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Анотація 

У роботі проаналізовано основні джерела утворення і накопичення відходів рослинного походження. 

Встановлені значення теплоти згоряння ряду рослинних відходів та перспектива їх використання для 

виробництва теплової енергії. 
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Авsтrаст  

In work analyzes the main sources of waste generation and accumulation of plant origin. Set number of combustion 

heat recycling and the prospect of their use for the production of thermal energy. 
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Україна має розвинутий сектор сільського господарства, зокрема рослинництва, який щорічно 

генерує великий обсяг різноманітних рослинних відходів та залишків. Відходи поділяються на 

первинні, тобто ті, що утворюються безпосередньо при збиранні врожаю сільськогосподарських 

культур, і вторинні – такі, що генеруються при обробці врожаю на підприємствах. Первинні відходи 

включають солому зернових та інших культур, відходи виробництва кукурудзи на зерно і соняшника 

(стебла, стрижні, кошики і т. ін.). Вторинні відходи – це лушпиння соняшника, лушпайка гречки, 

рису, жом цукрового буряку і тому подібне. Частина відходів та залишків використовується на 

потреби самого сільського господарства (органічне добриво, підстилка та корм тварин), частина – 

іншими секторами економіки, а решта біомаси залишається незадіяною і часто утилізується 

(спалюється в полі, вивозиться на звалище) без принесення користі товаровиробникам. Значну 

частину біомаси, що не використовується, видається доцільним залучити до виробництва енергії. При 

цьому важливим є питання яку саме частку відходів та залишків сільського господарства можна 

використовувати на енергетичні потреби без негативного впливу на родючість ґрунтів [1]. 

В Євросоюзі проводились дослідження питання енергетичного застосування рослинних відходів. 

За їх результатами, на енергетичні потреби можна використовувати 25-50% врожаю соломи, а решта 

біомаси має залишитися на полях. Виробництво енергії з соломи активно розвивається в Данії, 

Швеції й більшості країн Центральної Європи. На енергетичні потреби там щорічно 

використовується від 5% до 20% виробленої соломи. Дослідження, виконані для умов США 

показали, що для виробництва енергії/біопалив можна використовувати 30-60% загального обсягу 

соломи та відходів виробництва кукурудзи на зерно.  

В Україні є надлишок соломи, який можна залучити до паливно-енергетичного балансу. 

Співвідношення зернової частини врожаю та незернової (соломи) становить приблизно 1:1, тому 

річні обсяги утворення соломи близькі до загального виробництва зернових культур в Україні. 

Виробництво зернових і зернобобових культур в Україні становить порядку 40-50 млн. т на рік з 

врожайністю 25-30 ц/га. За попередніми даними, врожай 2015 року очікується на рівні до 50 млн 

тонн. Для України оптимальний обсяг соломи, яку можна використовувати на теплові потреби, за 

нульового балансу гумусу становить близько 40%. За попередніми підрахунками, в Україні на 

енергетичні цілі є можливість щорічно використовувати до 10 млн. т соломи зернових і близько 7 

млн. т соломи ріпаку [1]. Використання рослинних відходів дозволить Україні позбутися газової 

залежності і забезпечити енергетичні потреби за рахунок використання власних, швидко 

відновлюваних енергетичних ресурсів рослинного походження. Враховуючи, встановлені значення 

теплоти згоряння природного газу та ряду рослинних відходів приведених в таблиці 1, 

перспективним є використання соломи в якості альтернативного енергетичного палива. 

 

http://www.zerno.org.ua/33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8/440-%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9-2015-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD
http://www.zerno.org.ua/33-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8/440-%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9-2015-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD
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Таблиця 1.- Теплота згоряння палив 
Теплота згоряння Одиниці вимірювання МДж, (ккал) 

Газ природний, при 20°С 101,325 кПа м
3
 31,8; (7600) 

Солома кг 15,7; (3750) 

Пелети із соломи кг 14,51; (3465) 

Лушпиння соняшнику, сої кг 17,00; (4060) 

Кукурудза-початок (W>10%) кг 14,65; (3500) 

Свіжозрубана деревина (W=50...60%) кг 8,12; (1940) 

Висушена деревина (W=20%) кг 14,24; (3400) 

тріска кг 10,93; (2610) 

тирса кг 8,37; (2000) 

Пелета деревна кг 17,17; (4100) 

 

Отже, використання тільки 10 млн. т соломи для енергетичних потреб дає щорічну економію 5 

млрд. м
3
 природного газу. 
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