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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми. Одне з важливих завдань паливно-енергетичного 

комплексу України полягає в максимальному використанні відновлюваних 

енергетичних ресурсів, зокрема, біомаси. Ширше впровадження біогазових 

установок у паливно-енергетичний комплекс України дозволить скоротити 

залежність від імпорту енергоносіїв. Кабінетом Міністрів України затверджено 

«Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року», яким 

передбачено збільшити встановлену потужність енергетичних установок на біогазі 

до 290 МВтел в 2020 році. Прийняття цієї державної програми свідчить про 

актуальність розвитку біогазової галузі в Україні та доцільність проведення 

науково-дослідних робіт за цією тематикою. 

Останнім часом в Україні починає активно застосовуватись газифікація 

твердого палива, зокрема деревної біомаси. Для отримання генераторного газу 

використовують автономні газогенераторні установки, сировиною для яких можуть 

бути відходи деревини, пелети, тріска тощо. Одним із невирішених питань 

технології газифікації є проблема утилізації конденсату, який містить шкідливі для 

оточуючого середовища органічні речовини. Такий конденсат потрібно очищувати 

перед його викидом у водоймища або водотоки. Зазвичай промислові стоки 

спочатку очищуються фізико-хімічними, а потім, за необхідності, й біологічними 

способами. Це потребує значних капітальних вкладень, пов’язаних із будівництвом 

та функціонуванням очисних споруд і не забезпечує необхідного ступеню очистки. 

Проблема очищення конденсату газогенераторних установок біологічними 

способами потребує нових технічних рішень. 

 Після 2020 року в країнах ЄС фінансуватиметься виробництво лише такого 

біопалива, яке сприяє зменшенню викидів парникових газів і виробляється з 

нехарчових рослин і біомаси. У зв’язку з тим, що основним косубстратом для 

метанового бродіння з гноєм або послідом є силос кукурудзи, виникає необхідність 

пошуку нових видів косубстратів, одним із яких може бути конденсат газифікації 

деревної біомаси.  

На сьогодні відомо про початкові дослідження метанової конверсії субстратів, 

що складаються з комунальних та феноловмісних стічних вод у реакторах з 

висхідним шаром. Дослідження щодо метанової конверсії субстратів, які містять 

гній або послід з конденсатом газифікації біомаси не проводилось. Одержання 

біогазу при сумісному переробленні конденсату газогенераторних установок із 

гноєм є актуальною задачею, розв’язання якої сприятиме вирішенню проблеми 

знешкодження рідких відходів газифікації біомаси. Тому в дисертаційній роботі 

досліджено процес переробки рідких відходів газифікації біомаси в біогазовій 

установці сумісно з гноєм, як одним з найбільш поширених субстратів.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

робота виконана у відповідності до Закону України «Про розвиток виробництва та 

споживання біологічних палив» № 4970-VI від 24 травня 2012 року  у відповідності 

з планами наукових досліджень Інституту відновлюваної енергетики НАН України 

за темою «Розробити науково-технічні засади ефективного перетворення біомаси на 



2 

 

основі оптимізації режимів функціонування біоенергетичних установок» (шифр 

«Органіка-2», ДР № 0113U000929), виконавець; за темою «Розробити технічні 

рішення щодо регулювання енергетичних параметрів та управління комплексними 

системами енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії різних 

видів, включаючи системи акумулювання» (шифр «Комплекс-ПРУ», 

ДР № 0114U000369), виконавець; за темою «Розробити синергетичну методологію 

аналізу нелінійних та просторово розподілених процесів перетворення 

відновлюваних джерел енергії різних видів» (шифр «Синергетика-А», 

ДР № 0112U000468), виконавець; за темою «Розробити методи аналізу 

нестаціонарних процесів і їх стійкості в елементах відновлюваних джерел різних 

видів та системах енергопостачання на їх основі» (шифр «Система-К», 

ДР № 0112U000559), виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

перетворення рідких відходів (конденсату) газифікації біомаси в біогаз шляхом 

сумісного бродіння з гноєм в біогазовій установці.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

– дослідити вихід та склад біогазу залежно від масової частки конденсату в 

субстраті; 

– виконати моделювання динаміки виходу метану під час бродіння 

конденсатовмісних субстратів; 

– дослідити стійкість моделі процесу бродіння залежно від малих збурень 

температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини; 

– розробити енергоефективну схему переробки конденсату в біогаз та 

обґрунтувати енергетичну доцільність сумісної роботи біогазової та 

газогенераторної установок;  

– обґрунтувати можливість перероблення конденсату як косубстрату в діючих 

промислових біогазових установках. 

 Об’єктом дослідження є процес сумісного метанового бродіння гною та 

рідких відходів газифікації біомаси. 

Предметом дослідження є вихід та склад біогазу залежно від співвідношення 

між органічною речовиною конденсату та гною при їх сумісному метановому 

бродінні, а також стійкість моделі процесу бродіння.   

Методи дослідження. Досягнення поставленої в роботі мети було реалізовано 

з використанням експериментальних, теоретичних та статистичних методів 

досліджень:  

– об’єм виробленого біогазу вимірювали методом витискання;  

– вміст сухої речовини та вміст золи в сухому залишку досліджуваних зразків 

субстратів та збродженої маси вимірювали гравіметричним методом; 

– тривалість лаг-фази та інтенсивність виходу метану під час сумісного 

бродіння визначали з використанням математичної моделі динаміки виходу метану;  

– для дослідження стійкості моделі процесу бродіння залежно від малих 

збурень температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини 

використовували синергетичний метод; 
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– обробку отриманих експериментальних даних проводили методами 

математичної статистики та теорії похибок.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

 1. Вперше за мезофільного температурного режиму встановлена можливість  

анаеробної метанової конверсії субстрату, який складається з коров’ячого гною та 

конденсату газифікації деревної тріски, що дозволило встановити граничну масову 

частку конденсату в субстраті, яка не повинна перевищувати 8%. 

 2. Вперше встановлено, що зі збільшенням масової частки конденсату в 

субстраті зменшується ступінь конверсії сухої органічної речовини субстрату в 

біогаз, а збільшення виходу біогазу відбувається за рахунок перероблення 

органічних речовин конденсату.  

 3. Розвинуто синергетичний метод визначення умов стійкості моделі процесу 

бродіння шляхом аналізу малих збурень температури середовища та вмісту 

розчиненої органічної речовини в субстраті, що дало змогу визначити 

співвідношення між коефіцієнтами системи термодифузії, за яких можливе 

виникнення автоколивань зазначених параметрів та можливе утворення 

дисипативних структур.   

 4. Вперше розроблено енергоефективну принципову схему сумісної роботи 

біогазової та газогенераторної установок, в якій шляхом використання фізичної 

теплоти і конденсуючих органічних речовин вологого генераторного газу, 

зменшуються енерговитрати на підігрів субстрату та збільшується вихід біогазу. 

 Практичне значення одержаних результатів.  
1. Отримані експериментальні дані щодо параметрів метанової конверсії 

субстрату, що складається з коров’ячого гною та конденсату газифікації деревної 

тріски, можуть бути використані при проектуванні промислових установок для 

одержання біогазу. 

2. За методикою проведення експериментів можна визначити вихід та склад 

біогазу із субстратів, у яких конденсат отримано під час газифікації біомаси, 

відмінної від деревної тріски, а до коров’ячого гною внесено косубстрати. Так була 

експериментально підтверджена можливість перероблення конденсату з кісткової 

сировини та з каналізаційного мулу. 

3. Розроблено нову конструкцію біогазової установки малої потужності для 

переробки конденсату побутових газогенераторних електростанцій (Патент на 

корисну модель № 61816). 

4. Визначена гранична потужність газогенераторних установок на рівні 

46 МВт, конденсат яких можна перероблювати на діючих в Україні біогазових 

установках. 

5. Результати роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі 

відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в матеріалах дисциплін «Біоенергетика» та 

«Перспективні технології відновлюваної енергетики», а також на підприємстві 

«ФОП Затолочний Р.П.», що займається виробництвом деревного вугілля в 

піролізних установках із зовнішнім нагріванням сировини.  
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 Особистий внесок автора. Всі основні положення, методи, висновки та 

науково-технічні рекомендації, що містяться в дисертації, отримані здобувачем 

особисто. Роботи [5, 9-11] написані автором самостійно. В друкованих працях, 

опублікованих у співавторстві, автору належать: в [1] – виконав аналіз 

технологічних відмінностей анаеробного бродіння в реакторі безперервної та 

періодичної дії, в [2, 8] – провів експериментальні дослідження виходу біогазу при 

переробці каналізаційного мулу, в [3, 4] – провів експериментальні дослідження 

виходу біогазу при переробці коров’ячого гною сумісно з конденсатом газифікації 

біомаси, в [6] – приймав участь у створенні нечіткої моделі процесу виробництва 

біогазу, в [7] – приймав участь у створенні математичної моделі теплоперенесення в 

реакторі з врахуванням теплообміну між біогазовою установкою та навколишнім 

середовищем, в [12] – розробив спосіб енергоефективної переробки конденсату в 

біогаз, в [13] – розробив спосіб перемішування субстрату в реакторі біогазової 

установки малої потужності. 

 Матеріали дисертаційної роботи не містять без належного посилання ідеї і 

розробки, які б належали співавторам, з якими були опубліковані наукові роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались на ХV-й, ХVII-й, ХVIII-й та ХIX-й 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у ХХІ столітті» (м. Київ, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 рр.); 

VІII-й Міжнародній конференції «Зелена енергетика» (м. Київ, 2013 р.); V-ій 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми хіммотології» (м. Київ, 

2014 р.). 

Публікації результатів наукових досліджень. Основні положення та 

результати досліджень опубліковані у 20 наукових працях, у тому числі: 8 статтях 

надрукованих у виданнях, що входять до переліку фахових видань України; 2 

статтях надрукованих в іноземному науково-технічному виданні; 1 монографії; 2 

патентах на корисну модель та 7 тезах доповідей на міжнародних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, двох додатків і переліку використаних джерел, який 

містить 106 найменувань. Робота має обсяг 166 сторінок, з них 143 сторінок 

основного тексту, що містить 27 рисунків та 21 таблицю. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність проведення досліджень за темою 

дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, визначено наукову 

новизну та практичну значимість отриманих результатів, особистий внесок автора, 

наведено відомості про апробацію результатів досліджень та наукові публікації. 

У першому розділі проаналізовано технології виробництва біогазу з відходів 

агропромислового комплексу, з стічних вод, з органічної складової на полігонах 

твердих побутових відходів та на невеликих фермерських господарствах. Показано 

їхні переваги та недоліки. 
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 Наведено механізм утворення конденсату при газифікації біомаси, його склад 

та властивості. Показано, що кількість конденсату, отриманого під час газифікації 

деревної біомаси становить 30-50% від робочої маси палива. 

 В Інституті відновлюваної енергетики НАН України було проведено 

експерименти з часткової газифікації деревної тріски, кісток великої рогатої худоби, 

каналізаційного мулу. В табл. 1 наведено загальний вміст фенольних сполук, 

значення хімічного споживання кисню та pH для конденсатів, отриманих при 

частковій газифікації зазначених видів біомаси. 

Таблиця 1  

Властивості конденсату, отриманого під час часткової газифікації біомаси  

Сировина для 

газифікації, вміст 

вологи, температура 

газифікації, назва 

конденсату 

Кількість 

конденсату, 

дм
3
/кг палива 

 

Властивості конденсату 

Масова 

концентрація 

фенольних 

сполук, 

мг/дм
3 

Значення 

хімічного 

споживання 

кисню, 

мг/дм
3
 

Значення 

pH 

Деревна тріска, 30%, 

510-590 ºС, "деревний"  

0,4-0,5 1172,3 73214,3 4,0 

Кістки великої рогатої 

худоби з деревною 

тріскою (у спів-

відношенні 1:1), 25%, 

540-600 ºС, "кістковий" 

0,25-0,45 665,2 55178,6 9,4 

Каналізаційний мул, 

12%, 600-700 ºС, 

"муловий" 

0,2-0,32 750,0 37321,4 9,3 

 

Найбільше значення хімічного споживання кисню та вмісту фенольних 

сполук серед досліджуваних видів конденсатів має конденсат, отриманий під час 

газифікації деревної тріски.  

За сучасними даними іноземних авторів в конденсаті ідентифіковано понад 

200 органічних сполук, серед яких найбільш небезпечними є фенольні сполуки. Так 

для конденсату, отриманого з деревної біомаси, масова концентрація фенолів 

загальних досягає 6 г/дм
3
. Феноли добре розчиняються у воді і негативно 

впливають на флору та фауну водоймищ.  

Аналіз аеробних методів очищення та переробки конденсату показав, що вони 

є складними, вимагають значних капітальних витрат для їхньої реалізації і не 

забезпечують необхідну ступінь очистки. Перспективним напрямком утилізації 

фенольних сполук є метанова конверсія в біогазовому реакторі. В роботі проведено 

аналіз сучасних закордонних досліджень і встановлено, що анаеробні бактерії 

можуть конвертувати фенол у біогаз.  

 Наведено методи аналізу стійкості моделей метанового бродіння. Показано, 

що це питання не достатньо досліджено за умов, коли температура в реакторі та 

вміст розчиненої органічної речовини змінюється у просторі та часі. 
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 Проаналізовано існуючі математичні моделі, що описують динаміку виходу 

біогазу. Показано, що моделі на основі залежності Гомпертца підходять для 

моделювання динаміки виходу біогазу, але потребують удосконалення для 

конденсатовмісних субстратів. 

Вагомий внесок у експериментальні та теоретичні дослідження процесу 

метанового бродіння, математичне моделювання процесу бродіння зробили 

вітчизняні вчені Дубровін В.О., Семененко І.В., Мовсєсов Г.Е., Голуб Н.Б., 

Матвєєв Ю.Б. та інші, а також закордонні вчені Баадер В., Батстоун Д.Ж., 

Шульц Х., Ангелідакі І., Вавілін В.О., Калюжний С.В. та інші.  

 У другому розділі дисертаційної роботи описано створену лабораторну 

біогазову установку, схему якої зображено на рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Схема та фото лабораторної установки: 1 – термостат; 2 – реактори; 

3 ‒ ртутний термометр; 4 – електричний нагрівач з регулятором 

температури; 5 – газгольдери; 6 – газоаналізатор; А – субстрат; 

В ‒ біогаз; С – розчин NaCl. 

  Установка складається з теплоізольованого і заповненого водою термостату, в 

якому розміщені реактори. Кожний реактор має загальний об’єм 1,5 дм
3
, з’єднаний 

з газгольдером для накопичення виробленого біогазу та вимірювання його об’єму. 

Також передбачено відбір біогазу для аналізу його складу. Об’ємну концентрацію 

СО2 у біогазі визначали хімічним газоаналізатором «ГХЛ-1». Окремі аналізи біогазу 

на вміст СО2 та СН4 виконували на портативному цифровому газоаналізаторі 

«Landtec Gem-500». Максимальна розбіжність аналізів – 2,5%. Аналіз субстратів на 

хімічне споживання кисню та вміст фенольних сполук виконували в лабораторіях 

«Київводоканалу».    

 Усі експерименти було проведено за температури 35,5±0,2ºС. Загалом було 

проведено три серії експериментів. 

 У першій серії експериментів було досліджено вихід та склад біогазу залежно 

від масової частки "деревного" конденсату в субстраті. Субстрати містили 

коров’ячий гній, інокулят, конденсат та воду. Було підготовлено чотири субстрати, 

в яких масова частка конденсату змінювалась від 4% до 10% з кроком 2%: К-4; К-6; 

К-8; К-10 відповідно та контрольний субстрат К-0, який не містив конденсату. При 

цьому співвідношення між сухою органічною речовиною (СОР) гною та СОР 

конденсату становило 16:1; 8:1; 5,6:1 у субстратах К-4, К-6 та К-8 відповідно. 

Співвідношення між СОР гною і СОР інокуляту становило 1:1. Вміст вологи в 

субстратах був 97%. Реактор був наповнений субстратом на 70%.  
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 Кумулятивний (накопичений) вихід біогазу визначався в перерахунку на 

одиницю об’єму субстрату. На рис. 2 наведено кумулятивний вихід біогазу з 

одиниці об’єму субстрату, а на рис. 3 наведено об’ємну концентрацію метану в 

біогазі. 

 

  
Рис. 2. Кумулятивний вихід біогазу з 

одиниці об’єму субстрату (УБГ) 

залежно від масової частки 

"деревного" конденсату в 

субстраті:  

■ – К-0;  – К-4; ● – К-6; ○ – К-8. 

Рис. 3.Об’ємна концентрація метану в 

біогазі (СМ) залежно від масової 

частки "деревного" конденсату в 

субстраті: 

■ – К-0;  – К-4; ● – К-6; ○ – К-8. 

  

 Як видно з рис. 2,  з конденсатовмісних субстратів утворилось більше біогазу 

порівняно з контрольним субстратом. Так, кумулятивний вихід біогазу з одиниці 

об’єму субстрату на 40,3-58,6% більший з конденсатовмісних субстратів у 

порівнянні з контрольним субстратом.  

 Динаміка зміни концентрації метану в біогазі для конденсатовмісних 

субстратів суттєво відрізняється від контрольного субстрату. Вперше виявлено 

явище, яке полягає в стрімкому зниженні та підвищенні концентрації метану в 

біогазі (рис. 3). Середнє значення об’ємної концентрації метану у виробленому 

біогазі на 9,6-13,6% більше для конденсатовмісних субстратів порівняно з 

контрольним. 

 Встановлено, що ступінь деструкції (розпаду) СОР і ступінь конверсії 

(перероблення) СОР у біогаз зменшуються зі збільшенням масової частки 

конденсату в субстраті (табл. 2). 

Таблиця 2 

Ступінь деструкції СОР та конверсії СОР у біогаз 

Субстрат СОРсв, г
 

СОРд, г Ступінь деструкції 

СОР, % 

Ступінь конверсії 

СОР в біогаз, % 

К-0 

К-4 

К-6 

К-8 

12,8 

13,6 

14,4 

15,1 

6,3 

5,1 

4,3 

4,6 

49 

40,6 

33,6 

35,9 

45,6 

37,8 

31,3 

33,4 
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 Отже ступінь конверсії СОР субстрату в біогаз зменшується, а вихід біогазу 

збільшується зі збільшення масової частки конденсату в субстраті, що свідчить про 

те, що органічна речовина конденсату газифікації деревної тріски перетворюється в 

біогаз під час сумісного бродіння з коров’ячим гноєм. 

 Зокрема, показано, що ступінь деструкції фенольних сполук "деревного" 

конденсату в складі субстратів на 27 добу бродіння становить від 45,5 до 80,3% 

(табл. 3). 

 Таблиця 3 

Ступінь деструкції фенольних сполук "деревного" конденсату 

Субстрат Загальний вміст фенольних 

сполук, мг/дм
3
 

Ступінь деструкції 

фенольних сполук, %  

τ=0 τ=27 діб 

К-4 

К-6 

К-8 

58,4 

70,8 

103,1 

22,6 

30,2 

62,5 

80,3 

71,2 

45,5 

  

 За масової частки "деревного" конденсату в субстраті 10%, тривалість лаг-

фази становила понад 50 діб. Цим експериментом було показано принципову 

можливість метанового бродіння конденсату сумісно з коров’ячим гноєм та 

встановлено максимально допустиму масову частку конденсату в субстраті, що 

становить 8%. 

 З використанням удосконаленої моделі Гомпертца, що, на відміну від інших, 

враховує деструкцію компонентів конденсатовмісних субстратів, було виконано 

моделювання динаміки виходу метану і визначено метановий потенціал та 

кінетичні показники процесу сумісного бродіння коров’ячого гною з "деревним" 

конденсатом (табл. 4). 

Таблиця 4  

Метановий потенціал та кінетичні показники  

процесу сумісного бродіння коров’ячого гною з "деревним" конденсатом 

 

Субстрат 

Коефіцієнт 

детермінації 

апроксимації, 

R
2 

Компонент 

субстрату 

Метановий 

потенціал, 

см
3
/г ХСК 

Тривалість 

лаг-фази, 

доба 

 

Максимальна 

інтенсивність 

виходу метану, 

см
3
/г ХСК∙доба 

К-4 0,881 гній 

конденсат 

42,3 

41,6 

10,3 

19,5 

3,5 

1,4 

К-6 

 

0,875 гній 

конденсат 

31,5 

48,6 

19,9 

20,3 

3,5 

1,9 

К-8 

 

0,991 гній 

конденсат 

30,2 

51,5 

12 

20,7 

3,9 

2,7 

  

 Виявлено особливість бродіння конденсатовмісних субстратів, яка полягає у 

тому, що, незважаючи на попередню адаптацію до нового середовища, лаг-фаза 

(період часу в зростанні мікробної популяції, за якого затримується розмноження 
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клітин, засіяних у свіжому поживному середовищі) для конденсатовмісних 

субстратів, триває в 2,9-4,8 рази довше за лаг-фазу для контрольного субстрату.  

 Динаміку виходу метану було представлено як суперпозицію двох функцій, 

кожна з яких є функцією Гомпертца і описує динаміку виходу метану із органічної 

речовини гною та конденсату відповідно: 

Г КY Y Y  , де max,1 1

Г 1

1

I e(L )
Y P exp exp 1

P

   
     

  
, max,2 2

К 2

2

I e(L )
Y P exp exp 1

P

   
     

  
,(1) 

де 
ГY – кумулятивний вихід метану з гною, дм

3
/г ХСК; 1P  – метановий потенціал 

гною, дм
3
/г ХСК; max,1I  – максимальна інтенсивність виходу метану з гною, 

дм
3
/г ХСК·добу; 1L  – тривалість лаг-фази зростання мікробних популяцій при 

конверсії  гною, доба;
 ГY – кумулятивний вихід метану з конденсату, дм

3
/г ХСК; 2P

 ‒ метановий потенціал конденсату, дм
3
/г ХСК; max,2I  – максимальна інтенсивність 

виходу метану з конденсату, дм
3
/г ХСК·добу; 2L  – тривалість лаг-фази зростання 

мікробних популяцій при конверсії  конденсату, доба. 

 У другій серії експериментів було досліджено вихід та склад біогазу залежно 

від вмісту сухої речовини в субстраті за сталого значення масової частки 

"кісткового" конденсату в субстраті. Субстрати містили коров’ячий гній, інокулят, 

конденсат та воду. Було підготовлено три субстрати, в яких вміст сухої речовини в 

субстраті був 3%, 8% та 10%: К-8/СР-3; К-8/СР-8; К-8/СР-10 відповідно. При цьому 

співвідношення між СОР гною та СОР "кісткового" конденсату становило 52,7:1; 

39,9:1; 7,6:1 відповідно. Співвідношення між СОР гною і СОР інокуляту становило 

17,5:1; 9,2:1 та 1:1 відповідно. Масова частка "кісткового" конденсату в субстратах 

була 8%.  

 Кумулятивний вихід біогазу визначали в перерахунку на одиницю об’єму 

субстрату. Також визначали об’ємну концентрацію метану в біогазі. Результати 

наведено на рис. 4 та рис. 5. 

   
Рис. 4. Кумулятивний вихід біогазу (YБГ) 

з одиниці об’єму субстрату 

залежно від вмісту сухої 

речовини в субстраті: ○ – К-8/CР-

3; □ – К-8/СР-8; ▲ – К-8/СР-10. 

Рис. 5. Об’ємна концентрація метану в 

біогазі (СМ) залежно від вмісту 

сухої речовини в субстраті: 

○ ‒ К-8/CР-3; □ – К-8/СР-8; 

▲ ‒ К-8/СР-10. 
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Виявлено, що зі збільшенням вмісту сухої речовини в субстраті тривалість 

лаг-фази зменшується до 10-12 діб, що підтвердило можливість метанової конверсії 

субстрату з коров’ячим гноєм та конденсатом газифікації кісток великої рогатої 

худоби. 

Показано, що ступінь деструкції фенольних сполук "кісткового" конденсату в 

складі субстратів на 27 добу бродіння становить від 41,9 до 76,3% (табл. 5). 

Таблиця 5 

Ступінь деструкції фенольних сполук "кісткового" конденсату 

Субстрат Загальний вміст фенольних 

сполук, мг/дм
3
 

Ступінь деструкції 

фенольних сполук, % 

τ=0 τ=27 діб 

К-8/СР-3 

К-8/СР-8 

К-8/СР-10 

63,9 

85,4 

93,9 

23,3 

55,4 

71,6 

76,3 

56,4 

41,9 

 

Вихід біогазу зростає пропорційно вмісту сухої речовини в субстраті. 

Починаючи з деякого значення вмісту сухої речовини (СР) в субстраті лінійна 

залежність між виходом біогазу (YБГ) та вмістом сухої речовини в субстраті 

порушується. Це означає, що похідна від YБГ за вмістом СР в субстраті залежно від 

вмісту СР в субстраті постійна на деякому проміжку. Починаючи з певного 

значення СР, яке буде оптимальним, функціональна залежність dYБГ/dСР починає 

спадати. Тобто математично задача оптимізації виходу біогазу з одиниці СР:  

БГ
БГ БГ 2 1 2

БГ
2

dY
Y Y (СР) max, за умови : існує СР , що : const, СР [СР ,СР ],

dСР

dY
для кожного СР СР : спадає.

dСР

   

 

(2) 

Було встановлено, що оптимальне значення вмісту сухої речовини в субстраті 

становить 8% (рис. 6). При цьому вихід біогазу з одиниці CР максимальний. 

 
 

Рис. 6. Похідна від виходу біогазу (YБГ) 

за вмістом сухої речовини (СР) в 

субстраті залежно від вмісту СР 

в субстраті 

Рис. 7. Кумулятивний вихід біогазу 

(YБГ) залежно від добавленого 

до субстрату виду біовугілля: 

□ ‒ БВ-0; ▲– СК; ○ – ДТ; 

● ‒ СС;  – ЛС. 
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Метою проведення третьої серії експериментів було дослідження впливу 

додавання біовугілля до субстрату із коров’ячого гною на вихід біогазу. Субстрати 

містили коров’ячий гній, інокулят та воду. Біовугілля має велику пористу структуру 

і розглядається як імобілізант та адсорбент. Біовугілля було виготовлене з таких 

видів біомаси: стебла кукурудзи (СК), лушпиння соняшнику (ЛС), деревна тріска 

(ДТ), стебла соняшнику (СС).  

На рис. 7 показано кумулятивний вихід біогазу залежно від додавання різних 

видів біовугілля до субстрату. Як бачимо, за відсутності перемішування, додавання 

біовугілля до субстрату, впливає на вихід біогазу не суттєво.  

Біовугілля осідало внизу реактора, тому в його пористій структурі могли 

закріпитися лише бактерії, що знаходяться внизу реактора. Найбільший вихід 

біогазу було зафіксовано для субстратів, до яких вносили біовугілля, виготовлене з 

стебел соняшнику та деревної тріски, для яких вихід біогазу збільшився на 15% і на 

7% відповідно у порівнянні з субстратом, який не містив біовугілля (БВ-0). 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений питанню визначення виходу 

метану з конденсатовмісного субстрату в безперервному режимі роботи біогазової 

установки. Використано методику, запропоновану Кучеруком П.П. та модифіковану 

для конденсатовмісних субстратів. Запропоновано залежність для моделювання 

виходу біогазу залежно від часу перебування субстрату в реакторі безперервної дії  

 

 

 

 
б,КВ S п,КВ S

б,ГН S п,ГН S

Y Y

Y Y

 


 
,     (3) 

де  б,КВ SY   та  б,ГН SY   – добовий вихід метану з конденсатовмісного субстрату та 

з субстрату, що не містив у своєму складі конденсату відповідно в безперервному 

режимі, дм
3
/добу;  

      п,КВ SY   та  п,ГН SY   – добовий вихід метану з конденсатовмісного субстрату та 

з субстрату, що не містив у своєму складі конденсату відповідно в періодичному 

режимі, дм
3
/добу;  

      
S  – час перебування субстрату в реакторі, доба. 

На рис. 8 показано ступінь деструкції СОР субстрату для реакторів 

безперервної та періодичної дії. 

 

Моделювання було виконано за умов, 

що масова частка конденсату в субстраті 

становить 8%, вміст сухої речовини в 

субстраті становить 8%. Визначено 

максимальну швидкість зростання та 

константу  напівнасичення ацетат-

кластичної мікробної популяції, що 

відповідає за перетворення ацетату в 

біогаз у реакторі періодичної дії з 

використанням графо-аналітичного 

методу. 
Рис. 8. Ступінь деструкції СОР гною 

(кСОР) залежно від режиму дії 

реактора: □ – періодичної дії; 

● ‒ безперервної дії. 
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 Максимальна швидкість зростання та константа напівнасичення зростання 

ацетокластичної мікробної популяції на коров’ячому гної становить 0,0643 доба
-1

 та 

26,8 г/дм
3
 відповідно, на конденсаті становить 0,0487 доба

-1
 та 30,4 г/дм

3
 відповідно. 

Аналіз графіку показує, що в проміжку часу до 17 доби в безперервному 

режимі математична модель не коректно описує процес. Це пояснюється тим, що в 

моделі для значень коли гідравлічний час перебування менший за значення, що 

визначається кінетичними параметрами зростання ацетатокластичної популяції, 

ступінь конверсії рівний 0. Насправді для реальних біогазових реакторів за таких 

умов процес бродіння і утворення біогазу має місце. Тому необхідні додаткові 

дослідження для коректного описання поведінки виходу біогазу для малих значень 

часу перебування субстрату в реакторі. 

Також у третьому розділі було проаналізовано стійкість моделі бродіння. 

Враховуючи припущення, що: 1) останній етап утворення метану, а саме утворення 

метану із ацетату є найбільш тривалим, а ацетат є лімітуючим субстратом; 

2) накопичення мікробних популяцій – досить тривалий процес у порівнянні з 

одним циклом перемішування субстрату, то можна вважати, що процес бродіння 

проходить за рахунок взаємопов’язаних процесів дифузії та теплоперенесення. Ці 

процеси описані з використанням двох диференціальних рівнянь теплопровідності, 

що нелінійно зв’язані з джерелами теплової енергії 
TF (T,S)  та розчиненої органічної 

речовини 
SF (T,S)відповідно: 

2 2

p T2 2 2 2

2 2

S S2 2 2 2

T T 1 T 1 T T
c F (T,S),

r r r r z

S S 1 S 1 S S
D F (T,S),

r r r r z

      
        

      


                 

  (4) 

де  T T ,r, ,z    – температура середовища, °К;  S S ,r, ,z    – концентрація 

розчиненої органічної речовини в точці з координатами r, ,z на момент часу  , 

кг/м
3
; 

TF (T,S)  – внутрішні джерела теплоти, Вт/м
3
; 

SF (T,S)  – внутрішні джерела 

розчиненої органічної речовини, кг/м
3
·добу;   – густина, кг/м

3
, pc  – питома 

теплоємність, Дж/(кг·°К) та   – теплопровідність середовища, Вт/м·°К;  

SD  ‒ дифузія розчиненої органічної речовини, м
2
/добу. 

В загальному випадку збурення температури та концентрації розчиненої 

органічної речовини в реакторі набувають вигляду: 

    0 a r zT T T, де T T exp ik r ik ik z exp         ,   (5) 

   0 a r zS S S, де S S exp ik r ik ik z exp         .   (6) 

В залежностях (5) та (6) прийняті такі позначення: нижній індекс 0 відповідає 

незбуреному стану системи; aT – амплітуда збурень температури середовища, °К; 

aS  – амплітуда збурень концентрації розчиненої органічної речовини, кг/м
3
; 

 r zk k ;k ;k  – хвильовий вектор;   r r; ;z   – радіус вектор;   – частота збурень, 

що визначає зміну параметру з часом, доба
-1

; i  – уявна одиниця. 
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Аналіз системи рівнянь (4) на стійкість до малих збурень температури 

середовища та концентрації розчиненої органічної речовини виконано за умови 

0 0T T та S S    .  

Для аналізу стійкості моделі процесу бродіння було взято синергетичний 

метод, сутність якого полягає в тому, що збурення температури середовища та 

концентрації розчиненої органічної речовини підставляли в систему (4), з якої 

отримували рівняння з невідомою частотою збурення: 

 2a b c 0    .       (7) 

Рівняння (7) може мати комплексні корені. Для його розв’язку приймали, що:  

r ii    .      (8) 

 

Тоді для визначення дійсної та уявної складової частоти збурення отримали 

систему алгебраїчних рівнянь: 

 2 2

r i r i

r i i r

A B С D 0,

2А B С E 0.

        


       

    (9) 

Аналізували критичні стани цього рівняння і визначали області стійкості та 

області, де можливе виникнення автоколивань зазначених параметрів, а також 

області, де можливе утворення дисипативних структур.  

За умови, що 
i 0   і 

r 0   отримали систему, коефіцієнти якої є деякими 

співвідношеннями між коефіцієнтами вихідної системи (4) і наведені в 

дисертаційній роботі: 

2

r2

r
2

r

B B 4AC ,E
0, B 4AC,

C B B 4AC .

     
    
     

    (10) 

Виконання умов (10) є достатніми для утворення дисипативних структур.  

За умови, що 
i 0   і 

r 0   отримали систему: 

2

i2

i
2

i

C C 4AD ,E
0,C 4AD,

B C C 4AD .

    
     

     

   (11) 

Виконання умов (11) є достатніми для виникнення автоколивань температури 

та концентрації розчиненої органічної речовини.  

Отримані співвідношення можна використати для прогнозу та вибору 

режимів експлуатації реактора біогазових установок. 

Четвертий розділ присвячений розробленню енергоефективної принципової 

схеми переробки конденсату. Запропоновано новий спосіб біологічної переробки 

конденсату газогенераторної установки в анаеробному реакторі, який передбачає 

сумісну роботу біогазової та газогенераторної установок. Розроблений спосіб 

відрізняється від існуючих тим, що органічна речовина конденсату перероблюється 

в біогаз сумісно з гноєм в анаеробному реакторі з постійним перемішуванням. На 

рис. 9 зображено принципову схему сумісної роботи промислової біогазової та 

газогенераторної установок. 
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Рис. 9. Принципова схема сумісної роботи промислової біогазової та 

газогенераторної установок (Патент України № 111933): 1 – реактор 

газогенераторної установки; 2 – холодильник; 3 – ємність для 

підготування субстрату; 4 – анаеробний реактор; 5 – прес сепаратор; 

A ‒ біомаса; B – гарячий генераторний газ; C – рідка фракція 

збродженої маси; D – тепла вода; E – рідкий субстрат; F – біогаз; 

G ‒ охолоджений генераторний газ; H – зброджена маса; I ‒  біо-

вугілля; J – тверда фракція збродженої маси; N – свіжий субстрат. 

 

Енергоефективність сумісної роботи біогазової та газогенераторної установок 

полягає в наступному:  

– фізична теплота генераторного газу використовується як на підтримування 

сталої температури безпосередньо всередині біогазового реактора, так і на етапі 

попереднього підігрівання субстрату; 

– розчинна смола, фенольні сполуки та органічні кислоти слугують 

додатковою сировиною для отримання біогазу; 

– при барботуванні генераторного газу  через шар субстрату відбувається його 

перемішування та руйнування кірки на поверхні субстрату.  

На прикладі сумісної роботи газогенераторної електростанції на біомасі 

потужністю 50 кВтел визначено параметри біогазової установки для переробки 

конденсату з цієї електростанції.   

Складено матеріальний баланс часткової газифікації біомаси (табл. 6), 

енергетичний баланс газогенераторної установки (табл. 7) та матеріальний баланс 

метанового бродіння рідкого субстрату (табл. 8).  

На основі отриманих балансів визначено показники сумісної роботи 

біогазової та газогенераторної установки. Зокрема, визначено об’єм біогазового 

реактора необхідного для переробки конденсату з газогенераторної електростанції 

на біомасі, який становить 106,2 м
3
. При сумісній роботі газогенераторної та 

біогазової установок орієнтовна потужність дизель-генератора буде становити 

50 кВтел з генераторного газу та 25 кВтел з біогазу, при цьому за рахунок органічних 

речовин конденсату – 9,4 кВтел.  

Оцінено, що фізична теплота, яка вноситься вологим генераторним газом до 

реактора біогазової установки становить 33,7% від значення хімічної теплоти 

виробленого біогазу. 
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Таблиця 6  

Матеріальний баланс часткової газифікації біомаси 

Прихід, кг/год Витрата, кг/год 

Деревна тріска 

Повітря 

 

 

Разом 

61,00 

45,80 

 

 

106,80 

Сухий газ 

Біовугілля 

Конденсат 

Смола 

Разом 

71,65 

12,75 

19,58 

0,10 

104,08 

Нев’язка матеріального балансу 2,1% 

  

                                                                                                                      Таблиця 7  

Енергетичний баланс газогенераторної установки  

з дизель-генератором електричною потужністю 50 кВт   

Прихід кДж % Витрата кДж % 

Хімічна теплота 

робочого палива Q1  
971852 94,9 

Хімічна теплота 

сухого газу Q5  
437858 45,2 

Фізична теплота 

палива Q2  
2684 0,2 

Фізична теплота газу 

Q6  
26596 2,7 

Фізична теплота 

повітря Q3  
915 0,1 

Хімічна теплота 

біовугілля Q7  
434564 44,9 

Теплота термічного 

розпаду біомаси Q4  
48617 4,8 

Фізична теплота 

біовугілля Q8  
17629 1,8 

 

Разом 
1024068 100 

Фізична теплота 

водяної пари Q9  
11224 1,2 

Нев’язка теплового балансу 5,4% 

ККД=89,8% 

Хімічна теплота 

смоли Q10  
3111 0,285 

Фізична теплота 

смоли Q11  
146 0,015 

Втрати теплоти Q12  37454 3,9 

Разом 968582 100 

 

Таблиця 8 

Матеріальний баланс метанового бродіння в біогазовій установці 

Прихід, кг/добу Витрата, кг/добу 

Маса коров’ячого гною 

Маса конденсату 

Маса води 

 

 

Разом 

2264,25  

472,12  

3164,36  

 

 

5900,73  

Маса сухого CH4 

Маса сухого CO2 

Маса відпрацьо-

ваного субстрату 

 

Разом 

54,14 

58,41 

 

5775,97 

 

5888,52 

Нев’язка матеріального балансу 0,19% 
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Розроблено нову конструкцію біореактора з пристроєм для перемішування 

верхнього шару субстрату та руйнування кірки (шар твердих часток, що спливають 

на поверхню субстрату і перешкоджають виділенню біогазу) на його поверхні. 

Сутність запропонованої конструкції біореактора пояснюється кресленнями на рис. 

9, на якому зображена схема біореактора. 

 
Рис. 10. Біореактор (Патент України №61916): а) – вигляд спереду; б) – вигляд 

збоку; 1 – реактор біогазової установки; 2 – газгольдер; 3 – кільцева 

камера; 4 – вал; 5 – лопаті; 6 – барабан; 7 – канат; 8 – противага; 

9 ‒ канат; 10 – трубопровід для подачі свіжого субстрату; 

11 ‒ трубопровід для виведення збродженої маси; 12 – штуцер; 

13 ‒ поліамідні стрічки.  

  

 Використання канатної тяги та горизонтального валу з лопатями дає змогу 

для перемішування субстрату використати підйомну силу газгольдера, яку створює 

тиск біогазу. Процес перемішування субстрату є постійним у часі та автоматичним і 

не потребує додаткових витрат електричної енергії. 

Для реактора об’ємом 40 м
3
 і тиску біогазу 100 мм. вод. ст. визначили 

потужність, що розвивається при підніманні та опусканні газгольдера. Наведені 

розрахунки свідчать, що при вибраних параметрах біореактора при підніманні та 

опусканні газгольдера потужність на валу мішалки становить 1,07 кВт та 0,5 кВт. 

Ця потужність є достатньою для перемішування верхнього шару субстрату та 

руйнування кірки.  

 Визначено, що існуючі в Україні біогазові установки здатні переробляти 

конденсат, який може утворюватися на газогенераторних електростанціях 

потужністю до 46 МВтел. Конденсат до біогазових установок передбачається 

доставляти автомобільним транспортом. 

 Розроблено схему виробництва паливних гранул з каналізаційного мулу, як 

одного з видів біомаси. Вироблено гранули та проведено їх газифікацію, а 
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"муловий" конденсат перероблено сумісно з гноєм в лабораторній установці. 

Ступінь деструкції фенольних сполук "мулового" конденсату становила 52,7%. 

Таким чином проблема утилізації каналізаційного мулу може бути вирішена 

шляхом газифікації з переробкою "мулового" конденсату в біогазових установках, 

які планується споруджувати на станціях очистки стічних вод. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 В дисертаційній роботі на основі проведених експериментальних досліджень 

сумісного бродіння рідких відходів газифікації біомаси з коров’ячим гноєм та 

математичного моделювання динаміки виходу біогазу вирішено наукове завдання 

енергоефективної переробки конденсату в біогазовій установці шляхом 

перетворення органічної речовини конденсату в біогаз. Отримані результати щодо 

масової частки конденсату та вмісту сухої речовини в субстраті і прогнозних 

значень виходу біогазу залежно від часу перебування субстрату в реакторі було 

використано під час визначення енергетичної ефективності сумісної роботи 

біогазової та газогенераторної установок. За результатами роботи сформульовані 

наступні висновки: 

 1. Вперше встановлено принципову можливість метанової конверсії 

субстрату, що складається із коров’ячого гною та конденсату газифікації деревної 

тріски. При цьому масова частка конденсату в субстраті має не перевищувати 8%. 

Встановлено, що кумулятивний вихід біогазу з одиниці об’єму субстрату на 

40,3-58,6% більший з конденсатовмісних субстратів порівняно з контрольним 

субстратом. При цьому об’ємна концентрація метану в біогазі на 9,6-13,6% більша з 

конденсатовмісних субстратів у порівнянні з контрольним субстратом. 

 2. Показано, що органічна речовина конденсату перетворюється в біогаз під 

час сумісного бродіння з коров’ячим гноєм. Оцінено, що ступінь перетворення 

органічних речовин конденсату становить від 42,3% до 62,7%. Встановлено, що 

ступінь деструкції фенольних сполук у конденсатовмісних субстратах становить 

45,5-80,3%. Перероблений субстрат рекомендується направляти у ставки-

відстійники для подальшої аеробної деструкції фенольних сполук.  

 3. Удосконалено математичну модель Гомпертца, за допомогою якої виконано 

моделювання кумулятивного виходу метану з врахуванням деструкції складних 

двокомпонентних конденсатовмісних субстратів, що дало змогу визначити 

тривалість лаг-фази та інтенсивність виходу метану. Встановлено, що лаг-фаза для 

конденсатовмісних субстратів, не дивлячись на попередню адаптацію мікробних 

популяцій до нового середовища, триває в 2,9-4,8 рази довше за лаг-фазу для 

контрольного субстрату, що дозволило врахувати ці особливості сумісного 

бродіння при його моделюванні в безперервному режимі. 

 4. Визначено, що для субстрату, який містив 8% конденсату газифікації кісток 

великої рогатої худоби, оптимальний вміст сухої речовини в субстраті становить 

8%. Встановлено, що зі збільшенням вмісту сухої речовини в субстраті із 

"кістковим" конденсатом тривалість лаг-фази зменшується, що дозволило 
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підтвердити можливість метанової конверсії субстрату, який містить коров’ячий 

гній та "кістковий" конденсат.  

 5. Проаналізовано стійкість моделі процесу бродіння до малих збурень 

температури середовища та вмісту розчиненої органічної речовини в субстраті, що 

дозволило визначити співвідношення між коефіцієнтами системи термодифузії, за 

яких можливе виникнення автоколивань зазначених параметрів і за яких можливе 

утворення дисипативних структур. Отримані співвідношення можна використати 

для прогнозу та вибору режимів експлуатації реактора біогазових установок. 

 6. Вперше розроблено енергоефективну принципову схему сумісної роботи 

біогазової та газогенераторної установок, в якій шляхом використання фізичної 

теплоти вологого генераторного газу зменшується споживання теплової енергії на 

забезпечення роботи біогазової установки та забезпечується знешкодження 

шкідливих компонентів конденсату із збільшенням виходу біогазу.  

 7. Розроблено та запатентовано нову конструкцію біогазової установки малої 

потужності з автоматичним перемішуванням субстрату за рахунок дії підйомної 

сили тиску біогазу на газгольдер, що дозволяє зменшити енерговитрати на 

перемішування. 

 8. Визначено, що діючі в Україні біогазові установки здатні переробляти 

конденсат, який може утворюватися на газогенераторних установках потужністю до 

46 МВтел, що дозволяє вирішити проблему утилізації рідких відходів 

газогенераторних електростанцій на біомасі. 
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АНОТАЦІЯ 

Четверик Г.О. «Енергоефективне перетворення рідких відходів газифікації 

біомаси в біогазовій установці» – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. – Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України, Київ, 2018.  

Дисертація присвячена дослідженню утилізації рідких відходів (конденсату) 

газифікації біомаси з отриманням біогазу шляхом сумісного бродіння з гноєм в 

біогазовій установці. Досліджено вихід та склад біогазу залежно від масової 

концентрації конденсату в субстраті під час сумісного бродіння коров’ячого гною з 

конденсатом газифікації деревної тріски. З використанням удосконаленої моделі 

Гомпертца, яка на відміну від інших враховує деструкцію компонентів 

конденсатовмісних субстратів було виконано моделювання динаміки виходу 

метану. Проаналізовано стійкість моделі процесу бродіння до малих збурень 

температури середовища та вмісту розчиненої органічної речовини в субстраті. 

Розроблено новий спосіб біологічної переробки конденсату газифікації біомаси в 

анаеробному реакторі. Розроблено нову конструкцію біореактора з пристроєм для 

перемішування верхнього шару субстрату та руйнування кірки на його поверхні.  

Ключові слова: біогаз, метанове бродіння, газифікація біомаси, конденсат, 

синергетичний метод.  
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SUMMARY 

Chetveryk H. «Energy efficient conversion of liquid waste from biomass 

gasification in the biogas plant» – The manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, speciality 05.14.08 – 

Renewable energy sources conversion – Institute of renewable energy National academy 

of sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 The study is devoted to solving the problem of utilization of liquid waste 

(condensate) of  biomass gasification. The yield and composition of  biogas is 

investigated depending on the mass fraction of condensate in the substrate during the 

digestion of the cow manure with the condensate of wood gasification. The methane yield 

dynamics was modeled using the improved Gompertz model which unlike the other takes 

into account the destruction of components of condensate-containing substrates. The 

stability of the model of the digestion to small perturbations of the medium temperature 

and the content of the dissolved organic matter in the substrate has been analyzed. A new 

method of biological processing of gas condensate in an anaerobic reactor has been 

developed. A new design of a bioreactor with a device for mixing the top layer of the 

substrate and the destruction of the crust on substrate surface has been developed. 

Keywords: biogas, digestion, biomass gasification, liquid waste, synergy method. 


