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ливні 

 
нули (

 
ти, 

пеллети) — біопаливо, яке 

отримують із торфу, деревних 

відходів і відходів сільського 

господарства або з вугілля. Є 

гранулами циліндричної 

форми стандартних розмірів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8


Паливні гранули — екологічно 

чисте паливо із вмістом золи не 

більш 3%. При спалюванні 

гранул в атмосферу 

викидається рівно стільки СО2, 

скільки було поглинено 

рослиною під час зростання. 

Проте, якщо в місці зростання 

сировини довкілля містить 

токсини або радіоактивні 

речовини, то при спалюванні 

гранул ці речовини можуть 

бути викинуті в атмосферу. 

Так, через перевищення вмісту 

цезію 137 Італія повернула 

Литві близько 10 тисяч тонн 

біопалива. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B9


Деревні гранули високої якості 

(білі і сірі) використовують для 

опалювання житлових будинків 

шляхом спалювання в невеликих 

гранульних котлах, печах і 

камінах або твердопаливних 

котлах. Вони, як правило, 

бувають діаметром 6—8 мм і 

довжиною менше 50 мм. У 

Європі їх в основному продають 

у 16—20 кілограмових мішках. 

Попит на деревні брикети і 

гранули, устаткування для їх 

спалювання і виробництва 

зростає пропорційно цінам на 

такі традиційні види палива як 

нафту і газ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB


Обладнання для виготовлення паливних гранул 

Склад обладнання для виготовлення паливних 

брикетів або пелет з деревних відходів 

Розглянемо склад необхідного обладнання для 

переробки деревних відходів (тирса, тріска, 

обапіл, баланси, гілки) в паливні брикети і 

пелети (гранули).  

Технологічна лінія виробництва паливних 

брикетів або гранул з деревних відходів  

Сировиною для виробництва брикетів 

можуть бути не тільки тирса та тріска, а також 

великі деревні відходи: баланси, обапіл, 

стволи, а також тріска і тирса.  

Великі відходи необхідно попередньо 

подрібнити в тріску, для чого застосовується 

рубальної машини.  

http://dzhankoi.org.ua/briketi-z-tirsi-svoimi-rukami.htm
http://dzhankoi.org.ua/virobnictvo-i-prodazh-derevnix-granul-i-palivnix-briketiv-na-ukraini.htm
http://dzhankoi.org.ua/verstat-dlya-presuvannya-tirsi-suchasna-biznes-ideya.htm


Технології виробництва гранул 

(pellets) та брикетів (Pini Kay), 

виготовлення обладнання, поставка 

і монтаж на місці.  

Технології гранулювання і 

брикетування деревини і її відходів 

(опил, тріска, обапіл, баланс, 

кінцевики, стружка та інших);  

Технології гранулювання і 

брикетування лушпиння 

соняшника, гречки, костриці льону 

і лушпиння інших 

сільськогосподарських культур;  

Технологія гранулювання 

пташиного (курячого) посліду з 

метою отримання високоякісного 

органічного добрива;  

http://dzhankoi.org.ua/briketuvannya.htm
http://dzhankoi.org.ua/prongoz-v-2012-roci-virobnictvo-palivnix-pelet-z-lushpinnya-sonyashnika-v-ukraini-perevishhit-370-000-tonn.htm
http://dzhankoi.org.ua/prongoz-v-2012-roci-virobnictvo-palivnix-pelet-z-lushpinnya-sonyashnika-v-ukraini-perevishhit-370-000-tonn.htm
http://dzhankoi.org.ua/mexanizaciya-procesiv-konservuvannya-ta-prigotuvannya-kormiv.htm


Новачки, які починають 

виробництво пеллет, як правило, 

не розуміють, що гранулятор - це 

20% успіху виробництва пеллет. 

Дроблення, сушіння, тонке 

подрібнення, водопідготовка, 

змішування і дозування - ось ті 

процеси, без яких жоден 

гранулятор не працюватиме 

стабільно. Сировина, яка буде 

гранульованою необхідно 

особливо ретельно підбирати. По 

порядку. 

60% бажаючих налагодити бізнес 

гранулювання хочуть 

переробляти деревину. Великі 

шматки деревини необхідно 

подрібнити до розміру тріски не 

більше 50мм. 



Сьогодні на ринку існує кілька 

типів печей, що працюють на 

деревних паливних гранулах. 

Окремі котли, печі, каміни з 

водяним кожухом і без нього  

Мають потужність до 11 кВт і 

призначаються для опалювання 

окремих житлових кімнат або в 

комбінації з іншими паливними 

системами, такими як, 

наприклад, сонячними 

колекторами. В котлі 

встановлений окремо резервуар 

для накопичення гранул, 

розрахований на безперервне 

горіння від 24 до 100 годин.  



Котли центрального 

опалення  

Якщо котел центрального 

опалення встановлено 

всередині будинку, то 

потрібно передбачити 

можливість забору 

деревних гранул в котел. 

Зазвичай це шнек, який 

транспортує гранули зі 

складу до котла. Також 

можна зробити висновки 

для всмоктування гранул 

з силосних автомобілів в 

котел. Звичайна 

потужність 15-20 кВт.  



Комбіновані котли  

 

Іноді котли на деревних 

гранулах комбінують з 

котлами, які працюють 

на кусковий деревині. 

Потужність цих котлів 

може досягати до 50 

МВт. Ці котли здатні 

автоматично 

переключатися з 

режиму завантаження 

Пеллетс в режим 

завантаження деревини. 

Застосовуються 

комбінації пеллетс-газ, 

пеллетс-дизель, 

пеллетс-електро-та ін  


