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Видання цієї брошура  здійснено в рамках проекту «Розробка та
впровадження технологій «зеленої» ресурсозберігаючої енергетики в м.
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Інформація про організацію
Вознесенська міська громадська організація «Агентство

економічного розвитку м. Вознесенська» була створена 24
листопада 2003 року.

Місія організації Cприяти збалансованому розвитку
міста, шляхом захисту прав громадян і формування відкритого
демократичного суспільства.

Реалізовані проекти:
1. «Виставка соціальних проектів» при підтримці

Східноєвропейського демократичного центру – 2004р..
2 «.Розробка презентаційного диску міста Вознесенська.»

– при підтримці Вознесенської міської ради – 2005 р.
3. У 2006 р. прийнята участь у розробці та реалізації

проекту «Впровадження у Вознесенський міській раді
інформаційно-аналітичної системи управління земельними
ресурсами».

4. «Створення громадської ради з питань надання
житлово-комунальних послуг в місті» при фінансовій підтримці
ICAP «Єднання» 2006 р.

5 «Прозорий бюджет» при фінансовій підтримці проекту
«Мережа громадянської дії в Україні UCAN» – 2006 р.

6. «Громадський контроль за якістю комунальних
послуг» при фінансовій підтримці Міжнародного фонду
«Відродження» - 2006 р.

7 «Аналіз місцевої політики органів в сфері
використання земельних ресурсів» при фінансовій підтримці
Міжнародного фонду «Відродження» – 2007 р.

8. «Протидія корупції в сфері управління земельними
ресурсами» при фінансовій підтримці проекту«Гідна Україна».-
2007-2009 рр.

9. «Дослідження якості муніципальної послуги з
оформлення права оренди землі» при фінансовій підтримці
проекту«Гідна Україна».– 2008р.

10. «Розробка та впровадження технологій «зеленої »
ресурсозберігаючої енергетики в м. Вознесенську» - при
фінансовій підтримці Фонду «Східна Європа» 2008 -2009 рр.
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твердими побутовими відходами», а сьогодні планується
запровадити на постійній основі курс “Уроки для стійкого
розвитку», який включає такі блоки як: «Поводження з ТПВ»,
«Енергозбереження», «Ресурсозбереження» та інші. Дуже
активну участь у популяризації роздільного збору сміття
приймають студенти Вознесенського коледжу. Після
прослуханих лекцій вони виявили бажання прийняти
безпосередню участь у впровадженні роздільного збору
сміття в м. Вознесенську. Волонтери вознесенського коледжу
допомагають розповсюджувати інформаційні листівки ,
спілкуються з мешканцями   міста  та розповідають їм  про
переваги запровадження роздільного збору сміття.

Після закінчення проекту роботи по впровадження
ресурсо – та енергозберігаючих технологій в  Вознесенську
будуть продовжуватись. У планах на майбутнє   охопити  всю
територію міста роздільним збором сміття,   запроваджувати
елементи   переробки вторинних ресурсів а також
використання альтернативних джерел енергії.
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органів місцевого самоврядування Миколаївської області.» В
рамках проекту було закуплено два трактори з причепами та
два подрібнювачі, які використовуються для виготовлення
щипи з відходів деревини. Також була закуплена лінія по
виготовленню паливних брикетів з відходів деревини,
соломи, тирси лушпиння і т.д.. Таким чином щипа може
використовуватись  безпосередньо як паливо для
твердопаливних котлів (наприклад  в музеї ім. Кібрика), або
для виготовлення паливних брикетів.

Друга частина реалізації проекту полягала у впровадження
роздільного збору сміття. Після довгих обговорень з
мешканцями міста представниками органів місцевого
самоврядування та комунального підприємства «СОМ» було
прийнято рішення про запровадження роздільного збору в
пілотному районі – мікрорайоні «Північному». 7 лютого в
пілотному районі було встановлено  8 спеціалізованих
майданчиків для роздільного збору сміття. На кожному
майданчику  знаходиться три спеціалізовані контейнери для
роздільного збору сміття та контейнери для змішаного сміття.
Спеціалізовані контейнери мають різний колір і  призначені
для збору: скла (зелений), пластмаси (жовтий), паперу (синій).
На сьогоднішній день можна сказати,  що впровадження
роздільного збору в пілотному районі дало позитивний ефект
– громадяни з розумінням поставились до такої ініціативи
про, що свідчить наповнюваність спеціалізованих
контейнерів. Враховуючи результативність експерименту
було прийнято рішення про встановлення в пілотному районі
додатково, ще чотирьох майданчиків  для роздільного збору
сміття.  Дуже важливу роль в успішності запровадження
роздільного збору сміття відігравала інформаційна компанія.
В рамках інформаційної компанії були розміщенні
інформаційні статті в місцевих газетах, кожен майданчик для
роздільного збору обладнаний інформаційним щитом,
інформаційні листівки були розміщенні в кожному будинку
пілотного району. Окрім того проводилась і продовжується
проводитись активна робота з молоддю міста. В усіх учбових
закладах працівниками нашої організації була прочитана
інтерактивна лекція на тему «Культура поводження з
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Вступ
За останні роки все більш очевидним стає наближення

енергетичної кризи, особливо в галузі вуглеводневого палива.
Традиційні види палива одержують з нафти, газу і вугілля.
Згідно оцінкам фахівців, цих природних ресурсів вистачить
не більше ніж на 100 років, причому вартість їх видобутку
постійно росте.

Незалежність будь-якої країни, це в першу чергу, її
енергетична незалежність – головна складова національної
безпеки.

Енергетична незалежність країни складається з
енергонезалежності її регіонів, для чого необхідне залучення
усіх власних видів енергоресурсів і науково-технічного
потенціалу регіонів. Ця конкретна цілеспрямована робота
повинна виконуватися не "зверху", а безпосередньо в
регіонах; областях, районах, селах і містах.

На протязі 2008-2009 років в місті Вознесенську
впроваджувалось два проекти по впровадженню новітніх
ресурсо- та енергозберігаючих технологій. В рамках першого
проекту, який реалізовувався Вознесенською міською радою
в місті було закуплено та встановлено лінію по виготовленню
паливних брикетів з відходів рослинного походження. А
одним з компонентів проекту «Розробка та впровадження
технологій «зеленої» ресурсозберігаючої енергетики в м.
Вознесенську» було практичне застосування відходів
деревини, як палива  при опаленні закладів  соціально-
культурної сфери.

Дана брошура містить інформацію та конкретні
приклади що до  переваг використання  альтернативних
джерел енергії та наглядні приклади їх застосування в місті
Вознесеньку. Автори сподіваються, що інформація викладена
в брошурі стане в пригоді людям не байдужим до нашого з
вами майбутнього та зробить вагомий вклад в популяризацію
використання альтернативних та відновлювальних джерел
енергії та запровадження ресурсо- та енергозберігаючих
технологій

Інформація про проект
Назва проекту: «Розробка та впровадження

технологій «зеленої» ресурсозберігаючої енергетики в м.
Вознесенську»

Термін реалізації: 07.04.08 р. – 31.03.09 р.
Виконавець проекту: Вознесенська міська громадська

організація «Агентство економічного розвитку м.
Вознесенська» (www.aer.voznesensk.net ) спільно з
Вознесенською міською радою та комунальним
підприємством «Санітарна очистка міста» (далі «СОМ»)

Проект  підтримано Фондом Східна Європа за рахунок
коштів, наданих компанією «Теленор», Фондом Євразія та
Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

В рамках проекту було заплановано впровадження в
місті вознесенську енергозберігаючих технологій та
роздільного збору сміття. На сьогоднішній день проект
знаходиться у завершальній стадії, тому сміливо можна
говорити про те, що нам вдалось зробити з того, що було
заплановано.

В рамках впровадження енергозберігаючих технологій
нашою організацією спільно с Вознесенською міською радою
було організовано переведення приміщення музею ім.
Кібрика (2000 м2 ) з центрального опалення на автономне.
Відмовившись від послуг центральної котельні (що
використовувала природний газ) сьогодні музей отоплюється
за рахунок двох твердопаливних котлів (по 100 кВт кожний).
Котли працюють на щипі, яку виготовляють з відходів
деревини (залишки дерев від обрізки в приватному секторі,
від кронації міських парків та скверів, деревина з садів та
інше). Виготовленням щипи займається комунальне
підприємство «Санітарна очистка міста», що в свою чергу є
частиною іншого проекту по впровадженню
енергозберігаючих технологій, що виконується
Вознесенською   міською радою. Проект має назву
«Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій
переробки відходів рослинного походження для забезпечення
потреб у паливних  брикетах закладів соціальної сфери
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Що таке паливні брикети та переваги їх використання.
У зв'язку з істотним подорожчанням основних

енергоносіїв останнім часом питання альтернативних джерел
палива стало найбільш актуальним. Місткість ринку і його
купівельна спроможність в даний момент несумісні з
наявністю таких альтернативних джерел. В Україні, на
відміну від Європи, можна сказати, що ринок альтернативних
паливних ресурсів знаходиться на самому початку свого
зародження. Вказані причини примушують шукати
альтернативні види палива, серед яких заслуговує на увагу
паливо з біомаси. Сировиною для його виробництва є
рослинні відходи, які в достатку є в Україні: лушпиння
соняшнику, гречки, просо, костра льону, солома, тирса м'яких
і твердих порід деревини і ін.

Сьогодні біомаса — четверте за значенням паливо у світі,
яке дає близько 2 млрд. т у.п. енергії на рік, що становить
близько 14% загального споживання первинних енергоносіїв
у світі (у країнах, що розвиваються — більше 30%, іноді до
50—80%). В Європі частка біомаси у загальному споживанні
первинних енергоносіїв становить, в середньому, більше 3%.
Окремі країни значно перевищують цей показник: Фінляндія
— 23% (світовий лідер), Швеція — 18%, Австрія — 12%,
Данія — 8%, Німеччина — 6%.

Скільки існує деревообробка, стільки існують й
відходи деревини у вигляді кори, тирси, стружки,
кускових відходів, які необхідно утилізувати. Паралельно
зі стрімким зростанням обсяг деревообробки неухильно
зростають вимоги до чистоти обробки деталей та виробів,
що призводить до збільшення відходів, утилізація яких
стала проблемою не тільки екологічною, а й економічною.
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Враховуючи  тенденції до зростання ціни на газ та
тарифів на централізоване опалення (Див. діаграму 1) термін
окупності може бути значно менше.
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Отже можна сказати, що даний експеримент став
гарним прикладом забезпечення енергетичної незалежності та
економічної раціональності за рахунок впровадження
ресурсозберігаючих технологій та використання
альтернативних джерел енергії.

Це цікаво знати !
Північні країни дуже мало використовують природний

газ через велику малозаселену територію – трубопровід
прокладати і обслуговувати невигідно. Для  обігріву вони
використовують три види палива: електрикові, спеціальну
солярку і дерево. Можна використовувати ресурси лісу,
лісових смуг, парків – при вирубці у нас це спалюється на
місці або гниє.  Також це зменшує споживання Україною
природного газу на декілька відсотків. Мета  полягає в тому,
щоб замінити частину російського газу (який є вельми
дорогим) на ті ресурси, які знаходяться в наший країні. Кожен
зменшений відсоток використання російського газу означає
меншу виплату грошей за межу і автоматичне збільшення
частинки нашого газу на внутрішньому ринку.
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Згідно з статистичними даними, тільки на лісопереробних
підприємствах України щорічно утворюється не менше 5 млн.
м3 тирси й кори. Щодо екологічного аспекту, то концентрація
шкідливих речовин в газах, які викидаються в повітря при
спалюванні відходів деревини, значно нижча, ніж при
спалюванні інших видів палива, а вартість тепла є значно
дешевшою, а якщо врахувати, що ціни на традиційні
енергоносії, як-от електроенергія, мазут, дизельне пальне та
газ, постійно зростають, то стає зрозумілим, як непросто
підприємствам виживати, особливо суб'єктам малого і
середньою бізнесу, яким в цих складних умовах потрібно
залишатись конкурентоспроможними.

Таблиця 1.
 Енергетичний потенціал біомаси та торфу в Україні

Вид палива
Енергетични
й потенціал,
млн. т у.п./рік

Солома зернових культур (без кукурудзи) 5,6
Стебло, початки кукурудзи та зерно 2,4
Стебло, лушпиння соняшника 2,3
Біогаз з гною 1,6
Біогаз зі стічних вод 0,2
Відходи деревини 2,0
Біогаз з полігонів твердих побутових відходів 0,3
Паливні брикети з твердих побутових відходів 1,9
Рідкі палива (біодизель, біоетанол) 2,2
Енергетичні культури (верба, тополя,
міскантус) 5,1

Торф 0,6
УСЬОГО 24,2

Практичне використання відновлювальних джерел
енергії

Спільними зусиллями громадської організації
«Агентство економічного розвитку  м. Вознесенська» та
Вознесенською міської ради було організовано переведення
приміщення музею ім. Кібрика на  автономне опалення. Зараз
музей опалюється двома твердопаливними котлами
потужністю 100 кВт кожний. Загальна площа музею складає
2000 м.кв. Паливом для котлів слугує щипа, що
виготовляється КП «СОМ» з відходів деревини

Розрахунок періоду окупності
Приміщення музею ім.. Кібрика та Центру дитячої

творчості (далі ЦДТ) в період з 6 лютого по 6 квітня 2009
року опалювалося твердопаливними котлами. За цей період
на опалення було витрачено 48 тон щипи, яка закуповувалася
по ціні 150 грн. за тону. Обслуговування котельні
здійснювалося 3 кочегарами з місячним фондом заробітної
плати 2024,43 грн. За  аналогічний період 2008 р. при
централізованому опалені було витрачено 46,7 Гкал при
сьогоднішній ціні 602,33 грн./Гкал.
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Виходячи з наявного потенціалу біомаси в Україні,
спеціалістами Агентства з відновлюваної енергетики і НТЦ
«Біомаса» розроблена концепція розвитку біоенергетики в
Україні, що включає майже всі технології отримання енергії з
біомаси. Загальна теплова потужність цього обладнання
складає 9000 МВт, що дає можливість замістити до 5,0 млрд.
м3/рік споживання природного газу і зменшити викиди
діоксиду вуглецю майже на 10 млн. т/рік. Повне
впровадження цієї концепції є реальним вже до 2015 р.

Як показує аналіз виготовлені брикети мають високу
тривалість горіння (30 хвилин) і тління (100 хвилин). Це
означає, що в порівнянні із звичними дровами, закладку в піч
можна проводити рідше в три рази. Брикети горять з
мінімальною кількістю диму, не стріляють, не іскряться.
Після згорання брикети перетворюються на вугілля, як звичні
дрова.

Теплотворення
брикетів більше ніж  у
звичних дров і практично
рівно теплотворенню
кам'яного вугілля.
Застосовуються як паливо: в
будинках, камінах, печах,
фермах, теплицях, саунах,
великих і малих виробництв,
а також в заводських
 котельних і ТЕЦ, дачах, на залізничному транспорті і інших
місцях, де є установки, що працюють на твердому паливі.

Як приклад розглянемо
відходи масложирової
галузі, зокрема, лушпиння
соняшнику. Паливні
брикети з лушпиння,—
екологічно чисте паливо з
унікальними властивостями.

 Основним видами сировини будуть:
 залишки деревини від обрізки дерев в місті
 деревина від санітарної очистки міста
 відходи від переробки насіння соняшника
 солома з сільськогосподарських полів
 відходи від переробки деревини

В результаті реалізації проекту було створено дві
виробничих ділянки по  збору, утилізації та переробці
відходів рослинного походження на паливні брикети та
пункти для заготівлі сировини, зменшився вивіз та утилізація
органічних відходів що забезпечує збереження території
звалища, а також забезпечує покращення екологічного
становища міста та району.

Схема технологічного процесу сушки та
брикетування відходів деревини

Розрахункова собівартість 1 т паливних брикетів, що
вироблятимуться на підприємстві складає 400 грн., а  ціна від
800 до 1000 грн/т. При повній завантаженості лінії вона зможе
виробляти 1,5 т за зміну, тобто близько 400 тонн  за рік, що у
вартісних показниках складає  320 - 400 тис. грн.
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Паливні брикети з лушпиння соняшника відрізняються
високою тривалістю горіння з мінімальною зольністю. Для
порівняння: зольність кам’яного вугілля — 30%, паливних
брикетів із лушпіння соняшника — 0,5%. Крім того, паливні
брикети володіють дуже низькою емісійністю вуглекислого
газу. Викиди СО2 від паливних брикетів у 10 разів менші, ніж
від спалення газу, у 20 разів нижчі, ніж від спалення
деревного вугілля і в 50 разів менші, ніж від спалення
кам’яного вугілля.

У основі технології виробництва деревних паливних
брикетів лежить процес пресування дрібно подрібнених
відходів деревини (тирса) під високим тиском при нагріванні,
зв'язуючим елементом є ЛЕГНІН, який міститься в клітинах
рослин.

Значна частина відходів
лісопильної і деревообробної
промисловості, включаючи
відходи тирси, з тієї або іншої
причини не знаходить
технологічного вживання і
вивозиться на звалище,
забруднюючи оточуюче
середовище.

Один з найпростіших і найефективніших способів
підготовки деревних відходів до утилізації - їх брикетування
методом пресування.

Утилізація тирси і відходів - це тонкий технологічний
процес, здатний перетворювати деревообробне виробництво
на екологічно чистий, безвідходний, високорентабельний
продукт.

Енергетичні проблеми всім добре відомі. Потреби
ростуть, природні ресурси скорочуються. Вживання нових,
альтернативних джерел енергії повинно забезпечувати наші
потреби з більшою ефективністю, і з більшою віддачею.

Виробництво паливних брикетів у Вознесенську

В 2007 році за ініціативи Миколаївської обласної ради,
Вознесенської міської ради та Вознесенської районної ради
було підготовлено корпоративний проект «Впровадження
енерго- та ресурсозберігаючих технологій переробки відходів
рослинного походження для забезпечення потреб у паливних
брикетах закладів соціальної сфери органів місцевого
самоврядування Миколаївської області» на Всеукраїнський
конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування в Україні. Реалізація завдань проекту
передбачена на території міста Вознесенська та
Вознесенського району.

Головною метою проекту було створення виробничих
ділянок по виготовленню висококалорійних паливних
брикетів з відходів рослинного походження у вказаних
районах, що дозволить залучити в паливний оборот місцеві
ресурси, збільшити кількість робочих місць, істотно понизити
вартість твердого палива з урахуванням доставки.

Задачі проекту:
1. Вирішення проблеми переробки, збору та утилізації

відходів рослинного походження.
2. Зменшення вивозу органічних відходів на звалище

та збереження території звалища.
3. Покращення екологічного стану в регіоні.
4. Забезпечення мешканців регіону екологічно чистим

та здешевленим видом палива.
5. Збереження зелених насаджень та лісосмуг на
території регіону від несанкціонованої вирубки.

В рамках проекту було закуплено обладнання для
оснащення комплексу по винотовленню палевних брикеті. До
комплексу входять два трактори з причепами, два
подрібнювача деревини та безпосередньо лінія по
виготовленню паливних брикетів. Збором сировини та
виготовленням паливних брикетів в місті займається
комунальне підприємство «Санітарна очистка міста».
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Брикетування дозволяє в 4 - 8 разів підвищити
ефективність використовування транспортних ємкостей
при перевезенні відходів, що забезпечено ущільненням в 6
- 12 разів тирсу і стружки - відходів деревообробки.

В умовах постійного зростання цін на енергоносії
(кам'яне вугілля, природний газ, нафта) потреба в паливних
брикетах стала зростати. При згоранні теплотворна здатність
звичних брикетів із деревини складає 4000 - 4400, а брикетів з
кори - 4500 - 6000 ккал/кг.

За даними Державного
комітету статистики кількість
соломи в Україні складає
34,5 млн. т., потенційної
соломи для брикетування - 1
- 1,5 млн. т., що еквівалентно
0,5 - 0,7 млн. т. у.п. Цей
потенціал доповнюють
відходи  переробки гречки,

кукурудзи, соняшника, бобових та ін.
Важливе значення має і екологічний аспект проблеми:

крім того, що економічно ефективно розв'язується проблема
очищення території від відходів, брикети з відходів деревини
і кори практично не містять сірки і мають високу реакційну
здатність, тому в продуктах їх згоряння відсутні сірчистий і
сірчаний гази, а зміст окислу вуглецю мінімальний. Крім
того, зола від спалювання брикетів, що становить 0,3 - 1 %
загальної маси, володіє властивостями ефективного калієвого
добрива, а кам'яновугільна зола токсична.

Брикетування відходів деревообробних виробництв
дозволяє одержати чудове джерело енергії без забруднення
навколишнього середовища, а відходи від їх спалювання є
прекрасним "енергетичним джерелом" для життя і зростання
оточуючих нас рослин.

Переваги паливних брикетів в порівнянні з дровами:

 Теплотворна здатність брикетів складає ~5 кВт*ч/кг,
тоді як деревини ~1,5 кВт*ч/кг. Тобто 1 кг БРИКЕТІВ
в 3-3,5 рази віддає тепла більше, чим дрова.

 Щільність брикетів складає 1200 кг/куб.м, насипна
щільність 1000 кг/куб.м; Насипна щільність дров
близько 300 кг/куб.м. Таким чином, один
великовантажний самоскид, що везе 15 куб.м палива
привезе вам або 4500 кг дров, або 15000 брикетів.

 Вологість дров від 40 до 55%.Вміст вологи в брикетах
не більше 8-12%.Це говорить про те, що, купуючи той
же самоскид дров ви реально замість палива привозите
половину води - близько 2250 кг! Таким чином,
реального палива залишається 2250 кг, частина якого
(близько 25%) піде на випаровування цієї води, а не на
віддачу тепла!
 Таким чином, реального палива залишається

2250 кг, частина якого (близько 25%) піде на випаровування
цієї води, а не на віддачу тепла!
Отже, підрахуємо:
Машина брикетів 15000 кг*5кВт*ч/кг=75.000 кВт*ч.
Машина дров 4500 кг*1,5кВт*ч/кг=6 750 кВт*ч.
Підсумок: машина БРИКЕТІВ привезе палива по
теплотворній здатності в 11 разів більш ніж машина дров.

За машину БРИКЕТІВ ви заплатите стільки ж грошей,
скільки за дві машини дров. Проте, придбавши брикети, ви
отримаєте за ту ж вартість в 5-6 разів БІЛЬШЕ ЕНЕРГІЇ

10 11


