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Енергія є базовою потребою населення планети. Згідно з даними ООН
1
 рівень 

споживання енергії у 2013р. у порівнянні з 1820 р. збільшився у 27 разів. Лише за 

останні 40 років споживання енергії збільшилось у 2 рази.  

За такого темпу зростання наступне подвоєння рівня споживання відбудеться 

вже у 2040 р. Зараз у якості основних енергоресурсів використовують вугілля, нафту і 

газ. Накопичена в них енергія акумулювалась протягом тисячоріч, а перспектива їх 

вичерпання обліковується наступними 50-100 роками. 

Одним із основних постулатів природознавства є закон збереження енергії. Але 

саме на основі цього закону передвіщається глобальна криза в отриманні енергії. 

Активний розвиток економіки провідних країн і країн, які активно розвиваються  

безперервно вимагає енергії.  

Цю потребу можна задовольнити або за рахунок збільшення абсолютної 

кількості енергії від традиційних джерел, або за рахунок підвищення ефективності 

використання енергії, чи заміни органічного викопного палива на альтернативні 

джерела енергії. Один із важливих секторів споживання палива – отримання теплоти 

для потреб опалення і гарячого водопостачання, відіграє одну із провідних ролей у 

цьому процесі. 

Найбільш простими і ефективними методами скорочення витрат енергії і 

вирішення екологічних проблем є використання нових технологій, які орієнтовані на 

покращення теплової ізоляції будівель і інженерних систем, полегшення матеріалів, які 

використовуються на транспорті, зменшення втрат електричної енергії, теплоти, води і 

інших енергоносіїв, удосконалення конструкцій технологічних установок, 

удосконалення методів зберігання с/г продуктів, скорочення витрат матеріалів і 

ресурсів. Так, наприклад, термомодернізація будівель дає можливість скоротити 

витрати теплоти і, відповідно, шкідливі викиди в атмосферу на 35-40%. 

З огляду на обмеженість ресурсу викопних видів палива, наряду із заходами з 

енергоефективності і енергозбереження, важливим стає також використання 

альтернативних джерел енергії, відновлювальних видів палива, таких як біомаса і 

біопаливо. 

У ході виконання проекту USAІD «Місцеві альтернативні джерела енергії: 

м. Миргород» вироблено актуальну концепцію розвитку біотеплоенергетики в Україні, 

яка полягає у такому: використання біомаси в якості палива в системах 

централізованого теплопостачання житлових і громадських будівель може бути 

успішним і економічно доцільним при певному співвідношенні теплового 

навантаження для житлових і громадських будівель на основі створення 
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«гібридних» комбінованих котелень, які мають працювати як на біопаливі, так і 

на природному газі. 

При цьому базове основне теплове навантаження буде компенсуватись роботою 

біокотлів, а «пікове» збільшення навантаження у періоди суттєвого зменшення 

температури зовнішнього повітря відбуватиметься  за рахунок роботи котлів на 

традиційному викопному паливі – природному газі.  

Частка теплової потужності котельні, яка буде покриватися котлом на біопаливі, 

залежить від співвідношення теплового навантаження споживачів на опалення і гаряче 

водопостачання і коливається від 60 до 90 %. 

У разі забезпечення відносної теплової потужності біокотла до 60-70 % загальної 

потужності котельні, річне вироблення теплоти біокотлом за певних умов (у разі 

зменшення відносного теплового навантаження на гаряче водопостачання) може 

досягати 90-99% загального річного вироблення теплоти в котельні. Таким чином, 

біокотли забезпечують вироблення переважної частки річної потреби теплоти. Саме 

тому значне збільшення теплової потужності біокотлів, що приводить до неминучого 

подорожчання «гібридної котельні», вже не потрібно. Зменшення частки теплового 

навантаження на гаряче водопостачання до 10% дає можливість обмежити мінімально 

необхідну потужність біокотла навіть до величин 50-60% загальної потужності 

котельні. 

Для умов котельні по пров.. Спартаківський, 8 у м. Миргороді з розрахунковим 

тепловим навантаженням 2,23 Гкал/год, з яких на опалення та вентиляцію необхідно 

1,34 Гкал/год, а на гаряче водопостачання –0,9 Гкал/год, частка навантаження на гаряче 

водопостачання становить близько 40%. Для забезпечення  вироблення біокотлом 80-

90% річних обсягів теплоти за таких умов потужність біокотла повинна становити 60-

70% загальної потужності котельні.  

Встановлення для такої котельні біокотла тепловою потужністю 1,5 МВт 

забезпечить генерацію близько 80% загальної річної кількості теплоти, виробленої 

котельнею. Таким чином, близько 4320 Гкал теплоти за рік буде вироблено за рахунок 

теплоти біомаси, що становить близько 5% річної кількості теплоти, яка генерується в 

системі централізованого теплопостачання м. Миргорода. Це уможливить досягти 

економії газу у розмірі 602 300 м
3
 за рік (економія видатків на природний газ у розмірі 

2,77 млн грн за рік у цінах 2013 р.). 

При застосуванні біопалива в системах централізованого теплопостачання 

необхідно враховувати деякі особливості використання біомаси, як палива:  

 залежність від атмосферних та інших умов довкілля; 

 залежність виходу біомаси від обсягів щорічних урожаїв; 

 періодичність природних циклів, внаслідок чого виникає незбалансованість 

постачання біомаси і вироблення теплоти. 

Зазначені проблеми вирішуються за рахунок влаштування складів тривалого 

зберігання біомаси і оперативних складів палива на території самих котелень, 

організації чітких логістичних схем забезпечення процесу збирання, транспортування і 

складування біопалива, запобігання зволоженню біомаси. Для цього котельні з 

використанням біомаси повинні мати відповідні під’їзні дороги, транспортні розв’язки і 

необхідні території. 

Забезпечити надійність централізованих муніципальних систем теплопостачання, 

особливо для комунально-побутових споживачів, у таких умовах можна також за 

рахунок дублювання біомаси традиційними викопними видами палива (природним 

газом) або за рахунок створення дублюючих теплогенерувальних потужностей на 

викопних видах палива.  
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На існуючий стан котельня по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргороді 

обладнана 5 котлами НІІСТУ із загальною тепловою потужністю котлів до 2,8 Гкал за 

год (2,6 МВт). Приєднане теплове навантаження на котельню становить 2,23 Гкал/год 

(2,59 МВт), із них 0,896 Гкал/год – на гаряче водопостачання і 1,336 Гкал/ год – на 

потреби опалення і вентиляції. Основним споживачем теплоти є житлові будинки м. 

Миргорода. Частка будівель, віднесених до категорії бюджетні та інші, становить 

близько 15%. 

Середній чинний тариф на теплову енергію – близько 500 грн/Гкал. Річне 

вироблення теплоти становить близько 5400 Гкал, річна кількість теплоти, відпущеної 

споживачам, становить 4671 Гкал. 

Існуючі котли НІІСТУ не задовольняють вимогам чинних нормативів ні за 

ефективністю використання природного газу, ні за рівнем автоматизації процесів 

горіння. Коефіцієнт корисної дії котельні наразі не перевищує 82% (у 2012 році на 

котельні було спалено близько 740 400 м
3
 природного газу із теплотою згорання 

близько 8550 ккал/м
3
 ). 

Але основною проблемою є те, що розташування діючих котлів в існуючій 

котельні є таким, що унеможливлює встановлення додаткових котлів на біомасі, або 

будь якого іншого обладнання (відсутність місця, необхідного для встановлення 

біокотлів і обладнання для них), також не дає змоги забезпечити впровадження 

автоматизованих систем управління відпуском теплоти і перерозподілу теплового 

навантаження між котлами на біомасі і на природному газі. Така ситуація є 

характерною для значної кількості котелень муніципальних систем теплопостачання. 

Таким чином, виникає необхідність у реконструкції існуючих газових котелень і 

переведення їх в режим комбінованих «гібридних», які працювали б на біопаливі і 

природному газі.  

Реконструкція має включати такі заходи: 

1. Демонтаж існуючих котлів громіздких і недостатньо ефективних, з огляду на 

рівень сучасних вимог, котлів на природному газі і встановлення сучасних 

компактних ефективних газових котлів, що дає можливість вивільнити місце для 

розташування в існуючих будівлях котелень біокотлів і забезпечить можливість 

автоматизації роботи котелень. Заміна котлів також уможливить підвищення 

ефективності роботи котелень в цілому на 3...5.%, а іноді і більше, що означає 

економію природного газу. 

Газові котли повинні бути обладнані індивідуальною димовою трубою  

2. Монтаж котла на біомасі з улаштуванням системи паливопідготовки, подачі 

палива, очистки і видалення продуктів згорання від біокотла через окрему 

димову трубу.  

Монтаж тепломеханічних систем котельні, а також систем подачі і підготовки 

палива, автоматизації процесу вироблення і відпуску теплоти, у тому числі 

перерозподілу вироблення теплоти між котлами на природному газі і на біомасі.  

Вибір обладнання та кошторисна вартість робіт повинні бути обґрунтованими в 

ТЕО проекту та в процесі розробки проектно-кошторисної документації, яка 

розроблятиметься та затверджуватиметься в установленому законодавством порядку. 

3. Проектні, пусконалагоджувальні роботи, здача в експлуатацію.  

Крім вказаних основних робіт із будівництва котельні на біомасі пілотним 

проектом передбачено також створення інфраструктури для стійкого постачання 

об’єктів теплоенергетики м. Миргород біомасою (збір біомаси, її перероблення, 

зберігання, транспортування, безперебійне постачання на котельню). Цей етап 

передбачає організаційне і матеріальне забезпечення кожного із етапів постачання 
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біомаси, включаючи фінансування витрат по закупівлі спеціального обладнання для 

збору біомаси, будівництву складів тривалого зберігання біомаси і підготовки 

біопалива.  

Наступним технічним питанням, яке потребує вирішення у ході впровадження 

об’єктів біотеплоенергетики, є оснащення таких котелень ефективними системами 

очищення продуктів згорання від забруднюючих речовин. Це спричинене, в першу 

чергу, тим, що біомаса, як правило, містить сірку у своєму складі, що призводить до 

наявності у складі продуктів згорання сірчистого ангідриду SO2. Крім того, у продуктах 

згорання біомаси будуть міститись інші характерні токсичні інгредієнти – зола, оксиди 

азоту NOx, монооксиду карбону CO. Останні два наведені інгредієнти містяться також і 

у складі продуктів згорання природного газу. 

Проблемним є і наявність хлору у складі біомаси. До складу соломи хлор 

потрапляє з ґрунту. Аналіз ґрунту різних районів Полтавської області підтверджує 

наявність у ньому зв’язаного хлору у кількості від 0,1 до 0,2 % мас. Причиною 

наявності хлору є, очевидно, практика внесення мінеральних калійних добрив, основу 

яких становить хлорид калію. 

Усе вищезазначене вимагає ретельного розгляду питань про вплив на довкілля 

викидів котлів на біомасі і вибору місць розташування таких котлів у щільній 

сельбищній зоні населених пунктів. Як правило, такі питання урегульовуються за 

рахунок дотримання санітарно-захисних зон котелень, виконання містобудівних умов і 

обмежень, впровадження високоефективних газоочисних установок. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», до 

проектної документації на будівництво таких котелень, як об’єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку, обов’язково додаються результати оцінки впливу на 

стан навколишнього природного середовища. При цьому відстань від котелень до 

житлових будинків, ділянок дитячих дошкільних закладів, шкіл, закладів охорони 

здоров'я, відпочинку та фізкультурних споруд слід встановлювати за погодженням з 

органами державного санітарного нагляду, але не менше 50 м від межі території 

об'єкту. Така вимога Державних санітарних правил може бути суттєвим обмеженням 

для розміщення котелень на території населених пунктів. 

Таким чином, використання біомаси у якості палива на котельні по пров. 

Спартаківський, 8 у м. Миргород, супроводжуватиметься ретельними техніко-

економічним обґрунтуванням, в якому необхідно враховувати всі чинники впливу – 

технічні, екологічні і економічні. 

На сьогоднішній день вартість енергії, яку отримують із альтернативних і 

відновлювальних джерел енергії, як правило, з ряду причин перевищує вартість 

енергії, отриманої із традиційних викопних палив. Тому при впровадженні заходів з 

енергоефективності і диверсифікації традиційних видів палива необхідно, з однієї 

сторони, – реалізація державного протекціонізму через надання податкових пільг, 

кредитів та інших видів підтримки біотеплоенергетики, а з другої – сприяння 

активному поширенню тих видів біопалива, виробництво яких перебуває близько до 

рівня економічної самооплатності і які в майбутньому зможуть самостійно 

розвиватися без підтримки держави, за рахунок самоокупності і заходів, спрямованих 

на формування і збільшення попиту та розвиток виробництва біопалив. Тому 

формування ринку біопалив, використання яких могло б зменшити тарифи на 

використання теплоти у порівнянні з природним газом, або хоча б утримати ці тарифи 

на існуючому рівні, є надзвичайно важливим. 



Проект «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» впроваджується ВБО «Інститут місцевого розвитку» за 
фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

5 

 

Щодо енергетичної безпеки, то вона є однією з базових складових системи 

національної безпеки держави. Енергетична безпека визначається спроможністю 

забезпечувати свої поточні і перспективні потреби в енергетичних ресурсах і захисту 

потреб та інтересів людей, суспільства і держави від системи потенційних загроз, як 

за нормальних умов існування, так і в надзвичайних ситуаціях.  

Диверсифікація джерел енергопостачання, заміна природного газу на біомасу в 

комунальній енергетиці сприятиме зменшенню енергетичної залежності України. 

 

Автор: Анатолій Григорович Колієнко, к.т.н., професор кафедри тепло-, газопостачання та 

вентиляції Полтавського національного технічного університету, консультант ВБО 

«Інститут місцевого розвитку», інженер-теплотехнік, сертифікований енергоаудитор 
 

 

 

 

 

  


