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Samuchit Trashflasher for Carbon Negativity
If you have a garden, you are aware that throughout the year a lot of garden waste is being generated. If you
have big trees, they shed a lot of leaves especially during winter. These leaves, and other wastes like twigs, etc.
too, if left as they are, will eventually decompose and will improve soil quality. In many cases to clean the
garden, the waste is swept to one side and burnt off. Environmentally conscious individuals would compost
rather than burn.
Burning in open air is obviously the worst of the three options, as it leads to a lot of local pollution.
Composting is time consuming and also needs space and daily attention. Letting the biomass waste generated
by plants lie on the soil around their roots is the best and most natural option. However, this makes your
garden look unkempt, and also there is danger of snakes and other harmful animals taking shelter in the layer
of dry leaves and twigs. There is also the risk of fire if someone drops a burning cigarette butt, etc., on the leaf
litter.
From climate change perspective, all three options have the SAME effect - the carbon removed from the
atmosphere by the plants through photosynthesis, is returned to the atmosphere, either through natural
decay, or burning, or composting.
There is a FOURTH option of charring the garden waste. This will allow you to capture 30% of the carbon in the
waste in the form of char - solid carbon that will remain as it is for thousands of years, if left untouched. In
other words, 30% of the carbon is permanently removed from the return path of the biological carbon cycle
loop. You have made your garden Carbon Negative!
Samuchit Trashflasher Kiln:
The size of garden space and therefore the amount of garden waste generated on the
campus of a housing society or educational or research campus, or factory or
business premises, etc. is rather high. This kiln is designed for such users. It disposes
off about 3-4 kg of garden waste in 15-20 min and generates about 1-2 kg of char.

Samuchit Sampada Stove (mini trashflasher):
This very handy ‘mini trashflasher’, is best suited for dealing with small quantities of
garden waste generated in private gardens. If you are generating waste in the form of
twigs and small branches, it can also be used as a stove for heating bath water.
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Samuchit Jumbo Trashflasher:
Due to increasing demand from agriculturists and large-scale waste
handlers, we have now designed a semi-portable metallic jumbo
trashflasher kiln for processing larger quantities. This kiln is best suited
for biocharring of light as well as woody biomass (e.g. garden waste, dry
leaves, dry grass, dry twigs, sugarcane trash, cotton stalks, groundnut
shells, coconut shells, coconut fronds, etc.). Three people can operate
the kiln. It can be run as a batch process. For some type of wastes some
level of pre-processing (e.g., cutting and sizing) may be required.
Capacity: 10-15 kg biochar per 1.5-2 hr from 30-50 kg biomass (actual
quantities and duration depend on the type of organic waste).

There is more!
1.

2.

3.

If you add the char to your garden soil, it will help retain moisture and create more space for
soil bacteria to reside in. Thus, the water requirement of your garden will reduce, and your soil
will become more fertile, reducing the requirement of any kind of fertilizer. As your garden
becomes more efficient in producing plant biomass per unit resources put in, you are indirectly
contributing to the natural process of removing carbon dioxide from air.
Char has the capacity to capture and hold organic molecules. You can therefore use the char as
organic deodorizer in your toilet, closet, or car, thereby avoid using chemical air freshners. This
is another indirect contribution to reducing carbon emissions by replacing a product that is
transported over long distances with a local product and also reducing air pollution. After a
couple of months of use of the organic deodoriser, the char powder can be put into the soil to
improve the soil quality and we also help remove the carbon from air.
If you process the char to make char briquettes and use these as fuel with Samuchit Steam
Cooker, you can avoid using LPG or PNG as cooking fuel for at least 50% of your cooking. Both of
these gases are fossil fuels and therefore contribute to carbon emission when used, without any
natural return path for the carbon to come back to the earth’s surface as fossil fuels. When you
burn char, you are contributing to carbon emission too, but the char we are using is made from
dry leaves and twigs shed by trees and bushes. Even if we had not made any use of the garden
waste, the carbon was going to go back to the atmosphere anyway. The trees and bushes from
where the waste has originated are still growing, and therefore the carbon is naturally getting
converted back into biomass. Thus, by using carbon that is part of a natural carbon cycle for
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meeting our cooking energy need, we are avoiding use of the corresponding amount of fossil
fuel, and thus contributing to reducing carbon emission.
India has voluntarily taken on ambitious targets of reducing the country level carbon emission
between 2020 and 2025, under the Paris Agreement on Climate Change that was signed in 2015. If
India manages to not just meet but exceed the target, it will make us a leader in global politics in a
period where climate change is increasingly taking centre stage in international negotiations around
trade and technology transfer agreements. Urban Indians need to take on more responsibility to
achieve this as we are contributing substantially to India's carbon emissions through our lifestyle.
If farmers in Punjab choose to go carbon negative, they will not only support India's Climate
Change Mission, but will also help solve Delhi's winter smog problem. If we in Pune embrace
carbon negativity today, it will help us avoid being in the same situation as Delhi tomorrow.
For more information, contact us today!
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समुचित ट्रॅ शफ्लॅ शरद्वारे कार्बन ननगेटिव्हििी
तुमच्या इमारतीभोवती बाग असेल, तर बागेत वर्षभर जैव कचरा निमाषण होत रहातो, हे तुम्ही पाहहले असेल.
मोठे वक्ष
असतील तर ववशेर्तः हहवाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पािगळ होत असते. ही पािे आणण इतरही
ृ
काटक्या कुटक्या वगैरे जममिीवर तशाच राहू हिल्या तर कालाांतरािे त्या कुजतात, आणण मातीची सुपीकता
वाढवण्याला हातभार लावतात. पण बऱ्याच हठकाणी बाग स्वच्छ करण्यासाठी सगळा कचरा झाडूि एका बाजूला
केला जातो आणण जाळूि टाकला जातो. पयाषवरणाबाबत जागरूक असलेल्या व्यक्ती जाळूि टाकण्याऐवजी त्याचे
कांपोस्ट करतात.
उघड्यावर कचरा जाळणे हा अर्ाषतच नतन्हीपैकी सवाषत वाईट पयाषय आहे , कारण त्यातूि मोठ्या प्रमाणावर
स्र्ानिक प्रिर्
ू ण होते. कांपोस्ट करणे वेळखाऊ आहे , त्यासाठी जागा लागते, आणण रोज लक्ष द्यावे लागते.
विस्पतीांिी निमाषण केलेला जैव कचरा तसाच त्याांच्या मुळाांशी मातीत पडू िे णे हा सवाषत चाांगला व िैसर्गषक
पयाषय आहे . मात्र यामुळे आपली बाग िीटिेटकी हिसत िाही. मशवाय साप ककां वा इतर उपद्रवी जीव या
पालापाचोळ्याच्या आणण काडीकचऱ्याच्या र्रात आश्रय घेण्याचा धोका असतो. जर कोणी मसगरे टचे र्ोटूक या
कचऱ्यात टाकले, तर आग लागण्याचाही धोका असतो.
क्लायमेट चें जच्या दृष्टटकोिातूि ववचार केला, तर वरील नतन्ही पयाषयाांचा पररणाम एकच होतो – विस्पतीांिी
प्रकाशसांश्लेर्णाद्वारे हवेति
काढूि घेतलेला काबषि िैसर्गषक ररत्या कुजण्याति
ककां वा
ू
ू , ककां वा ज्वलिाति
ू
कांपोष्स्टां गच्या कियेतूि पुन्हा हवेत परत जातो.
एक चौर्ा पयाषयही आहे – बागेतल्या कचऱ्याचा कोळसा करणे. यामध्ये कचऱ्यात असलेल्या एकूण काबषिपैकी ३०
टक्के काबषि कोळसा या स्वरूपात हवेत ि जाता मागे रहातो. जर तम्
ु ही या काबषिला अष्जबात हातही लावला
िाही, तर तो हजारो वर्े याच स्वरूपात रहाणार आहे . र्ोडक्यात म्हणजे तुमच्या बागेत चालू असलेल्या जैववक
कबषचिातला ३० टक्के काबषि तुम्ही चिाच्या परतीच्या मागाषतूि कायमस्वरूपी बाहे र काढला. तुमची बाग तुम्ही
काबषि निगेहटव्ह केली!
समुचित ट्रॅ शफ्लॅ शर भट्िी
गह
ृ निमाषण सांस्र्ा, शैक्षणणक ककां वा सांशोधि सांकुल, कारखािे व इतर व्यावसानयक
पररसर अशा हठकाणी बागेची व्याप्ती आणण त्यामळ
ु े रोज निमाषण होणाऱ्या जैववक
कचऱ्याचे प्रमाणही जास्त असते. ही भट्टी अशा हठकाणी वापरण्यासाठी बिवलेली आहे .
िर १५-२० ममनिटाांत ३-५ ककलो कचऱ्याची ववल्हे वाट लावूि साधारण १-२ ककलो
कोळसा निमाषण करण्याची या भट्टीची क्षमता आहे .
करासटित ककिं मत रू ५०००. पुण्यात ग्रािकाच्या टिकाणी प्रात्यक्षिक व प्रशशिण अिंतभत
भब .

Samuchit Enviro Tech
GST Reg No.: 27AGWPK4777A2ZY
6, Ekta Park, Law College Road, Pune 411 004.
Ph: 020 25460138, Email: samuchit@samuchit.com
Website: www.samuchit.com
समुचित सिंपदा शेगडी (शमनी ट्रॅ शफ्लॅ शर):
व्यष्क्तगत छोट्या बागेत निमाषण होणाऱ्या कमी कचऱ्यासाठी ही एक वापरायला अनतशय
सोपी अशी ममिी ट्रॅ शफ्लॅ शर भट्टीच आहे . काटक्याकुटक्याांच्या स्वरूपातला कचरा असेल,
तर अांघोळीचे पाणी तापवण्याची शेगडी म्हणूिही नतचा वापर होऊ शकतो.
करासि ककिं मत रू २५००. आमच्या कायाबलयात प्रात्यक्षिक व प्रशशिण अिंतभत
भब .

१.

जर तुम्ही हा कोळसा आपल्याच बागेतील मातीत ममसळूि टाकलात, तर तो ओलावा धरूि ठे वतो, आणण
मातीतील जीवाणूांिा रहाण्यासाठी अर्धक जागा उपलब्ध करूि िे तो. यामुळे आपल्या बागेची पाण्याची गरज
कमी होते, आपली माती अर्धक सुपीक होते, आणण आपली कोणत्याही प्रकारच्या खताची गरज कमी होते.
आपण मातीत घालत असलेल्या सांसाधिाांच्या तुलिेत जैवभार निमाषण करण्याची आपल्या बागेची
कायषक्षमता जशी वाढत जाते, तसे आपण हवेतील काबषि डायॉक्साइड काढूि घेण्याच्या िैसर्गषक प्रकियेला
अप्रत्यक्षररत्या हातभार लावतो.

२.

कोळशामध्ये सेंद्रीय रे णू पकडण्याची आणण धरूि ठे वण्याची क्षमता असते. त्यामुळे आपण तयार केलेला
कोळसा आपल्या स्वच्छतागह
ं ीिाशक म्हणूि वापरू शकतो,
ु ध
ृ ात, बांि कपाटात, गाडीमध्ये िैसर्गषक िग
आणण रासायनिक िग
ं ीिाशकाांचा वापर टाळू शकतो. लाांबूि वहातूक करूि आणाव्या लागणाऱ्या
ु ध
उत्पाििाच्या जागी स्र्ानिक उत्पािि वापरूिही आपण अप्रत्यक्षररत्या काबषि उत्सजषि आणण हवेचे प्रिर्
ू ण
र्ाांबवण्याला हातभार लावतो. साधारण िोिेक महहिे िग
ु ंधीिाशक वापरल्यािांतर त्यातील कोळसा पावडर
मातीत ममसळूि टाकली तर मातीची सुवपकता सुधारूि हवेतला काबषि काढूि घेण्याला हातभारही लावता
येतोच.

३.

जर तुम्ही पालापाचोळ्याच्या कोळशावर आणखी प्रकिया करूि काांडी कोळसा तयार केलात, तर तुम्ही
समुर्चत स्टीम कुकरमध्ये इांधि म्हणूि त्याचा वापर करू शकता. यापध्ितीिे तुम्ही तुमचा ककमाि ५०
टक्के स्वयांपाक एलपीजी ककां वा पीएिजी ि वापरता करू शकता. हे िोन्ही वायू खनिज इांधिे आहे त,
त्यामुळे त्याांचा वापर होतो तेव्हा काबषि उत्सजषि होते, आणण हा काबषि वातावरणातूि परत पथ्
ृ वीतलावर
खनिज इांधि या मूळ स्वरूपात आणण्याचा कोणताही िैसर्गषक मागष काबषिचिात िाही. कोळशाच्या
ज्वलिािेही काबषि उत्सजषि होतेच आहे , पण आपण वापरत असलेला कोळसा झाडाझडुपाांवरूि गळूि
पडलेल्या पालापाचोळ्याचा आणण काडीकचऱ्याचा बिवलेला आहे . आपण हा कचरा वापरला िसता, तरी
त्यातला काबषि या िा त्या मागाषिे हवेत जाणारच होता. या कचऱ्याचे मूळ असलेल्या झाडाझुडुपाांची वाढ
होतेच आहे , त्यामळ
ु े हवेत गेलेला हा काबषि िैसर्गषकररत्या परत जैवभारात रूपाांतररत होणारच आहे .
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त्यामुळे िैसर्गषक काबषि चिाचाच भाग असलेल्या काबषिचा जेव्हा आपण स्वयांपाकाची ऊजाष सेवा
ममळवण्यासाठी वापर करतो, तेव्हा तेवढ्या स्वयांपाकासाठी खनिज इांधिाांचा वापर टाळूि आपण काबषि
उत्सजषि कमी करण्याला हातभार लावतो.
२०१५ साली जागनतक वातावरणबिलाबाबत झालेल्या आांतरराटट्रीय पॅररस करारात भारतािे २०२० ते २०२५ या
कालावधीत आपले राटट्रीय काबषि उत्सजषि कमी करण्यासाठी काही महत्वाकाांक्षी ध्येये स्वेच्छे िे स्वीकारली
आहे त. पण २०२५ पयंत आपण ही ध्येये गाठण्यातच िाही तर त्याांच्याही पढ
ु े जाण्यात यशस्वी झालो, तर ष्जर्े
जागनतक वातावरणबिल वेगवेगळ्या आांतरराटट्रीय वाटाघाटी आणण व्यापारी कराराांतही महत्वाची भूममका बजावतो
आहे , अशा जागनतक राजकारणात आपली पत उां चावेल. आपल्या राटट्रीय काबषि उत्सजषिात शहरी भारतीयाांच्या
जीविशैलीचा मोठा वाटा आहे . त्यामुळे शहरी िागररकाांिी काबषि उत्सजषि कमी करण्याच्या प्रयत्िाांिा अर्धक
हातभार लावला पाहहजे.
पिंजार्मधील

शेतकऱयािंनीिी

कार्बन

ननगेटिव्हििीिी

कास

धरली,

तर

त्यातभन

भारताच्या

जागनतक

वातावरणर्दलार्ार्तच्या मोटिमेला िातभार तर लागेलि, पण टदल्लीत दर टिवाळ्यात सोसाहया लागणाऱया
धुक्याच्या समस्येवरिी मात करण्याच्या प्रयत्नािंनािी मदत िोईल. पुण्यामध्ये आज आपण कार्बन ननगेटिव्हििीिी
कास धरली तर उद्या टदल्लीतल्या पररव्स्ितीसारखीि समस्या ननमाबण िोण्यापासभन आपण र्िावभ शकभ.
अर्धक माहहतीसाठी, आजच आमच्याशी सांपकष करा.
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उिलभया आपला खारीिा वािा

वप्रयिमशषिी कवे, सल्लागार – पयाषवरणपूरक जीविशैली
आपल्या रहात्या हठकाणाच्या आजब
ु ाजल
ू ा वर्षभर जैववक कचरा निमाषण होत असतो. बाल्किीत ककां वा परसात
आपणच भाज्या, फुलझाडे, इ. लावलेली असतात. आपल्या घराभोवती, शाळे भोवती, कामाच्या जागेभोवती ककां वा
जवळपास बाग असते, रस्त्याच्या कडेिे सावली िे णारी ककां वा शोमभवांत झाडे असतात. वर्षभर आपल्या
पररसरातल्या विस्पती पालापाचोळा, काटक्याकुटक्या या स्वरूपात जैव कचरा निमाषण करत असतात.
मुळात हे जैववक पिार्ष म्हणजे कचरा िाहीच. आपण इतस्ततः टाकत असलेल्या प्लाष्स्टकच्या बाटल्या, निकामी
हिवे, गुटख्याची पाककटे , ववड्याांची आणण मसगरे टची र्ोटके, कागिाच्या ककां वा कापडाच्या र्चांध्या हा कचरा आहे .
निसगाषत निमाषण होणारे आणण मातीवर पडल्यावर काही तासाांत ववघटि होऊि जाणार आहे , असे जैववक पिार्ष
मातीतील जीवाणूांिा खाद्य पुरवतात, आणण मातीची सुपीकता वाढवतात. पण आपण आता आपल्या वस्त्याांमध्ये
उघडी मातीच राहू हिलेली िाही, त्यामुळे या पिार्ांचा कचरा झालेला हिसतो. असो.
पररसरात निमाषण होणाऱ्या अशा कोरड्या जैववक कचऱ्याची ववल्हे वाट लावण्यासाठी सध्या आपण िोि पयाषयाांचा
वापर करतो. सगळा कचरा झाडूि एकत्र करायचा आणण जाळूि टाकायचा, ककां वा जैववक खत करायचे.
उघड्यावर कचरा जाळणे हा सवाषत वाईट पयाषय आहे . त्यातूि मोठ्या प्रमाणावर स्र्ानिक प्रिर्
ू ण होते. त्याउलट
जैववक खत बिवणे वेळखाऊ आहे , त्यासाठी जागा लागते, रोज लक्ष द्यावे लागते. अर्ाषत ज्या विस्पतीांिी
कचरा बिवलेला आहे , त्याांच्यासाठी खत म्हणूि त्याचा उपयोग होतो. मात्र या िोन्ही प्रकिया जागनतक
हवामािबिलाच्या दृटटीिे उिासीि आहे त.
जागनतक हवामािबिलाचे कारण आहे , आपला खनिज इांधिाांचा वापर, आणण त्याांच्या ज्वलिामुळे आपल्या
वातावरणात वाढत चाललेले काबषि डायॉक्साइडचे प्रमाण. िैसर्गषक कबषचिात हवेत असलेला काबषि डायॉक्साइड
विस्पती प्रकाशसांश्लेर्णािे पथ्
ृ वीतलावर आणतात. विस्पती आणण प्राणीसटृ टीतूि कफरूि हा काबषि डायॉक्साइड
पन्
ु हा हवेत जातो. आपण खनिज इांधिाांचा वापर शक्य नततका कमी करायला हवा, हे खरे , पण आपल्या
जीविशैलीशी तडजोड ि करता तो शून्यावर आणणे अशक्य आहे . मग निसगषचिाद्वारे हवेतला अर्धक काबषि
डायॉक्साइड काढूि घेता येईल का? झाडे लावा, झाडे जगवा, हा एक पयाषय आहे , पण तो तात्कामलक आहे .
झाडाांिी निमाषण केलेला जैवभार जाळण्यातूि ककां वा कुजवण्यातूि त्यात साठवलेला सगळा काबषि डायॉक्साइड
हवेत परत जातो.
जागनतक हवामािबिलावर मात करण्याचा उपाय म्हणजे जैववक कचऱ्याचा कोळसा करणे. यामध्ये कचऱ्यात
असलेल्या एकूण काबषिपैकी ३० टक्के काबषि कोळसा या स्वरूपात हवेत ि जाता मागे रहातो. जर तुम्ही या
कोळशाला अष्जबात हातही लावला िाही, तर तो हजारो वर्े याच स्वरूपात रहाणार आहे . र्ोडक्यात म्हणजे
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तुमच्या पररसरात चालू असलेल्या िैसर्गषक कबषचिातला ३० टक्के काबषि तुम्ही चिाच्या परतीच्या मागाषतूि
कायमस्वरूपी बाहे र काढू शकता, आणण तुमचा िैसर्गषक पररसर “काबषि निगेहटव्ह” करू शकता!
या कोळशाचे करायचे काय? ज्या विस्पतीांिी हा जैववक कचरा निमाषण केला आहे , त्याांच्याच बुांध्याशी हा कोळसा
टाकूि द्या. कोळसा ओलावा धरूि ठे वतो, मातीतील जीवाणूांिा निवासासाठी अर्धक जागा उपलब्ध करूि िे तो,
आणण अशा ररतीिे मातीची सुपीकता वाढवतो. म्हणजेच कांपोस्टचे कामही होते, आणण मशवाय हवामािबिलाला
शह हिला जातो, असा यात िह
ु े री फायिा आहे .
कोळसा करणे आणण उघड्यावर जाळणे या िोि वेगळ्या प्रकिया आहे त. योग्य ररतीिे रचिा केलेल्या भट्टीत
कोरडा ककां वा तपककरी जैववक कचरा (यात स्वयांपाकघरातला हहरवा जैववक कचरा ममसळूि चालणार िाही)
शास्त्रशध्
ु ि पध्ितीिे जाळला, की धरू ककां वा इतर प्रिर्
ू क निमाषण ि होता कोळसा तयार होतो. यासाठी अिेक
छोटी-मोठी उपकरणे सांशोधकाांिी तयार केलेली आहे त, आणण ती कोणालाही सहज वापरता येतील अशी आहे त.
तेव्हा एक सामाष्जक व पयाषवरणीय कायष म्हणूि आपल्या फावल्या वेळात आपल्या आजब
ु ाजूच्या पालापाचोळा,
काडीकचरा अशा कचऱ्यातूि कोळसा तयार करूि जागनतक हवामािबिलाच्या ववरोधात आपणही आपला खारीचा
वाटा उचलू शकतो.
सिंपकब – फोन (ननरोप िे वण्यासािी) ९२२६८९४२०६, इमेल pkarve@samuchit.com

