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Солома як енергетичний ресурс
Однією з найактуальніших для України є 

проблема енергетичних ресурсів. Йдеться 
про задоволення потреб держави у вугіллі, 
газі, нафтопродуктах, а отже, й про її енер
гетичну безпеку та незалежність. Останніми 
роками ціни на паливо почали стрімко під
вищуватися, що зумовило зростання пито
мої ваги витрат на енергоносії у продукції та 
сукупних витрат виробництва і відповідне 
зменшення маси валового внутрішнього 
продукту. Щороку значна частина бюджет
них коштів спрямовується на оплату імпор
тованих енергоресурсів.

Високі та нестійкі ціни на нафту і газ, по
треба в більш економному витрачанні запа
сів палива, необхідність захисту навколиш
нього природного середовища й розв’язання 
проблем кліматичних змін зумовлюють не
обхідність пошуку альтернативних джерел 
енергії, зокрема розширення енергетичного 
використання біомаси. Основними її скла
довими є солома та інші відходи сільського 
господарства (стебла, качани, лушпиння 
тощо), а також деревні відходи, рідкі палива 
з біомаси, різні види біогазу й енергетичні 
культури.
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Багато дослідників вивчають проблеми 
використання соломи як альтернативного 
джерела енергії. Донедавна солома була ма- 
лопривабливою сировиною і розглядалася 
як відходи вирощування зернових. Після 
обмолоту в кращому випадку її скиртували 
та використовували як підстилку або як ма
лоцінний корм для тварин, у гіршому - спа
лювали або приорювали. Запаси її не облі
ковували й не прогнозували. На даному ета
пі запаси злакової соломи як енергетичної 
сировини потребують поглибленого аналізу.

Використанню сільськогосподарської 
біомаси приділяли увагу такі вчені, як 
А. А. Долинський, Г.Г. Гелетуха, А.Р. Щокін, 
Н.М. Мхітарян та ін. Але дане питання ви
магає подальших досліджень у напрямі ви
значення пріоритетних видів біомаси та очі
куваного ефекту від її використанім1.

При збиранні зернових культур одержу
ють два види продукції: основна – зерно і 
побічна – солома, обсяг якої залежить від 
способу збирання та зберігання. Достовірні 
дані про обсяги соломи можна одержати за 
співвідношенням між зерновою і не зерно

вою частинами рослин. Якщо обсяги зібра
ного зерна відомі зі статистичних даних Мі
ністерства аграрної політики та продовольс
тва України, то співвідношення зерна до со
ломи змінюється у значних межах і зале
жить від виду зернових, їх сорту, умов ви
рощування й заготівлі. Згідно з літератур
ними джерелами, для злакових зернових у 
середньому співвідношення маси зерна до 
соломи становить 1:1,52.

У Житомирській області валовий збір зе
рнових у 2010 році становив 1086,9 тис. т 
(табл.), а соломи при цьому приблизно 1630 
тис. т. На власні потреби (корм і підстилка 
для тварин) сільськогосподарські підприєм
ства використовують близько 80% від зага
льної її кількості. Таким чином, понад 300 
тис. т соломи щорічно можна використову
вати для виробництва енергії. Теплотворна 
здатність соломи 10-15 ГДж/т, максимальна 
кількість теплоти, що утвориться в резуль
таті згоряння такої кількості соломи стано
витиме близько 4565 ПДж, що дасть змогу 
замінити близько 95 тис. т природного газу.

Розрахунок виходу соломи відповідно до зібраних зернових у 2010 р.

Район
Валовий 
збір зер
на, тис. т

Загальна 
кількість 
соломи, 

тис. т

Кількість 
доступної 
соломи, 

тис. т

Теплотворна 
здатність со
ломи, ГДж/т

Теплотворна здат
ність доступної 

соломи, тис. ГДж

Теплотворна 
здатність при
родного газу, 

ГДж/м3

Обсяг заміне
ного природ

ного газу, 
тис.м3

Андрушівський 90,1 72,08 14,416 10,5 151,368 0,031 4882,84

Баранівський 15,4 12,32 2,464 10,5 25,872 0,031 834,58

Бердичівський 71,4 57,12 11,424 10,5 119,952 0,031 3869,42

Брусилівський 35 28 5,6 10,5 58,8 0,031 1896,77

Вол.-Волинський 4,7 3,76 0,752 10,5 7,896 0,031 254,71

Ємільчинський 22,8 18,24 3,648 10,5 38,304 0,031 1235,61

Житомирський 37 29,6 5,92 10,5 62,16 0,031 2005,16

Коростенський 12,1 9,68 1,936 10,5 20,328 0,031 655,74

Коростишівський 17 13,6 2,72 10,5 28,56 0,031 921,29

Луганський 6,8 5,44 1,088 10,5 11,424 0,031 368,52

Любарський 133,8 107,04 21,408 10,5 224,784 0,031 7251,09

Малинський 15,2 12,16 2,432 10,5 25,536 0,031 823,74

Народицький 4,6 3,68 0,736 10,5 7,728 0,031 249,29

Нов.-Волинський 68,6 54,88 10,976 10,5 115,248 0,031 3717,68

Овруцький 17 13,6 2,72 10,5 28,56 0,031 921,29

Олевський 9 7,2 1,44 10,5 15,12 0,031 487,74

Попільнянський 176,8 141,44 28,288 10,5 297,024 0,031 9581,42

Радомишльський 31,6 25,28 5,056 10,5 53,088 0,031 1712,52

1 Інтернет-ресурс: http://www.djerelo.com/index.php?option
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Продовження табл.
Романівський 20,5 16,4 3,28 10,5 34,44 0,031 1110,97
Ружинський 118 94,4 18,88 10,5 198,24 0,031 6394,84
Червоноармійський 8,8 7,04 1,408 10,5 14,784 0,031 476,90
Черняхівський 15,6 12,48 2,496 10,5 26,208 0,031 845,42
Чуднівський 154,5 123,6 24,72 10,5 259,56 0,031 8372,90
Усього 1086,9 869,52 173,904 10,5 1825,99 0,031 58902,97

Ця кількість може бути значно більшою, 
оскільки при розрахунках нами використано 
мінімальну теплотворну здатність соломи, 
обсяг її заготівлі. Додатково також можна 
використовувати на паливні потреби бадил
ля кукурудзи й інші відходи сільського гос
подарства. Та навіть така кількість біомаси 
дають змогу зменшити використання тради
ційних енергоносіїв у районах Житомирсь
кої області та замінити їх у тих селах і се
лищах, де відсутній газопровід.

У 2009 році собівартість 1 т тюкованої 
соломи з ПДВ становила приблизно 30 грн. 
Пресовану солому (в тюках по 20-25 кг) го
сподарства реалізували населенню за вартіс
тю 100 грн за 1 т. Спалювання 3 т соломи за 
теплотвірністю прирівнюється до 1000 м 
природного газу з 82% ККД котла. За умови 
збільшення в поточному році середньої вар

тості соломи навіть у 2 рази при викорис
танні як паливо для котлів, за еквівалентом 
теплотворності, умовна вартість 1000 м3 
природного газу дорівнює 600 грн, або ко
жен гігакалорій тепла, одержаний від вико
ристання соломи, буде в 4 рази дешевше від 
одержаного на природному газі при його 
ціні – 2570,70 грн за 1000 м1 *.

Наразі Україна споживає близько 200 млн 
т умовного палива, з яких лише 45,5% є вла
сними, відповідно 109 млн т ми змушені ім
портувати. Тому запровадження відновлю- 
вальних джерел енергії, таких як солома, є 
надзвичайно актуальним. Солома вигідна як 
енергоносій у сільському господарстві, оскі
льки не має конкуренції з продуктами хар
чування, не потребує площ вирощування, а 
йде як супровідний продукт.

Проаналізовано проблеми енергоносіїв і шляхи їх розв’язання за рахунок використання потенціалу сільськогосподар
ської біомаси. Розглянуто деякі економічні аспекти використання біомаси як біологічного палива. Визначено кількість біо
маси, доступної в Житомирській області, її ефект від її використання.

Проведен анализ проблем энергоносителей и пути их решения за счет использования потенциала сельскохозяйст
венной биомассы. Рассмотрены некоторые экономические аспекты использования биомассы как биологического топлива. 
Определено количество биомассы, которую получают в Житомирской области, и эффект от ее использования.

An article analyses the problems of energy recourses and the wavs of problem solving with the help of using the possibilities 
of agricultural biomass and highlights some of the economical aspects of using biomass available in the Zhitomir region and the 
effect of usage of it.

1 http://www.kharkivoda.gov.ua/show.php?page=18643&lang=ru)
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