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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Однією з визначальних умов 

зниження питомих витрат промислових підприємств і підвищення рівня 

економічної ефективності виробництва, залишається раціональне використання 

енергетичних ресурсів. Разом з тим, сталий шлях розвитку української економіки 

можливий тільки при формуванні та подальшій реалізації ідеології 

енергозбереження та енергоефективності й застосування її на окремих 

підприємствах. Динаміка зростання тарифів на основні енергоносії вітчизняної 

промисловості, такі як електрична енергія та природний газ, виходячи з постанов 

НКРЕКП України, свідчить, що за останні роки вони збільшились майже у 1,5 рази 

з 1,239 до 1,825 грн. / кВт∙год і більше, ніж вдвічі з 4188,79 до 9005,32 грн. / тис. м3 

з ПДВ, відповідно. Тенденцію підвищення цін на викопне паливо для промислових 

підприємств можна очікувати й в майбутньому, при цьому проблеми низької 

енергоефективності вітчизняних виробництв з кожним роком ставатимуть все 

більш актуальними.  

Головним видом палива для промислових енергетичних установок, таких як 

печі, котли, двигуни та турбіни продовжує залишатися природний газ, заміщення 

якого стає однією з головних стратегічних цілей. Тому питання використання 

альтернативних та відновлюваних джерел енергії в промисловості з кожним днем 

набуває все більшої актуальності.  

Виробництво біогазу хоч і відносно новий для України напрямок 

відновлювальної енергетики, проте в економічно розвинутих країнах він 

використовується для потреб промисловості вже багато років. На сьогодні в 65 

країнах функціонують близько 2000 установок з виробництва біогазу, в тому числі 

546 крупних об’єктів промислового значення із загальною продуктивністю 

700 млн. м3 / рік.  

Разом з потенціальними можливостями проблеми ефективного використання 

біогазових технологій в промисловості є вагомою перепоною їх швидкого 

просування. Перш за все, це низька калорійність біогазової суміші, у порівнянні з 

природним газом, а також наявність шкідливих домішок в її складі, що значно 

підвищує собівартість використання біогазу через необхідність приведення його 

хімічного складу до прийнятного з екологічної і технологічної точки зору, і 

балансує на межі економічної доцільності. 

Для максимальної ефективності систем, що розглядаються, необхідні 

першочергові заходи, такі як: обґрунтований (бажано, на оптимізаційному рівні) 

вибір їх параметрів; впровадження нових ефективних технічних та технологічних 

рішень. Тільки тоді, зазначені системи зможуть бути економічно привабливими. 

Отже, використання в енергопостачанні підприємств додаткового джерела енергії 

за рахунок екологічно чистих відновлюваних ресурсів - шлях до підвищення їх 

енергоефективності і економічної стабільності в цілому, особливо на фоні 

стрімкого зростання цін на енергоресурси і природний газ зокрема.  

Таким чином, створення методик, технічних та алгоритмічних засобів, що 

дозволяють розробляти ефективні системи виробництва та спалювання біогазових 

сумішей та оптимізувати їх параметри за економічним критерієм, з урахуванням 
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існуючих тарифів на енергоресурси, цін на комплектуючі й енергетичне 

устаткування, є в даний час актуальним.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації 

є складовою частиною науково-дослідних робіт за темами: «Розробити науково-

технічні засади підвищення енергоефективності та екологічності технологій 

перетворення біомаси в електричну та теплову енергію» (номер державної 

реєстрації ДР № 0118U001104); «Дослідження організаційно-економічних та 

технічних аспектів енерговикористання й узгодження відповідних механізмів 

підвищення енергоефективності суспільного виробництва» (номер державної 

реєстрації ДР № 0109U000651), «Дослідження суміщення процесів розливання-

кристалізації і обробки металів для виготовлення суцільних і порожнистих 

заготовок подвійного призначення» (номер державної реєстрації 

ДР № 0118U001090), а також госпдоговірної роботи «Дослідження 

енергозберігаючих технологій, раціональних режимів енергоспоживання та 

розробка методичних засад енергетичного менеджменту» (12-1 ДВ/11). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищити енергетичну 

ефективність виробництва та спалювання біогазових сумішей шляхом 

застосування електрофізичного впливу на субстрат та процеси перерозподілу 

теплоти всередині найбільш енергоємних промислових установок, що працюють 

на газових сумішах.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові 

завдання:  

− сформулювати основні принципові положення щодо процесу 

електрофізичного впливу на біогазові технології в частині виробництва та 

спалювання біогазових сумішей;  

− експериментально підтвердити і дослідити вплив полів різного виду на 

процес інтенсифікації виділення біогазу при різних температурних режимах роботи 

біореактору, значеннях параметрів поля та наявності або відсутності 

перемішування; 

− визначити найбільш доцільний для електрофізичного впливу на субстрат 

вид поля та його параметри, за яких вихід біогазу буде максимізовано; 

− експериментально підтвердити можливість і ефективність застосування 

електричних полів для управління процесами формування теплових потоків та 

перерозподілу теплоти всередині камери нагрівальних печей задля забезпечення 

умов переводу їх на менш калорійне біогазове паливо, враховуючи екологічні і 

техніко-економічні аспекти використання біогазових технологій в умовах 

промислових підприємств; 

− розробити математичний апарат, що дозволяє визначати доцільність 

використання біогазових сумішей для певного кола споживачів за економічним 

критерієм та надати рекомендації щодо можливості подальшого застосовування 

біогазових технологій в промисловості. 

Об’єкт дослідження: процес електрофізичного впливу на енергетичну 

ефективність і технологічні аспекти виробництва та спалювання біогазових 

сумішей. 
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Предмет дослідження: функціональні та технологічні зв’язки параметрів 

електрофізичних методів впливу на інтенсифікацію вироблення біогазу та 

керування тепловими потоками в камерах нагрівальних пристроїв із загальною 

енергетичною ефективністю біогазових технологій. 

Методи дослідження: теоретичні дослідження виконано з використанням 

методів теоретичної теплотехніки, аналітичної математики, методів моделювання 

процесів і технічних систем. Експериментальні дослідження проведено із 

застосуванням математичної статистики, планування багатофакторного 

експерименту. Аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень 

виконано із застосуванням спеціалізованих комп’ютерних програм. 

Експериментальні дослідження проводилися на спеціально створених установках 

із використанням стандартних та розроблених методик.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у вирішенні важливої науково-технічної проблеми підвищення 

енергетичної ефективності процесів виробництва та спалювання біогазових 

сумішей шляхом застосування електрофізичних методів впливу. У результаті 

дисертаційних досліджень отримано наступні наукові результати. 

1. Вперше розроблено та обґрунтовано принципові положення процесу 

електрофізичного впливу на біогазові технології, що дозволило підвищити їх 

енергетичну ефективність в частині виробництва та спалювання біогазових 

сумішей. 

2. На основі теоретичних припущень та експериментальних досліджень 

вперше підтверджено комплексний вплив полів різного виду на процес 

інтенсифікації виділення біогазу при різних температурах субстрату, режимах 

перемішування та значеннях параметрів поля, що призводить до підвищення 

загальної енергетичної ефективності роботи біогазових установок. 

3. Вперше визначено найбільш доцільний для електрофізичного впливу на 

субстрат вид поля та рівень його інтенсивності, при якому спостерігається 

максимізація газовиділення та створюються оптимальні умови для розвитку 

мікроорганізмів, що дозволяє скоротити тривалість циклу біометаногенезу, 

призводить до підвищення ступеня деструкції сухої органічної речовини та 

збільшення питомого виходу метану на одиницю субстрату. 

4. Отримали подальший розвиток дослідження щодо застосування 

електричних полів для управління процесами формування теплових потоків та 

розподілу теплоти всередині камери нагрівальних печей, що дозволяє 

використовувати низькокалорійні біогазові суміші в якості первинного палива при 

дотриманні заданого температурного режиму та не виходячи за межі економічної 

доцільності переходу на альтернативне джерело енергії. 

5. Розвинуто теоретичні та технологічні основи підвищення енергетичної 

ефективності та удосконалення процесів виробництва і спалювання біогазових 

сумішей шляхом використання електрофізичних методів впливу, що дозволило 

застосовувати біогаз в умовах промислових підприємств для певного кола 

найпоширеніших споживачів.  
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Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

підтверджено вплив полів різного виду на процес інтенсифікації виділення біогазу 

при різних температурних режимах роботи біореактору та значеннях параметрів 

поля, отримано відповідні залежності., а також створено фізичну модель біогазової 

установки з пристроєм впливу на субстрат електричними, магнітними та 

електромагнітними полями, що дозволило встановити кількісно-якісні показники 

отриманої біогазової суміші в широкому температурному діапазоні її роботи та 

значеннях параметрів поля. 

Розроблено спеціальний пристрій, який виконує функцію ефективного 

перемішування субстрату і забезпечує рівномірність електричного поля в об’ємі 

біореактору та створює оптимальні умови для життєдіяльності анаеробних 

мікроорганізмів, що призводить до більш глибокої переробки субстрату зі 

збільшенням обсягів питомого виділення біогазової суміші, скорочення тривалості 

циклу та підвищення загальної енергетичної ефективності процесу метанового 

зброджування.  

Розроблено методику та схему багатоступінчастої обробки біогазової суміші 

за паралельним принципом, що відкриває можливість одержання необхідної якості 

палива шляхом керування витратою біогазу на кожному етапі очищення та 

збагачення при мінімально-необхідній потужності відповідного обладнання, та 

можливості регулювання хімічного складу біогазу в широких межах. 

Встановлено закономірності та створено математичну модель розподілу 

теплоти всередині нагрівальної установки під впливом просторового електричного 

поля, що дає можливість використовувати для термічної обробки металу у 

камерних печах періодичної дії низькокалорійні біогазові суміші. 

Розроблено алгоритм, який дозволяє визначати економічну доцільність 

використання біогазових сумішей для певного кола споживачів з урахуванням 

екологічних вимог та режимних обмежень, визначено та класифіковано 

раціональні за економічним критерієм технології очищення та збагачення біогазу в 

умовах промислових підприємств. 

Результати дисертаційної роботи в обраному напрямку досліджень 

зацікавили, отримали підтримку та згоду на співробітництво таких промислових 

підприємств Запорізького регіону як: ПАТ «Запорізький завод феросплавів», 

ТОВ «Запорізький інструментально-механічний завод», ТОВ «Металургмонтаж-

205», ЗДП «Кремнійполімер» та інші. 

Результати дослідження в лабораторних і промислових умовах прийнято до 

використання в таких установах як ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 

м. Запоріжжя, ТОВ «Біогаз Україна» м. Київ, ТОВ «Енергія України» м. Київ, що 

підтверджується відповідними актами впровадження та протоколами науково-

технічних нарад. Отримані результати використовуються в навчальному процесі 

Запорізького Національного Університету на кафедрі електротехніки та 

енергоефективності при підготовці фахівців за спеціальністю 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», де розроблено 

відповідне методичне забезпечення з дисципліни «Поновлювані та альтернативні 

джерела енергії». 
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Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційної роботи 

отриманні автором особисто. Роботи [9, 18] написані самостійно.  

В друкованих працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належать: в 

[2, 3, 5] – аналіз механізмів впливу на процес теплообміну в технологічних 

установках та стратегія досліджень в питанні керування тепловими потоками 

просторовими електричними полями, розробка методики проведення 

експерименту щодо підтвердження можливості керування тепловими потоками 

просторовим електричним полем, критерії визначення доцільного з економічної 

точки зору значення напруженості електричного поля в камері пічної установки; в 

[4] – план проведення експерименту та параметри відповідної математичної моделі 

розподілу температури в печі за наявності просторового електричного поля в її 

камері; в [6] – підтвердження низької ефективності традиційних біогазових 

технологій та запропонування електрофізичних методів впливу на біомасу; в [10] – 

доведення можливості впливати електричними полями на мікроорганізми в 

субстраті при різних температурних режимах роботи біогазових установок; в [11, 

13] – узагальнення сучасних досліджень в частині стимуляції мікроорганізмів 

електричними полями та мікрохвильовим випромінюванням; [12, 15, 23] – 

методологія проведення експерименту зі встановлення діапазону оптимальної 

інтенсивності електричного, магнітного та електромагнітного полів за 

термофільного та мезофільного режимів роботи біогазової установки; [17, 19] –

методика визначення та алгоритм розрахунку раціональних умов забезпечення 

пічних установок біогазовими сумішами різної якості та калорійності; [20] – 

експериментальне уточнення кількісно-якісних характеристик біогазу, отриманого 

під дією на субстрат постійного електричного поля; [21, 22] – розрахунок базових 

економічних показників переведення типового пічного обладнання на біогазові 

суміші з різних похідних та доступних джерел. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

доповідались і отримали позитивну оцінку на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Відновлювана енергетика 21 століття». – Київ: НТУУ «КПІ», 2014 р.; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Охорона навколишнього 

середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України», 

м. Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, грудень 2011, 2012 рр.; 

Науково-технічній конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів 

«Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості», 

м. Запоріжжя, ЗДІА, 2011 - 2016 рр.; І міжнародній науково-практичній та 

навчально-методичній конференції «Енергетичний менеджмент: стан та 

перспективи розвитку – 2014». – НТУУ «КПІ», Київ.; XVІІ-ій міжнародній 

науково-практичній конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність 

у XXI столітті". Київ, НТУУ «КПІ», 2016 р.; Міжнародній конференції 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ століття», НТУУ «КПІ», 

Київ, 2018.; 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems 

(IEPS), Kharkiv, 2018 р.; 1-му спеціалізованому міжнародному екологічному 

форумі «ЕКО ФОРУМ-2017», 30 травня - 01 червня 2017 р., м. Запоріжжя; I-й 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільство, релігія, культура, 
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наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для 

України і Польщі», 2017 р., м. Запоріжжя; Науковому семінарі Інституту 

відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ, 23.11.2018 р. 

Публікації. Результати дослідження відображені у 42-х наукових працях з 

яких: 19 статей у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України, 1 стаття у періодичному науковому виданні, проіндексованому у 

наукометричній базі Scopus, 2 статті у періодичних наукових виданнях інших 

держав, 4 патенти на корисну модель, 16 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

325 сторінках, складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних 

джерел із 230 позицій, із них 150 латиницею, містить 40 таблиць, 52 рисунки та 

5 додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Аналіз стану, ефективності та перспектив розвитку 

біогазової енергетики» проведено оцінку сучасного стану біогазової енергетики в 

Україні, а також енергетичну ефективність переробки органічної речовини на 

біогаз. Загальний потенціал виробництва біогазу з відходів сільського 

господарства, харчової промисловості, звалищ, стічних вод комунального 

господарства та промислових підприємств України оцінюється в 3,2 млрд. м3 на рік 

в метан-еквіваленті. Крім того, 3,3 млрд. м3 можна отримати шляхом вирощування 

різного роду енергетичних культур на порівняно невеликих площах. Біогазова 

енергетика має велику перспективу запровадження в Україні, але, як відомо, при 

виробництві біогазу значна кількість отриманої енергії витрачається на 

забезпечення процесу бродіння, а саме: дотримання необхідного температурного 

режиму всередині біореактору та перемішування субстрату, без яких ефективність 

процесу суттєво зменшується. Крім того, вона залежить як від обраної технології, 

походження сировини і конструкції основних елементів біогазових установок, так 

і від кліматичних умов району їх розташування. Середнє споживання виробленої 

енергії для забезпечення процесу в самому біореакторі у широтах України 

становить: теплової — 15 - 30%, й, додатково, електричної — 6 - 9 %. З 

енергетичної точки зору, важлива також тривалість технологічного циклу 

переробки біомаси, яка є визначальним фактором собівартості виробництва.  

Показник вмісту метану (до 70%) в сирому біогазі відносить його до класу 

низькокалорійних палив. Однак, на сьогодні, в Україні немає прикладів 

виробництва біогазу для використання у промисловості, хоча такі технології 

застосовуються вже багато років в розвинутих державах світу. Наявність баластних 

та шкідливих домішок в ньому (СО2, Н2О, Н2S, N2, СО, силоксани) напряму 

впливають на екологічність, ефективність використання та енергопотенціал таких 

технологій.  

Питаннями підвищення енергетичної ефективності процесів виробництва та 

використання біологічних видів палива, а також розробкою методів та технологій 

отримання і спалювання біогазових сумішей займалися такі науковці, як: 

Басок Б. І., Баадер В., Гелетуха Г. Г., Голуб Г. А., Голуб Н. Б., Головко В. М., 
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Губинський М. В., Дубровін В. О., Качан Ю. Г., Кудря С. О., Кухарець С. М., 

Степанов Е. М., Эдер Б., Denis O., Montgomery L., Perez V., Reyes A. та інші.  

Оскільки традиційні способи підвищення енергоефективності біогазових 

технологій майже вичерпали себе, необхідним є визначення можливості 

інтенсифікації процесу виробництва та споживання біогазу іншими засобами і 

методами. Відтак наукова гіпотеза роботи сформована наступним чином: 

підвищення енергетичної ефективності біогазових технологій може бути досягнуто 

електрофізичними методами, а саме стимуляцією мікроорганізмів, що беруть 

участь у виробництві цього енергоресурсу, електричними, магнітними, 

електромагнітними та іншими полями і безпосереднім їх впливом на процес 

формування теплових потоків у пристроях для спалювання біогазової суміші.  

У другому розділі «Визначення можливості та доцільності застосування 

електрофізичних методів для підвищення ефективності біогазових 

технологій» проведено аналіз наукових досліджень із тематики дисертаційної 

роботи, розглянуто науково-технічні проблеми, що виникають при використанні 

полів різного виду для підвищення енергетичної ефективності процесів 

виробництва та спалювання біогазових сумішей. Встановлено, що наявний значний 

за обсягом масив інформації щодо електрофізичного впливу на задіяні в 

біометаногенезі мікроорганізми має безсистемний характер, а параметри його 

вибіркові і, в деяких випадках, невідомі. Комплексні ж дослідження, які могли б 

показати ефективність впливу на субстрат в цілому, а не на окремий штам бактерій 

або тип дріжджів, не були проведені взагалі, що свідчить про необхідність їх 

подальшого уточнення шляхом проведення відповідних дослідів та експериментів. 

У процесі біометаногенезу беруть участь понад 100 різних видів 

мікроорганізмів, кожен з яких є активним на різних етапах цього складного та 

диференційованого за часом неперервного процесу, а також по-різному реагує на 

вплив зовнішнього середовища та має власні ідеальні умови для розвитку і 

ефективної життєдіяльності. Одним з імовірних, але недостатньо досліджених 

методів впливу на біомасу є застосування електричних та магнітних полів різних 

параметрів, проте через відсутність комплексних досліджень вчені до сьогодні не 

можуть досягти консенсусу щодо механізму такого впливу. Вагомий внесок в 

дослідження закономірностей та методів стимуляції різних мікроорганізмів, 

зокрема, метаноутворюючих, зробили такі вчені, як Мазур Н. П., Ленський В. С., 

Завалін А. М., Тамбієв Л. К, Бєляєв І. Р., Єригін Г. Д. та іноземні вчені Чанг Д., 

Кернс Г., Банік С., Mоора Р., Джусто О., групи Японії та Китаю в особі Хірано М., 

Ямаоки Ю., Такахаскі Ф. та ін. 

Відомо, що у традиційній технології не забезпечується максимальне 

розкладання компонентів зброджування, і частка метану не перевищує 50 ... 70% 

від можливого обсягу. Для збільшення виходу біогазу в установках з переробки 

біомаси використовують різні способи, проте останні є недосконалими, а сама 

технологія потребує впровадження нових методів, заснованих на електричних 

явищах впливу на процеси життєдіяльності мікроорганізмів і, зокрема, таких, що 

приймають безпосередню участь в біометаногенезі, 
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В наявних дослідженнях електрофізичного впливу найбільш поширеним є 

використання імпульсних електричних полів для підвищення проникності 

мембрани мікроорганізмів та стимуляції процесу обміну речовин. Під дією 

електричного розряду відбувається активація процесу переробки біоорганічних 

відходів і прискорення процесу розкладання вихідного субстрату. Причинами 

інтенсифікації процесу є електрокінетичні процеси (мікроелектроосмос, 

мікроелектрофорез і мікроелектроліз) і стохастичний резонанс, тобто збіг власних 

частот імпульсів біологічного об'єкта з хаотичним діапазоном частот імпульсів 

індукованих від зовнішнього джерела, що викликає збільшення темпів зростання 

мікроорганізмів на 50 – 140 % і підвищення обсягів продуктів їх життєдіяльності 

на 40 – 80 %. 

Вплив магнітного поля досліджений відносно більше, в основному, через 

простоту експериментальної бази і збільшену, у порівнянні з електричним, глибину 

його проникнення в середовище. При цьому, статичні та змінні магнітні поля 

призводять до збільшення темпів зростання мікроорганізмів на 10 – 47 % та 

підвищення їх активності. Так, біостимуляція тривалістю 8 – 10 годин бактерії 

Pseudomonas stutzeri пульсуючим полем з індукцією в діапазоні 0,6 – 1,3 мТл 

призвела до зростання об’єму біомаси на 10 – 30% у порівнянні з необробленою 

культурою. 

При визначенні впливу електромагнітних полів різної частоти та 

інтенсивності на бактерії, досягнуто збільшення темпів їх зростання на 15 – 50 % в 

залежності від частоти та інтенсивності впливу, але систематизувати отримані 

результати складно через великий розбіг параметрів впливу і відсутність 

відповідності умов проведення експерименту. 

Серед науково-дослідницьких груп Японії та Китаю переважають тенденції 

стимуляції ціанобактерій Spirulina platensis постійними магнітними полями. М. 

Хірано та ін.  встановили залежність питомої швидкості їх росту, яка була, в 

середньому, в 1,57 рази більшою порівняно з необробленою культурою, а 

максимальною - за додаткових умов, а саме низькій інтенсивності світла. 

Спостереження С. Лі та ін. доводять збільшення кількості сухої біомаси на 47 % і 

22 % на шостий і восьмий день, відповідно, за наявності однорідного магнітного 

поля індукцією порядку 250 мТл. 

Ф. Такахаші та ін. у дослідах використовували магнітне поле інтенсивністю 

до 58 мТл під час вирощування водоростей Chlorella vulgarisі і отримали 

найкращий результат, а саме подвійне збільшення швидкості їх росту при його 

значенні близько 40 мТл. Вплив статичних магнітних полів індукцією до 230 мТл 

на Dunaliella salina, що використовували Ю. Ямаока та ін., призвів до прискорення 

розвитку цих мікроорганізмів, пік якого припав на 10 мТл. Крім того, дріжджі 

Saccharomyces fragilis при 0,26 мТл розмножувалися на 27 – 36 % швидше в 

порівнянні з необробленою культурою в сухому живильному середовищі, але 

пригнічувалися в рідкому. 

В роботах Ю. Фідлера і співавторів зазначається використання магнітного 

поля промислової частоти 50 Гц з індукцією 0,28 – 12 мТл, створеного індуктивно 

пов'язаними котушками Гельмгольца. Після 9 годин спостережень за S. Cerevisiae 
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встановлено, що максимальне їх зростання на 17% відбувається при оптимальній 

інтенсивності 0,5 мТл. 

Результати досліджень біостимулювання мікроорганізмів полями від 

взаємозалежних багатополярних електромагнітних систем були описані 

В. С. Ленським і А. М. Заваліним. Ними встановлено, що серед них 6 - полюсна 

конфігурація є найбільш ефективною, а максимальне збільшення виходу газу до 

20% в лабораторних умовах спостерігається при фіксованих частотах 60 Гц і 0,35 – 

2,1 кГц. Однак, останні було обрано довільно і, очевидно, їх не можна вважати 

оптимальними, що свідчить про великий потенціал такої стимуляції, і 

багатополярними системами зокрема. 

Електростимуляція також може використовуватися для підвищення 

ефективності підкормки в процесах життєдіяльності мікроорганізмів. Під впливом 

імпульсів електричного поля напруженістю 0,25 кВ/см тривалістю 10 мс 

дріжджями Kluyveromyces marxianus в присутності ферменту целлобіоза 

поліпшується утилізація поживних речовин і підвищується конверсія субстрату в 

етанол, вихід якого збільшується майже на 40% порівняно з контрольним зразком. 

Крім того, Г. Кернс та ін. довели, що завдяки такому полю з інтенсивністю 

1,5 мВ/см впродовж 115 годин в Trichoderma reesei збільшується активність 

целюлази і її секреції на 60% і 80%, відповідно, а для різних груп мікроорганізмів 

при 1,25 – 3,25 кВ/см спостерігається більш інтенсивне виведення з них токсичних 

речовин, що підвищує їх життєздатність. 

Окремим напрямом досліджень впливу на мікроорганізми є експерименти в 

діапазоні хвиль надвисокої частоти. Він охоплює неіонізуючі радіохвилі і 

мікрохвильовий діапазон, а також оптичне й іонізуюче, інфрачервоне, видимого 

спектру, ультрафіолетове, рентгенівське і гамма-випромінювання. Експерименти 

продемонстрували, що резонансні явища в дріжджах Saccharomyces Cerevisiae 

збільшують темп їх зростання до 15% або пригнічують його до 29%, залежно від 

частоти, а саме в діапазоні від 41,83 до 41,96 ГГц. 

У роботах Л. Тамбієва відзначено, що вплив високочастотних мікрохвиль 

малої щільності потужності порядку 2,2 мВт / см2 тривалістю 30 хв при довжині 

хвилі 7,1 мкм призводить до збільшення швидкості зростання ціанобактерії 

Spirulina Platensis на 50 %. І. Бєляєв та ін. довели, що існує частота конкретної 

резонансної взаємодії між мікрохвилями низької інтенсивності та хромосомної 

ДНК в E.coli, що також позитивно відображається на процесах її життєдіяльності. 

Отже, для знаходження оптимальних характеристик зазначеного впливу на 

субстрат, доцільно провести подальші експериментальні дослідження щодо 

сукупної дії на мікроорганізми в межах електричних полів напруженістю до 

10 В/см, магнітних з інтенсивністю до 300 мТл та 5-6 - полюсних систем, оскільки 

в цих умовах спостерігається найбільш суттєвий позитивний ефект. Таким чином, 

подальші дослідження, спрямовані на інтенсифікацію виділення біогазу, доцільно 

проводити, виходячи зі структури біометаногенезу, що наведена в табл. 1, та 

переліку груп мікроорганізмів, що є переважаючими в той чи інший момент часу. 
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Таблиця 1. 

Характеристика етапів біометаногенезу 

Етап І. Гідроліз ІІ. Ацитогенез ІІІ. Метаногенез 

Роди бактерій, 

що беруть 

участь у 

процесі 

Clostridium, 

Bacteroides, 

Ruminococcus, 

Butyrivibro, 

мікроорганізми-

бродильщики 

(дріжджі  і 

водорості) 

Syntrophobacter, 

Syntrophomonas, 

Desulfovibrio, 

Clostridium, 

Acetobacterium, 

метанові бактерії 

Methanothrix, 

Methanosarcina, 

Methanococcus, 

Methanogenium, 

Methanospirillum, 

Methanobacteria, 

Methanopyri , 

Мethanomicrobium тощо 

Температура Нагрівання до 

виходу на 

заданий режим 

34 - 37 °С або 52 - 54 °С (в залежності від 

режиму) 

Тривалість, діб 1,9 - 2,8 4 - 6 
5 - 15 (в залежності від 

режиму) 

 

Проблема використання біогазових сумішей в промисловості полягає в їх 

низькій калорійності, що не дозволяє витримувати задані температурні режими 

відповідних установок, або ж потребує значного збільшення кількості біогазу. Для 

комплексного визначення впливу полів різного виду на ефективність біогазових 

технологій запропоновано також використати такі поля для управління розподілом 

теплоти всередині камери нагрівальних пристроїв. 

На підприємствах металургії і машинобудування України широкого 

поширення набули камерні нагрівальні печі. Дані установки мають ряд істотних 

недоліків, серед яких значні теплові втрати з димовими газами, нерівномірність 

розподілу теплоти в межах садки, великий відсоток угару металу, тощо. Перелічені 

особливості призводять до зменшення їх енергетичної ефективності в цілому. Доля 

втрат теплоти з димовими газами в балансі цих нагрівальних печей може досягати 

понад 50%.  

Обчислювальним експериментом щодо об'ємного розподілу теплової енергії 

в камері печі виявлено зону, на яку припадає найбільший відсоток загальної 

теплової енергії (41%), тобто бажане місце розташування деталей для нагрівання. 

Але розмістити там заготівку є технічно складним завданням, а перерозподілити 

теплову енергію шляхом зміни напрямку теплових потоків, в даному випадку, 

проблематично. Для підвищення загальної енергетичної ефективності печі 

потрібно направити теплову енергію в місця розташування деталей, 

використовуючи додаткові нетрадиційні способи. 

Існує велика кількість публікацій, присвячених дії електричних полів на 

процес горіння, але з точки зору впливу електричних полів на теплові потоки 

питання залишається відкритим і потребує подальших досліджень в даному 

напрямку. Тому, виходячи із вищезазначеного, очевидною є необхідність 

проведення експериментального підтвердження можливості впливу електричного 
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поля на тепловий потік, бажано напругою до 1000 В через необхідність дотримання 

вимог з електробезпеки.  

Оскільки наявність в продуктах згоряння позитивно й негативно заряджених 

іонів у кількостях 0,5 – 2,0% є доведеним фактом, то створення електричного поля 

між пальником і садкою з металом, що нагрівається, спричинить їх вимушений рух 

за зазначеним напрямком та утворить так званий тепловий бар’єр відхідним газам, 

який перешкоджатиме завчасному виведенню теплоти з камери печі, що в 

результаті і підвищить її енергоефективність. 

В наявних дослідженнях показано, що при швидкостях струменя на виході із 

сопла пальника близько 100 м/с, за умови створення штучного теплового бар’єру з 

використанням газоподібного палива до 10% від основної кількості, масова витрата 

пічних газів у місці розташування садки з металом збільшується з 2,8 кг/c до 

14,4 кг/c. Тобто, з’являються пічні гази, які утворюють циркуляційні ефекти і 

перешкоджають потокам теплоти відразу рухатися до димових вікон, що 

призводить до збільшення їх щільності біля садки. Ефективність такого способу 

керування тепловими потоками всередині пічної установки доведена, навіть, при 

витраті палива в межах 2% від основної кількості.  

Отже, використання запропонованого електрофізичного методу, заснованого 

на створенні перпендикулярного теплового бар’єру з частини продуктів згорання 

на шляху основному потоку теплоти, який завчасно видаляється з камери печі, 

дозволить підвищити її енергетичну ефективність. Зазначений ефект і 

пропонується реалізувати електричним способом, а саме утворенням електричного 

поля в камері печі між садкою з металу і пальником. Оскільки результати 

чисельного моделювання, теоретичні припущення та гіпотези щодо такого способу 

управляння тепловими потоками потребують остаточного підтвердження, 

необхідно систематизувати теоретичні та експериментальні дані щодо механізмів 

впливу на такий процес теплообміну, а також дослідити зазначену можливість 

спочатку за допомогою експериментальної пічної установки, а потім в 

промислових умовах на реальному об’єкті. 

У третьому розділі «Експериментальні дослідження з підвищення 

ефективності виробництва біогазу» проведено масштабні експериментальні 

дослідження, якими підтверджено вплив полів різного виду на процес 

інтенсифікації виділення біогазу, що призводить до підвищення загальної 

ефективності роботи біогазових установок, та встановлено оптимальний рівень 

напруженості найбільш дієвого і простішого в реалізації постійного електричного 

поля, при якій спостерігається максимізація газовиділення. Запропоновано 

спеціальний пристрій, який створює оптимальні умови для розвитку 

мікроорганізмів. 

Для проведення комплексних експериментальних досліджень в окресленому 

напрямку проаналізовано існуючі системи дослідження процесу біометаногенезу в 

різних умовах його перебігу. Оскільки таке обладнання не передбачає наявності 

полів різного виду, створено дослідну біогазову установку, яка враховує 

особливості наукового запиту. Такий пристрій було розроблено та реалізовано в 

лабораторній біогазовій установці, що дозволяє дослідити вплив на перебіг 
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біометаногенезу різних параметрів: температури, інтенсивності перемішування та 

характеристиках електричного, магнітного та електромагнітного полів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципова схема та зовнішній вигляд установки для  

дослідження впливу полів різного виду на субстрат: 1 – резервуар,  

2 – герметична кришка, 3 – мішалка, 4,5 – патрубки, 6 – газозбірник,  

7 – вимірювальний циліндр, 8 – нагрівач, 9,10 – лабораторні  

автотрансформатори, 11 – пластини та котушка, 12 – випрямляч. 

 

Проведено серію циклів біометаногенезу при дотриманні термофільного 

температурного режиму (52 – 58 °С), який є найбільш розповсюдженим в існуючих 

промислових установках. Для дослідження використовувався субстрат з 

розбавлених відходів життєдіяльності великої рогатої худоби вологістю 95 – 97%.  

Перший та повторні експериментальні цикли без застосування електричного 

поля показали ідентичні результати з відхиленням сумарної кількості та динаміки 

виходу газу не більше, ніж на 2,1%, що дозволяє вважати дослід достовірним і 

прийняти його за базовий для подальшого порівняння. Наступні три цикли 

проведено при впливі на субстрат постійного електричного поля інтенсивністю 

6,35 – 1,59 В/см. При цьому характер виділення біогазу, як і при експерименті без 

впливу поля, мав виражений максимум на початку циклу з подальшим поступовим 

спаданням. В результаті, хоч і вдалося отримати більший обсяг газу, тривалість 

циклу збільшилася майже на 3,8 доби, через що не можна вважати задіяні 

параметри впливу оптимальними. 

При проведенні п’ятого циклу з інтенсивністю 0,95 В/см кількість газу на 

18,45% перевищила контрольний показник. При цьому, виділення почалося вже на 

першу добу. Такий вплив на субстрат можна вважати доцільним та ефективним, 

оскільки зменшуються витрати на підігрів метантенку, а обсяги отриманого 

продукту підвищуються. Проведені повторні експерименти за таких же умов дали 

ідентичні результати з відхиленням не більше 1,8%, що дозволяє вважати 
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результати достовірними. Динаміку виділення біогазу при впливі постійного 

електричного поля напруженістю 0,95 В/см і без нього зображено на рис. 2, 3. 

 
 

Рис. 2. Динаміка виділення    Рис. 3. Інтегральна залежність 

біогазу протягом циклу.      виділення біогазу. 

 

Окрім цього, проведено експериментальний цикл при термофільному 

температурному режимі та впливі електричного поля інтенсивністю 0,95 В/см без 

перемішування субстрату. В цьому випадку обсяги виділеного газу суттєво 

зменшилися і не перевищили 2480 см3 за 9 діб, що становить лише 53% від 

контрольного показника. Це доводить, що перемішування є ефективним методом 

інтенсифікації біометаногенезу, відмова від якого не є доцільною, навіть при 

використанні впливу електричного поля. 

 

Рис. 4. Динаміка виходу біогазу    Рис. 5. Сумарний вихід газу 

за наявності та відсутності  при термофільному  

перемішування.  режимі. 

 

Проведена серія експериментів довела, що вплив електричного поля є 

незаперечним і ефективним способом інтенсифікації процесу виділення біогазу. За 

результатами проведених досліджень встановлено оптимальний діапазон 
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напруженості постійного електричного поля в біореакторі, який 

складає 0,95 ± 0,1 В/см. При цьому можливо збільшити обсяг виділення біогазової 

суміші за термофільного режиму роботи до 20%.  

Проведено серію експериментів при мезофільному температурному режимі, 

який потребує менших енергетичних витрат на власні потреби, у порівнянні з 

термофільним, за рахунок необхідності дотримання нижчих температур 

зброджування. Для експерименту використано аналогічний з попереднім субстрат. 

Газовиділення при цьому розпочалося вже на першу добу з вищою на 26% 

інтенсивністю порівняно з контрольним показником і скороченням тривалості 

циклу до 6 діб. Проведення повторних експериментів за тих самих умов показало 

подібні результати. Відхилення кількості зібраного біогазу як в динаміці, так і в 

цілому за цикл не перевищило 2,5%, що дозволяє вважати результати досліджень 

ідентичними та достовірними. Динаміку виділення біогазу впродовж базового та 

зазначеного експериментальних циклів зображено на рис. 6, 7. 

 
Рис. 6. Динаміка виділення біогазу    Рис.7. Інтегральна 

при мезофільному режимі.  залежність виділення 

 біогазу. 

 

Потреба у виконанні наступної серії експериментальних досліджень була 

викликана необхідністю підтвердження обсягу виходу біогазу та визначенні 

концентрації метану в ньому, встановлення ступеня деструкції сухої органічної 

речовини (СОР) при заданому оптимальному значенні інтенсивності електричного 

поля. Для цього було створено відповідну біогазову установку, принципову схему 

та зовнішній вигляд якої зображено на рис. 8. Основною особливістю її, є 

можливість проводити два цикли біометаногенезу одночасно – базового та із 

застосуванням поля, створення максимально наближених до промислових умов та 

виключення температурних коливань за рахунок використання теплоізольованого 

термостату, можливість накопичення всього обсягу біогазу протягом циклу у 

відповідних газгольдерах. Перелічене дозволяє значно збільшити точність та 

достовірність отриманих результатів. 
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а)        б) 

Рис. 8. Експериментальна установка: а) принципова схема; б) зовнішній  

вигляд: 1 – реактор, 2 – герметична кришка, 3 – термостат,  

4 – патрубок, 5 – газгольдер-евдіометр, 6 – лабораторний  

автотрансформатор, 7 – пластини, 8 – випрямляч змінного струму. 

 

Установка складається з термостата 3, в якому розміщені два реактори 1, що 

закупорені герметичними кришками 2 з вивідними патрубками 4 і з’єднуються з 

газгольдерами 5. Нерухома частина останніх виставлена горизонтально і заповнена 

5% розчином NaCl для запобігання розчинення вуглекислого газу у воді. 

Температуру повітря в термостаті вимірювали цифровим термометром «РТ-

10/ПО1», в приміщенні - ртутним. Об’ємну концентрацію СО2 в суміші визначали 

хімічним газоаналізатором «ГХЛ». Окремі аналізи складу біогазу, а саме СО2, СН4 

та  інші гази виконували на газоаналізаторі «Landtec». В якості об’єкту дослідження 

прийнято два однакові за походженням та вмістом сухої речовини 20,79 % і золи - 

34,35 % субстрати К0 та Кел, які не та піддавалися впливу електричного поля, 

відповідно. На рис. 9 наведено кумулятивний вихід біогазу в перерахунку на 

одиницю свіжої (внесеної) СОРсв. 

 
Рис. 9. Кумулятивний вихід біогазу з одиниці об’єму субстрату (YБГ)   

      залежно від тривалості бродіння (τ) для: □ – К0; ○ – Кел. 
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 З графіку видно, що тривалість лаг-фази для бродіння субстратів К0 та Кел 

становить 14 та 12 діб, відповідно. що свідчить про більш прискорену адаптацію 

мікроорганізмів до середовища життєдіяльності в умовах впливу електричних 

полів та сприяє передумовам переходу на експоненціальну фазу росту, яка 

практично ідентична в обох випадках.  

Встановлено, що станом на 34-ту добу бродіння було отримано 

141,9 см3/г СОРсв та 157,9 см3/г СОРсв біогазу при переробці субстратів К0 та Кел, 

відповідно. Склад біогазу, отриманого при переробці субстрату К0: 39,2 % СО2, 

58,8 % СН4; та Кел: 40,9 % СО2, 57,1 % СН4. Вміст інших газів не перевищував 2 %. 

Враховуючи обсяг біогазу та його склад маємо, що вихід метану при переробці 

субстрату, до якого було застосоване постійне електричне поле збільшився на 8,2 % 

у порівнянні з контрольним субстратом. 

В табл. 2 наведено виміри об’єму біогазу, приведеного до нормальних умов 

для сухого газу, результати вимірів концентрації вуглекислого газу в суміші газів, 

концентрацію вуглекислого газу у виробленому біогазі. На рис. 10 наведено 

концентрацію метану в біогазі, залежно від тривалості бродіння, а в табл. 3 зведено 

інтегральні показники процесу бродіння. Всього було виконано 16 вимірювань при 

переробці контрольного субстрату. 

Таблиця 2. 

Об’єм біогазу та концентрація вуглекислого газу в біогазі 

при переробці контрольного субстрату 

№ 

вим. 

Тривалість 

бродіння, 

доба 

Біогаз, що 

утворився за період 

часу [τi, τi+1] 

Газ у системі 

реактор-

газгольдер  

Суміш газів 

З/п n 
нпV , см3 

2СОС , % 
нпV , см3 

2СОС , % 
нпV +

впV , см3 
2СОС ,%  

1 5 750 19,5 1100 3,2 1850 7,9 

2 12 1200 41,6 1100 7,9 2300 25,5 

3 13,25 900 57,5 1250 25,5 2150 38,9 

4 14 750 53,1 1250 38,9 2000 40,2 

5 17 1050 29,9 1250 40,2 2300 35,5 

6 19 880 37,4 1250 35,5 2130 36,3 

7 20,25 620 40,8 1250 36,3 1870 37,8 

8 21,25 830 43,3 1250 37,8 2080 40 

9 24,2 2670 38,7 1250 40 3920 39,1 

10 25 650 44,4 1250 39,1 1900 40,9 

11 26,3 850 47,6 1250 40,9 2100 43,6 

12 27,3 650 49,2 1250 43,6 1900 45,5 

13 28,2 650 51,9 1250 45,5 1900 47,7 

14 31 2050 42,5 1250 47,7 3300 44,5 

15 32,25 900 32,6 1250 44,5 2150 39,5 

16 34 400 34,1 1250 39,5 1650 38,2 



17 
 

 
 Рис. 10. Концентрація метану в біогазі (

4СНС ) залежно від  

         тривалості бродіння (τ) для: □ – К0; ○ – Кел. 

Таблиця 3. 

Інтегральні показники процесу бродіння 

Найменування К0 Кел 

Тривалість лаг-фази, діб 14 12 

Вихід біогазу на одиницю сухої 

органічної речовини (СОР), см3/г СОРсв 
141,9 157,9 

Середня концентрація вуглекислого газу 

в біогазі, % 
39,2 40,9 

Усього біогазу без урахування CO2 

(метан та інші гази), см3 
8880 9600 

Ступінь деструкції СОР, % 33,5 37,6 

 

Отже за наведеними даними видно, що постійне електричне поле у 

внутрішньому просторі реактора позитивно впливає на процес переробки 

субстрату та сприяє збільшенню виходу біогазу та метану, збільшенню деструкції 

СОР та скороченню лаг-фази процесу бродіння. Встановлено: утворилось більше 

біогазу на 11,3 %; метану - на 8,2 %; ступінь розкладання СОР підвищився на 

12,2 %; тривалість лаг-фази на 16,7 % коротша порівняно з контрольним 

субстратом. 

Для використання в промислових умовах, було розроблено та запропоновано 

спеціальний пристрій для інтенсифікації виділення газу в реакторі (рис. 11), який 

виконує функцію ефективного перемішування субстрату, забезпечує рівномірність 

поля та створює оптимальні умови для розвитку мікроорганізмів. Параметри його 

визначаються виходячи із конкретних умов застосування, масогабаритних 

характеристик пристрою, лінійних розмірів біореактору, норм електробезпеки 

тощо.  
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Рис. 11. Пристрій для інтенсифікації виділення біогазу в реакторі: 1 - корпус  

біореактору; 2 – вал; 3 – гайка з різьбою під черв’ячну передачу;  

4 – привод; 5 - блок керування параметрами електричного поля;  

6 – колесо-решітка з системою проводів; 7 – стрижні з провідним  

осердям, вкриті ізоляційним матеріалом; 8 – колесо-решітка  

з непровідного матеріалу. 
 

Результати досліджень з використанням магнітних полів та 

електромагнітного впливу промислової частоти дали менший ефект, тому не 

представлені. 

У четвертому розділі «Експериментальні дослідження з підвищення 

ефективності спалювання біогазу» викладено результати експериментального 

обґрунтування можливості застосування електричних полів для управління 

процесами формування теплових потоків та перерозподілу теплоти всередині 

камери нагрівальних печей, що дозволяє використовувати низькокалорійні у 

порівнянні з природним газом біогазові суміші в якості первинного палива в умовах 

промислових підприємств і дотриманні заданого температурного режиму та не 

виходячи за межі економічної доцільності переходу на таке альтернативне джерело 

енергії. 

Питання впливу електричних полів на формування теплових потоків не 

достатньо вивчене і залишається відкритим. Інтенсифікації процесу теплообміну в 

певній області промислової нагрівальної печі, зазвичай, не приділяється значної 

уваги або частково задовольняються зміною її конструкції і аеродинамічних 

характеристик, що є недостатнім. Такі печі мають ряд певних проблем, 

обумовлених в основному недоліками конструкцій, що призводить до великих 

втрат теплової енергії і, як наслідок, до зниження їх енергетичної ефективності. 

Для вирішення завдань підвищення енергоефективності нагрівальних газових 

печей необхідно знати відносний розподіл температурного поля в камері і мати 

можливість визначати зони з найбільшою щільністю теплової енергії. На основі 

математичної моделі газової нагрівальної печі проведено обчислювальний 

експеримент та отримано картину розподілу температур в камері печі від 755 до 

1145 C  для режиму «нагрів». Зазначений інтервал температур розділений на 6 

рівних діапазонів: 
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 Рис. 12. Розподіл температур в камері нагрівальної печі, C : 

1) 755 – 820; 2) 820 – 885; 3) 885 – 950; 4) 950 – 1015;  

5) 1015 – 1080; 6) 1080 – 1145. 

 Піч представлена у вигляді паралелепіпеда в тривимірному просторі, з 

внутрішніми розмірами L× B×S . Об'єм внутрішньої камери 5 04V = ,  м3. При 

моделюванні приймалися дискретні значення координат з інтервалом 0 17= , м. В 

результаті експерименту в обсязі камери були виділені вузлові точки (загальна 

кількість 274743N = ), в яких і визначалася температура: 

 

  
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4x x x x y y y y z z z z

A

A

a t +a t +a t +a t +a t +a t
t =

a

     
, (1) 

де 
Аa  – коефіцієнт теплопровідності заданої точки А; 3 4 3 4 3 4x x y y z za ,a ,a ,a ,a ,a  – 

коефіцієнти провідності в напрямках між заданою точкою А і сусідніми точками в 

тривимірному просторі (x, y, z); , , , , ,x3 x4 y 3 y 4 z 3 z 4t t t t t t  – розрахункові температури 

між тими ж точками. 
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де k – коефіцієнт тепловіддачі граней контрольного об'єму; ∆ x, ∆ y, ∆ z – 

відстань між точками контрольного об'єму, м; δx , δy, δz – відстань між точкою А і 

точками контрольного об'єму (x1, x2, y1, y2, z1, z2), м.  

 За кількістю точок, що належать до зазначених температурних діапазонів, 

розрахований, відповідно, їх відносний: 17452 – 6,4 %; 18405 – 6,7%; 30555 – 11%; 

61996 – 22,6%; 112221 – 40,8%; 34114 – 12,5%, а потім і реальний: 0,32 м3; 0,34 м3; 
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0,55 м3; 1,14 м3; 2,06 м3; 0,63 м3 об`єм, а також визначено кількість теплової енергії, 

що припадає на розглянуті зони: на першу доводиться 6,3% від загальної теплової 

енергії; на другу - 6,6%; на третю - 10,8%; на четверту - 22,7%; на п'яту - 41% і на 

шосту - 12,6%. Отже, найбільша концентрація теплової енергії спостерігається у 

верхній частині камери, в той час як заготовки знаходяться в зоні з малим вмістом 

теплоти в нижній, що обумовлено неефективним рухом теплових потоків і не 

раціональною технологією нагріву металу. 

За наявними дослідженнями встановлено також, що щільність теплового 

потоку в каналах відведення продуктів згорання нерівномірна і в зоні знаходження 

садки металу вона значно менша ніж поблизу протилежної стінки каналу. Змінити 

розподіл щільності запропоновано шляхом створення теплового бар’єру для 

відхідних газів безпосередньо у зазначеному місці камери печі. Виходячи з того, 

що в продуктах горіння присутні іонізовані частки, зробити це, простіше за все, 

електричними методами. Для проведення зазначеного експерименту створено 

спеціальну пічну установку, зовнішній вигляд і принципову схему якої наведено на 

рис. 13. 

 

 
а)      б) 

Рис. 13. Експериментальна пічна установка: а) принципова схема; 

б) загальний вигляд: 1 – теплоізольований канал відхідних газів;  

2 – пальник; 3 – електроіскровий запальник; 4 – досліджувані 

пластини; 5 – електроди; 6 – повітродувка; 7 – димосос; 8 – 14 – 

арматура регулювання процесом горіння; 15 – газовий лічильник; 

16 – вимірювальна діафрагма; 17 – додаткова камера; 18 – прилад 

для вимірювання температури безконтактний; 19 – джерело 

електричної енергії постійної напруги. 

 

Канал для відведення продуктів згорання розмірами 0,192× 0,192×1,1 м 

футерований легковаговою вогнетривкою цеглою. В якості палива 

використовувався природний газ і за допомогою стандартного пальника було 

досягнуто теплову потужність до 77 кВт. Електрична частина установки дозволяє 
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змінювати постійну напругу заданої полярності, що подається на електроди 5 та 

пальник 2, в діапазоні 0 – 1000 В. Для уникнення похибок вимірювання, пов’язаних 

з ефектом наведення напруги на елементи термопар, було обрано безконтактний 

метод з використанням лазерних пірометрів, що дозволило отримати достовірні 

значення температури. Для усіх дослідів питома витрата газу склала 0,04 м3/хв. 

В результаті проведених експериментів було зібрано достатню кількість 

статистичних даних для отримання залежностей температури пластин, на які 

подавалася напруга, від величини та полярності останньої, а також визначено 

динаміку нагріву в певних точках каналу відведення димових газів, щоб зробити 

висновки про можливість створення та ефективність керування тепловими 

потоками з іонізованих часток продуктів згорання газу електричними методами. 

Результати дослідження представлено на рис. 14.  

 

 
а) 

б) 

 Рис. 14. Результати експериментальних досліджень керування тепловими  

потоками електричними методами, де дослідні пластини в установці 

розташовані, відповідно, поблизу футерування та центру каналу 

відхідних газів: а) у верхній частині; б) у нижній частині.  

 

 Як видно з наведених графіків, температури обох протилежних пластин 

зростають, але спостерігається різна динаміка нагріву у відповідності з величиною 

прикладеної напруги, при чому зміна полярності має неявно виражений характер. 
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На нижніх пластинах, розташованих ближче до центру печі, спостерігається 

найбільший ефект. Це пояснюється тим, що за відсутності електричного поля 

повздовжня швидкість теплового потоку викликана лише аеродинамічною 

складовою і буде значною у верхній частині пічного простору, а з подальшим 

проходженням димових газів по камері печі вона зменшується. Під дією потенціалу 

з’являється поперечна електрична сила, яка залежить від його величини і змушує 

заряди певного знаку відхилятися від прямолінійної траєкторії. В результаті такого 

впливу створюється результуючий вектор швидкості теплового потоку, кут якого 

по відношенню до пластин найбільший саме в нижній частині пічної установки. 

Отже, аналіз проведених досліджень показав, що вплив електричного поля на 

процес формування теплових потоків є незаперечним і суттєвим, навіть при 

допустимих напругах до 1 кВ.  

Для отримання математичної моделі, що дозволяє визначати температуру у 

заданому місці нагрівальної камери під дією просторового електричного поля 

проведено відповідні досліди з урахуванням специфіки поставленого завдання. Для 

розробки за відомими методиками матриці дробного факторного експерименту 

типу 25 обрано кілька параметрів, які можуть впливати на розподіл температури 

всередині установки, а саме: U – напруга між електродом та пальником, В; h – 

відстань між дослідними пластинами-електродами і повздовжньою віссю 

камери, м; H – відстань між зазначеними пластинами і верхньою межею камери, м; 

α – кут нахилу пластин по відношенню до повздовжньої вісі, рад. Крім того, 

вирішено також враховувати полярність поданої напруги. Матрицю діапазону 

значень досліджуваних параметрів, що враховуються у математичній моделі, 

представлено у табл. 4. 

Таблиця 4. 

Діапазон значень параметрів, врахованих у математичній моделі  

Параметр 
Максимальне 

значення 
Мінімальне значення 

U, В 1000 300 

h, м 0,05 0,08 

H, м 0,315 0,11 

α (рад) 1,57 0 

Знак полярності 

на пальнику 
"+" "–" 

 

За результатами проведеного у відповідності зі складеною задля цього 

матрицею, одержана потрібна математична модель виду: 

 

T = f(U,H,h,α) = b0 + b1U + b2H + b3h + b4α + b5(U·H) + b6(U·h) + 

b7(U·α) + b8(h·H) + b9(H·α) + b10(h·α) + b11(U·H·h) + b12(U·H·α) +   (3) 

b13(H·h·α) + b14(U·h·α) ++ b15(U·H·h·α), 

де bi – коефіцієнти моделі, 1,15i = . Значення останніх наведено в табл. 5. 

Таблиця 5. 
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Коефіцієнти моделі розподілу теплоти  

за наявності просторового електричного поля різної полярності 

Коефіцієнти Значення, відповідно до полярності на пальнику 

 "–" "+" 

b0 412,5900116 483,3716609 

b1 0,042288037 0,051010453 

b2 -199,3031359 -709,8722416 

b3 238,0952381 -915,0987224 

b4 16,97108236 -45,24364352 

b5 -0,051103368 -0,229965157 

b6 -0,384436702 -0,602787456 

b7 -0,014832405 0,010874631 

b8 5714,285714 15981,41696 

b9 24,1165287 419,3021002 

b10 19,5299496175 1078,289946 

b11 0,4645760744 4,181184669 

b12 0,0162749580 -0,054743041 

b13 -784,1570681169 -8093,09276 

b14 0,1679279759 -0,142035997 

b15 -0,1479541639 0,739770819 
 
Результати відповідності прогнозованого значення температури пластини 

дійсному у випадку "–" та "+" полярності на пальнику наведено на рис.15. 

 
а)         б) 

Рис. 15. Відповідність прогнозованого значення температури Тп пластини  

дійсному Тд у випадку полярності на пальнику: а) "–" ; б) "+" . 

 

Об'єм статистичної вибірки склав 32L= . В результаті перевірки 

математичної моделі підтверджена її адекватність реальним процесам. 

Середньоквадратична відносна похибка прогнозу дорівнює 
( )

1 79
nT , %
−
=  та 

( )
3 04

nT , %
+
= , відповідно, що є достатнім для розглядуваних задач. 

Очевидно, що для підтвердження ефективності запропонованого способу в 

реальних умовах і створення засобів його впровадження в промисловості, 
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необхідно провести серію промислових експериментів, що й було реалізовано на 

печі відпалу з викатним подом на базі підприємства ТОВ «Запорізький титано-

магнієвий комбінат». 

На рис. 16 представлено схему реалізації методу, де між пальником 1 і садкою 

з металом 2, що нагрівається, створюється джерелом постійної напруги 4 

електричне поле, під дією якого у вихідному каналі печі 3 виникає тепловий бар’єр 

з іонізованих часток продуктів згоряння. Це змінює напрям руху теплового потоку, 

який покидає камеру лише після того, як щільніше притискається до садки і 

додатково передає частину своєї теплової енергії. По суті, таким чином, 

реалізується електричний економайзер не в димових трубах, а безпосередньо в 

печі.  

 

 
а)         б) 

 

Рис.16. Застосування електрофізичного методу керування тепловими 

потоками: а) принципова схема; б) реалізація в умовах промислового 

підприємства. 

 

В результаті застосування запропонованого методу вдалося знизити 

споживання газу до 21%, а це свідчить про те, що при кількості біогазу, яка 

відповідає обсягам споживання природного без створення електричного поля, не 

змінюючи конструкцію печі і застосуванні тих же пальників, можна забезпечити 

необхідні температурні і режимні показники процесу нагріву металу.  

У п’ятому розділі «Економічні та екологічні аспекти використання 

біогазових технологій» розглянуто питання економічної та екологічної складової 

процесу споживання біогазових сумішей в умовах промислових підприємств. 

Запропоновано раціональні шляхи підвищення енергетичної ефективності 

використання біогазу із застосуванням методів його обробки очищенням і 

збагаченням до необхідної у конкретному випадку якості в межах економічної 

доцільності. 
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Як виявилося, існуючі схеми збагачення та очищення біогазу за послідовним 

принципом із можливістю досягнення його мінімально-необхідної якості 

потребують суттєвих капіталовкладень, оскільки кожний етап обробки потребує 

застосування обладнання максимальної потужності для перепуску всього 

необхідного обсягу газу. Такий підхід виправдовує себе, з економічної точки зору, 

лише в окремих випадках, коли висуваються надвисокі вимоги щодо кінцевої 

якості енергетичного ресурсу. 

Запропоновано спрощену блок-схему, а також повнофункціональну схему 

багатоступінчастої обробки біогазової суміші за паралельним принципом для 

потреб промислових споживачів, що відкриває можливість одержання необхідної 

якості палива шляхом керування витратою біогазу на кожному етапі очищення та 

збагачення при мінімально-необхідній потужності відповідного обладнання, та 

можливості регулювання хімічного складу біогазу в широких межах, залежно від 

конкретних умов. (рис. 17, 18). 

 

 
 

Рис. 17. Спрощена блок-схема обробки біогазу за паралельним принципом:  

х1 = 0..1 – частка від витрати сирого біогазу, яку піддають  

максимальному збагаченню; х2 = 0..1 – частка від решти біогазу, яку  

піддають максимальному очищенню. 

 

За цим принципом витрата біогазу, що поступає з мережі може розділятися 

на частку х1 (від 0 до 1), яку піддають максимальному збагаченню, решту газу х2 

(від 0 до 1), що максимально очищують виходячи з технологій, включених до 

схеми, а також залишок потоку, який може не підлягати обробці взагалі. Потрібна 

якість палива на виході з системи досягається змішуванням у блоці (6) необхідних 

пропорцій одержаних біогазових сумішей. 

У запропонованому циклі, видалення СО2 відбувається в скрубері 

безперервного промивання (2) шляхом абсорбції зворотною технічною водою, 

куди під тиском, що створюють за допомогою компресора (1) поступає сирий 

біогаз. Додатково побічно видаляється сірководень, при цьому до метану, водню та 

азоту в складі біогазової суміші така технологія є відносно нейтральною. В схемі 

передбачено блок доочищення (3) від надмірної вологи та інших домішок. На 

рис. 18. представлено блок-схему системи паралельної обробки біогазу для потреб 

промислових споживачів. 



26 
 

 
 

Рис. 18. Блок-схема паралельної обробки біогазу для потреб  

промислових споживачів. 

 

Головна умова заміни палива при одночасному забезпеченні незмінності 

продуктивності термічних та нагрівальних печей визначається основним рівнянням 

теплового балансу, яке має вигляд: 

                  
ц

ц

п

Q Q
М

j

  − 
=



 
,                       (4) 

де 
ц

пМ – продуктивність печі, кг/цикл; Q – теплота згоряння палива, МДж/м3; 
ц  – середня витрата палива за цикл, м3/цикл; ɳ – коефіцієнт використання теплоти 

(палива), МДж/МДж; ∆Q – сумарні теплові витрати печі, МДж/цикл; ∆j – тепловий 

дефіцит, МДж/кг. 

Практично доведено, що в процесі роботи печей на газових сумішах різної 

калорійності та якості, величини ∆Q та ∆j в дійсності змінюються незначно, 

особливо якщо застосовується обладнання рекуперації й рециркуляції теплової 

енергії та автоматичні системи управління термічними процесами. Тому можна 

вважати, що для забезпечення постійності таких процесів при зміні якості 

біогазової суміші достатньо виконувати умову незмінності теплової потужності: 

                      
ц ц ц

п пг пг пг бг бг бгP Q Q=   =      ,                      (5) 

де ц

пP – теплова потужність печі, МДж/цикл; пгQ , бгQ – нижча теплота 

згоряння природного газу та біогазу, що планується спалювати, МДж/м3; ц

пг , ц
бг  

– середня витрата природного газу та біогазу за цикл роботи агрегату, відповідно, 
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м3/цикл; 
пг , 

бг  – коефіцієнти використання теплоти при спалюванні природного 

газу та біогазу, відповідно. 

Калорійність біогазу визначається його хімічним складом, який може 

змінюватись в широкому діапазоні, в залежності від рівня обробки. Якщо 

позначити об’ємний вміст основних складових компонент в цьому енергоресурсі їх 

хімічною формулою, то процентний склад сирої біогазової суміші мерА , можна 

виразити сумою їх об’ємних концентрацій:  
6

4 2 2 2 22
1

100%мермер мер мер мер мермер
мер і

і=

= = + + H S + + + =CH CО N ОА D H ,    (6) 

де іD – кожна і-та компонента в газоподібному паливі, %. 

Хімічний склад компонент вихідного енергоресурсу з кожного блоку 

обробки біогазу Азб та Аоч, відповідно, змінюється в залежності від коефіцієнтів 

якості видалення та втрат конкретних компонентів біогазової суміші в процесі 

збагачення та очищення (ki
зб = 0..1, ki

оч = 0..1) та визначається за наступним 

співвідношенням: 
( )

( )

6
( )

1

(1 )

((1 ) )

зб оч мер
іізб оч

і
зб оч мер

іі
і

k D
D

k D
=

− 
=

− 
.      (7) 

Відповідно до цього, можна розрахувати остаточний склад обробленого 

біогазу після змішування різних за якістю та кількістю отриманих газових сумішей, 

в залежності від конкретних параметрів систем збагачення та очищення: 
6 6

1 21
1 1

6 6

1 2 21 1
1 1

1 ( )) ) (1 ( ))0 01 1 0 01

(0 01 ) ) (0 01 ) ) (1 )1 1

(

( (

очзб мер зб мер оч
і і і іі і
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і іі і
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6

24 2 2 22
1

100%обоб об об обоб об
об і

і=

= = + + H S + + + =CH CО N ОА D H      (9) 

Тепер, знаючи якість обробленого біогазу, що отримуємо на виході із 

системи обробки, не складно розрахувати його калорійність Qбг. Треба відзначити, 

що у випадках заміни газоподібних палив в пічних установках на суміші іншого 

хімічного складу,   може суттєво змінюватись:  

( )= f A         (10) 

За рівнянням (21), знаючи конкретні значення параметрів х1 та х2, можна 

визначити необхідну витрату на цикл роботи печі ц
бг . Необхідний обсяг сирого 

біогазу 
ц
мер  розраховується за формулою:  

6 6

21 1
1 1

(0 01 ) (0 01 )(11

ц
бгц

мер
зб очмер мер

і іі і
і і

, ) ,хk х kD Dх
= =

=

   −    −−  


 .    (11) 
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Для визначення можливості впровадження конкретного варіанту 

використання біогазових технологій, необхідно з’ясувати технологічні та 

екологічні вимоги до якості біогазової суміші та відповідність ним паливних 

характеристик кінцевого енергоресурсу. Якщо певний екологічний і технологічний 

критерій позначити і  та і , відповідно, то можливість впровадження такої 

системи буде існувати за умови знаходження їх значень в деякому допустимому 

діапазоні: 

х
( )

min mа

і і і
і

     ,       (12) 

( )min max
і і і

і

            (13) 

Економічну доцільність впровадження біогазових технологій в умовах 

промислового підприємства пропонується оцінювати визначенням сумарних 

приведених річних витрат, грн./рік:  

бг бг нбг= +СZ К E ,       (14) 

де бгС  – сумарні річні поточні витрати, що виникають при використанні 

біогазових технологій, грн./рік; бгK  – капіталовкладення на впровадження 

біогазових технологій, грн.; нE  – норматив ефективності повернення 

капіталовкладень, рік-1. 

Для проведення порівняльного аналізу можна вважати, що сумарні приведені 

річні витрати при базовому варіанті енергозабезпечення промислових печей Zпг 

складаються тільки з витрат на покупку природного газу пгВ , грн.: 
ц

пг пг пг пг цS NZ В= =   ,         (15) 

де пгS  – вартість природного газу, грн./м3; цN  – сумарна кількість циклів 

роботи обладнання на рік, шт.  

Необхідні інвестиції на впровадження біогазових технологій на підприємстві 

можуть складатися з капіталовкладень на процес обробки біогазу, витрат на 

модернізацію пічних установок та інших, наприклад, на будівництво газопроводів 

від джерела виробництва біогазу до точки підключення конкретного обладнання, 

що його споживає. 

Величину капіталовкладень в систему збагачення та очищення біогазу Кзб, 

Коч можна оцінювати в залежності від питомих витрат біогазу, що будуть поступати 

до кожного етапу системи обробки, грн.: 

1( )ц
зб мерf ; ;ін .xК =  ,       (16) 

1 2( )ц
оч мер= f ; ; ;ін .x xК  .       (17) 

Коригування капіталовкладень при модернізації пічного обладнання модК , 

яке може бути необхідним для більш ефективного спалювання біогазової суміші 

визначеної якості Аоб та кількості ц
бг , в більшості випадках, можна оцінити за 

статистичними даними, враховуючи кількість пальників Nп, а також конкретні 

технологічні вимоги спалювання палива і
i

 , грн.: 
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( )ц
мод об п ібг

i

f ; ; ; ;ін.NК А  =  .        (18) 

Враховуючи всі інші можливі витрати Кін, необхідні капіталовкладення для 

можливості використання біогазових технологій на підприємстві визначаються 

сумою цих вказаних складових. 

Річні поточні витрати, що виникнуть при використанні біогазових 

технологій, розраховуються наступним чином: 
мер об об мод вп еко ін

рес екс екс екс екс ексбг бг= + + + + + +С В В В В В В В ,     (19) 

де мер
бгВ  – річні витрати на покупку біогазу з мережі, грн./рік; 

об
ресВ  – сумарні 

річні витрати на ресурси для обробки біогазу, грн./рік; об
ексВ  – річні витрати, що 

виникнуть при експлуатації системи обробки біогазу, грн./рік; мод
ексВ  – різниця 

річних витрат при експлуатації старого та модернізованого обладнання, відповідно, 

грн./рік; вп
ексВ  – різниця річних витрат на власні потреби пічного обладнання при 

базовому та новому варіанті енергозабезпечення, відповідно, грн./рік; вп
ексВ  – 

різниця річних витрат підприємства на ліквідацію негативної дії викидів 

забруднюючих речовин при спалюванні біогазової суміші та природного газу, 

відповідно, грн./рік; ін
ексВ  – інші можливі експлуатаційні витрати, пов’язані із 

використанням на підприємстві палива, відмінного від природного газу, грн./рік. 

Отже, для вирішення поставленої задачі на основі запропонованої вище 

математичної послідовності, розроблено алгоритм визначення можливості та 

доцільності використання біогазових сумішей в якості палива для термічних та 

нагрівальних печей в умовах конкретного промислового підприємства, критерієм 

оптимальності для якого є приведені річні витрати. Цільова функція та граничні 

умови розрахунку мають вигляд:  

бг fZ =
1

(x , 2x , ц
пР , цN , мер

бгS , мерA , 
1i

зб

i

n

L
=

 , 
1i

зб

i

n

S
=

 , 
1i

оч

i

n

L
=

 , 
1i

оч

i

n

S
=

 , 
1i

зб

i

n

k
=

 , 
1i

оч

i

n

k
=

 , 

зб оч мод інК К К К+ + + , зб
ексТ , оч

ексТ , мод
ексТ , ін.) =

1 1

( )
n n

i н
i i

зб

iС minK Е
= =

+  →  , (20) 

бг пгZ Z ,      (21) 

1

( )
n

min max
i i i

i=

     ,     (22) 

1

( )
n

min max
i i i

i=

     .     (23) 

Алгоритм заснований на циклічному розрахунку основних техніко-

економічних показників для кожного співвідношення параметрів х1 та х2, що 

ступінчасто задаються від 0 до 1 із заданими кроками ∆х1 та ∆х2. Необхідні дані 

розрахунку виводяться на екран. В розрахунках враховуються такі вихідні дані як: 

хімічний склад необробленого сирого біогазу, його теплотворну здатність, 

параметри системи обробки та збагачення до необхідного в конкретному випадку 

рівня, вартість традиційного і біогазового палива, екологічні обмеження та можливі 

штрафні санкції в умовах будь-якого промислового підприємства.  
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У шостому розділі «Технічні та технологічні пропозиції щодо 

застосування результатів дослідження» викладено результати практичної 

реалізації результатів досліджень, а саме на прикладі ливарного цеху промислового 

підприємства ПАТ «Запоріжсталь», виходячи із структури його енергоспоживання 

та переліку обладнання, визначено два найбільш відповідні для застосування 

біогазових технологій агрегати – конвеєрне рециркуляційне сушило форм та 

стрижнів виливниць ЛК-1 ( ц
пг  = 416,7 м3/год) та піч відпалу лиття ( ц

пг  = 

46,16м3/год). 

В якості альтернативного палива розглянуто біогаз, склад якого: 

Амер = 65% СH4
мер + 32,5% CO2

мер + 1,2% H2S
мер + 0,2% N2

мер + 1% H2
мер + 

+ 0,1% O2
мер. Умовна вартість Вмер = 0,9 грн/м3. Для встановлення технологічних та 

екологічних критеріїв можливості його використання визначено, що в зазначених 

установках можна спалювати паливо різної калорійності із максимально-

допустимою концентрацією H2S
об ≤ 0,3%.  

Для аналізу технологічних особливостей роботи обраного обладнання на 

біогазі першочергово слід відзначити, що для кожного конкретного випадку не 

можливо точно врахувати зміну коефіцієнту використання тепла палива. Проте, 

застосування раніше досліджених статистичних даних вирішує цю проблему при 

достатньому рівні адекватності розрахунків. 

Зміна коефіцієнту використання тепла (палива) при спалюванні біогазових 

сумішей у сушилі ЛК-1: 

0 91
бг см пг

const ,  = = = = .      (24) 

в печі відпалу лиття: 

(0 078 0 723)
см пг см

, ,Q =   + .     (25) 

Склад біогазу з відходів ВТК «Запоріжжя»: 

 

.     (26) 

Склад біогазу з полігону ТБО №1: 

 

    (27) 

Беручи до уваги, що калорійність природного газу Qпг
 = 35 МДж/м3, 

спрощене визначення його складу здійснюється за формулою:  

4 297 71 2 29 пгпг
пг , %C , %NA H= + .      (28) 

Звідси, для оцінки екологічних критеріїв використання біогазових технологій 

очевидно, що необхідним та достатнім буде врахування умови не перевищення 

максимально допустимого значення концентрації H2S в кінцевому енергоресурсі, 

тобто для ЛК-1 цей критерій виражається як:  

     
1

2 2
1

( )= 0,4%
min max см max

і і і
і

S SH H  
=

   = .     (29) 

Для печі відпалу лиття: 
1

2 2
1

( )= 0,2%
min max см max

і і і
і

S SH H  
=

   = .     (30) 

+++= мермермер
мер SH%,CО%,CH%А 224 2153265

О%,H%N%,
мермермер

10120 222 +++

+++= мермермер
мер SH%,CО%CH%А 224 704545

О%,H%,N%,
мермермер

724125 222 +++
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Попередньо встановлено технологічні критерії, які висуваються для ЛК1, які 

можуть бути визначені за наступним співвідношенням: 
1

1

( ) 1 25 ( )
пгmin max см см см пг

і і і пов пов бг пов пов пг
і

,        
=

  =  +    + ,  (31) 

де см
пов  , пг

пов – коефіцієнти надлишку повітря при спалювання біогазу та 

природного газу, відповідно. Зміна см
пов  буде залежати від наявності баластних 

домішок у вихідному енергоресурсі та оцінюватиметься за співвідношенням: 
2

2 22 2(1+0,01 0 45 ( + ))(0,005 ( + )
см пг см смсм см
пов пов , CO NCO N =   +  .    (32) 

Для оцінки необхідних капіталовкладень в системи очищення та збагачення 

біогазу , )( очзбK K , а також модернізації пальникових пристроїв печей )( модK  

попередньо побудовано відповідні графічні залежності, що представлені на рис. 19, 

20. 

 
Рис. 19. Питомі інвестиційні витрати на        Рис.20. Вартість пальникового 

установки з обробки біогазу: а) очищення               пристрою для роботи                                                                         

водними розчинами FeSO4 та NH3;                           на біогазі: а) піч  

б) збагачення абсорбцією                                           відпалу лиття;  

технічною водою.                                                        б) сушило конвеєрне. 
 
Розрахунки сумарних річних поточних витрат, що виникнуть при 

використанні біогазових технологій запропоновано здійснювати за наступними 

співвідношеннями: 
      11 18760 )(

збц збзб зб
рес еемер ее

Lх S SВ L=    +          (33) 

   2 32 2 31
) 8760 )1( (

очц оч очоч оч оч
рес еемер ее

х Lх S S SВ L L=     +  + −     (34) 

           ) 12(
об
екс очзб

/КВ К= + ,         (35) 

           1 22

) 8 76 1 98 2600(
см пгеко

екс coco
, ,В  = −    ,         (36) 

                         1 2
8 76 2 63 17600смеко

екс so , ,В =    .          (37) 

де 1 2 3, , , ,зб оч зб оч оч
ее ееL L L L L  – питомі витрати необхідних ресурсів на збагачення та 

очищення 1 м3 біогазу (електрична енергія, технічна та аміачна вода, сульфат заліза 

FeSO4); 1 2 3, , , ,зб оч зб оч оч
ее ееS S S S S  – собівартість ресурсів, грн./од.; 

2 2 2

см см см
co co so, ,    – питомі 

викиди забруднюючих речовин у атмосферу за 1 годину роботи пічних агрегатів, 

м3/год. 

Для визначення впливу параметрів системи обробки біогазу на доцільність 

його використання побудовано відповідні графічні залежності (рис. 21 а, б). 
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а) 

 
б) 

Рис. 21. Приведені річні витрати при використанні біогазу з 

  тваринницьких відходів та смітникового газу: а) для сушила ЛК-1; 

  б) для печі відпалу лиття. 
 
В табл. 6 наведено розрахункові економічні показники проекту переведення 

зазначеного обладнання на біогазове паливо. 

Таблиця 6. 

Економічні показники проекту переходу на біогазове паливо  

Показник Одиниця виміру Значення 

Необхідні капіталовкладення млн. грн. 19,809 

Базові річні витрати на природний газ 

млн. грн./рік 

32,853 

Поточні експлуатаційні витрати на паливо 10,641 

Поточні річні витрати на систему обробки біогазу 10,257 

Додаткові річні амортизаційні відрахування 1,671 

Додаткові річні витрати 0,698 

Додаткові штрафні екологічні санкції 4,05 

Сумарні приведені річні витрати 24,682 

Річний економічний ефект 11,58 

Термін окупності років 1,71 

Розрахунки показали, що за оптимальним варіантом природний газ може 

бути заміщеним біогазом на 94%, а економічний ефект складе близько 11,6 млн. 

грн. на рік. Передбачувані сумарні капіталовкладення в реалізацію такого проекту 

складуть близько 20 млн. грн. Прогнозований строк окупності становить не більше 

2 років, що не перевищує нормативний. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розроблено наукові основи та вирішено важливу 

науково - технічну проблему підвищення енергетичної ефективності процесів 

виробництва та спалювання біогазових сумішей шляхом застосування 

електрофізичних методів впливу, що дозволило збільшити загальну ефективність 

роботи біогазових установок та використовувати низькокалорійні біогазові суміші 

в якості первинного палива для певного кола промислових споживачів при 

дотриманні заданого температурного режиму та не виходячи за межі економічної 

доцільності переходу на альтернативне джерело енергії. 

1. Встановлено, що однією з причин стримування широкого розповсюдження 

біогазових технологій, в тому числі в умовах промисловості, є висока 

енерговитратність забезпечення процесу біометаногенезу та недоцільність прямого 

спалювання низькокалорійних біогазових сумішей через ряд негативних факторів, 

технічних та екологічних зокрема. В типовому біореакторі об’ємом 10 м3 в умовах 

північних широт України в зимовий період для підтримання необхідного 

температурного режиму та перемішування субстрату використовується від 21% до 

39 % виробленої енергії, з яких: теплової — 15 – 30 %, й, додатково, електричної 

— 6 – 9 %. Оскільки способи інтенсифікації виробництва біогазу недосконалі, 

вимагають високих енергетичних та матеріальних витрат, та, фактично, вичерпали 

себе, встановлено можливість впливати на життєдіяльність анаеробних 

мікроорганізмів електрофізичними методами та визначено залежність біологічних 

ефектів в останніх від параметрів полів різного виду, що дає можливість збільшити 

продуктивність біореактору та його загальну енергетичну ефективність. 

2. Встановлено, шляхом аналізу сучасних досліджень щодо впливу 

електричних, магнітних, електромагнітних полів та мікрохвильового 

випромінювання на окремі мікроорганізми, задіяні безпосередньо в 

біометаногенезі, що найбільш ефективним є опромінення їх протягом циклу 

зброджування електричним полем напруженістю 0,7 – 6 В/см та магнітним – 
інтенсивністю 0,25 – 15 мТл, оскільки саме в цих межах спостерігається 

максимально позитивний ефект, а відхилення від зазначеного діапазону призводить 

до відсутності реакції або пригнічення обмінних процесів та гальмування динаміки 

зростання колоній бактерій. Підтверджено можливість інтенсифікації процесу 

виділення біогазу шляхом комплексного електрофізичного впливу на субстрат в 

цілому, а не на окремі штами.  

3. В результаті серій експериментальних досліджень встановлено, що 

найбільш ефективним з точки зору динаміки газовиділення та кількісно-якісних 

показників біогазової суміші є вплив на субстрат протягом циклу біометаногенезу 

постійним електричним полем з оптимальним діапазоном напруженості в 

біореакторі 0,95 0,1 В/см. При цьому можливо збільшити обсяг виділення біогазу 

для термофільного та мезофільного температурного режиму роботи дослідної 

установки до 20 % і 26 %, відповідно. Встановлено також, що питомий вихід 

метану на одиницю субстрату, до якого застосоване постійне електричне поле 

зазначеної інтенсивності, збільшився на 8,2 %, ступінь деструкції сухої органічної 

речовини – на 4,1 % і становить 37,6 %, тривалість лаг-фази зменшилася на 16,7 % 

з 14 до 12 діб, що свідчить про більш прискорену адаптацію мікроорганізмів до 



34 
 

середовища життєдіяльності в умовах електрофізичного впливу та сприяє 

передумовам переходу на експоненціальну фазу росту.  

4. В результаті досліджень на експериментальній установці тепловою 

потужністю до 77 кВт і питомою витратою газу 0,04 м3/хв, яка моделює канал 

відведення продуктів згорання розмірами 0,192× 0,192×1,1 м, під дією постійної 

напруги між пластинами та пальником в діапазоні 0 – 1 кВ встановлено можливість 

застосування електричних полів для управління процесами формування теплових 

потоків та розподілу теплоти всередині камери нагрівальних пристроїв, що є 

беззаперечною за відносно безпечного рівня напруженості.  

5. Експериментально підтверджено ефективність запропонованого 

електрофізичного способу впливу на розподіл теплової енергії в промислових 

умовах на печі відпалу з викатним подом, де під дією постійного електричного поля 

у вихідному каналі установки виникає тепловий бар’єр з іонізованих часток 

продуктів згоряння, змінюючи напрям руху основного теплового потоку і 

змушуючи додатково передавати частину теплової енергії садці з металом. Останнє 

дозволило знизити споживання газу до 21%, не змінюючи конструкцію печі і 

дотримуючись температурних і режимних показників процесу нагріву металу, 

тобто при переведенні обладнання на біогаз при споживаній його кількості, яка 

відповідає обсягам використання природного без створення електричного поля, 

можливо забезпечити необхідні технічні та технологічні вимоги певних пічних 

агрегатів. 

6. Розроблено математичну модель розподілу теплової енергії в нагрівальній 

камері печі під дією просторового електричного поля, яка дозволяє визначати 

температуру та аналізувати процеси теплообміну у заданому її місці з метою їх 

максимальної інтенсифікації, підтверджено її адекватність реальним процесам із 

середньоквадратичною відносною похибкою прогнозу в межах 3,04%.  

7. Розроблено схему та методику ступінчастої обробки біогазових сумішей за 

паралельним принципом, а також алгоритм визначення раціональних умов 

комбінованого енергозабезпечення термічних та нагрівальних печей із 

використанням біогазових технологій, що враховує хімічний склад та теплотворну 

здатність необробленого біогазу, параметри системи обробки та збагачення до 

необхідного в конкретному випадку рівня, вартість традиційного і біогазового 

палива, екологічні обмеження та можливі штрафні санкції в умовах будь-якого 

промислового підприємства. За результатами економічного обґрунтування 

елементів удосконаленої схеми енергозабезпечення показано, що для типового 

обладнання підприємства металургійного профілю природний газ може бути 

заміщений низькокалорійними біогазовими сумішами на 94%, а економічний ефект 

складе при цьому близько 12 млн. грн. на рік.  

8. Результати дослідження прийнято до використання в таких установах як: 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» м. Запоріжжя, ТОВ «Біогаз 

Україна» м. Київ, ТОВ «Енергія України» м. Київ, а також впроваджені в 

навчальний процес Запорізького Національного Університету.  
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АНОТАЦІЇ 

Коваленко В. Л. Електрофізичні методи підвищення ефективності 

біогазових технологій. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії. Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України. - Київ, 2020.  

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему 

підвищення енергетичної ефективності виробництва та спалювання біогазових 

сумішей шляхом використання електрофізичного впливу на перебіг зазначених 

процесів.  

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці основних наукових положень 

щодо підвищення енергетичної ефективності процесів виробництва та спалювання 

біогазових сумішей відповідним обладнанням в умовах промислових підприємств 

шляхом застосування електрофізичних методів впливу.  

Розроблено наукові основи та обґрунтовано принципові положення процесу 

електрофізичного впливу на біогазові технології в частині виробництва та 

спалювання біогазових сумішей, що дозволило підвищити їх енергетичну 

ефективність. 
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Запропоновано та підтверджено вплив полів різного виду на процес 

інтенсифікації виділення біогазу при різних температурах субстрату, режимах 

перемішування та значеннях величини поля, що призвело до підвищення загальної 

ефективності роботи біогазових установок. Встановлено оптимальний рівень 

напруженості постійного електричного поля, при якій спостерігається максимізація 

газовиділення, та запропоновано спеціальний пристрій, який виконує функцію 

ефективного перемішування субстрату, забезпечує рівномірність поля в об’ємі 

біореактору та створює оптимальні умови для розвитку мікроорганізмів, що 

дозволило скоротити тривалість циклу біометаногенезу, призвело до підвищення 

ступеня деструкції сухої органічної речовини та збільшення питомого виходу 

метану на одиницю субстрату. 

Розроблено теоретичні основи застосування електричних полів для 

управління процесами формування теплових потоків та розподілу теплоти 

всередині камери нагрівальних пристроїв, що дозволило використовувати 

низькокалорійні біогазові суміші в якості первинного палива при дотриманні 

заданого температурного режиму та не виходячи за межі економічної доцільності 

переходу на альтернативне джерело енергії. 

Розроблено методику та схему багатоступінчастої обробки біогазової суміші 

за паралельним принципом, що відкриває можливість одержання необхідної якості 

паливо шляхом керування витратою біогазу на кожному етапі очищення та 

збагачення при мінімально-необхідній потужності відповідного обладнання, та 

можливості регулювання хімічного складу біогазу в широких межах, залежно від 

конкретних умов. 

Створено математичну модель розподілу теплоти всередині нагрівальної 

установки під впливом просторового електричного поля, що дало можливість 

запропонувати спосіб термічної обробки металу у камерних печах періодичної дії 

з використанням електричних полів та розроблено алгоритм, що дозволяє 

визначати доцільність використання біогазових сумішей для певного кола 

споживачів в умовах промислових підприємств з урахуванням екологічних вимог 

та режимних обмежень. 

Ключові слова: біогаз, субстрат, біореактор, електричне поле, енергетична 

ефективність, нагрівальна установка, промислове підприємство 
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The dissertation deals with the important scientific and technical problem of energy 

efficiency increasing of production and consumption of biogas mixtures by using 

electrophysical influence on the course of these processes. 

The purpose of the dissertation is to develop the basic scientific provisions for 

improving the energy efficiency of the processes of production and consumption of 

biogas mixtures with appropriate equipment in the conditions of industrial enterprises by 
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applying electrophysical methods of influence. Scientific bases have been developed and 

basic principles of the process of electrophysical influence on biogas technologies in the 

part of production and use of biogas mixtures have been substantiated, which allows to 

increase their energy efficiency. 

The influence of the fields of various kinds on the process of intensification of 

biogas evolution at different substrate temperatures, mixing modes and field values has 

been proposed and confirmed, which has led to an increase in the overall efficiency of 

biogas plants. The optimum level of tension of a constant electric field at which 

maximization of gassing is observed is established, and the special device which performs 

the function of effective mixing of the substrate, provides the uniformity of the field in 

the volume of the bioreactor and creates optimal conditions for the development of 

microorganisms, it allowed the speed of the triviality of the cycle of biomethanogenesis, 

called for the advancement of the level of destruction of dry organic speech and increase 

the specific output of methane per unit of substrate. 

Theoretical bases of application of electric fields for control of processes of heat 

flows formation and heat distribution inside the chamber of heating devices have been 

developed, which allowed to use low-calorie biogas mixtures as primary fuel while 

maintaining the set temperature regime and without going beyond the economic 

feasibility of switching to energy. The methodology and scheme of multistage treatment 

of biogas mixture on a parallel principle have been developed, which opens the possibility 

of obtaining the required quality of fuel by controlling the consumption of biogas at each 

stage of purification and enrichment with the minimum required power of the 

corresponding equipment, and the possibility of regulating the chemical composition of 

biogas on a wide range, depending conditions. 

A mathematical model of heat distribution inside a heating installation under the 

influence of a spatial electric field was created, which made it possible to propose a 

method of heat treatment of metal in chamber furnaces with periodic action using electric 

fields. An algorithm was developed to determine the feasibility of using biogas mixtures 

for a certain range of consumers in industrial environments taking into account 

environmental requirements and operating restrictions 

Key words: biogas, substrate, bioreactor, electric field, energy efficiency, heating 

installation, industrial plant 


