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PEAT AS AN ALTERNATIVE SOURCE FOR HEAT PRODUCTION, IN TERMS 

OF PAPER MAKING INDUSTRIES 

Анотація. У статті розглянуто проблеми використання місцевих видів палива, 

зокрема торфу. На прикладі конкретного підприємства досліджено схемні, та конструктивні 

рішення передбачені в котельні, при використанні твердого палива, як ресурсу для 

отримання теплової енергії, замість газоподібного. 

Ключові слова: місцеві види палива, торф, паливо для котельних агрегатів.  

Annotation. The article considers the problems of local fuels usage, especially peat 

utilization. The network and design solutions provided for the boiler-house, using dry fuel as a 

resource for heat energy instead of gas fuel are investigated on the example of a specific company. 

Key words: local fuels, peat, fuel for steam generating units. 

Вступ. Аналіз пошуку альтернативних енергоресурсів стає дедалі актуальнішим з 

року в рік. Зростання цін на енергоресурси вимагають більш ощадливого й раціонального 

їхнього використання. Назріла потреба в модернізації більшості великих котелень. Це 

обумовлено як необхідністю підвищення їх енергоефективності, так і можливості 

використання альтернативних місцевих видів палива. Тенденції розвитку економічних і 

політичних відносин у нашій країні  говорять про те, що ціни на рідке паливо й газ будуть 

постійно зростати до рівня світових.  

Метою роботи є проведення суттєвої оптимізації споживання енергоресурсів, задля 

економії коштів підприємствами паперової промисловості, та зниження собівартості 

продукції. 

Матеріали та результати досліджень. Особливості використання торфу. Його 

запаси в Україні та класифікація. Основними споживачами торфу є сільське господарство 

і промислово-енергетичний комплекс. Спершу торф зазвичай застосовувався як побутове 

паливо, але з часом почалося його широке використання в промисловості та енергетиці у 

вигляді фрезерної крихти, брикетів та гранул. У деяких країнах існують заводи, що 

випускають мінеральні добрива на основі торфу. Малорозкладений сфагнових торф 

використовується як підстилки для тварин і на птахофермах, для приготування насиченої 

мінеральними добривами парникового ґрунту. У деяких країнах торф'яні ґрунти 

використовуються для вирощування овочів, садових культур і рисових посівів. У багатьох 

країнах торф у вигляді крихти застосовується для упаковки, що швидко псуються, овочів і 

фруктів при тривалих перевезеннях. Також він використовується для очищення стічних вод, 

поверхні землі від нафтопродуктів і як сировину для хімічної і енергохімічної промисловості. 

Шляхом термічної переробки з торфу отримують кокс, газ, брикети, активоване вугілля, 

бітуми, віск, гумінові кислоти та інші продукти. Торф широко застосовується в медицині та 

курортології, а також в якості ізоляційного і будівельного матеріалу. Продукти переробки 

торфу знаходять застосування в машинобудуванні, меблевій, поліграфічній та косметичній 
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промисловості, у виробництві товарів побутової хімії. 

В Україні виявлено і розвідано 1562 торф'яних родовищ із загальними запасами 1853 

млн. тонн, а загальна їх площа становить 639,5 тис. га. Близько 96% торф'яних ресурсів 

України належить до низинному типу, 1,8% - верхова, 1,6% - перехідному і 0,6% - змішаною. 

Найбільші ресурси торфу зосереджені в північних регіонах країни (на Поліссі) - Волинській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. На їх території виявлено і 

розвідано 1056 родовищ, запаси яких складають 1160 млн. тонн. 

У Західному і Східному Поліссі переважають середні по площі родовища (200-1000 

га), Центральному Поліссі (Київська та Житомирська області) - родовища невеликі (до 100 

га). На південь від Полісся заторфованість території зменшується, і торф'яні родовища 

зустрічаються переважно в долинах річок. Всі вони низинного типу і високозольні (30-50%). 

Запаси торфу тут незначні і промислової цінності зазвичай не мають, за винятком родовища 

"Кардашинське" у Херсонській області. Торф'яні ресурси лісостепових і степових областей 

України зазвичай незначні. Відкладення торфу тут мають малу потужність (близько 1,0 м), 

високу зольність, а площа родовищ зазвичай становить 10-20 га. В АР Крим, Одеській та 

Чернівецькій областях родовища торфу взагалі не виявлені. 

Близько 81% видобутого в Україні торфу використовується як паливо, а 19% - в якості 

добрив. У невеликих обсягах (близько 15 тис. тонн) Україна експортує торф'яну продукцію 

(переважно як паливо), а окремі сорти торфу ввозить (близько 1700 тонн). Вивченість 

торф'яних родовищ в Україні дозволяє значно збільшити видобуток торфу для палива, 

виробництва органічних добрив та підстилки для худоби. Вивчені запаси торфу наведені у 

таблиці 1 [1]. 

Таблиця 1- Розвідані запаси торфу родовищ України 

В Україні торф, як енергетичне паливо місцевого походження, використовується  не 

повною мірою, хоча як енергетична сировина, має цілий ряд переваг у порівнянні з вугіллям 

 Кількість родовищ Запаси, тис. тонн Видобуток, 

тис. тонн Усього Розробляються Загальні Підтвердитидичного 

Вінницька 47 8 33728 3713 – 

Волинська 226 86 372153 160706 206 

Житомирська 187 59 83707 31791 31 

Івано-

Франківська 
35 13 13324 5228 20 

Київська 51 14 147810 36978 10 

Львівська 128 46 200050 67360 86 

Полтавська 49 20 69806 27230 1 

Рівненська  330 46 361951 135822 207 

Сумська 115 53 101456 55511 3 

Тернопільська 76 27 102124 26375 25 

Херсонська 3 1 2726 1664 6 

Хмельницька 80 30 61519 24214 – 

Черкаська 37 12 52127 22346 26 

Чернігівська 198 88 250019 63925 92 

Україна 47 8 33728 3713 – 
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і газом, а саме:  

- істотно, в 2-3 рази, меншу питому вартість одиниці маси палива, наведеного до  

теплотворної здатності;  

- гранично низький вміст сірки, що становить 0,15 % у торфі проти 2,0 - 4,0 % у 

вугіллі. Це практично виключає необхідність застосування спеціальних заходів щодо 

очищення газів, що відходять;   

- помітне зменшення енергетичних витрат на підготування палива;  
- великий вихід летючих речовин у торфі (близько 70%) забезпечує оптимальні умови 

розпалу топки.  

Торф і продукти переробки торфу відносяться до першої групи першого класу 

промислової продукції. Номенклатура, позначення показників якості та характеризуються 

властивості торфу та продуктів переробки наведено у таблиці 2 [1]: 

Таблиця 2 - Класифікація торфу 

Найменування показника якості 
Позначення 

показника якості 

Найменування 

характеризується властивості 

Тип торфу (ГОСТ 21123-75) –– Умови торфонакопленія 

Група торфу (ГОСТ 21123-75) –– 
Співвідношення рослинних 

залишків у торфі 

Вид торфу (ГОСТ 21123-75) –– 
Ботанічний склад рослин-

торфооутворювачів 

Ступінь розкладу,% (ГОСТ 

21123-75) 
R 

Вміст безструктурні рослинних 

залишків 

Зольність,% (ГОСТ 21123-75)  
d
 

Маса мінеральної частини 

торфу 

Масова частка вологи,% (ГОСТ 

21123-75)  

Маса води, що знаходиться в 

торфі 

Засміченість,% З 
Домішки (деревні та інші 

залишки) 

Масова частка дрібниці,% m 

Наявність класу менше 25 мм в 

кусковий торфі, брикетах і 

полу брикетах 

Щільність, кг/м
3
 Ρ Фізична властивість 

Механічна щільність при 

випробуванні в барабані,% 
П 

Міцність брикетів і 

напівбрикетів 

Водопоглинаємість,% (ГОСТ 

21123-75) 
Вл Фізична властивість 

Вологоємність, кг вологи на кг 

сухої речовини 
Вс  

Теплота згоряння при сп-нні в 

калориметричних бомбах, Дж / кг  
Теплоцінність 

Кислотність рН Реакція середовища 

Масова частка рухомих форм 

речовин,%: 
  

азоту (поглиненого аміаку 

нітратного) 
N Хімічний склад живильних 

речовин 
Фосфору Р2О5 
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Калію K2О 

Заліза Fe2O3 

Кальцію СаО 

Хлору Сl 

Розроблена промислово-хімічна класифікація торфу, яка в залежності від ботанічного 

складу і ступеня розкладання поділяє торф на 5 груп, різних за хімічним складом і 

напрямами використання, включаючи й отримання нових продуктів. 

Перша група - верхові малорозкладені види торфу (R = 10-20%) з високим вмістом 

легкогідролізуемих вуглеводів (до 40%) і целюлози (8-10%) - рекомендується до 

використання шляхом кислотного гідролізу для виробництва кормових дріжджів і кормових 

добавок, торф'яних поживних середовищ, щавлевої кислоти, фурфуролу, спиртів, гліколей та 

ін продуктів. 

Друга група - верхові торфи середнього ступеня розкладання (25-35%), що містять 6-

8% бензольного бітуму, до 25% гумінових кислот, з невеликою зольністю (3-5%). Вони 

придатні для воскового виробництва, газифікації та коксування, для виготовлення 

побутового кускового палива. 

Третя група - верхові торфи зі ступенем розкладання вище 35% з підвищеною 

бітумінозного і високим вмістом гумінових кислот. Вони застосовуються в основному для 

виробництва воску, для отримання активних вугілля, гумінових барвників, перетворювачів 

іржі, медичних препаратів, а залишок є гарним сировиною для отримання сорбентів різного 

призначення. 

Четверта група - низинні торфи середнього ступеня розкладу, що містять до 30-35% 

гумінових кислот і до 3,5% азоту - широко використовуються в сільському господарстві в 

якості органічних добрив, ґрунтів різного призначення при одержанні біологічно активних 

препаратів, для газифікації та виробництва брикетів. 

П'ята група - низинні торфи високого ступеня розкладання (50-60%) з великим 

вмістом гумінових кислот і азоту становлять інтерес для отримання ростових і біологічно 

активних речовин, інгібіторів корозії металів, а також для виробництва органічних добрив та 

паливних брикетів [2]. 

При використанні верхового торфу низького ступеня розкладання основними 

продуктами гідролізу є зацукрований торф, кормові дріжджі, торф'яна меляса. 

Негідролізуемий залишок може бути застосований для отримання активних вугіль, 

торфощелочних реагентів, наповнювачів пластмас або для виробництва гранульованих 

торф'яних добрив. При переробці верхового торфу зі ступенем розкладання понад 30% 

основним продуктом є віск, а залишок можна використовувати для отримання активних 

вугіль, наповнювачів пластмас, торфощелочних реагентів. 

Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що гумінові комплекси 

представлені сферичними частинками з розмірами від 3 до 10 нм, схильними сполучатися в 

ланцюжки з утворенням пухких, сітчастих агрегатів. При сушінні гумінових компплексов 

можливе утворення глобул з розмірами від 80 до 2000 нм. 

Залежно від галузі застосування розрізняють: торф фрезерний (табл. 3), торф 

паливний для пилоподібного спалювання (табл. 4). Cтупінь розкладу торф'яної поклади 

повинна становити не менше 10% для низинного торфу і 15% для перехідного і верхового 

типів. Торф низького ступеня розкладання призначений для використання в сільському 

господарстві і зеленому будівництві, квітництво, тваринництві, промисловості, медицині, 

екології. Ступінь розкладу торфу не повинна перевищувати 20% [2]. 
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Таблиця 3- Вимоги на торф фрезерний для виробництва брикетів (ГОСТ 13672-76) 

Найменування показників Норма 
Метод 

випробувань 

Зміст робочої вологи,%, не більше 50 ГОСТ 11305–65 

Зольність (Аd),%, не більше 15 ГОСТ 11306–65 

Насипна щільність при умовній вологості 40%, кг/ 200 ГОСТ 13673–68 

Засміченість сторонніми горючими домішками, не 

більше 
5 ГОСТ 11130–75 

Таблиця 4 - Характеристика фрезерного торфу для пилоподібного спалювання  

Найменування показника Значення 
Метод 

випробування 

Масова частка загальної вологи,%, не більше 52 ГОСТ 11305–65 

Зольність Аd,%, не більше 23 ГОСТ 11306–65 

Засміченість З (шматки розміром понад 25 мм),%, не 8 ГОСТ 1130–75 

Масова частка загальної сірки,%, не більше 0,5 
ГОСТ 8606–93 

(ИСО 8601–2001) 

Досліджені заходи підвищення ефективності використання паливо - 

енергетичних ресурсів, при переході з природного газу на торф, на прикладі  

підприємств паперової промисловості.  

На прикладі підприємств паперової промисловості пропонується провести 

організаційно – технічні заходи з метою підвищення ефективності використання паливно – 

енергетичних ресурсів. Пропонується використовувати торф як ресурс для отримання 

теплової енергії. Практично всі джерела теплової енергії працюють на природному газі. З 

огляду на безальтернативність використання газового палива і наявність тенденції щодо 

значного його подорожчання, враховуючи збільшення ризику припинення подачі газу, 

система теплопостачання не відповідає вимогам надійності.  

На прикладі конкретного підприємства ТОВ «Моквинська паперова фабрика», 

розташованого в с. Моквин, Березнівського р-ну, Рівненської обл., розглядаємо варіант 

реконструкції котельні, при переході з природного газу на торф. 

Підприємство споживає за рік 12341 Гкал теплоти, яку на сьогоднішній день 

отримують при спалюванні у котлі ДКВР 6,5/13. 

Питома теплота згоряння природного газу становить qгаз=8258,9 ккал/м
3
, тобто для 

отримання такої кількості теплоти необхідно спалити : 

3

3

9

.25,1494
109,8258

1012341
мтисВгаз 




  

Розрахуємо кількість торфу необхідного для отримання 12341 Гкал теплоти. Питома 

теплота згоряння торфу становить qторф=502,46 ккал/кг, тобто для отримання такої кількості 

теплоти необхідно спалити [3]: 

тонВгаз 24561
1046,502

1012341
3

9





  

Схемні та конструктивні рішення  

Для переходу з природного газу на торф, у котельні передбачені такі зміни. У котлі 

ДКВР 6,5/13 встановити 1 додаткову форсунку, для торфу. Система підготовки та подачі 

торфу включає: бункер засипки, з якого по шнеку подається паливо до млина, із млина по 
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шнеку торф поступає до очищувача, після чого на робочий бункер (для збереження у 

підготовленому стані), далі йде на бункер подачі, звідки подається до форсунки, також 

одночасно до форсунки за допомогою нагнітаючого вентилятора поступає повітря. Після 

цього вводимо котел у робочий режим, для цього на щиту управління встановлюємо 

необхідну подачу торфу, та робочий тиск. Подача торфу регулюється частотою обертання 

приводних двигунів. Асинхронні двигуни є приводами для шнеків, млина, очищувача та 

нагнітаючого вентилятора. 

 
Специфікація обладнання 

Необхідно закупити : 

 − форсунка – 1 шт.; 

 − металеві пластини, для виготовлення бункера; 

 − шнеки ,для подачі торфу – 6 шт.; 

 − млин, для подрібнення палива – 1 шт.; 

 − редуктор – 4 шт.; 

 − очищувач – 1 шт.; 

 − нагнітаючий вентилятор – 1 шт.; 

 − щит управління – 1 шт.; 

 − ПРА (для кожного двигуна) – 5 шт.; 

 − кабелі – 100 м.; 

Вартість обладнання складе 1500000 грн. 

Монтажні роботи – 32000 грн. 

Заробітна плата персоналу – 10000 грн. 

Графік робіт 

1) Вивчення сутності проекту. - 5 днів; 

2) Розрахунок і вибір необхідного обладнання. - 7 днів; 

3) Вивчення ринку обладнання. - 3 дня; 

4) Визначення учасників проекту. - 1 день; 

5) Затвердження кошторису. - 3 дні; 

6) Підготовка приміщення. - 7 днів; 

7) Придбання обладнання, допоміжних матеріалів та їх доставка. - 3 дні; 

8) Монтаж нового обладнання. - 30 днів  
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9) Налагодження та запуск котельні. - 1 день; 

Як бачимо з графіка завдань проекту більша частина часу йде на монтаж нового 

обладнання та підготовчі роботи. 

Використання торфу як палива при його спалюванні більш екологічно безпечно, ніж 

вугілля, мазуту і сланцю. Наприклад, при заміні вугілля сланців і мазуту на торф зниження 

забруднення атмосферного повітря викидами оксидів сірки відбувається в порівнянні з 

вугіллям в 4-24 рази (у залежності від зольності і вугільного басейну), сланцем - в 9 разів, 

мазутом - у 6 разів, а викид твердих зважених частинок в 2-19 разів у порівнянні з вугіллям і 

в 36 разів у порівнянні з сланцем. Що залишилася від торфу зола чудово утилізується як 

добриво. При спалюванні торфу, навіть у недосконалих для цієї мети котлоагрегатах, 

канцерогенний практично відсутній у порівнянні з мазутом і вугіллям. Викиди оксидів 

вуглецю повністю компенсуються його акумуляцією торф'яно-болотними екосистемами [4]. 

Слід підкреслити й той факт, що при цьому відсутня інша екологічна проблема - забруднення 

ґрунту важкими металами (кадмієм, ванадієм, нікелем, цинком та ін.) Крім цього 

вирішується питання утилізації золи торф'яної, оскільки вона є гарним мінеральним 

добривом, що містить необхідні мікроелементи для росту сільськогосподарських рослин. 

Висновки 

Відповідно до вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

1. Використання запропонованої технології модернізації котелень існуючих 

промислових підприємств дозволяє при порівняно незначних фінансових затратах не тільки 

знизити собівартість випускаємої продукції, але і звільнити прихований енергоресурс країни. 

2. Порівняння цін на торф'яне паливо з цінами на інші види палива свідчить про 

перевагу торфу. Варто відзначити: запаси природного газу і нафти обмежені, а тому ціни на 

природний газ на внутрішньому ринку будуть зростати випереджаючими темпами. 

3. Запаси торфу в світі складають значний відсоток в енергобалансі кожної 

країни, особливо це стосується України.  
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