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Постановка проблеми. Визначення шляхів, 
способів і перспектив використання біомаси в 
якості альтернативного енерґоносія є однією з 
найбільш актуальних проблем сьогодення. Серед 
різноманітних напрямів розвитку цього типу 
енерґгозабезпечення найбільш розповсюдженим 
є спалювання біомаси. Для підвищення ефектив-
ності цього процесу у світі широко застосовують 
різні способи попередньої переробки біомаси, 
наприклад, її пелетування.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
За даними багатьох джерел, пелети (паливні ґра-
нули) характеризуються як глибоко перероблений 
і екологічно чистий вид палива [1–9]. Вони є ре-
альною альтернативою кам’яному вугіллю і нафті, 
поскільки за своїми теплотворними характеристи-
ками не поступаються викопним джерелам енер-
ґії [2]. Екологічність твердого біопалива, доведе-
на значною кількістю науковців, у багато разів 
перевищує традиційні варіанти опалення [1, 3, 5]. 
Крім того, ще однією з його переваг є більша 
теплотворна здатність у порівнянні, наприклад, 
із відходами деревообробних підприємств або 

сільськогосподарського виробництва, що не 
пройшли попередньої обробки перед спалюван-
ням [2].  
Україна – агропромислова країна, що володіє 

величезним незадіяним ресурсом різноманітної 
сировини для випуску як деревних, так і сільсь-
когосподарських пелет. Деякі автори зазнача-
ють, що наша багата на ресурси країна, на жаль, 
займає далеко не перші позиції серед країн світу 
із впровадження інноваційних технологій, у то-
му числі й у біоенерґетиці [3, 6, 9]. Враховуючи 
значний обсяг світового виробництва (понад  
15 млн тонн деревних пелет щорічно), українсь-
кий ринок виробництва біопалива знаходиться 
ще на стадії розвитку: за оцінками аналітиків 
компанії D&P Consult, обсяг виробництва пелет 
у нашій країні за підсумками 2008 року становив 
близько 190–200 тис. т [2]. 
Мета дослідження – обґрунтування доцільно-

сті введення державних норм стандартизації для 
виробників паливних ґранул в Україні. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня базується на матеріалах наукових праць віт-
чизняних і зарубіжних авторів, світовому досвіді 
та практиці використання твердого біопалива у 
різних країнах світу. Методи досліджень, що ви-
користані при написанні статті, ґрунтуються на 
діалектиці та комплексному підході до вивчення 
економіко-екологічних проблем.  
Результати дослідження. Історія виникнення 

пелет бере свій початок із 1947 року. Власник 
лісопильного господарства, американець Рудо-
льф Гуннерман, не маючи технічної освіти, ви-
найшов простий спосіб для вивезення відходів 
власного виробництва. Для зменшення транс-
портних витрат винахідливий підприємець ви-
рішив пресувати деревні відходи, адже в такому 
вигляді їх легше складати й економічно доціль-
ніше транспортувати. За кілька десятків років

_________________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор А. В. Калініченко  

Розглянуто можливості використання біомаси у 
вигляді паливних ґранул як альтернативи тради-
ційним енерґоносіям для забезпечення збалансова-
ного природокористування. Проведено аналіз іс-
нуючих стандартів на виготовлення паливних ґра-
нул у країнах Європи та США, а також основних 
вимог до цього виду твердого біопалива. Предста-
влено відмінності між діючими й попередніми  
нормативами. Показано економічну доцільність 
та обґрунтовано необхідність введення держав-
них стандартів якості для виробників біопалива  

в Україні, зокрема для паливних ґранул.  
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про пелети знову згадали, проте вже в якості 
енерґетично привабливого товару [6]. Європа, 
передусім її північна частина, має на своїй тери-
торії значні лісові масиви й технологічно розви-
нену деревопереробну промисловість. Тому, зга-
давши практику Гуннермана та його пелети, єв-
ропейські країни, в першу чергу Швеція, у сере-
дині 80-х років ХХ ст. знову почали використо-
вувати винайдений кілька десятиліть тому спосіб 
пресування відходів. Саме цей час і вважається 
початком нової ери в паливній галузі [2].  
У минулому сторіччі прийнятною та дешевою 

сировиною для опалення вважалися в першу 
чергу дрова та вугілля, й лише після них – йшли 
нафта та газ. Однак розвіданих запасів чорного 
та блакитного золота, що мають достатньо низь-
ку собівартість видобутку, за різними оцінками, 
залишилося на кілька десятків років [3]. Урахо-
вуючи постійне подорожчання енерґоносіїв у 
світі та можливість розвитку енерґетичної кризи, 
провідні країни світу все активніше заохочують 
підприємців до розвитку альтернативної енерґе-
тики. Завдяки конкуренції серед фірм-
виробників і монтажних компаній якісно покра-
щується ринок енерґоощадних товарів та підви-
щується культура енерґоефективного викорис-
тання ресурсів. 
Сьогодні сеґмент ринку використання альтер-

нативних носіїв теплової енерґії має широкий 
розмах у європейських країнах. У ЄС було при-
йнято директиву щодо активізації розвитку від-
новлювальної енерґетики, відповідно до якої 
країни Євросоюзу до 2020 року зобов’язані збі-
льшити частку відновлювальних джерел енерґії 
(ВДЕ) при видобутку тепла та електроенерґії до 
20 % [3]. Уже до кінця 2012 року очікується, що 
за рахунок ВДЕ в ЄС буде отримуватися близько 
12 % енерґії, до того ж понад 5 % – із твердої 
біомаси [3]. Темпи зростання цього порівняно 
молодого (не більше 10–12 років) ринку стабіль-
ні: щорічно його обсяг у світі збільшується на 
15–20 %. У Великобританії, наприклад, до 2013 
року річне використання паливних ґранул збі-
льшиться до 5 млн тонн. Нідерланди планують 
протягом 2012 р. ввести в експлуатацію низку 
нових «зелених» електростанцій, збільшивши 
обсяг споживання пелет до 4,5 млн т на рік.  
За таких темпів до 2020 року щорічна потреба в 
даному виді палива в Європі зросте до  
80–135 млн тонн [4].  
Нині ЄС є головним імпортером пелет у світі, 

а виробництво ґранул сконцентроване передусім 
у країнах, багатих лісовими ресурсами, таких як 
США та Канада, а також країнах північної Євро-

пи (Швеція, Фінляндія, Німеччина) [2]. Однак, у 
зв’язку зі збільшенням споживання експортери 
все частіше стикаються з необхідністю пошуку 
додаткової сировини. Обсяги відходів деревини, 
що використовувалися до сьогодні стають недо-
статніми. До того ж криза скоротила обсяги лісо-
заготівельної галузі й деревообробки в усьому сві-
ті, через що значно підвищилися ціни на сировину. 
Основні шляхи вирішення проблеми: вирощування 
швидкоростучих дерев, імпорт тирси та принципо-
во новий продукт – агропелети. Сировиною для 
виробництва останніх є солома, лушпиння соняш-
нику і гречки, полова рису, деревна частина стебел 
льону, ріпаку, конопель та ін. 
Європейські країни намагаються стимулювати 

людей до переходу на цей вид палива. У Німеч-
чині, наприклад, кожна родина, що встановить у 
себе котел для спалювання біомаси, отримує від 
держави дотацію в розмірі 1550 євро плюс по  
50 євро за кожен кВт потужності котла [8]. 
На основі вивчення літературних джерел нами 

було виділено наступні основні екологічні фак-
тори, що призводять до стимулювання викорис-
тання пелет: 

- зменшення парникового ефекту – вуглекис-
лий газ, що виділяється в процесі горіння пелет, 
кваліфікується як «нейтральний». Деревина ви-
діляє рівно стільки СО2, скільки отримала в про-
цесі росту (закритий вуглецевий обмін). При 
спалюванні вугілля чи нафти виділяється СО2, 
накопичений за мільйони років, що збільшує 
концентрацію СО2 в атмосфері. У свою чергу, 
збільшення концентрації СО2 призводить до  
парникового ефекту; 

- зменшення кислотних дощів – використання 
пелет сприяє зменшенню викидів двоокису сірки 
(SO2), що є головною причиною кислотних до-
щів. Використовуючи пелети як паливо, ми цим 
самим зменшуємо кислотні опади та зберігаємо 
ліси, яким кислотні дощі завдають найбільшої 
шкоди; 

- зменшення небезпеки транспортування – за-
бруднення навколишнього середовища відбува-
ється практично безперервно через пробоїни в 
корпусах танкерів, аварії на газопроводах, елек-
тростанціях, у разі перевезення автомобільним і 
залізничним транспортом. Процес транспорту-
вання пелет набагато простіший і безпечніший. 
У випадку аварії їх досить нескладно збирати, а 
те, що залишиться, не завдасть довкіллю шкоди, 
адже у процесі їх виробництва не використову-
ються хімічні сполуки. 
В європейських країнах у 90-х роках відбулася 

перша хвиля стандартизації для підприємств-
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виробників паливних ґранул [1]. У результаті 
цього процесу було розроблено та прийнято на-
ступні стандарти: 

- у Німеччині – DIN 51731, або DINplus; 
- в Австрії – ONORM M7135; 
- у Великобританії – «The British BioGen Code 

of Practice for biofuel (pellets)»; 
- у Швейцарії – SN 166000; 
- у Швеції – SS 187120. 
У США зараз є чинним Standard Regulations & 

Standards for Pellets in the US: The PFI (pellet) [1]. 
На основі цього стандарту в країні виготовля-
ються пелети двох категорій: преміум і стандарт. 
У ґранулах «преміум» вміст золи повинен бути 
не більше 1 %, а в «стандарт» не більше 3 %. 
Більшість країн в Європі й поза її межами, які 

є постачальниками паливних ґранул, до першого 
кварталу 2010 року орієнтувалися на стандарт 
DINplus, сертифікація за яким об’єднує норми 
DIN 51731 та ONORM M7135 [1]. Значна увага 
приділяється таким критеріям, як теплотворна 
здатність, вологість, стиранність, зольність та 
граничний вміст різних хімічних елементів. 
Стрімкий розвиток виробництва та споживан-

ня паливних ґранул, а також зростання кількості 
суміжних представників цього ринку, стали пе-
редумовою для введення в ЄС на початку 2010 р. 
нових норм щодо якості паливних ґранул. Вимо-
ги за новим стандартом EN 14961-2, введеного в 
дію 1 січня 2010 р., були не тільки посилено, а й 
доповнено новими критеріями [7]. За новими 
стандартами пелети розподіляються за якісними 
характеристиками на три класи. Найбільш жорс-
ткі вимоги встановлені для паливних ґранул 

першого сорту А1. Максимально допустима зо-
льність для таких ґранул становить 0,5 % (пелети 
з хвойних порід дерева) і 0,7 % (із листяних по-
рід). Такі ґранули рекомендовано до викорис-
тання у приватному секторі. Другий сорт палив-
них ґранул А2 може бути вироблений із зміша-
них сортів дерев і мати зольність до 1 %. Пелети 
такого стандарту зазвичай використовуються у 
котельних широкого профілю. Так звані промис-
лові ґранули за новими нормами віднесені до 
третього сорту В і призначені для використання 
на потужних теплових станціях промислового 
типу. 
За даними інтернет-ресурсу «Біоресурс Украї-

на» [7] (див. табл.), можна провести порівняль-
ний аналіз нових європейських стандартів па-
ливних ґранул EN plus із колишнім німецьким  
стандартом DIN plus. 
Порівнюючи табличні показники слід, на нашу 

думку, звернути увагу на зміни у нормі теплоти 
згорання. Зменшення мінімального значення у но-
вих стандартах до 16,5 МДж/кг вказує на можли-
вість використання ґранул із сировини, яка раніше 
не мала цінності для енерґетичного ринку. У нових 
стандартах обов’язковою характеристикою стає 
насипна маса паливних ґранул та додається норма 
щодо температури плавлення золи.  
Детально розглянувши питання можливості й 

доцільності прийняття єдиної системи державної 
сертифікації продукції, пов’язаної з переробкою 
відходів деревообробних та аграрних підпри-
ємств, із нашого погляду, виникає ціла низка 
проблем, пов’язаних із введенням контролю та 
стандартизації продукції в Україні. 

 Основні норми європейських стандартів на паливні ґранули 
Норми якості Од. виміру DIN plus EN plus – A1 EN plus – A2 EN – B 

Діаметр мм 4-10 6 (±1) 6 (±1) 6 (±1) 
Довжина  мм ≤ 5 × D 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 
Насипна  
маса кг/м3 – ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Теплота  
згорання МДж/кг ≥ 18 ≥ 16,5 ≥ 16,5 ≥ 16,0 

Вміст вологи % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Стиранність* 

/пил % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Твердість % ≥ 97,7 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 
Зольність % ≤ 0,5 ≤ 0,7 ≤ 1,0 ≤ 3,0 

Температура  
плавлення золи º С – ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 

Примітка. * Стиранність – це показник утворення дрібного пилу при транспортуванні за рахунок 
взаємного тертя ґранул. 
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Можна виділити кілька факторів, сприятливих 
для розвитку українського ринку.  
По-перше, в структурі ринку виробництва 

біопалива на деревні ґранули припадає близько 
30–35 % від загального виробництва. Значну ж 
частину займають пелети з лушпиння соняшни-
ку та інших сільськогосподарських культур.  
Із урахуванням зростаючого в Європі інтересу 
до пелет із відходів аграрного виробництва, на-
ша країна має непогані перспективи у розвитку 
даної галузі.  
По-друге, згідно зі статистичними даними, кі-

лькість гравців на українському ринку твердого 
біопалива за 4 останніх роки зросла у декілька 
разів [7]. Для порівняння: якщо у 2008 р. випус-
ком пелет займалося близько двадцяти компаній, 
у 2009 р. їх кількість досягла сотні, а у 2011 р. – 
кілька сотен. На нинішній і наступний рік сума-
рно в Україні заплановано будівництво ще декі-
лькох десятків заводів із виробництва деревних 
пелет і паливних ґранул із соломи зернових 
культур [2].  
Введення в Україні державних норм, що від-

повідатимуть новим європейським стандартам, 
збільшить довіру до вітчизняних виробників і 
допоможе перейти на якісно новий рівень про-
дукції на внутрішньому ринку держави. Збіль-
шення експорту паливних ґранул в європейські 
країни стимулюватиме стрімкий розвиток ви-
робництва екологічно чистого палива в Україні. 
Нині для експорту біопалива за кордон українсь-
кі підприємства вимушені проходити перевірку 
своєї продукції за стандартами країни-споживача 
й лише після цього укладати контракти, що ви-
магає зайвих фінансових та часових затрат.  
Однак, на жаль, окрім позитивних факторів мо-

жна виділити й негативні. «На сьогоднішній день 
ринок твердого біопалива в Україні відноситься до 
тих, що найбільш динамічно розвиваються у світі. 
Але незважаючи на масштабний запуск нових ви-
робництв, якісної продукції на ринку вкрай мало, – 
стверджує президент Асоціації учасників ринку 
альтернативних видів палива та енерґії України 
(АПЕУ) Віталій Давій. – Україна сьогодні в основ-
ному випускає індустріальні пелети і брикети, які 
спалюються на ТЕЦ і ТЕС. Вимоги до якості такої 
продукції мінімальні, та й ціни на світових ринках 
на неї невисокі» [5]. 
Введення в Україні єдиних стандартів якості 

для паливних ґранул має врегулювати безконт-
рольну переробку природних ресурсів. Органі-
зація єдиного державного контролюючого орга-
ну може стати першим кроком до підвищення 

енерґоефективності споживання. Поліпшення 
якості паливних ґранул призведе до використан-
ня технологічно досконалого теплового облад-
нання як у приватному секторі, так і в процесі 
промислового використання.  
Технічний стан української промисловості, по-

літичні й соціопсихологічні фактори не дозволя-
ють ув повній мірі застосувати до України нещо-
давно прийнятий європейський стандарт EN 
14961-2 [9]. Нові норми стосуються не лише ви-
робників біопалива, але охоплюють значно шир-
ший діапазон контролю якості товару – від пере-
робки сировини та процесу виробництва до скла-
дування і транспортування через одного або декі-
лькох трейдерів до місця використання.  
Отже, процес сертифікації будуть проходити не 

тільки підприємства-виробники ґранул, а й транс-
портні та складські компанії, підприємства оптової 
й роздрібної торгівлі. На даний час такі комплексні 
заходи склали б непосильним тягарем для вироб-
ників твердого біопалива в Україні. 
Саме через це (незважаючи на те, що прийнят-

тя нормативно-законодавчої бази та державних 
вимог у галузі виробництва твердого біопалива є 
нагальною вимогою часу для нашої країни) такі 
заходи слід здійснювати поетапно й на ступене-
вій основі.  
На першому етапі пропонується запровадити в 

Україні стандарти, аналогічні до німецьких норм 
DINplus, які б стосувалися виключно якості па-
ливних ґранул і приймалися за основу в багатьох 
європейських країнах до 1 січня 2010 року. Важ-
ливою є також розробка довгострокової держав-
ної програми, згідно з якою передбачатиметься 
поступове підвищення якості виготовленої про-
дукції та встановлення нормативних вимог для 
суміжних галузей (перевезення, складування, 
трейдерство).  
Такі заходи підвищать рівень конкурентоздат-

ності продукції українських виробників на між-
народній арені й позитивно вплинуть на еконо-
мічний стан країни.  
Висновки: 
1. З огляду на світові перспективи розвитку 

галузі виробництва твердого біопалива нормати-
вно-правова база цього питання потребує врегу-
лювання на державному рівні. 

2. Введення єдиних норм для цієї галузі в 
Україні надасть можливість підприємствам ви-
пускати більш конкурентоздатну продукцію.  

3. Контроль і врегулювання відносин у сфері 
виробництва пелет із біомаси сприятиме збалан-
сованому використанню природних ресурсів. 
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