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Шановний Покупець!!! 

Дякуємо Вас за придбання продукції нашого виробництва. 

У зв'язку з постійним удосконалюванням виробу можливі незначні  

розбіжності між конструкцією й даними дійсного паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробник - приватне підприємство «НВТ-Технологія» 

Україна, Чернігів, 14001, вул. Ціолковського, 34 

Тел.: (0462) 97 08 39, тел. /факс: (0462) 66 39 09, м. тел.: 050 323 00 31 

e-mail: nvt-tehno@bigmir.net    www.nvt-tehno.com.ua 



 3  

 

 

 

 

 

 

Зміст 
 

 

1. Призначення виробу ................................................................................................................ 4 

2. Технічні характеристики сушарок типу СБЦ ....................................................................... 5 

3. Комплектність .......................................................................................................................... 6 

4. Маркування .............................................................................................................................. 6 

5. Упакування ............................................................................................................................... 6 

6. Пристрій ................................................................................................................................... 6 

7. Пульт керування ...................................................................................................................... 7 

8. Підготовка до роботи ............................................................................................................ 10 

9. Порядок роботи ...................................................................................................................... 11 

10. Технічне обслуговування .................................................................................................... 11 

11. Міри безпеки ........................................................................................................................ 12 

11.1 Обов'язки користувача ................................................................................................... 13 

11.2 Обов'язки працівників .................................................................................................... 13 

11.3 Техніка безпеки при обслуговуванні сушарки ............................................................ 13 

11.4 Вимоги техніки безпеки ................................................................................................. 15 

12. Транспортування ................................................................................................................. 15 

13. Зберігання ............................................................................................................................. 16 

14. Гарантії виробника .............................................................................................................. 16 

15. Свідоцтво про приймання ................................................................................................... 17 

16. Гарантійне обслуговування ................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/паспорт%20СБЦ.docx%23_Toc340230390


 4  

Даний паспорт поширюється на сушарки бункерні циркуляційні типу СБЦ та призначе-

ний для вивчення конструкції, принципу дії, а також організації правильної й безпечної 

роботи сушарки на підприємстві-споживачі. 

 

Дане керівництво є власністю приватного підприємства «НВТ-Технологія» і не мо-

же бути відтворене, тиражоване, поширене, а також використане при виготовленні 

аналогічних установок без дозволу власника документа 

 

1. Призначення виробу 
 
1.1 Сушарки типу СБЦ є сушарками циркуляційними й призначені для сушіння зерна, 

соняшника й кукурудзи, насіння рапсу й стручкових рослин, призначених для кормів то-

варно-продовольчого призначення, а також насінного матеріалу. 

Зерно й насіння, призначені для сушіння в сушарці СБЦ повинні бути повністю дозрі-

лими і чистими – допускається максимальний обсяг забруднення в кількості 6%, з них 

забруднень грубих (солома, колосся, шматки кукурудзяних качанів) – максимум 0,2%. 

Не допускається забруднення твердими матеріалами – такими як камені, болти й т.п. 

Вологість, при якій гарантується правильний процес сушіння, не повинен перевищува-

ти для зерна 28%, а для кукурудзи 35%. 

 

Забороняється застосування сушарки при температурі нижче -10 °С. Якщо вини-

кає необхідність сушіння при низькій зовнішній температурі, то обов'язково варто 

зробити заміну мастила в редукторі. 

 

Для змащення мотор-редуктора, залежно від температури навколишнього середовища 

рекомендуються наступні мастила: 

– ТСп-10,Тап-15В, ДЕРЖСТАНДАРТ-23652-79 (при температурі навколишнього середо-

вища від – 40°С до 0°С); 

– ІТП-300,ТУ 38.101292-79, ІРП-150, ТУ 38.101451-78 ( при температурі від –10 °С до     

+ 30 °С ); 

– напіврідке синтетичне мастило «ТРАНСОЛ-200», ТУ 38-УССР 201352-80 (при темпе-

ратурі навколишнього середовища від –40 °С до +40 °С). 

Сушарка адаптована для роботи з установкою попереднього спалювання ТУ У 29.2-

34259155-001:2006 і повітряним теплообмінником ТУ У 29.7 -34259155-002:2007. 

1.2 Сушарки типу СБЦ виконується у кліматичному виконанні УХЛ категорії 4 згідно 

з ГОСТ 15150 і призначені для експлуатації в районах, що характеризуються наступними 

умовами: 

– навколишнє середовище повинно бути вибухобезпечним, не насиченим струмоп-

ровідним пилом, не містити агресивних газів та парів в концентраціях, які можуть 

викликати руйнування металів, теплоізоляційних та електроізоляційним матеріа-

лів. 

– температура навколишнього середовища від – 40 °С до + 40 °С. 

1.3 Сушарки типу СБЦ не підлягають обов'язковій сертифікації на території України і 

відповідають наступним технічним умовам України: 

ТУ У 28.9 – 34259155 – 004: 2012 
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1.4 Приклад позначення сушарки при замовлені: 

 

СБЦ-3М ТУ У 28.9–34259155–004: 2012 
 

де:  СБЦ– модель сушарки; 

3 – номінальний корисний об’єм сушильної колони; 

М – наявність повітряної сорочки. 

 

2. Технічні характеристики сушарок типу СБЦ 
 

Технічні характеристики сушарок типу СБЦ в залежності від номінального корисного 

об’єму сушильної колони наведені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Технічні характеристики сушарок типу СБЦ. 

 

Найменування основних  

параметрів 

Марка сушарки 

СБЦ-3М СБЦ-5 СБЦ-8 СБЦ-16 

Сушильний агент Нагріте повітря 

Охолоджуючий агент Повітря зовнішнього середовища 

Номінальна кількість нагнітаємого повітря, 

м
 3

/год., не більше 
4 750 7 900 12 650 25 300 

Знімання вологи, %/год., до 6 6 6 6 

Корисний об’єм сушильної колони, м
 3

, не більше 3,5 5 8 16 

Електрична потужність (без врахування потуж-

ності вентилятора), кВт/год., не більше 
3,18 3,18 5,68 7,68 

Габаритні розміри (без вентилятора), мм, не бі-

льше: 
    

– Довжина 3450 2365 2670 3450 

– Ширина  1840 2170 2730 3150 

– Висота 4040 4280 5360 6335 

Маса, кг, не більше 950 1200 1600 2700 

Рекомендований вентилятор радіальний типу ВЦ 14-46 №4 14-46 №5 4-75 №6,3 4-76 №8 

Технічні характеристики вентилятора:     

– Потужність електродвигуна, кВт 4,0 5,5 5,5 22,0 

– Частота обертання робочого колеса, об/хв.. 1425 950 1430 1410 

– Номінальна продуктивність, м
 3

/год. 4 950 9 000 10 110 25 360 

– Номінальний тиск, Па 1330 1050 1085 1793 

– Маса, кг 110,8 132 164 600 

Рекомендований теплогенератор на сипучій  

органіці типу ТПГ 
100-250 250-500 500-1000 750-1500 

Рекомендований повітряний теплообмінник типу 

ВОТ 
10 000 10 000  20 000 30 000 

 

Примітка - За узгодженням із замовником допускається зміна параметрів сушарки. 

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, що не погіршують його тех-

нічні характеристики. 
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Температура сушильного повітря становить для: 

– соняшника –70°С; 

– рапсу – 70°С; 

– пшениці – 90°С; 

– кукурудзи – 120°С. 

3. Комплектність 
 

У комплект виробу входять: 

– сушарка; 

– вентилятор радіальний згідно таблиці технічних характеристик; 

– експлуатаційні документи – 1 комплект; 

– повітропроводи із шиберними заслінками (для сушарок з сорочкою); 

– пульт керування. 
 

Примітка. За узгодженням зі споживачем комплект виробу може бути  розширений. 
 

Сушарка  випускається повністю зібраною. 

 

4. Маркування 
 
На лицьовій поверхні сушарки, повинна бути прикріплена табличка, що містить: 

– товарний знак та адресу ПП «НВТ-Технологія»; 

– назву установки; 

– позначення й порядковий номер установки по системі нумерації підприємства-

виробника; 

– позначення технічних умов; 

– номінальну кількість нагнітаємого повітря в м
 3
/год.; 

– встановлену електричну потужність (без врахування потужності вентилятора) в 

кВт/год.; 

– масу сушарки в кг; 

– дату виготовлення установки. 

 

5. Упакування 
 
Виріб відвантажується на транспорт замовника без пакувальної тари. 

 

6. Пристрій  
 
6.1 Загальний вид сушарки показаний на рисунку 6.1. 
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Рисунок 6.1 - Сушарки типу СБЦ 
 

1 – колона сушарки; 2 – сорочка повітряна; 3 – канал розподілення нагрітого повітря; 

4 – вентилятор; 5 – повітропровід рециркуляційний; 6 – канал подачі повітря;  

7 – заслінки повітропроводів; 8 - привод шнекового транспортера й мішалки;  

9 – пробник; 10 – поворотна голівка з каналом розвантаження; 

11 – вікно завантажувальне; 12 – мішалка; 13 – транспортер шнековий;  

14 – пульт керування. 

 

7. Пульт керування 
 
Керування роботою сушарки здійснюється за допомогою пульта керування, що зо-

бражений на малюнку 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Загальний вид панелі пульта керування: 

 

1 – тумблер вмикання-вимикання загального електроживлення сушарки; 

2 – кнопка «Пуск вентилятора»; 

3 – кнопка «Стіп вентилятора»; 

4 – кнопка «Пуск шнека»; 

5 – кнопка «Стіп шнека»; 

6 – кнопка «Стіп мішалки»; 

7 – кнопка «Пуск мішалки». 

 

Принципова електрична схема керування сушаркою СБЦ зображена на малюнку 7.2. 
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8. Підготовка до роботи  
 

Сушарка типу СБЦ транспортується в горизонтальному положенні на знімних опорах.  

Перед запуском сушарки в роботу її необхідно перевести з горизонтального (транспорт-

ного) положення у вертикальне (робоче). Сушарку варто встановити на плоску, горизон-

тальну, тверду поверхню – краще всього на бетонній плиті або заасфальтованій площад-

ці. Сушарка повинна надійно стояти на ногах. Заанкерити ноги сушарки. 

При цьому відхилення від горизонтальної площини повинне бути не більше ±5мм по до-

вжині або ширині. 

Далі необхідно підключити пульт керування, рециркуляційний патрубок з вентилятором, 

вкрутити біметалічний термометр, підключити заземлення. 

Для підключення потрібне трифазна напруга 220/380 В 50 Гц  ±3%.  

Перевірити правильність обертання шнекового транспортера, мішалки й 

вентилятора!!! 

Сушарка адаптована до роботи з повітряним теплообмінником типу ВОТ і теплогенера-

тором типу ТПГ. Підключення сушарки до даного обладнання здійснюється за допомо-

гою повітропроводів відповідно до рисунка 8.1. 

 
Рисунок 8.1 - Підключення сушарок до повітряного теплообмінника: 

1 – сушарка СБЦ; 2 – патрубок; 3 – повітряний теплообмінник типу ВОТ; 

4 – теплогенератор типу ТПГ 
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9. Порядок роботи 
 
9.1 Встановити сушарку на місці експлуатації відповідно до пункту 8 даного керівницт-

ва. 

9.2 Приєднати сушарку до повітряного теплообмінника за допомогою патрубка. 

9.3 Перевірити відсутність сторонніх предметів у робочій порожнині. 

9.4 Перевести поворотну голівку в положення рециркуляції. 

9.5 Зробити пуск шнека й мішалки за допомогою пульта керування. 

9.6 Через вікно завантаження наповнити колону зерном. 

9.7 Зробити пуск вентилятора за допомогою пульта керування. 

Увага!!! 
Категорично забороняється сушіння зерна при виключеному шнеку, що може при-

вести до нерівномірного сушіння й пошкодження матеріалу. 

Увага!!! 
Вентилятор включати тільки при повному завантаженні сушарки. 

 

9.8 У камері сушіння варто систематично контролювати вологість зерна через пробник 

(див. рисунок 6.1). 

9.9 При досягненні необхідної вологості зерна виключити вентилятор, шнековий транс-

портер та мішалку, перевести поворотну голівку в положення вивантаження, включи-

ти шнек і провести вивантаження.  

Далі робота проводиться згідно пунктів 9.4 – 9.9 

9.10 Після закінчення роботи зробити огляд сушарки й чищення повітряної сорочки. 

9.11 Рекомендований період між чищеннями повітряної сорочки 200 годин роботи. 

 

10. Технічне обслуговування 
 
10.1 Технічне обслуговування сушарки полягає в періодичному чищенню повітряної 

сорочки від пилу (через кожні 200 годин роботи) через бічні люки чищення. 

10.2 Утримувати в чистоті ребра охолодження двигунів, щоб уникнути їхнього пере-

гріву під час роботи сушарки. 

10.3 Спостерігати за технічно справним станом шнекового транспортера та мішалки. 

10.4 Проводити змазування згідно з нижчеподаними даними всі механізми завантажу-

вально-розвантажувального встаткування (рисунок 9.1): 

 

А – підшипник верхньої опори кожні 200 годин роботи; 

Б – підшипники вузлів приводу кожні 200 годин роботи. 

 

10.5 Утримувати в чистоті сітку колони сушарки, патрубки повітропроводів, особливо 

усередині. Чищення можна проводити із застосуванням стисненого повітря або 

неметалічної щітки на довгій ручці. 

10.6 Перед, під час і після сушильної кампанії варто перевірити всі болтові з'єднання, 

чи всі вони догвинчені і якщо буде потреба варто догвинтити!!! 

10.7 Один раз на місяць перевіряти рівень мастила в мотор-редукторі Г (рисунок 10.1). 

У випадку потреби долити необхідну кількість. 
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Рисунок 10.1 – Вузли, що підлягають періодичному змазуванню 

 

Для змащення мотор-редуктора, залежно від температури навколишнього середовища, 

рекомендуються наступні мастила: 

– ТСп-10, Тап-15В, ДЕРЖСТАНДАРТ 23652-79 (при температурі навколишнього 

середовища від –40°С до 0 °С); 

– ІТП-300, ТУ 38.101292-79, ІРП-150, ТУ 38.101451-78 (при температурі навколи-

шнього середовища від –10 °С до + 30 °С); 

– напіврідке синтетичне мастило «ТРАНСОЛ-200», ТУ 38-УССР 201352-80 (при 

температурі навколишнього середовища від –40 °С до + 40 °С). 

У процесі експлуатації сушарки необхідно робити систематичний огляд і контролю-

вати режим роботи мотор-редуктора, затягування всіх гайок і болтів, відсутність течі 

мастила, рівномірність шуму, з'єднання мотор-редуктора та двигуна із сушаркою. 

При підвищенні температури корпуса мотор-редуктора понад 90 °С , роботу сушар-

ки необхідно призупинити для установки причин перегріву. 

З появою нерівномірного шуму або стукоту необхідно зупинити роботу сушарки 

для установки причин й усунення можливих несправностей.  

10.8 Перевірити технічний стан і натяг клинових ременів і ланцюга, і якщо буде пот-

реба натягнути або замінити. 

 

11. Міри безпеки 
 
Стандартною умовою безпечного обслуговування й надійної роботи даної сушарки 

є знання нижче наданих основ техніки безпеки роботи й протипожежної техніки без-

пеки. Ці основи повинні виконаються всіма особами, притягнутими до роботи на су-
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шарці. 

Варто виконувати всі вимоги чинного законодавства України в області охорони й 

гігієни роботи при обслуговуванні сільськогосподарської техніки.  

 
11.1 Обов'язки користувача 

Користувач зобов'язаний залучати до обслуговування сушарки тільки тих осіб, 

які знають правила техніки безпеки роботи й попередження нещасним випадкам, 

прочитали й зрозуміли цю інструкцію експлуатації, знайомі зі знаками, що відно-

сяться до попереджувальних й інформаційним, які розташовані на сушарці (ма-

люнок 11.1). 

 
Користувач зобов'язаний не залишати працюючу сушарку без нагляду кваліфікованого 

(навченого) працівника. 

 
11.2 Обов'язки працівників 

Всі особи, які притягнуті до роботи на сушарці, зобов'язані прочитати дану інструкцію 

експлуатації перед початком роботи, і так само, як виконувати під час роботи припи-

сання, що стосуються техніки безпеки роботи й попередження нещасним випадкам, 

так і застереження, зазначені в даній інструкції. 

 
11.3 Техніка безпеки при обслуговуванні сушарки 

Сушарка типу СБЦ сконструйована згідно з новітніми вимогами техніки безпеки й ос-

новами безпеки, однак під час її експлуатації можуть виникати загрози для здоров'я й 

життя обслуговуючих або третіх осіб, а також поломки сушарки або інший матеріаль-

ний збиток. 

Постачальник не несе відповідальності у випадки, що не відносяться до дійсної 

інструкції для сушарки. 

Сушарку варто застосовувати тільки згідно із призначенням у технічно справному 

стані. Неполадки й несправності, що виникають у процесі роботи, які можуть погір-

шувати безпеку варто негайно усувати. Для застосування згідно із призначенням пот-

рібно також виконувати зазначені в даній інструкції сушарки також проведення необ-

хідних оглядів. 
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Рисунок 11.1 – Попереджувальні й інформаційні знаки сушарки СБЦ 
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11.4 Вимоги техніки безпеки 

Під час експлуатації сушарки й проведення робіт, пов'язаних із чищенням, варто до-

тримуватися наступних правил: 

1. Перед чищенням сушарки варто виключити тумблер загального живлення й запо-

бігти його від випадкового включення. 

2. Всі запобіжні кришки можна знімати тільки навченим працівникам з метою прове-

дення огляду й чищення після повної зупинки сушарки.  

3. Відкривання нижнього люка дозволено тільки навченим працівникам, коли сушар-

ка зупинена й забезпечено випадкове включення. 

4. Проникнення й вторгнення в нижній люк під час роботи встаткування сурово 

заборонено!!! 
5. Сушарку можна запускати в роботу й застосовувати тільки в поставленій комплек-

тації. Не дозволяється монтувати які-небудь додаткові елементи або від'єднувати 

елементи кінцевої комплектації для експлуатації сушарки. 

6. Сушарку варто тримати в чистоті з метою виключення загрози пожежі. Це має 

особливе значення під час сушіння рапсу. 

7. Роботи з консервування і усунення поломок сушарки можна проводити тільки на-

вченим працівникам згідно з вимогами даної інструкції. 

8. Електричне встаткування й проводку можна консервувати, заміняти й ремонтувати 

тільки кваліфікованим електрикам згідно правил електротехніки. Різні збої й 

ушкодження електричної проводки варто негайно усувати. 

9. Заземлюючу інсталяцію варто перевіряти й консервувати згідно з місцевими вимо-

гами. 

10. Рекомендується, щоб особи чутливі до пилу, цвілі або іншим забрудненням повіт-

ря не були притягнуті до обслуговування й консервації сушарки. Під час роботи 

корисно застосовувати такими особами маски з фільтром проти пилу.  

11. Перед запуском у роботу варто перевірити, чи всі двигуни обертаються в потріб-

ному напрямку. 

12. Перед запуском у роботу або на початку жнив варто провести змащення всіх місць 

згідно з вимогами в інструкції для експлуатації. 

13. Користувач устаткування повинен ознайомитися перед початком роботи з усіма 

механізмами, що управляють встаткуванням й їхньою дією. 

14. Сушильний або висушений матеріал не залишати в колоні сушарки (після закін-

чення роботи сушарки варто негайно спустошити колону сушарки). 

15. Забороняється використовувати колону сушарки з метою складування зерна. За-

лишене зерно через намокання або кільцювання приведе до блокування й ушко-

дження обладнання для розвантаження. 

16. Роботу сушарки проводити тільки в справному стані!!! 

17. У сушарці дозволяється сушити тільки біологічно зріле й очищене зерно, кукуру-

дзу, рапс. 

 

12. Транспортування 
 
12.1. Транспортування установки проводитися тільки в горизонтальному положенні на 

транспортувальних опорах будь-яким видом транспорту відповідно до правил пере-

везень вантажів, що діють на транспорті даного виду. 
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12.2. Під час транспортування необхідно оберігати установку від механічних ушкоджень і 

впливу атмосферних опадів. 

12.3. При транспортуванні слід дотримуватися правил проведення вантажно-розванта-

жувальних і транспортних робіт. 

 

13. Зберігання 
 

13.1. Установка повинна зберігатися в умовах, що забезпечують її схоронність. 

13.2. У приміщеннях для зберігання не повинне бути агресивних речовин (у тому числі 

парів, лугів, кислот), які можуть викликати хімічне пошкодження виробу. 

 

14. Гарантії виробника 
 
 Гарантійний термін експлуатації металоконструкції сушарки – 36 місяців. 

 Гарантійний термін експлуатації перфорованих полотен – 12 місяців. 

 Гарантійний термін експлуатації шнекового транспортера – 12 місяців. 

 Гарантійний термін експлуатації електроустаткування здійснюється згідно гарантій-

них зобов'язань підприємств-виробників – 12 місяців. 

 Гарантійний термін обчислюється від дня відвантаження сушарки зі складу підприєм-

ства-виробника. 

 Виробник гарантує відповідність виробу технічній документації при дотриманні умов 

транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації. 

 
Приватне підприємство «НВТ-Технологія» анулює гарантійні  

зобов'язання перед покупцем у наступних випадках: 

 
 При відсутності в споживача гарантійного талона 

 При відсутності в споживача паспорта на сушарку 

 При невиконанні власником сушарки вимог, викладених у посібнику з експлуатації 

 При поломці встаткування, викликаної потраплянням у колону неорганічного мате-

ріалу, такого болти, гайки та т.п. 

 У випадку самостійного внесення змін у конструкцію сушарки його власником 

 При виявленні на будь-якій частині сушарки механічних ушкоджень, що з'явилися 

після її продажу й установки без відома підприємства-виробника 

 Після розбирання вузлів і конструкцій, не передбачених посібником з експлуатації 

 При обслуговуванні або ремонті сушарки фахівцем, що не має відповідної кваліфі-

кації 

 При відсутності заводської таблички з маркуванням 

 

Гарантія приватного підприємства «НВТ-Технологія» не забезпечує прямих або не-

прямих збитків і витрат, пов'язаних із транспортуванням виробу, ремонту або обслугову-

вання. 

Гарантійні вимоги повинні бути оформлені відповідним актом і пред'явлені негайно 

після виявлення дефекту або несправності. 
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15. Свідоцтво про приймання 
 

Сушарка  марки СБЦ- ____ 

 

Заводський номер № ___ 

 

відповідає технічним умовам 

 

ТУ У 28.9 – 34259155 – 004: 2012 

 

і визнана придатною для експлуатації 

 

 

Дата виготовлення  «____»  ____________  2016 р. 

 

 

 

Підписи осіб, відповідальних за приймання: 

 

  

 

Топорець О.О. _________________ 

 

М.П. 

 

Коротаєв Г.І. __________________ 
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16. Гарантійне обслуговування 
 

№ 

п/п 
Дата Несправність Проведена робота 

Підпис                

відповідальної 

особи 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Дата відвантаження «____» _____________ 2016  р. 

 

 

 

      

 ___________________   Топорець О.О. 

             

             М.П.                      
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Порівняльна таблиця питомих теплот згорання 

деяких видів палива 
 

 

Вид палива 
Од. 

вим. 

Питома теплота 

згорання 
Еквівалент 

кКал кВт МДж 
Природний 

газ, м
 3 

Диз.          

паливо, л 
Мазут, л 

Електроенергія 1 квт/ч 864 1,0 3,62 0,108 0,084 0,089 

Дизельне паливо (солярка) 1 л 10300 11,9 43,12 1,288 – 1,062 

Мазут 1 л 9700 11,2 40,61 1,213 0,942 – 

Гас 1 л 10400 12,0 43,50 1,300 1,010 1,072 

Нафта 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082 

Бензин 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082 

Газ природний 1 м
 3 

8000 9,3 33,50 – 0,777 0,825 

Газ зріджений 1 кг 10800 12,5 45,20 1,350 1,049 1,113 

Метан 1 м
 3 

11950 13,8 50,03 1,494 1,160 1,232 

Пропан 1 м
 3 

10885 12,6 45,57 1,361 1,057 1,122 

Етилен 1 м
 3 

11470 13,3 48,02 1,434 1,114 1,182 

Водень 1 м
 3 

28700 33,2 120,00 3,588 2,786 2,959 

Вугілля кам'яне (W=10%) 1 кг 6450 7,5 27,00 0,806 0,626 0,665 

Вугілля буре (W=30...40%) 1кг 3100 3,6 12,98 0,388 0,301 0,320 

Вугілля-антрацит 1 кг 6700 7,8 28,05 0,838 0,650 0,691 

Вугілля деревне 1 кг 6510 7,5 27,26 0,814 0,632 0,671 

Торф (W=40%) 1 кг 2900 3,6 12,10 0,363 0,282 0,299 

Торф брикети (W=15%) 1 кг 4200 4,9 17,58 0,525 0,408 0,433 

Торф крихта 1 кг 2590 3,0 10,84 0,324 0,251 0,267 

Пеллета з деревини 1 кг 4100 4,7 17,17 0,513 0,398 0,423 

Пеллета із соломи 1 кг 3465 4,0 14,51 0,433 0,336 0,357 

Пеллета з лушпиння соняшника 1 кг 4320 5,0 18,09 0,540 0,419 0,445 

Свіжезрубана деревина 

(W=50...60%) 
1 кг 1940 2,2 8,12 0,243 0,188 0,200 

Висушена деревина (W=20%) 1 кг 3400 3,9 14,24 0,425 0,330 0,351 

Щипа 1 кг 2610 3,0 10,93 0,326 0,253 0,269 

Тирса 1 кг 2000 2,3 8,37 0,250 0,194 0,206 

Папір 1 кг 3970 4,6 16,62 0,496 0,385 0,409 

Лушпиння соняшника, сої 1 кг 4060 4,7 17,00 0,508 0,394 0,419 

Лушпиння рисове 1 кг 3180 3,7 13,31 0,398 0,309 0,328 

Костра лляна 1 кг 3805 4,4 15,93 0,477 0,369 0,392 

Кукурудза-качан (W>10%) 1 кг 3500 4,0 14,65 0,438 0,340 0,361 

Солома 1 кг 3750 4,3 15,70 0,469 0,364 0,387 

Бавовники-стебла 1  кг 3470 4,0 14,53 0,434 0,337 0,358 

Виноградна лоза (W=20%) 1 кг 3345 3,9 14,00 0,418 0,325 0,345 
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НОВА РЕАЛЬНІСТЬ 

ПОДОРОЖЧАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

 
 

Підвищення цін на дизельне паливо, природний газ, електроенергію, 

приводить до росту собівартості Вашої продукції й знижує її  

конкурентоздатність. 

 
 

АЛЬТЕРНАТИВА Є! 
 

 

 

Використання нетрадиційних видів палива: 

- твердого рослинного палива; 

- відходів деревопереробки; 

- відходів сільхозпереробки, соломи; 

- використання торфу. 

 

Значною мірою вирішить проблеми енергозабезпечення малого й  

середнього бізнесу й дозволить зменшити енергозалежність від           

основних енергоносіїв. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАШЕ ВСТАТКУВАННЯ 

КЛЮЧ ДО ВАШОГО УСПІХУ 
 

Україна, 14001, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 34  

тел/факс (0462) 66 39 09, тел. (0462) 97 08 39, м. т. 050 323 00 31  

e–mail: nvt–tehno@bigmir.net    www.nvt–tehno.com.ua 

mailto:nvt-tehno@bigmir.net

