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«Я категорично 
проти того, щоб від-
новлювальні джере-
ла енергії — брикети 
дров’яні, дрова, тир-
су, тріску називали 
альтернативними ви-
дами палива. Як на 
мене, в Україні — це 
основний вид палива, 
основний вид віднов-
лювальної енергії, яку 
ми можемо споживати 
та виробляти у великих 
обсягах. Свого часу 
уряд Яценюка розпо-
чав реформування па-
ливно-енергетичного 

комплексу. Ми розуміли, що підняття тарифів — це 
найбільш непопулярна політична річ. Ми ставимо 
за мету, щоб через 10 років Україна стала повністю 
енергетично незалежною країною.» Олег Медуниця.

Зокрема про це йшла мова в інтерв’ю з народним 
депутатом України у попередньому номері. До Вашої 
уваги продовження цієї розмови.

ßк відомо у Íімеччині праöþº програма, 
яка стимулþº перехід на відновлþвані дæере-
ла енергії. Íімеöький уряд виділяº 7800 ºвро 
коæному домоволодіннþ, яке готове замінити 
наôтове паливо пелетами, оптимізувати своþ 
котельну установку, áункер зáерігання і вста-
новити сонячні áатареї на даху áудинку аáо 
в саду. ×и плануºться ùось подіáне у нас?

Справа в тому, що ми можемо прийняти будь-
який закон, у тому числі й стосовно цього. Але я не 
думаю, що це буде працювати в нинішніх умовах. 
Німеччина на сьогодні знаходиться у європейському 
співтоваристві. ªвропейський центробанк кредитує 
економіку ªвросоюзу у вигляді 60-ти млрд. євро. 
щомісяця. Комерційні банки отримують ці кошти 
і кредитують бізнес. У нас нацбанк апріорі цього 
не може робити, бо ті комерційні банки, які у нас є, 
вже завтра підуть на міжбанки, і курс долара та євро 
відразу удвічі зросте. Тому у нас зберігається така 
висока відсоткова ставка. І лише, як виняток, цей 
механізм працює по Ощадбанку та європейським 
коштам. Ми маємо, насамперед, ці кошти спрямувати 
на утеплення помешкань та переведення котлів з га-
зового джерела енергії на відновлювальні. Ресурсів 
у нас для цього вистачає. Тому є куди розвиватися. 
Я переконаний, що споживання газу в Україні буде 
поступово зменшуватись.

Çа останні п’ять років на скільки ми наáли-
зилися до мети ùодо скорочення використання 
російського газу?

У першу чергу дуже швидко переорієнтовується 
бізнес. Приміром, в області лідируючим підприєм-
ством щодо переходу на місцеві види палива є «Кера-
мейя». Коли ціна на газ стрімко почала зростати, вони 
фактично замінили 60% споживання газу місцевими 
видами палива. Вони почали вдувати в тунельні печі 
дроблені пелети. Щодня їх на виробництві спалюють 
до 10-ти тонн. Також більше 10 років свої величезні 
цехи опалює дровами підприємство «Укрросметал». 
І таких випадків на Сумщині чимало.

×и не стане öіна на дрова непомірно 
високоþ?

На скільки б вона не зросла, вона точно буде 

економічно вигіднішою, ніж ціна на газ. Принаймні, 
у найближчі років 15–20. Потрібно переходити на 
використання тріски й відходити від споживання 
дров. Проте головна проблема на сьогодні — від-
сутність ринку збуту. Якщо дрова ліквідний товар, то 
тріска — навпаки. Я переконаний, що це завдання 
влади — популяризувати впровадження котлів на 
щепі. Бо, як свідчить європейська практика тих са-
мих країн Балтії, — тріска там основний вид палива.

Ваші поради керівниöтву міста та оáласті.
Я хотів би звернутись до наших керівників, де-

путатів місцевих рад. Не слід чекати від держави 
якихось настанов, директив. Потрібно брати ініціа-
тиву у свої руки. Слідкувати за новими технологіями 
і головне вчитися на досвіді країн, які постраждали 
від російської газової агресії.

Я переконаний, що після децентралізації пи-
тання заміщення постане ще гостріше. Місцеві 
громади почнуть рахувати власну копійку. У цьому 
році з тіла медичної й освітньої субвенції питання 
комунальних послуг лягло на плечі місцевого бю-
джету. Тобто держава дасть кошти лише на заро-
бітну плату вчителям і медикам. На опалення, воду 
та світло вони мають заробити самі. А це не мало 

не багато — близько 100 млн. грн. Для порівняння, 
за ці кошти можна придбати 30 нових тролейбусів
Якби ви побували на зеленому полігоні у Сумах, 
це — пекло в пеклі. Машини звозять гілля, листя, 
побутове сміття, і ці величезні купи горять усю зиму. 
Тобто горять реальні гроші. А тому я вже звернув-
ся до Сумського міського голови стосовно того, 
щоб було, по-перше, посилено відповідальність за 
несанкціоноване, незаконне спалювання органіч-
ної сировини, і винні, щоб сплачували штраф. По-
друге, розпочати облаштування зеленого полігону 
таким чином, щоб на ньому можна було дробити 
гілки та тріску, а також установити відповідне об-
ладнання для брикетування листя. Щоб ця орга-
нічна сировина не спалювалася, а перероблялася.
Як результат, постане питання, куди це все потім 
дівати? Відповідь однозначна — усі освітні установи 
мають перейти на ці види палива. Бо сьогодні ситу-
ація, м’яко кажучи, виглядає по-дурному. Приміром 
5-та школа на Баранівці, або школа у Нижньому Пі-
щаному знаходяться практично у лісі, а опалюються 
газом. Тому підхід має бути комплексним. Це дуже 
самоокупні проекти. Бюджет міста Суми наразі пе-
ревиконаний на 20%.

Чому врожай 
залишаєтся у полі

(стор. 2)

Чим сухіше зерно, тим 
більше прибуток 

(стор. 3)

Ціна на газ здивує

(стор. 4)
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“ Гаç — öе політична çáроÿ 
у рукаõ Ðоñіéñько¿ Федераöі¿. 
Ìи повинні øукати ñво¿ 
øлÿõи, ÿк çіñкочити ç «гаçово¿ 
голки». „

“ Ìіñöеві депутати повинні 
приéнÿти длÿ ñеáе ріøеннÿ, 
ùо коøти від перевиконаннÿ 
міñöевиõ áþдæетів неоáõідно 
ñпрÿмовувати на підвиùеннÿ 
енергоеôективноñті та 
переõід на міñöеві види 
палива. „

ГАЗ — ЦЕ ПОЛІТИЧНА ЗБРОЯ 
У РУКАХ РОСІЇ

Íародниé депутат Óкра¿ни 
Ìедуниöÿ О.В.

Шановні читачі! 
Прийміть найщиріші вітання з 

Новим 2017 роком і Різдвом 
Христовим!

 Бажаємо  Вам міцного здоров’я, 
життєвої наснаги, тепла та затишку у 

Ваших родинах. Здійснення усіх заповітних 
прагнень і  мрій. Бажаємо в Новому  

році  вірних друзів та надійних партнерів, 
стабільності, нових ідей та позитивного 

розвитку у Ваших справах!
Тепла, миру та злагоди кожній 

українській родині!

З повагою колектив редакції 
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З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

Україна вже зро-
била перші кроки назу-
стріч зеленій економіці 
та енергоефективності, 
впроваджуючи сучасні 
технології. Адже вони 
допомагають заоща-
джувати використання 
традиційних ресурсів, 
яких наразі не вистачає 
у світі. Верховною Радою 
України прийнято за-
кон про енергосервісні 
контракти, який дозво-
ляє залучати інвестиції 
у енергоефективність 
бюджетних установ та 

проводити їх модернізацію. Адже це один з найенерго-
ємніших секторів. Також прийнято Національний план 
дій із відновлюваної енергетики на період до 2020 року. 
Його виконання в повному обсязі дасть можливість збіль-
шити частку енергії, виробленої з альтернативних видів 
палива, з 4,5% у 2016 році до 11% — у 2020 році. Урядом 
схвалено проект закону України про укладення довго-
строкових п’ятирічних договорів на постачання теплової 
енергії з альтернативних видів палива у бюджетну сферу. 
Це відкриває дорогу інвестиціям.

Сергій Бульдович, директор ТОВ «Біотепло Суми», 
займається теплогенерацією вже не перший рік. Каже, 
завдяки цим документам на ринок теплогенерації прийшли 
інвестори, які своїм власним капіталом створюють аль-
тернативу природному газу шляхом установки на об'єктах 
соціального значення (школи, лікарні, інтернати та ін..) 
твердопаливних котлів, що працюють на альтернативних 
видах палива (дровах, брикетах, пелетах, трісці, тирсі 
тощо). Створюються додаткові робочі місця, а вартість ви-
робленої теплової енергії на альтернативних видах палива 
нижча, ніж на природному газі. Тим самим створюється 
конкурентний ринок. Втім, наголошує очільник товари-
ства, не без мінусів. За чинним законодавством інвестори 
мають проблему, адже термін дії договорів на постачання 

теплової енергії з бюджетними установами обмежений 
двома роками. Але реальний термін виходу проекту на 
окупність, на повернення інвестицій становить п’ять років.

Сергій Володимирович говорить: «У нас є шанс знизити 
тарифи на тепло мінімум на 10% і поліпшити торговельний 
баланс України на 300–650 мільйонів доларів у рік. Все 
залежить від одного закону». 22 вересня Верховна Рада 
в першому читанні прийняла законопроект "Про внесен-
ня змін до Закону України "Про теплопостачання". Його 
мета — стимулювання виробництва тепла з альтернативних 
джерел енергії. По-перше, законопроект пропонує встанов-
лення органами місцевого самоврядування для населення 
і бюджетних організацій тарифів на теплову енергію, що 
виробляється з аль-
тернативних джерел, 
на рівні 90% від діючих 
в населеному пункті та-
рифів на теплову енер-
гію з газу. По-друге, 
це ліцензування об-
ласними державними 
адміністраціями гос-
подарської діяльності 
з виробництва, тран-
спортування та поста-
чання теплової енергії, 
що виробляється з ви-
користанням альтерна-
тивних джерел.

У рамках децентра-
лізації він передбачає передачу повноважень по встанов-
ленню тарифів органам місцевого самоврядування, де 
тариф на альтернативне тепло встановлюватиметься за 
простою і зрозумілою формулою, яка не вимагає багато-
сторінкових розрахунків і перевірок. Цей тариф забез-
печує мінімально прийнятний рівень рентабельності для 
залучення інвестицій в цю галузь. Причому затверджується 
тариф у тарифних відділах виконкомів органів місцевого 
самоврядування, чим вирішується проблема черг у НКРЕ. 
Запропонований у законопроекті підхід формування та-
рифів дозволяє збільшити рентабельність інвестицій з 6% 

до 15–20%. За таких умов кінцевий споживач відразу, а не 
через кілька років, відчуває економічний ефект у зниженні 
тарифів, а компанія, що здійснила інвестицію, матиме до-
статні гарантії для повернення коштів.

Як приклад, Сергій Володимирович наводить досвід 
країн близького зарубіжжя. Одним із світових лідерів із 
використання енергії біомаси в централізованому тепло-
постачанні є Литва. Досягнута частка біопалива у системах 
централізованого теплопостачання — 61%, запланована на 
2020 рік — 80%. Ці ж показники в України значно скромніші. 
На сьогодні, щоправда, каже Сергій Бульдович, є проблема 
знищення лісів, і її треба вирішувати шляхом наведення 
порядку і запровадження сучасного менеджменту в лі-

совій галузі. Але біоенергетика не претендує 
на діловий ліс, а якраз споживає відходи та 
залишки від основної господарської діяль-
ності: дрова, бурелом, хворі й засохлі дерева, 
порубкові залишки. Крім того, біоенергетика 
споживатиме велику частку аграрних відходів 
і залишків (солома злакових, стебла кукурудзи, 
стебла і лушпиння соняшника, спеціально ви-
рощувані енергетичні культури: верба, тополя, 
міскантус), а також брикети. Прийняття даного 
законопроекту, говорить Сергій Володими-
рович, дає, по-перше, споживачу можливість 
гарантовано отримувати альтернативне тепло 
на 10% дешевше від газового. Це поступово 
знижуватиме загальну ціну теплової енергії для 
кінцевих споживачів. По-друге, це перший крок 
до подолання монополії у виробництві тепла, 

а також створення конкуренції при виробництві теплової 
енергії. Закон стане першим кроком до створення кон-
курентного ринку теплової енергії. По-третє, з’явиться 
новий кластер української економіки, нові робочі місця, 
нові машинобудівні заводи. По-четверте, зменшиться 
споживання та імпорт газу, покращиться торговельний 
баланс і знизиться тиск на гривню. По-п'яте, підвищиться 
енергетична безпека країни. Також законопроект приведе 
до значного позитивного макроекономічного ефекту. Від 
нього виграють усі без винятку, а програють лише ті, хто 
звик заробляти на "сірих" схемах, маніпуляціях та корупції.

ЗА КРОК ДО РЕВОЛЮЦІЇ, АБО ТЕПЛО БЕЗ ГАЗУ

З кожним роком 
в Україні розширюють-
ся площі під зернову 
кукурудзу. Втім 20–30% 
урожаю залишається на 
полях через дефіцит від-
повідної техніки, зокрема 
сушильних комплексів. 
Петро Черненко, канди-
дат сільськогосподар-
ських наук, заслужений 
працівник сільського 
господарства, керівник 
фермерського господар-
ства «Деметра Агро», як 
досвідчений фермер, 

каже, що в хороший рік кукурудза без проблем може мати 
стовідсоткову рентабельність. Тому він хоче виділити під 
неї нові площі та сушити зерно у себе в господарстві, аби 
не платити зайві кошти елеватору. Три кілограми кукуру-
дзяних стержнів замінюють кубометр газу.

Кукурудза — одна з небагатьох культур, яку практично 
неможливо досушити в полі до необхідної вологості або 
досушити на току чи в металевому силосі методом низь-
котемпературного сушіння. Без високотемпературного 
сушіння кукурудзи в зерносушарці не обійтися. Ця тех-
нологія зазвичай добре організована на елеваторах, але 

елеватору потрібно заплатити біля 400 гривень за тонну 
вологої кукурудзи, враховуючи всі операції (приймання, 
доочистка, сушіння, відвантаження). Якщо фермер має 
3000 тонн кукурудзи, то повинен віддати елеватору 1,2 
мільйона гривень. Для того щоб висушити 3000 т куку-
рудзи від 25% вологості до 15% за 30 днів, фермерська 
сушарка повинна мати реальну продуктивність 5 т/год. 
Петро Олексійович говорить, що для прикладу можна на-
вести ефективність роботи зерносушарки на різних видах 
палива, адже основні затрати при експлуатації підуть на 
енергоносії. Розрахунок окупності наведено у таблиці.

Аналізуючи отримані цифри, бачимо, що найбільш 
ефективними енергоносіями для сушіння кукурудзи будуть 
дрова. За 1–2 сезони зерносушарка на дровах повністю 
окупить затрати фермера на обладнання і починає прино-
сити відчутний прибуток за рахунок дешевих енергоносіїв.

Чому ж у господарствах України практично не засто-
совують зерносушарки на дровах? Адже на заході країни, 
в північних районах та на Поліссі цього виду палива цілком 
достатньо і часто дрова за ціною значно дешевші за 40 
коп./кг. А тому, що на ринку відсутні пропозиції якісних 
зерносушарок, які працюють на дровах. З метою зниження 
пожежної безпеки такі сушарки повинні мати теплообмін-
ники. Крім того, для гарантовано якісного регулювання 
температури повітря в зоні сушіння часто застосовується 
проміжний теплоносій (вода або водяна пара). В результаті 
вартість такої зерносушарки зростає і стає значно ви-

щою, ніж у конку-
рентів на звиклих 
енергоносіях. Ви-
в ч а ю ч и  д о с в і д 
Бразилії в сушін-
ні кукурудзи, сої, 
можна побачити, 
що ця країна не 
пішла шляхом ви-
соких технологій 
та автоматизації 

в сушінні зерна природним газом, а пішла своїм шляхом, 
вдосконалюючи прості та надійні методи сушіння дровами 
та підвищуючи продуктивність обладнання. Бразилія за 
рік збирає два врожаї кукурудзи і три — сої і є одним із 
найбільших у світі виробників зерна. Як правило, це 150 
мільйонів тонн за рік. Більше 60% бразильського зерна 
проходить через шахтні зерносушарки. Основним енер-
гоносієм при сушінні зерна є дрова, а саме: евкаліпт, якого 
в країні достатньо. Рідше це лушпиння соняшнику або 
рису. Сушіння дровами забезпечує їм значну економію 
в порівнянні зі зрідженим газом або нафтопродуктами. 
Природний газ для сушіння зерна в Бразилії практично не 
використовується. Теплогенератори для зерносушарок 
на дровах застосовуються в країні дуже широко і їх по-
тужність часто сягає 11 МВт і вище. Такі теплогенератори, 
як і всі попередні моделі, працюють без теплообмінників, 
вони відносно прості за конструкцією і не дорогі. У те-
плогенератора відсутній теплообмінник, але зерно після 
проходження через сушарку не має характерного запаху, 
що забезпечується як конструкцією теплогенератора, 
так і системою змішування повітря перед подачею його 
в зону сушіння. Щоправда, іноді, коли дрова сирі, такий 
запах може виникати, але після вентиляції зерна в ме-
талевому силосі протягом 1–2 діб він повністю зникає. 
При експортуванні висушеного на дровах зерна ніколи 
не виникають проблеми, пов’язані з невідповідним запа-
хом. Температура повітря, яке подається в зону сушіння, 
регулюється шляхом додавання повітря з навколишнього 
середовища. Крім того, зерно в шахтних сушарках завжди 
рівномірно висушене, оскільки при технологічному процесі 
воно постійно рухається та перемішується і часто, коли 
потрібно зняти більше ніж 5% вологи, зерно проходить 
два і більше рази по шахті. Такий досвід має Бразилія, 
каже Петро Олексійович, але хотілося б сподіватися, що 
незабаром подібні сушильні комплекси на альтернативних 
видах палива вітчизняного виробника з’являться і у нас. 
На сьогодні такі сушарки є, але всі вони у своїй більшості 
імпортні, дорогі, а отже, нерентабельні.

ЧОМУ ЩОРОКУ ПОНАД 20% УРОЖАЮ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА ПОЛЯХ

Вид палива Теплотвор-
ність, ккал*

Ціна, 
грн.

Витрати на 
сушіння 1т 

кукурудзи на 
10%, грн.*

Окупність при сушінні 
кукурудзи

т сезонів

Дизильне паливо, л 8 400 19,00 384,56 12 293 4-5

Газ, м3 9 500 9,00 161,05 5 700 2-3

Дрова, кг 2 500 0,55 37,40 4 566 1-2

*для сушіння 1т кукурудзи на 10 відсотків потрібно теплової енергії 170 000 ккал

Керівник ФГ «Деметра 
Агро», Черненко П.О.

Директор ТОВ «Біотепло 
Суми» Бульдович С.В.

Окупність зерносушарки на різних видах палива
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В НОВИЙ РІК З НОВИМ ПРОДУКТОМ
Інтенсивне нарощування врожайності є прибутковим 

в глобальному баченні, тому питання зберігання зібраного 
багатого врожаю стає дедалі гострішим — паралельно зі 
збільшенням показника середньої врожайності зернових 
в Україні. Зважитись на будівництво сучасного елева-
торного комплексу не так легко, але цей час неминуче 
наближається: безглуздо піддавати псуванню свій вели-
кий урожай, бо, таким чином, результат не виправдовує 
витрачених зусиль.

Кліматичні умови вимагають практично все вирощене 
зерно піддавати процесу висушування. Сушіння зерна 
у постзбиральний період та його зберігання — найваж-
ливіші етапи, що визначають збереження та вартість 
продукту. У фермерських господарствах зерносушарка 
є інструментом управління процесами передпродажної 
підготовки врожаю та післязбиральної обробки. Для 
господарств з угіддями 3–5 тис. га мати власну зерно-
сушарку — більш ніж необхідно. І бажано ще невеликий 
елеватор. У даний час дефіцит потужностей для сушіння 
та зберігання зернових дуже великий.

Важливість підвищення якості зберігання також дикту-
ється стратегією розвитку експорту, яка наразі все більш 
актуалізується в Україні. Умови високої європейської 
стандартизації ще не зовсім нам по зубах, налаштування 
під них відбувається загалом досить повільно, оскільки 
ці умови зобов’язують до високої відповідальності, до 
якої, на жаль, — будемо чесними — наші бізнесмени 
після багатьох років замкненості ще не звикли. Але, як 
відомо, розвиток можливий тільки при виході із зони 
комфорту. Наша зона комфорту вже перестає бути такою, 
вона руйнується, тріскає по швах — і це благий процес, 
попереду — вихід на новий рівень, нехай, можливо, і че-
рез чорний хід. Гострість аспекту переробки сільсько-
господарських культур також зумовлена енергетичним 
питанням. Хтось каже, що глобально реорганізовувати 
енергетику в Україні ще рано, економіка не готова, але 
тільки не було б такого, що вже пізно. Скажемо — вже 
настав час! Доцільність заміщення газу в усіх галузях 
промисловості, де це можливо, ні в кого не викликає 
запитань. Вироблення біопалива має стати постійним 
та буденним, яким сьогодні нам здається добування 
вугілля та нафти.

Як повідомив заступник голови Сумської ОДА Ми-
кола Анатолійович Подопригора, департаментом 
АПК разом зі СНАУ у серпні 2016 року був проведений 
форум з органічного виробництва, в рамках якого діяла 
виставка зерносушильного обладнання, котлів на трісці 
та обладнання для заготівлі тріски. Навесні наступного 
року заплановано навчально-практичний семінар, де 
йтиме мова про використання відновлювальних джерел 
енергії в сільському господарстві на базі одного з під-
приємств області.

В Сумській області з року в рік спостерігається тен-
денція збільшення посівних площ під сільськогосподар-
ськими культурами. Так, під урожай цього року посівна 
площа становила 1114,9 тис. гектарів, що на 2,5 тис. 
гектарів більше, ніж у 2015 році, та на 28,6 тис. гектарів 
більше до 2014 року. Зокрема площа зернових культур під 
урожай 2016 року становила 643,7 тис. га. Гречкою було 
засіяно 21,2 тис. га, або 108,1% до 2015 року (+1,6 тис. 
гектарів), що є найбільшою посівною площею серед 
регіонів України.

На Сумщині діють 34 хлібоприймальні підприємства, 
потужність сушильних агрегатів яких становить 55 тис. 
тонн зерна за добу. Всі вони працюють переважно на 
природному газі. На сьогодні аграрії області збільшують 
власні сушильні потужності: у сільськогосподарських під-
приємствах налічується 146 сушильних установок, із них 
72 працюють на природному газі, 28 — на дизельному 
пальному, 17 — на соломі та пелетах, 14 — на дровах. 
Установка власної сушарки з подальшим зберіганням 

зерна на складах дозволяє збувати його у час підви-
щення ціни.

Компанія «Техно-Біо-Енерго-Сервіс» пропонує 
комплексне вирішення проблем сушіння зернових куль-
тур — комплекс AgroFire, який працює на біомасі. Його 
основними складовими елементами є: багатопалив-
ний теплогенератор потужністю, що забезпечує процес 
сушіння теплом, двошахтна рециркуляційна зерносу-
шарка, система автоматичного керування та допоміжне 
устаткування.

Джерелом гарячого повітря для зерносушильного 
комплексу є теплогенератор, що працює на різноманітних 
видах біопалива — зерновідходах, подрібненій соломі, 
трісці, тирсі дровах тощо. Спалювання відбувається в фу-
терованій вогнетривкою цеглою камері при температурі 
до 1400 °C. Висока температура та подвійне підведення 
повітря дозволяють спалювати навіть вологе, до 60%, 
паливо без зменшення потужності та з високим ККД — до 
86%. Продукти горіння після виходу з топки проходять 
через велику камеру допалу, де випадає до 80% золи, 
захищаючи поверхні нагріву від засмічення. Корпус те-
плогенератора має повітряну сорочку для зменшення 
втрат тепла.

Невід’ємною частиною теплогенератора є трубчастий 
теплообмінник. У ньому гарячі димові гази нагрівають 
повітря, що використовується в сушарці. Теплообмінник 
має трубчасту конструкцію з найбільш ефективним, про-
титоковим, рухом теплоносія. Труби розташовані верти-
кально — це спрощує їх очистку та виключає відкладення 
попелу і сажі. Рух димових газів та повітря відбувається 
за допомогою вентиляторів та димососів із частотним 
керуванням, що забезпечує гнучке регулювання потуж-
ності при максимальній економії електроенергії.

«Серцем» сушильної установки є модуль-
на двошахтна зерносушарка. Вона дозволяє 
сушити зерно з початковою вологістю до 35% 
при продуктивності до 100 т за добу. Звісно, 
на більш сухому зерні продуктивність збіль-
шується. Конструкція шахт із пересипними 
коробками забезпечує оптимальне перемі-
шування і продування зерна в оптимальному 
режимі — температура повітря в першій та 
другій зонах сушіння може гнучко змінюватися 
в залежності від виду сільгоспкультури. Макси-
мальна температура сушильного агента — чи-
стого повітря — становить 130 °C, максимальна 
його подача — 45 тис. м3.

Зерно із завантажувального бункера подається 
у верхню частину шахти, де рівномірно розподіляється 
по її довжині спеціальним конвеєром. Повільно опускаю-
чись через шахту, зерно просушується та перемішується. 
Постійний струм повітря видуває із зернової маси полову 
та сміття. В нижній частині шахти зерно охолоджується 
зовнішнім повітрям для тривалого зберігання.

Сушка має чотири режими роботи, що дозволяє яко-
мога гнучко вирішувати проблему сушіння зерна різних 
культур та з різною початковою вологістю. Особливістю 
сушарки AgroFire є наявність захисного кожуха та сис-
теми аспірації для видалення зерновідходів, винесених із 
сушарки повітрям. Сміття та пил на робочому майданчику 
залишилися в минулому — тепер всі відходи вловлю-
ються і використовуються як додаткове безкоштовне 
паливо. Всі гарячі поверхні заізольовані мінеральними 
утеплювачами, що зменшує витрату тепла навіть у мо-
рози, а отже — економить і кошти. Повністю ліквідовані 
«мертві зони», де відбувається накопичення сміття та пилу, 
який би неодмінно призводив до пожеж. Зерносушарка 
захищена від дії сонячних променів і морозу кожухом зі 
стійким лакофарбовим покриттям. Завдяки модульній 
конструкції всі її елементи можуть без обмежень пере-
возитися автотранспортом та монтуватися широко роз-

повсюдженими автокранами — без залучення потужної 
спецтехніки.

Для більш ефективної роботи всі параметри в роботі 
сушарки відстежуються і контролюються автоматично. 
Програмований логічний контролер миттєво реагує на 
всі зміни сушильного процесу та керує двигунами вен-
тиляторів, конвеєрів і шнеків. Ключовим є відстеження 
вологості потоку зерна в режимі реального часу та відпо-
відне корегування роботи топки. Виключення людського 
фактора дозволяє отримувати найвищі економічні по-
казники навіть за несприятливих умов сушіння — вологе 
паливо, нерівномірне надходження зерна, несприятливі 
погодні умови тощо.

При проектуванні зерносушильного комплексу 
AgroFire конструктори ТОВ «ТБЕС» передбачили на-
явність люків, дверцят та площадок для швидкого та 
зручного обслуговування, чистки та ремонту всіх вузлів 
агрегатів, де в цьому може виникнути необхідність.

Зазвичай проблемним місцем зерносушильних комп-
лексів на біомасі є накопичення палива, досить значні 
обсяги якого не дозволяють завантажувати його в топку чи 
бункер-живильник вручну, а при використанні тракторних 
навантажувачів їх продуктивність використовується дуже 
неповно — треба засипати 1–2 ковші палива за годи-
ну, решту часу трактор стоїть. Тому сумський виробник 
пропонує встановити автоматичний склад палива типу 
«живе дно». Його ємність розраховується індивідуально 
під потреби конкретного споживача і може сягати сотень 
кубометрів, що повністю знімає питання паливоподачі. 
Заповнення складу можна виконувати конвеєром, на-
вантажувачем чи напряму з автосамоскида. Постійний 
рух скребків подає і перемішує навіть вологий матеріал 
та дозволяє без ускладнень спалювати одночасно різні 
види сипучого палива без переналаштувань.

«ТБЕС», як відповідальний виробник, не тільки про-
понує надійне обладнання, виконує монтажні та пуско-
налагоджувальні роботи, а й підтримує постійний зв’язок 
зі своїми клієнтами, здійснюючи нагляд за обладнанням, 
що знаходиться в роботі.

Переваги комплексу AgroFire:
S  економія на енергоносіях;
S  якісна система автоматизації;
S  контроль вологості зерна на вході і виході;
S  сушильний агент — чисте повітря;
S  аспірація пиловидних відходів із подальшим викорис-
танням в якості палива;
S  мінімальні втрати тепла;
S  можливість інтеграції ТГК на біомасі в існуючі комп-
лекси, що працюють на газі.

Зерносушильні комплекси AgroFire спрямовані на 
полегшення праці та економію коштів підприємств АПК 
середньої ланки. Враховуючи зростання цін на газ та 
дизильне пальне, сушіння зерна на власному обладнан-
ні, що працює на біомасі, дозволить аграріям досягти 
значної економії на енергоносіях та швидко повернути 
інвестиції. А за умови самостійної заготівлі тріски та спа-
лювання зерновідходів з власних полів витрати будуть 
мінімальними. Крім того, наявність зерносушильного 
комплексу дозволить не тільки економити на заготівлі 
власного зерна, але й дасть можливість отримати додат-
ковий прибуток — надавати послуги іншим фермерським 
господарствам.

ТОВ «Техно-Біо-Енерго-Сервіс» уже розпочало ви-
робництво першого зерносушильного комплексу AgroFire 
продуктивністю 5 тонн за годину. Компанія має амбітні 
плани у цьому напрямку й планує найближчим часом 
запустити у серійне виробництво номенклатурну лінійку 
комплексів із продуктивністю 2,5, 5 і 10 т/год.

У конструкції комплексу закладений передовий сві-
товий досвід. При проектуванні обладнання для сіль-
ськогосподарського сектора спеціалісти компанії на 
чільне місце поставили простоту монтажу і експлуатації, 
ремонтопридатність, надійність, мінімізацію ручної праці 
й виключення впливу людського фактора.
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У  наступному  номері  «NOVE ТЕПЛО»
Інтерв'ю з Головою Ради Федерації роботодавців 
України Дмитром Олійником
Субсидії: перспективи та наслідки для країни
При якій температурі сплять багаті європейці

Зростання цін на традиційні енергоносії робить ви-
користання біопалива в побутових і промислових цілях 
все більш актуальним. Україна має величезний потенці-
ал для його виробництва. Зокрема на сьогодні пелети та 
брикети почали займати перші місця і витісняти такі тра-
диційні джерела енергії, як газ, вугілля, дрова.

В ªвропі уже давно сформувався промисловий 
і роздрібний ринок біопалива. Близько 90% вироблених 
в Україні пелет і брикетів відправляються на експорт, а це 
означає, що європейці вже давно оцінили якість і вигоду 
від даного продукту на відміну від нас. Зростання попиту 
на пелети і брикети з боку приватних споживачів і вели-
ких електростанцій дозволило створити в ªвропі відкри-
тий біржовий ринок APX- Endeх, де представлені пелети 
і брикети з Канади, СØА, Росії та України. На біржі можна 
укладати угоди на місяці вперед.

Навіть незважаючи на те, що природний газ є най-
більш чистим органічним паливом, його спалювання 
для виробництва тепла стає все менш ефективним. 
Вартість цього ресурсу з часом тільки зростатиме, тоді 
як вартість тепла з біопалива з розвитком вирощуван-
ня енергетичних культур і підвищенням ефективності 
переробки відходів сільського господарства буде зни-
жуватися. Біопаливо — це не тільки екологічно чистий 
енергоносій, але і поновлюваний ресурс, використан-
ня якого підвищує енергетичну незалежність країни.
Спробуємо з'ясувати, чим краще брикет від звичайних 
дров.

Паливні áрикети (ºвродрова) — це пресовані 
в акуратні блоки стружка й тирса. Нове ефективне і зруч-
не паливо, що витісняє традиційні вугілля і дрова. При 
виробництві деревних брикетів не застосовуються клей 
і шкідливі речовини. Висушені стружка і тирса склеюють-
ся за рахунок внутрішньо-
клітинної речовини, 
що міститься в де-
ревині — лігніну, 
яка виділяється 
в момент пре-
сування під ви-
соким тиском. 
Паливні брикети 
можна використо-
вувати у всіх типах 
печей, камінів, дров'яних 

котлах; вони прекрасно горять у грилях, швидко і добре 
нагрівають баню і сауну.

За формою брикети бувають наступних видів: схо-
жі на поліна циліндричні (Nestro), квадратні «цеглинки» 
(RUF), багатогранники з отвором (Pini-Key).

Чому ж варто використовувати євродрова замість 
звичайних дров?

• Паливні áрикети у 3 рази дешевші: ліс ко-
штує грошей, його треба вивезти на лісовозах, виван-
тажити на великому майданчику, розпиляти і розколоти 
на поліна. Брикети ж робляться з стружки і тирси, які є 
в надлишку на підприємствах лісової промисловості. Цю 
сировину на місці переробляють у паливні брикети і до-
ставляють споживачеві.

• Тепловіддача від áрикетів в 2,5 раза виùе. 
Даний показник залежить від щільності та вологості. 
Щільність паливних брикетів в 1,5 раза більша за дрова, 
а вологість становить всього 5–8% (у 5 разів нижче, ніж 
у дров).

• Всі пачки однакові, їх моæна зваæити і пе-
рерахувати. Ви повністю впевнені, що вас не ошукали 
з кількістю привезеного палива. Набагато спокійніше, 
ніж гадати над купою дров: «Точно тут 5 кубів?!».

• Висока тривалість горіння. Брикети горять і тлі-
ють до 3 годин. Тобто підкидати паливо доведеться на-
багато рідше.

• Витрати на чистку і оáслуговування печей 
і котлів практично зникають, а термін служби устатку-
вання зростає. Зольність брикетів менше 1%. Чистити 
піч доведеться набагато рідше. Для порівняння, від спа-
лювання вугілля утворюється до 40% золи та шлаку.

• Çручність зáерігання. Під брикети досить виді-
лити 1 кв. м у сараї або коморі. Набагато менше цілої 
дровітні, яку ще треба вміло скласти. Відсутні бруд і сміт-
тя, які утворюються при постійному перенесенні дров. 
Всі брикети упаковані в плівку, ви зберігаєте свій дім 
у чистоті.

• Çручність транспортування. Якщо необхідна 
невелика кількість палива (наприклад, ви вирішили про-
вести свята або вихідні на дачі) чи не вистачає вільних 
грошей, можна завантажити кілька пачок у багажник і не 
витрачати час на замовлення і очікування вантажівки 
з дровами.

Переваг у паливних брикетів багато і їх вигода оче-
видна. Але є ще один фактор, який для багатьох стане 

вирішальним при виборі паливних брикетів замість дров: 
використовуþчи áрикет, ми разом зáерігаºмо ліс 
від варварської вируáки та ефективно використовує-
мо відходи лісозаготівельних підприємств.

Оптом тонна паливних брикетів (трохи більше кубіч-
ного метра — їх щільність 950 кг/м3) коштує в середньому 
2000 гривень, у той час як куб березових дров — близь-
ко 600–700 гривень. Отже, чи варта триразова різниця 
в ціні зручності, технологічності, підвищеної тепловіддачі 
і збільшеного часу горіння паливних брикетів? Ôахівці 
провели експеримент із паливними брикетами, який не 
претендує на науковість, не має статистичної достовір-
ності, але може навести споживачів на певні роздуми. 
Було взято рівні по масі обсяги березових дров і палив-
них брикетів, їх розпалили за однакових умов.

Горіння євродров відбувається явно повільніше: поки 
верхній шар не прогорить — внутрішні не горять! Бере-
зові дрова в печі горять великим красивим полум'ям, але 
тепла при невеликому полум'ї паливних брикетів виді-
лялося істотно більше. Під час експерименту виявило-
ся, що тривалість горіння брикетів у 2,5 раза більша, ніж 
у березових дров. Кількість золи після брикетів практич-
но дорівнює нулю, а ось після березових дров — у рази 
більша.

Íевеликиé ñекрет ç Англі¿: ùоá ñаæа не оñа-
дæувалаñÿ в димоõоді — кидаºмо по дріáöі ñолі 
на паливні áрикети при коæніé çакладöі.

Таким чином, можна стверджувати, що триразове 
перевищення ціни паливних брикетів над дровами себе 
повністю виправдовує.

І якщо ви вже встановили твердопаливний котел 
з ручним завантаженням й відчули на собі всі незручнос-
ті опалення дровами, але не маєте наміру замінити котел 
на більш сучасний найближчим часом, паливні брикети 
стануть для вас оптимальною альтернативою дровам, 
ціна на які зростає щороку.

БІОПАЛИВО — ГІДНА АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ ТА ДРОВАМ

З СІЧНЯ ТАРИФИ НА ГАЗ ЗРОСТУТЬ ЩЕ НА ЧВЕРТЬ
До такого висновку дійшов експерт-аналітик 

Андрій Вигиринський і розповів, як не стати рабом 
платіжок».

З січня 2017 року, якщо не станеться нічого над-
звичайного, тариф на газ для населення зросте на 
23-25% від нинішнього і складе близько 8500 грн за 
тисячу кубів, покриваючи 100% імпортної паритет-
ній вартості природного газу. Відповідно зростуть і 
тарифи на опалення. Таку думку в коментарі «КП» в 
Україні» висловив аналітик Андрій Вигиринский. За 
його словами, взаємозв'язок цін на енергоносії ні для 
кого не секрет. Тому, дивлячись на нафтові ф'ючерси, 
можна говорити про те, що через 6-9 місяців буде з 
цінами на природний газ. Нинішні прогнози цін на на-
фту свідчать про зростання середньорічної ціни на 
«чорне золото» в межах $5-10 на барелі, або 10-15% 
від поточної ціни, — наводить цифри Вигиринский. — 
Аналогічні тенденції чекають і природний газ, що не-
минуче позначиться на українських гаманцях. Адже, 
як вже було неодноразово озвучено, ціни на енер-
гоносії всередині країни повинні залежати від цін на 
міжнародних товарних ринках. Скоротити власні ви-
трати можна лише інвестиціями як у тепломодерніза-
цію, так і лічильники. 

Недавні «нібито помилки» у платіжках за опален-
ня красномовно показали: підштовхують українців не 

чекати встановлення лічильників за рахунок поста-
чальника, а робити це за свої кошти. Несправедливо? 
Але ніхто справедливості не обіцяв. Експерт нагадує: 
оновлена програ-
ма співпраці з МВÔ 
передбачає можли-
вість перегляду та-
рифів щоквартально. 
І перше коригування 
цін може відбутися 
якраз із 1 січня 2017 
року. У своїх роз-
рахунках Вигиринский провів паралель із цінами на 
газ для промисловості, оскільки ця ціна фактично 
розраховується щомісячно, чітко демонструючи ди-
наміку зміни вартості газу з урахуванням сезонності 
попиту, курсу і т. п. — Виходячи з того, що перегляд 
прогнозується за підсумками жовтня, а «Нафтогаз» 
оприлюднить тарифи для промисловості на наступ-
ний місяць приблизно за 7-10 днів до його настання, 
для розрахунку використовуємо ціни, які встановлю-
валися на листопад, — роз'яснює Вигиринский. – Ви-
являється, з травня вартість газу для промисловості 
зросла на 23% і склала 6150 грн за тисячу кубів без 
ПДВ, транзиту і постачання. Тобто тільки зростання 
вартості газу, без урахування курсу гривні, перевищує 

10% — граничний показник, за яким тариф повинен 
переглядатися. 

Втім, каже експерт, ціни можуть піти і вниз. На-
приклад, влітку, коли попит на міжнародних ринках 
знижується, ціна трохи просідає, так що є шанси на 
скорочення ціни для внутрішнього споживача. З ін-
шого боку, цілком імовірно, що це зниження «з'їсть» 
курсова різниця, адже девальвація прогнозується на 
рівні 5% (27,2 грн/долар за підсумками року). Крім 
того, порадіти зниженню тарифів українцям можуть 
перешкодити повільно зростаючі ціни на нафту, а та-
кож прогнозоване щорічне зростання попиту на при-
родний газ в ªвропі на 2-3% у рік. Сімейні бюджети 
українців – це їхня особиста турбота, — підсумував 
Вигиринский. – Пора вже зрозуміти: так не буває, 
щоб вам у гаманець поклали вдвічі більшу мінімалку 
і при цьому не зобов'язали нести додаткові витрати. 
Так що порятунок потопаючих справа рук самих по-
топаючих. Не хочете бути «рабом платіжок» — скоро-
чуйте споживання, економте і платіть тільки за те, що 
споживаєте, а не за те, що розраховують помилкові 
методичні формули.

ЕКОНОМІКА


