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Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів – одна з глоба-

льних світових проблем, успішне вирішення якої, мабуть, матиме визначальне 

значення не лише для подальшого розвитку світової спільноти, але і для збере-

ження місця його існування. Однією з перспективних шляхів вирішення цієї 

проблеми є вживання нових технологій, що використовують нетрадиційні по-

новлювальні джерелаенергії [1]. 

Метою даної роботи є систематизація існуючої інформації по котлах та 

опалювальних апаратах на соломі потужністю до 1 МВт і сумісний аналіз їх 

технічних та екологічних показників. 

Слід відзначити, що енергетичні показники обладнання напряму пов’язані з 

екологічними, оскільки висока енергоефективність призводить до зменшення 

витрати палива на виробництво енергії, а звідси – до зменшення споживання 

кисню з атмосфери, викидання двоокису вуглецю СО2 та шкідливих речовин в 

навколишнє середовище [2].  

Факторами, які прийняті до уваги під час систематизації інформації, об-

рані такі: 1) потужність котла, кВт; 2) ККД котла, %; 3) наявність другого кон-

туру – виробництво гарячої води; 4) принцип організації теплообміну (жаро-

трубний чи водотрубний котел); 5) матеріал теплообмінника; 6) питомі викиди 

NOx, мг/(м
3
); 7) питома вага котла, кг/кВт; 8) питомі габарити котла, м

3
/кВт; 9) 

напруженість об’єму топки, кВт/м
3
 ; 10) питомий об’єм котлової води, л/кВт; 

11) система відведення димових газів; 12) принцип циркуляції води (природна, 

насосна); 

Розглядалися котли та опалювальні апарати потужністю до 1 МВт вітчиз-

няного та закордонного виробництва. Систематизація інформації проведена на 

основі рекламних проспектів виробників обладнання та інших літературних 

джерел [3]. 

Використання рулонів або тюків соломи як палива як на етапах збирання, 

транспортування та зберігання, так і на етапі безпосереднього застосування має 

певні проблеми. Це пов'язане з її неоднорідністю, відносно високою вологістю, 

незначним об'ємним енерговмістом, низькою температурою розм'якшення золи. 

Крім того, спалювання тюків у спеціальних топках має деякі недоліки: дорож-

неча установок для спалювання, через що універсальність такого палива для 

споживача знижується; незручність у застосуванні через досить великі габари-

ти. Котли для спалювання тюків соломи поділяються на установки з періодич-

ним та автоматичним завантаженням палива. Котли періодичної дії являють 



собою жаротрубні котли з великою топкою, яка оточена водяною сорочкою. 

Топка котла, залежно від потужності, може бути пристосована для спалювання 

малих, циліндричних або великих тюків. ККД роботи котла періодичної дії ста-

новить приблизно 77–82% [4].  

Котли з автоматичним завантаженням сировини відрізняються тим, що 

установка включає установку безперервної автоматичної подачі соломи в котел. 

При цьому необхідні проміжні сховища сировини, з яких воно безперервно по-

дається в котел. Автоматизовані котли, як правило, мають вищий ККД і менші 

викиди в атмосферу. Однак основна перевага неавтоматизованих котлів періо-

дичного завантаження над автоматизованими – нижчі капітальні витрати на їх-

нє впровадження та вища надійність у разі застосування соломи підвищеної во-

логості та забруднення. Ціни для зазначених вище типів котлів однакової поту-

жності можуть відрізнятися у 2-3 рази [4]. 

Аналіз інформації показав, що вітчизняні котли та опалювальні апарати, в 

більшості, не поступаються закордонним аналогам по масі та габаритам. Але у 

зв’язку з виходом на європейський ринок потребують підвищеної уваги питан-

ня підвищення енергетичної ефективності (збільшення ККД котлів) та змен-

шення шкідливих викидів від теплотехнічного обладнання. 
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