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ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ  

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Розглянуті питання використання та переробки торфу, деревних та рос-

линних залишків на газоподібне паливо з метою використання в системі 

енергозабезпечення. 
 

Рассмотренны вопросы использования и переработки торфа, древесных 

и растительных остатков на газообразное топливо с целью использова-

ния в системе энергообеспечения. 
 

The questions of the use and processing of peat, wood and plant remains on 

gaseous fuel for use in power supply system. 

 

Стратегія енергетичної політики України обумовлює удосконалення стру-

ктури паливно-енергетичного балансу, освоєння нових видів енергії, розроб-

ку та освоєння енергозберігаючих технологій і техніки, раціоналізацію сис-

теми забезпечення паливом та електроенергією. 

Розвиток і формування систем і засобів «малої енергетики» для автоном-

ного енергозабезпечення ряду підприємств і об'єктів за допомогою викорис-

тання місцевих енергоресурсів, відновлюваних джерел енергії, рослинних і 

деревних відходів, освоєння нових способів переробки біомаси торфу, з ме-

тою отримання якісного рідкого і газоподібного палива для використання в 

системі ЖКГ, а також в інших галузях господарювання є актуальним питан-

ням і відповідає державній стратегії розвитку України. 

Технічне переозброєння систем тепло та енергопостачання об’єктів при 

широкому використанні місцевих видів палива та децентралізованих систем 

має велику перспективу. 

При вирішенні даної проблеми важлива роль відводиться розробці та 

освоєнню технологій і комплектів обладнання для переробки біомаси, торфу, 

рослинних і деревних відходів у якісне рідке й газоподібне паливо (включа-

ючи метод «швидкого піролізу»). 

В даний час проводиться відпрацювання технології та обладнання техно-
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логічної лінії біофізичної переробки торфу, деревних і рослинних відходів у 

рідке й газоподібне паливо методом «швидкого піролізу» з виходом рідкого 

палива і газу в об’ємах до 40% від маси сухої органічної речовини (тирси, 

лушпиння, торфу). Енерговитрати на реалізацію технології не перевищують 

20% від енерговмісту одержаного рідкого і газоподібного палива. Теплота 

згоряння одержаного рідкого палива – 42 кДж/кг відповідає за цим показни-

ком дизельному паливу. 

В якості сировини для технологій переробки рослинної маси в рідке пали-

во і вироблення електроенергії в ряді районів можна використовувати біома-

су енергетичних плантацій швидкоростучих дерев, а також рослинну масу 

деяких культур. 

Великі резерви економії та ефективного використання паливно-енер-

гетичних ресурсів закладено в освоєнні нових енергоекономних технологій. 

Розробка і освоєння систем і засобів «малої енергетики» на базі викорис-

тання традиційних видів палива, відновлювальних джерел енергії, місцевих 

енергоресурсів є важливим доповненням до централізованого енергозабезпе-

чення, а для ряду об'єктів може стати основним. Це дозволить забезпечити 

теплом і дати економію традиційних закупівельних енерго-ресурсів при ви-

користанні комбінованих установок для енергозабезпечення ряду спожива-

чів. 

Використання енергії відновлювальних джерел дозволить заощаджувати 

традиційні дефіцитні енергоресурси і покращувати екологію виробництва. 

Реалізація та освоєння нових технологій, процесів, систем енергозабезпе-

чення, включаючи «малу енергетику», і енергетичне обладнання, що розроб-

ляється відповідно до наведених вище перспективних напрямків розвитку 

енергетичної бази господарювання, дозволить до 2015 року заощадити           

8…10 млн тонн традиційних видів палива і знизити енергоємність виробниц-

тва і промислової продукції на 15…20%. 

Головним енергоносієм характерним для території Західної України є 

торф. Видобуток торфу на Україні відомий ще з 17-го століття. Загальні запа-

си – 2,3 млрд тонн. Найбільше торфу видобували в Чернігівській (Замглайсь-

ке родовище), Житомирській (Озерянське родовище), Львівській, Сумській 

(Єзуцьке родовище), Черкаській (Ірдинське родовище), Київській (Бучанське 

і Трубежське родовища), Волинській (Цирське, Поліське родовища) і Рівнен-

ській (Морочне, Кремінне і Чемерне родовища) областях. Розвивалося виро-

бництво торфових брикетів (Лопатин, Стоянов та ін.) Рівненська область має 

найбагатші родовища торфу в Україні. 

Використання торфу як палива обумовлено його складом: великим вміс-

том вуглецю, малим вмістом сірки, шкідливих негорючих залишків і домі-

шок. По суті, це молоде вугілля. Основними недоліками цього виду палива є: 

нижча, ніж у вугілля, енергетична калорійність і труднощі спалювання через 

високий вмісту вологи (до 65%), але: 

- низька собівартість виробництва; 
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- екологічна чистота згоряння (мала частка сірки); 

- повне горіння (малий залишок золи); 

- нові технології спалювання. 

Все це робить торф перспективним місцевим джерелом отриманої тепло-

вої та електричної енергії: 

- дешевше кам’яного вугілля та рідкого палива; 

- більш екологічно чистим. 

Дана сфера використання торфу як палива, з розвитком сучасних техноло-

гій спалювання і використання екологічно чистих процесів одержання деше-

вої енергії, оцінюється передовими вченими і фахівцями, як найбільш перс-

пективний розвиток енергетики в нинішньому столітті. 

На сьогоднішній день основними споживачами торфу є сільське госпо-

дарство і промислово-енергетичний комплекс. Перш за все торф зазвичай за-

стосовувався як побутове паливо, але з часом почалося його широке викорис-

тання в промисловості та енергетиці у вигляді фрезерної крихти, брикетів та 

гранул. Велика частина торфових ресурсів використовується в сільському го-

сподарстві. У деяких країнах існують заводи, що випускають мінеральні доб-

рива на основі торфу. 

Продукти переробки торфу застосовуються в машинобудуванні, меблевій, 

поліграфічній та косметичній промисловості, у виробництві товарів побуто-

вої хімії. 

В Україні виявлено і розвідано 1562 торфових родовища із загальними за-

пасами 1853 млн тонн, а загальна їх площа становить 639,5 тис. га. Близько 

96% торфових ресурсів України належить до низинного типу, 1,8% – верхо-

вого, 1,6% – перехідного і 0,6% – змішаного. Найбільші ресурси торфу зосе-

реджені в північних регіонах країни (на Поліссі) – Волинській, Рівненській, 

Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. На їх території виявлено 

і розвідано 1056 родовищ, запаси яких складають 1160 млн тонн. У Західно-

му і Східному Поліссі переважають середні по площі родовища              

(200…1000 га), Центральному Поліссі (Київська та Житомирська області) – 

родовища невеликі (до 100 га). На південь від Полісся заторфованість тери-

торії зменшується, і торфові родовища зустрічаються переважно в долинах 

річок. Всі вони низинного типу і високозольні (30…50%). Запаси торфу тут 

незначні і промислової цінності не мають, за винятком родовища "Карда-

шинське" у Херсонській області. Торфові ресурси лісостепових і степових 

областей України незначні. Торф тут має малу потужність (близько 1,0 м), 

високу зольність, а площа родовищ зазвичай становить 10…20 га. 
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Таблиця 

Розвідані запаси торфу родовищ Україні 

Адміністративна 

область 

Кількість родовищ Запаси, тис. тонн 
Видобуток, 

тис. тонн 
Всього 

Розроб-

ляються 
Загальні 

Підтвер-

джені 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 47 8 33728 3713 - 

Волинська 226 86 372153 160706 206 

Житомирська 187 59 83707 31791 31 

Івано-Франківська 
35 13 13324 5228 20 

Київська 51 14 147810 36978 10 

Львівська 128 46 200050 67360 86 

Полтавська 49 20 69806 27230 1 

Рівненська 330 46 361951 135822 207 

Сумська 115 53 101456 55511 3 

Тернопільська 76 27 102124 26375 25 

Херсонська 3 1 2726 1664 6 

Хмельницька 80 30 61519 24214 - 

Черкаська 37 12 52127 22346 26 

Чернігівська 198 88 250019 63925 92 

Україна 1562 503 1852500 662863 713 

В даний час підприємства з видобутку та переробки торфу, що працюють 

у системі «Рівнеторф» та інші структури, готують і реалізують торф як пали-

во і органічне добриво, що вкрай нераціонально. 

Ціллю даної концепції для інвестиційних проектів – організація вироб-

ництв з видобутку, глибокої переробки торфу з метою більш повного його 

використання з отриманням у вигляді продукції: рідкого палива, пального ге-

нераторного газу, епоксидних смол, коксу як калійного добрива та сировини 

для металургійної промисловості, лікарської продукції, електроенергії та ін-

ше. 

Це забезпечить отримання додаткових прибутків і, як наслідок, додаткові 
надходження до держбюджету у вигляді податків, створення додаткових до-

бре оплачуваних робочих місць, зменшення залежності від критичного імпо-

рту рідких вуглеводнів, організації виробництва для повного або часткового 

забезпечення якісним компонентом (епоксидними смолами) при виготовлен-

ні конструкцій з базальтокомпозитів і склокомпозиту, можливості забезпе-
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чення сільських товаровиробників електроенергією низької вартості та інше. 
Розвиток альтернативної енергетики задовольняє енергетичні потреби си-

стеми ЖКГ та ефективність енергозабезпечення включає: 
- створення і освоєння нових енергоекономних технологій; 
- вдосконалення, реконструкцію і технічне переозброєння систем енерго-

постачання теплом, паливом при широкому використанні місцевих видів па-
лива (торфу, біомаси, деревних і рослинних відходів) і децентралізованих си-
стем; 

- розробку та освоєння систем і засобів «малої енергетики» переважно на 
базі використання місцевих енергоресурсів, відновлювальних джерел енер-
гій, комбінованих систем та обладнання; 

- використання технологій отримання газу і рідких палив низької вартості 
з торфу та іншої місцевої біологічної сировини за якістю відповідають між-
народним стандартам. 

В даний час із-за зносу та аварійності тепломереж і систем енергопоста-
чання та інших об’єктів збиток від перерв, низької якості енергії та її втрат 
становить значні кошти (близько 10…15 млн дол. США). Тому необхідна ре-
конструкція мереж та обладнання централізованих систем, а також створення 
децентралізованих систем енергопостачання цих об'єктів при широкому ви-
користанні місцевих видів палива (біомаси, деревних, і рослинних відходів, 
торфу). Річні запаси тільки рослинних відходів перевищують 1,5…2,0 млн тонн, і 
їх ефективне використання в багатьох регіонах може покрити значну частину 
(до 40%) енергобалансу ряду господарств і підприємств. 

Суть проекту «Створення системи енергозабезпечення з використанням 
альтернативних енергоносіїв» – отримання рідкого палива (д. палива, бен-
зину) і пального газу з наявних у Рівненській області ресурсів торфу за існу-
ючими технологіями мініпіролізних виробництв. 

Переваги реалізації запропонованого проекту «Створення системи енерго-
забезпечення з використанням альтернативних енергоносіїв». 

1. Енергоносіями є природно сформовані поклади торфу, які в Рівненській 
області є в достатній кількості, і відходи життєдіяльності людей, які прожи-
вають на території області. 

2. Використання генераторного газу, отриманого з торфу та відходів жит-
тєдіяльності людей не вимагає при споживанні газу (котелень ЖКГ та ін.) 
складських територій, під'їзних автотранспортних шляхів для вантажного ав-
тотранспорту. 

3. Технологія виробництва генераторного газу з торфу не веде до засмі-
чення і виснаження родючих ділянок землі.  

Технологія виробництва генераторного газу з торфу – безвідходне вироб-
ництво без шкідливих викидів. 

4. При підводі генераторного газу до споживачів можуть бути використані 
існуючі трубопровідні газопроводи та обладнання газових котелень. 

Таким чином, все це істотно здешевлює і скорочує перехід на новий ене-
ргоносій, що дає значний економічний ефект і покращує соціально-
економічні умови життя людей. 
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