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Чому Іваничі?

 Кінцева мета бізнесу – побудувати вертикальну інтеграцію. Тому

шукали точку входу в ринок генерації теплової енергії в Волинській та

Львівській областях

 Смт. Іваничі знаходиться рядом з енергетичними плантаціями компанії –

в радіусі 20 км є плантації, які на 100% можуть забезпечити котельні

деревною тріскою

 На момент входження місцеві органи влади займали активну

позицію в пошуку інвестора для реалізації проекту із заміщення

природного газу і переходу на відновлювальні джерела енергії

 Кількість бюджетних споживачів була достатньою, щоб пілотний проект

був рентабельним та самоокупним



Рішення створити енергетичний кластер

Тріска енергетичних плантацій Виробництво тепла

Споживачі тепла



Результат

В 2014 году компанією Salix Energy побудовано 3 котельні на деревній 

трісці

3 котельні загальною 

потужністю 3,4 МВт

Споживання тріски в 

середньому 2 тис. т / рік

Енергетичний 

кластер – 295 га

5-6 тис. тонн 

тріски / рік



Опис пілотного проекту

1. Проект «Іваничі» являє собою невеликий енергетичний кластер, який

складається із трьох твердопаливних котельних

 Котельня «1» – потужністю 0,85 МВт

 Котельня «2» – потужністю 1,35 МВт

 Котельня «3» – потужністю 1,22 МВт

2. Загальная встановлена потужність котельних по проекту складає

 3,42 МВт або 2,94 Гкал

3. Проект представляє собою реконструкцію газових котельних з

установкою твердопаливних котлів і системи подачі палива

4. Котельні експлуатуються на основі договорів оренди, які були підписані

в результаті проведення тендеру на оренду комунального майна

5. Були прокладені нові теплові мережі і до однієї з котельних було

підключено нового споживача



Споживачі теплової енергії

Структура споживачів на основі їхнього теплового навантаження, Гкал/рік
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Паливо для котельних

В якості основної сировини 

використовується  

деревна тріска

В якості резервного палива можуть використовуватись дрова або

природний газ

(на котельних збереглись газові котли)



Котельні – схема







Тріска із добового 

складу подається в 

проміжний бункер



Об’єм проміжного бункеру складає 1 м3



На всіх котельних стоять твердопаливні котли Kalvis





Котли дозволяють спалювати 

тріску вологістю до 50% 



 Передбачає шнекову подачу

 Зроблений по розробленій 

компанією власній технології  

 Дозволяє зберігати 1-2 

добовий запас палива

Автоматизований 

склад палива



Внутрішній вигляд 

добового складу на 

котельні



Естакада для можливості причепу заїжджати всередину складу



Завіз палива на котельні здійснюється з централізованого складу за допомогою трактора 

з причепом об’ємом 15 м3



Графік реалізації проекту
(теорія і практика)

Незважаючи на пізній старт котельні удалось запустити в жовтні місяці!

- план - факт

Тип робіт Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

Процес оренди котельних

Розробка проектної документації

Виготовлення обладнання

Будівельні роботи

Монтажні роботи

Пуско-налагоджувальні роботи



Інвестиції в реконструкцію котельних

Інвестиції в реконструкцію котельних склали в середньому 

1,36 млн. грн. на 1 МВт потужності
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Результати роботи котельних за перші два 

опалювальних періоди



Динаміка виробництва тепла за 2 теплових 

сезони, Гкал/міс

 60% виробництва тепла дають зимові місяці

 40% тепла – це осінній і весняний періоди
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Реальний розхід тріски на котельних

 Середній розхід тріски коливається в районі 580 кг/Гкал

 Високий розхід палива в жовтні першого року роботи пояснюється проведенням пуско-

налагоджувальних робіт та налаштуванням роботи котлів
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Споживання електроенергії на котельних
кВт/Гкал

 Середнє споживання е/е за перший тепловий сезон склало 47 кВт/Гкал, за другий – 42 

кВт/Гкал

 На котельні, де була проведена заміна мережевих насосів розхід е/е на 20-25% менший, ніж 

на котельних, де така заміна не проводилась
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Структура виробничої собівартості

 На графіку показано структуру виробничої собівартості за опалювальний період

 Дані не враховують адміністративні витрати і затрати, які ще будуть в

міжопалювальний період – а це: ремонти, зарплата, оренда тощо.
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Економія для споживачів за 2 теплових 

сезони від переходу на біопаливо

 Загальна економія за 1-ий телповий сезон склала 1 150 000 грн.

 Загальна економія за 2-ий телповий сезон склала 1 020 000 грн.
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Додатковий ефект від реконструкції котельних і 

переведення їх на альтернативне паливо

 За рахунок коштів інвестора модернізовано обладнання котельних і

частково теплових мереж

 Створені додаткові робочі місця

 Підвищено заробітну плату працівникам котельних на більш, ніж 60%

Додаткові платежі в місцеві бюджети за календарний рік грн. / 2015 рік

Оренда котельних 179 826

Оренда землі 8 289

Податки на заробітну плату 50 136

Всього 238 251

Непрямий ефект від реалізації твердопаливних котельних:

 Розвиток українського машинобудування

 Розвиток соціальної сфери

 Розвиток малого і середнього бізнесу в регіонах



Потоки фінансових коштів при виробництві 

тепла із газу і біопалива?

При виробництві тепла із газу більша частина коштів йде на оплату імортного газу газа (як

правило, російського походження), що означає збереження енергозалежності та «-» в

торговий баланс країни.

При виробництві тепла із біопалива кошти залишаються всередині країни і стимулюють

створення місцевих ринків, нових робочих місць, збільшення податків в місцеві бюджети.
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Основні параметри, 

які потрібно враховувати при будівництві чи 

реконструкції котельних



Основні питання

 Яке обладнання, якої потужності вибрати?

 Якими будуть основне та резервне паливо на котельних: тріска, 

пеллети, брикети, дрова тощо?

 Оцінка якісних характеристик палива

 Адекватна оцінка ККД роботи котлів і реальний розхід палива на 

котельній

 Оцінка реального стану теплових мереж і втрат у них

 Кількість та якість персоналу для обслуговування котельної

 Якою буде ваша система логістики палива на котельні?



Вибір котлів – наші рекомендації

 Рекомендуємо встановлювати 2 котла: 

один більшої потужності, інший –

меншої потужності

 Разом котли мають покривати пікове 

навантаження

 При виборі потужності котлів пам’ятати 

про втрати в тепломережах

 Мають ефективно працювати як в 

холодну погоду, так і в осінній і 

весняний періоди

 Котли мають відповідати тому типу 

палива, яке ви плануєте 

використовувати для виробництва 

теплової енергії



Важливість системи подачі палива

 Система подачі палива зайняла найбільше часу на етапі проектування

 Складність підбору і реалізації системи подачі палива заключалась в

тому, що:

 В Україні невелика кількість проектів на деревній трісці, щоб можна

було використовувати провірено і ефективну технологію

 Обмеження зі сторони постачальників обладнання (котли, як

правило, спроектовані під конкретну технологію подачі палива)

 Відсутність досвіду в проектантів в проектуванні таких систем

подачі палива

 Система подачі палива для тріски на невеликих котельних різко

збільшую вартість капітальних витрат – стояла задача зробити це з

мінімальними інвестиціями



Набільш поширене паливо для котельних на 

біопаливі

В залежності від потужності котельних і доступних джерел сировини 

проектувати котельную можна на такі види палива:

Деревна тріска Пелети Дрова



Оцінка якісних характеристик палива

Щоб оцінити потребу палива та ефективність роботи котельної 

необхідно знати характеристики палива:

 Нижча теплота згоряння – дозволить оцінити кількість палива на 

виробництво 1 Гкал теплової енергії

 Вологість – має критичне значення для деревної тріски і невеликих 

котлів. Впливає на розхід палива і ККД роботи котла

 Зольність – впливає на роботу котла, дозволяє оцінити кількість 

золи після згоряння палива

 Фракція – обмеження мають як котли, так і система подачі палива. В 

Європі існують стандарти не тільки на деревну пелету, але також і на 

деревну тріску



Відносини з місцевими органами влади

 Від того, які у вас відносини з місцевими органами влади, залежить як

швидко буде рухатись ваш проект з реконструкції чи будівництва

котельної

 Пам’ятайте – ваші споживажі (бюджетні) мають вплив на позицію

місцевих органів влади

 Будьте готові до того, що вас можуть попросити зупинити роботу

котельних або зменшити подачу тепла для економії бюджету

 Захищена стаття бюджету на оплату теплової енергії не означає, що

платити вам будуть вчасно – потрібно мати резерв обігових коштів на

закупку палива та оплату поточних рахунків

 Оформляйте всю юридичну документацію – конкурси, оранда, земля і

т.д. Влада міняється, а бізнес має працювати!



На завершення



Чому вигідно використовувати біомасу?

Біомаса дешевша за інші види палива

Розрахунок зроблений в цінах:

 Газ – 7 475 грн./тис.м3 з ПДВ

 Дизпаливо – 14 грн./літр з ПДВ

 Мазут – 7 грн./літр з ПДВ

 Вугілля – 3500 грн./тонну з ПДВ (антрацит)

 Тріска – 800 грн./тонну з ПДВ (mc = 50%)

 Пелети – 2 200 грн./тонну з ПДВ

Вартість енергії в лівому стовбці приведено з урахуванням 

теплотворної здатності різних видів палива, в правому стовбці –

з урахуванням КПД. Припущення, що застосовується нове 

обладнання.

Дані графіка показують приблизне середнє значення, а кінцева 

ціна для кожного клієнта буде залежати від обсягів закупки, 

доступності та логістики
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Важливість сировинної бази

 Стабільні поставки біомаси особливо важливі для великих 

теплоенергетичних проектів

 Загальна світова практика така, що основним паливом для великих 

об’єктів (як котельних, так і ТЕЦ на біомасі) являються деревна 

тріска або аграрні відходи

 На сьогоднішній день кожний інвестор і фінансовий партнер при 

розгляді проектів з генерації тепла і електроенергії на біомасі задає 

одне і те саме запитання: 

 «Де ви плануєте брати паливо?» або 

 «Докажіть гарантовані поставки сировини для вашого 

проекту»



Створення власних 

енергетичних плантацій

 Альтернатива заготівки біомаси в 

лісових господарствах

 Актуально для компаній, які 

потребують великих обсягів 

сировини

 Буде актуально для операторів 

великих твердопалиних котельних 

та ТЕЦ на біомасі

 Надійність поставок – фактор, 

який дає додаткові гарантії того, 

що ваші об’єкти будуть 

забезпечені паливом

 Потребують додаткових інвестицій 

в закладення плантацій і 

спеціалізовану техніку



 Визначити, скільки тепла ви плануєте виробляти –

наприклад, 10 000 Гкал / рік

 Визначити кількість деревної тріски – для оцінки можемо взяти 

коефіцієнт 0,6 тонни / Гкал

10 000 * 0,6 = 6 000 тонн / рік

 Оцінити загальну площу плантацій

6 000 / 20 = 300 га

 Підготувати річний план висадки для отримання щорічного урожаю

300 га / 3 = 100 га 

(висаджуємо 3 роки по 100 га, якщо плануємо 3-х літній цикл збору урожаю)

Як визначити площу енергетичних плантацій 

для свого об’єкту?



Дякую за увагу!

ТОВ «Салікс Енерджі»

01001,Київ, вул. Велика Житомирська, 8-а

+38-044-278-3144
info@salix-energy.com

www.salix-energy.com
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