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Досліджено обсяги нагромадження відходів деревини в процесі лісозаготівлі та лісопереробки по 

Чернівецькій області. Вивчено ефективність переробки відходів деревини шляхом отримання гранул (палет) на 
реально діючому підприємстві на території Вижницького району. Показано еколого-економічну ефективність 
отримання біопалива шляхом застосування сучасних технологій утилізації відходів лісового господарства. 
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Investigational volumes of piling up in the Chernivtsi region of the wastes wood in the process of the logging and 

timber industry. Efficiency of processing of the wastes wood is studied by the receipt of granules (palet) on a really 
operating enterprise on territory of Vizhnitsa district. Ecologo-economic efficiency of receipt of bipropellants by 
application of modern technologies of utilization of the wastes forestry.   
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Исследовано объемы накопления в Черновицкой области отходов древесины в процессе лесозаготовки и 
лесопереработки. Изучено эффективность переработки отходов древесины путем получения гранул (паллет) на 
реально действующем предприятии на территории Вижницького района. Показано эколого-экономическую 
эффективность получения биотоплива путем применения современных технологий утилизации отходов лесного 
хазяйства. 
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Актуальність досліджень. В період загострення 

енергетичної кризи використання біомаси як 
альтернативного джерела енергії набуває особливої 
перспективи. Серед біотичних відходів чільне місце 
посідають відходи деревини [1].  

В Україні щорічно заготовлюється близько 15,0 
млн. м3 ліквідної деревини, утворюється до 49 млн. т 
деревних відходів, енергія яких еквівалентна 10 – 20 
млрд. м3 природного газу [2]. За умов відсутності 
технологій їх утилізації ці відходи здатні 
нагромаджуватись і спричиняти збільшення 
кількості парникових газів, забруднення води та 
ґрунтів в районах звалищ відходів, що викликає 
замулювання водойм та загибель водних мешканців, 
збільшення забруднених ґрунтів, популяції гризунів 
та комах, які можуть стати розсадниками хвороб [3].  

Одним із перспективних шляхів вирішення цієї 
проблеми є утилізація відходів деревини шляхом 
отримання пресованих гранул. У цьому випадку 
вдається додатково вирішити важливе завдання 
поповнення енергетичних запасів за умов мінімізації 
забруднення атмосфери продуктами горіння [4, 5].  

Метою даної роботи є вивчення масштабів 
накопичення відходів деревини та перспективності 
впровадження технології утилізації відходів 
лісового господарства в Чернівецькій області 
шляхом отримання гранул. 

Матеріали і результати досліджень. 
Предметом дослідження були показники 
лісогосподарської діяльності та шляхи утилізації 
відходів деревини на прикладі лісової галузі 
Чернівецької області. Дослідження ефективності 
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технології отримання гранул (палет) з відходів 
деревини проводилися на реально діючій прес-
гранульвочній установці «Граніт–90» приватного 
підприємства «Вижницька біопаливна кампанія» (с. 
Мілієво Вижницького району) з урахуванням 
методичних підходів, описаних в працях [3, 5]. 

За даними Головного управління статистики у 
Чернівецькій області [2] площа земель лісового 
фонду в області складає  258 тис. га (31,9 % від 
території), площа рубок лісу – 11 тис. 997 га, в 
середньому за останні роки щорічно заготовлюється 
близько 860 тис. м3 деревини, 95,5 % з якої складає 
ліквідна деревина, відходи деревини оцінюються в 
256,3 тис. дол. США.  

У розрахунку до загальних валових відходів 
деревини в України відходи лісопереробної галузі 
Чернівецької області складають в середньому 2,42 
млн. т, енергія яких еквівалентна 0,55-1,1 млрд. м3 
природного газу (табл. 1).  
 
Таблиця 1 – Оцінка лісових ресурсів Чернівецької 
області 

Види робіт, обсяги 
продукції 

Роки 
2000 2006 2009 

Площа рубок лісу, га   11997,0 
Загальний обсяг  
заготівлі деревини, 
тис. м3 

859,0 881,7 860,9 

в. т. ч. ліквідної 
деревини, тис. м3 

569,3 826,0 828,1 

Залишок деревини в 
лісосіках, тис. м3 

24,9 39,5 29,0 

Залишок неочищених 
площ місць рубок у 
лісах, га 

52,0 74,0 101,0 

Обсяги продукції 
лісового господарства, 
млн. грн. 

33,5 107,9 161,9 

Розрахункові обсяги 
відходів лісопере-
робної промис 
ловості, млн. т 

1,86 2,70 2,71 

 
Не зважаючи на те, що відходи деревопереробної 

промисловості несуть значний еквівалент енергії, в 
Чернівецькій області вони практично не 
використовуються. Окрім зазначених відходів, 
практичне значення можуть мати залишки 
неліквідної деревини в лісосіках. За даними 
Головного управління статистики у Чернівецькій 
області наведеними в табл.. 1 залишок неочищених 
площ місць рубок у лісах у середньому на рік 
складає близько 75 га, що складає 0,83 % від 
загальної площі рубок. Проте реалії дещо інші. 
Отримані нами дані в результаті проведення 
щорічних експедицій свідчать, що практично 100 % 

площ залишаються неочищеними по завершенні 
рубок. Отже на лісосіках залишається значний не- 
облікований потенціал для отримання додаткового 
енергетичного ресурсу. 

Основним лісогосподарським районом 
Чернівецької області є Вижницький. Станом на 2009 
рік на його дольову участь припадає 27,8 % 
загальних обсягів лісової продукції, 21,8 % площ 
рубок, 28,4 % заготівлі ліквідної деревини від 
загальних показників по області. Та, незважаючи на 
це, на території Вижницького району, до недавнього 
часу не було жодного підприємства, що займалося 
би переробкою відходів деревини. Нещодавно 
вільну нішу зайняла «Вижницька біопаливна 
кампанія». 

Принципова схема установки високого тиску, що 
використовується на даному підприємстві для 
отримання гранул, показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Принципова схема створення 

брикетів: 1 – накопичувач відходів;  2 – сортувальний 
склад;  3 – млин для подрібнення  та сушарка; 4 – піч; 5 
– прес-гранулятор;   6 -охолоджувач ;  7 – вібросито;  8– 

склад готової продукції 
 

Технологія отримання гранул на установці 
«Граніт-90» включає наступні стадії:  

- подрібнення відходів деревини; 
- сушіння сировини; 
- гранулювання; 
- просіювання та сортування гранул. 

Подрібнення сировини (залишки неліквідної 
деревини та відходи лісопереробки) здійснювалося в 
молотковому млині приблизно до розміру майбутніх 
гранул. Цей процес є досить важливим, оскільки від 
розміру подрібнення сировини залежить як 
ефективність процесу сушіння, так і процес 
подальшої грануляції. Подрібнена сировина 
подається на стрічкову сушарку. Для процесу 
сушіння використовуються димові гази, що 
виділяються при спалюванні гранул. Гранулювання 
відбувається при високому тиску та відповідній 
температурі, що забезпечу достатнє виділення 
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лігніну, який слугує, якості з’єднувального 
(клеючого) агенту. 

Спосіб виготовлення палива із подрібнених 
деревних відходів полягає у пресуванні із 
застосуванням високих тисків. Пресування 
проводиться за допомогою прес-гранулятора в 
умовах підвищеного тиску 500-1000 МПа та 
температури близько 95°С. За таких умов 
виділяється лігнін, який склеює подрібнені частики 
деревних відходів. Спресовані брикети, 
направляються на охолодження. Охолодження є 
дуже важливим етапом під час виробництва гранул 
та брикетів. Під час охолодження, лігнін затвердіває 
на поверхні брикетів, тому їх форма залишається без 
змін. На рис. 1 зображено принципову схему 
гранулювання. Відходи деревини привозять 
автотранспортом до складу деревних відходів (1), 
для сортування за гранулометричним складом та 
зберігання. Розділені відходи деревини подаються 
на проміжний склад (2), звідки відходи подаються 
для подрібнення на молотковий та підсушуються 
(3). В подальшому суха кондиційна подрібнена маса 
подається для гранулювання в прес-гранулятор (4). 
Після виходу із прес-гранулятора, гранули 
подаються на охолодження, яке відбувається за 
допомогою повітря в охолоджуваній установці (5). 
Готові гранули подаються на вібросито (6)  для 
видалення дрібних частинок, які використовуються 
як паливо у пічці (8), а придатні гранули 
направляються на склад готової продукції (7).  В 
подальшому відбувається упакування брикетів та 
відвантаження споживачеві.  

Оскільки відходи деревини зберігаються, як 
правило,  під відкритим небом,  їх вологість може 
досягати 70–75 % у розрахунку на суху масу. У 
зв’язку із низькою теплотворною здатністю та 

неможливістю забезпечити міцність гранул 
використання вологої сировини для виготовлення 
брикетів,  гранул є недоцільним.  Тому для 
подальшого використання відходів деревини, їх 
необхідно висушити до вологості нижче 10 % у 
розрахунку на суху масу. 

Яке свідчать результати експериментальних 
досліджень впливу температури теплового агенту на 
кінетику сушіння деревних відходів, що зображені 
на рис. 2, зі збільшенням температури тривалість 
сушіння зменшується.  

При температурі теплового агенту 130°С вологий 
матеріал досягає кінцевої вологості 10 % за 4000 с, з 
температурою теплового агенту 70°С – за 6100 с. 
При цьому має місце закономірність: чим вища 
температура теплоносія, тим менша тривалість 
сушіння.  Процес сушки буде залежати також від 
товщини шару вологого матеріалу. У нашому 
випадку оптимальними параметрами є висота 
нерухомого шару 15 см і температура теплового 
агенту 95 °С. 

Нами також було досліджено вплив тиску на 
фізико-механічні показники гранул. На рис. 3 
зображена залежність даного процесу. Оптимальним 
для формування гранул з необхідними показниками 
густини виявився тиск величиною в 950 МПа. Даний 
режим є найбільш сприятливим для повноти 
виділення лігніну. Лігнін є природним 
компонентом, а тому використання його як клею 
(з’єднувального компоненту) є екологічно 
безпечним та ефективним підходом. 

Рисунок 3 - Вплив тиску на 
показники щільності дровяних 
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Висновки. Проведений аналіз нагромадження 

обсягів відходів лісогосподарської діяльності в 
Чернівецькій області свідчать про значні об’єми 
забруднення цими відходами навколишнього 
середовища, що вимагає невідкладного 
впровадження технології утилізації відходів, яка б 
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Рисунок 2 – Кінетика сушіння подрібненого матеріалу:  

Т=95°С; висота шару: 1 – 10 см, 
2 – 15 см, 3, – 20·см, 4 – 30 см 
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довкілля та частково вирішувала питання 
забезпечення місцевого населення дешевою 
енергією. На підставі проведених експериментів 
встановлені умови сушіння сировини (товщина 

шару 20 см, температура теплового агенту 95 °C) та 
вибрано оптимальні параметри тиску (950 МПа) для 
формування гранул із відходів переробки деревини. 
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