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Матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і 
студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 
столітті”, 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015 р. – Ч.1. – 448 с. 

 
 
Видання містить програму і матеріали 81 міжнародної наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів. 
Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та 

ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних 
фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього 
технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності 
діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з 
метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. 

Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними 
проблемами у харчовій промисловості. 
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24. Перспективи виробництва твердого палива 
з відходів цукрового виробництва 

 
Тетяна Василенко, Віталій Шутюк, Сергій Самійленко 

Національний університет харчових технологій 
 
Для економіки України використання альтернативних паливно-енергетичних 

ресурсів слід вважати стратегічним напрямом вирішення паливно-енергетичних 
проблем. На даний момент потенційні можливості вирощування цукрових буряків в 
Україні вдвічі перевищують їх потребу для забезпечення виробництва цукру. 

Окрім того, цукрова промисловість має надлишкові потужності, які можуть бути 
задіяні в разі збільшення обсягів переробки цукрових буряків. Тому, на наш погляд, 
було б доцільно поєднати виробництво цукру із буряків з отриманням із надлишку 
жому − енергії для технологічних потреб. 

Матеріали та методи дослідження. Предметом дослідження є цукровмісний 
напівпродукт, технологія його одержання та можливість використання для 
виробництва біоетанолу. Використання відходів виробництва для одержання 
твердого палива. 

Мета роботи − дослідження технологічних схем одержання біоетанолу з 
напівпродуктів цукрового виробництва, твердого палива з відходів виробництва та 
доцільності їх використання як альтернативних джерел енергії. 

Результати. Біомаса рослинного походження, до якого належить і буряковий 
жом, зазвичай містить поглинену і конденсовану вологу, різні типи органічних і деякі 
неорганічні сполуки. Склад біомаси залежить від її походження. Основною горючою 
частиною жому є клітковина (целюлоза, геміцелюлоза), наявна також інша горюча 
органіка, в тому числі цукор. Теоретична теплотворна здатність целюлози становить 
3465 ккал/кг сухої речовини. Для сухої речовини цукру теплотворна здатність 
становить 3607 ккал/кг. 

Тобто в цілому для сухого жому теплотворна здатність має бути в межах 3300 – 
3500 ккал/кг, тобто на рівні сухого торфу або низькоякісного бурого вугілля. Але при 
спалюванні жому в реальних умовах слід враховувати вплив вологи, яка може 
значно, у багато разів зменшувати його теплотворну здатність. 

При термічному розкладанні целюлози і геміцеллюлози відбуваються складні 
реакції з утворенням проміжних продуктів. При високих температурах і малих 
розмірах частинок сировини в основному йде процес газифікації, а при низьких 
температурах і великих розмірах частинок, а також за наявності в сировині вологи і 
неорганічних речовин – утворення вуглистої речовини, води і СО2. 

Для умов використання в ТЕЦ цукрового заводу процес спалювання біомаси 
жому доцільно проводити із максимально можливим виходом газоподібного палива. 
Тобто необхідно забезпечити максимально можливий рівень температур (понад 
500…600 С), причому для забезпечення утворення синтез-газу слід частину водяної 
пари, що утворюється, при підсушуванні жому перед спалюванням спрямовувати в 
камеру згоряння. 

Висновки. Проведений аналіз балансу твердих органічних відходів як джерела 
альтернативного палива для цукрового заводу показав, що найбільший ресурс як 
джерела палива має жом. Можливі два напрями його використання – як вторинного 
палива сушеного жому та безпосереднє спалювання віджатого жому. 

 
 


