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АНОТАЦІЯ 

 

 Четверик Г.О. Енергоефективне перетворення рідких відходів газифікації 

біомаси в біогазовій установці – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії». Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України. Київ, 2018.  

 Останнім часом в Україні починає активно застосовуватись газифікація 

твердого палива, зокрема, деревної біомаси. Одним із невирішених питань 

технології газифікації є проблема утилізації конденсату, який містить шкідливі 

для довкілля органічні речовини.  

 Після 2020 року в країнах ЄС фінансуватиметься виробництво лише 

такого біопалива, яке сприятиме 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 проводились. 

Одержання біогазу при сумісному переробленні конденсату газогенераторних 

установок із гноєм є актуальною задачею, розв’язання якої сприятиме вирішенню 

проблеми знешкодження рідких відходів газифікації біомаси. 

 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 ін., а також зарубіжні вчені Баадер В., Батстоун Д.Ж., Шульц Х., 

Ангелідакі І., Вавілін В.О., Калюжний С.В. та ін. 
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 Дисертація присвячена вирішенню питання перетворення рідких відходів  

газифікації біомаси в біогазовій установці. Мета дисертації полягає у підвищенні 

ефективності перетворення конденсату в біогаз шляхом сумісного бродіння з 

гноєм в біогазовій установці. 

 В дисертаційній роботі досліджено вихід та склад біогазу залежно від 

масової частки конденсату в субстраті під час сумісного бродіння коров’ячого 

гною з конденсатом газифікації деревної тріски. Показано, що масова частка 

конденсату в субстраті має не перевищувати 8 %.  

 Підтверджено, що органічна речовина конденсату конвертується в біогаз 

під час сумісного бродіння з коров’ячим гноєм. Показано, що з 

конденсатовмісних субстратів утворилось більше біогазу порівняно з 

контрольним субстратом, що не містив у своєму складі конденсату. Так, 

кумулятивний вихід біогазу з одиниці об’єму субстрату на 40,3–58,6 % більший, з 

одиниці маси сухої органічної речовини на 30,2–34,6 % більший, з одиниці маси 

органічної речовини, що характеризується значенням хімічного споживання 

кисню, на 2,9–12,1 % більший з конденсатовмісних субстратів порівняно з 

контрольним субстратом. При цьому концентрація метану в біогазі на 

9,6 ‒ 13,6 %об більша з конденсатовмісних субстратів порівняно з контрольним 

субстратом.  

 Досліджено вихід та склад біогазу залежно від вмісту сухої речовини за 

сталої масової частки конденсату в субстраті під час сумісного бродіння 

коров’ячого гною з конденсатом газифікації кісток великої рогатої худоби і 

деревної тріски.  

 Встановлено, що оптимальне значення вмісту сухої речовини в субстраті 

становить 8 %. За критерій оптимальності було взято максимальний вихід біогазу 

з одиниці маси сухої речовини субстрату. Виявлено, що зі збільшенням вмісту 

сухої речовини в субстраті збільшується вихід біогазу та зменшується тривалість 

лаг-фази. Зокрема, для вмісту сухої речовини в субстраті у 8–10 % лаг-фаза 

триває 10–12 діб, для вмісту сухої речовини в субстраті у 3 % лаг-фаза триває 
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36 ‒ 37 діб. Підтверджено можливість метанової конверсії субстрату, що містить 

коров’ячий гній та конденсат газифікації кісток великої рогатої худоби.  

 Досліджено вихід та склад біогазу залежно від додавання різних видів 

біовугілля до субстрату. Показано, що за відсутності перемішування додавання 

біовугілля до субстрату, який складається з коров’ячого гною, несуттєво впливає 

на вихід біогазу. 

 Виконано моделювання динаміки виходу метану з використанням 

удосконаленої моделі Гомпертца, що дозволило урахувати деструкцію 

двокомпонентних конденсатовмісних субстратів. Зокрема, було визначено 

метановий потенціал конденсатовмісного субстрату та кінетичні показники 

процесу сумісного бродіння коров’ячого гною з конденсатом. 

 Виявлено особливість бродіння конденсатовмісних субстратів, яка полягає 

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

бродіння для конденсатовмісних субстратів триває в 2,9–4,8 разів довше 

порівняно з контрольним субстратом. Також є суттєва різниця у динаміці зміни 

концентрації метану в біогазі для конденсатовмісних субстратів та контрольного 

субстрату. Виявлено явище, яке полягає в стрімкому зниженні та підвищенні 

концентрації метану в біогазі. 

 Проаналізовано стійкість моделі процесу бродіння до малих збурень 

температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини в 

субстраті, що дозволило встановити співвідношення між коефіцієнтами системи 

термодифузії, за яких можливі виникнення автоколивань зазначених параметрів 

та утворення дисипативних структур.  

 Розроблено новий спосіб перероблення конденсату газогенераторної 

установки в анаеробному реакторі, який передбачає сумісну роботу біогазової та 

газогенераторної установок та відрізняється від існуючих тим, що органічна 

речовина конденсату переробляється в біогаз сумісно з гноєм в анаеробному 

реакторі з перемішуванням. При цьому енергоефективність сумісної роботи 

біогазової та газогенераторної установок полягає в тому, що: фізична теплота 

генераторного газу використовується як на підтримування сталої температури 
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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.  

 Визначено вихід метану залежно від часу перебування субстрату в 

реакторі в безперервному режимі роботи біогазової установки. При цьому було 

модифіковано відому методику переходу від результатів, отриманих для реактора 

періодичної дії, до моделювання виходу біогазу з реакторів безперервної дії для 

конденсатовмісних субстратів.   

 Визначено параметри біогазової установки для перероблення конденсату з 

газогенераторної електростанції на біомасі потужністю 50 кВт. При сумісній 

роботі газогенераторної та біогазової установок загальна потужність дизель-

генератора буде становити 50 кВт з генераторного газу та 25 кВт з біогазу, з них 

9,4 кВт – з органічних речовин конденсату. Оцінено величину фізичної теплоти, 

яка вноситься вологим генераторним газом до реактора біогазової установки і 

становить 38 МДж/год, та оцінено значення хімічної теплоти виробленого 

біогазу, що становить 112,6 МДж/год. 

 Розроблено нову конструкцію біореактора з пристроєм для перемішування 

верхнього шару субстрату та руйнування кірки на його поверхні. Використання 

канатної тяги та горизонтального валу з лопатями дає змогу для перемішування 

субстрату використати підйомну силу газгольдера, яку створює тиск біогазу. 

Перемішування субстрату є безперервним та автоматичним і не потребує 

додаткових витрат електричної енергії.  

 Визначено потужність, що розвивається при підніманні та опусканні 

газгольдера за відомих значень об’єму реактора, його розмірів, тиску біогазу. 

Визначено, що потужність на валу мішалки становить 1,07 кВт та 0,5 кВт під час 

піднімання та опускання газгольдера за вибраних параметрів біореактора. 

Наведені розрахунки свідчать про те, що ця потужність є достатньою для 

перемішування верхнього шару субстрату та руйнування кірки.  
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 Визначено, що наявні в Україні біогазові установки здатні переробляти 

конденсат, який може утворюватися на газогенераторних електростанціях 

потужністю до 46 МВт. Постачання конденсату до біогазових установок 

здійснюється автомобільним або залізничним транспортом. 

 Показано, що проблему утилізації каналізаційного мулу можна вирішити 

шляхом газифікації. Розроблено схему виробництва паливних гранул з мулу. 

Подальше перероблення конденсату планується виконувати в біогазових 

установках, які будуть споруджувати на станціях очищення стічних вод. 

  У дисертації було одержано такі наукові результати:  

 – 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 %; 

 – вперше встановлено, що зі збільшенням масової частки конденсату в 

субстраті зменшується ступінь конверсії сухої органічної речовини в біогаз, а 

збільшення виходу біогазу відбувається за рахунок перероблення органічних 

речовин конденсату;  

  – вперше розроблено енергоефективну принципову схему сумісної роботи 

біогазової та газогенераторної установок, в якій шляхом використання фізичної 

теплоти і конденсовних органічних речовин вологого генераторного газу 

зменшуються енерговитрати на підігрів субстрату та збільшується вихід біогазу. 

 Дістав подальшого розвитку синергетичний метод визначення умов 

стійкості моделі процесу бродіння шляхом аналізу малих збурень температури 

середовища та концентрації 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.   
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 Практичне значення дисертаційної роботи полягає у вирішенні проблеми 

утилізації конденсату газогенераторних установок шляхом сумісного 

анаеробного перероблення гною та рідких відходів газифікації біомаси в біогаз. 

 В результаті виконання роботи отримано наступні практичні результати: 

 – 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; 

– за методикою проведення експериментів можна визначити вихід метану 

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

від деревної тріски, а до гною внесено косубстрати. Так, було експериментально 

підтверджено можливість перероблення конденсату з кісткової сировини та  

каналізаційного мулу; 

– розроблено нову конструкцію біогазової установки малої потужності для 

перероблення конденсату побутових газогенераторних електростанцій; 

– визначено граничну потужність газогенераторних установок величиною 

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

установках; 

– результати роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрі 

відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут 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.  

Автором особисто проаналізовано результати, опубліковані у вітчизняній 

та зарубіжній науковій літературі за темою дослідження. 

Всі основні положення, методи, висновки та науково-технічні 

рекомендації, що містяться в дисертації, отримано здобувачем особисто. Внесок 

дисертанта включає: розроблення та конструювання лабораторної установки; 
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проведення експериментів сумісного бродіння коров’ячого гною з конденсатами 

газогенераторних установок; обґрунтування вибору моделі, що описує динаміку 

виходу біогазу для конденсатовмісних субстратів та виконання моделювання; 

розроблення принципової схеми перероблення конденсатовмісних субстратів; 

розроблення нової конструкції біогазової установки малої потужності для 

перероблення конденсату побутових газогенераторних електростанцій; 

обґрунтування використання конденсату як косубстрату до гною в промислових 

біогазових установках.  
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SUMMARY 

  

Chetveryk H. The efficient energy conversion of liquid waste from biomass 

gasification in the biogas plant. The thesis for the scientific degree of candidate of 

technical sciences, speciality 05.14.08 – the conversion of renewable energy. – The 

Institute of  Renewable Energy of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2018.  

 Recently the gasification of solid fuels and of wood biomass in particular is 

beginning to revive in Ukraine. One of the unsolved problems in gasification 

technology is the utilization of condensate containing organic matter harmful to the 

environment. 

 Since 2020 only production of biofuels due to reducing the emissions of 

greenhouse gas and being produced from inedible plants and biomass will have been 
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financed in the EU countries. In the connection with the maize silage being the main 

cosubstrate for the methane digestion of manure or dung there is a need the research of 

new types of cosubstrate. Such a cosubstrate could be the condensate obtained from 

wood biomass gasification. 

 Only initial studies on methane conversion of substrates consisting sewage and 

phenolic compounds wastewater at the upset anaerobic sludge digestion reactor have 

been known now. The research on methane conversion of substrates containing manure 

with the condensate obtaining from wood biomass gasification have not been 

conducted at all. The production of biogas by combined digestion of the condensate 

from anaerobic plants and manure is a typical task the solution of which will contribute 

to solving the problem of neutralization of liquid waste from biomass gasification. 

 The native scientists Dubrovin V., Semenenko I., Movsesov G., Golub N., 

Matveev Yu. and others as well as foreign scientists Baader V., Batstone D., 

Schultz H., Angelidaki I., Vavilin V., Kalyuzhny S. and others have made the 

significant contribution to the experimental and theoretical studies of the methane 

digestion process and the mathematical modeling of the digestion process. 

 The dissertation is aimed to solve the problem of the utilization of the liquid 

waste from biomass gasification at the anaerobic reactor. The purpose of the work is to 

increase the efficiency of the conversion of the condensate into biogas at the anaerobic 

reactor by the combined digestion with manure.  

 The output and composition of biogas is being investigated depending on the 

mass fraction of condensate in the substrate during the digestion of the cow manure 

with the wood chips gasification condensate. It is shown that the mass fraction of 

condensate in the substrate should not exceed 8 %. 

 It is confirmed that the organic substance of the condensate is converted into 

biogas during codigestion with cow manure. It was shown that condensate-containing 

substrates produced more biogas than the control substrate which did not contain the 

condensate. Thus the cumulative yield of biogas per unit volume of substrate is by 

40.3‒58.6 % higher, per unit mass of volatile solids matter by 30.2–34.6 % higher, per 

unit mass of organic matter which is characterized by the value of chemical 
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consumption of oxygen is 2.9–12.1 % higher from condensate-containing substrates 

compared to the control substrate. The concentration of methane in biogas is 

9.6 ‒ 13.6 % higher from the condensate-containing substrate compared to the control 

substrate. 

 The output and composition of biogas depending on the content of dry matter 

on the steady mass fraction of condensate in the substrate during the digestion of cow 

manure in combination with the gasification condensate of bones cattle and wood chips 

is been investigated. 

 It has been established that the optimum value of the dry matter content in the 

substrate is 8 %. By the optimality criterion, the maximum yield of biogas per unit 

volatile solids was taken. It has been found that increasing the content of dry matter in 

the substrate the biogas output increases and the length of the lag phase decreases. In 

particular, for the content of dry matter in the substrate by 8–10 % the lag phase lasts 

from 10 to 12 days, for the dry matter content in the substrate by 3 % the lag phase lasts 

from 36 to 37 days. The possibility of methane conversion of the substrate containing 

cow manure and the condensate of bones cattle has been confirmed. 

 The output of biogas depending on the addition of different types of bio-coal to 

the substrate have been investigated. It was shown that at the absence of mixing the 

addition of  bio-coal to the substrate which consists of cow manure effects on the 

output and the dynamics of biogas production not significantly. 

 The dynamics of methane output was simulated taking into account the 

desrtuction of two-component condensate-containing substrates using the advanced 

Gompertz model. In particular, the methane potential of condensate-containing 

substrates and kinetic parameters of the digestion process of cow manure with 

condensate were determined. 

 The digestion phenomenon of condensate-containing substrates is revealed 

which is that despite the adaptation to the new medium, the lag phase of the digestion 

process for condensate-containing substrates lasts from 2.9 to 4.8 times longer in 

comparison with the control substrate. Also, the dynamics of changes in the 

concentration of methane in biogas for the condensate-containing substrates and control 
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substrate is significantly different. The phenomenon which is the rapid decrease and 

increase of concentration of methane in biogas is revealed. 

 The stability of the model of the digestion process to small perturbations of the 

medium temperature and the concentration of the dissolved organic matter in the 

substrate has been analyzed. The correlation between the coefficients of the 

thermodiffusion system which results in the self oscillations of temperature and the 

concentration of dissolved organic matter as well the formation of dissipative structures 

are established. 

 A new method of biological processing of condensate of a gas generator unit in 

an anaerobic reactor is being deviced. It involves the joint operation of biogas and gas 

generator units and differs from existing ones because the organic substance of 

condensate is converted into biogas in combination with manure in an anaerobic reactor 

with constant mixing. At the same time, the energy efficiency of the joint operation of 

the biogas and syngas plants is as follows: physical heat of the generator gas is used 

both for maintaining the constant temperature directly within the biogas reactor and at 

the stage of preheating the substrate; soluble tar, phenolic compounds and organic acids 

serve as additional raw material for biogas production; when bubbling the generator gas 

through the substrate layer, it is stirred and the crust is destroyed on the surface of the 

substrate. 

 The output of methane from the condensate-containing substrate has been 

determined depending on the residence time of the substrate in the reactor under the 

continuous operation of the biogas plant. At the same time, a well known method of 

transition from the results obtained for the reactor of periodic action to the simulation 

of biogas output for continuous action reactors was modified. 

 The parameters of a biogas plant for condensate transformation from a gas 

generator plant on biomass with a capacity of 50 kW are determined. When combined 

with gas generator and biogas plants the total power of the diesel generator will be 

50 kW from generator gas and 25 kW from biogas, of which 9.4 kW from organic 

condensate substances. The value of physical heat which is introduced by the wet 
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generator gas to the biogas plant reactor is estimated to be 38 MJ/h and the value of the 

chemical heat of the produced biogas is estimated to be 112.6 MJ/h. 

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

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

cable traction and horizontal shaft with blades allows for the mixing of the substrate to 

use the lifting capacity of the gasifier, which creates the biogas pressure. The process of 

the substrate mixing is constant for a time and automatic and does not require an 

additional electricity costs. 

 Determined the power that develops when raising and lowering the gasholder at 

the known values of the reactor volume, its dimensions and biogas pressure. The above 

calculations show that the power on the shaft of the mixer is 1.07 kW and 0.5 kW 

during lifting and lowering of the gasholder under the selected parameters of the 

bioreactor. This power is sufficient for mixing the top layer of the substrate and 

breaking the crust. 

 It is determined that existing biogas plants in Ukraine are able to process the the 

condensate, which can be formed at syngas plants with the capacity up to 46 MW. The 

condensate to biogas plants is expected to be delivered by road. 

 It is shown that the problem of sewage sludge utilization can be solved by 

gasification. The scheme of production of fuel pellets from sludge is developed. The 

resulting condensate is supposed to be converted into biogas plants which are planned 

to be built at wastewater treatment plants. 

 In the dissertation the following scientific results have been obtained: 

 – for the first time under the mesophilic temperature regime there was 

established the possibility of anaerobic methane conversion of a substrate containing 

cow manure and condensate of wood biomass gasification the mass fraction of which in 

the substrate is up to 8 %; 

 – it was first established that with the increase of the mass fraction of 

condensate in the substrate the degree of destruction of dry organic matter of manure 

decreases, and the increase of the biogas output occurs due to the processing of organic 

condensate substances; 
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 – energy efficient technology of joint operation of biogas and gas generator is 

developed, in which by the use of thermal energy of wet generator gas the consumption 

of thermal energy for the operation of the biogas plant reduces and ensures the disposal 

of harmful components of condensate with an additional increase in the output of 

biogas. 

 There was further development: 

 – a synergy method for analyzing the stability of the digestion process model 

to small perturbations of the medium temperature and the content of dissolved organic 

matter in the substrate, which made it possible to determine the correlation between the 

coefficients of the thermal diffusion system, in which the self oscillations of the 

medium temperature and the content of the dissolved organic matter in the substrate are 

possible. 

 The practical significance of the dissertation work is to solve the problem of 

utilization of gas condensate units by means of a joint anaerobic treatment of manure 

and liquid waste biomass gasification in biogas. 

 As a result of the work the following practical results were obtained: 

 – experimental data on methane conversion parameters of a substrate 

consisting of manure and condensate of a gas generator unit can be used in the design 

of industrial plants for biogas production; 

 – on the method of conducting experiments it is possible to determine the 

output of methane from substrates in which the condensate obtained during the biomass 

gasification other than wood chips and to manure introduced kosubstrate which will 

expand the scope of application of the technology. It was experimentally confirmed the 

possibility of processing condensate from bone raw materials and sewage sludge; 

 – a new design of a low capacity biogas plant for the processing of condensate 

of domestic syngas plants has been developed; 

 – the defined capacity of gas generating units at the level of 46 MW, the 

condensation of which can be processed on existing biogas plants in Ukraine. 

 – the results of the work were introduced into the educational process at the 

department of renewable energy resources of the faculty of electric power engineering 
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and automatics of  National technical university of Ukraine "Kyiv politechnical 

institute" in the materials of the disciplines "Bioenergetics" and "Perspective 

technologies of renewable energy"; 

 – the results of work were introduced at the company "Zatolochny R.P" which 

is engaged in the production of char-coal in pyrolysis plants with external heating of 

raw materials. 

 The author has personally analyzed the results published in the national and 

foreign scientific literature on the subject of research. 

 All the main provisions, methods, conclusions and scientific and technical 

recommendations contained in the dissertation are received by the competitor 

personally. The contribution of the dissertation includes: development and design of a 

laboratory installation; carrying out experiments of compatible digestion of manure 

with condensate of biomass gasification; substantiation of the choice of a model 

describing the dynamics of biogas output for condensate-containing substrates and 

performing simulations for conducted experiments; development of energy-efficient 

schemes for the processing of condensate-containing substrates; development of a new 

method of mixing the substrate in a low power biogas plant reactor; the justification of 

the use of condensate as a cosubstrate to manure in industrial biogas installations. 

 The work is the result of independent research by H. Chetveryk. 

 On the topic of the dissertation 20 scientific works were published, including: 8 

articles were published in the editions included in the list of professional editions of 

Ukraine; 2 articles are published in the international scientific and technical 

publication; 1 monograph; 2 patents and 7 abstracts at international conferences. 

  

 Keywords: biogas, digestion, gasification of biomass, liquid waste, synergy 

method 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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. 
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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;  
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– для дослідження стійкості моделі процесу бродіння залежно від малих 

збурень температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини 

використовували синергетичний метод; 

– 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 



26 

 

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. 

 Особистий внесок автора. Всі основні положення, методи, висновки та 

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

особисто. Роботи [52, 79, 84, 86] написані автором самостійно. В друкованих 

працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: в [62] – виконав аналіз 

технологічних відмінностей анаеробного бродіння в реакторі безперервної та 

періодичної дії, в [105, 106] – провів експериментальні дослідження виходу 

біогазу при переробці каналізаційного мулу, в [63, 64] – провів експериментальні 

дослідження виходу біогазу при переробці коров’ячого гною сумісно з 

конденсатом газифікації біомаси, в [53] – приймав участь у створенні нечіткої 

моделі процесу виробництва біогазу, в [85] – приймав участь у створенні 

математичної моделі теплоперенесення в реакторі з врахуванням теплообміну 
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між біогазовою установкою та навколишнім середовищем, в [88] – розробив 

спосіб енергоефективної переробки конденсату в біогаз, в [94] – 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. 
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РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ ТА  

ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ ВІДХОДАМИ ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ  

 

 Частка відновлюваних джерел енергії у світовому енергозабезпеченні 

становить 14 % станом на 2015 рік за даними Всесвітньої ради з енергетики [1]. 

 Виробництво та енергетичне використання біогазу є одним із важливих 

секторів відновлюваної енергетики. Найвищі темпи зростання виробництва 

біогазу відзначено в країнах Європейського Союзу, США та КНР. За оцінками 

експертів, у 2015 році частка біогазу в сукупному первинному споживанні 

біоенергії в країнах, що є членами Організації економічного співробітництва та 

розвитку, становила 8 %. Лідером  розвитку галузі є Європейський Союз, у 

країнах якого в 2015 році діяло 17240 біогазових установок, з яких 10786 – у 

Німеччині [1]. 

 На цей час перспективною є переробка біомаси та органічних відходів 

методами біологічної або термічної конверсії для отримання газового палива. За 

останні три роки майже втричі зросли потужності біогазових установок в Україні. 

Якщо наприкінці 2014 року потужність біогазових установок, які генерують 

електроенергію за "зеленим" тарифом становила 14 МВтел, то станом на кінець 

січня 2018 року маємо 39,2 МВтел таких потужностей. Позитивній динаміці 

впровадження біогазових проектів сприяло прийняття державної програми 

«Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року». На сьогодні 

вітчизняні промислові біогазові установки переважно працюють на закордонному 

обладнанні. В цих установках сировиною є коров’ячий, свинячий гній, курячий 

послід, кукурудзяний силос, рослинні рештки та жом цукрових буряків [2–4]. 

 В наш час у світі починає активно застосовуватись газифікація твердого 

палива. Так, наприклад, у Німеччині працює близько 400 газогенераторних 

установок на біомасі, у яких отримують генераторний газ, який потім спалюється 

в когенераційних установках для генерації електричної енергії. Наприклад, 
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німецька компанія «Ентрейд» пропонує модульну когенераційну установку на 

основі газифікації встановленою потужністю 25 кВтел. Багато виробників значно 

розширили модельний ряд міні-ТЕЦ в межах від 25 кВтел до 200 кВтел. В Індії 

працює 65 крупних газогенераторних установок із сумарною встановленою 

потужністю 125 МВтел [5, 6].  

Створюються пілотні газогенераторні установки на біомасі і в Україні. 

Для отримання генераторного газу та біовугілля використовуються автономні 

газогенераторні установки, сировиною для яких можуть бути відходи деревини, 

пелети, тріска тощо. Наприклад, компанія «Рентехно» проектує, комплектує та 

проводить монтаж газогенераторних комплексів потужністю від 50 кВт до 1 МВт, 

що працюють на трісці, паливних брикетах, відходах деревообробки та 

агропромислового комплексу [7–11].  

У м. Малині на місцевій паперовій фабриці «Вайдман» працює 

газогенераторна установка на деревній трісці потужністю 2 МВтт. Конструкцію 

цієї установки було розроблено в Інституті газу НАН України. На рис. 1.1 

зображено фото установки [11]. 

 

 
Рис. 1.1. Фото газогенераторної установки у м. Малині Житомирської обл. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агробудтехнології» здійснює 

спалювання виробленого генераторного газу в когенераційній установці 

потужністю 630 кВтел, що була перероблена на спалювання генераторного газу 

замість природного. Виробництво генераторного газу відбувається шляхом 

газифікації деревної тріски та брикетів із лушпиння соняшнику [2, 4].  
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1.1. Сучасний стан та перспективи виробництва біогазу в Україні 

 

Біогазові установки малої потужності не знайшли широкого впровадження 

в Україні. Були лише поодинокі спроби будівництва таких установок, які з різних 

причин припинили працювати. 

У 1982 році було побудовано біогазову установку «Кобос 1» малої 

потужності в сел. Гребінки Київської області. Об’єм реактора одного модуля цієї 

установки становив 125 м
3
. Установку призначено для переробки гною від 

400 корів або від 3000 свиней. Виробництво біогазу становило 250 м
3
 за добу. Час 

перебування субстрату в реакторі становив 11 діб. Температура всередині 

реактора становила 40 ºС [12, 13]. 

У 1984 році було побудовано біогазову установку «Біогаз 301С» сумським 

науково-виробничим об’єднанням ім. Фрунзе для переробки гною власної 

свиноферми на 3000 голів свиней. Виробництво біогазу становило 350 м
3
 за добу. 

Час перебування субстрату в реакторі становив 10 діб. Температура всередині 

реактора становила 55 ºС. Біогаз утилізувався в котельні з отриманням теплової 

енергії для власних потреб ферми [12, 13]. 

Науково-виробниче об’єднання «УкрНДІагропроект» разом з Інститутом 

мікробіології та вірусології НАН України побудували дослідно-промислову 

біогазову установку на Київській птахофабриці. Об’єм реактора становив 20 м
3
. 

Виробництво біогазу становило 60 м
3
 за добу [12, 13]. 

 Першу демонстраційну біогазову установку промислового типу введено в 

дію 1993 року для переробки гною свиноферми комбінату «Запоріжсталь». 

Теплову енергію використовували на власні потреби підприємства [13]. 

Першу промислову біогазову установку спорудили в 2003 році для 

переробки гною на свинофермі з 15-тисячним поголів’ям у сел. Єленівка 

Дніпровської обл. Проект розроблено голандською компанією «BTG». Біогазова 

станція складається з двох реакторів об’ємом 1000 м
3
 кожний. Добове 

завантаження цих реакторів становить 80 тонн свинячого гною з додаванням 

незначної кількості відходів цеху забою птиці. Працюючи в мезофільному 
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температурному режимі, вихід біогазу становить 3300 м
3
 за добу з концентрацією 

метану в біогазі 50–65 %об. Встановлені електрична та теплова потужності 

когенераційної установки становлять 160 кВтел і 300 кВтт відповідно [14, 15].  

Біогазову установку в смт Терезине Київської обл. введено в дію 

2009 року. Добове завантаження реактора становить 60 м
3
 сировини. При цьому 

90 % гною корів та 10 % гною свиней. Також подаються до реактора кормові 

відходи. Робочий об’єм реактора становить 1500 м
3
. Працюючи в мезофільному 

температурному режимі, вихід біогазу становить 2160 м
3
 за добу з концентрацією 

метану в біогазі 50–65 %об. Встановлені електрична і теплова потужності 

когенераційної установки становлять 250 кВтел і 310 кВтт відповідно. Проект 

біогазової установки розроблено німецькою компанією «LIPP» [14, 15]. 

Біогазова станція «Української молочної компанії», що побудована в 2009 

році у смт Велика Крупіль для переробки гною корів, складається з трьох 

реакторів об’ємом 2400 м
3
 кожний. Добове завантаження реакторів становить 

400 тонн гною на добу. Вологість субстрату становить від 94 % до 96 %. 

Встановлені електрична та теплова потужності когенераційної установки 

становлять 635 кВтел та 662 кВтт відповідно. Проект розроблено німецькою 

компанією «ZORG» [3]. 

Біогазову станцію на птахофабриці «Оріль-Лідер», розміщену в  

сел. Єлизаветівка Дніпровської обл., введено в дію 2013 року. Електрична 

потужність установки становить 5 МВтел [16].  

У 2011 році було почато будівництво біогазової установки на базі 

свинокомплексу в сел. Копанки Івано-Франківської області, який належить 

сільськогосподарській компанії «Даноша». Переробка 90 тисяч тонн на рік гною 

свиней та 10 тисяч тонн на рік кукурудзяного силосу достатня для необхідної 

потужності установки 1 МВтел [17].  

 У 2017 році в Україні були добудовані і почали виробляти біогаз відразу 4 

біогазових комплекси із загальною встановленою потужністю 7,33 МВтел. 

Найбільший з них – це перша черга біогазового комплексу компанії 

«Україна-2001» потужністю 5,1 МВтел, що робить його другим за встановленою 
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електричною потужністю після біогазового комплексу «Миронівського 

хлібопродукту», який має потужність 5,7 МВтел. Хоча біогазовий комплекс 

агропромхолдингу «Астарта-Київ» має потенціал 13,9 МВтел [4]. 

 Позитивній динаміці впровадження так званих «зелених» проектів 

сприяла низка законодавчих змін, серед яких ключові: удосконалення та 

прив’язка "зеленого" тарифу до курсу євро до 2030 року; ліквідація вимоги щодо 

«місцевої» складової; запровадження надбавки за використання українського 

обладнання; укладання довгострокових договорів на закупівлю електричної 

енергії за "зеленим" тарифом [4]. 

 Розвитку цієї сфери сприяв розроблений та прийнятий у 2015 році Закон 

України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії, 

яким було збільшено на 10 % "зелений" тариф для електроенергії з біомаси та 

біогазу до рівня 0,1238 євро/кВт·год. Станом на 1 липня 2018 року "зелений" 

тариф становить 379,4 коп/кВт·год без ПДВ [4].  

 В Україні, cтаном на 1 січня 2018 року, введено в експлуатацію 39,2 МВтел 

потужностей об’єктів, що генерують електроенергію з біогазу за "зеленим" 

тарифом. При цьому 24,8 МВтел із загального обсягу встановлених потужностей – 

це установки, що виробляють біогаз із відходів сільського господарства [4]. 

 Державна програма передбачає суттєве нарощування встановленої 

потужності біогазових установок. Перспективи розширення виробництва біогазу 

в Україні підтверджують актуальність удосконалення процесів метанового 

бродіння. 

 Виконання намічених планів державної програми потребує пошуку нових 

видів сировини для виробництва біогазу. Використання одного виду сировини з 

метою отримання біогазу є малоефективним з енергетичної точки зору. Для 

інтенсифікації виходу біогазу зазвичай переходять до сумісного метанового 

бродіння декількох видів сировини. Наприклад, у Німеччині вирощують 

кукурудзу для енергетичного використання силосу в біогазових установках [17‒

19]. 
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 1.2. Технології отримання біогазу 

 

Біогаз – це горючий газ, що отримується в результаті анаеробного 

метанового бродіння органічних речовин [20, 21]. 

Біогаз умовно поділяється на три категорії залежно від сировини, з якої 

був отриманий:  

1) біогаз із відходів тваринництва (гній великої рогатої худоби, свиней, 

послід птахів тощо), відходів рослинництва (кукурудзяний силос, буряковий жом 

тощо), відходів підприємств харчової промисловості (молочна сироватка, 

мелясна барда, пивна дробина тощо);  

2) біогаз із полігонів і звалищ твердих побутових відходів;  

3) біогаз з осадів стічних вод очисних споруд.  

Для першої категорії виробництво біогазу відбувається шляхом 

анаеробного метанового бродіння органічної речовини в реакторі біогазової 

установки. На рис. 1.2 зображено блок-схему виробництва біогазу [20, 21]. 

 

  

 Рис. 1.2. Блок-схема виробництва біогазу  

 

Сировину, що є субстратом для отримання біогазу, спочатку подрібнюють 

та гомогенізують, а за необхідності проводять попередню хімічну обробку. Рідка 
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фракція підготовленого субстрату за допомогою помпи, а тверда фракція – за 

допомогою шнекового завантаження подаються до реактора. У реакторі субстрат 

разом із власними або штучно внесеними мікроорганізмами перемішується та 

витримується за сталої температури. Біогаз – кінцевий продукт бродіння – 

накопичується у верхній частині реактора – газгольдері. Після очищення біогазу 

від домішок сірководню та вологи його використовують для генерації 

електричної енергії або очищують від вуглекислого газу до біометану [20–22]. 

На рис. 1.3 зображено блок-схему бродіння стічних вод в анаеробному 

реакторі з висхідним шаром [23]. 

 

 

Рис. 1.3. Блок-схема виробництва біогазу зі стічних вод:  

1 – резервуар-накопичувач стічних вод; 2 – помпа; 3 – реактор; 

4 ‒ очищені стічні води; 5 – камера збору; 6 – газова труба; 

7 ‒ вихід очищених стічних вод; 8 – розподільчий колектор; 9 – 

апарат для висушування біогазу; 10 – когенераційна установка. 

 

Також як сировину для отримання біогазу використовують органічні 

речовини, що містяться в комунальних та промислових стічних водах. Для 

біологічної очистки стічної води зазвичай застосовуються високопродуктивні 

реактори з висхідним шаром, що мають біологічні фільтри з тонкою 
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бактеріальною плівкою. Для такого способу отримання біогазу необхідні значні 

енергетичні витрати [23].  

Для зброджування деяких типів сировини без додаткового використання 

коферментів необхідна особлива двостадійна технологія. Наприклад, з посліду 

птахів чи спиртової барди важко отримати біогаз у звичайному реакторі. Для 

переробки такої сировини необхідний додатковий реактор гідролізу, у якому 

можна контролювати рівень кислотності для того, щоб запобігти умов 

підвищенного вмісту кислот чи лугів [20-22]. 

Наведемо технологічні особливості виробництва біогазу з ТПВ на 

полігонах і звалищах. На рис. 1.4 зображено блок-схему збору та утилізації 

біогазу на полігонах ТПВ [24]. 

 

 

Рис. 1.4. Блок-схема збору та утилізації біогазу на полігонах ТПВ: 

1 – полігон ТПВ;  2 – газова свердловина;  3 – колектор;  

4 – компресор;  5 – факельна установка;  6 – когенераційна 

установка. 

 

Побутові відходи засипають шаром ґрунту для створення ізолювального 

екрану. У товщі полігону або звалища, в умовах обмеженого доступу кисню, під 

дією власних мікробних популяцій має місце процес анаеробного метанового 
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бродіння органічної складової твердих побутових відходів. Через деякий час 

починає утворюватись біогаз і поступово проходити через звалище назовні. 

Збирання біогазу потребує інженерного обладнання полігону, а саме: створення 

газових свердловин, вентиляційної системи та ємності для накопичення зібраного 

біогазу. По суті звалище – це теж біореактор із стінками, виготовленими з 

ущільненої глини [24].  

Одним із недоліків є те, що на звалищах біогаз виділяється нерівномірно, 

оскільки взимку суттєво сповільнюється його виділення. Такий спосіб отримання 

біогазу, крім енергетичного, має ще й екологічний ефект щодо охорони 

навколишнього середовища – забезпечення чистоти повітря і запобігання 

забрудненню ґрунтових вод [22, 24].  

Біогазові установки малої потужності найбільш розповсюджені в КНР, 

Індії, Непалі у регіонах з теплим кліматом. Така установка може бути 

встановлена на будь-якому подвір’ї домогосподарства, що має корів, свиней, 

курей тощо. Додатково з гноєм або послідом використовують кухонні харчові 

відходи, траву, відходи садівництва та городництва [25–27].  

Будівельний майданчик для побутової біогазової установки малої 

потужності обирається нижче рівня промерзання ґрунту, безпосередньо під 

приміщенням, де утримується худоба.  

Біогазові установки малої потужності є найпростішими за конструкцією і, 

як правило, не потребують додаткового використання пристроїв з перемішування 

та нагрівання субстрату. Сировина надходить в реактор самопливом. Бункер для 

збирання збродженої маси з’єднано з реактором, який виконує роль 

компенсувальної будівлі до реактора для того, щоб маса збродженої сировини 

збігалася з дозою завантаження свіжої порції сировини. Відсутність системи 

перемішування субстрату призводить до необхідності зупинки для очищення від 

бруду в нижній частині реактора значно частіше, ніж для установок, де ця 

система передбачена [25, 27]. 
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1.3. Концептуальні рішення проблеми очищення конденсату 

газогенераторних станцій 

  

 1.3.1. Механізм утворення конденсату  

 

 Як відомо, елементарний склад 1 кг робочої маси деревної біомаси 

описується рівнянням [28]: 

r r r r r rC H O N W A 1      ,   (1.1) 

де r r r r r rC , H , O , N , W , A  – масові частки вуглецю, водню, кисню, азоту, вологи та 

золи у робочій масі. 

 Хімічні елементи біомаси з’єднані між собою у вигляді різних сполук. 

Так, суха деревна біомаса ( rW =0) являє собою сукупність комірок, стінки яких 

складаються з целюлози  6 10 5 n
С H O  – 40 .. 50 %, геміцелюлози  4 5,9 3,3С H O  – 

15 .. 30 % та лігніну    9 10 2 3 2
С H O OСH – 16 .. 33 % [28]. 

 Кожний з цих компонентів при нагріванні розкладається по- різному. Так, 

гігроскопічна волога випаровується за температури до 105 ºС. Геміцелюлоза 

розкладається за температури 150–260 ºС. Основний розпад біомаси відбувається 

за температури 260–650 ºС, коли розкладаються целюлоза і лігнін [28, 29]. 

 На рис. 1.5 наведено загальний вихід основних продуктів сухої перегонки 

деревної біомаси залежно від вмісту в ній целюлози і лігніну [29]. 

 

 Рис. 1.5. Загальний вихід продуктів сухої перегонки деревної біомаси  
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 Вважають, що пірогенетична волога утворюється головним чином із 

гідроксильних груп. За даними робіт [28, 29], кількість пірогенетичної вологи 

становить 18–24 % від сухої маси деревної біомаси. Тобто, навіть при газифікації 

абсолютно сухої біомаси утворюється в середньому 21 % пірогенетичної вологи, 

частина якої бере участь у процесі газифікації, а інша частина при охолодженні 

генераторного газу конденсується. 

 Іншим джерелом конденсату є гігроскопічна волога палива, яка в 

газогенераторі спочатку випаровується, змішується з отриманим газом, а потім 

при охолодженні газу конденсується. Загальна кількість конденсату, отриманого 

під час газифікації 1 м
3 

деревної біомаси ( К,ДБY ) за умови, що вміст вологи в 

деревній біомасі ( rW ) становить 16 .. 26 %, оцінена за залежністю [29]: 

r 3

К,ДБY 1,98 W 236 ,кг / м   .     (1.2) 

 В роботі [30] зазначається, що при  частковій  газифікації  деревної 

біомаси ( rW = 45–47,5 %) за температури 520–810 ºС, загальний вихід конденсату 

становив 47–52 % від робочої маси деревної біомаси.  

 На газогенераторній установці в м. Малині, що видає гарячий 

генераторний газ, утворюється близько 50 кг смоли за добу [11].  

 Таким чином, із аналізу результатів, наведених у наукових публікаціях, 

випливає, що кількість конденсату, що утворюється під час газифікації деревної 

біомаси, становить 30–50 % від робочої маси палива.  

 Як свідчить історичний досвід газифікації різних видів твердого палива, 

до складу конденсату крім вологи входять шкідливі високомолекулярні органічні 

сполуки, які чинять негативний вплив на довкілля. Тому конденсат необхідно 

утилізувати або переробити в корисні продукти. 

 

 1.3.2. Склад та властивості конденсату  

 

 На сьогодні газифікація біомаси відбувається за різними процесами: 

прямим, оберненим, комбінованим та ін. У цій роботі будемо розглядати 
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конденсат, який отримано за новітньою, більш перспективною технологією, що 

відома за назвами «часткова газифікація», «окиснювальний піроліз» та ін. [8, 30]. 

За цією технологією, крім горючого газу, отримується інший корисний продукт – 

біовугілля, яке можна використовувати як адсорбент або висококалорійне 

паливо. 

 На рис. 1.6 зображено блок-схему часткової газифікації біомаси [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.6. Блок-схема часткової газифікації біомаси 

  

 За опублікованими даними, конденсат складається із смоли та підсмольної 

води (гігроскопічної і пірогенетичної). Масова концентрація смоли в конденсаті 

може сягати 8 % від сухої маси палива (див. рис. 1.5). Смола – це складна суміш 

органічних речовин: масова концентрація фенолів та їхніх сполук становить від 

10 % до 25 %; кислот – від 10 % до 30 %; нейтральних речовин – від 40 % до 55 % 

[28, 31]. До складу фенольних сполук входять крезоли, ксиленоли, етилфенол, 

псевдокуменоли, пірокатехін, гваякол, метилові ефіри пірогалола тощо. Із кислот 

присутні представники жирного ряду від мурашиної до каприлової. До складу 

нейтральних сполук входять кетони, альдегіди, спирти, вуглеводні різних класів 

тощо. Хімічний склад смол згідно з [28]: вуглець становить 70,41 %; водень – 

6,79 %; кисень – 21,5 %; азот – 0,5 %; зола – 0,8 %.  

 Масова концентрація забруднювальних складових компонентів 

конденсату згідно з даними [28]: фенолів загальних – до 6 г/дм
3
; сухого залишку 

– від 3,34 до 20 г/дм
3
; смоли – від 15 до 20 г/дм

3
; азоту загального – до 0,04 г/дм

3
; 

сульфідів та сірководню – від 0,4 до 1,6 г/дм
3
; сульфатів – до 0,007 г/дм

3
; сірки 

Біомаса 

Часткова 

газифікація 

Повітря 

Горючий газ Біовугілля 

Конденсат 
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загальної – від 0,1 до 2 г/дм
3
; кислоти оцтової – від 20 до 30 г/дм

3
; спирту 

метилового – від 2 до 5 г/дм
3
; фенолів летких – від 0,56 до 1,5 г/дм

3
. За сучасними 

закордонними даними в конденсаті ідентифіковано понад 200 органічних сполук 

[32].  

 В табл. 1.1 наведено склад конденсату газогенераторної установки 

оберненого типу газифікації, що працює на деревній трісці у Болгарії. Пуско- 

налагоджувальні роботи цього газогенератора було проведено з залученням 

фахівців  Інституту газу НАН України [11].  

Таблиця 1.1  

Склад конденсату 

Складові %ваг 

Вода 

Кислоти 

Феноли 

Гетероцикли 

Ароматичні вуглеводні 

Граничні вуглеводні  

97,5 

0,2 

0,6 

0,1 

0,11 

1,34 

 

Як бачимо, масова концентрація фенолів у конденсаті становить 6 г/дм
3
.  

Органічні речовини конденсату поділяють на п’ять класів за 

молекулярною вагою [31]. Слід зазначити, що для прямого процесу газифікації 

буде більша концентрація загальної смоли в конденсаті, ніж для оберненого. За 

високої температури газифікації в конденсаті присутні, в основному, 

високомолекулярні сполуки, натомість феноли, зазвичай, відсутні [31]. І. Айгнер 

та Ю. Волфесбергер досліджували властивості конденсату залежно від 

температури газифікації. В результаті проведених експериментів було виявлено 

закономірність, що із збільшенням температури газифікації зростає кількість 

нафталенів, ароматичних компонентів та поліфенольних сполук у конденсаті, 

тоді як кількість простих фенольних сполук – знижується. Зокрема за 

температури газифікації 600 ºС частка ФС у конденсаті становить 70 %. За 

температури газифікації 900 ºС частка ФС у конденсаті становить лише 1 % [33]. 
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В Інституті відновлюваної енергетики НАН України було проведено 

експерименти з часткової газифікації деревної тріски, кісток ВРХ, 

каналізаційного мулу [8]. В табл. 1.2 наведено загальний вміст ФС, значення ХСК 

та pH для конденсатів, отриманих під час часткової газифікації зазначених видів 

біомаси. 

Таблиця 1.2  

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 

ФС, мг/дм
3 

ХСК, 

мг/дм
3
 

pH 

Деревна тріска, 30 %, 

510–590  ºС, "деревний" 

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

Кістки ВРХ 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 ХСК та вмісту ФС серед досліджуваних видів 

конденсатів має конденсат, отриманий під час газифікації деревної тріски.  

Значення рН конденсату залежить від складу розчинених у ньому речовин, 

а цей склад, у свою чергу, залежить від температури в зоні газифікації та виду 

палива, що газифікується. Зокрема, під час газифікації тріски берези pH 

конденсату був 2,7–2,8, тріски сосни – 3,3–4,2, тріски вишні – 4,0, тріски клену – 

4,2–5,4, лушпиння соняшнику – 5,8, стебел соняшнику – 8,0, пелет із соломи – 
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8,4, каналізаційного мулу – 9,3, кісток ВРХ з деревною тріскою у співвідношенні 

1:1 – 9,4.  

 Серед органічних речовин конденсату найбільш небезпечними є фенольні 

сполуки. Вони складаються приблизно на 50 % із власне фенолів, а решта – їхні 

похідні: крезоли, вищі двоатомні феноли, наприклад, пірокахетин тощо [34]. 

 Феноли добре розчиняються у воді і шкідливо діють на флору та фауну 

водоймищ. Вміст фенолів навіть у малій концентрації (100 ppm) при звичайному 

способі знезаражування води (хлорування) надає воді неприємний смак і запах 

хлорфенола, що робить воду непридатною до вживання [34].  

 Допустимий вміст фенолів у питній воді має не перевищувати 1 мг/м
3
 

згідно з ГОСТ 2874-82 [35], а у стічних водах – 40 мг/м
3 

згідно із загальними 

вимогами до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську 

каналізацію [36]. Після очищення стічних вод очисними спорудами загальний 

вміст фенольних сполук має не перевищувати 14 мг/м
3
 [36]. Скидання 

неочищених феноловмісних стоків у річки або водойми призводить до загибелі 

риб.  

 Крім фенолів, шкідливий вплив мають смоли, піридини, сполуки сірки 

тощо, які роблять воду непридатною навіть для технічних цілей, оскільки 

спричиняють корозію апаратури [34]. 

 

 1.3.3. Очищення і переробка конденсату  

 

 Методи очищення конденсату газогенераторних станцій поділяються на 

регенеративні та деструктивні. Регенеративні методи передбачають виділення 

корисних речовин – фенолу, оцтової кислоти тощо. Деструктивні, тобто 

біологічні методи, ґрунтуються на активності бактерій, що руйнують 

фенол [31, 34]. Вважається рентабельним вилучати фенол із конденсату або 

стічних вод при його концентрації понад 1 г/дм
3
 [31]. Попередньо конденсат має 

бути очищеним від смоли. До методів вилучення фенолів із конденсату належать 
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екстракція бензолом, відгонка фенолів водяною парою, екстракція 

трикрезилфосфатом та інші [34].   

 Всі ці методи не досить досконалі і їхня область використання обмежена. 

В Радянському Союзі на деяких газогенераторних станціях були спроби 

очищення феноловмісних стічних вод, але вони не давали потрібних результатів. 

Стічні води, як правило, скидались у водойми, за що підприємству 

нараховувались суттєві адміністративні стягнення [34]. 

 Більш реальним виявився біохімічний деструктивний метод, який 

ґрунтується на деструкції фенолів спеціальними видами бактерій. Радянськими 

біохіміками були виведені фенолоруйнівні бактерії, активність яких 

підтримується при максимальній концентрації фенолів 900 мг/дм
3
. Було 

розроблено технологію очищення стічних вод в аеротенках з використанням 

зазначених бактерій і була впроваджена ця технологія на окремих 

підприємствах [34]. 

У подальшому відбулося поєднання регенеративного і деструктивного 

методів. Регенерація фенолів відбувалася за допомогою бутилацетату, після чого 

стічні води надходили на доочищення в аеротенки. Бутилацетатний метод 

очищення стічних вод також використовувався у країнах Східної Європи 

(Польща, Чехія, Німеччина) в середині 50-х років XX століття [34]. 

Всі розглянуті методи є складними, вимагають значних капітальних 

витрат для їхньої реалізації і не ґарантують необхідний ступінь очищення від 

органічних речовин. Тому актуальним є питання розроблення нового способу 

переробки рідких відходів газифікації біомаси.  

В наші часи Ж. Джоссе та А. Бенедек запропонували подавати конденсат з 

газогенераторних станцій для переробки в анаеробний реактор [37].  

В роботі [38] наведено результати проведеного досліду, яким засвідчив, що 

анаеробні мікробні бактерії можуть конвертувати фенол у біогаз. Стехіометричне 

рівняння, згідно з яким біогаз утворюється з фенолу має такий вигляд [38]: 

6 5 2 4 2С Н ОН 4H O 3,5CH 2,5CO   .   (1.3) 
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При проведенні досліду у лабораторні флакони було поміщено поживне 

середовище, інокулят з анаеробними мікробними популяціями та фенол. Процес 

бродіння тривав 24 доби за сталої температури, що становила 35 ºС. Дослід було 

повторено двічі. 

Було встановлено збільшення виходу біогазу для субстрату з фенолом 

порівняно з субстратом, у якому поживне середовище не містило фенолу. 

Збільшення виходу біогазу становило 80 % від теоретично можливого за 

стехіометричним рівнянням, згідно з яким з одного моля фенолу має утворитись 

3,5 моля метану. Інші 20 % фенолу було витрачено на зростання клітинної 

біомаси. Фенол був повністю перероблений за 24 доби. 

На сьогодні відомо про проведені за кордоном дослідження метанової 

конверсії субстратів, що складаються з комунальних та феноловмісних стічних 

вод у біогазовому реакторі, які показали задовільні результати. На рис. 1.7 

наведено динаміку концентрації фенолу у стічній воді залежно від початкової 

концентрації фенолів [39]. 

 

Рис. 1.7. Динаміка зміни концентрації фенолу у стічній воді (Сф) 

                            залежно від початкової концентрації фенолу: 

                            ◊ – 50 мг/дм
3
; □ – 100 мг/дм

3
;  – 200 мг/дм

3
; ○ – 300 мг/дм

3
;  

x – 400 мг/дм
3
; ♦ – 500 мг/дм

3
; ■ – 600 мг/дм

3
; ▲– 800 мг/дм

3
;  

● – 1000 мг/дм
3
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Цей експеримент було проведено за умов, що об’єм реактора безперервної 

дії становив 2,8 дм
3
 із завантаженням сировиною 0,09 г ХСК/дм

3
·доба; 

температура бродіння становила 55 ºС; гідравлічний час утримання субстрату 

становив 40 год. Дослідження проводились при початковій концентрації фенолу в 

синтетичній феноловмісній стічній воді для 50 мг/дм
3
, від 100 мг/дм

3
 до 

600 мг/дм
3
 з кроком 100 мг/дм

3
, для 800 мг/дм

3
 та 1000 мг/дм

3
. 

Відомо, що фенол є антисептиком. Тому фенольні сполуки пригнічують 

активність мікробних популяцій. Отже за певних значень концентрації органічних 

сполук конденсату в анаеробному реакторі може сповільнюватись швидкість 

процесу бродіння, у тому числі й до повного припинення газоутворення.    
В роботах [40, 41] наведено дані про отримання біогазу із стічних вод у 

присутності компонентів генераторного газу в реакторах з висхідним шаром. 

Показано, що вихід біогазу підвищується з субстратів у присутності компонентів 

генераторного газу порівняно з контрольним субстратом, що свідчить про 

можливість конверсії компонентів генераторного газу в біогаз. Компоненти 

генераторного газу такі як водень, вуглекислий газ та оксид вуглецю є сировиною 

для отримання біогазу в анаеробних умовах. 

Фенольні сполуки та жирні кислоти можуть бути додатковим джерелом 

для утворення біогазу. Натомість сірководень може сповільнювати швидкість 

процесу біологічної конверсії, а інші сполуки конденсату скоріш за все є 

нейтральними до процесу бродіння [40, 41].  

Зокрема, в роботі [40] наведено результати лабораторних дослідів 

стосовно біологічної конверсії фенолу в біогаз під дією змішаних видів 

метаногенних популяцій в анаеробних мезофільних та термофільних умовах.  

 В роботі [41] було досліджено конверсію субстрату, що містить  

гранульований осад в біогаз у присутності генераторного газу. Було показано, що 

головним чинником, який впливає на зростання асоціації метаногенних 

популяцій є парціальний тиск оксиду вуглецю. Найбільш ефективно процес 

отримання біогазу проходить за низьких значень парціального тиску оксиду 

вуглецю, оскільки оксид вуглецю інгібує зростання метаногенних мікробних 
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популяцій. Основними продуктами конверсії генераторного газу є ацетат та 

бутірат, натомість кількість спиртів незначна. Зокрема, було показано, що час 

споживання водню за допомогою Methanosarcina barkeri з утворенням метану 

зменшився у два рази при збільшенні парціального тиску оксиду вуглецю від 0 до 

0,6 атм. 

В роботі [41] досліджувався вплив початкового значення pH середовища 

на швидкість процесу біологічної конверсії органічних речовин та ступінь 

їхнього біологічного розпаду в анаеробному реакторі. Показано, що надмірна 

концентрація вуглекислого газу, компоненту генераторного газу призводить до 

зниження значення pH. 

В результаті аналізу опублікованих результатів висунуто таку робочу 

гіпотезу: органічні сполуки конденсату газогенераторної установки придатні до 

біологічної деструкції мікробними популяціями сумісно з гноєм або гнойовими 

стоками. Це пояснюється тим, що жирні кислоти та фенольні сполуки, які 

містяться у конденсаті конвертуються під дією мікробних популяцій у біогаз. 

 

 1.3.4. Використання біовугілля 

 

 Використання біовугілля було сфокусовано, головним чином,  на його 

внесенні до ґрунту. При цьому воно виконує роль резервуару, в якому 

затримуються та накопичуються поживні речовини та волога, необхідні для 

зростання культур [42].  

 З’являється зацікавленість у використанні біовугілля в анаеробному 

реакторі [43]. Додавання біовугілля до субстрату є ефективним способом 

іммобілізації мікробних популяцій, оскільки біовугілля може утримувати у своїй 

пористій структурі мікробні популяції. Важливим аспектом використання 

іммобілізаторів під час процесу бродіння є інтенсивний масообмін між 

субстратом та носіями мікробних популяцій. Тому цей метод більшою мірою 

застосовується для очищення забруднених стічних вод з отриманням біогазу у 

високопродуктивних анаеробних реакторах з висхідним потоком [43]. 
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 Додавання біовугілля до анаеробного реактора має і інший позитивний 

ефект, особливо для тих типів сировини, в процесі бродіння яких утворюється 

значна кількість амонійного азоту, що інгібує процес анаеробного бродіння. 

Амонійний азот адсорбується в біовугіллі й таким чином має місце зниження 

ступеня інгібування бродіння амонійним азотом. Було показано, що після 

внесення біовугілля до реактора збільшується вихід біогазу на 20–30 % [43].  

 Біовугілля має схожі властивості з активованим вуглецем але його 

отримання значно дешевше. Основною перевагою є те, що зброджена маса, яка 

містить біовугілля, більш придатна для внесення в ґрунт як добриво [42].  

 Зазвичай на етапі гідролізу анаеробного бродіння будь-якої сировини 

утворюються кислоти і, як наслідок, знижується значення pH середовища, що 

негативно впливає на процес метаногенезу. В роботі [43] наведено результати, які 

свідчать про те, що значення pH середовища знижується меншою мірою під час 

анаеробного бродіння з внесеним до субстрату біовугіллям. Відтак фактично 

забезпечується краща стабільність процесу бродіння. 

 Зважаючи на те, що результати були отримані із залученням звичайних 

субстратів, в роботі передбачається попередньо оцінити вплив на вихід біогазу із 

субстрату, який містить коров’ячий гній в присутності різних видів біовугілля. 

  

 1.4. Стійкість моделі процесу анаеробного бродіння  

  

 Науковими дослідженнями щодо стійкості моделей процесу бродіння у 

реакторі біогазової установки займалися Ж. Ендрюс, В. Едвардс, Г. К’єлі та 

Д. Стейєр. Результати цих досліджень викладені в роботах [44–49].  

Г. К’єлі та Д. Стейєр експериментально встановили існування коливань 

продуктивності біогазових установок з часом у лабораторних та промислових 

умовах [46–49]. 

Як відомо, неоднорідність поля температур та концентрацій органічної 

речовини в реакторі істотно впливає на вихід та склад біогазу [20, 22]. Цей факт 
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можна пояснити тим, що метаболічна активність та репродуктивна здатність 

мікробних популяцій, які продукують біогаз залежать від умов середовища.  

Однією з причин погіршення ефективності біогазової установки може 

бути утворення автоколивальних режимів у реакторі, а саме коливання 

температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини. 

Виникнення таких режимів у реакторі можна пояснити нерівномірним 

розподілом температури середовища та концентрації розчиненої органічної 

речовини, існуванням їхніх невеликих локальних збурень внаслідок біохімічних 

реакцій, можливих їхніх випадкових флуктуацій, нерівномірним введенням нових 

порцій субстрату та виведенням відпрацьованого субстрату разом з мікробними 

популяціями з досить повільним їхнім накопиченням, багатоступінчастим 

процесом бродіння [20, 22]. 

 Ці умови є достатніми для виникнення автоколивань, які призводять до 

затухання процесу зброджування в окремих частинах реактора. З часом ці зони 

можуть розширюватись з утворенням обширних застійних зон і, як правило, 

знижується продуктивність біогазової установки [50].  

Слід зазначити, що такі режими в реакторі є шкідливими, оскільки в 

ньому спостерігається зміна локального збурення з певною частотою, а 

температура чи концентрація розчиненої органічної речовини можуть 

експоненціально зростати чи спадати або набувати хвильового характеру. 

Автоколивальні режими більшою мірою стосуються ефективності біогазових 

установок, ніж надійності їхньої експлуатації. Особливо це важливо під час 

початкового запуску реактора або відновлення роботи біогазової установки після 

технологічної зупинки, та ще більш важливо для випадків, коли процес 

виробництва біогазу є побічним у процесі очищення стоків, наприклад, на 

очисних спорудах. Тому виявлення та розуміння причин виникнення 

автоколивальних режимів допоможе усунути або хоча б обмежити їхні 

наслідки [50]. 

 Також погіршення функціонування біогазової установки може бути 

внаслідок виникнення безпосередньо в реакторі нестійкості динаміки процесів 
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тепло- та масоперенесення, результатом яких є просторово неоднорідні 

дисипативні структури. Утворення та розвиток з часом таких режимів у реакторі 

є шкідливим для енергетичного обладнання біогазової установки внаслідок чого 

погіршується її надійність та скорочується термін експлуатації [50].  

 За таких умов процес біологічної конверсії органічної речовини проходить 

повільніше. Пояснити цей факт можна тим, що нерівномірний розподіл 

температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини 

призводить до розшарування зброджуваної маси по осі аплікат. В утворених 

областях будуть спостерігатись різні значення температури.  

 Діапазон оптимальних температур у реакторі є доволі вузьким, що 

характерно для більшості біотехнологічних процесів. Допустимі значення 

температур, за яких анаеробне метанове бродіння проходить оптимально: 

мезофільний режим – температура субстрату становить 35±3 ºС; термофільний – 

температура субстрату становить 53±1 ºС. Як бачимо, толерантність до 

температури метаногенних мікробних популяцій зі збільшенням її значень 

знижується [20, 22]. 

 Концентрація органічної речовини є лімітувальним чинником зростання 

популяцій мікроорганізмів. З іншого боку – неоднорідність розподілу органічної 

речовини в реакторі призводить до утворення кірки на поверхні та осаду в 

нижній його частині. Кірка – це шар твердих часток, що спливають на поверхню 

субстрату і перешкоджають виділенню біогазу. Через деякий час після початку 

бродіння кірка стає твердою і ще більше заважає виділенню біогазу [20–22].  

 В роботі В.О. Вавіліна показано, що при слабкому перемішуванні 

субстрату в реакторі біогазової установки флуктуації концентрації органічної 

речовини можуть призвести до переходу динамічної системи від одного 

стаціонарного стану до іншого. Це пояснюється тим, що ця система може 

перебувати близько до точки біфуркації. Тому її нестійкість підвищує чутливість 

до флуктуацій. Як доказ можна навести утворення дисипативних структур на 

міському звалищі, де поряд містяться області з активним метаногенезом та 

кислотогенезом [50]. 
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 Динамічна система, що описує процес анаеробного метанового бродіння,  

є нелінійною. Власне органічна речовина, продукти метаболізму біохімічних 

реакцій та цільовий продукт можуть сповільнювати процес бродіння. У 

динамічній системі маємо підсистему з інгібітором, наявність якої в розподілених 

нелінійних хімічних системах без перемішування може призвести до 

самовільного утворення дисипативних структур або хвильових явищ [50]. 

В. Едвардс дослідив стійкість найпростішої математичної моделі Ендрюса 

[45], що описує процес анаеробного метанового бродіння органічних речовин 

класичним методом Ляпунова [51, 52], за яким стійкість системи 

диференціальних рівнянь означає, що незначні зміни початкових умов крайової 

задачі будуть чинити незначний вплив на розв’язки системи на усьому проміжку 

їхнього існування. В. Едвардс визначив співвідношення для коефіцієнтів моделі 

Ендрюса, за яких вона є стійкою до відхилень початкового значення концентрації 

органічної речовини [44, 45]. 

Математична модель Ендрюса описує процес бродіння, що складається з 

однієї біохімічної реакції. Ця математична модель має вигляд [39, 40]: 
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де Х  – концентрація мікроорганізмів, г/дм
3
; 

S
 
– концентрація органічної речовини, г/дм

3
;   

k  – коефіцієнт біологічного розпаду речовини;  

Q  – вхідний потік органічної сировини, дм
3
/добу;  
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рV  – об’єм реактора, дм
3
;  

SK  – константа напівнасичення, г/дм
3
;  

max  – максимальне значення швидкості бродіння, доба
-1

;  

iK  – константа сповільнення швидкості бродіння, г/дм
3
.  

Як бачимо, математична модель Ендрюса – це система диференціальних 

рівнянь (1.4) – (1.5) з початковими умовами (1.6) – (1.7), яка є задачею Коші [51‒

53]. 

 Нетривіальне положення рівноваги системи диференціальних рівнянь 

(1.4) ‒ (1.5) має вигляд [45]: 

р

Q

V
  ,      (1.9) 

 0

1
X S S

k
  .     (1.10) 

 

Якісний аналіз системи диференціальних рівнянь (1.4) – (1.5)  свідчить, що 

за умови 
2

i SS K K  нетривіальне положення рівноваги є стійким вузлом, а за 

умови 
2

i SS K K  – нестійким  сідлом. Визначені співвідношення для 

коефіцієнтів моделі Ендрюса показують, за яких умов вона є стійкою до 

відхилень початкового значення концентрації органічної речовини.  

 Недоліком цієї моделі є те, що температура середовища та концентрація 

органічної речовини змінювались тільки з часом. У цій моделі не враховано те, 

що температура в реакторі розподілена нерівномірно за об’ємом і перемішування 

субстрату діє не однаково на субстрат у всіх точках реактора, оскільки  

коефіцієнти кінетичних параметрів є сталі величини [44, 45]. Тому постає 

завдання щодо дослідження стійкості моделі процесу бродіння складного 

субстрату до малих збурень температури середовища та концентрації розчиненої 

органічної речовини з урахуванням зміни теплопровідності та дифузії розчиненої 

органічної речовини за просторовими координатами та часом. 
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 1.5. Огляд та аналіз моделей, що описують динаміку виходу біогазу 

  

 Вагомий внесок у експериментальні та теоретичні дослідження процесу 

метанового бродіння, математичного моделювання процесу бродіння зробили 

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

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

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

 Основним інструментом для вивчення та дослідження метанового 

бродіння органічних речовин є власне математична модель та експериментальні 

дані. Математична модель будь-якого біотехнологічного процесу складається з 

трьох рівнянь: рівняння, що описує зростання популяції мікроорганізмів, 

споживання субстрату та утворення продуктів метаболізму [54‒57].  

 Наведена модель (1.4), (1.5) описує зростання популяції мікроорганізмів та 

споживання субстрату та складається з однієї біохімічної реакції. Натомість 

реальний процес – це складний біотехнологічний процес, в якому відбувається 

ціла низка взаємопов’язаних біохімічних реакцій. Створення таких моделей 

потребує ідентифікації усіх можливих біохімічних процесів, що відбуваються 

впродовж процесу бродіння [58]. 

Математичні моделі процесу анаеробного метанового бродіння 

ускладнювалися з розширенням уявлень про цей процес, технічних потреб та 

наявністю нових експериментальних даних.  

Модель, яка найбільш повно та вичерпно описує метанове бродіння – це 

модель ADM-1 [58]. Згадана модель містить загалом 32 динамічно змінних 

величин концентрацій, що описують 19 біохімічних процесів, в які входять 105 

кінетичних та стехіометричних параметрів. Модель ADM-1 описує процес 

метанового бродіння в проточному реакторі постійного об’єму.  

Початковий склад субстрату в моделі ADM-1 визначається вмістом у 

ньому трьох основних груп органічних речовин – білків, жирів та вуглеводів, а 

також інертної розчиненої та нерозчиненої складових. Гідроліз описується 

рівнянням першого ступеня. Основою для моделювання кожного окремого 
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біохімічного процесу перетворення органічної речовини є рівняння Моно [52] з 

інгібуванням воднем (ацетогенні групи бактерій), вільного аміаку 

(ацетокластичні метаногени) та рН (усі групи бактерій) [58].  

Застосування такої моделі потребує значної кількості дослідів з метою 

визначення коефіцієнтів кінетичних параметрів, які визначають умови 

проведення процесу бродіння. При цьому певним умовам бродіння відповідають 

певні значення коефіцієнтів кінетичних параметрів [58, 59].  

Коефіцієнти в кінетичних рівняннях зростання мікробних популяцій є 

константами та визначаються за допомогою задачі ідентифікації кінетичних 

параметрів. Значення коефіцієнтів кінетичних параметрів можуть бути або 

знайдені в наукових публікаціях, або експериментально оцінені з умов найкращої 

кореляції між залежностями концентрацій субстратів живлення і продуктів 

метаболізму, отриманих шляхом порівняння дослідних даних з рішеннями 

відповідних математичних моделей [59]. 

Математичне моделювання процесу метанового бродіння дає змогу 

прогнозувати значення концентрацій субстратів живлення, мікробних популяцій 

та продуктів метаболізму в реакторі біогазової установки в довільний момент 

часу, що дає змогу: 

– обчислити продуктивність біогазової установки та склад біогазу; 

– контролювати процес бродіння;  

– отримати залежності виходу біогазу від значень технологічних 

параметрів; 

 – перевірити різні рішення для технічних заходів, направлених на 

оптимізацію технологічних параметрів процесу виробництва біогазу.  

 В роботі [17] запропоновано метод чисельного дослідження показників 

виходу метану для реактора проточного типу з використанням кінетичних 

параметрів реакції ацетокластичного метаногенезу, які визначаються за 

результатами дослідження показників виходу метану в періодичному процесі 

бродіння.  



54 

 

 З енергетичної точки зору можна визначати вихід та склад біогазу без 

описання зростання мікробних популяцій. Для таких цілей найбільш підходить 

модель Гомпертца [60, 61]: 

 

  
 max
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,   (1.11) 

де БГY  – вихід біогазу з одиниці об’єму реактора або з одиниці СОР або з одиниці 

ХСК, дм
3
/дм

3 
або дм

3
/г СОР або дм

3
/г ХСК;  

Р  – метановий потенціал субстрату, дм
3
/дм

3 
або дм

3
/г СОР або дм

3
/г ХСК;  

maxI  – максимальна інтенсивність виходу метану, дм
3
/дм

3
∙доба або 

дм
3
/г СОР∙доба або дм

3
/г ХСК∙доба;  

L  – тривалість лаг-фази, доба;  

  – тривалість бродіння, доба. 

Ця модель може некоректно описувати бродіння складних, зокрема, 

конденсатовмісних субстратів. Тому для математичного моделювання їхнього 

бродіння необхідно удосконалити зазначену модель.  

  

 Висновки до розділу 

  

 Наведений аналіз стану виробництва біогазу та газифікації біомаси 

свідчить про те, що наявні концептуальні рішення проблеми перероблення 

конденсату вимагають значних капітальних витрат і не ґарантують необхідний 

ступінь перероблення. Тому проблема перероблення конденсату газифікації 

біомаси шляхом сумісного бродіння з гноєм в біогазовому реакторі потребує 

вирішення низки науково-технічних задач: 

– дослідити вихід та склад біогазу залежно від масової частки конденсату 

в субстраті; 

– виконати моделювання динаміки виходу метану під час бродіння 

конденсатовмісних субстратів; 
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– 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. 

 У зв’язку з цим, у наступному розділі розглядається комплекс питань 

щодо виконання експериментальних досліджень сумісного перероблення гною з 

конденсатом газифікації біомаси залежно від масової частки конденсату в 

субстраті, вмісту сухої речовини в субстраті, типу внесеного до субстрату 

біовугілля. 

 Публікації автора за матеріалами розділу – [14, 15, 52, 53]. 
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РОЗДІЛ 2 

  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО 

 БРОДІННЯ ГНОЮ З РІДКИМИ ВІДХОДАМИ  

ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ 

   

 Метою проведення експериментів було встановлення принципової 

можливості метанової конверсії субстрату, що складається з коров’ячого гною та 

рідких відходів газифікації біомаси. При цьому передбачалось з’ясувати 

допустиме значення масової частки конденсату в субстраті; визначити об’єм 

виробленого біогазу, динаміку його утворення та склад; оцінити ступінь 

розкладання органічної речовини гною та органічної речовини конденсату, 

зокрема, фенольних сполук. 

 Експериментальні дослідження метанового бродіння проводять в 

реакторах проточної або періодичної дії. Відповідно виділяють два типи 

біотехнологічного процесу – періодичний та безперервний. При періодичному 

типі у реактори вносять субстрат і посівну дозу мікроорганізмів, в результаті чого 

утворюється культуральна рідина, яку інтенсивно перемішують [62].  

 При безперервному процесі в реактор проточної дії додають фіксовані 

порції субстрату та вилучають таку саму кількість збродженої маси. Реалізація 

проточного режиму потребує постійного внесення субстрату, який складається з 

гною та конденсату, тобто означає прив’язку експериментальної установки до 

тваринницької ферми і газогенераторної установки. 

 Для реалізації періодичного процесу потрібно підготувати субстрат і 

витримати його протягом певного часу в реакторі. Метод дослідження 

періодичного процесу є більш доступним. Зважаючи на те, що в Україні 

дослідження сумісного бродіння гною з конденсатом газифікації біомаси в 

анаеробних умовах за мезофільного режиму проводяться вперше, було вибрано 

періодичний процес бродіння.  
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 2.1. Опис лабораторної біогазової установки 

  

 Було створено лабораторну біогазову установку [63, 64], схема та фото 

якої зображені на рис. 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. 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 термостата 1, в якому розміщені реактори 2 

(8 одиниць), ртутний термометр 3 і терморегулятор 4. Термостат 

теплоізольований і заповнений водою. Газгольдери 5 (8 одиниць) розміщені і 

герметично з’єднані з реакторами гнучкими трубками з прозорого 

полівінілхлориду. Нерухома частина газгольдерів виставлена горизонтально і 

заповнена 5 %-м розчином NaCl для запобігання розчинення вуглекислого газу у 

воді. На рухомій частині газгольдерів нанесені позначки для визначення об’єму 

біогазу. Нагрівання і контроль температури в термостаті здійснювали за 

допомогою електричного нагрівача «Aquael Easyheater», обладнаного 

терморегулятором. Потужність електричного нагрівача становить 100 Bт. 

Рівномірне температурне поле в термостаті забезпечувалось шляхом роботи 

циркуляційного насоса «Aquael-500». Температуру води в термостаті вимірювали 
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цифровим термометром «РТ-10/ПО1». Температуру в приміщенні вимірювали 

лабораторним ртутним термометром. Атмосферний тиск у приміщенні 

вимірювали лабораторним барометром-анероїдом. Для відбору біогазу на аналіз в 

газоаналізаторі 6 були змонтовані коркові газові крани.  

 Кожний реактор мав загальний об’єм 1,5 дм
3
 з об’ємом субстрату 1,05 дм

3
. 

Максимальний об’єм одного газгольдера 2,0 дм
3
. Для створення анаеробних умов 

у реакторі газовий простір системи реактор – газгольдер продували азотом, об’єм 

якого утричі перевищував об’єм згаданого газового простору безпосередньо 

перед початком експерименту. 

 Усі експерименти було проведено за мезофільного температурного 

режиму. Температура в термостаті підтримувалась на рівні 35,5±0,2 ºС. 

  

 2.2. Матеріали та програма експериментальних досліджень  

  

 Для проведення експериментів було взято коров’ячий гній, відібраний на 

одному з приватних домогосподарств. Коров’ячий гній було взято як основний 

субстрат, оскільки він є найбільш доступним і розповсюдженим різновидом 

сировини, придатної до виробництва біогазу, містить у значній кількості свої 

власні метаноутворюючі бактерії, легше від інших подібних субстратів 

піддається бродінню. Під час анаеробного бродіння коров’ячого гною, на відміну 

від пташиного посліду чи свинячого гною не треба слідкувати за можливим 

амонійним пригніченням процесу [19, 65‒68]. 

 В якості інокуляту було взято зброджену масу після сумісного 

анаеробного перероблення коров’ячого гною з конденсатом газогенераторної 

установки. Відтак мікробні популяції інокуляту були адаптовані до анаеробного 

перероблення схожої сировини.  

 Загалом було випробувано три види конденсату. Перший конденсат було 

отримано під час часткової газифікації деревної тріски в газогенераторі 

оберненого процесу з рухомою зоною газифікації (далі в роботі для зручності 

викладення матеріалу будемо використовувати термін "деревний" конденсат). 
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Температура газифікації деревної тріски з вмістом вологи до 30% становила 510‒

590 ºС.  

 Другий конденсат було отримано під час часткової газифікації палива, що 

складалося з подрібнених кісток ВРХ (вміст вологи – 25 %) та деревної тріски 

(вміст вологи – 45 %) у співвідношенні 1:1 (далі в роботі будемо використовувати 

термін "кістковий" конденсат). Температура газифікації становила 540‒600 ºС. 

 Третій конденсат було отримано під час часткової газифікації палива, що 

складалося з висушених осадів каналізаційного мулу, вміст вологи яких становив 

12 % (далі в роботі будемо використовувати термін "муловий" конденсат). 

Температура газифікації становила 600‒700 ºС.  

 Було заплановано проведення 3-х серій експериментальних досліджень. 

 У першій серії досліджували вихід метану залежно від масової частки 

"деревного" конденсату в субстраті. 

 Також перевіряли гіпотезу, висунуту здобувачем – органічна речовина 

конденсату конвертується в біогаз під час сумісного бродіння конденсату з 

гноєм. Треба довести, що конденсатовмісні субстрати дають більший вихід 

біогазу порівняно з субстратом, який не містить у своєму складі конденсату.  

 У другій серії досліджували вихід та склад біогазу залежно від вмісту 

сухої речовини в субстраті за сталого значення масової частки конденсату в 

субстраті. Використовували "кістковий" конденсат. Його використання необхідне 

для перевірки можливості перероблення в анаеробних умовах інших видів 

конденсатів, отриманих за часткової газифікації біологічної сировини.   

 У третій серії досліджували вихід метану залежно від додавання різних 

видів біовугілля до субстрату. Використовували субстрат, що містив коров’ячий  

гній без конденсату. Біовугілля було виготовлене з таких видів біомаси: стебла 

кукурудзи, лушпиння соняшнику, деревна тріска, стебла соняшнику. 

 Проведення експериментів з біовугіллям необхідне для уточнення 

інформації, яка з’явилась останнім часом у наукових публікаціях [42, 43], що при 

внесенні біовугілля до реактора вихід біогазу збільшується на 20‒30 %. 
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2.3. Методика визначення характеристик субстратів та показників виходу   

біогазу 

  

 Вміст СР в субстраті визначали за методикою, наближеною до вимог 

ДСТУ EN 12048:2005 [69], – використовували шафу сушильну «ШСУ-М» та   

ваги   лабораторні   цифрові   «HE-100». Відносну випадкову похибку 

опосередкованих вимірів вмісту сухої речовини у досліджуваних зразках 

субстратів та збродженої маси визначали за розподілом Стьюдента [70]. 

Результати оцінки похибок наведено у додатку В. 

 Вміст золи у сухому залишку вимірювали за методикою, наближеною до 

вимог ГОСТ 26714-86 [71], – використовували піч муфельну «ГМ-8» та ваги 

лабораторні цифрові «HE-100». Відносну випадкову похибку опосередкованих 

вимірів вмісту золи у сухому залишку досліджуваних зразків субстрату та 

збродженої маси визначали за розподілом Стьюдента. Результати оцінки похибок 

наведено у додатку В.  

 Вміст СОР в субстраті (
СОРf ) обчислювали за залежністю [20, 21]: 

СР А
СОР

S

m m
f 100%

m


  ,     (2.1) 

 

де СРm  – вага сухої речовини, г;  

Аm  – вага золи у сухому залишку, г;  

Sm  – вага свіжого субстрату, г. 

 Визначення вмісту СОР проводилось у свіжому субстраті безпосередньо 

перед початком експерименту та у збродженій масі відразу після завершення 

експерименту. Похибку визначення вмісту СОР в субстраті наведено в додатку В. 

 Об’єм виробленого біогазу визначали за допомогою методу витискання 

еквівалентного об’єму рідини. Вимірювання об’єму біогазу здійснювали 

візуально за показами рухомої частини газгольдера. Об’єм виробленого біогазу 

приведено до нормальних умов для сухого газу [72]: 
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,     (2.2) 

де 0T , К та 0Р , кПа – температура та атмосферний тиск за нормальних умов 

відповідно;  

лT , К та лР , кПа
 
– температура та атмосферний тиск в лабораторному 

приміщенні, за яких виконувалось вимірювання об’єму виробленого біогазу;  

БГV  – об’єм виробленого біогазу за умов навколишнього середовища, дм
3
;  

нР  – тиск насиченої водяної пари, кПа. 

Температуру в приміщенні, де містяться газгольдери, вимірювали ртутним 

термометром лабораторним. Похибка вимірювань становить ± 0,2 ºС. Тиск 

атмосферний в приміщенні вимірювали лабораторним барометром-анероїдом. 

Похибка вимірювань становить ± 15 мм. рт. ст. 

Абсолютна похибка при візуальному зчитуванні об’єму біогазу в 

евдіометрі становила ± 5 .. 10 см
3
. Відносну похибку ( БГ,iV , % ) визначали за 

степеневою функцією [17]: 

 

 
0,894

3

БГ,i БГ,iV 0,044 cм V


   ,    (2.3) 

де БГ,iV  – об’єм біогазу при знятті показів, см
3
. 

Зведену відносну похибку визначення об’єму біогазу (
БГY ), який 

виділився за час експерименту визначали за рівнянням [17]: 

 

i n

БГ,i БГ,i

i 1
БГ i n

БГ,i

i 1

V V

Y

V










 



.      (2.4) 

Об’ємну концентрацію вуглекислого газу в біогазі визначали за 

допомогою хімічного газоаналізатора «ГХЛ-1». Похибка вимірювань становить 

± 0,05 %об. 
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Для оцінки похибки визначення концентрації метану непрямим методом 

визначали об’ємну концентрацію метану, вуглекислого газу та інших газів у 

трьох пробах біогазу за допомогою газоаналізатора «Landtec GEM 500». 

Максимальне значення об’ємної концентрації інших газів становило 2,06 %, що 

свідчить про прийнятність такого методу визначення концентрації метану в 

біогазі. Зазначимо, що близькі результати були отримані і на інших біогазових 

установках. Так, Ж. Мартін провів дослід з анаеробним бродінням коров’ячого 

гною в лабораторних умовах та отримав такий склад біогазу: метан – 59,1 %; 

вуглекислий газ – 39,2 %; інші гази – 1,7 % [73]. На діючій біогазовій установці 

«Комплекс з виробництва електроенергії з біогазу», де зафіксовано за участі 

здобувача такий середній склад біогазу: метан – 58,8 %; вуглекислий газ – 37,1 %; 

сірководень – 175 ppm; інші гази – 4,1 %. Також на біогазовому заводі «Оріль-

лідер» зафіксовано такий середній склад біогазу: метан – 54,9 %; вуглекислий газ 

– 43,6 %; сірководень – 403 ppm; інші гази – 1,5 % [16].  

Тому у подальших розрахунках приймемо, що концентрація інших газів у 

біогазі становить 2,5 %, а об’ємну концентрацію метану в біогазі визначали 

виходячи з того, що за умов збалансованого та стійкого виділення біогазу 

справедливо [7, 74]: 

 

   
4 2

4 2

СН СО ІН

СН СО

С С 95..100 %, С 2,5 %,

тобто С 97,50 2,50 % С 0,05 % ,

  

   
   (2.5) 

 

де 
4СНС  – об’ємна концентрація метану в біогазі, %;  

2СОС  – об’ємна концентрація вуглекислого газу в біогазі, %;  

ІНС  – об’ємна концентрація інших газів у біогазі, крім метану та вуглекислого 

газу, яку приймемо за 2,5 %. 

 Середню об’ємну концентрацію метану в біогазі, яку було отримано за 

увесь період бродіння, визначали за залежністю [20]: 
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,      (2.6) 

де М,iС  – об’ємна концентрація метану в біогазі для i-го зняття показів, %;  

БГ,iV  – об’єм біогазу, визначений за (2.2), дм
3
. 

 Із субстрату, для окиснення органічних речовин якого потрібно 1 г кисню, 

може теоретично утворитись 350 мл СН4 [75]. З урахуванням приросту клітинної 

біомаси, що становить 7 % для метанового бродіння [76], теоретично можливий 

метановий потенціал зазначеного субстрату становить 325 мл СН4. 

Значення ХСК свіжого та переробленого субстратів визначали 

фотометричним методом в лабораторії Бортницької станції аерації згідно з 

методикою виконання вимірювань [77], за якої враховувались як тверді так і 

розчинені в субстраті частинки. 

Загальний вміст фенольних сполук у субстраті визначали фотометричним 

методом в лабораторії «Київводоканалу» згідно методики виконання вимірювань 

[78]. 

 Значення pH середовища вимірювали pH-метром «PH-009(I)». 

 Тривалість лаг-фази та максимальну інтенсивність виходу метану 

визначали з використанням апроксимації експериментальних даних до 

математичної моделі Гомпертца. Апроксимацію проводили з використанням 

програмного забезпечення MathCad, що дозволяє визначити коефіцієнти заданого 

рівняння регресії до вибіркових даних. 

 Кумулятивний (накопичений) вихід біогазу ( БГY ), вихід метану ( МY ) за час 

бродіння n  
визначали за залежностями [19–21]: 

 

       
i n i n

БГ n БГ i М n М i

i 1 i 1

Y V , Y V
 

 

       ,    (2.7) 

 

де      М i БГ i М iV V С      – об’єм біогазу для i-го зняття показів, дм
3
. 
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 Інтенсивність виходу біогазу  БГ nI   та інтенсивність виходу метану 

 М nI   з одиниці об’єму корисного  реактора, наповненого субстратом на момент 

часу 
n  визначали за залежністю [19–21]: 

 
 

 
 БГ n М n

БГ n М n

S n S n

Y Y
I , I

V V

 
   

   
,    (2.8) 

де 
SV  – об’єм реактора, наповненого субстратом, дм

3
. 

 Частину СОР свіжого субстрату, яка була розкладена в процесі бродіння 

обчислювали як різницю між значенням СОР у свіжому та переробленому 

субстратах [76]: 

д св пСОР СОР СОР  ,      (2.9) 

де 
свСОР  – значення СОР свіжого субстрату, г;  

пСОР  – значення СОР переробленого субстрату, г. 

 Для метанового бродіння, згідно з опублікованими літературних даними, 

приріст клітинної біомаси становить 7 %. Частину СОР субстрату, яка була 

конвертована в біогаз, обчислювали за залежністю, що враховує приріст 

клітинної біомаси [76]: 

 к дСОР 0,93СОР .      (2.10) 

 Ефективність перероблення субстрату характеризували ступенями 

деструкції та конверсії СОР. Ступінь деструкції СОР субстрату д,СОРk  визначали 

за залежністю [19–21]:  

св п
д,СОР

св

СОР СОР
k 100%

СОР


  .    (2.11) 

 Ступінь конверсії СОР субстрату к,СОРk  з урахуванням приросту клітинної 

біомаси визначали за залежністю [19‒21, 76]: 

к,СОР д,СОРk 0,93 k  .      (2.12) 

 Вихід метану з органічної речовини конденсату та ступінь її переробки 

було оцінено, виходячи з припущень: 

1) вихід біогазу із летких жирних кислот, що можуть бути присутніми в 
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початковому стані рідкої фази субстрату приймаємо за 0;  

 2) явища синергетичного ефекту та незворотних змін у процесі біологічної  

конверсії органічної речовини не мають місця, тобто має місце рівність: 

       М 1 2 3 М 1 М 2 М 3Y S S S Y S Y S Y S     ,   (2.13) 

де  М 1 2 3Y S S S   – вихід метану з субстрату, дм
3
;  

 М 1Y S – вихід метану з розчиненої в конденсаті органічної речовини, дм
3
;  

 М 2Y S  – вихід метану з СОР гною, дм
3
;  

 М 3Y S
 
– вихід метану з СОР конденсату, дм

3
; 

 3) питомий вихід метану з переробленої сухої органічної речовини в   

усіх субстратах однаковий. 

  

 2.4. Обладнання для інструментальних вимірювань 

 

 Перелік обладнання використаного при проведенні експериментальних 

досліджень, наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1  

Обладнання для інструментальних вимірювань 

Показник Обладнання 

1 2 

Об’ємна концентрація СО2 у біогазі Хімічний газоаналізатор «ГХЛ-1» 

 

Об’ємна концентрація СО2 та СН4 у 

біогазі 

Портативний цифровий газоаналізатор 

«Landtec Gem-500» 

Вміст сухої речовини у субстраті Шафа сушильна «ШСУ-М», tmax=130 ºС. 

 Ваги лабораторні цифрові «HE-100»: 

діапазон вимірювання 0–100 г, 

дискретність 0,01 г. 

Вміст золи у сухому залишку Піч муфельна «ГМ-8»:  

діапазон 100–900 ºС. 

 Ваги лабораторні цифрові «HE-100»: 

діапазон вимірювання 0–100 г, 

дискретність 0,01 г. 
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Продовження таблиці 2.1  

Обладнання для інструментальних вимірювань 

1 2 

Температура в термостаті Термометр цифровий «РТ-10/ПО1»: 

діапазон вимірювання 0–120 ºС, 

ціна поділки 0,1 ºС 

Температура в приміщенні Термометр ртутний лабораторний: 

діапазон вимірювання 0–100 ºС, 

ціна поділки 0,1 ºС 

Атмосферний тиск в приміщенні Барометр анероїд лабораторний: 

діапазон вимірювання 600–800 мм. рт. ст, 

ціна поділки 0,5 мм. рт. ст 

Значення pH у субстраті pH-метр «PH-009(I)»: 

діапазон вимірювання 0–14 pH, 

ціна поділки 0,1 pH 

 

 2.5. Характеристики субстратів 

 

 Для проведення першої серії експериментів було підготовлено чотири 

субстрати з масовою часткою "деревного" конденсату від 0 % до 10 %: К-0; К-4; 

К-6; К-8; К-10 відповідно.  

 Компоненти для приготування субстратів були відібрані з ємностей з 

інокулятом об’ємом 10 дм
3
, гноєм об’ємом 6 дм

3
 та "деревним" конденсатом 

об’ємом 1 дм
3
. Характеристики коров’ячого гною, інокуляту та "деревного" 

конденсату представлено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Характеристики гною, інокуляту та "деревного" конденсату 

Компоненти  

субстратів 

СР,  

% 

Зольність СР, 

% 

СОР,  

% 

ХСК, 

г О2/дм
3 

Коров’ячий гній 22,87±0,21 37,33±0,3 14,33±0,27 
35,14±5,27 

Інокулят 2,7±0,01 27,62±0,22 1,95±0,07 

Конденсат 2,38 12,9 2,01 110,4 
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 Склад контрольного субстрату було підібрано так, щоб співвідношення 

між СОР гною та СОР інокуляту становило 1:1 (див. табл. 2.3). Згідно з 

рекомендаціями, наведеними в роботі [65] за цієї умови виключається 

уповільнення зростання метаногенних популяцій внаслідок надмірної 

концентрації жирних кислот. 

 Було підготовлено субстрати К-0, К-4, К-6, К-8 та К-10, які містили 

однакову кількість СОР гною. В табл. 2.3 наведено характеристики субстратів та 

їхніх складових частин. 

Таблиця 2.3 

Характеристики субстратів та їхніх складових частин з "деревним" конденсатом 

Характеристики субстратів 

та їх складових частин 

К-0 К-4 К-6 К-8 

1 2 3 4 5 

Вага субстрату, г, 

у тому числі: 

коров’ячий гній, г 

інокулят, г 

"деревний" конденсат, г 

дистильована вода, г 

1050 

 

89 

653 

0 

308 

1050 

 

89 

653 

40 

268 

1050 

 

89 

653 

60 

248 

1050 

 

89 

653 

80 

228 

Склад субстрату,  

у тому числі: 

коров’ячий гній, %ваг 

інокулят, %ваг 

"деревний" конденсат, %ваг 

дистильована вода, %ваг 

 

 

8,5 

62,2 

0 

29,3 

 

 

8,5 

62,2 

4 

25,3 

 

 

8,5 

62,2 

6 

21,3 

 

 

8,5 

62,2 

8 

17,3 

Вміст СР, %ваг 3 3 3 3 

Вміст СОР у свіжому 

субстраті, г, у тому числі: 

у гної, г 

2,8 

 

12,8 

13,6 

 

12,8 

14,4 

 

12,8 

15,1 

 

12,8 

 



68 

 

Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 

у конденсаті, г 0 0,8 1,6 2,3 

Співвідношення між СОР 

гною та СОР конденсату 

‒ 16:1 8:1 5,6:1 

Значення ХСК свіжого 

субстрату, г О2/дм
3
, 

у тому числі: 

у коров’ячому гної та 

інокуляті, г О2/дм
3
 

у конденсаті, г О2/дм
3
 

35,14 

 

 

 

35,14 

0 

43,94 

 

 

 

35,14 

8,8 

48,65 

 

 

 

35,14 

13,51 

54,21 

 

 

 

35,14 

19,07 

Значення рН 7,9 7,3 7,2 7,1 

Загальний вміст ФС, мг/дм
3
 13,8 58,4 70,8 103,1 

  

 Значення рН конденсату становило 5,5, контрольного субстрату 7,9. Після 

додавання конденсату до вихідного субстрату значення рН в субстратах 

зменшилось до 7,1–7,3. 

 Для проведення другої серії експериментів було підготовлено три 

субстрати К-8/СР-10; К-8/СР-8 та К-8/СР-3 із вмістом сухої речовини в субстраті 

10 %; 8 % та 3 % відповідно. Масова частка "кісткового" конденсату у всіх 

субстратах становила 8 %. Характеристики коров’ячого гною, інокуляту та 

"кісткового" конденсату наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Характеристики гною, інокуляту та "кісткового" конденсату 

Компоненти  

субстратів 

СР,  

% 

Зольність СР, 

% 

СОР,  

% 

ХСК, 

г О2/дм
3
 

Коров’ячий гній 19,37±0,19 14,03±0,15 16,65±0,17 41,64±5,83 

Інокулят 2,43±0,01 30,02±0,28 1,7±0,07 40,6±5,7 

Конденсат 2,97±0,02 12,8±0,14 2,59±0,04 69,2±9,69 
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 Характеристики субстратів та їхніх складових частин наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Характеристики субстратів та їхніх складових частин з "кістковим" конденсатом 

Характеристики субстратів та їх 

складових частин 

К-8/СР-10 К-8/СР-8 К-8/СР-3 

1 2 3 4 

Вага субстрату, г 

у тому числі: 

1050 1050 1050 

гній, г 

інокулят, г 

"кістковий" конденсат, г 

дистильована вода, г 

506 

281 

80 

182 

383 

405 

80 

182 

73 

715 

80 

182 

Склад субстрату,  

у тому числі: 

коров’ячий гній, %ваг 

інокулят, %ваг 

"кістковий" конденсат, %ваг 

дистильована вода, %ваг 

 

 

48,2 

26,8 

8 

27 

 

 

37 

38 

8 

27 

 

 

7 

68 

8 

27 

Вміст СР, %ваг 10 8 3 

Вміст СОР у свіжому субстраті, у 

тому числі: 

у гної, г 

у конденсаті, г 

 

85,8 

84,2 

1,6  

 

65,4  

63,8 

1,6 

 

13,8 

12,2 

1,6 

Співвідношення між 

СОР гною та СОР інокуляту 

 

17,5:1 

 

9,2:1 

 

1:1 

Співвідношення між 

СОР гною та СОР конденсату 

 

52,7:1 

 

39,9:1 

 

7,6:1 

Загальний вміст ФС, мг/дм
3
 63,9 85,4 93,9 
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 Для проведення третьої серії експериментів використовували субстрат, 

що складався з коров’ячого гною. Було підготовлено п’ять субстратів. Чотири з 

них містили біовугілля масою 25 г, виробленого відповідно із таких видів 

сировини: стебел кукурудзи (СК); лушпиння соняшнику (ЛС); деревної 

тріски (ДТ); стебел соняшнику (СС). Контрольний субстрат БВ-0 був без 

біовугілля. 

  

 2.6. Результати експериментальних досліджень 

 

 Здобувачем було проведено дослідження виходу біогазу за масової частки 

"деревного" конденсату в субстраті, що становила 12 %, результати наведено у 

роботі [63] та було проведено дослідження виходу біогазу за масової частки 

"деревного" конденсату в субстраті 10 % під час виконання дисертації. В обох 

випадках тривалість лаг-фази становила понад 50 діб. Тому масова частка 

"деревного" конденсату в субстраті у 8 % є граничним значенням для 

конденсатовмісних субстратів.  

  

2.6.1. Вихід та склад біогазу залежно від масової частки "деревного" 

конденсату в субстраті (серія 1) 

  

 Загальна тривалість експерименту становила 60 діб. 

 Станом на 60-ту добу бродіння було отримано 4,17±0,08 дм
3
; 

5,85±0,12 дм
3
; 6,11±0,13 дм

3
 та 6,62±0,14 дм

3
 біогазу з субстратів К-0; К-4; К-6 та 

К-8 відповідно. Як видно, з конденсатовмісних субстратів утворилось більше 

біогазу порівняно з контрольним субстратом К-0, що не містив у своєму складі  

конденсату. 

 На рис. 2.2 наведено кумулятивний (накопичений) вихід біогазу в 

перерахунку на одиницю об’єму субстрату залежно від масової частки 

"деревного" конденсату в субстраті. 
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Рис. 2.2. 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. 

  

 На початку процесу бродіння вихід біогазу з конденсатовмісних 

субстратів менший, ніж з контрольного К-0. Незважаючи на адаптацію мікробних 

популяцій до нового середовища, для конденсатовмісних субстратів лаг-фаза (це 

такий період часу в зростанні мікробної популяції, за якого затримується 

розмноження клітин, засіяних у свіжому поживному середовищі) порівняно з 

контрольним субстратом триває довше. Це можна пояснити тим, що, імовірно, 

фенольні сполуки конденсату за певних значень концентрації пригнічують 

активність мікробних популяцій. По мірі розкладу фенольних сполук поступово 

знижується ступінь інгібування метаногенезу. Для підтвердження такого 

пояснення необхідно вимірювати масову концентрацію фенольних сполук у 

субстраті протягом досліду. Однак це не входило в поставлені завдання 

досліджень.  

На кінець бродіння кумулятивний вихід біогазу з одиниці об’єму 

субстрату для конденсатовмісних субстратів на 40,3‒58,6 % більший порівняно з 

контрольним субстратом (див. рис. 2.2).  
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 Проаналізувавши графік кумулятивного виходу біогазу з часом, бачимо, 

що, на відміну від контрольного субстрату, для конденсатовмісних субстратів 

чітко прослідковуються два часових діапазони, на яких утворення біогазу 

відбувається з різною інтенсивністю (див. рис. 2.2). 

 На рис. 2.3 та рис. 2.4 зображено динаміку виходу біогазу в перерахунку 

на одиницю СОРсв та ХСКсв залежно від масової частки "деревного" конденсату в 

субстраті. 

 

 
 

Рис. 2.3. Кумулятивний вихід біогазу з 

одиниці СОРсв (УБГ) залежно від масової 

частки "деревного" конденсату в 

субстраті: 

■ – К-0; ● – К-4; ● – К-6; ● – К-8  

Рис. 2.4. Кумулятивний вихід біогазу з 

одиниці ХСКсв (УБГ) залежно від 

масової частки "деревного" конденсату 

в субстраті: 

■ – К-0; ● – К-4; ● – К-6; ● – К-8 

  

 На кінець бродіння кумулятивний вихід біогазу з одиниці СОР на 

30,2 ‒ 34,6 % більший з конденсатовмісних субстратів порівняно з контрольним. 

Кумулятивний вихід біогазу з одиниці органічної речовини, що характеризується 

значенням ХСК на 2,9‒12,1 % більший з конденсатовмісних субстратів порівняно 

з контрольним. 

 На рис. 2.5 наведено об’ємну концентрацію метану в біогазі залежно від 

масової частки "деревного" конденсату в субстраті. 
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Рис. 2.5. Об’ємна концентрації метану в біогазі (СМ) залежно від масової  

               частки "деревного" конденсату в субстраті:  

 ■ – К-0; ● – К-4; ● – К-6; ● – К-8 

 

 Добова об’ємна концентрація метану в біогазі для контрольного субстрату 

стрімко збільшується до 60 % на восьму добу процесу, а потім повільно 

збільшується та досягає максимального значення 75 % на кінець експерименту 

(див. рис. 2.5). 

 Вміст метану в біогазі для конденсатовмісних субстратів визначався лише 

після 10-ої доби бродіння через недостатню кількість біогазу для проведення 

хімічних аналізів.  

 Для конденсатовмісних субстратів на початковому етапі процесу добова 

об’ємна концентрація метану в біогазі стрімко збільшується до 73–75 % до 10-ої 

доби, потім стрімко падає до 52‒57 % з 10-ої доби. Далі відразу відбувається 

стрімке збільшення концентрації метану до 75‒80 % на 20‒27-у добу бродіння. 

До кінця експерименту має місце повільне зниження концентрації метану до 

67 ‒ 75 % (див. рис. 2.5). 

 Як видно з графіків, динаміка зміни концентрації метану в біогазі для 

конденсатовмісних субстратів суттєво відрізняється від динаміки для 

контрольного субстрату, що не містить конденсату. Виявлено явище, яке полягає 

в стрімкому зниженні та стрімкому підвищенні концентрації метану в біогазі для 
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конденсатовмісних субстратів. Цей факт можна пояснити тим, що, імовірно, з 

початком бродіння в конденсатовмісних субстратах має місце повторне 

нетривале за часом пригнічення активності метаногенних популяцій леткими 

жирними кислотами. Для підтвердження необхідно вимірювати масову 

концентрацію летких жирних кислот протягом досліду. Однак це не входило в 

поставлені завдання досліджень.   

 Середню об’ємну концентрацію метану в біогазі, отриманому протягом 

досліду, оцінювали за залежністю (2.6), і вона становить 56,6±2,5 %; 66,2±2,5 %; 

66,9±2,5 % та 70,2±2,5 % у субстратах К-0; К-4; К-6 та К-8 відповідно. Як бачимо, 

середня об’ємна концентрація метану в біогазі більша для конденсатовмісних 

субстратів порівняно з контрольним субстратом. Також можна помітити, що для 

конденсатовмісних субстратів концентрація метану підвищується зі збільшенням 

концентрації конденсату в субстраті. Цей факт свідчить про те, що при 

анаеробному переробленні конденсату в складі субстрату виділяється більше 

метану, ніж при анаеробному переробленні коров’ячого гною без конденсату. 

 Кумулятивний вихід метану визначали за залежністю (2.7). В табл. 2.6 

наведено кумулятивний вихід біогазу та метану з одиниці об’єму субстрату на 60-

у добу бродіння. 

                                                                                                       Таблиця 2.6 

Вихід біогазу та метану з одиниці об’єму субстрату на 60-у добу бродіння 

Субстрат Фактичний 

вихід біогазу із 

субстрату, дм
3
/дм

3 

Середнє значення 

концентрації метану в 

біогазі, % 

Вихід метану із 

субстрату, 

дм
3
/дм

3
 

К-0 

К-4 

К-6 

К-8 

4,17 

5,85 

6,11 

6,62 

56,6 

66,2 

66,9 

70,2 

2,36 

3,87 

4,09 

4,65 

  

 Вміст СОР у свіжому субстраті визначали за залежністю (2.1), ступінь 

деструкції СОР та ступінь конверсії СОР у біогаз визначали за залежностями 
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(2.11) та (2.12) відповідно. В табл. 2.7 наведено ступінь деструкції СОР та 

конверсії СОР у біогаз.  

Таблиця 2.7 

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 

  

 Як бачимо, зі збільшенням масової частки конденсату в субстраті ступінь 

деструкції СОР зменшується, а кумулятивний вихід біогазу збільшувався. 

Отримані результати свідчать про те, що органічна речовина конденсату 

конвертується в біогаз під час сумісного бродіння з коров’ячим гноєм. 

 Також зі збільшенням масової частки конденсату в субстраті, ступінь 

деструкції ФС конденсатів зменшується (табл. 2.8).  

 Таблиця 2.8 

Ступінь деструкції фенольних сполук "деревного" конденсату 

Субстрат Загальний вміст ФС, мг/дм
3
 Ступінь деструкції 

ФС, % τ=0 τ=27 доби 

К-4 

К-6 

К-8 

58,4 

70,8 

103,1 

22,6 

30,2 

62,5 

80,3 

71,2 

45,5 

 

 Ступінь деструкції фенольних сполук "деревного" конденсату визначали 

за залежністю (2.11) на 27 добу бродіння. Ця тривалість відповідає часу 

перебування субстрату в діючих в Україні біогазових установках. Як бачимо, 

ступінь деструкції фенольних сполук "деревного" конденсату становить від 

45,5 % до 80,3 % на 27 добу бродіння. 
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2.6.1.1. Оцінка виходу метану з органічної речовини конденсату та 

ступеня перетворення органічної речовини конденсату в біогаз  

  

 Наведемо розрахунки, необхідні для визначення виходу метану з 

органічної речовини конденсату та ступеня конверсії органічної речовини 

конденсату в біогаз, на прикладі субстрату К-4. 

 Частину СОР свіжого субстрату, яка була розкладена в процесі бродіння, 

обчислимо за залежністю (2.9): 

дСОР 12,8 г 7,7 г 5,1г   . 

 Частину СОР субстрату, яка була конвертована в біогаз, обчислимо за 

залежністю (2.10), що враховує приріст клітинної біомаси: 

кСОР 0,93 5,1г 4,7 г   . 

 Кумулятивний вихід метану з субстрату К-0 становить 2,36 дм
3
 метану, 

значення СОРк становить 5,9 г. Отже, питомий вихід метану з одиниці СОРк 

становить 415 см
3
 СН4/г.  

 Припустимо, що для конденсатовмісних субстратів вихід метану з одиниці 

СОРк однаковий і становить 415 см
3
 СН4 /г. Тоді для субстрату К-4 вихід метану з 

коров’ячого гною (Yгн) обчислимо як добуток конвертованої частини СОР та 

питомого виходу метану з одиниці СОРк [58]: 

3
34

ГН 4

см СН
Y 4,7 г 415 1,95 дм CH

г
   .     

 Метановий потенціал з конденсату (Рк) обчислимо як добуток значення 

органічної речовини свіжого субстрату та питомого виходу метану з одиниці 

свіжого субстрату [58]: 

3
34

К

см СН
P 8,8 г ХСК 325 3,08 дм

г ХСК
   . 

 Вихід метану з конденсату (Yк) є різницею між фактичним виходом 

метану та виходом метану з конвертованої частини СОР субстрату: 

3 3 3

КY 3,87 дм 1,95 дм 1,92 дм   . 
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 Ступінь конверсії органічної речовини конденсату в біогаз (kк) є часткою 

виходу метану від теоретичного значення метанового потенціалу конденсату [58]: 

3

К 3

1,92 дм 100%
k 62,7 %

3,08дм


  . 

 В табл. 2.9 наведенo дані щодо виходу метану з конденсату та ступінь 

перетворення органічної речовини конденсату в біогаз для досліджуваних 

субстратів. 

Таблиця 2.9 

Вихід метану з конденсату та ступінь перетворення  

органічної речовини конденсату в біогаз 

Субстрат Фактичний 

вихід метану, 

дм
3
 

Оцінка 

виходу метану з 

конденсату, дм
3 

Теоретичний 

метановий 

потенціал 

конденсату, дм
3
  

Ступінь 

конверсії, % 

К-0 

К-4 

К-6 

К-8 

2,36 

3,87 

4,09 

4,65 

– 

1,92 

2,48 

2,93 

– 

3,08 

4,73 

6,93 

– 

62,7 

52,4 

42,3 

  

 Як свідчать дані наведені в табл. 2.9, зі збільшенням вмісту конденсату в 

субстраті знижується ступінь деструкції органічної речовини конденсату. 

 Метановий потенціал органічної речовини конденсату (РК) та органічної 

речовини коров’ячого гною (РГН) є відношенням виходу метану з коров’ячого 

гною конденсату та органічної речовини коров’ячого гною відповідно до 

значення ХСК свіжого субстрату: 

3

4 4
К

31,92 дм СН СН
P 41,6

43,94 г Х С

м

СК К

с

г Х
  ,       

33

4
ГН

1,95 дм СН
P 42,3

43,94 г Х С

м

СК К

с

г Х
  .       
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 В табл. 2.10 наведено значення метанового потенціалу органічної 

речовини коров’ячого гною та конденсату. 

Таблиця 2.10 

Метановий потенціал органічної речовини коров’ячого гною та конденсату 

 

Субстрат 

Метановий 

потенціал,  

см
3
/г ХСК 

у т. ч.  

коров’ячого гною,  

см
3
/г ХСК 

у т. ч.  

конденсату,  

см
3
/г ХСК 

К-0 

К-4 

К-6 

К-8 

64 

83,9 

80,1 

81,7 

64 

42,3 

31,5 

30,2 

– 

41,6 

48,6 

51,5 

  

 Тривалість лаг-фази та максимальну інтенсивність виходу метану для 

контрольного субстрату К-0 визначили з використанням залежності (1.11). 

Тривалість лаг-фази становить 4,2 доби, а максимальна інтенсивність виходу 

метану становить 4 см
3
/г ХСК∙доба. При цьому коефіцієнт детермінації 

апроксимації (R
2
) становить 0,996.  

 

 2.6.1.2. Моделювання динаміки виходу метану з урахуванням деструкції 

двокомпонентних конденсатовмісних субстратів 

 

 Удосконалимо математичну модель Гомпертца, за допомогою якої 

виконаємо моделювання динаміки виходу метану з урахуванням деструкції 

двокомпонентних конденсатовмісних субстратів. 

 Виявлена закономірність щодо виходу біогазу та метану з 

конденсатовмісних субстратів полягає у тому, що на графіку вихіду біогазу або 

метану з конденсатовмісного субстрату спостерігаються два часових діапазони, 

на яких відмічаються два різні значення інтенсивності виходу біогазу, 

схематично це можна зобразити, як показано на рис. 2.6. 
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 Рис. 2.6. Вихід біогазу (метану) з конденсатовмісного субстрату 

  

 Вихід біогазу з конденсатовмісного субстрату (YБГ) представимо як 

суперпозицію двох функцій, кожна з яких є функцією Гомпертца і описує вихід 

біогазу коров’ячого гною та конденсату відповідно: 

 БГ КГ КОY Y Y  ,     (2.14) 

де КГY  – кумулятивний вихід біогазу з  гною з одиниці об’єму реактора або з 

одиниці СОР або з одиниці ХСК, дм
3
/дм

3 
або дм

3
/г СОР або дм

3
/г ХСК;  

КОY  – кумулятивний вихід біогазу з конденсату з одиниці об’єму реактора 

або з одиниці СОР або з одиниці ХСК, дм
3
/дм

3 
або дм

3
/г СОР або дм

3
/г ХСК.  

 Вихід біогазу з органічної речовини коров’ячого гною опишемо таким 

диференціальним рівнянням [57, 58]: 

 КГ 1
1 КГ 1

КГ

dY P
r Y ln , r R

d Y

 
    

  
,    (2.15) 

де 1Р  – біогазовий потенціал коров’ячого гною, дм
3
/дм

3 
або дм

3
/г СОР або дм

3
/г 

ХСК; 

R  – множина дійсних чисел. 
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 Сукупність розв’язків диференціального рівняння (2.15) має такий вигляд: 

 

 КГ 1 1 1 1Y P exp exp(b r ) , b R     .     (2.16) 

  

 Інтенсивність виходу біогазу ( max,1I ) визначимо як похідну за часом від 

виходу біогазу в точці 
1  [57, 58]: 

 

1

КГ
max,1

Y
I







,     (2.17) 

де max,1I  –  максимальна інтенсивність виходу біогазу з коров’ячого гною, 

дм
3
/дм

3
∙доба,  дм

3
/г СОР∙доба або дм

3
/г ХСК∙доба; 

 Точка 
1  – це точка перегину кривої (2.16), має координати:  

  

  
1

2

КГ
1 КГ 1 1 1 2

Y
,Y ,де : 0



  
      

  

.   (2.18) 

 Кут нахилу дотичної до кривої (2.16) до осі абсцис (
1 ) визначимо з 

залежності: 

1

КГ
1

Y
tg




 


.     (2.19) 

 Розв’язавши рівняння 
2

КГ

2

Y
0





, маємо 1

1

1

b

r
   та 1 1

max,1

Pr
I

e
 .  

 Пряма, що проходить через точку перегину функції (2.16), та в якої 

тангенс кута нахилу до осі абсцис рівний максимальній інтенсивності утворення 

біогазу, має вигляд: 

 

1 1
max,1 1 max,1

1

P b
y I L I

e r
   .    (2.20) 
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 Тривалість лаг-фази (
1L ) визначимо як довжину відрізка на осі ординат, 

що відтинає пряма (y), дотична до кривої (2.16) в точці її перегину   1 КГ 1,Y   

[57, 58]. Дорівнявши праву частину залежності (2.20) до 0, маємо тривалість лаг-

фази: 

1
1

1

b 1
L

r


 ,      (2.21) 

де 1L  – тривалість лаг-фази при бродінні коров’ячого гною, доба. 

 Запровадимо заміну змінних. Змінні 
1 1b та r  в залежності (2.16) виразимо 

через max,1 1I та L , в результаті маємо залежність для визначення виходу біогазу з 

органічної речовини коров’ячого гною: 

max,1 1

КГ 1

1

I e(L )
Y P exp exp 1

P

   
    

  
.   (2.22) 

 

Аналогічно отримали залежність для визначення виходу біогазу з 

органічної речовини конденсату: 

max,2 2

КО 2

2

I e(L )
Y P exp exp 1

P

   
    

  
.   (2.23) 

 

де 2Р  – біогазовий потенціал конденсату, дм
3
/дм

3 
або дм

3
/г СОР або дм

3
/г ХСК;  

max,2I
 –  максимальна інтенсивність виходу біогазу з конденсату, дм

3
/ дм

3
∙доба,  

дм
3
/г СОР∙доба або дм

3
/г ХСК∙доба;  

2L  – тривалість лаг-фази при бродінні конденсату, доба.  

 Таким чином, удосконалена модель Гомпертца дозволяє врахувати 

деструкцію органічної речовини конденсату. 

 Виконано моделювання динаміки виходу метану з використанням 

удосконаленої моделі Гомпертца. Було визначено метановий потенціал 

конденсатовмісного субстрату та кінетичні показники процесу сумісного 

бродіння коров’ячого гною з конденсатом. 
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 В табл. 2.11 наведено метановий потенціал компонентів субстрату та 

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

конденсатом. 

Таблиця 2.11  

Метановий потенціал компонентів субстрату та кінетичні показники процесу 

сумісного бродіння коров’ячого гною з "деревним" конденсатом  

 

Субстрат 

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 

  

 Тривалість лаг-фази та максимальну інтенсивність виходу метану для 

конденсатовмісних субстратів визначали з використанням залежності (2.22). Як 

бачимо, коефіцієнт детермінації апроксимації (R
2
) вищий від 0,875, що свідчить 

про узгодженість рівняння регресії до вибіркових даних та адекватність обраної 

моделі.  

   

2.6.2. Вихід та склад біогазу залежно від вмісту сухої речовини за сталого 

значення масової частки "кісткового" конденсату в субстраті 

(серія 2) 

  

 У першій серії експериментів було показано, що для адаптованих 

мікробних популяцій відбувається інгібування процесу бродіння з досить 

тривалою лаг-фазою. Одним із способів усунення цього явища є збільшення 
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співвідношення між концентрацією клітинної біомаси та ФС конденсату. Метою 

проведення другої серії експериментів було визначення оптимального вмісту 

сухої речовини в субстраті з "кістковим" конденсатом.   

 Дослід тривав 60 діб за температури, що підтримувалась у межах від 

34,8 ºС до 35,2 ºС.  

 Станом на 60 добу бродіння було отримано 22,5 дм
3
/ дм

3
; 17,9 дм

3
/ дм

3 
та 

2,9 дм
3
/ дм

3
 біогазу (12,5 дм

3
/ дм

3
; 10,1 дм

3
/ дм

3 
та 1,3 дм

3
/ дм

3
 метану) в 

субстратах К-8/СР-10; К-8/СР-8 та К-8/СР-3 відповідно. Зазначимо, що у вказаних 

субстратах містилась однакова кількість конденсату.  

 На рис. 2.7 наведено кумулятивний вихід біогазу залежно від вмісту сухої 

речовини в субстраті з "кістковим" конденсатом. 

 

 

Рис. 2.7. Кумулятивний вихід біогазу (УБГ) залежно від вмісту сухої 

речовини в субстраті: ● – К-8/CР-3; ● – К-8/СР-8; ● – К-8/СР-10  

 

 Як бачимо з рис. 2.7, для конденсатовмісних субстратів тривалість лаг-

фази зменшується зі збільшенням вмісту сухої речовини в субстраті. За умови, 

що вміст сухої речовини в субстраті становить від 8 % до 10 %, лаг-фаза триває 

0

6
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18

24
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Y
Б

Г
, 
д

м
3
/ 

д
м

3
 

τ, доба 
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10–12 діб. Виявлено, що зі збільшенням вмісту сухої речовини в субстраті 

збільшується вихід біогазу та значно зменшується тривалість лаг-фази. 

 На рис. 2.8 наведено об’ємну концентрацію метану в біогазі залежно від 

вмісту сухої речовини в субстраті з "кістковим" конденсатом. 

 

 

Рис.2.8.  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. 

 Ступінь деструкції фенольних сполук "кісткового" конденсату визначали 

за 27 діб бродіння. Результати наведені в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Ступінь деструкції фенольних сполук "кісткового" конденсату 

Субстрат Загальний вміст фенольних 

сполук, мг/дм
3
 

Ступінь деструкції ФС, % 

τ=0 τ=27 доби 

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 
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Як бачимо, ступінь деструкції фенольних сполук "кісткового" конденсату 

становить від 41,9 % до 76,3 % на 27-у добу бродіння. 

Вихід біогазу або метану зростає пропорційно до концентрації органічної 

речовини або СР в субстраті. Починаючи з деякого значення, яке є оптимальним 

для взятого субстрату, лінійна залежність між виходом біогазу та вмістом сухої 

речовини в субстраті порушується. Зокрема в роботах [22, 44, 53] було показано, 

що для коров’ячого гною вихід біогазу лінійно залежить від вмісту сухої 

речовини в субстраті для СР до 8–10 %.  

Це означає, що похідна від виходу біогазу за вмістом сухої речовини в 

субстраті dYБГ/dСР залежно від вмісту СР в субстраті стала на деякому проміжку. 

Починаючи з певного значення СР, яке буде оптимальним, похідна dYБГ/dСР 

спадає, тобто математично задачу щодо визначення оптимального значення 

вмісту СР в субстраті запишемо так: 

   

БГ БГ

БГ
2 1 2

БГ
2

Y Y (СР) max, за умови :

dY
існує таке СР , що : const, СР [СР ,СР ],

dСР

dY
для кожного СР СР : спадає.

dСР


  



 





  (2.24) 

Для субстрату з "кістковим" конденсатом умова (2.24) виконується для 

вмісту СР в субстраті у 8 % (рис. 2.9). 

  

 

Рис. 2.9. Похідна від виходу біогазу (dY/dСР) за вмістом сухої речовини в  

               субстраті (СР) залежно від вмісту СР в субстраті  
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Таким чином, значення вмісту СР в субстраті 8 % є оптимальним, за якого 

вихід метану є максимальним з одиниці СР.  

  

 2.6.3. Вихід біогазу залежно від додавання різних видів біовугілля (серія 3) 

  

 Метою проведення третьої серії експериментів було дослідження впливу 

додавання біовугілля до субстрату, що складався з коров’ячого гною, на вихід 

біогазу. Біовугілля завдяки пористій структурі розглядається як іммобілізант та 

адсорбент. 

 Станом на 60-у добу було отримано 2,53 дм
3
; 2,32 дм

3
; 2,36 дм

3
; 2,73 дм

3
 

та 2,9 дм
3 
біогазу в субстратах БВ-0; СК; ЛС; ДТ; СС відповідно. 

 На рис. 2.10 наведено кумулятивний вихід біогазу залежно від доданого до 

субстрату виду біовугілля.  

 

 

Рис. 2.10. Кумулятивний вихід біогазу (УБГ) залежно від доданого до 

субстрату виду біовугілля:  

□ – БВ-0; ▲– СК; ○ – ДТ; ● – СС;  – ЛС 

 Як видно з графіка, за відсутності перемішування субстрату додавання 

біовугілля до субстрату, який складається з коров’ячого гною, впливає на вихід 
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та динаміку утворення біогазу несуттєво. Огляд реакторів свідчить, що біовугілля 

осідало внизу реактора. Таким чином в пористій структурі біовугілля могли 

закріпитися лише мікробні популяції, які містяться внизу реактора. 

 Найбільший вихід біогазу було зафіксовано для субстратів, до яких 

вносили біовугілля, виготовлене зі стебел соняшнику та деревної тріски. Для цих 

субстратів вихід біогазу збільшився на 15 % і на 7 % відповідно.  

 Проведені дослідження засвідчили, що деякі види біовугілля 

іммобілізують мікробні популяції. Для збільшення іммобілізаційного простору 

біовугілля слід рівномірно розподілити по усьому об’єму реактора, наприклад, 

закріпивши його на стрічках. Проте більш детальне вивчення впливу біовугілля є 

задачею окремої наукової роботи. 

  

 Висновки до розділу. 

 

 1. Вперше встановлено принципову можливість метанової конверсії 

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

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

8 %.  

 2. Визначено, що кумулятивний вихід біогазу з одиниці об’єму субстрату з 

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

субстратом, що не містив у своєму складі конденсату. Кумулятивний вихід 

біогазу з одиниці сухої органічної речовини на 30,2–34,6 % з конденсатовмісних 

субстратів у порівнянні з контрольним субстратом. Кумулятивний вихід біогазу з 

одиниці органічної речовини, що характеризується значенням хімічного 

споживання кисню, на 2,9–12,1 % більший з конденсатовмісних субстратів у 

порівнянні з контрольним субстратом.  

 3. Вперше виявлено явище, яке полягає в тому, що від 10–12-ої до 21–27-ої 

доби від початку бродіння відбувається стрімкий провал та підйом концентрації 

метану в біогазі на 19,1–24,5 %об для конденсатовмісних субстратів. 
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 4. 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 %. 

 5. Виконано моделювання кумулятивного виходу метану з використанням 

удосконаленої математичної моделі Гомпертца, яка враховує деструкцію 

двокомпонентних конденсатовмісних субстратів, що дало змогу визначити 

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

для конденсатовмісних субстратів, не зважаючи на попередню адаптацію 

мікробних популяцій до нового середовища, триває в 2,9–4,8 рази довше від лаг-

фази для контрольного субстрату.  

 6. 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 підтвердити можливість метанової конверсії субстрату, який містить 

коров’ячий гній та "кістковий" конденсат.  

 Публікації автора за матеріалами розділу – [62–64, 79]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОДУ МЕТАНУ ТА СТІЙКІСТЬ МОДЕЛІ 

ПРОЦЕСУ БРОДІННЯ У ПРОТОЧНОМУ РЕАКТОРІ 

 

3.1. Чисельне моделювання виходу метану залежно від часу перебування  

       субстрату в реакторі 

 

 Переважна більшість експериментальних досліджень з одержання біогазу 

виконується в реакторах періодичної дії. В той же час промислові біогазові 

установки працюють в безперервному режимі.  

 Для визначення виходу метану в реакторі безперервної дії скористаємось 

методикою, запропонованою Кучеруком П.П. [17] та адаптованою до 

конденсатовмісних субстратів. 

 Методика переходу від експериментальних результатів виходу метану в 

реакторі періодичної дії до моделювання прогнозних результатів виходу метану в 

реакторі безперервної дії полягає в тому, що на основі отриманих 

експериментальних даних визначаємо кінетичні показники ацетокластичного 

метаногенезу. Вихід метану в безперервному режимі визначаємо з використанням 

залежності між виходом метану в безперервному та періодичному режимах для 

конденсатовмісного субстрату та субстрату, що не містив у своєму складі 

конденсату. 

  

3.1.1. Оцінка значень кінетичних показників ацетокластичного 

метаногенезу (зростання ацетат-метаногенних бактерій) 

  

 В роботах [20, 22, 56, 58, 60] було показано, що визначальну роль у 

процесі утворення метану відіграє ацетокластична мікробна популяція. Власне 

вона перетворює проміжний продукт метаболізму – ацетат у метан, вуглекислий 

газ та воду. Кінетичними показниками ацетокластичного метаногенезу є 
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максимальна швидкість зростання та константа напівнасичення ацетокластичної 

мікробної популяції. 

 Оцінимо кінетичні показники ацетокластичного метаногенезу за умови, 

що вміст сухої речовини в субстраті становить 8 % для двох випадків: 

 – для субстрату, що складається з коров’ячого гною (позначимо КГ); 

 – для конденсатовмісного субстрату, в якому масова частка конденсату в 

субстраті становить 8 % (позначимо КВ). 

 В табл. 3.1 наведено склад досліджуваних субстратів. 

Таблиця 3.1 

Склад досліджуваних субстратів 

Компоненти КГ КВ 

Коров’ячий гній, г 

Вода, г 

"Деревний" конденсат, г 

367,3 

682,7 

0 

367,3 

598,7 

84 

Усього, г 1050 1050 

 

  Методика визначення кінетичних показників ацетокластичного 

метаногенезу передбачає: 

 – визначення масової концентрації ацетату в субстраті на основі 

фактичних значень динаміки виходу метану; 

 – визначення значень константи напівнасичення та максимальної 

швидкості зростання за допомогою графоаналітичного методу. 

 Масову концентрацію ацетату в субстраті визначали за таких припущень:  

 – початкова маса ацетату дорівнює накопиченому за увесь період метану; 

 – 70 % метану утворюється шляхом ацетокластичного метаногенезу; 

 – коефіцієнт, що враховує залишок непрореагованого ацетату, візьмемо 

1,1; 

 – при розпаді 1 г ацетату утворюється 0,2538 г метану, згідно з 

стехіометричним рівнянням утворення метану з ацетату. 
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  Початкове значення масової концентрації ацетату в субстраті ( Ац,0S ) 

визначали за такою залежністю [17]: 

4

4

Ац,0 CH

CH ,Ац

0,7 1,1
S Y

f


 ,     (3.1) 

 

де 
4CH ,Ацf  – метан, що утворюється з 1 г ацетату. Приймемо, що 

4CH ,Ацf = 0,2538 г. 

Для визначення масової концентрації ацетату в субстраті в довільний 

момент часу (
j 1 ) використовували рекурентну залежність [17]: 

     
4

4

Ац j 1 Ац j CH j

CH ,Ац

0,7
S S Y

f
     .   (3.2) 

 На рис. 3.1 наведено динаміку конверсії ацетату в біогаз для субстрату КГ, 

при цьому значення ацетату було визначено за залежностями (3.1) та (3.2). 

 

 

 Рис. 3.1. Динаміка конверсії ацетату (Ац) в біогаз для субстрату КГ 

  

 Значення константи напівнасичення та максимальної швидкості зростання 

ацетат-метаногенних бактерій для субстрату КГ визначали з використанням 

графоаналітичного методу, який наведено здобувачем в роботі [79]. Залежність 

конверсії ацетату в біогаз побудували у новій системі координат 
0
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Рис. 3.2. Конверсія ацетату (Ац) в біогаз для субстрату КГ в системі 

координат
0

SS, ln
S

     
  

 

  

 Залежність між 
0

Sln
S

   
 

 та S апроксимували лінійною функцією 

y =  ‒0,0085x+0,0754. Максимальну швидкість зростання (Кm) та константу 

напівнасичення (КS) ацетокластичної мікробної популяції знаходили, розв’язавши 

систему алгебраїчних рівнянь [79]: 

  

m

m
S

y(0) K ,

K
y(K ) .

2




      (3.3) 

 

 Підставивши значення лінійної функції у точці 0 і розв’язавши систему 

(3.3), отримали, що максимальна швидкість зростання ацетокластичної мікробної 

популяції становить 0,075 доба
-1

, а константа напівнасичення становить 

4,69 г/дм
3
. 

 Аналогічно побудували криву конверсії ацетату в біогаз у системі 

координат 
0

SS, ln
S

     
  

 для субстрату КВ (див. рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Динаміка конверсії ацетату (Ац) в субстраті КВ в системі 

координат
0

SS, ln
S

     
  

. 

 У цьому випадку залежність між 
0

Sln
S

   
 

 та S апроксимували двома 

лінійними функціями, які відповідають зростанню мікробних популяцій на 

ацетаті для коров’ячого гною та для конденсату відповідно.  

 Склавши та розв’язавши систему алгебраїчних рівнянь для визначення 

максимальної швидкості зростання та константи напівнасичення ацетокластичної 

мікробної популяції для субстрату КВ, отримали: максимальна швидкість 

зростання та константа напівнасичення ацетокластичної мікробної популяції для 

зростання на коров’ячому гної становить 0,0643 доба
-1

 та 26,8 г/дм
3
 відповідно; 

для зростання на конденсаті становить 0,0487 доба
-1

 та 30,4 г/дм
3
 відповідно. 

  

 3.1.2. Чисельне моделювання виходу метану в проточному реакторі 

  

 У роботах [79, 80] показано, що конверсія субстрату та зростання 

мікробної популяції в безперервному режимі описуються наступною системою 

диференціальних рівнянь [80]: 

 max
0

S р

dS S Q
k X S S

d K S V


     

 
,    (3.4) 
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max

S р

dX S Q
X X

d K S V


  

 
,      (3.5) 

де Х  – концентрація мікроорганізмів, г/дм
3
; 

S
 
– концентрація органічної речовини, г/дм

3
;   

k  – коефіцієнт біологічного розпаду речовини; 

Q  – вхідний потік органічної сировини, дм
3
/с;  

0S   – початкова концентрація сухої органічної речовини, г/дм
3
. 

 Система (3.4), (3.5) має точку рівноваги (S , X ) [80]: 

 

 

S

m

0 0

K D
S ,

K D

X Y S S .






 

      (3.6) 

 Ступінь конверсії органічної речовини субстрату, що складається з 

коров’ячого гною для безперервного режиму роботи біогазової установки 

визначимо за залежностями [17]: 

 

  T
СОР,T
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S
E 1 100%
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,     (3.7) 
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,      (3.9) 

0 СОР,п
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 ,     (3.10) 

4CH ,СУМ,п

Ац,0

0,7 1,1 Y
S

0,2538

 
 ,     (3.11) 

 

де СОР,TE   – ступінь конверсії СОР на момент часу T за безперервного режиму;  

TS  – вміст сухої органічної речовини в субстраті на момент часу T, г/дм
3
;  

0S   – початковий вміст сухої органічної речовини в субстраті, г/дм
3
;  

1D 


 – гідравлічний час перебування субстрату в реакторі, доба
-1

 .   
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 На рис. 3.4 зображено графік залежності між ступенем конверсії СОР 

субстрату, що складався з коров’ячого гною від тривалості бродіння в 

періодичному режимі роботи біогазової установки та графік залежності між 

ступенем конверсії СОР субстрату від часу перебування субстрату в реакторі в 

безперервному режимі роботи біогазової установки.  

 

 

Рис. 3.4. Ступінь конверсії СОР в біогаз (кСОР) в реакторі:  

               □ – періодичної дії; ● – безперервної дії. 

  

 Ступінь конверсії СОР в біогаз для безперервного режиму залежить від 

часу перебування субстрату в реакторі та від виходу метану в періодичному 

режимі. 

 Аналіз графіка свідчить, що в проміжку часу до 17-ої доби в 

безперервному режимі математична модель (3.7) – (3.11) некоректно описує 

процес бродіння. Це пояснюється тим, що в моделі для значень за яких 

гідравлічний час перебування субстрату в реакторі менший за певне 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 та необхідно уточнювати 

залежності, що описують модель процесу бродіння.    
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 Після 20-ої доби вихід метану для безперервного режиму, наближається 

до результатів, отриманих у періодичному режимі. З плином часу крива, що 

описує вихід метану для безперервного режиму наближається до кривої, що 

описує вихід метану для періодичного режиму. Аналіз залежностей (3.7) – (3.11) 

показує, що при 
S  ступінь конверсії органічної речовини в реакторі 

безперервної дії має наближатись до значень ступеня конверсії органічної 

речовини в реакторі періодичної дії, лишаючись меншим за рахунок ацетату, що 

не прореагував у процесі бродіння.   

 Зважаючи на те, що після 20-ої доби ступінь конверсії органічної 

речовини коров’ячого гною для безперервного режиму наближається до цього 

показника в періодичному режимі можна вважати, що за часу перебування 

субстрату в реакторі більшому за 20 діб має місце така пропорція: 

 

 

 

 

 
б,КВ S п,КВ S

б,ГН S п,ГН S

Y Y

Y Y

 


 
,     (3.12) 

 

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;  

 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; 
S  – час перебування субстрату в реакторі. 

 Добовий вихід метану з конденсатовмісного субстрату в безперервному 

режимі роботи біогазової установки можна визначити з використанням пропорції 

(3.12).  

 Таким чином, наведено методику, яка дозволяє моделювати вихід метану 

для реактора безперервної дії залежно від часу перебування субстрату в реакторі. 

Ця модель враховує те, що субстрат складається з коров’ячого гною та 

конденсату. 
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 3.2. Аналіз стійкості моделі процесу бродіння  

 

 Актуальність дослідження стійкості моделей процесу бродіння 

ґрунтується на тому, що за невеликих змін температури в реакторі істотно 

змінюється продуктивність біогазової установки. Це явище має місце для усіх 

біотехнологічних процесів, у тому числі й для виробництва біогазу, оскільки 

діапазон оптимальних температур є досить вузьким.  

 Передумовою до порушення стійкості моделі процесу бродіння є 

неоднорідність поля температур та концентрацій розчиненої органічної речовини, 

що істотно впливає на продуктивність біогазової установки та калорійність 

біогазу. 

 Дослідження стійкості моделі процесу бродіння до малих збурень 

температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини дає 

змогу визначити області стійкості, області можливих автоколивань температури 

середовища та концентрації розчиненої органічної речовини, а також області  

можливого виникнення дисипативних структур. 

Для дослідження стійкості моделі процесу бродіння використаємо 

синергетичний метод. Загальний фундаментальний підхід до його використання 

наведено в роботах І. Пригожина та Г. Хакена [81, 82]. Принцип синергетичного 

аналізу динаміки процесів перетворювання енергії відновлюваних джерел 

наведено в роботі В.Ф. Рєзцова [83].  

 

3.2.1. Вихідні положення  для розроблення моделі процесу бродіння 

 

Для того, щоб вичерпно описати процес бродіння необхідно 

ідентифікувати усі перетворення органічної речовини. Здобувачем було наведено 

узагальнюючу модель біотехнологічного процесу [84], яка складається з m+n+k 

диференціальних рівнянь. Кінетику зростання і-го виду популяції 

мікроорганізмів описано таким диференціальним рівнянням: 
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 i
i i i

dX
ˆ X , i 1,..,m

dt
    .      (3.13) 

 

 Якщо і-ий вид популяції мікроорганізмів виробляє j-ий продукт 

метаболізму, тоді описуємо утворення j-го продукту метаболізму 

диференціальним рівнянням: 

 

ij ij

j

P i P

dP
ˆq X Q ,i 1,..,m, j 1,..,n

dt
    .     (3.14) 

 

 Якщо l-ий тип субстрату споживається і-им видом популяції 

мікроорганізмів і при цьому виробляється j-ий вид продуктів метаболізму, тоді 

опишемо споживання l-го виду субстрату таким диференціальним рівнянням: 

 

ij l i

i l j l

l
i i i P i S X i

X S PS

dS 1 1
X q X m X ,i 1,..,m, j 1,..,n

dt Y Y
       .  (3.15) 

 

 
Початкові концентрації і-го виду популяцій мікроорганізмів, l-го типу 

субстратів та j-го типу продуктів метаболізму: 

 

0i it 0
X X , i 1,..,n


  ,       (3.16) 

0l lt 0
S S , l 1,..,m


  ,       (3.17) 

0j jt 0
P P , j 1,..,k


  ,       (3.18) 

 

де 
XSY – коефіцієнт, що пов’язує витрати субстрату із швидкістю зростання 

мікробних популяцій;  

Sm  – питома швидкість використання субстрату на підтримку активності 

мікроорганізмів;  
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PSY  – коефіцієнт, що пов’язує витрати субстрату на утворення продукту 

метаболізму із швидкістю зростання мікробних популяцій; 

Sq – питома швидкість утворення продукту метаболізму;  

PQ̂ – швидкість деградації продукту метаболізму. 

Крім того, модель (3.13) – (3.15) доповнюють рівнянням теплопровідності, 

яке враховує зміну температури в реакторі [85]. Розв’язок таких задач потребує 

проведення великої кількості дослідів для встановлення кінетичних параметрів 

моделі. 

Оскільки останній етап утворення метану є найбільш тривалим, а ацетат є 

лімітуючим субстратом, то для аналізу процесу бродіння можна обмежитись 

системою рівнянь (1.4) – (1.5) разом з рівнянням теплопровідності.  

З іншого боку можна обмежитись циклами перемішування субстрату. 

Накопичення мікробних популяцій досить тривалий процес у порівнянні з одним 

циклом перемішування субстрату. Тому в межах такої постановки можна 

вважати, що похідна зростання концентрації бактерій стала за часом, тобто 

можна знехтувати рівнянням, що описує зростання мікробних популяцій. 

В роботі [86] здобувачем було проаналізовано стійкість моделі процесу 

бродіння до малих збурень температури середовища та концентрації органічної 

речовини для реакторів прямокутної форми. Цей метод дозволив визначити 

співвідношення між коефіцієнтами системи термодифузії, за яких можливі 

автоколивальні режими в реакторі – коливання температури середовища та 

концентрації органічної речовини з часом і за яких можливе виникнення 

дисипативних структур. 

 Для дослідження процесу бродіння у реакторі циліндричної форми його 

модель зручно розглянути відповідно в циліндричній системі координат.  

Вважаємо, що процес бродіння у реакторі біогазової установки проходить 

за рахунок взаємопов’язаних процесів дифузії та теплоперенесення в реакторі. 

Опишемо ці процеси за допомогою двох диференціальних рівнянь 
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теплопровідності, що нелійно 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

      
        

      


                 

   (3.19) 

де  T T ,r, ,z    та  S S ,r, ,z    – температура та концентрація розчиненої 

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

TF (T,S)та 
SF (T,S)  – внутрішні джерела теплоти та розчиненої органічної 

речовини внаслідок проходження біохімічних реакцій, вводу нових порцій 

субстрату, виведення вже збродженої маси разом з популяціями мікроорганізмів;  

  – густина,  

pc  – питома теплоємність, 

  – теплопровідність середовища;  

SD
 
– дифузія розчиненої органічної речовини. 

Зазначимо, що система диференціальних рівнянь (3.19) є системою 

термодифузії. Доповнивши систему рівнянь (3.19) відповідними граничними 

умовами, що описують теплообмін та масообмін між реактором та навколишнім 

середовищем, і початковими умовами, що задають початковий розподіл 

температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини в 

реакторі, отримаємо крайову задачу, розв’язком якої є поле температур 

середовища та поле концентрацій розчиненої органічної речовини в реакторі на 

довільний момент часу [85]. 

Стійкість моделі процесу бродіння до малих збурень температури 

середовища та концентрації розчиненої органічної речовини для реакторів 

циліндричної форми було проаналізовано за трьох умов:  
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1) теплопровідність середовища та дифузія органічної речовини є 

постійними величинами; 

2) теплопровідність середовища та дифузія розчиненої органічної 

речовини залежать від координат; 

3) теплопровідність середовища та дифузія розчиненої органічної 

речовини залежать від температури та концентрації розчиненої органічної 

речовини. 

Якщо теплопровідність середовища та дифузія розчиненої органічної 

речовини залежать від координат, тоді (3.19) набуває вигляду: 

  

 

 

p T

S S

T
c (r, ,z) T F (T,S),

S
D (r, ,z) S F (T,S).


       


     
 

     (3.20) 

 

Якщо теплопровідність середовища та дифузія розчиненої органічної 

речовини залежать від температури та концентрації розчиненої органічної 

речовини, тоді (3.19) набуває вигляду: 

 

 

 

p T

S S

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

S
D (T,S) S F (T,S).


      


    
 

     (3.21) 

 

3.2.2. Дисперсійні рівняння для частоти збурень температури середовища 

та концентрації розчиненої органічної речовини  

 

Враховуючи покомпонентне представлення просторової структури 

збурень температури середовища та концентрації розчиненої органічної речовини 

в циліндричній системі координат маємо: 
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   0 a r zT T T, де T T exp ik r ik ik z exp         ,  (3.22) 

   0 a r zS S S, де S S exp ik r ik ik z exp ,           (3.23) 

де нижній індекс 0 відповідає незбуреному стану системи; 
aT – амплітуда 

збурень температури; 
aS – амплітуда збурень концентрації розчиненої органічної 

речовини;  r zk k ;k ;k  – хвильовий вектор;   r r ; ; z   – радіус вектор;   – 

частота збурень, що визначає зміну параметру з часом; i  – уявна одиниця. 

Лапласіан від збурення температури середовища запишемо у такий спосіб 

 
2

2 2r
r z2

k Tik T
Т k T k T

r r


         .     (3.24)

 

Система рівнянь (3.19) зі збуренням температури середовища та 

концентрації розчиненої органічної речовини набуде вигляду 

2

2 2T r T
p r z2

0 0

2

2 2S S r
S r z2

0 0

kF (T,S) ik F (T,S)
c T T k k T S,

T r r S

kF (T,S) F (T,S) ik
S T S D k k S.

T S r r





   
             

   


  
              

(3.25) 

Введемо позначення для спрощення подальших викладок. Нехай: 

2

2 2T r
1 r z 12

0

2

2 2S r
2 S r z 2 S2

0

kF (T,S) k
А k k ;B ;

T r r

kF (T,S) k
A D k k ;B D .

S r r





 
        

  

 
      

  

    (3.26) 

Виразивши збурення концентрації розчиненої органічної речовини через 

збурення температури середовища у другому рівнянні і підставивши в перше 

рівняння системи (3.25) з урахуванням прийнятих позначень (3.26) маємо 

дисперсійне рівняння: 

   T S
p 1 1 S 2 2

0 0

F (T,S) F (T,S)
c A iB A iB 0

S T

 
            

 . (3.27) 

 

Введемо позначення для спрощення подальших викладок. Нехай: 
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p 2 p 1 S 2 p 1

T S
1 2 1 2 1 2 2 1

0 0

А c R;B A c A ;С B c B ;

F (T,S) F (T,S)
D A A B B ;E A B A B .

S T

         

 
    

 

  (3.28) 

 

Тоді дисперсійне рівняння (3.27) з урахуванням прийнятих позначень 

(3.28) буде мати вигляд 

2А B iС D iE 0      .     (3.29) 

Рівняння (3.29) з коефіцієнтами (3.26) і (3.28) є дисперсійним рівнянням 

для частоти збурень температури середовища та концентрації розчиненої 

органічної речовини за умови, що теплопровідність середовища та дифузія 

розчиненої органічної речовини є постійними величинами. 

Враховуючи те, що 
T 1 T T

T ; ;
r r z

   
   

   
, маємо: 

 
2

2

2 2

2 2 2

(r, ,z) T T 1 T
(r, ,z) T (r, ,z)

r r r r r

1 (r, ,z) T 1 T (r, ,z) T T
(r, ,z) (r, ,z) .

r r z z z

     
            

    

       
         

     

 

 

Враховуючи те, що: 

r z

T 1 T T T 1 T T
T ; ; ik T;ik T;ik T

r r z r r z


        
        

        
, 

маємо: 

 
2

2

r r 2

2
2

2 2

2
2

z z 2

(r, ,z) T T 1 T
(r, ,z) T ik T k (r, ,z) T

r r r r r

1 (r, ,z) T 1 T
ik T k (r, ,z) T

r r

(r, ,z) T T
ik T k (r, ,z) T.

z z z

 

     
              

    

   
       

  

   
      

  

 

Отже, система рівнянь (3.20) зі збуренням температури середовища та 

концентрації розчиненої органічної речовини набуває такого вигляду:  
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(3.30) 

 

Введемо позначення для спрощення подальших викладок. Нехай: 

 

2 2 2
2 2 2T

1 r z2 2 2 2

0

F (T,S) T 1 T 1 T T
А k (r, ,z) k (r, ,z) k (r, ,z) ;

T r r r r z


     
           

     
 

1 r z

(r, ,z) T 1 (r, ,z) T (r, ,z) T
B k k k ;

r r r z z


        
     

     
 

2
2S

2 r S 2

0

2 2
2 2

S z S2 2 2

F (T,S) T 1 T
A k D (r, ,z)

S r r r

1 T T
k D (r, ,z) k D (r, ,z) ;

r z


   
    

   

 
   

 

 

S S S
2 r z

D (r, ,z) T 1 D (r, ,z) T D (r, ,z) T
B k k k .

r r r z z


        
     

     
(3.31) 

 

Тоді система диференціальних рівнянь (3.30) набуде такого вигляду: 

 



105 

 

T
p 1 1

0

S
2 2

0

F (T,S)
c T A T iB T S,

S

F (T,S)
S T A S iB S,

T


        


       
 

    

(3.32) 

 

Розв’язавши систему рівнянь (3.32), отримали дисперсійне рівняння: 

 

   T S
p 1 1 2 2

0 0

F (T,S) F (T,S)
c A iB A iB

S T

 
     

 
.   (3.33) 

 

Введемо позначення для спрощення подальших викладок. Нехай: 

 

p 2 p 1 2 p 1

T S
1 2 1 2 1 2 2 1

0 0

А c ;B A c A ;С B c B ;

F (T,S) F (T,S)
D A A B B ;E A B A B .

S T

         

 
    

 

  (3.34) 

 

Отже, рівняння (3.33) з коефіцієнтами (3.31) і (3.34) є дисперсійним 

рівнянням для частоти збурень температури середовища та концентрації 

розчиненої органічної речовини у випадку коли теплопровідність середовища та 

дифузія розчиненої органічної речовини залежить від координат. 

Розглянули випадок коли теплопровідність середовища та дифузія 

розчиненої органічної речовини залежить від температури та від концентрації 

розчиненої органічної речовини. 

Враховуючи те, що 

 

  

 m j

0
0 0

(T,S) (T,S)
(T,S) (T,S) T S O T S ,m j 2 ,

T S

T 1 T T
T ; ; ,

r r z

 
           

 

   
   

   

  (3.35) 

маємо  
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r z

T 1 T T T 1 T T
T ; ; ik T;ik T;ik T

r r z r r z


        
        

        
. (3.36) 

Звідси випливає, що 

 

 

0 0 0

00
0 0

0 0 0 r z

0 0

(T T,S S) T T

(T,S) (T,S)
(T,S) T S T T

T S

(T,S) (T,S) 1
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(3.37) 

Остаточно для другого доданку першого рівняння системи (3.21) маємо 

 

  0 0 0

0 0 0 r z

0 0

2 2 2r
0 0 r z2

0 r z
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(T T,S S) T T
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(T ,S ) k k k T
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(3.38) 

 

Введемо позначення для спрощення подальших викладок. Нехай 

2 2 2r T
1 0 0 r z2

0

T
1 0 r z 1

0 0

1 0 r z

0

2 2 2r S
2 S 0 0 r z2

0

k 1 F (T,S)
A (T ,S ) k k k T;

r r T

1 (T,S) F (T,S)
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r T S

(T,S) 1
D T k k k ;
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k 1 F (T,S)
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   (3.39) 
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Система рівнянь (3.21) зі збуренням температури середовища та 

концентрації розчиненої органічної речовини з урахуванням позначень:  

 

 

 
p 1 1 1 1

2 2 2 2

c T A T iB T C iD S,

S A S iB S C iD T.

        

       

    (3.40) 

 

Виразивши збурення концентрації органічної речовини через збурення 

температури середовища у другому рівнянні і підставивши в перше рівняння 

системи (3.40) отримали дисперсійне рівняння: 

 

     p 1 1 2 2 1 1 2 2c A iB A iB C iD C iD 0.               (3.41) 

 

Введемо позначення для спрощення подальших викладок. Нехай: 

 

p 2 p 1 2 p 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1

А c ;B A c A ;С B c B ;

D A A B B C C D D ;E A B A B C D C D .

       

       
 (3.42) 

 

Отже, рівняння (3.41) з коефіцієнтами (3.39) і (3.42) є дисперсійним 

рівнянням для частоти збурень температури середовища та концентрації 

розчиненої органічної речовини у випадку коли теплопровідність середовища та 

дифузія розчиненої органічної речовини залежить від температури та 

концентрації розчиненої органічної речовини. 

 

3.2.3. Аналіз структури коренів дисперсійних рівнянь для частоти збурень 

 

Наведені дисперсійні рівняння в циліндричній системі координат 

відрізняються від відповідних дисперсійних рівнянь в декартовій системі 

координат тим, що в них присутні додаткові доданки з уявною одиницею та тим, 

що їхні коефіцієнти залежать від полярної координати. Отже, дисперсійне 
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рівняння може мати комплексні корені. Для визначення дійсної та уявної 

складової частоти збурення маємо таку систему алгебраїчних рівнянь: 

 

 2 2

r i r i

r i i r

A B С D 0,

2А B С E 0.

        


       

    (3.43) 

 

Якщо виразити 
r  через 

i  із другого рівняння і підставити в перше 

рівняння системи (3.43), то отримаємо алгебраїчне рівняння четвертого порядку, 

аналітичний розв’язок якого існує тільки за певних співвідношень між його 

коефіцієнтами.  

Було проаналізовано критичні стани дисперсійного рівняння. Для 

дослідження стійкості моделі представляє інтерес виключно критичні стани 

системи. Приймемо, що 
i 0   і 

r 0.   У такому випадку система алгебраїчних 

рівнянь (3.43) спроститься до системи, з якої визначається дійсна складова 

частоти збурення: 

 

2

r r

r

A B D 0,

С E 0.

     


  
     (3.44) 

 

Знайдемо 
r  за умови, що 

r 0  . Це можливо, якщо справедливі такі 

співвідношення між коефіцієнтами системи (3.44): 

 

r

2

2

r

2

r

E
0,

C

B 4AC,

B B 4AC ,

B B 4AC .


   


 

    

    

     (3.45) 

 

У цьому випадку можливе виникнення дисипативних структур. 
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Вважаємо, що 
i 0   і 

r 0.   У такому випадку система алгебраїчних 

рівнянь (3.44) спроститься до системи: 

 

2

i i

i

A С D 0,

B E 0.

     


  
     (3.46) 

 

Якщо справедливі співвідношення між коефіцієнтами системи (3.44): 

 

i

2

2

i

2

i

E
0,

B

C 4AD,

C C 4AD ,

C C 4AD ,


   


  

     

     

    (3.47) 

 

то можливе утворення автоколивань температури середовища та концентрації 

розчиненої органічної речовини. 

Таким чином,  проаналізовано структуру коренів дисперсійних рівнянь 

для частоти збурень у циліндричній системі координат. Для усіх випадків 

проаналізовано тільки критичні стани системи. Підкреслимо, що особливістю 

диференціальних операторів Лапласа є наявність похідних першого порядку за 

радіальною координатою. Це призводить до появи у дисперсійному рівнянні для 

частоти збурення уявної складової. 

Утворення та розвиток з часом автоколивальних режимів у реакторі є 

шкідливим для енергетичного обладнання біогазової установки оскільки 

погіршується їх надійність та зменшується термін експлуатації. З метою 

уникнення утворення шкідливих проявів у роботі біогазової установки 

пропонується забезпечити однорідність поля температур середовища та 

концентрації розчиненої органічної речовини за допомогою перемішування 

субстрату в реакторі. 
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 3.2.4. Приведення системи рівнянь моделі процесу бродіння до 

інтегральної форми  

 

 В загальному випадку система рівнянь термодифузії може бути 

представлена в наступній формі: 

 

 

 

p T

n

T
c T F (T,n),

t

n
D n F (T,n).

t


     


    
 

    (3.48) 

 

Необхідно відмітити, що представлення (3.48) має більш загальний 

випадок при співставленні з (3.19) оскільки тут коефіцієнт теплової провідності 

  та коефіцієнт дифузії D  можуть залежати як від просторових координат так і 

від параметрів термодифузії T, n . 

Використовуючи закони Фур’є та Фіка 

 

T nq T, q D n          (3.49) 

 

система рівнянь (3.49) трансформується до наступної системи рівнянь в 

дивергентній формі 

  

p T T

n n

T
c q F (T,n),

t

n
q F (T,n).

t


    


   
 

     (3.50) 

 

Використовуючи теорему про дивергенцію, маємо 

 

 
S V

F dS F dV, dS n dS ,          (3.51) 
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де F  – довільна векторна функція;  

V  – об’єм середовища, обмежений замкненою поверхнею S ;  

n  – одиничний вектор нормалі до поверхні S .  

Систему рівнянь (3.53) в часткових похідних можна перетворити до 

системи звичайних диференційних рівнянь для усереднених по об’єму V  

температури середовища сер

V

1
T TdV

V
   і концентрації органічної речовини 

сер

V

1
n ndV

V
   

сер

p

сер

dT
c V Q Q ,

dt

dn
V N N ,

dt

 

 


  

  


     (3.52) 

 

де 
T

V

Q F dV    – інтегральне тепловиділення в біоенергетичних установках 

внаслідок біохімічних реакцій та зовнішнього підігріву для забезпечення 

оптимальної температури;  

T

S

Q q dS    – витрати теплової енергії в оточуюче середовище;  

n

V

N F dV    – сумарна маса реагуючого компонента в об’ємі V ; 

 
n

S

Q q dS    – витрати реагуючого компонента в зовнішнє середовище. 

 

Таким чином, систему рівнянь моделі процесу бродіння приведено до 

інтегральної форми, що дає змогу визначити усереднені по об’єму температуру 

середовища та концентрацію розчиненої органічної речовини в часі. 
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Висновки до розділу 

 

1. Наведено методику визначення виходу метану з конденсатовмісного 

субстрату залежно від часу перебування субстрату в реакторі у безперервному 

режимі роботи біогазової установки з використанням результатів отриманих для 

лабораторної установки періодичної дії.  

2. 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. 

3. Приведено систему рівнянь термодифузії до інтегральної форми, що 

дає змогу визначити усереднені по об’єму температуру середовища та 

концентрацію розчиненої органічної речовини в часі. 

Публікації автора за матеріалами розділу – [79, 84–86]. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СХЕМИ  

ПЕРЕРОБКИ КОНДЕНСАТУ ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ 

 

 Одним із сучасних напрямків енергетичного використання біомаси є 

газифікація. «Біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина 

органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, 

відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва та 

тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей 

промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна 

до біологічного розкладу» [2, 87]. При газифікації перелічених видів біомаси буде 

утворюватися конденсат, який необхідно переробляти. У цьому розділі 

розглядається розроблення енергоефективної принципової схеми переробки 

конденсату. 

  

4.1. Розробка способу сумісної роботи біогазової та газогенераторної 

установок 

 

 Сумісна робота біогазової та газогенераторної установок дає змогу 

поліпшити їхні економічні показники, а також підвищити вихід біогазу та 

концентрацію метану в біогазі. 

 Здобувачем було запатентовано [88] новий спосіб біологічної переробки 

конденсату з газогенераторної станції в анаеробному реакторі, який передбачає 

сумісну роботу біогазової та газогенераторної установок. Розроблений спосіб 

відрізняється від існуючих тим, що органічна речовина конденсату 

перероблюється в біогаз в анаеробному реакторі, а фізична теплота 

генераторного газу використовується для потреб біогазової установки.   

 На рис. 4.1 показано принципову схему сумісної роботи промислової 

біогазової та газогенераторної установок.  
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Рис. 4.1. Принципова схема сумісної роботи промислової біогазової та 

газогенераторної установок: 

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 – біовугілля; J – тверда фракція 

збродженої маси; N – свіжий субстрат. 

  

Сумісна робота установок здійснюється наступним чином. Для газифікації 

використовується біомаса A, що надходить в реактор 1 газогенераторної 

установки. З реактора 1 генераторний газ B з температурою 200-300 °С подається 

на охолодження в холодильник 2, де охолоджується до температури 110-120 °С. 

Рідка фракція збродженої маси C після прес сепаратора 5 надходить до 

холодильника 2. Підігріта вода D використовується для розбавлення субстрату E 

в ємності 3, в яку подається свіжий субстрат N. Рідкий субстрат E подається в 

анаеробний реактор 4, в якому відбувається процес його біологічної конверсії з 

утворенням біогазу F. Генераторний газ G барботується через шар рідкого 
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субстрату анаеробного реактора 4, охолоджується, внаслідок чого відбувається 

конденсація смоли, фенольних сполук, жирних кислот, водяної пари тощо, які 

входять до складу генераторного газу та перемішування рідкого субстрату 

генераторним газом. Сконденсовані органічні речовини слугують додатковим 

поживним середовищем для мікробних популяцій. 

На виході з біогазової установки отримується горючий газ, який  

складається з суміші генераторного газу і біогазу. Цей газ без додаткового 

охолодження й очищення можна використовувати як для роботи пальників 

котельних установок, так і для спалювання у двигунах внутрішнього згоряння. 

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.  

  

4.2. Ефективність перетворення біомаси при сумісній роботі біогазової та 

газогенераторної установок 

 

Було розглянуто роботу газогенераторної електростанції на біомасі 

потужністю 50 кВт. Визначено параметри біогазової установки для перероблення 

конденсату з цієї електростанції, складено матеріальний баланс процесу бродіння 

в реакторі біогазової установки та визначено необхідний об’єм біогазового 

реактора. При цьому оцінено величину фізичної теплоти, яка вноситься вологим 

генераторним газом до реактора біогазової установки та оцінено значення 

хімічної теплоти виробленого біогазу.  
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4.2.1. Матеріальний баланс часткової газифікації деревної тріски та 

енергетичний баланс газогенераторної електростанції  

 

Складемо матеріальний баланс часткової газифікації деревної тріски в 

газогенераторній електростанції потужності 50 кВтел.  

В роботі [30] наведено результати досліджень часткової газифікації 

деревної тріски (ρ = 587 кг/м
3
;  W

r
 = 14,2%; Ad = 1,33%). В результаті 

експерименту були отримані наступні параметри газифікації 1 кг робочої маси 

палива:  

– маса повітря  –  0,750 кг;  

– маса сухого газу – 1,183 кг;  

– маса біовугілля –  0,209 кг; 

– маса конденсату –  0,321 кг; 

– маса смоли – 0,0017 кг.  

Обсяг виробленої електричної енергії з генераторного газу, отриманого з 

1 кг палива (Еел), обчислимо за такою залежністю [28, 30, 89, 90] 

 

 
р

сг н
ел

m Q
Е

3,6

 
 ,      (4.1) 

де 
сгm  – маса сухого газу, отриманого із 1 кг палива, кг/кг;  

р

нQ  –   нижча      теплота      згоряння    сухого   газу, МДж/кг.   Приймаємо  

р

нQ  = 7,178 МДж/кг [30]; 

  – коефіцієнт корисної дії дизель-генератора. Приймаємо =0,35.  

Підставивши числові значення в залежність (4.1), визначили обсяг 

виробленої електричної енергії з генераторного газу, отриманого з 1 кг деревної 

тріски 

ел

кг МДж
1,183 7,187 0,35

кВт годкг кгЕ 0,82
МДж кг

3,6
кВт год

 


 



.
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Це означає, що за витрати 1 кг робочого палива за годину, потужність 

енергоустановки буде складати 0,82 кВт. 

Витрата сухого генераторного газу для забезпечення роботи 

енергоустановки  електричної потужності (Nел) обчислили за залежністю [28, 30, 

89, 90]: 

ел
сг р

н

3,6 N
B

Q





.      (4.2) 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.2), визначили 

витрату сухого генераторного газу для забезпечення роботи енергоустановки  

потужності 50 кВтел 

 

сг

МДж
3,6 50 кВт

кгкВт год
B 71,647

МДж год
7,187 0,35

кг




 



. 

 

Витратау палива ( рпB ), необхідного для забезпечення виробництва 

генераторного газу з витратою Bсг обчислили за залежністю [30, 89]: 

 

сг
рп

B
B

1,183
 .       (4.3) 

 Підставивши числові значення величин в залежність (4.3), визначили 

витрату робочого палива 

 

рп

кг71,647 кггод
B 61

кг год1,183
кг

  .     

 

В табл. 4.1 наведено складений матеріальний баланс часткової газифікації 

деревної тріски в газогенераторній установці за годину її роботи.  
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Таблиця 4.1  

Матеріальний баланс часткової газифікації біомаси  

за годину роботи газогенератора 

Прихід Витрата 

Маса кг/год Маса 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% 

 

В результаті роботи газогенераторної установки отримуємо 19,69 кг/год 

або 472,12 кг/добу конденсату і смоли.  

Враховуючи те, що для енергоустановки потужністю 50 кВтел необхідно 

61 кг деревної тріски за годину, а в роботі [30] наведено енергетичний баланс 

енергоустановки, що генерує електричну енергію з генераторного газу, який 

вироблено з 1 кг робочого палива, отримали енергетичний баланс 

газогенераторної установки з дизель-генератором електричною потужністю 50 

кВт, який наведено в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2  

Енергетичний баланс газогенераторної установки  

з дизель-генератором електричною потужністю 50 кВт   

Прихід кДж % Витрата кДж % 

1 2 3 4 5 6 

Хімічна теплота 

робочого палива  
971852 94,9 

Хімічна теплота 

сухого газу  
437858 45,2 

Фізична теплота 

палива  
2684 0,2 

Фізична теплота 

газу  
26596 2,7 

1Q 5Q

2Q 6Q



119 

 

Продовження таблиці 4.2  

1 2 3 4 5 6 

Фізична теплота 

повітря  
915 0,1 

Хімічна теплота 

біовугілля  
434564 44,9 

Теплота термічного 

розпаду біомаси  
48617 4,8 

Фізична теплота 

біовугілля  
17629 1,8 

 

Разом 
1024068 100 

Фізична теплота 

водяної пари  
11224 1,2 

Нев’язка теплового балансу 5,4% 

ККД=89,8% 

Хімічна теплота 

смоли  
3111 0,285 

Фізична теплота 

смоли  
146 0,015 

Втрати теплоти 

 
37454 3,9 

Разом 968582 100 

 

З даних, наведених в табл. 4.2 видно, що фізична теплота, яка вноситься з 

вологим генераторним газом в біогазову установку становить 

фіз 6 9 11Q Q Q Q 26596 кДж 11224 кДж 146 кДж 37966 кДж       . 

 

4.2.2. Матеріальний баланс процесу бродіння в реакторі біогазової 

установки  

 

Добова доза завантаження реактора біогазової установки містить 

коров’ячий гній, конденсат та воду. Добову витрату цих трьох компонентів 

обчислили, виходячи з наступних умов: 

– добова витрата конденсату (BК) – 472,12 кг/добу;  

– масова концентрація конденсату в субстраті (fК,S) – 8%;  

– вміст сухої речовини гною в субстраті (fСР,S) – 8%; 

3Q 7Q

4Q 8Q

9Q

10Q

11Q

12Q
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– вміст сухої речовини у коров’ячому гної (fCР,КГ) – 22,87% (було взято як у 

проведеному експерименті, див. табл. 2.2). 

Добові витрати конденсату та субстрату зв’язані залежністю [20, 22]: 

 К S К,SB B f  .      (4.4) 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.4), визначили 

добову витрату субстрату 

 

К
S

К,S

кг конденсату
472,12

B кг cубстратудобу
B 5900,73

f 0,08 добу
   . 

Добова витрата субстрату становить 5900,73 кг/добу. Така кількість гною 

утворюється на фермі з поголів’ям у 120-130 корів [89].  

Об’єм біогазового реактора визначимо за залежністю [21] 

 

S
Р S S,Р

S

B
V f   


,      (4.5) 

де 
S  – густина субстрату, тонн/м

3
. Візьмемо 1,2 тонн/м

3
;
  

S  – час перебування субстрату в реакторі. Час перебування субстрату в 

реакторі приймали за 27 діб;
  

S,Рf  – частка реактора, що наповнена субстратом. Зазвичай це значення 

становить 0,7-0,9 залежно від типу сировини. Візьмемо S,Рf =0,8. 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.5), визначили 

об’єм біогазового реактора 

3

Р

3

тонн5,9
доба

V 27 діб 0,8 106,2 м
тонн1,2

м

    .

 

Добові витрати сухої речовини гною та субстрату зв’язані такою 

залежністю [20, 22]: 

СР S СР,SB B f  .      (4.6) 
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Підставивши числові значення величин в залежність (4.6), визначили 

добову витрату сухої речовини гною 

 

СР S СР,S

кг субстрату кг СР гною
B B f 5900,73 0,08 472,12

добу добу
     . 

Добові витрати сухої речовини та гною зв’язані такою залежністю [20, 22]: 

СР ГН СР,ГНB B f  ,      (4.7) 

де СР,ГНf  – вміст сухої речовини в гної.  

Підставивши числові значення величин в залежність (4.7), визначили 

добову витрату коров’ячого гною 

СР
ГН

СР,ГН

кг СР
472,12

B кг КГдобу
B 2264,25

0f доб22 7 у, 8
   . 

 

Добову витрату води визначали згідно з прийнятим робочим складом 

субстрату  

S ГН ДК ВB B B B   .     (4.8) 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.8), визначили 

добову витрату води 

В

кг кг кг кг
B 5900,73 2264,25 472,12 3164,36

добу добу добу добу
     

Добові витрати сухої речовини конденсату та конденсату зв’язані такою 

залежністю [20, 22]:  

СР,К К СР,КB B f  ,      (4.9) 

де СР,Кf  – вміст сухої речовини в конденсаті.  

Підставивши числові значення величин в залежність (4.9), визначили 

добову витрату сухої речовини конденсату 

СР,К

кг кг
B 472,12 0,027 12,74

добу добу
   . 
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Добове органічне навантаження на реактор визначали із наступної 

загальновідомої залежності [20–22, 89]: 

 

d,КГ d,К

СОР СР,КГ СР,К

100% А 100% А
B B B

100% 100%

 
    ,  (4.10) 

 

де d,КГА  – вміст золи в сухому залишку коров’ячого гною;  

d,КА  – вміст золи в сухому залишку конденсату. 

Середнє значення вмісту золи у сухому залишку коров’ячого гною 

становить 20% згідно з отриманими здобувачем результатами. Вміст золи у 

сухому залишку конденсату візьмемо 27,62% (було взято, як у проведеному 

експерименті, див. табл. 2.2). 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.10), визначили 

добове органічне навантаження на реактор  

 

св
СОР

кг 100% 20% кг 100% 27,62% кг СОР
B 472,12 12,74 386,8

добу 100% добу 100% добу

 
     . 

 

Отже, органічне навантаження на реактор становить 386,8 кг СОРсв/добу.  

Добовий вихід метану з конденсатовмісного субстрату в безперервному 

режимі біогазової установки визначали з пропорції (3.12). 

Вихід метану з субстрату, який складався з коров’ячого гною для 

безперервного режиму біогазової установки визначали з наступної залежності 

[20-22, 89]: 

    б,ГН S СОР СОР,к SY B Y     ,    (4.11) 

 

де  YСОР,к – питомий вихід метану з СОРк, дм
3
 СН4 / кг СОРк. Приймали за 415 дм

3
 

СН4 / кг СОРк;  

 S   – масова частка СОРбк від СОР гною. 
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Підставивши числові значення величин в залежність (3.10), визначили 

масову частку  S 27   : 

 

1
3

3 1 1

3

г0,037 доба 4,69
г 1,23дм

27 1 26,76 0,37
гдм 0,075 доба 0,037 доба 67,2

дм



 

 
      
  
 

. 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.11), визначили 

вихід метану з субстрату, який складався з коров’ячого гною для безперервного 

режиму роботи біогазової установки 

 
3 3

св 4 бк
б,ГН

бк св

кг СОР дм СН кг СОР м
Y 27 386,8 415 0,37 58,02

добу кг СОР кг СОР добу
    .

 

Добовий вихід метану з конденсатовмісного субстрату та з субстрату, що 

не містив у своєму складі конденсату відповідно в періодичному режимі роботи 

біогазової установки визначали за залежностями Гомпертца [60, 61] 

 
i 2

m,i i

п,КВ КВ i

i 1 i

e I (L )
Y X P exp exp 1

P





    
       

  
 ,   (4.12) 

  m
п,ГН ГН

e I (L )
Y X P exp exp 1

P

    
       

  
,    (4.13) 

де 
КВX  – значення ХСК конденсатовмісного субстрату;  

ГНX  – значення ХСК субстрату із коров’ячим гноєм. 

На основі отриманих результатів проведених експериментів було 

визначено, що метановий потенціал коров’ячого гною становить 30,2 дм
3
/кг ХСК, 

тривалість лаг-фази утворення метану становить 12 діб, інтенсивність виходу 

метану з коров’ячого гною становить 4 дм
3
/кг ХСК·добу, метановий потенціал 

конденсату становить 51,5 дм
3
/кг ХСК, тривалість лаг-фази утворення метану з 

конденсату становить 20 діб,  інтенсивність виходу метану з конденсату 2,7 

дм
3
/кг ХСК·добу. Значення ХСК конденсатовмісного субстрату становить 144,56 

кг ХСК, а значення ХСК субстрату з коров’ячим гноєм становить 184,49 кг ХСК.  

Підставивши числові значення величин в залежність (4.12) та (4.13), 

визначили добовий вихід метану з конденсатовмісного субстрату та з субстрату, 
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що не містив у своєму складі конденсату відповідно в періодичному режимі 

роботи біогазової установки 

 

3

3

п,КВ 3

3

3

3

2,71 4 дм
(12 27 )доба

144,56 кг ХСК 30,2 дм кг ХСК доба
Y 27 exp exp 1

30,2 дмкг ХСК

кг ХСК

2,71 2,7 дм
(20 доба 27 доба)

51,5 дм кг ХСК доба
exp exp 1

51,5 дмкг ХСК

кг ХСК

  
          

  
  
  

  
   

     
  

 
 

313,77 дм ,



 




    

 

3

3

п,ГН 3

3

2,71 4 дм
(12 27)доба

184,49 кг ХСК 30,2 дм кг ХСК
Y 27 exp exp 1

30,2 дмкг ХСК

кг ХСК

10,58 дм .

  
          

  
  
  



  

Підставивши числові значення величин в залежність (3.12), визначили 

добовий вихід метану 

 

 
3 3

4 4
б,КВ 3

4

3 3 3

4 4 4

м СН 13,77 дм СН
Y 27 58,02

добу 10,58 дм СН

м СН м СН м СН
46,51 29 75,51

добу добу добу

  

  . 

 

Отже, вихід метану становить 75,51 м
3
/добу (при цьому 46,51 м

3
/добу або 

61,6% утворюється з коров’ячого гною, а 29 м
3
/добу або 38,4% утворюється з 

конденсату) або ураховуючи те, що густина метану становить 0,717 кг/м
3
 маємо 

вихід метану 54,14 кг/добу.   

Ураховуючи те, що для конденсатовмісного субстрату середнє значення 

об’ємної концентрації метану в біогазі становить 70,2%, інших газів 2,5%, а 
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також те, що густина вуглекислого газу становить 1,98 кг/м
3
 маємо вихід 

вуглекислого газу 58,41 кг/добу. 

Добовий вихід відпрацьованого субстрату визначали з наступної 

залежності [20-22]: 

 

бк

СН 4,КГ

з,СОР S

СОР

B
B B

Y
  ,     (4.14) 

де СН 4,КГB  – добовий вихід метану з коров’ячого гною, дм
3
 СН4 / доба. 

Підставивши числові значення величин в залежність (4.14) визначили 

добовий вихід відпрацьованого субстрату  

 

3

з,СОР 3

м46,51кг кгдоба
B 5900,73 5775,97

мдоба доба0,375
кг

   . 

В табл. 4.3 наведено складений матеріальний баланс метанового бродіння 

в реакторі біогазової установки за добу її роботи.  

Таблиця 4.3  

Матеріальний баланс метанового бродіння в реакторі біогазової установки 

Прихід Витрата 

Маса кг/добу Маса кг/добу 

Коров’ячий гній 

Конденсат 

Вода 

 

Разом 

2264,25 

472,12 

3164,36 

 

5900,73 

Сухий CH4 

Сухий CO2 

Відпрацьований 

субстрат  

Разом 

54,14 

58,41 

 

5775,97 

5888,52 

Нев’язка матеріального балансу 0,19% 

 

Таким чином, складено матеріальний баланс часткової газифікації 

деревної тріски в газогенераторній установці, наведено енергетичний баланс 

газогенераторної установки з дизель-генератором потужністю 50 кВтел. Складено 

матеріальний баланс процесу бродіння в реакторі біогазової установки та 
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визначено необхідний об’єм біогазового реактора для перероблення конденсату 

сумісно з коров’ячим гноєм. 

Як свідчить практична реалізація проектів малих біогазових установок, 

при об’ємі реактора 100 м
3
 потужність дизель-генератора становить 25 кВт [20, 

22]. Таким чином, при сумісній роботі біогазової та газогенераторної установок із 

зазначеними параметрами, загальна потужність дизель-генератора буде 

становити 50 кВт з генераторного газу та 25 кВт з біогазу або загалом 75 кВт. 

При цьому, згідно розрахунків, 38,4% метану утворюється з конденсату. Тому за 

рахунок органічних речовин конденсату виробляється 25 кВт ∙ 0,384 = 9,4 кВт 

електроенергії. 

 

4.2.3. Енергетична доцільність сумісної роботи біогазової та 

газогенераторної установок 

 

 Було оцінено кількість теплоти, яка вноситься вологим генераторним 

газом в біогазові установку. З даних табл. 4.2 знаходили, що Qфіз = 38 МДж/год. 

Оцінили кількість хімічної теплоти біогазу, що утворюється при сумісній 

переробці. Хімічна теплота біогазу становить:  

QБГ = 75,51 м
3
/добу

 · 35,8 МДж/м
3
 = 2703,3 МДж/добу = 112,6 МДж/год, 

де 35,8 МДж/м
3
 – теплота згоряння біогазу [86], 75,51 м

3
/добу це добовий вихід 

метану, що міститься у біогазі.  

 Тоді відношення фізичної теплоти генераторного газу до хімічної теплоти 

біогазу буде становити 

МДж38
год

100% 33,7%
МДж112,6

год

  . 

 Частка витрат енергії біогазу на власні потреби становить 21-100 % в 

залежності від об’єму реактора, пори року та інших факторів [85, 89], а біогазові 

установки з об’ємом реактора до 25 м
3
 мають негативний енергетичний 

баланс [89]. 
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 Таким чином, при сумісній роботі газогенераторної установки потужністю 

50 кВт і біогазової установки з об’ємом реактора 106,2 м
3
 можливе часткове 

теплозабезпечення потреб біогазової установки за рахунок фізичної теплоти 

генераторного газу.  

 

4.2.4. Поводження із збродженою масою 

 

 Після прес-сепаратора частину рідкої фракції збродженої маси повторно 

використовують для розбавлення субстрату до необхідної вологості. Іншу 

частину рідкої фракції пропонується вивозити на ставки-відстійники, а потім 

стічні води доочищувати до прийнятних значень. 

 За концентрації фенольних сполук у грунті, що не перевищує 0,136 мг/кг, 

фенольні сполуки не впливають та не мають ніякого ефекту на властивості 

грунту [91]. Оскільки концентрація фенольних сполук у збродженій масі відома і 

становить 62,5 мг/дм
3
. Звідси слідує, що за використання рідкої збродженої маси 

в якості добрив без шкоди для грунту треба вносити рідку зброджену масу до 

2,176 см
3
/кг. 

 Зазвичай норми внесення рідкої збродженої маси розраховують виходячи 

з кількості азоту, що потрапляє до грунту. У разі недостатньої кількості азоту 

рекомендується поповнити його нестачу іншими органічними добривами. 

 

4.3. Розробка конструкції біогазової установки малої потужності для 

переробки конденсату побутових газогенераторних електростанцій на 

біомасі  

 

 В країнах південно-східної Азії (Китай, Індія, Філіпіни) широко 

використовуються невеликі газогенераторні електростанції малої потужності до 

50 кВтел, що працюють на місцевих видах палива. В останні десятиліття такі 

електростанції набувають поширення і в Європі (Німеччина, Австрія, Данія, 

Чехія, Словаччина).   
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 Створюються дослідні зразки газогенераторних електростанцій і в 

Україні. Перевагами газогенераторних електростанцій є автономність і низька 

ціна на електроенергію. В той же час ці електростанції продукують відход – 

конденсат. Наразі відсутня достовірна інформація щодо безпечного поводження з 

конденсатом цих станцій. Як показали проведені експериментальні дослідження в 

другому розділі, конденсат доцільно переробляти в біогазовій установці.   

 Для використання біогазових установок на базі сировини невеликих 

фермерських господарств актуальним питанням є їхня енергетична ефективність 

виробництва біогазу.  

 Існують різні методи підвищення енергетичної ефективності біогазових 

установок малої потужності, зокрема застосування пристроїв для перемішування 

субстрату. Відомі конструкції само-перемішуючих пристроїв, у яких 

використовується підйомна сила ковпака газгольдера змінного об’єму. Підйомна 

сила викликає переміщення ковпака вгору, а для перетворення поступального 

руху ковпака в обертальний рух пристрою для перемішування застосована 

передача гвинт-гайка [92, 93]. Проте в результаті корозії передача гвинт-гайка 

швидко руйнується.    

 Тому було поставлено завдання розробити нову, більш надійну 

конструкцію біореактора з пристроєм для перемішування верхнього шару 

субстрату та руйнування кірки на його поверхні.  

Сутність запропонованої конструкції біореактора пояснюється 

кресленнями на рис. 4.2, на якому зображена схема біореактора. Зазначена 

конструкція запатентована [94]. 

Біореактор складається з метантенку 1, газгольдера 2, кільцевої камери 3, 

заповненої водою. У метантенку 1 встановлений вал 4, на якому закріплені лопаті 

5 та барабан 6. До газгольдера 2 і барабана 6 приєднаний канат 7. До барабана 6 і 

противаги 8 приєднаний канат 9. Для подачі гною призначений трубопровід 10, 

для виходу збродженої маси – трубопровід 11, для відбору біогазу – штуцер 12. 

Кожна лопать 5 з’єднана поліамідними стрічками 13 у вигляді концентричних 

кіл. 
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Рис. 4.2. Схема біореактора: 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. 

 

Біореактор працює таким чином. У метантенк 1 через трубопровід 10 

подається гній. Через деякий час зі зброджуваної маси починає виділятися біогаз, 

який спочатку заповнює простір під газгольдером, а потім піднімає його. При 

цьому канат 7, який прикріплений до газгольдера, починає обертати барабан 6, 

який закріплений на валу 4. Разом з валом 4 обертаються і лопаті 5, які 

перемішують зброджувану масу, а також руйнують кірку, що утворюється на 

поверхні зброджуваної маси. Завдяки перемішування верхнього шару субстрату і 

руйнуванню кірки на його поверхні процес виділення біогазу значно 

інтенсифікується. На поверхні поліамідних стрічок 13 розміщуються колонії 

мікроорганізмів, що виробляють біогаз. 

Під час відбору біогазу через штуцер 12 газгольдер 2 починає опускатися. 

При цьому противага 8 із закріпленим на ній канатом 9 створюють на барабані 6 
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крутний момент, який починає обертати вал 4 у протилежному напрямку. Тобто 

всяке переміщення газгольдера 2 вгору чи вниз зумовлює обертання валу 4 з 

лопатями 5. Таким чином, процес перемішування зброджуваної маси 

відбувається автоматично.  

Використання канатної тяги та горизонтального валу з лопатями дає змогу 

для перемішування субстрату використати підйомну силу газгольдера, яку 

створює тиск біогазу. Таким чином, процес перемішування субстрату є постійним 

у часі та автоматичним і не потребує додаткових витрат електричної енергії.  

Обгрунтуємо цей висновок наступними розрахунками.  

Приймемо об’єм метантенка біореактора  за 40 м
3
 (діаметр Dm = 3200 мм; 

Hm = 5000 мм). Із конструктивних міркувань приймали, що діаметр газгольдера 

Dг =3300 мм, а діаметр барабана dб =800 мм.  

Згідно літературних даних у метантенках з об’ємом до 100 м
3
 робочий 

тиск біогазу становить 50-200 мм.вод.ст., а необхідна потужність приводу 

мішалки з вертикальним валом і горизонтальними лопатями радіусом до 2000 мм 

становить до 1 кВт [20, 22].  

Зважаючи на значно менший об’єм біореактора та горизонтальне 

розміщення валу мішалки у верхніх шарах субстрату, приймемо орієнтовно 

необхідну потужність для перемішування 0,5 кВт. Ця потужність буде 

розвиватись при опусканні газгольдера завдяки крутному моменту Тп, який 

створює противага.    

Кутову швидкість валу мішалки ( В ) визначали за загальновідомою 

залежністю [95]:  

В

n

30

 
  ,       (4.15) 

де n  – частота обертання валу мішалки, 
1хв
. При рекомендованій частоті 

обертання валу мішалки n = 2 .. 4 об/хв [21, 22], приймали n = 3 об/хв.  

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.15), маємо: 

1
1

В

3,14 3 хв
0,314 с

30 с / хв
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Необхідний момент (
пT ) визначали з такої загальновідомої залежності 

[95]: 

 п
п

В

P
T 


,       (4.16) 

 

де 
пP  – потужність, 

Н м
Вт

с

 
 
 

.  

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.16), маємо: 

п 1

Н м
500

сТ 1592 Н м
0,314 с



   . 

      

Величину колової сили (
AQ F ) визначали з рівняння [96, 97]: 

 п A

d
T Q F

2
  ,     (4.17) 

де Q – вага противаги, Н;  

AF  – виштовхуюча сила, яка діє на противагу, занурену в субстрат (сила 

Архімеда), Н. 

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.17), отримали: 

 

A

2 1592Н м
Q F 3980Н 398 кг

0,8 м

 
    . 

 

Необхідний об’єм противаги із врахуванням виштовхуючої сили 

визначали за залежністю [96, 97]: 

 

   

A 3 3

п

ч в
3

Q F 398000 г
V 50530 см 0,055 м

г
7,8 1,0

см


   

 


.  (4.18) 
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де 
ч  – густина матеріалу, з якого виготовлена противага, г/cм

3
. Приймемо, що 

противага виготовлена із чавунних пластин прямокутної форми. Густина чавуна 

становить 
ч = 7,8 г/cм

3
;  

в  – густина води, г/cм
3
. Приймемо, що густина води становить 

в =1,0 г/cм
3
. 

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.18), отримали: 

 

 

3 3

п

3

398000 г
V 50530 см 0,055 м

г
7,8 1,0

см

  



. 

Приймали об’єм противаги 0,06 м
3
 = 60 дм

3
.  

При підніманні газгольдера в результаті дії тиску біогазу виникає сила 

тиску біогазу N . Величину цієї сили визначали за залежністю [96, 97]: 

 

 2

г гN 0,785D p .     (4.19) 

 

де 
гp  – тиск біогазу, 

2

кг

см
. Приймемо тиск біогазу за 100 мм.вод.ст., або 0,01

2

кг

см
. 

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.18), визначили 

величину сили тиску біогазу: 

  
2

2

кг
N 0,785 330 см 0,01 855 кг

см
    .    

Крутний момент ( NT ), що виникає від сили N визначали [96, 97]: 

 

б
N

d
T N

2
 .      (4.19) 

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.19), маємо: 

 

N

0,8 м
T 8550 Н 3420 Н м

2
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Потужність, яка виникає на валу мішалки при підніманні газгольдера 

визначали за залежністю [96, 97]: 

N N ВР Т  .      (4.20) 

Підставляючи числові значення величин в залежність (4.20), маємо: 

1

N

Н м
Р 3420 Н м 0,314 с 1074 1,07кВт

с

 
     . 

 

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 відповідно. Ця потужність є достатньою для перемішування 

верхнього шару субстрату та руйнування кірки. При збільшенні діаметра 

газгольдера буде збільшуватись і потужність приводу мішалки. Запропонована 

конструкція забезпечує перемішування зброджуваної маси і руйнування кірки на 

поверхні зброджуваної маси у корпусі.  

Зважаючи на викладене, перероблення конденсату побутових 

газогенераторних електростанцій можна проводити у розробленому біореакторі 

наступним чином. Спочатку конденсат накопичюєть поблизу газогенераторної 

електростанції, а потім доставляють до біогазової установки малої потужності. 

Змішують конденсат з субстратом у пропорції до 8% за масою конденсату, а 

потім конденсатовмісний субстрат перероблюється у біогаз. Внаслідок цього 

вирішується проблема утилізації конденсату газогенераторних електростанцій 

малої потужності. 

 

4.4. Визначення потужності газогенераторних установок, конденсат яких  

можливо переробити на діючих в Україні біогазових установках  

 

 Станом на 01.07.2018 року в Україні працюють 14 біогазових установок на 

різних видах субстратів. Всі установки безперервної дії (проточні). На рис. 4.3 

наведено схему розміщення біогазових та газогенераторних установок на 

території України, а в табл. 4.4 їхні технічні характеристики. 
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Рис. 4.3. Промислові біогазові та газогенераторні установки в Україні  

(станом на 1 липня 2018 року) 

 

Таблиця 4.4 

Технічні характеристики біогазових установок в Україні 

№ 

з/п 

Назва, 

місцезнаходження  

Потуж- 

ність, 

МВтел 

Вид та походження 

сировини 

Примітки 

1 2 3 4 5 

До 2014 року 

1 Біогазова установка,  

м. Запоріжжя 

– Свинячий гній 

свиноферми 

комбінату 

«Запоріжсталь» 

З 1993 року, 

реактор 595 м
3
, 

вироблений біогаз 

спалюють 

2 Біогазова установка, 

смт. Терезине 

Київської обл.  

0,25  Гній ВРХ та 

свиней ферми 

аграрної компанії 

«Еліта» 

2003 рік, 

1150 м
3
 реактор 

 

●15 

●9 

●14 

●8 

●10 

●7 

●12 

□4 
□5 

□2 

□1 

▲24 

▲23 
●6 

□3 

●13 

●11 

○16 

○18 ○17 

○19 

○21 

○22 

○21 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 

3 Біогазова установка,  

сел. Єленівка 

Дніпропетровської 

обл. 

0,18  Свинячий гній з 

свиноферми 

корпорації «Агро-

Овен», відходи 

м’ясокомбінату 

З 2009 року,  

реактор 2000 м
3
  

4 Біогазова станція 

сел. Велика Крупіль 

Київської обл. 

0,635  Гній ВРХ з ферми 

«УМК»,  

кукурудзяний 

силос 

З 2009 року,  

3 реактори по 2400 

м
3
  

5 Біогазовий завод, 

сел. Глобине 

Полтавської обл. 

 

З 2015 

року 

КГУ  

0,5 

МВтел, 

решту 

біогазу 

спалюю

ть 

  

Буряковий жом, 

соєві відходи 

(гідрофуз), 

залишки кукурудзи 

та рослинні 

рештки  

Глобинського 

цукрового заводу 

та заводу із 

переробки сої 

компанії 

«Астарта», гній 

ВРХ із молочних 

ферм 

З 2013 року, 

10 реакторів 

по 3600 м
3
 

Замінює ПГ, що 

використо-вується 

в технологічних 

цілях біогазом 

150 тис. м
3
 за добу  

 

2014 рік 

6 Біогазова станція, 

сел. Єлизаветівка 

Дніпропетровської 

обл.  

 

5,5  

 

 

Курячий послід 

птахофабрики 

ПрАТ «Оріль-

Лідер»,силос 

сорго, стічна вода 

очисних споруд 

10 реакторів 

по 3500 м
3
, 

«зелений» тариф 

 

2015 рік 

7 Біогазовий завод, 

сел. Копанки Івано-

Франківської обл.  

1,1  Свинячий гній –  

90 тис.тонн на рік 

свиноферми  

компанії 

«Даноша», а також 

кукурудзяний 

силос –  

10 тис. тонн на рік 

3 реактори, 

«зелений» тариф, 

13000 м
3
 біогазу за 

добу 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2  3 4 5 

8 Біогазова станція 

«Екоенергія 

Барвінок», сел. 

Барвінок 

Закарпатської обл. 

0,6  ПП «МПП Латекс» «зелений» тариф 

9 Комплекс з 

виробництва 

електроенергії з 

біогазу, сел. Рокитне 

Київської обл.  

2,38  
 

Буряковий жом із 

Рокитнянського 

цукрового заводу 

4 реактори по 2400 

м
3
, 

«зелений» тариф 

 

2017 рік 

10 Біогазовий завод, 

сел. Чорнобаївка 

Херсонської обл.  

3,12  
 

Курячий послід 

із птахофабрики 

ПАТ 

«Чорнобаївське»  

агрохолдингу 

«Авангард» 

«зелений» тариф 

11 Біогазовий завод,  

сел. Мостове 

Миколаївської обл. 

0,4  Гній ВРХ 30 

тонн/добу 

та силос кукурудзи 

10 тонн/добу 

тваринницького 

комплексу «Спрат 

Україна» 

Побудовано 

компанією «Бітек-

Біогаз» 

2018 рік 

12 Біогазова установка, 

м. Вознесенськ 

Миколаївської обл.  

0,125 

 

Виноградний жом 

та силос кукурудзи 

Коньячний завод 

ТОВ «АП Зелений 

гай» 

реактор  

1150 м
3
, 

«зелений» тариф 

 

13 Біогазовий завод, 

м. Волноваха 

Донецької обл 

1,5  

 

Солома та 

пожнивні залишки, 

лушпиння 

соняшнику, 

насіння, вторинна 

сировина олійного 

цеху та гній ферми 

ВРХ, ПрАТ 

«Екопрод». 

1 резервуар  

300 м
3
 

2 реактора 

гідролізу по  

600 м
3
 

2 реактора по 4200 

м
3
 

«зелений» тариф 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2  3 4 5 

14 Біогазова установка, 

сел. Бзів Київської 

обл. 

0,33  Гній та силос 

кукурудзи 

реактор 2000 м
3
  

«зелений» тариф 

15 Біогазова станція, 

смт. Теофіполь 

Хмельницької обл. 

5,1  

 

Буряковий жом, 

кукурудзяний 

силос, 

свинячий гній. 

Теофіпольський 

цукровий завод, 

свиноферма. 

 

«зелений» тариф 

Проект 

другої черги - 

11,5 МВтел 

Планується будівництво біогазових установок 

 

16 Біогазова станція 

смт. Велика 

Димерка 

Київської обл.   

1  Коров’ячий та 

свинячий гній, 

силос 

фермерського 

господарства 

«Журавушка» 

проект 

будівництва, ТЕО, 

комерційна 

пропозиція на 

постачання 

обладнання, 

ТУ на приєднання 

до мережі 

17 Біогазовий завод, 

м. Ладижин 

Вінницької обл. 

 

20  

 

Курячий послід та 

силос кукурудзи 

МХП «Вінницька 

птахофабрика» 

Завершення 

будівництва в 2020 

році 

18 Біогазова установка 

Івано-Франківська 

обл. 

1,1  Відходи 

свинокомплексу 

компанії «Даноша» 

Проект 

19 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської 

обл. 

– Стічна вода 

«Кривбасводокана

ла» 

Проект 

«Зорг біогаз 

Україна» 

20 сел. Капітанівка 

Кіровоградської обл. 

20  Буряковий жом 

1 черга – 6 МВт 

«Агро-спецсервіс» 

Будується 

21 БГУ 3 комплекси 

1 в Чернігівській обл 

та 2 в Київській обл 

– Жом, силос 

енергетичних 

культур, гній 

біогаз 

23,3 млн м
3
/рік 

«Галс-Агро» 

м. Київ 

Будується 

22 сел. Окни Одеської 

обл. 

1,19 та 

4,77 

МВтел 

Силос кукурудзи 

 

Будується 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2  3 4 5 

Газогенераторні установки 

23 м. Вінниця 630 

кВтел 

деревна тріска та 

брикети із 

лушпиння 

соняшнику 

– 

24 м. Малин 

Житомирської обл. 

2 МВтт. деревна тріска 

паперової фабрики 

«Вайдман»  

– 

 

 При загальному об’ємі реакторів біогазових установок 135650 м
3
 і часу 

перебування субстрату в реакторі 27 діб добова витрата субстрату буде становити 

  

3
3 м

135650 м : 27 діб 5024
добу

  .  

 Приймемо масу 1 м
3
 субстрату за 1 тонну, а вміст конденсату в субстраті 

8%. Визначимо кількість конденсату, що може бути добавлений у субстрат  

т т
5024 0,08 402

добу добу
   . 

 Приймемо середній вихід конденсату при газифікації біомаси на рівні 

30%. Визначимо кількість біомаси, з якої при газифікації утворюється 402 тонн 

на добу конденсату 

т т т
402 :0,3 1340 56

добу добу год
  .      

 Попередньо було визначено, що з 1 кг біомаси через газифікацію можна 

виробити 0,82 кВт електроенергії. Тоді з 56 тонн/год біомаси можна буде 

виробити 

3 3кг кВт кВт
56 10 0,82 46 10

год кг год
      електроенергії. 

 Тобто наявні 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. 
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4.5. Екологічна ефективність мікробіологічного перероблення конденсату  

 

 Як відомо до складу конденсату газогенераторної установки входить 

понад 200 різних органічних сполук, у тому числі фенол, який спричиняє 

найбільш негативні наслідки на довкілля. Одним з напрямків утилізації 

конденсату є спалювання фенольних стоків. При цьому утворюється вуглекислий 

газ. Для оцінки його об’ємів розглянемо реакцію згоряння [38]: 

6 5 2 2 2С H OH 7O 6CO 3H O   .    (4.17) 

Запишемо рівняння (4.17) у вигляді: 

6 5 2 2 21моль С H OH 7 моль O 6 моль CO 3 моль H O   .  (4.18) 

Підставивши в рівняння (4.18) вагу 1 моля вуглецю, кисню та 

вуглекислого газу, маємо: 

 

6 5 2 2 294 кг С H OH 224 кг O 264 кг CO 54 кг H O   ,   (4.19) 

або 

6 5 2 2 21кг С H OH 2,38 кг O 2,8 кг CO 0,57 кг H O   .  (4.20) 

  

 Таким чином, для повного спалювання 1 кг фенолу, що міститься у 

конденсаті теоретично необхідно 2,38 кг кисню і при цьому утворюється 2,8 кг 

вуглекислого газу. 

 Отже для обчислення кількості вуглекислого газу, який утворюється при 

повному спалюванні фенолу, що міститься у конденсаті, можна використати таку 

залежність: 

2 6 5СО С Н ОНМ 2,8М .      (4.21) 

 Крім фенолу в конденсаті є й інші органічні сполуки, які при спалюванні 

теж виділяють вуглекислий газ.  

 Отже при мікробіологічній переробці конденсату у біогазовій установці 

відбувається зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу у порівнянні із 

його спалюванням. 



140 

 

4.6. Поширення анаеробної утилізації шкідливих органічних речовин на 

перероблення конденсату газифікації каналізаційного мулу  

  

 Технологія газифікації деревної біомаси найбільш розповсюджена і 

досліджена. Крім того такі види біомаси як каналізаційний мул, курячий послід, 

кістки ВРХ теж доцільно газифікувати і відповідно переробляти конденсат, що 

при цьому утворюється. Тому в рамках цієї роботи були виконані дослідження 

газифікації каналізаційного мулу. 

 КОС у всіх містах України збудовано за технологічними схемами, якими 

не передбачено використання осадів стічних вод. Методами оброблення осадів 

первинних відстійників є їхнє зневоднення та тривале зберігання на мулових 

майданчиках. На сьогодні мулові майданчики міських КОС переповнені. 

Наприклад у Львові мулові майданчики займають площу 22 га, на якій 

накопичено понад 1,6 млн. тонн осадів та щодня на них вивозиться по 3 тис. тонн 

свіжих осадів [98–100].  

Осади стічних вод чинять негативний вплив на ґрунтові води, відкриті 

водойми та повітряний басейн. Під час часткового аеробного розкладу на 

мулових полях у атмосферу виділяється метан, який є парниковим газом. 

Поліпшити екологічний стан можна за допомогою переробки свіжих та 

накопичених осадів. Свіжі осади мають достатній біогазовий потенціал. 

Натомість висушені осади придатні до термічної конверсії у генераторний газ 

[101, 102].  

 Україна як асоційований член ЄС має виконувати положення Директиви 

ЄС 91/271/ЄЕС, якою регламентовано поводження з осадами стічних вод. Згідно 

з цією Директивою осади мають бути захоронені та утилізовані. Насамперед 

зазначимо, що Німеччина має на усіх очисних спорудах біогазові установки, а у 

Польщі у всіх великих містах на очисних спорудах побудовано біогазові 

установки. Як показує світовий досвід, ефективним методом переробки свіжих 

осадів стічних вод є анаеробний метод [99–101, 103, 104]. 



141 

 

 Наразі в містах України відбувається реконструкція станцій очищення 

стічних вод (м. Київ, м. Львів та ін.). Проектами передбачено встановлення 

біогазових установок, установок для зневоднення переробного субстрату і 

термічних пічок для спалювання попередньо висушеного субстрату. Проте 

потужність пічок розрахована на спалювання лише поточного сухого субстрату. 

В той же час, наприклад, на КОС м. Києва та м. Харкова накопичилися мільйони 

тон каналізаційного мулу за 30–40 років їхньої роботи. Цей мул зберігається й 

накопичується на полях фільтрації, які займають площу 100–200 га міської 

території та становить величезну екологічну небезпеку, особливо для м. Києва, де 

внаслідок прориву дамб можливе потрапляння мулу в р. Дніпро. 

 Аналіз сучасних напрямків перероблення та утилізації осадів стічних вод 

свідчить про те, що в країнах Європи відмовляються від спалювання осадів і 

переходять на інші технології [105]. Серед причин відмови виділимо –  

економічні (непомірно високі експлуатаційні витрати) і екологічні (посилення 

вимог до очищення димових газів). Енергетичні установки потребують 

вартісного обладнання очищення димових газів. Так, наприклад, вартість 

спалювання 1 тонни мулу із очисних споруд м. Брно (Чехія) складає 

1000 крон [105]. 

 На відміну від прямого спалювання, технологія газифікації дозволяє 

підвищити енергоефективність використання відходів і покращити енергетичні 

показники. При горінні газового палива утворюється набагато менше токсичних 

продуктів неповного згоряння. Навіть за випадків високого вмісту забруднень 

вихідного матеріалу можна проводити доочищення горючого газу, об’єм якого 

менший ніж димового газу, що утворюється внаслідок спалювання [7].   

 Враховуючи сучасні тенденції поводження з каналізаційним мулом в 

Інституті відновлюваної енергетики НАН України за участю здобувача було 

розроблено енергоефективну схему утилізації осадів з мулових майданчиків [105, 

106]. Схема складається з таких етапів: 

 – виробництво паливних гранул з мулу;  

 – термохімічне перероблення гранул методом часткової газифікації. 
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 На рис. 4.4 наведено один з варіантів схеми виробництва гранул. Мул 

автонавантажувачем подається у приймальний бункер, звідки дозовано 

надходить на стрічку конвеєра.  

  

 
  

Рис. 4.4. Схема виробництва паливних гранул з мулу: 

1 – автонавантажувач; 2 – приймальний бункер; 3 – стрічковий 

конвеєр; 4 – якірна мішалка; 5 – шнековий екструдер;  

6 – сітчастий конвеєр; 7 – піддон; 8 – роликовий конвеєр;  

9 – сушарка. 

  

 На конвеєрі з мулу видаляються сторонні предмети (цегла, скло, 

деревина), а електромагніт видаляє метал. Очищений мул надходить у якірну 

мішалку, в яку, за необхідності, додається тирса або подрібнена солома такою 

кількістю, щоб вміст вологи у суміші становив 60–65 %. Далі перемішана маса 

надходить у шнековий екструдер, звідки виходить у вигляді гранул 10–15 мм. 

Гранули сітчастим конвеєром транспортуються на піддони для сушіння. Сушіння 

гранул відбувається відпрацьованим теплоносієм у тунельній багатоярусній 

сушарці до набуття вмісту вологи у гранулах значення 25–30 %. 

 За розробленою схемою було проведено грануляцію свіжого мулу з 

львівських КОС. Мул був відібраний у середині грудня 2016 року і мав різкий 

специфічний запах. Для виготовлення гранул з мулу в нього додавали тирсу до 
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5% за масою. Сушіння гранул відбувалося природним шляхом у приміщенні 

лабораторії за температури 15–18 ºС. Була також відібрана партія мулу тривалого 

зберігання Бортницької станції аерації. 

 За стандартними методиками визначали вологість та вміст золи у 

вихідному мулі, гранулах, а також насипну щільність гранул (див. табл. 4.5). 

Газифікацію гранул мулу проводили на експериментальній установці, детальне 

описання її роботи приведено в роботах [8, 105]. 

                                                                                                     Таблиця 4.5  

Характеристики вихідного мулу та отриманих гранул 

Показник Мул із КОС, м. Київ Мул із КОС, м. Львів 

Вміст вологи, % 

Мул 

Гранули після сушки 

 

62,3–72,9 

7,8-8,4 

 

75,4 

14,6 

Вміст золи, % 

Мул 

Гранули після сушки 

 

42,4 

42,4 

 

36,8 

24,2 

Насипна щільність 

гранул, кг/м
3 

 

545 

 

210 

 

 На першому етапі експериментів, які проводили на гранулах із мулу КОС 

м. Києва визначали максимально допустиму температуру часткової газифікації за 

умови відсутності спікання коксозольного залишку. Було встановлено, що при 

питомих витратах повітря дуття 150,0 м
3
/м

2·год у реакторі встановлюється 

температура 800-850 ⁰С. За такої температури коксозольний залишок спікався по 

усьому перерізу реактора і перешкоджав проходженню повітря. Зменшуючи 

витрату повітря, встановили, що за температури 700 ⁰С коксозольний залишок не 

спікався. Подальші експерименти проводили з врахуванням обмежень 

температури в реакторі 700 ⁰С. 
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 Інтенсивність часткової газифікації мулу складала 90,8 кг/м
2·год для 

гранул мулу з КОС м. Києва і 123,0 кг/м
2·год для гранул мулу з КОС споруд м. 

Львова. Вихід коксозольного залишку склав 53% (КОС, м. Київ) і 63% (КОС, м. 

Львів) від сухої маси гранул. 

Було отримано конденсат, що становив 27% від робочої маси гранул, 

виготовлених як з мулу КОС м. Києва так і з мулу КОС м. Львова. Конденсат 

містив біля 2% нерозчиненої смоли. В табл. 4.6 наведено склад отриманого газу 

та нижча теплота його згоряння, визначена розрахунковим шляхом.  

                                                                                                                Таблиця 4.6 

Склад газу із мулу та нижча теплота згоряння 

Показ-

ник 

 

Мул з КОС,  

м. Київ 

Мул з КОС,  

м. Львів 

Показ-

ник 

 

Мул з КОС,  

м. Київ 

Мул з КОС,  

м. Львів 

Газ, %ОБ 

Н2 

N2 

CO 

CO2 

CH4 

C2H2 

C2H6 

 

10,3 

52,9 

10,4 

4,11 

18,6 

0,93 

0,24 

 

11,6 

48,7 

7,24 

5,52 

20,6 

2,28 

0,55 

C3H6 

C3H8 

H2S 

IC4Н10 

C4Н10 

C2H5OH 

H2O 

QНР, 

МДж/м
3 

0,29 

0,05 

0,02 

0,06 

0,12 

0 

1,70 

 

5,40 

0,88 

0,09 

0 

0,05 

0,78 

0,24 

1,60 

 

6,90 

 

Аналіз складу газу проводили в центрі колективного користування 

приладами в Інституті газу НАН України на газовому хроматографі «Agilent 

6890N». 

На рис. 4.5 наведено фото зразків гранул із мулу, коксозольного залишку 

та конденсату. 
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Рис. 4.5. Гранули, коксозольний залишок і конденсат із мулу 

  

 В процесі перероблення, маса мулу зменшується у 6-8 разів. Зола може 

використовуватись для виробництва будівельних матеріалів.  

 Було виконано аналіз конденсату, що утворився при газифікації гранул з 

мулу КОС м. Києва на вміст у ньому фенольних сполук, який становив 750 

мг/дм
3
. Далі цей конденсат у кількості 8% вносився до субстрату, що складався з 

коров’ячого гною. Отриманий сумішевий субстрат протягом 27 діб перероблявся 

в лабораторній установці (див. рис. 2.1). При цьому ступінь деструкції фенольних 

сполук становив 52%. 

 Таким чином проблема утилізації каналізаційного мулу може бути 

вирішена шляхом газифікації. Конденсат, що при цьому утворюється, 

передбачається переробляти у біогазових установках, які будуть найближчим 

часом споруджувати на станціях очищення стічних вод. 

  

 Висновки до розділу  

 

 1. 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. 
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 2. Визначено параметри біогазової установки для переробки конденсату з 

газогенераторної електростанції на біомасі потужністю 50 кВтел. Cкладено 

матеріальний баланс процесу бродіння. Встановлено, що необхідний об’єм 

біогазового реактора становить 106,2 м
3
. Оцінено, що фізична теплота, яка 

вноситься вологим генераторним газом до реактора біогазової установки 

становить 35,3 % від значення хімічної теплоти виробленого біогазу. 

 3. 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. 

 4. Запропоновано принципову схему переробки каналізаційного мулу 

станцій очищення стічних вод, яка дозволяє газифікувати каналізаційний мул, а 

утворений конденсат направляти на переробку в біогазову установку сумісно із 

стічними водами.  

 5. 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.  

Публікації автора за матеріалами розділу – [88, 94, 105–106]. 
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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 
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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 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 
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до 46 МВтел, що дозволяє вирішити проблему утилізації рідких відходів 

газогенераторних електростанцій на біомасі. 
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Додаток В. 

Визначення похибок серії вимірів вмісту сухої речовини в субстраті  

та вмісту золи у сухому залишку. 

 

Порядок обчислення похибки вимірів за методикою, наведеною в роботі [124]: 

1.Визначимо середнє арифметичне значення серії вимірів 

 

i n

i

i 1

1
a a

n





   

2. Визначимо відхилення кожного виміру від середнього арифметичного 

значення 

 

i ia a a    

3. Знаходимо середнє квадратичне значення похибки серії вимірів 

 

 
i n
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i

i 1
a
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S
n(n 1)







 



 

4. Задамо значення надійності вимірів 95%. Значення коефіцієнту Стьюдента 

знайдемо в таблиці [124] 

  

0,95t (n 6) 2,45    

5. Знаходимо границі довірчого інтервалу 

 

at (n) S    

6. Визначимо похибку серії вимірів 

 

a 100%
a
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Визначення похибки наведено в табл. Б.1 

Таблиця Б.1 

Для досліду з деревною тріскою. КГ 

Виміри Вміст СР, % Вміст золи, % 

ia  
ia   

2

ia  ib  
ib   

2

ib  

1 2,50 0,07 0,0049 32,10 2,08 4,3264 

2 2,34 0,09 0,0063 31,17 1,15 1,3295 

3 2,45 0,02 0,0004 28,21 1,81 3,2761 

4 2,46 0,03 0,0009 30,77 0,75 0,5625 

5 2,44 0,01 0,0001 27,85 2,17 4,7089 

6 2,41 0,02 0,0004 30,00 0,02 0,0004 

 a =2,43  
2

ia =0,0148 b =30,02  
2

ib =14,1968 

 
0,95t (n 6) 2,45    

 
aS =0,0221  

b
S =0,6879  

 =0,0544  =1,6854  

 
a =2,24%  

b =5,61%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


