5,92 62,16 2005,16 
Коростенський 12,1 9,68 1,94 20,33 655,74 
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    Продовження табл. 12 
Коростишівський 17,0 13,6 2,72 28,56 921,29 
Лугинський 6,8 5,44 1,09 11,42 368,52 
Любарський 133,8 107,04 21,41 224,78 7251,09 
Малинський 15,2 12,16 2,43 25,54 823,74 
Народицький 4,6 3,68 0,74 7,73 249,29 
Нов.-Волинський 68,6 54,88 10,98 115,25 3717,68 
Овруцький 17,0 13,6 2,72 28,56 921,29 
Олевський 9,0 7,2 1,44 15,12 487,74 
Попільнянський 176,8 141,44 28,29 297,02 9581,42 
Радомишльський 31,6 25,28 5,056 53,09 1712,52 
Романівський 20,5 16,4 3,28 34,44 1110,97 
Ружинський 118,0 94,4 18,88 198,24 6394,84 
Червоноармійський 8,8 7,04 1,41 14,78 476,90 
Черняхівський 15,6 12,48 2,49 26,21 845,42 
Чуднівський 154,5 123,6 24,72 259,56 8372,90 
Всього 1086,9 869,52 173,90 1825,99 58902,97 

Джерело: розраховано на основі [174]. 
 

За рахунок використання соломи, як енергетичного ресурсу в Житомирській області 
можна замінити приблизно 59 млн. м³ природного газу. Ця кількість може бути значно 
більшою, адже при розрахунках ми використовувати мінімальну теплотворну здатність 
соломи, розмір її заготівлі. Додатково також можна використовувати на паливні потреби 
бадилля кукурудзи та інші відходи сільського господарства. Зменшення посівних площ 
зернових культур (з 725,4 тис. га у 2008 р. до 720,5 тис. га у 2010 р. ) призвело до зменшення 
виробництва зерна та відповідно доступної для енергетичного використання 
соломи (табл. 13). 

Таблиця 13 
Динаміка енергодоступної соломи 

Район  
Теплотворна здатність 
доступної соломи, ТДж 

Обсяг заміненого 
природного газу, тис.м³ 

Відхилення по газу, 
тис.м³,  

2010 р. до 2008 р.
2008р. 2009р. 2010р. 2008р. 2009р. 2010р. +/- % 

Андрушівський 222,77 179,76 151,37 7186,06 5798,71 4882,84 -2303,2 -32
Баранівський 50,4 33,26 25,87 1625,81 1073,03 834,58 -791,23 -49
Бердичівський 191,52 129,86 119,95 6178,06 4189,16 3869,42 -2308,6 -37
Брусилівський 86,94 67,2 58,8 2804,52 2167,74 1896,77 -907,75 -32
Вол.-Волинський 17,39 11,42 7,89 560,90 368,52 254,71 -306,19 -55
Ємільчинський 68,54 55,61 38,31 2211,09 1793,81 1235,61 -975,48 -44
Житомирський 75,09 76,10 62,16 2422,45 2454,97 2005,16 -417,29 -17
Коростенський 35,78 27,89 20,33 1154,32 899,61 655,74 -498,58 -43
Коростишівський 27,97 24,19 28,56 902,32 780,39 921,29 18,97 2
Лугинський 15,88 16,29 11,42 512,13 525,68 368,52 -143,61 -28
Любарський 335,41 234,53 224,78 10819,74 7565,42 7251,09 -3568,7 -33
Малинський 26,21 24,19 25,54 845,42 780,39 823,74 -21,68 -3
Народицький 13,11 9,91 7,73 422,71 319,74 249,29 -173,42 -41
Нов.-Волинський 195,3 139,10 115,25 6300,0 4487,23 3717,68 -2582,3 -41
Овруцький 59,22 38,31 28,56 1910,32 1235,61 921,29 -989,03 -52
Олевський 26,46 19,15 15,12 853,55 617,81 487,74 -365,81 -43
Попільнянський 518,36 337,68 297,02 16721,42 10892,90 9581,42 -7140 -43
Радомишльський 69,3 47,71 53,09 2235,48 1539,09 1712,52 -522,96 -23
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      Продовження табл. 13
Романівський 79,38 50,90 34,44 2560,65 1642,06 1110,97 -1449,7 -57

Ружинський 295,59 279,55 198,24 9535,35 9017,81 6394,84 -3140,5 -33

Червоноармійський 52,92 30,91 14,78 1707,09 997,16 476,90 -1230,2 -72

Черняхівський 43,09 40,99 26,21 1390,06 1322,32 845,42 -544,64 -39

Чуднівський 267,62 203,28 259,56 8633,03 6557,42 8372,90 -260,13 -3

Всього 1850,52 2079,17 1825,99 59694,19 67069,94 58902,97 -791,22 -1
Джерело: розраховано на основі [34]. 
 
Збільшення посівних площ зернових та підвищення їх урожайності дозволить 

підвищити обсяг енергоефективної біомаси і відповідно кількість заміненого викопного 
палива. 

Відходи тваринництва при безстійловому утриманні тварин не представляють інтересу 
для використання їх для отримання енергії, так як їх кількість незначна та територіально 
розсіяна, а збір та доставка для переробки є економічно та енергетично недоцільні. 
Відповідно, значний інтерес для біоенергетичного використання являють тваринницькі 
комплекси, які дозволяють централізовано отримувати значку кількість біомаси для 
енергетичного використання.  

Достатній для ефективного енергетичного використання обсяг біогазу наявний у всіх 
районах Житомирської області, проте найбільша кількість  його в Ружинському, Новоград-
Волинському, Овруцькому, Попільнянському районах (рис. 12). 

 

Рис. 12. Потенційний обсяг біогазу з відходів тваринництва в розрізі адміністративних 
районів Житомирської області, 2010 р. 

 

Джерело: власні дослідження. 
 
В силу незначного обсягу біомаси, що отримується від птиці всіх видів, її використання 

для енергозабезпечення буде доцільним при наближеності птахофабрик до великих 
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тваринницьких комплексів або для використання підприємствами для власних потреб 
одночасно з використанням інших відходів тваринництва та рослинництва.  

На відміну від тваринницької біомаси, особливістю використання рослинної біомаси є 
сезонність утворення відходів, відповідно, їх наявність визначається періодом збору та 
залежить від виду сільськогосподарської культури, клімату та географічного положення. 
Сезонність є негативним фактором, тому що для забезпечення рівномірного використання 
відходів необхідно мати приміщення для зберігання. Зберігання повинно бути організовано 
так, щоб біомаса не псувалася та був вільний доступ до неї. На відміну від рослинних 
решток, відходи лісу доступні протягом всього року. 

Серед всіх видів біомаси провідна роль у вирішенні екологічних проблем відводиться 
лісовій, адже з одного боку, ліс − джерело відновлювальних енергетичних ресурсів, з іншого 
− стабілізатор навколишнього середовища, який генерує кисень, запобігаючи глобальним 
змінам клімату. Саме тому, визначення потенціалу відходів лісу та оптимальних обсягів їх 
енергетичного використання з урахуванням екологічних, економічних та соціальних 
критеріїв є актуальною проблемою, що потребує вирішення.  

Оцінка потенціальних об'ємів біомаси лісу з метою її енергетичного використання є 
важливим напрямом забезпечення паливної стабільності регіону. Лісопромисловий комплекс 
Житомирської області – значний споживач енергії, який володіє значним обсягом власних 
енергетичних ресурсів. Одним з першочергових напрямів власного енергозабезпечення 
підприємств лісового комплексу є розвиток надмалої біоенергетики – запровадження 
водогрійних та теплових котлів невеликої потужності (0,2–1,2 МВт). Найбільш 
відпрацьованою та доступною на сьогодні є технологія виробництва теплової та електричної 
енергії шляхом прямого спалювання деревини. Основне обладнання для цього – парові котли 
виробляться в Житомирській області. Особливо це актуально в місцях, де відсутнє 
централізоване енергопостачання.  

Об’єм деревних ресурсів, який може бути використаний для виробництва біопалива, 
знаходиться в прямій залежності від об’ємів лісозаготівлі і лісопереробки та від структури 
лісового фонду, його об’єму і доступності в регіонах Житомирської області.  

Більшість лісосічних відходів лісового господарства та лісопереробки знешкоджується 
або захоронюється. Знешкодження відбувається шляхом спалювання цих відходів. Обсяг 
лісосировини, що не використовується для виробничих та енергетичних цілей доцільно 
використовувати для власного енергозабезпечення підприємства, реалізації енергетичних 
цілей, подальшої переробки на біологічне пальне (рис. 13).  
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Рис. 13. Рівень використання лісосировини в Житомирській області 

 

Джерело: власні дослідження. 
 
Використання відходів деревини (переважно тирси) у виробничих та (або) 

енергетичних цілях спостерігається тільки в декількох лісових господарствах 
Брусилівського, Коростишівського, Малинського районів. 

Практично у всіх районах Житомирської області наявні ресурси лісової біомаси, що не 
використовуються на виробничі та паливні потреби. Залишки деревини та тирси, що не 
використовуються у виробничому процесі доцільно застосовувати для задоволення 
енергетичних потреб (табл. 14). Така кількість біомаси дозволить зменшити рівень 
використання традиційних енергоносіїв в районах Житомирської області та дасть 
можливість замінити їх в тих селах та селищах, де відсутній газопровід.  

Найбільш доцільним вважається утилізація відходів з деревини для отримання тепла, 
що значно скорочує витрати на закупівлю енергоносіїв. Це завдання оптимально вирішує 
енергетичний комплекс автоматичного спалювання деревних відходів. Водночас 
вирішуються екологічні проблеми. Відходи деревини не мають у своєму складі сполук сірки 
та хлору, а вміст сполук азоту у 100-150 разів нижчий, ніж у природних копалинах. Тому 
концентрація шкідливих речовин у викидах в повітря значно нижча, ніж при спалюванні 
інших видів палива. 

Поряд з прямим використання відходів лісосировини в енергетичних цілях лісове 
господарство має і інші можливості. Ще одним шляхом використання біомаси є виробництво 
пеллет. З моменту виникнення в 1947 році, в самій технології виробництва пеллет мало що 
змінилося. Процес гранулювання – пеллетизації проходить в спеціальних кільцевих штампах 
(прес-формах). Рухомі катки продавлюють деревну масу через отвори спеціальної форми в 
матриці.  

Пройшовши через отвори, матеріал стискається його щільність може досягати 650 
кг/м³. Після цього, зрізані з зовнішньої сировини штампа спеціальним ножем пеллети 
повинні бути охолоджені і відділені від дрібних частин. Вихідною сировиною для 
виробництва пеллет є відходи деревообробних підприємств, низькотоварна деревина, 
відходи паперової, целюлозної, меблевої промисловості і навіть використані новорічні 
ялинки. Практично всі види біомаси піддаються достатньо швидкому гниттю. саме тому, та 
через низьку щільність енергії, біомасу не вигідно транспортувати на великі відстані. Значні 
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перспективи для біоенергетики в Україні має організація спеціальних енергетичних 
плантацій швидкого обороту (швидкорослі деревні породи і нові сорти тополі, верби та 
інших деревних культур). 

 
 Таблиця 14 

Потенціал обсягу газу з відходів деревини 

Район  
Відходи деревини, тон Теплотворна 

здатність 
деревини, ГДж 

Кількість 
заміненого газу, 

тис. м³ Утворилося Використано Залишок

Андрушівський 1122,6 93,6 1029 10290 332 
Баранівський 15466 1960,8 13505,2 135052 4356,5 
Бердичівський 1660 - 1660 16600 535,5 
Брусилівський 760 760 - - - 
Вол-Волинський 2460 2100 360 3600 116,1 
Ємільчинський 17290 5260 12030 120300 3880,6 
Житомирський 5360 1040 4320 43200 1393,5 
Коростенський 6540 - 6540 65400 2109,7 
Коростишівський 7110 7110 - - - 
Лугинський 8300 320 7980 79800 2574,2 
Любарський 2135 - 2135 21350 688,7 
Малинський 4110 4030 80 800 25,8 
Народицький 10410 240 10170 101700 3280,6 
Нов.-Волинський 29720 18810 10910 109100 3519,4 
Овруцький 19240 2280 16960 169600 5471 
Олевський 22110 4210 17900 179000 5774,2 
Попільнянський 5611,5 470,4 5141,1 51411 1658,5 
Радомишльський 7710 2990 4720 47200 1522,6 
Романівський 4884 619,2 4264,8 42648 1375,8 
Ружинський 2806,4 235,2 2571,2 25712 829,4 
Червоноармійський 1406 288 1118 11180 360,6 
Черняхівський 614 - 422 4220 136,1 
Чуднівський 4665 - 4665 46650 1504,8 
Всього 182592 53102,8 129489 1294893 41770,8 

Джерело: власні дослідження. 
 
 
Стратегічні вектори та ієрархія системи використання біомаси для 

енергозабезпечення сільських територій 
 
Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки, вирішення проблем 

соціальної сфери та рівень життя людини. Однією із найважливіших складових добробуту є 
забезпечення громадян теплом та електроенергією. Конституцією України передбачено 
право громадян на їх достатній життєвий рівень та безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
що зобов’язує державу створити відповідні умови для розвитку економіки. Запорукою 
реалізації цих завдань має стати повне, надійне та екологічно безпечне задоволення потреб 
населення і суспільного виробництва в енергетичних продуктах.  

В сьогоденні глобалізації світової економіки, адаптація до світових стандартів 
екобезпеки є неодмінною альтернативою розвитку вітчизняної економіки. Згідно директиви 
Європейської комісії щодо розвитку та підтримки нетрадиційної енергетики однією з 
необхідних умов вступу України до ЄС є законодавча підтримка розвитку нетрадиційної 
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енергетики. Необхідними елементами інтеграції української енергетики до європейської є 
адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, уніфікація стандартів біопалива, 
розробка та реалізація програм по виробництву та використанню біологічного палива. 

Наслідком пристосування енергетичного законодавства України до світових вимог має 
стати зміна загальних засад функціонування енергетики. З метою адаптації і вдосконалення 
енергетичного законодавства до законодавства ЄС доцільно централізувати виконання 
зазначених функцій та вирішити питання кадрового, організаційного, фінансового 
забезпечення такої діяльності.  

Останнім часом Україна прийняла велику кількість програм, законів та нормативних 
документів стосовно відновлюваної енергетики. Проте, вплив нормативних заходів на 
розвиток відновлюваної енергетики був досить слабким, через відсутність достатньо 
обґрунтованої політики та механізмів впливу. У 2003 р. був прийнятий Закон України „Про 
альтернативні джерела енергії”, що визначив правові, економічні, екологічні та організаційні 
засади використання альтернативних джерел енергії та мав сприяти розширенню їх 
використання у паливно-енергетичному комплексі. Проект цього закону включав фінансові 
механізми та стимули для виробників і споживачів відновлюваної енергії, але з кінцевої 
версії вони були видалені. Закон України „Про альтернативні види рідкого та газового 
палива”, прийнятий у 2000 р., був спрямований на створення умов для розширення 
виробництва і споживання альтернативного палива в Україні, але конкретні фінансові 
механізми не прописані [26].   

Україна, проголосивши свій політичний вибір щодо вступу до ЄС, повинна виробляти 
та споживати у 2010 році понад 520 тис. тонн біопалива. На кінець 2010 року вироблялося 
менше 2 % від цього обсягу. Загальний обсяг фінансування заходів, направлених на 
збільшення об’ємів відновлюваних джерел енергії  становить 12137,55 млн. грн., в тому 
числі за рахунок державного бюджету 1035,51 млн. грн. Програмою розвитку відновлюваної 
енергетики передбачається проведення техніко-економічного обґрунтування та будівництво 
кількох заводів по виробництву біодизелю, а також визначення відповідних зон 
концентрованого вирощування ріпаку. Програмою визначається стратегія розвитку 
ріпаківництва – створення спеціальних зон концентрованого вирощування озимого і ярого 
ріпаку. 

У законодавстві України є значні пробіли щодо стимулювання розвитку альтернативної 
енергетики. Не існує закону щодо підтримки утилізації твердої біомаси (відходів деревини, 
сільськогосподарських відходів). На нашу думку, повинен бути розроблений і прийнятий 
закон, що стимулюватиме використання твердої біомаси, особливо відходів. 

Розширення частки відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення сільських 
територій потребує визначення стратегічних і тактичних цілей їх впровадження та 
використання. Стратегічними цілями використання відновлюваних джерел енергії і місцевих 
видів палива можна визначити: зниження рівня антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище при зростання споживання енергії; протидія змінам клімату за 
умови задоволення попиту на енергоресурси; збереження здоров’я населення шляхом 
зниження темпів забруднення навколишнього середовища викидами від спалювання 
традиційних енергоресурсів та нейтралізацією відходів тваринництва і рослинництва; 
підвищення якості життя населення; зниження залежності економіки країни від 
нафтогазового сектору та зменшення частки паливно-енергетичних ресурсів в структурі 
валового внутрішнього продукту (рис. 14). 
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Рис. 14. Ієрархія цілей використання відновлюваних  

джерел енергії 
Джерело: власні дослідження. 
 
Стратегічні цілі розвитку використання відновлюваних джерел енергії розгортаються в 

тактичні, що фіксують великі блоки дій щодо досягнення перших. Серед тактичних цілей 
можна виділити: 

- раціональне використання і, відповідно, зниження темпів росту споживання 
викопного палива; 

- зменшення втрат при розподілі та транспортуванні електроенергії і палива; 
- розширення і оптимізація паливно-енергетичного балансу за рахунок 

використання нових видів палива передбачає розробку і запровадження економічного 
механізму ефективної конкуренції взаємозамінних енергоносіїв. 

- підвищення рівня енергетичної безпеки країни та регіонів; 
- підвищення рівня надійності енергопостачання за рахунок його максимального 

наближення до споживача. 
Реалізація цілей використання відновлюваних джерел енергії дозволить реалізувати 
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внутрішній енергетичний та економічний потенціал сільських територій держави. 
Економічний потенціал відновлюваної енергетики залежить від існуючих економічних 
умова, наявності, вартості і якості запасів біомаси та регіональних особливостей утворення. 
Цей потенціал змінюється у часі та повинен спеціально оцінюватися в ході реалізації 
кожного проекту за ступенем досягнення поставлених цілей. Первинною ціноутворюючою 
основою енергії є собівартість виробництва і доставки до споживача. Тактичні цілі 
регіональної біоенергетичної концепції передбачають реалізацію наступних завдань: 
введення системи штрафів і надбавок до тарифів в залежності від виявлення резервів 
економії енергії та екологічної чистоти енергії, що виробляється; пільгове (безвідсоткове) 
кредитування програм по біоенергетиці. 

Механізм реалізації біоенергетичної концепції потребує наявності трьох основних 
складових: достатній рівень енергоефективної сировини, науково-технічний капітал 
(наявність технологій для енергетичного використання біомаси) та фінансовий капітал, 
необхідний для розвитку і управління енергетичним комплексом (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Механізм реалізації біоенергетичної концепції 

 

Джерело: власні дослідження. 
 
Достатній для енергетичного використання обсяг різних видів біомаси є у всіх регіонах 

України, зокрема і Житомирській області. Формування біоенергетичного капіталу за рахунок 
потенціалу біомаси, що не використовується іншими секторами економіки та його 
спрямування на енергозабезпечення сільських територій є перспективним напрямом 
диверсифікації енергетичного балансу України. Серед факторів, що можуть збільшити обсяг 
біоенергетичного капіталу є підвищення урожайності зернових культур, організація 
швидкоростучих енергетичних плантацій.   

Що стосується другої складової – науково-технічного капіталу, то в регіоні 
налагоджено виробництво високоефективних водогрійних та опалювальних котлів на ТОВ 
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КП «Житомирський ремонтно-механічний завод». Більша частина з них працюють на 
низькокалорійних видах палива (дровах, щепі, торфобрикетах, фрезерному торфі, паливних 
гранулах, відходах лісового господарства та сільськогосподарського виробництва і т. ін.).  

- Основним стримуючим фактором в механізмі реалізації біоенергетичної концепції 
є відсутність необхідного об’єму стартового фінансового капіталу та невідповідність між 
національними та регіональними програмами розвитку відновлюваних джерел енергії. 
Механізм реалізації біоенергетичної концепції забезпечуватиме швидкий і ефективний 
розвиток енергетичного використання біомаси.  

Механізм реалізації біоенергетичної концепції передбачає розробку нових та 
використання вже існуючих генеруючих об’єктів енергопостачання для використання 
біомаси з врахуванням розміщення ресурсного потенціалу біомаси, соціально-економічного 
розвитку сільських територій, стану їх енергозабезпечення.  

Використання місцевої біомаси, як енергетичного ресурсу дозволяє підвищити рівень 
та надійність забезпечення населення, комунальних та промислових підприємств енергією, 
особливо в сільській місцевості, сприяє підвищенню екологічної та економічної безпеки. 
Перетворення біомаси дозволяє отримувати всі основні види енергії – теплову, електричну, 
рідке та газоподібне паливо. Енергія біомаси може також слугувати механізмом 
використання та відновлення деградованих земель. Поряд із зазначеними можливостями, які 
надає енергетичне використання біомаси існує ряд обмежень (бар’єрів) щодо її широкого 
застосування (рис. 16).  

Основним бар’єром енергетичного використання біомаси є відсутність фінансових 
ресурсів, а саме недостатність внутрішнього і зарубіжного інвестиційного капіталу. 
Залучення зовнішнього інвестиційного капіталу стримується нестійкістю економічної та 
політичної ситуації в країні та відсутністю відповідної нормативно-правової бази. Стримує 
розвиток біоенергетики недостатність довготермінових кредитів на доступних умовах. Це 
зумовлюється високим ступенем ризиковості довготермінового кредитування та відсутністю 
досвіду інвестування в біоенергетичні проекти і демонстраційних проектів по енергетичному 
використанню, що підвищує витрати на їх підготовку та реалізацію. Паралельно з цим 
відсутні і державні та регіональні механізми фінансування біоенергетичних проектів. 

Наслідком незначної кількості реалізованих біоенергетичних проектів є обмежене 
виробництво вітчизняного обладнання для використання і переробки біомаси, що зумовлює 
високу вартість обладнання. Іншим технологічним бар’єром розвитку біоенергетики є 
відсутність спеціалістів даного профілю, нерозвинений ринок біомаси. Спалювання біомаси 
в непридатних котлах, що забруднюють навколишнє середовище можуть створити біомасі 
негативну репутацію. 

Серед інформаційних бар’єрів можна виділити обмеженість інформації про технології 
енергетичного використання біомаси та можливості їх використання; недостатня інформація 
про переваги реалізації біоенергетичних проектів; відсутність інформації про доступний 
потенціал біомаси. 

Інституційні бар’єри реалізації біоенергетичної концепції: відсутність проектних та 
сервісних енергообслуговуючих підприємств в сфері відновлюваної енергетики; небажання 
органів місцевого самоврядування брати участі в розробці і реалізації проектів по біомасі. 

Нормативно-правові бар’єри реалізації біоенергетичної концепції включають 
недостатність законодавчої бази в сфері підтримки використання біопалива або відсутність 
ефективних механізмів реалізації існуючих нормативних актів; неефективна система 
екологічного контролю видобутку, транспортування та використання традиційного палива; 
невиконання програми енергозбереження; відсутність програм використання твердої 
біомаси. 

Основними можливостями реалізації енергетичного використання біомаси є реалізація 
економічного, енергетичного, соціального та екологічного потенціалу біомаси. 
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Рис. 16. Напрями реалізації біоенергетичної концепції 

 
Джерело: власні дослідження. 
 
Екологічними можливостями, що реалізуються при використанні біомаси є підвищення 

рівня екологічної безпеки країни за рахунок зменшення об’ємів викидів в атмосферу 
шкідливих речовин від спалювання традиційних видів палива та знищення 
сільськогосподарських відходів та відходів лісу. Економія викопних енергетичних ресурсів 
дозволить зменшити чутливість економіки до коливань цін на них. Реалізація екологічних 
можливостей біоенергетичної концепції дозволить мінімізувати негативний вплив 
використання традиційних енергоносіїв, покращити стан навколишнього природного 
середовища. 

Зовнішньоекономічні можливості використання біомаси полягають у зменшенні 
залежності економіки країни від коливань цін на нафту і газ на світовому ринку та обсягів 
експорту традиційних енергоносіїв; розширенні можливостей експорту; підвищенні статусу 
держави в міжнародній спільноті та позиціонування України, як сучасної держави та 
міжнародне співробітництво  в області біоенергетичних технологій; дотримання вимог ЄС в 
сфері обов’язкового рівня використання відновлюваної енергії.  

Соціальними можливостями є підвищення рівня життя населення, особливо сільських 
територій, шляхом стабільного енергозабезпечення. Створення нових енергетичних 
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потужностей дозволить збільшити рівень зайнятості, що особливо актуально в сільської 
місцевості. Застосування систем енергозабезпечення, що використовують місцеві ресурси 
покращить і підвищить надійність енергопостачання сільського населення та дозволить 
сформувати новий енергоефективний спосіб мислення. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується зростанням рівня споживання 
енергетичних ресурсів та, відповідно, виснаженості запасів викопного палива. 
Забезпеченість держави власними енергоносіями, зокрема, використання місцевих ресурсів 
біомаси сприяє зміцненню енергетичної та  економічної безпеки держави. 

 
Моделювання використання потенціалу біомаси сільськогосподарського та 

лісогосподарського походження 
 
На Всесвітній конференції з розвитку навколишнього середовища, що відбулася в Ріо-

де-Жанейро в 1992 р. був прийнятий документ «Повістка дня на XXI століття», що визначав 
необхідність переходу до стійкого розвитку сільських територій і сільського господарства. 
Цей перехід повинен відбуватися з врахуванням принципу енергоефективності та 
забезпечувати раціональне поєднання джерел енергії, що працюють на викопних паливах та 
відновлюваних джерел енергії. Таке поєднання і забезпечувало б стійкий 
сільськогосподарський розвиток та енергоефективну організацію сіл. 

Інструментом розвитку сільських територій є аграрний сектор, лісова і лісопереробна 
промисловість. В свою чергу, розвиток сільського господарства, лісової та лісопереробної 
промисловості неможливий без створення відповідних умов життя, невід’ємною складовою 
яких є енерго- і теплозабезпечення. 

При оцінці економічної доцільності виробництва енергії з сільськогосподарської та 
лісової біомаси необхідно враховувати такі фактори: характер території (концентрація та 
легкість збору сільськогосподарських відходів в даному районі) та можливість її переробки 
(використання) поблизу. 

Одним з основних факторів, що визначає доцільність енергетичного використання 
біомаси є достатній потенціал біомаси. Показники енергетичного потенціалу біомаси 
відрізняються від потенціалу інших джерел енергії тим, що залежать від кліматичних, 
метеорологічних умов та рівня господарської діяльності. 

Економічний потенціал енергетичного використання біомаси залежить від існуючих 
економічних умов, регіональних особливостей, наявності, вартості, запасів і якості викопних 
паливно-енергетичних ресурсів. Потенціал біомаси змінюється у часі і повинен спеціально 
оцінюватися в ході підготовки та реалізації програм з розвитку відновлюваних джерел 
енергії. 

Вся біомаса, яку можна використовувати для енергетичних потреб, може бути 
результатом діяльності сільськогосподарських підприємств (відходи рослинництва, 
тваринництва), лісових і лісогосподарських господарств. Ці відходи є пріоритетними для 
використання в якості палива через їх низьку вартість (нульову за умови енергетичного 
використання в підприємстві-виробнику). 

Кількість наявних відходів у регіоні може бути оцінена на основі коефіцієнта відходів, 
тобто частці відходів до маси основної сировини. Для визначення об’єму доступної біомаси 
необхідно визначити реальні розміри виробництва основної сировини та основні напрями їх 
використання.   

Одним з найбільш ефективних джерел біомаси є використання відходів тваринництва 
для виробництва біогазу. Наявність цього ресурсу залежить, як від поголів’я тварин, так і від 
умов, тривалості утримання. Нами запропоновано математичну формалізацію даної 
залежності: 

111
, etnfV a  




  

n – поголів’я тварин; 
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t – тривалість стійлового періоду; 
e1  –  очікувана частка переробки відходів на газ. 
Потенціал біомаси сільського господарства формується в залежності від посівних площ 

сільськогосподарських культур, їх врожайності та частки відходів, доступних для 
енергетичного використання: 

222
, ecsfV a  





  

s – посівні площі сільськогосподарських культур; 
с –  врожайність зернових; 
e 2  – очікувана частка відходів для енергетичного використання. 
Відходи деревини на лісопильних підприємствах мають коефіцієнт відходів приблизно 

0,5. Це значить, що на кожну тону продукції приходиться 500 кг відходів деревини (тирса, 
куркові відходи). Ці відходи є відмінним джерелом енергії. Нами запропоновано методику 
оцінки варіантів потенціалу біомаси для енергетичного використання. 

333
ewfV a  





  

w – обсяги переробки деревини; 
e 3  – очікувана частка відходів для енергетичного використання.  

Загальна теплотворна здатність кожного виду біомаси може бути оцінена за формулою: 

qiV i
i

i aamax  

де i – вид біомаси (джерела енергії); зверху-писані букви,внизу-друкована 
q і  – тепломісткість і – го джерела енергії. 
Загальний обсяг тепла з традиційних джерел енергії: 

qт3*т3qт2*т2qт1*т1
т VVVQ   

VVV
т

3

т

2

т

1
,, - обсяги використання традиційного палива. 

Загальний обсяг тепла з альтернативних джерел енергії: 

qа3*а3qа2*а2qа1*а1
а VVVQ   

VVV 321
,,

aaa - обсяги використання альтернативного палива. 

Доцільність використання біомаси в якості енергетичного ресурсу може бути визначена 
при порівнянні вартості традиційного палива з вартістю відповідної кількості біомаси. 

Вартість традиційного палива: 

p*v
т3

і

т
іiТС   

Вартість альтернативного палива: 

p*v
3

і

a
іа iС   

Можливість задоволення енергетичних потреб за рахунок альтернативних джерел: 

aQ

Q
A

т

  

Якщо А�1, то використання біомаси в якості енергетичного ресурсу недоцільно, А≤1, 
то використання біомаси економічно та енергетично виправдане (табл. 15).  

Різке здорожчення природного газу, яке відбулося в Україні з початку 2009 р., може 
вкрай негативно позначитися на рівні рентабельності головних його споживачів 
(підприємств гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості, житлово-
комунального господарства).  
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Таблиця 15 
Обсяг заміненого традиційного палива в адміністративних районах Житомирської 

області за рахунок біомаси 

Район 

Обсяг 
заміненого палива 
за рахунок відходів 

тваринництва 

Обсяг заміненого 
палива за рахунок 

соломи 

Обсяг заміненого 
палива за рахунок 
відходів деревини 

тис. м³ 
природн
ого газу 

тон 
умовного 
палива 

тис. м³ 
природного 

газу 

Тон 
умовного 
палива 

тис. м³ 
природног
о газу 

тон 
умовного 
палива 

Андрушівський 635,75 731,11 4882,84 5615,27 32 36,8
Баранівський 438,74 504,55 834,58 959,77 356,5 409,98
Бердичівський 597,31 686,91 3869,42 4449,83 535,5 615,83
Брусилівський 372,1 427,92 1896,77 2181,29 - - 
Вол.-Волинський 417,33 479,93 254,71 292,917 116,1 133,52
Ємільчинський 804,38 925,04 1235,61 1420,95 3880,6 4462,69
Житомирський 532,17 611,99 2005,16 2305,93 1393,5 1602,53
Коростенський 593,88 682,96 655,74 754,10 2109,7 2426,16
Коростишівський 314,41 361,57 921,29 1059,48 - - 
Луганський 346,17 398,09 368,52 423,79 2574,2 2960,33
Любарський 1080,86 1242,98 7251,09 8338,75 688,7 792,01
Малинський 320,72 368,83 823,74 947,30 25,8 29,67
Народицький 221,55 254,79 249,29 286,68 3280,6 3772,69
Нов.-Волинський 1241,79 1428,05 3717,68 4275,33 3519,4 4047,31
Овруцький 1062,09 1221,41 921,29 1059,48 5471 6291,65
Олевський 590,07 678,58 487,74 560,90 5774,2 6640,33
Попільнянський 1145,77 1317,64 9581,42 11018,6 1658,5 1907,28
Радомишльський 550,93 633,57 1712,52 1969,4 1522,6 1750,99
Романівський 630,53 725,10 1110,97 1277,62 1375,8 1582,17
Ружинський 1343,6 1545,15 6394,84 7354,07 829,4 953,81
Червоноармійський 610,62 702,21 476,90 548,44 360,6 414,69
Черняхівський 483,14 555,61 845,42 972,23 136,1 156,52
Чуднівський 716,97 824,51 8372,90 9628,84 1504,8 1730,52

Всього  
15169,9

3 
17445,42 58902,97 67738,4 41770,8 48036,4

Джерело: власні дослідження. 
 
Комунальна теплоенергетика та населення є найбільшими споживачами природного 

газу (відповідно 15 % та 24 % від його загального споживання), саме тому уряд проводить 
стримуючу цінову політику. Штучне заниження цін призводить до ситуації нехтування 
енергозбереженням, а для теплоенергетичних підприємств – технічної та технологічної 
занедбаності. В процесі виробництва, транспортування та кінцевого використання теплової 
енергії загальні втрати становлять 50-55 %.  

На кінець 2011 р. заборгованість підприємств теплокомуненерго перед “Нафтогазом” за 
природний газ, спожитий з початку минулого опалювального періоду 2010-2011 років, 
становить 5,3 мільярда гривень. В той же час борг населення за спожитий газ становить 
792,165 мільйона гривень, бюджетних організацій – 36 мільйонів гривень [35]. Зростання 
заборгованості за спожиті енергетичні ресурси зумовлене постійним зростанням цін на 
викопне паливо. 

Ціни на біомасу можна розглядати в залежності від її наявності на регіональних ринках 
– чим більше сировини, тим менша її вартість. У 2009 р. вартість 1 тони тюкованої соломи з 
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податком на додану вартість в сільськогосподарських підприємствах становила близько 30 
грн. Пресовану солому (в тюках по 20-25 кг)  господарства реалізували населенню за ціною 
100 грн. за 1 тонну. Максимальна ринкова ціна тюкованої соломи у 2011 р. становила 
близько 200 грн. за тону.  

Спалювання 3-х тонн соломи, по теплотворності прирівнюється 1000 м³ природного 
газу з 82% ККД котла. В  разі її використання в якості палива для котлів, по еквіваленту 
теплотворності, умовна вартість 1000 м³ природного газу складає 600 грн., або кожен 
гігакалорій тепла, отриманий від використання соломи, буде в 4 рази дешевше від 
отриманого на природному газі при його ціні - 2570,70 грн. за 1000 м³.  

На відміну від ціни на природний газ, ціна соломи однакова для всіх категорій 
споживачів. Порівнявши вартість природного газу, що споживається в адміністративних 
районах Житомирської області з вартістю відповідного за теплотворною здатністю обсягу 
соломи можна визначити економічні втрати від невикористання соломи в якості 
енергетичного ресурсу (табл. 16). 

 
Таблиця 16 

Річні економічні втрати від нереалізованих енергетичних можливостей соломи в 
адміністративних районах Житомирської області в 2010р., тис. грн. 

Райони 

О
бс
яг

 д
ос
ту
пн
ої

 
со
ло
м
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 т
ис

. т
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яг
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ін
ен
ог
о 
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зу

, 
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 т
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ло
м
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ти
с.

 г
рн
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Вартість природного 
газу для населення, 

тис. грн.

Вартість 
природного 
газу для 

бюджетних, 
промислових 
споживачів, 
тис. грн. 

Вартість 
природного 
газу для 

комунальних 
підприємств, 
тис. грн. 

при мін. 
обсязі 

спожива-
ння 

при макс. 
обсязі 

спожива- 
ння 

Андрушівський 14,42 4882,84 3604 3515,64 13113,35 22111,94 4718,36
Баранівський 2,46 834,58 616 600,89 2241,35 3779,398 806,47
Бердичівський 11,42 3869,42 2856 2785,98 10391,71 17522,67 3739,08
Брусилівський 5,6 1896,78 1400 1365,68 5093,98 8589,54 1832,88
Вол.-Волинський 0,75 254,71 188 183,39 684,05 1153,45 246,13
Ємільчинський 3,65 1235,61 912 889,64 3318,36 5595,47 1193,99
Житомирський 5,92 2005,16 1480 1443,72 5385,06 9080,37 1937,62
Коростенський 1,94 655,74 484 472,13 1761,06 2969,53 633,65
Коростишівський 2,72 921,29 680 663,33 2474,22 4172,06 890,26
Луганський 1,09 368,52 272 265,33 989,69 1668,83 356,10
Любарський 21,41 7251,09 5352 5220,79 19473,55 32836,59 7006,84
Малинський 2,43 823,74 608 593,09 2212,24 3730,32 795,99
Народицький 0,74 249,29 184 179,49 669,49 1128,91 240,89
Нов.-Волинський 10,98 3717,68 2744 2676,73 9984,19 16835,5 3592,45
Овруцький 2,72 921,29 680 663,33 2474,22 4172,06 890,26
Олевський 1,44 487,74 360 351,17 1309,88 2208,74 471,31
Попільнянський 28,29 9581,42 7072 6898,62 25731,86 43389,46 9258,66
Радомишльський 5,06 1712,52 1264 1233,01 4599,13 7755,13 1654,83
Романівський 3,28 1110,97 820 799,89 2983,62 5031,02 1073,54
Ружинський 18,88 6394,84 4720 4604,28 17173,98 28959,03 6179,42
Червоноармійський 1,41 476,90 352 343,37 1280,77 2159,66 460,84
Черняхівський 2,49 845,42 624 608,70 2270,46 3828,48 816,94
Чуднівський 24,72 8372,90 6180 6028,49 22486,27 37916,69 8090,86
Всього 173,91 58902,9 43476 42410,14 158189,8 266742,1 56918,78

Джерело: власні дослідження. 
 
При оцінці використовувалась ринкова ціна соломи в 2010 р. Як видно з таблиці 16 
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енергетичне використання соломи вигідне для населення навіть при мінімальному розмірі 
споживання за існуючих тарифів. Для бюджетних та промислових споживачів вартість 
використання соломи для забезпечення енергетичних потреб в 6-7 раз нижча ніж вартість 
відповідного обсягу природного газу. Найнижча вартість природного газу для комунальних 
підприємств, що зумовлене високим ступенем субсидіювання цих підприємств державою. 
Встановлення адекватних цін для підприємств комунальної сфери сприятиме підвищенню 
рівня енергозбереження та впровадженню енергоефективних технологій, зокрема і 
використання біомаси. Для оцінки ефективності використання відходів лісу, як 
енергетичного ресурсу, можна провести аналогічне порівняння їх вартості з вартістю 
природного газу (табл. 18).  

Таблиця 18 
Річні економічні втрати від нереалізованих енергетичних можливостей деревної 

біомаси в адміністративних районах Житомирської області 

Райони 

Обсяг 
доступної 
деревини, 

т 

Обсяг 
заміне-
ного 
газу, 
тис. т 

Варті
сть 
дере-
вини,
тис. 
грн 

 

Вартість 
природного газу для 
населення, тис. грн

Вартість природного 
газу, тис. грн. 

при мін. 
обсязі 

спожива-
ння 

при макс. 
обсязі 

спожива-
ння 

для 
бюджетних, 
промислових 
споживачів 

для ко-
мунальних 
підприєм-

ств 
Андрушівський 1029 332 25,73 240,83 889,76 1503,29 320,71 
Баранівський 13505,2 4356,5 337,63 3160,21 11675,42 19726,23 4208,38 
Бердичівський 1660 535,5 41,5 388,45 1435,14 2424,74 517,29 
Брусилівський - - - - - - - 
Вол.-Волинський 360 116,1 9,0 84,22 311,15 525,70 112,15 
Ємільчинський 12030 3880,6 300,75 2814,99 10400,01 17571,36 3748,66 
Житомирський 4320 1393,5 108,0 1010,85 3734,58 6309,768 1346,12 
Коростенський 6540 2109,7 163,5 1530,38 5653,99 9552,7216 2037,97 
Коростишівський - - - - - - - 
Лугинський 7980 2574,2 199,5 1867,32 6898,86 11655,98 2486,68 
Любарський 2135 688,7 53,38 499,58 1845,76 3118,43 665,28 
Малинський 80 25,8 2,0 18,72 69,14 116,82 24,92 
Народицький 10170 3280,6 254,25 2379,75 8792,01 14854,56 3169,06 
Нов.-Волинський 10920 3519,4 273,0 2552,97 9431,99 15935,84 3399,74 
Овруцький 17960 5471 449,0 3968,66 14662,28 24772,69 5284,99 
Олевський 17900 5774,2 447,50 4188,60 15474,86 26145,58 5577,88 
Попільнянський 5141,1 1658,5 128,53 1203,08 4444,78 7509,69 1602,11 
Радомишльський 4720 1522,6 118,0 1104,49 4080,57 6894,33 1470,83 
Романівський 4264,8 1375,8 106,62 998,01 3687,14 6229,62 1329,02 
Ружинський 2571,2 829,4 64,28 601,65 2222,79 3755,52 801,20 
Червоноармійський 1118 360,6 27,95 261,58 966,41 1632,79 348,34 
Черняхівський 422 136,1 10,55 98,73 364,75 616,26 131,47 
Чуднівський 4665 1504,8 116,63 1091,58 4032,86 6813,73 1453,64 
Всього 129489,3 41770,8 3237,2 30300,54 111945,74 189138,18 40350,59 

Джерело: власні дослідження. 
 

На відміну від соломи, вартість відходів деревини досить диференційована та залежить 
від виду відходів (від 3-6 грн. за куб. м тирси та 25-60 грн. кускових відходів) та типу 
деревини (15-25 грн. – кускові відходи м’яких порід, 50-60 грн. твердих порід дерев).  

Відсутність деревної біомаси в Брусилівському, Коростишівському та низький обсяг в 
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Малинському районах пояснюється високим рівнем використання відходів деревини 
лісовими господарствами для виробничих та паливних потреб. В Малинському лісгоспі в 
2000 р. встановлено паровий котел потужністю 1,5 МВт та сушильну камеру для відходів 
деревини. Пара, що виробляється котлом, використовується як теплоносій. 

До підвищення цін на природний газ, економічно вигідними могли бути проекти по 
енергетичному використанню відходів рослинництва в промисловому та бюджетному 
секторах. Що стосується житлово-комунального сектору, то економічно обґрунтованими є 
використання відходів, вартістю менше 50 гривень за тону, або власних відходів.  

Економічно вигідним є енергетична утилізація власних відходів, які фактично є 
безкоштовним паливом. При оцінці біоенергетичних проектів необхідно враховувати 
витрати на організацію зберігання, складування біомаси. Таким чином найбільш ефективно 
використовувати біомасу в місцях, максимально наближених до її збору. Згідно експертних 
оцінок, максимальна відстань, на яку економічно доцільно транспортувати біомасу становить 
50-100 км.   

Не менш важливими є питання кінцевого споживання енергії біомаси. Доцільно 
визначити форму енергії, що найбільш необхідна споживачам (теплова, електрична, 
механічна) та кількість енергії оцінюються згідно техніко-економічних факторів: витрат на 
обладнання, експлуатаційних витрат, рівень забезпеченості біомасою потрібного виду, ККД 
системи і палива, визначення потужностей системи для відповідності їх рівню попиту на 
енергію, надійність роботи системи. В деяких проектах необхідно також враховувати 
витрати на транспортування відходів рослинної біомаси до місця використання. Транспортні 
витрати особливо важливі для проектів, що потребують зосередження в одному місці 
великих обсягів біомаси.  

В оцінку затрат на обладнання необхідно також включати витрати на проектування 
системи, на приміщення для установки технології та зберігання біомаси, витрати на 
установку і запуск, навчання обслуговуючого персоналу. Значні затрати на обладнання 
врівноважуються невисокими експлуатаційними затратами.  

Біоенергетична система потребує значного рівня забезпеченості паливом. В залежності 
від структури енергоспоживання об’єкта необхідним є налагодження постачання достатнього 
обсягу біомаси. Найбільш важливим факторами, що впливають вибір біомаси для 
енергетичного використання є її фізичний склад (вміст води, золи та ін.), фізичні властивості 
(склад, розмір, щільність, теплотворність).  

При оцінці потенціалу біомаси необхідно приділяти значну увагу конкурентним 
напрямам її використання. Оцінка обсягу біомаси може бути перебільшена у випадку її 
прихованого використання в сільгосппідприємствах, домогосподарствах. Оцінка доступного 
потенціалу біомаси повинна проводитися для визначення місць її найбільшої локалізації, що 
збільшує енергетичні можливості її використання. 

При прийнятті рішення по створенню біоенергетичної системи необхідно враховувати 
можливість зростання цін на біомасу (зумовлене збільшенням попиту та сезонністю її 
виробництва), проводити ретельну оцінку прихованих економічних і соціальних факторів 
впливу. Укладення  довгострокових контрактів на поставку біомаси мінімізує ці ризики 

За рахунок використання соломи в якості енергетичного ресурсу в Житомирській 
області можна замінити більше 58 млн. м³ природного газу, за рахунок відходів деревини − 
41,7 млн. м³, відходів тваринництва −  більше 15 млн. м³. Ця кількість може бути значно 
більшою, так як при розрахунках ми використовувати мінімальну теплотворну здатність 
біомаси та обсяг її заготівлі. 

Важливе енергетичне значення мають відходи тваринництва. За даними маркетингових 
досліджень, більше 45 % господарств не вивозять гній на поля через брак коштів, техніки чи 
пального. Господарств, що реалізують переробку відходів практично не існує. Тому, можна 
стверджувати, що на сучасному етапі відсутня переробка гною та інших відходів 
тваринництва. Водночас на ринку відчувається дефіцит недорогих та якісних 
органомінеральних добрив. Недостатній обсяг внесення добрив в грунт призводить до 
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зниження їх якості, що негативно впливає на урожайність.  
Виробництво біогазу дозволить вирішити основні проблеми (дороге паливо та 

добрива). Враховуючи постійний ріст цін на природний газ, який безпосередньо 
використовується при виробництві мінеральних добрив, попит на недороге біологічне 
добриво буде постійно зростати.   

Виробництво біогазу має велике екологічне значення. Водночас існує низка проблем із 
грошовим вираженням екологічної складової ефекту, що викликані відсутністю достовірних 
методик його визначення, експериментальних даних, а найчастіше – тенденційним, 
споживацьким ставленням суспільства до питань охорони навколишнього середовища. Тому 
розмір екологічної складової виражається розміром попереджених збитків від забруднення 
ґрунтових вод і водних басейнів, не враховуючи такі позитивні чинники, як: повне знищення 
схожості насіння бур’янів, і як наслідок – скорочення використання гербіцидів; зниження 
захворюваності тварин і пов’язане з цим зменшення втрат; попередження зараження тварин 
гельмінтами і пов’язаних з цим втрат продукції тваринництва;  зниження витрат на 
санітарно-профілактичні заходи; уникнення неприємних запахів і підвищення культури 
виробництва на фермі. 

Обсяг біомаси, доступної для ефективного енергетичного використання присутній у 
всіх районах Житомирської області. Найбільш економічно ефективний вид біомаси повинен 
визначатися для кожного регіону окремо при підготовці біоенергетичних проектів (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Обсяг заміненого традиційного палива за рахунок рослинної і тваринної 
біомаси в розрізі адміністративних районів Житомирської області, 2010 р. 

 

Джерело: власні дослідження. 
 
Найбільший обсяг біомаси доступної для енергетичного використання наявний в 

Попільнянському, Ружинському, Чуднівському, Андрушівському та Ємільчинському 
районах. Традиційними паливними ресурсами власного виробництва райони Житомирської 
області забезпечені лише на 8-10 % від загального споживання, що зумовлює значні 
перспективи для енергетичного використання біомаси (табл. 19). 

Використання біомаси в якості енергетичного ресурсу дозволить замінити близько 
половини споживаних традиційних енергетичних ресурсів в Андрушівському, 
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Бердичівському, Брусилівському, Ємільчинському, Олевському, Радомишльському, 
Червоноармійському районах та практично повністю замінити їх споживання в 
Народицькому, Любарському, Попільнянському, Ружинському, Чуднівському районах. 

Теплоенергія, що споживається в області, повністю виробляється в основному 
котельними установками (близько 92 % у 2010 р). Для котелень сільської місцевості 
переважаючим видом палива залишалося вугілля, торф та дрова, що дозволяє 
використовувати на їх базі тверді види біомаси. Основними споживачами в області є 
підприємства промисловості, якими використовується понад 50 % загальнообласних обсягів 
паливно-енергетичних ресурсів виробничого та комунального сектора. Вагомим споживачем 
паливно-енергетичних ресурсів в області є населення, якому реалізується понад 45 % 
паливно-енергетичних ресурсів області.  

 
Таблиця 19 

Потенційний обсяг заміни споживаного традиційного палива за рахунок біомаси в 
розрізі адміністративних районів Житомирської області, 2010 р. 

Район 

Використання  енергетичних  
матеріалів і продуктів перероблення  
нафти на  виробничі та комунально-

побутові потреби, т у.п. 

Обсяг заміненого палива за 
рахунок біомаси 

тис. м³ 
природного газу 

т умовного 
палива 

Андрушівський 14902 5550,59 6383,18 
Баранівський 15510 1629,82 1874,297 
Бердичівський 9766 5002,23 5752,57 
Брусилівський 4584 2268,87 2609,21 
Вол.-Волинський 18097 788,14 906,367 
Ємільчинський 9469 5920,59 6808,68 
Житомирський 22613 3930,83 4520,45 
Коростенський 10068 3359,32 3863,22 
Коростишівський 17359 1235,7 1421,05 
Луганський 11605 3288,89 3782,21 
Любарський 6784 9020,65 10373,74 
Малинський 10634 1170,26 1345,8 
Народицький 4003 3751,44 4314,16 
Нов.-Волинський 36320 8478,87 9750,69 
Овруцький 24356 7454,38 8572,54 
Олевський 12689 6852,01 7879,81 
Попільнянський 16137 12385,69 14243,52 
Радомишльський 8687 3786,05 4353,96 
Романівський 15224 3117,3 3584,89 
Ружинський 8178 8567,84 9853,03 
Червоноармійський 3466 1448,12 1665,34 
Черняхівський 6949 1464,66 1684,355 
Чуднівський 8421 10594,67 12183,87 
Всього 295821 115843,7 133220,2 

Джерело: власні дослідження. 
 
Серед районів області найбільшими споживачами є суб’єкти Новоград-Волинського, 

Овруцького, Житомирського та Володар-Волинського районів. Незначні обсяги споживання 
відзначено на підприємствах Любарського, Черняхівського, Брусилівського, Народицького 
та Червоноармійського районів – до 1 % в кожному. В цих регіонах використання біомаси в 
енергетичних цілях дозволяє повністю забезпечити поточні потреби (рис. 18). 
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Рис. 18. Заміна біомасою ПЕР на виробничі та комунально-побутові  потреби в  
Житомирській області, 2010 р. (тис. т у.п.) 

 

Джерело: власні дослідження. 
 

Біомаса вигідна в якості енергоносія у сільському господарстві так, як не має 
конкуренції з продуктами харчування, як біоетанол чи біодизель, а йде як супровідний 
продукт, який не потрібно створювати або вирощувати окремо.  

 
Механізм державного управління локальними енергетичними системами 
 
Показники енергозабезпечення виробництва України свідчать про надзвичайно високий 

рівень втрат енергії, низьку ефективність функціонування енергетики і недостатнє 
використання енергозберігаючих технологій, що зумовлює необхідність оптимізації та 
раціоналізації використання енергоресурсів (табл. 20).  

Сьогодні в Україні діє 72 тис. 163 котельні, близько 70 % з них працюють на 
природному газі. Різке зниження споживання 2009 року, викликане економічним спадом та 
відповідно зменшенням ВВП України на 15,1 %, зниженням промислового виробництва на 
21,9 %, інвестиції - на 46,2 %. Ці фактори були основною причиною зменшення рівня 
споживання природного газу на 22 % (14,5 млрд. м³). Споживання найбільше знизилося у 
промисловості: на 42 % (9,7 млрд. м³). Дещо меншим було зниження споживання газу для 
виробництва електроенергії − на 33 % або 2,5 млрд. м³. Споживання у житловому та 
бюджетному секторах знизилося на 1,1 млрд. м³ (на 6 %). 

Річний обсяг споживан
            тис. т у. п. 
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Таблиця 20 
Споживання газу в Україні, млрд. м³ 

Рівень споживання 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 
Загальне   75,2 70,8 67,3 52,8 56 
Промисловість 24,3 25,8 23,2 13,5 16 
Енергетичний сектор  8,9 8,4 7,5 5,0 5 
Теплокомуненерго  12,8 10,5 10,0 10,1 10 
Житловий та бюджетний сектор 21,4 19,1 19,6 17,8 18 

Джерело: адаптовано [87]. 
 
Основні напрями вирішення задач інвестування енергоефективних заходів повинні 

здійснюватися за такими напрямами: 
- формування механізмів технологічного забезпечення створення конкурентного ринку 

енергоефективності, що стимулюватимуть підвищення потенціалу енергозбереження; 
- оптимізація структури енергоспоживання об’єктами бюджетної сфери; 
- визначення ступеня відповідальності за нераціональне використання паливно-

енергетичних ресурсів; 
-  удосконалення організаційних структур управління енергозбереженням на 

регіональному рівні на основі використання стратегічного підходу; 
- формування і розвиток регіональних енергетичних кластерів; 
- підвищення енергетичної незалежності енергодефіцитних районів шляхом 

оптимальної диверсифікації використовуваних видів палива. 
Однією з важливих умов забезпечення процесу сталого розвитку та інноваційного 

оновлення є здійснення ряду заходів, спрямованих на ефективне використання наявних 
ресурсів регіону, його інноваційно-інвестиційного потенціалу. Найбільш ефективним 
підходом до вирішення комплексної задачі реконструкції енергетичного господарства є 
об’єднання енергомашинобудівних підприємств з науково-дослідним, освітнім, фінансовим 
секторами та безпосередніми споживачами продукції.  

Основною ідеєю енергетичного партнерства є створення єдиного ланцюжка "розробка-
виробництво-постачання-споживання" для локалізації виробничих і технологічних процесів. 
Прикладом можуть слугувати діючі енергетичні партнерства в провідних зарубіжних 
країнах. В Фінляндії наприкінці 1990-х років був сформоване енергетичне об’єднання 
електроенергетичних, газохімічних, машинобудівних та інжинірингових компаній. 
Стимулом до створення об’єднання стала нестача власних енергетичних ресурсів та 
відповідно, попит на енергоефективні технології. В Росії найбільш успішними є енергетичні 
об’єднання в Республіці Татарстан та Сибірі. До складу даних об’єднань входять суб’єкти 
комунальної енергетики, виробники енергетичного обладнання та вищі навчальні заклади 
відповідного напряму.  

Важливою особливістю формування енергопартнерства є можливість самофінансування 
робіт з енергозбереження шляхом максимального територіального наближення виробників 
енергетичної сировини, енергообладнання та споживачів енергії. Економічна ефективність 
комплексної переробки біомаси може бути забезпечена за рахунок створення локальних 
енергетичних систем.  

Компенсувати відсутність централізованого енергозабезпечення, в тому числі у 
віддалених або економічно нерозвинутих регіонах, можуть автономні енергетичні установки, 
як на традиційних, так і на нетрадиційних джерелах енергії. У зв’язку з цим все більша увага 
повинна приділятися не великим енергетичним блокам, а запровадженню великої кількості 
локальних генеруючих установок невеликої потужності, але максимально наближених до 
споживача. Таке розподілене енергозабезпечення дозволяє мінімізувати витрати та ризики 
при транспортуванні та підвищити надійність енергопостачання.  

Локальні енергетичні системи – відносно автономні структури, що непідвладні 
коливанням цін на традиційні енергоресурси та кризовим явищам в економіці. Нами 
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запропоновано структурно-логічну схему локальної енергетичної системи, що передбачає 
безпосереднє використання відходів для енергозабезпечення виробниками та можливістю 
подальшої переробки біомаси з метою підвищення теплотворної здатності та, відповідно, 
ціни кінцевого продукту (рис. 19).  

Локальні енергетичні системи доцільно створювати на основі існуючих енергетичних 
мереж для забезпечення потреб споживача, групи споживачів, населеного пункту чи іншої 
адміністративно-територіальної одиниці. Таке забезпечення може здійснюватися, як за 
звичайного, так і надзвичайного режимів функціонування.  

 

 
 

Рис. 19. Структурно–логічна схема локальної енергетичної системи 
 
Джерело: власні дослідження. 
 
Місця створення локальних систем повинно відповідати потребам в енергетичних 

ресурсах населених пунктів з врахуванням розвитку виробництва, соціальної і побутової 
сфер. Розвиток цих систем забезпечує взаємовигідне використання ресурсів суміжних 
підприємств (територій) та оптимізацію режимів їх енергетичного постачання.  

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», створення органів і 
служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних 
проектів, або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 
організацій покладається на сільські (селищні) ради. В їх компетенцію входить також 
попередній розгляд планів щодо використання природних ресурсів місцевого значення, 
управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, 
транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних 
громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня 
та якості послуг населенню.  

Ключове значення в побудові локальних систем займають засоби управління. Саме 
сільські ради можуть визначати потреби в енергетичних ресурсах та міру їх задоволення, 
визначати обсяг біомаси доступний для енергетичного використання, та забезпечити 
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кооперацію виробників та потенційних споживачів біомаси. Локальна біоенергетична 
система дозволить об’єднати місцевих споживачів в енергетичний район з утворенням 
локальних мереж.  

На сільських територіях можливе створення трьох видів локальних енергетичних 
систем: індивідуальних, комунальних та змішаних. Індивідуальні енергетичні системи 
забезпечують потреби одного, або декількох споживачів (домогосподарств або підприємств) 
за рахунок власних відходів. Комунальні системи орієнтовані на енергозабезпечення групи 
споживачів, шляхом використання ресурсів певної території, державних, комунальних 
підприємств та ін. Змішані локальні енергетичні системи можуть бути сформовані на основі 
ресурсно-технологічної інтеграції окремих енергетичних систем.  

Застосування біомаси може відбуватися її продуцентами, при надлишку − 
реалізовуватися іншим підприємствам чи передаватися підприємствам-партнерам 
(комунальним, муніципальним організаціям). 

Основні цілі діяльності енергетичного партнерства: 
- підготовка пропозицій для участі в державних і регіональних програмах 

модернізації житлово-комунального господарства; 
- надання допомоги учасникам партнерства при формуванні інвестиційних програм, 

бізнес плануванні і організації фінансування; 
- стимулювання розвитку сервісних компаній; 
- забезпечення енергоефективності в комунальній та соціальних сферах; 
Створення локальних енергетичних систем повинно відповідати наступним вимогам: 
- відповідність режиму виробництва енергії режиму споживання; 
- наближення енергоустановок до споживача; 
- низка дефіцитність та загальна доступність вихідних ресурсів; 
- висока надійність і безперебійність енергозабезпечення; 
- екологічна безпека; 
- простота обслуговування; 
Застосування локальних енергетичних систем дозволяє вирішувати задачі 

енергозабезпечення на різних рівнях. На макроекономічному рівні вирішуються наступні 
завдання: 

- створення енергорайонів віддалених від енергосистем з  невисоким рівнем 
капітальних затрат; 

- енергозабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій; 
- покращення екологічної ситуації. 
На регіональному рівні: 
- забезпечення зайнятості населення, шляхом створення нових виробництв; 
- створення прийнятних соціально-побутових умов для населення; 
- можливість отримання додаткових енергетичних потужностей без будівництва 

нових генеруючих станцій. 
На мікрорівні використання локальних енергетичних систем дозволяє формувати 

енергозабезпечення підприємств, забезпечує роботу підприємств при відключенні енергії 
(аваріях), дає можливість передислокації енергетичного обладнання; формує незалежність 
енергозабезпечення в районах з відсутнім централізованим енергопостачанням. 

Основними напрямами локального енергетичного використання біомаси можна 
визначити: 

- конвертація існуючих на підприємствах лісової і деревообробної промисловості котлів 
на мазуті, чи вугіллі під спалювання власних деревних відходів. 

- конвертація побутових твердопаливних котлів; 
- встановлення місцевого комунального теплозабезпечення на соломі; 
- переобладнання технологій централізованого теплозабезпечення на біоенергетичні 

установки. 
В окремих будівлях може бути своя опалювальна установка, що працює на біомасі. Це 
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також актуально для муніципальних установ (шкіл, лікарень) та комерційних приміщень 
магазинів, складів, виробничих підприємств. 

Створення локальної системи енергозабезпечення дозволяє забезпечити потреби 
сектору автономних споживачів на базі екологічних відновлюваних джерел енергії, що 
особливо актуально для регіонів, в яких відсутні газопроводи, чи централізоване 
енергопостачання, що особливо актуально для сільських територій. Локальне 
енергозабезпечення сприяє зменшенню енергетичних втрат в результаті організації 
оптимальних систем та режимів функціонування енергетичних джерел та споживачів, облік 
кількості і якості енергії, що споживається, доступність його контролю і управління.  

Розробка і впровадження енергетичних проектів на біомасі потребує проведення 
ретельного попереднього аналізу і еколого-економічного обґрунтування, що повинне 
включати такі складові: 

1. Оцінку потреби підприємства, домогосподарства чи сільської території в тепло- та 
електроенергії. 

2. Оцінка наявного потенціалу біомаси. 
3. Вибір технологічних варіантів використання та переробки біомаси та основних 

джерел. 
4. Економічний аналіз проекту.  
5. Оцінка екологічності проекту.  
6. Вибір оптимальної організаційної структури локальної енергетичної системи. 
Концепція реалізації енергетичного проекту по використанню біомаси потребує 

попередньої оцінки потреб регіону (підприємства, об’єднання підприємств) в обсягах енергії, 
необхідної для ефективного функціонування та визначення виду біомаси, що найбільшою 
мірою задовольняє потреби (з врахуванням обсягу, доступності, віддаленості та ін.). Оцінка 
всіх характеристик біомаси та еколого-економічне обґрунтування проекту є наступним 
етапом його реалізації. Організаційний етап передбачає вибір найбільш оптимальної 
структури. Для забезпечення стабільного функціонування організації необхідним є 
укладення договорів з підприємствами-постачальниками (переробниками) біомаси та на 
продаж надлишків енергії. Після цих етапів можлива реалізація енергетичного проекту. 

Однією з найважливіших енергетичних проблем Житомирської області є рівень 
газифікації. На початок 2011 року із 1665 населених пунктів газифіковано лише 566, або 
34 % від загальної потреби. Це нижче середнього показника по Україні на 10-15 %, по Європі 
– на 46 %. На газифікацію 1099 населених пунктів необхідно більше 1,5 млрд. грн (в цінах 
2010 року).  

Найвищий рівень газифікації населених пунктів Народицького району – до 90%, 
Малинського, Коростенського, Олевського, Овруцького і Ємільчинського районів − до  10 %. 
Населені пункти південних районів області газифіковані на 50-80 %. 

Починаючи з 2005 р. кошти на фінансування Чорнобильської програми з газифікації 
населених пунктів Житомирської області не виділяються. Значна частина газопроводів до 
населених пунктів, будівництво яких було розпочате згідно цієї програми знаходяться в 
стадії незавершеного будівництва.  

Процес газифікації є достатньо дорогим процесом. Витрати на газифікацію одного 
домогосподарства становлять:  

- підведення газу від вуличної магістралі до будинку 20-30 м – 600-1100 грн.;  
- вартість топографічної зйомки ділянки – 150-200 грн. за сотку;  
- середній проект газопроводу – 12-15 тис. грн.;  
- узгодження проекту – від 300 до 800 грн.;  
- монтаж газової системи – від 4 до 15 тис. грн.;  
- прокладення газопроводу та підключення до нього – від 15 до 40 тис. грн. 
При застосуванні локальних енергетичних систем, що використовують біомасу відпадає 

необхідність прокладання вартісних газових магістралей, джерела енергопостачання 
максимально відповідають потребам споживачів, поліпшується екологічна ситуація.  
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Перевагою біомаси, як енергетичного ресурсу полягає у тому, що її ресурси 
поновлюються щороку. Біомаса сільського і лісового господарства − доступне місцеве 
паливо, що може використовуватися в системах опалення житлових, виробничих, 
адміністративних будинків, в об’єктах соціальної інфраструктури (школах, дитячих 
садочках), що розташовані в сільській місцевості. Використання біомаси в енергетичних 
цілях дозволить забезпечити дані об’єкти власними енергоносіями, постачання яких 
залежить від зовнішніх постачальників, зменшити витрати на придбання традиційного 
палива.  

В регіонах України є всі необхідні економічні і технологічні передумови для створення 
локальних енергетичних систем: наявність і доступність сировинних ресурсів; можливість 
реалізації виробленої електроенергії та продуктів переробки біомаси (пеллет, брикетів); 
наявність виробників необхідного обладнання. 

Для потреб теплозабезпечення населення, виробничих та громадських приміщень в 
Житомирській області використовується приблизно 2,2 млн. т у. п. В структурі 
енергоспоживання області частка традиційних органічних видів палива складає близько 
83 %, а частка місцевого палива лише 17 %. З огляду на поступове зростання вартості 
органічного палива, скорочення обсягів його споживання у господарському комплексі 
області та заміщення місцевими видами енергоресурсів є на сьогодні життєвою 
необхідністю.  

Аналіз біоенергетичних проектів показав, що використання біомаси для енергетичних 
цілей економічно вигідний для промислових підприємств, бюджетних організацій за рахунок 
більш високих тарифів на природний газ у порівнянні з тарифами для населення. Для 
населення нами рекомендовано запровадження невеликих (до 10 кВт) котлів. Пріоритетними 
секторами для запровадження біоенергетичних проектів можуть стати об’єкти промислової 
енергетики, де використовується застаріле обладнання, що потребує заміни або 
реконструкції.  

Не існує єдиного рішення щодо найкращого варіанту біоенергетичного проекту. Для 
кожного підприємства, організації, домогосподарства найбільш ефективними можуть бути 
різні види біомаси, технології переробки та організаційні структури. При прийнятті рішення 
з реалізації енергетичного проекту на біомасі необхідно враховувати: 

1. Місце розташування − неправильна територіальна оцінка може призвести до 
зростання витрат на логістику сировини та продукції переробки біомаси, віддаленість 
джерела енергопостачання від споживача збільшує рівень втрат енергії та вартість енергії. 

2. Доступність сировини. Наявність достатньої кількості біомаси для енергетичного 
використання сприятиме стабільному енергозабезпеченню підприємств, організацій, що 
використовують біомасу. 

3. Якість сировини. Наближення постачальника до виробника та споживача 
забезпечує вищу якість біомаси. 

4. Соціально-економічну ситуацію регіону. Рівень електро- та газифікації, 
забезпечення власними енергетичними ресурсами. 

Кожен з цих пунктів може значно збільшити (зменшити) якість, собівартість та 
конкурентоспроможність енергії з біомаси. Для кожного підприємства в залежності від його 
місця розташування, цілей, задач, системи управління повинен бути розроблений свій 
біоенергетичний проект. При реалізації біоенергетичного проекту необхідно також 
враховувати рівень енергомісткості виробництва, сезонність отримання ресурсів біомаси, 
специфіку діяльності підприємства.  

 
Висновки 

 
1. Складність, масштабність та глибина енергетичних проблем сучасності визначає 

енергетичну безпеку як одну з найбільш важливих складових національної безпеки. 
Енергетичну безпеку доцільно визначати як здатність відповідної системи до підтримки 
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такого рівня енергопостачання, при якому мінімізуються внутрішні і зовнішні загрози 
функціонування компонентів системи та зберігається її раціональний екологічний, 
економічний, соціальний стан.  

2. Особливою потребою в диверсифікації джерел енергозабезпечення 
характеризуються сільські території України. Необхідність значних інвестиційних вкладень 
у розширення енергомереж, низька щільність населення та суб’єктів господарювання 
зумовлює низький рівень їх енергетичного забезпечення. Стан і структура існуючих 
сільських енергетичних мереж є основною причиною втрат енергії, низької надійності 
енергопостачання. Водночас, ефективний розвиток сільських територій потребує повного та 
стабільного забезпечення джерелами енергії.  

3. Динамічному розвитку сільських територій сприятиме перехід на альтернативні 
джерела енергопостачання, зокрема за рахунок розширення використання біомаси та 
продуктів її переробки. Наявність різних видів біомаси, придатних для енергетичного 
використання, дозволяє застосувати системний підхід до аналізу і оцінки біомаси. Оскільки 
всі види біомаси взаємопов’язані, їх можна класифікувати в залежності від стадій: утворення, 
перетворення і використання.  

4. При визначенні найбільш енергоефективних видів біомаси, необхідно 
використовувати метод оцінки і вибору альтернатив ефективного енергозабезпечення, що є 
основою підвищення надійності енергетичного постачання сільських територій. Формування 
стратегічних альтернатив біоенергетики необхідно здійснювати на основі стратегії 
енергетичного використання власних ресурсів (сільського та лісового господарства), 
стратегії усунення зовнішніх загроз та стратегії зміцнення власного енергозабезпечення. 

5. Запропонована методика оцінки альтернативних варіантів енергетичного 
використання біомаси дозволяє ідентифікувати потенціал відходів сільського і лісового 
господарства, та обґрунтувати економічно ефективні види біомаси для сільських територій. 
Використання цієї методики дозволяє визначити обсяг замінених традиційних енергетичних 
ресурсів за рахунок використання різних видів біомаси в регіонах Житомирської області та 
оцінити рівень втрат від невикористання біомаси сільського й лісового господарства в якості 
місцевого енергетичного ресурсу. 

6. Однією з важливих умов забезпечення процесу розвитку біоенергетики та 
інноваційного оновлення є здійснення ряду заходів, спрямованих на ефективне використання 
наявних ресурсів регіону, його інноваційно-інвестиційного потенціалу. Сформований 
механізм реалізації біоенергетичної концепції потребує обов’язкової наявності трьох 
основних складових: достатнього рівня енергоефективної сировини, науково-технічного 
капіталу (наявність технологій для енергетичного використання біомаси) та фінансового 
капіталу, необхідного для розвитку і управління енергетичним комплексом.  

7. Визначено, що найбільш ефективним підходом до вирішення комплексної задачі 
реконструкції енергетичного господарства є створення енергетичних партнерств (локальних 
енергетичних систем) – об’єднань підприємств-постачальників біомаси з науково-дослідним, 
освітнім, фінансовим секторами та безпосередніми споживачами продукції. Основною ідеєю 
енергетичного партнерства є формування ланцюга "розробка-виробництво-постачання-
споживання" для локалізації виробничих і технологічних процесів.  

8.  Створення локальної системи енергозабезпечення дозволяє задовольнити потреби 
сегменту автономних споживачів на базі екологічних відновлюваних джерел енергії, що 
особливо актуально для сільських територій, в яких відсутні газопроводи чи централізоване 
енергопостачання. Локальне енергозабезпечення сприяє зменшенню енергетичних втрат в 
результаті організації оптимальних систем та режимів функціонування енергетичних джерел 
і споживачів, облік кількості й якості енергії, що споживається, доступність його контролю і 
управління.  
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Терміни і їх визначення 
 

Безвідходна технологія – це процес виробництва основних видів продукції, конверсії 
побічної продукції з одночасним відновленням основних засобів виробництва.  

Біокаталізатор  речовина, що обумовлює прискорення (позитивний каталіз) або 
гальмування (негативний каталіз) біохімічних процесів. 

Біоконверсія  перетворення енергії одного виду в іншій за допомогою 
біокаталізаторів. 

Біомаса  всі види речовин рослинного і тваринного походження, продукти 
життєдіяльності організмів і органічні відходи, що утворюються в процесах виробництва, 
вживання продукції і на етапах технологічного циклу відходів. 

Біопа́ливо (біологічне паливо)  будь-яке паливо із вмістом біомаси (за об'ємом) не 
менше 80 %, зібраної не пізніше десяти років перед виробництвом. 

Брикети – гранули діаметром понад 25 мм з можливим внутрішнім отвором діаметром 
до 20 мм. 

Брикетувальник  пристрій для брикетування подрібнених матеріалів. 
Відходи сільськогосподарського виробництва  залишки продуктів або додатковий 

продукт, що утворюється в процесі або після закінчення виробництва сільськогосподарської 
продукції і не використовувується в безпосередньому зв'язку з цією діяльністю. 

Вторинна біомаса  продукти життєдіяльності організмів і органічні відходи, що 
утворюються в процесі переробки.  

Гранулювання – формування твердих часток (гранул) визначених розмірів і форми з 
заданими властивостями. 

Гранулятор  пристрій для гранулювання подрібнених матеріалів. 
Енергетичні рослини  однорічні рослини з високим вмістом цукру та крохмалю, 

олійні рослини та багаторічні трави, висота яких становить 3-4 м, які застосовуються для 
безпосереднього спалювання в енергетичних цілях або для переробки в штучні біопалива. 

Енергетичний ліс  спеціально вирощені швидкорослі плантації, що 
використовуються в енергетичних цілях. 

Зерно́  ядро (плід, сім'я) будь-якої зернової, зазвичай хлібної зернової культури. 
Конверсія органічної сировини – перетворення кінетичної сонячної енергії в 

потенційну енергію органічної сировини, що може бути використана людиною як 
альтернативна енергія. 

Конверсія рослинної біомаси сільськогосподарського походження –- перетворення 
рослинної біомаси в енергетичний ресурс з отриманням економічного та екологічного 
ефекту без негативного впливу на інші галузі сільськогосподарського виробництва. 

Костриця  внутрішня тверда неволокниста частина стебел прядивних рослин 
(конопель, льону тощо), що залишається у вигляді дрібних колючих трісочок під час 
попередньої обробки цих рослин. 

Кочерижка  тверда частина кукурудзяного качана, яка є відходом підприємств, що 
відокремлюють кукурудзяні зерна від качанів. 

Киплячий шар  стан суміші твердої речовини з газом, коли деяка кількість твердих 
частинок знаходиться під впливом висхідного потоку газу (зазвичай повітря) або суміші з 
газу і рідини, завдяки чому тверді частинки знаходяться в зависаючому стані. Така система 
поводиться подібно до рідини. 

Матриця  кільце із загартованої нержавіючої сталі з наскрізними отворами 
спеціальної форми що слугує для продавлювання пластично-в’язкої маси і формування 
паливних гранул 

Первинна біомаса  невикопний органічний матеріал, прямо або побічно вироблений 
шляхом фотосинтезу.  
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Паливні гранули – спресовані частки, що мають форму циліндра або призми і 
застосовуються для отримання теплової енергії. 

Пеллети – гранули діаметром до 25 мм.  
Пресування  одержання гранул у формі брикетів, плиток, таблеток шляхом 

ущільнення сухих порошків. 
Рослинна біомаса сільськогосподарського походження  матеріальна частина 

основного виробництва, яка створюється у ході технологічних процесів у результаті 
використання праці, матеріальних витрат, природних ресурсів, підприємницької діяльності, 
потенціал якої може  бути використаний для відтворюючої функції грунту, забезпечення 
інших галузей сільськогосподарського виробництва оборотними засобами та 
енергоресурсами. 

Соло́ма  сільськогосподарські відходи зі стебел зернових рослин. 
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Додаток А 
Характеристика обладнання для брикетування та гранулювання біомаси 

при виробництві твердих видів біопалива 

Назва лінії 
(країна-виробник,  марка преса) 

Продуктивні-
сть Q, кг/год 

Встанов-
лена по-

тужність N, 
кВт

Вологість  
матеріалу 

W, % 

Тип преса, тип 
матриці 

гранулятора 

Питомі 
енерго-
затрати 

N/Q, Дж/кг 
Лінія брикетування соломи з малогабаритних тюків 
(Польща, Biomasser) 85 8 20 Механічний 

(шнековий) 394 

Лінія брикетування соломи з рулонів та тюків 
(Польща, INVEST-MOT) 700 112 18 Механічний 

(пуансонний) 670 

Лінія гранулювання вологої деревини 
(Литва, ОГМ-1,5А) 1100 250 45 Кругла 951 

Лінія гранулювання сухої біомаси 
(Литва, ОГМ-1,5А) 1200 190 12 Кругла 663 

Міні-лінія гранулювання сухої біомаси
(Україна-Чехія, ЕКО-БІО-100) 150 14 12 Кругла 391 

Лінія гранулювання соломи з великогабаритних 
тюків (Україна-Чехія, ЕКО-БІО-1300) 1300 140 14 Кругла 451 

Міні-лінія гранулювання сухої біомаси
(Росія, ГМ-0,5М) 100 13 16 Кругла 544 

Лінія брикетування сухої подрібненої деревини 
(Росія, ПТБ-1) 400 54 12 Механічний 

(шнековий) 565 

Лінія брикетування вологої деревини 
(Росія, ПТБ-1) 800 191 40 Механічний 

(шнековий) 999 

Лінія гранулювання сухої біомаси 
(Росія, УГП-0,5) 600 65 14 Кругла 453 

Лінія гранулювання сухої біомаси
(Росія, ОГМ-1,5) 1000 190 12 Кругла 795 

Лінія брикетування соломи 
(Україна, Р6-ЛБС-100) 100 10 15 Механічний 

(шнековий) 432 

Джерело: [30]. 
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Додаток Б 

Характеристика котлів та теплогенераторів для роботи на твердих видах біопалива 

Фірма (країна-
виробник) 

Марка котла 
Потуж-
ність N, 
кВт 

Витрата 
палива Q, 
кг/год 

ККД, 
% 

Вид палива 

1 2 3 4 5 6 

ВАТ «Могилів-
Подільський 
машинобудівний 
завод» (Україна) 

КОВА-25 25 8 85 
Паливні гранули 

КОВА-50 50 15 90 
КОВП-25 25 6 85 

Дрова, паливні брикети КОВП-50 50 13 85 
КОВП-100 100 25 89 

ВАТ «Броварський 
завод комунального 
устаткування»  
(Україна) 

Ardenz TG 20 20 4,08/1,36  84 

Дрова, паливні брикети /антрацит 
Ardenz T 50 50 21/7 84 
Ardenz T 75 75 33/11 84 
Ardenz T 100 100 48/16 84 
Ardenz T 200 200 96/32 84 

ТОВ «Українські 
технологічні системи» 
(Україна) 

„Дракон 90” 90 20 90 
Деревна тирса, стружка і лузга насіння, подрібнена солома 

„Дракон 50” 50 12 90 
„Дракон 150” 150 30 93 Деревна тирса, стружка і лузга насіння, паливні гранули 

АТ «Макагротех» 
(Україна) 

ТГУ-1000 60 24 85 
Дрова, тирса, паливні брикети, торф, солома в тюках 

ТГУ-1200 90 35 85 
ТОВ «Теплосфера» 
(Україна) 

КРГ-40 40 13 82 
Дрова, тріски, стружка, торф, паливні гранули, лузга насіння 

КРГ-100 100 32 82 
ЗАО «Житомир-
ремхарчомаш» ТД 
КРІГЕР (Україна) 

КВм(а)-0,3 300 85 80 Дрова, тріски з вологістю 55%, торф фрезерний, торф 
брикетований КВм(а)-0,5 500 185 80 
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Закінчення додатку Б 

1 2 3 4 5 6 
ВАТ «Южтепло-
енергомонтаж» 
(Україна) 

RAU2-181 150 41 82
Солома в тюках та рулонах RAU2-301 250 62 82

RAU2-600 600 200 82

ВАТ «БРІГ»  
(Україна) 

ТГС-500 500 240 75 Солома в тюках з вологістю до 17% ТГС-200 200 90 75

ТГ-100 100 40 75 Стружка з вологістю 17%, відходи кукурудзи, лузга насіння 
та гречки

KALVIS 
(Литва) 

K-10 25 7,6 82
Дрова, деревні відходи, брикети з трісок та торфу K-11 32 9 82

K-12-20 20 7,6 83
K-100M 100 21 88 Паливні гранули з тирси, костри льону та торфу, деревина 

вологістю 25-40% K-140М 140 30 88

ATMOS 
(Чехія) 

DC18S 20 4,5 89 Дрова вологістю 12-20%, паливні брикети DC25GS 25 5,6 89
D15P 15 1,5 89

Паливні гранули з вологістю 12-20% D20P 22 2,2 89
D30P 30 3 89

BENEKOV (Чехія) ViaLING-25 22 2,2 93 Паливні гранули, зерновідходи ViaLING-50 42 4,2 93

Балткотломаш (Росія) 

КВа25 25 5,7 80 Паливні гранули КВа40 40 9,1
КВм-0,4 400 106 80 Паливні гранули
КВм-1 1000 440 80 Деревні відходи

КВа-0,1Т 1000 420 85 Тирса, кусковий і фрезерний торф вологістю 45-60%

Гейзер (Росія) 
КВТ-200 200 65 80 Солома, стружка, щепа, паливні гранули, дрова вологістю 5-

70% КВТ-300 300 97 80 

Джерело: [30]. 
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Додаток В 
Розрахунок ресурсу соломи для енергетичних потреб в господарствах Житомирського району 

Назва господарства 
Валовий збір 
зернових, т 

Вихід 
соломи, т 

Ресурс соломи для 
енергопотреб 

(20 %), т 

Собівартість 1 ц, грн. 

зернових соломи 
СТОВ „Ліщинське”  
с. Ліщин 

9714,0 10102,6 2020,5 80,0 8,0 

СПП „Лад” 
с. Кодня 

1583,0 1646,3 329,3 87,5 8,8 

ПП „Миролюбівське”   
с. Миролюбівка 

3667,0 3813,7 762,7 70,0 7,0 

ЗБОК „Злагода”  
с. Кодня 

438,0 455,5 91,1 82,5 8,3 

ТОВ „Зелений вал”  
с. Озерянка 

5424,0 5641,0 1128,2 80,0 8,0 

СФГ „Сонячний пагорб” с. 
Левків 

1320,5 1373,3 274,7 86,5 8,7 

ТОВ СП „Спіка”  
с. Глинівці 

5763,5 5994,0 1198,8 71,0 7,1 

ПП „Яромир”  
с. Антопіль 

669,5 696,3 139,3 77,0 7,7 

Разом 28579,5 29722,7 5944,5 79,3 7,9 

Джерело: дослідження В.В. Кухарець. 
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Додаток Г 
Розрахунок ресурсу соломи для енергетичних потреб в господарствах Ружинського району 

Назва господарства 
Валовий збір 
зернових, т 

Вихід 
соломи, т 

Ресурс соломи для 
енергоресурсу 

(20 %), т 

Собівартість 1 ц, грн. 

зернових соломи 

ПСП «Батьківщина»  
с. Шпичинці 3334,0 3467,4 693,5 50,5 3,5 

ТОВ ММТС «Агро»  
с. Березянка 4927,0 5124,1 1024,8 67,5 4,0 

ПП «Ташір»
с. Малі Нізгірці 4063,0 4225,5 845,1 34,0 2,5 

СФГ «Україна»  
с. Бистрик 3347,5 3481,4 696,3 29,0 2,5 

СФГ ім. Мічуріна  
с. Зоряне 3911,5 4068,0 813,6 21,0 1,5 

СВК «Ружинський»  
смт. Ружин 5198,5 5406,4 1081,3 36,5 2,5 

СВК «Вчорайшенський»  
с. Вчорайше 2408,0 2504,3 500,9 43,0 3,5 

ДП "Рогачівське"  
с. Рогачі 3957,0 4115,3 823,1 38,5 2,5 

ДП АФ "Немиринецьке"  
с. Немиринці 3224,0 3353,0 670,6 41,5 3,0 

Разом по господарствах 34370,5 35745,3 7149,1 40,2 2,9 

Джерело: дослідження В.В. Кухарець. 
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Додаток Д 
Розрахунок координат місця розміщення підприємства для виробництва 

пеллет з соломи в Житомирському районі 

Назва господарства 
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СТОВ „Ліщинське”           
с. Ліщин 2020,5 21,781 11,835 44008,8 23912,8 36 

16,6 6,9 

7,1 

СПП „Лад”
с. Кодня 329,3 11,745 4,77 3867,21 1570,59 14 5,3 

ПП „Миролюбівське”,  
с. Миролюбівка 762,7 18,091 3,825 13798,7 2917,47 22 3,5 

ЗБОК „Злагода” 
с. Кодня 91,1 12,105 5,311 1102,81 483,853 8 4,8 

ТОВ „Зелений вал” 
с.Озерянка 1128,2 0 5,356 0 6042,6 27 16,7 

СФГ „Сонячний пагорб” с. 
Левків 274,7 23,625 21,735 6488,94 5969,82 13 16,4 

ТОВ СП „Спіка”
с. Глинівці 1198,8 21,69 0 26002,1 0 28 8,6 

ПП „Яромир”
с. Антопіль 139,3 24,21 2,97 3371,39 413,59 9 8,6 

Разом 5944,5 133,2 55,8 98639,9 41310,7  

Джерело: дослідження В.В. Кухарець. 
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Додаток Е 
Розрахунок координат місця розміщення підприємства для виробництва 

пеллет з соломи в Ружинському районі 

Назва господарства 
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ПСП «Батьківщина»,  
с. Шпичинці 

693,5 11,205 25,56 7770,35 17725,1 21,0 

13,7 11,5 

14,3 

ТОВ ММТС «Агро»  
с. Березянка 

1024,8 29,115 6,976 29837,5 7149,12 25,5 16,1 

ПП «Ташір» с. Малі Нізгірці 502,5 5,45 19,307 4605,82 16316,4 23,2 11,3 
СФГ «Україна» с. Бистрик 696,3 5,22 13,725 3634,58 9556,44 21,1 8,7 
СФГ ім. Мічуріна с. Зоряна 813,6 18,585 3,33 15120,6 2709,26 22,8 9,5 
СВК «Ружинський» 
смт. Ружин 

1081,3 14,491 11,925 15668,9 12894,4 26,2 0,9 

СВК «Вчорайшенський» 
с. Вчорайше 

500,9 7,38 27,54 3696,38 13793,8 17,9 17,2 

ДП "Рогачівське" с. Рогачів 823,1 21,195 2,43 17444,7 2000,03 22,9 11,8 
ДП АФ "Немиринецьке"  
с. Немиринці 

670,6 0,0 0,0 0 0 20,7 17,9 

Разом по господарствах 6806,5   97778,87 82144,57   

Джерело: дослідження В.В. Кухарець. 
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Додаток К 
Вихідні та розрахункові показники для визначення центру потенціалів  

у Андрушівському районі Житомирської області 
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СТОВ «Добробут» с. Волиця 14951 17941 6043 19440 25650 117468069 154992592 14 8070 
ТОВ СП «Спіка» с. Глинівці 24242 29090 24242 0 20835 0 505082070 28 13123 
ПОСП «Надія» с. Зарубинці 29717 35660 29717 22950 19260 682005150 572349420 31 9924 
ПОСП «Іванківське» с. Іванків 23121 27745 23121 5355 30915 123812955 714785715 27 12888 
ПОСП «Колос» с. Н. Котельня 8867 10640 8867 9315 26910 82596105 238610970 17 7344 
СТОВ «Староко-
тельнянське» 

с. Ст. Котельня 37377 44852 37377 10395 24255 388533915 906579135 35 4536 

СТОВ  
«Хлібороб» 

с. Степок 20120 24144 20120 21105 27721 424632600 557746520 25 10678 

ПП «Яроповичі» с. Яроповичі 12697 15236 12697 27810 25290 353103570 321107130 20 15410 
ВАТ 
«Андрушівське» 

м. Андрушівка 8970 10764 8970 14850 16740 133204500 150157800 17 4256 

ПП «Імпак» с. Гальчин 79817 95780 79817 12375 13230 987735375 1055978910 50 7437 

Всього  259879 311855 250971 
XЦ=1312

1 
YЦ=20629 3293092239 5177390262 х х 

Джерело: власні розрахунки 



 

Додаток Л 
Потенціал виробництва соломи зернових культур  

у регіонах України (в середньому за 2005-2010 рр.), тис. т 

Джерело: розраховано на основі даних Державного комітету статистики України 

 
 

Регіони 
Валовий збір 

зерна  
Потенціал 
соломи 

Потенуіал соломи для 
енергопотреб 

І група областей − високий потенціал (> 2640 тис. т) 
Полтавська 3105 3229 646 
Дніпропетровська 2745 2855 571 
Одеська 2652 2758 552 
Харківська 2582 2685 537 

ІІ група областей − значний потенціал (2060-2640 тис. т) 
Черкаська 2468 2567 513 
Вінницька 2453 2551 510 
Кіровоградська 2341 2435 487 
Київська 2202 2290 458 

ІІІ группа областей − помірний потенціал (1480-2060 тис. т) 
Запорізька 1944 2022 404 
Миколаївська 1841 1915 383 
Донецька 1760 1830 366 
Чернігівська 1751 1821 364 
Херсонська 1559 1621 324 
Сумська 1534 1595 319 

IV група областей− середній потенціал (900-1480 тис. т) 
А Р Крим 1401 1457 291 
Хмельницька 1381 1436 287 
Тернопільська 1249 1299 260 
Луганська 1130 1175 235 
Житомирська 910 946 189 

V група областей− низький потенціал (до 900 тис. т) 
Львівська 697 725 145 
Волинська 626 651 130 
Рівненська 623 648 130 
Чернівецька 434 451 90 
Івано-Франківська 346 360 72 
Закарпатська 300 312 62 
Україна 40177 41784 8357 
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Додаток М 
 

 
 
 
 
 
 
 

Проект 
 
 
 
 
 
 

Стратегія відродження радіоактивно 
забруднених територій Народицького району на 
основі впровадження інноваційних технологій 
вирощування і переробки енергетичних культур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вступ 
 

Зона радіоактивного забруднення є частиною території з особливою формою 
управління, землі якої виведені з господарського обігу. У той же час ця зона залишається 
місцем проживання значної кількості людей, є осередком національних духовних і 
культурних цінностей. В умовах необхідності відродження територій регіону, постраждалих 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС існує гостра необхідність максимальної активізації 
роботи у напрямі сприяння переходу зазначених територій на траєкторію сталого соціально-
економічного розвитку. 

В результаті проведеної у цьому напрямі роботи підтвердилася позиція щодо 
необхідності розробки комплексної регіональної програми забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку радіаційно забруднених територій регіону. Вказана програма має 
бути зосереджена на реалізації заходів, які б у найближчій перспективі дали можливість 
забрудненим територіям сформувати власний економічний потенціал, що стане основою їх 
подальшого розвитку. Це завдання може бути вирішено за допомогою реалізації 
інноваційних проектів, спрямованих на розвиток постраждалих територій, створення 
виробництв, що забезпечать випуск рентабельної продукції. 

Одним із найбільш перспективних із таких проектів є започаткування вирощування на 
території забруднених районів енергетичних культур з організацією подальшого їх 
використання для виробництва біопалива (паливні пелети, гранули), будівельних матеріалів 
та інших цілей. Проведені науковцями Житомирського національного агроекологічного 
університету протягом останніх років дослідження з цієї проблематики, а також 
систематизація відповідного зарубіжного досвіду свідчать про високу перспективність 
даного проекту. Ряд енергетичних культур здатні відроджувати деградовані ґрунти, 
поліпшувати якість землі, зменшувати радіаційне забруднення ґрунту.  

Таким чином, започаткування масштабного проекту з виробництва та переробки 
енергетичних культур (міскантус, енергетична верба, ріпак, сорго та ін.) на території 
радіаційно забруднених територій може забезпечити досягнення комплексу економічних, 
соціальних та екологічних цілей та на цій основі сприяти переходу зазначених територій на 
траєкторію сталого соціально-економічного розвитку. Крім того, даний проект стане 
основою для започаткування широкомасштабної роботи по формуванню енергетичної 
незалежності регіону. 

Стратегія відродження радіоактивно забруднених територій Народицького району на 
основі впровадження інноваційних технологій вирощування і переробки енергетичних 
культур розроблена на виконання та у відповідності до Концепції реалізації державної 
політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2012 р. № 535-р. 

Концепцією передбачено необхідність реалізації екологічних та природоохоронних 
проектів, вирощування сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення 
виробництва з їх перероблення; реабілітації земель зони відчуження із застосуванням 
методів фіксації радіонуклідів на місцевості; проведення наукових досліджень щодо 
радіаційного моніторингу довкілля, довгострокового прогнозування і оцінки ризиків від 
міграції радіонуклідів у природних і природно-техногенних екосистемах зони забруднення; 
аналізу можливих напрямів реабілітаційної діяльності на території зони відчуження з 
урахуванням радіаційних факторів, екологічного, фіто- та зоосанітарного стану, стану 
рослинного покриву тощо. 

Досвід реалізації програм щодо відродження радіаційно забруднених територій. 
Протягом 2007-2012 рр. на території зони безумовного (обов’язкового) відселення в 
Народицькому районі на площах зі щільністю забруднення угідь більше 555 кБк/ (15 Кі/км2) за 
сприяння неурядової асоціації «Чорнобиль-Тюбу» (Японія) було реалізовано науково-
виробничий проект «Ріпак для відродження Народицького району». Основною метою проекту 



 

було відродження радіоактивно забруднених території Народицького району шляхом 
вирощування сільськогосподарських культур на технічні цілі. При цьому вивчалася 
ефективність вирощування ріпаку як способу фітореабілітації радіоактивно забруднених грунтів 
і сировини для отримання біопалива (біодизель, біогаз). 

В рамках проекту було проведено такі роботи: 
- поблизу с. Старе Шарно, на виведених з господарського обігу землях, закладено 

експериментальну сівозміну з вирощування ярого та озимого ріпаку загальною площею 18 
га; 

- на базі Народицької районної спеціалізованої станції по догляду за землями зони 
безумовного (обов'язкового) відселення змонтовано та введено в дію біодизельну установку 
виробництва Японії потужністю 450 л біодизелю за добу, яка передана в якості гуманітарної 
допомоги університету і використовується в науково-експериментальних цілях; 

- в с. Ласки збудовано та введено в експлуатацію біогазову установку 
експериментального характеру (продуктивність до 5 м 3 біогазу за добу) з підведенням 
біогазу для підігріву води в приміщенні ферми. 

Фітореабілітаційні та енергетичні властивості ріпаку вивчалися в 4-х пільній сівозміні з 
озимою пшеницею, вико-овесом, гречкою та ячменем за наступною схемою: 

- контроль (без внесення добрив); 
- 12080120 KPN (оптимальні норми добрива); 

- 80120 PN ; 

- 60120 KN ; 

- 120N . 

В дослідах було передбачено декілька варіантів з різним рівнем мінерального живлення 
рослин ріпаку, що дозволило змоделювати умови, які сприяють як максимальному, так і 
мінімальному накопиченню радіонуклідів рослинами ріпаку та отриманню високих врожаїв 
насіння. 

За результатами досліджень за 2007-2011 рр. встановлено: 
- грунтово-кліматичні умови, які характерні для Народницького району і є 

типовими для Полісся України, за оптимальних умов живлення та при вапнуванні, можуть 
забезпечувати належні врожаї насіння ріпаку з високою якістю; 

- при дотриманні науково обґрунтованої технології вирощування ріпаку (внесення 
оптимальної кількості мінеральних добрив та дотримання 4-х пільної сівозміни) не відмічено 
негативного його впливу на показники родючості грунту; 

- встановлено достовірний вплив рослин ріпаку на перерозподіл радіонуклідів в 
орному шарі грунту та зниження їх водорозчинних форм; 

- середня урожайність насіння ярого ріпаку за період експерименту становила у 
межах 12,47-17,57 ц/га, озимого - 18,7-29,9 ц/га і суттєво залежала від рівня мінерального 
забезпечення та кліматичних умов року; 

- вихід соломи складав 37,7-64,3 ц/га, що є значним джерелом сировини для 
отримання біогазу; 

- вміст олії в насінні ріпаку був досить високим - 37,7-45,3 %; 
- основна маса 137Сs в період дозрівання ярого і озимого ріпаку переходить в його 

насіння (44-60 %) і становить в середньому 286-539 Бк/кг; 
- 90Sг в основному розподіляється у побічній продукції ріпаку (солома) в межах 88-

102 Бк/кг, що становить 34-39% від його загальної кількості. Такий рівень радіоактивного 
забруднення не перевищує допустимих вимог до рослинної сировини для забезпечення 
отримання продукції гарантованої якості (для олійних культур як сировини на технічні цілі 
по 137Сs - 600 Бк/кг, а по 90Sг - 200 Бк /кг); 

- при переробці насіння одержують олію, яка за своєю активністю є безпечною для 
подальшої переробки; 



 

- питома активність макухи як по 137Сs на рівні 539-590 Бк/кг, так і по 90Sг на рівні 
57,8-67,7 Бк/кг дозволяє використовувати її в якості сировини для біогазу; 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що вирощування ріпаку на 
радіаційно забруднених землях дає змогу щорічно з одного гектара виносити до 5 МБк 
водорозчинних форм 137Сs та 90Sг. Окрім радіологічної ефективності з 1 га посіву ріпак дає 
0,8-1 тону біодизелю та близько 3000 м3 біогазу. 

Проблеми та можливості подальшої реалізації програм щодо відродження 
радіаційно забруднених територій. Проведені наукові дослідження та практична діяльність 
виявили ряд проблем щодо подальших перспектив використання ріпаку в якості інструменту для 
відродження радіаційно забруднених територій. Зокрема, відкритими залишилися питання: 

– підбору зимостійких сортів ріпаку;  
– ефективності та безпечності згодовування макухи ріпаку худобі;  
– комплексної оцінки радіаційно-гігієнічного стану умов праці людей, задіяних при 

проведенні основних видів польових робіт при вирощуванні ріпаку та ряд інших.  
Вирішення цих проблем потребує відповідних подальших наукових досліджень. 
Мета та механізм реалізації Стратегії. Житомирський національний агроекологічний 

університет – єдиний вищий навчальний заклад агроекологічного профілю в Україні, в якому 
здійснюється підготовка фахівців екологічного спрямування  в галузі сільського 
господарства. Зважаючи на це, в університеті постійно проводяться наукові дослідження з 
проблематики розробки еколого-безпечних технологій вирощування енергетичних сільсько-
господарських культур, розроблені ефективні технології їх вирощування в умовах 
радіоактивного забруднення з урахуванням еколого-економічного аспекту, зокрема 
конкурентоздатності виробленої продукції, мінімізації затрат на її вирощування, 
забезпечення високої економічної ефективності виробництва.  

Впровадження проекту планується здійснювати на радіоактивно забрудненій території 
площею 500 га. На даний час отримано попередні результати щодо найбільш ефективних 
методів покращання екологічних показників радіоактивно забруднених ґрунтів, поліпшення 
їх родючості та можливості соціально-економічного розвитку радіоактивно забруднених 
територій на основі створення на даних територіях підприємств, що здійснюватимуть 
виробництво та переробку енергетичних культур, забезпечуючи створення потужної бази для 
отримання еколого-безпечних енергоносіїв. 

Мета Стратегії. Метою проекту є обґрунтування системи відновлення радіаційно 
забруднених земель на основі впровадження ефективних еколого-економічних технологій 
вирощування та переробки енергетичних культур. 

При цьому вирішуватимуться наступні завдання: 
 моніторинг радіоактивно забруднених ґрунтів для визначення показників найбільш 

ефективного їх використання;  
 оцінка ступеня придатності ґрунту для ефективного ведення сільськогосподарського 

виробництва;  
 підбір енергетичних культур, найбільш придатних для умов території;  
 розробка технологій вирощування енергетичних культур;  
 економічне обґрунтування доцільності впровадження даних технологій на 

територіях радіоактивного забруднення;  
 оцінка найбільш ефективних шляхів переробки та реалізації вирощеної продукції.  
Завдання та основні проблеми, які вирішує Стратегія: 
 покращення властивостей ґрунту, зокрема зниження радіоактивного забруднення та 

підвищення його родючості;  
 удосконалення існуючих технологій вирощування енергетичних 

сільськогосподарських культур;  
 отримання екологічно безпечної продукції на радіоактивно забруднених територіях;  
 підвищення показників рентабельності вирощуваної продукції за рахунок 

впровадження ефективних, науково обґрунтованих технологій;  



 

 забезпечення інформаційної бази та розробка перспективних бізнес-планів для 
залучення в даний регіон інвестицій;  

 покращення показників екологічного стану регіону та підвищення інвестиційної 
привабливості;  

 підвищення рівня зайнятості та доходів населення на території району за рахунок 
його залучення у процеси виробництва та переробки енергетичних культур. 

Прогнозовані результати реалізації Стратегії. В результатів реалізації Стратегії буде 
розроблено механізм створення високопродуктивної агроекологічної системи на 
радіоактивно забруднених територіях Житомирського Полісся, яка базуватиметься на 
ефективному використанні природних ґрунтово-кліматичних і агроекологічних умов та 
відповідатиме існуючим міжнародним стандартам. Очікуваним результатом проекту стане 
ефективна модель відродження радіоактивно забруднених територій на основі організації 
виробництва та переробки енергетичних культур. 

 
Перспективні сільськогосподарські культури, які планується вирощувати: 
 
«Miscanthus giganteus». 
Коротка характеристика: 
Рослинна біомаса енергетичної трави «Miscanthus giganteus» є найбільш оптимальною в 

плані забезпечення сталого розвитку сировинної бази. При цьому головна перевага даного 
виду енергетичної культури перед ріпаком та соломою зернових культур – щорічний вихід 
до 20-30 т сухої сировини з 1 га протягом двадцяти років, що з точки зору енергетичного 
еквіваленту становить  близько 10 т мазуту або 15-20 т кам’яного вугілля з 1 га.  

Важливою особливістю є щорічна здатність даної сировинної бази до поновлення, 
тобто стійкість створеної на її основі енергетичної системи, що є найважливішою її 
господарсько-економічною особливістю.  

Технологічні особливості: 
Схематично технологія отримання біопалива з біомаси складається з таких чотирьох 

етапів: 
1. Закладка посівних площ, посадка і вирощування «Miscanthus giganteus». 
2. Збір, транспортування та складування сухої біомаси «Miscanthus giganteus» і 

підготовка її для переробки в біопаливо. 
3. Переробка біомаси «Miscanthus giganteus» у біопаливо шляхом його гранулювання.  
4. Реалізація отриманого твердого біопалива. 
Ефективність: 
Біомаса Miscanthus giganteus може використовуватися у якості екологічного замінника 

традиційних видів палива, а також для виробництва етанолу. Енергетична цінність 
спалювання біомаси міскантуса прирівнюється до деревини і становить 19 МДж/кг. Крім 
того, попіл після спалювання використовується в якості добрива на тій же плантації.  

Пелети, виготовлені з Miscanthus giganteus, за теплотворною здатністю перевершують 
інші види палива. Наприклад, теплотворна здатність пелет, виготовлених з лушпиння 
соняшнику, не перевищує 16,29 МДж/кг, міскантуса –  16,33МДж/кг. В порівнянні з 
солом'яними пелетами ця різниця ще більша. 

Слід зазначити, що вирощування енергетичної рослини «Miscanthus giganteus» сприяє 
підвищенню родючості земель. 

Також за рахунок залучення біопалива, виготовленого з Miscanthus giganteus, до 
паливно-енергетичного балансу регіону можливо зменшити викиди в навколишнє 
середовище вуглекислого газу. 

Верба енергетична. 
Коротка характеристика: 
Верба енергетична є потенційно високоефективною енергетичною культурою з огляду 

на низькі загальні витрати на посадку та догляд, зокрема мінімум внесення гербіцидів восени 



 

та весною перед посадкою саджанців. Також відсутня потреба у внесенні інсектицидів та 
фунгіцидів для боротьби з шкідниками та збудниками хвороб. Крім того, відсутня потреба у 
внесенні нематоцидів. 

Екологічний та економічний баланс становить 1 до 10-15, тобто на одиницю внесених 
мінеральних добрив можливо отримати 10-15 кратний приріст біомаси вирощеної продукції. 
Коренева система може успішно продукувати до 25 років. Рослини С3 (верба і тополя) мають 
більшу потребу у воді при продукуванні тієї самої кількості біомаси, ніж рослини С4. Річна 
кількість води, яка транспірується вербою і тополею, є на 40-100 мм води більшою, ніж у 
міскантуса. 

Вихід сухої маси верби прутковидної, починаючи з третього та четвертого років її 
вирощування, становить відповідно 18 та 24 т/га. 

Щепа, що спалюється, виділяє газ нейтральної або слаболужної реакції. Зола, що 
утворюється після спалювання є лужною, вноситься в грунт як добриво і служить буфером в 
ґрунті.  

Технологічні особливості: 
Верба збирається технічними засобами, що навішуються як на кормозбиральні 

комбайни, так і на трактори з приводом від валу відбору потужності. Комбайни типу «Ягуар» 
з відповідними насадками можуть збирати деревні насадження в кількості до 2-х рядків 
висотою до 5 м. Як правило, зрізання та одночасне подрібнення біомаси проводиться взимку, 
так як на цей час встановлюється мінімальна  її вологість. 

Біомаса деревини може постачатися на завод по виробництву твердого біопалива.  
Ефективність: 
Виходячи з того, що вартість надрових джерел енергії і надалі щорічно зростатиме, 

започаткування вирощування верби енергетичної з подальшою її переробкою на паливну 
біомасу створить потужну основу для формування енергетичної безпеки території, 
можливість стабільного забезпечення дешевим паливом як державних установ, так і 
приватного сектора та підприємств сфери малого бізнесу на базі наявних місцевих ресурсів.  

Ріпак. 
Коротка характеристика: 
Проведені дослідження та практичний досвід ряду сільськогосподарських підприємств 

Житомирщини дає підставу стверджувати про високу економічну ефективність та 
енергетичну привабливість даної культури і можливість отримувати сталі її врожаї в умовах 
Житомирського Полісся. 

Технологічні особливості: 
Впровадження у виробництво ярого і озимого ріпаку на забруднених територіях буде 

ґрунтуватися на застосуванні еколого-безпечних технологій, які б забезпечували отримання 
високоякісної сировини та оптимально мінімізували затрати з метою підвищення 
рентабельності виробництва. Крім того, передбачається вивчення особливостей певних 
сортів та гібридів, зокрема української селекції, з метою визначення найбільш 
перспективних для вирощування на території району. 

Ефективність: 
Вивчення можливості  одержання високих  врожаїв ріпаку в умовах ІІ зони 

радіоактивного забруднення Народицького району з метою одержання біоенергії (біодизеля) 
дасть змогу не лише покращити агроекологічний стан ґрунту, а й сприятиме підвищенню 
інвестиційної привабливості регіону.  

Важливим аспектом буде також розробка радіаційно-безпечних технологій переробки 
та використання відходів вирощування ріпаку в якості сировини в подальших виробництвах 
(компостів, біогазу, теплової енергії, кормів для тварин). 

Зернові культури. Для ефективного впровадження даного проекту пропонується 
найбільш оптимальне використання усіх площ, що можливо лише за умови впровадження 
науково обґрунтованої та екологічно збалансованої сівозміни, що дала б змогу не лише 



 

забезпечувати економічну ефективність, а й сприяти розширеному відтворенню родючості 
ґрунту та покращенню екологічних показників регіону. 

В сівозміні планується вирощувати такі культури як жито озиме, пшеницю, кукурудзу, 
товарна продукція яких теж може бути використана в якості енергоносіїв. 

Терміни та етапи впровадження Стратегії: виконання поставленої мети і завдань 
буде виконуватися у чотири етапи: підготовчий, перехідний, основний і завершальний.  

Підготовчий етап (0,5-1 рік):  
 моніторинг ґрунтів (згідно існуючих картограм та при проведенні додаткових 

відборів визначити та згрупувати ґрунти у залежності від доцільності та можливості їх 
використання);  

 підбір культур та сортів (у залежності від результатів моніторингу визначити 
найбільш еколого-економічно привабливі культури);  

 розробка технологій (адаптування технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту, захисту, сортових особливостей, збирання 
до радіоактивних умов регіону);  

 економічне обґрунтування (визначити рентабельність та 
конкурентоспроможність отриманої продукції в регіоні та за його межами);  

 оцінка можливостей переробки та реалізації вирощеної продукції (визначити 
можливі уже існуючі та перспективні підприємства, які здатні переробляти та реалізовувати 
отриману продукцію з урахуванням певних технологічних можливостей).  

Перехідний етап (2-3 роки):  
 розробка теоретично можливого потенціалу обраної сівозміни чи ділянки (закладка 

маточних насаджень, створення сівозміни);  
 організаційно-господарські заходи (оцінка економічної доцільності та ефективності 

вирощування різних енергетичних культур).  
Основний етап (з 3-4 року): 
 повний перехід до освоєння всієї площі.  
Завершальний етап:  
 розробка та створення інфраструктури, яка повністю забезпечить переробку та 

реалізацію вирощеної продукції. 
Соціальний аспект впровадження Стратегії: 
Впровадження даної Стратегії забезпечить вирішення не лише проблемних питань 

щодо реабілітації забруднених територій, забезпечення ефективного ведення 
сільськогосподарського виробництва, покращення ґрунтових показників, але і вирішення 
ряду інших важливих завдань. 

Це, зокрема, розширення присутності району в інформаційному полі, що сприятиме 
залученню необхідних для розвитку території інвестиційних ресурсів, що забезпечуватиме 
створення нових робочих місць, розбудову і покращення інфраструктури. Реалізація проекту 
забезпечить зміну відношення до радіоактивно забруднених територій, як неперспективних, 
та покаже на реальному прикладі можливість їх ефективного розвитку. 

На третій рік реалізації Стратегії передбачається створення кооперативу з вирощування 
енергетичних культур, що дасть можливість значно підвищити зайнятість та доходи населення, 
яке проживає на радіаційно забруднених територіях. 

Місце реалізації Стратегії. 
Стратегія може бути реалізований на базі Народицької районної спеціалізованої станції 

по догляду за землями зони безумовного відселення та філії інституту регіональних 
екологічних проблем Житомирського національного агроекологічного університету, 
створеної на базі станції. Практична реалізація проекту передбачає необхідність 
забезпечення станції відповідною сільськогосподарською технікою, лабораторним 
обладнанням. 
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