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У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему 

підвищення енергетичної ефективності процесів виробництва та спалювання 

біогазових сумішей шляхом застосування електрофізичних методів впливу.  

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці основних наукових положень 

щодо підвищення енергетичної ефективності виробництва та спалювання 

біогазових сумішей шляхом застосуванням електрофізичного впливу на субстрат 

та процеси перерозподілу теплоти всередині найбільш енергоємних промислових 

установок, що працюють на газових сумішах.  

Об’єктом дослідження є технологічні та енергетичні аспекти процесу 

електрофізичного впливу на ефективність виробництва та спалювання біогазових 

сумішей. 

Предметом дослідження є 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. 

В дисертації розроблено наукові основи та обґрунтовано принципові 

положення підвищення енергетичної ефективності процесів виробництва та 

спалювання біогазових сумішей шляхом застосування електрофізичних методів 

впливу. 

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-
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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. 

Оскільки традиційні способи підвищення енергоефективності біогазових 

технологій майже вичерпали себе, запропоновано досягнути зазначеної мети 

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. 

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.  

Проведено масштабні експериментальні дослідження, якими підтверджено 

вплив полів різного роду 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 
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газовиділення. Запропоновано спеціальний пристрій, який створює оптимальні 

умови для розвитку мікроорганізмів. 

Для проведення комплексних експериментальних досліджень створено 

лабораторну біогазову установку, що дозволяє дослідити вплив на перебіг 

біометаногенезу різних параметрів: температури, інтенсивності перемішування та 

характеристиках електричного, магнітного та електромагнітного поля. 

Проведена серія експериментів довела, що вплив електричного поля є 

незаперечним і ефективним способом інтенсифікації процесу виділення біогазу. За 

результатами проведених досліджень встановлено оптимальний діапазон 

напруженості постійного електричного поля в біореакторі, який складає 

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

для термофільного режиму роботи до 20%.  

Проведено серію експериментів при мезофільному температурному режимі, 

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. Встановлено, що постійне електричне поле у 

внутрішньому просторі реактора позитивно впливає на процес переробки 

субстрату та сприяє збільшенню виходу біогазу та метану, збільшенню деструкції 

сухої органічної речовини (СОР) та скороченню лаг-фази процесу бродіння. 

Встановлено: утворилось більше біогазу на 11,3 %; метану - на 8,2 %; розкладено 

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

контрольним субстратом. 

Для використання в промислових умовах розроблено та запропоновано 

спеціальний пристрій для інтенсифікації виділення газу в реакторі, який виконує 

функцію ефективного перемішування субстрату, забезпечує рівномірність поля та 

створює оптимальні умови для розвитку мікроорганізмів.  
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На основі математичної моделі газової нагрівальної печі проведено 

обчислювальний експеримент та наведено картину розподілу температур в камері 

печі від 755 до 1145 0 С . За кількістю точок, що належать до зазначених 

температурних діапазонів, розраховано їх відносний: 6,4% (17452 точки); 

6,7% (18405 точок); 11% (30555 точок); 22,6% (61996 точок); 40,8% (112221 точка); 

12,5% (34114 точки), а потім і реальний: 0,32 3м ; 0,34 3м ; 0,55 3м ; 1,14 3м ; 2,06 3м  ; 

0,63 3м  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%. 

При цьому, найбільша концентрація теплової енергії спостерігається у верхній 

частині камери, в той час як заготовки, що розігріваються, знаходяться в нижній 

зоні з малим вмістом теплоти, що обумовлено неефективним рухом теплових 

потоків і не раціональною технологією нагріву металу. 

Встановлено, 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 електричними методами. Для проведення 

відповідних експериментів щодо підтвердження доцільності запропонованого 

методу розроблено і створено спеціальну пічну установку та визначено, що вплив 

електричного поля на процес формування теплових потоків є незаперечним і 

суттєвим навіть при допустимих за правилами електробезпеки напругах до 1 кВ. 

Розроблено математичну модель, що дозволяє визначити температуру у 

заданому місці нагрівальної камери під дією просторового електричного поля. Для 

підтвердження ефективності запропонованого способу в реальних умовах 

проведено серію промислових експериментів на печі відпалу з викатним подом на 

базі підприємства ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». 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 застосування електричного поля, не змінюючи конструкцію печі і 
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застосуванню тих же пальників, можна забезпечити необхідні температурні і 

режимні показники процесу нагріву металу з дотриманням вимог електробезпеки. 

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 

Розроблено алгоритм визначення можливості застосування біогазових 

технологій для підвищення енергоефективності термічних та нагрівальних печей в 

умовах конкретного промислового підприємства, який заснований на циклічному 

розрахунку основних техніко-економічних показників та враховує 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. 

Викладено результати практичної реалізації результатів досліджень на 

прикладі ливарного цеху ПАТ «Запоріжсталь», які показали, що за оптимальним 

варіантом природний газ може бути заміщений 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 термін окупності становить не більше 2 років, що не перевищує 

нормативний. 

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

ефективність, нагрівальна установка, тепловий потік, промислове підприємство 
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7. Коваленко В. Л. Щодо доцільності та ефективності застосування біогазових 

технологій в умовах металургійних підприємств / В. Л. Коваленко, Ю. Г. Качан, 

Д. О. Аносов // Металургія: Наукові праці ЗДІА. – 2015. – Вип. 39. – С. 68 – 74. 
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8. Коваленко В. Л. Методика визначення оптимальних енергетичних 

параметрів термічної печі, що працює на біогазовій суміші, за умови наявності в її 

камері просторового електричного поля / В. Л. Коваленко, Ю. Г. Качан, 

А. А. Візер // Металургія: Наукові праці ЗДІА. – 2016. – Вип. 35. – С. 102 – 106. 

(Здобувач розробив методику визначення та схему управління енергетичними 

параметрами пічної установки, що працює на біогазовій суміші, за наявності 

електричного поля в її камері). 

9. Коваленко В. Л. Щодо впливу електричних полів та мікрохвильового 

випромінювання на задіяні в біометаногенезі мікроорганізми / В. Л. Коваленко, 

Ю. Г. Качан, О. І. Лапікова // Журнал «Энергетика: экономика, технологии, 
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10. Kovalenko V. Efficiency of Application of Electric Fields in Biogas Plants at 
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https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1109%2FIEPS.2018.8559529
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біометаногенезі мікроорганізми / В. Л. Коваленко, Ю. Г. Качан, О. І. Лапікова // 
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печей просторового електричного поля / В. Л. Коваленко, Ю. Г. Качан, 

А. А. Візер // Журнал «Энергетика: экономика, технологии, экология». − Вип. № 1. 
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14. Коваленко В. Л. Застосування електричного поля для інтенсифікації 

утворення біогазу при мезофільному температурному режимі / В. Л. Коваленко, 

О. І. Лапікова, Є. В. Кузнецова, А. В. Кузнецова // Гірнича електромеханіка та 

автоматика. Науково-технічний збірник. НГУ. – Дніпро. – №101 – 2019. – 

С. 119 – 123. (Здобувачем запропоновано методологію проведення експерименту 

зі встановлення діапазону оптимальної величини напруженості електричного 

поля для максимізації виходу біогазу за мезофільного режиму роботи біогазової 

установки). 

15. Коваленко В. Л. Експериментальне визначення впливу постійного 

електричного поля на вихід біогазу та СОР субстрату / В. Л. Коваленко, 

О. І. Лапікова, А. В. Кузнецова // Теорія і практика металургії. Науково-технічний 



10 
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16. Коваленко В. Л. Алгоритм визначення ефективності використання 

біогазових сумішей в промислових пічних установках / В. Л. Коваленко, 

К. М. Сердюк, А. В. Кузнецова // Електромагнітна сумісність та безпека на 

залізничному транспорті. Науковий журнал. ДНУЗТ. – Дніпро. – №17 – 2019. – 

С. 72 – 80. (Здобувачем запропоновано алгоритм розрахунку раціональних умов 

забезпечення пічних установок біогазовими сумішами різної якості та 

калорійності). 

17. Коваленко В. Л. Алгоритм визначення оптимальних енергетичних 

параметрів термічної печі з біогазовим опаленням за наявності просторового 

електричного поля в її камері / В. Л. Коваленко // Металургія: Наукові праці ЗДІА. 

– 2018. – Вип.40. – С. 68 – 74. 

18. Kovalenko V. The methodology of determining the efficiency of using biogas 

mixtures in industrial furnace installations / V. Kovalenko, А. Cheilytko // Polish journal 

of science. Warszawa, Poland, 2019. – №19 (VOL. 1). – Р. 39 – 42. (Здобувачем 

запропоновано методику визначення раціональних умов переведення промислових 

пічних установок на біогазові суміші). 

19. Kovalenko V. The influence of permanent electrical fields in the brown 

destination process on the quantitative composition of biogasic mixture / V. Kovalenko, 

V. Klius, H. Chetverik, O. Lapikova // Journal of New Technologies in Environmental 

Science. Kielce University of Technology. Kielce, Poland, 2019. – №4 (VOL. 3). – 

Р. 215 – 224. (Здобувачем експериментально уточнено кількісно-якісні 

характеристики біогазу, отриманого під дією на субстрат постійного 

електричного поля). 

20. Коваленко В. Л. Визначення економічної ефективності використання 

біогазу в умовах промислових підприємств / В. Л. Коваленко, В. В. Кузнецов // 

Теорія і практика металургії. Науково-технічний журнал. НМАУ. – Дніпро. – №3 

– 2019. – С. 43 – 48. (Здобувачем розраховано базові економічні показники 

http://diit.edu.ua/
http://diit.edu.ua/
http://diit.edu.ua/
http://diit.edu.ua/
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Є. В. Кузнецова В. В. Кузнецов // Теорія і практика металургії. Науково-технічний 

журнал. НМАУ. – Дніпро. – №6 – 2019. – С. 16 – 19. (Здобувачем проаналізовано 

та класифіковано переваги та недоліки існуючих технологій очищення та 
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22. Коваленко В. Л. Інтенсифікація виділення біогазу застосуванням 

магнітних та електромагнітних полів / В. Л. Коваленко, Є. В. Кузнецова 

В. В. Кузнецов // Гірнича електромеханіка та автоматика. Науково-технічний 
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- № u 2016 13273; заявл. 26.12.2016.; опубл. 12.06.2017. Бюл. №11. – с. 4. 

(Здобувачем виконано порівняльний аналіз методів інтенсифікації виходу біогазу 
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In the dissertation the important scientific and technical problem of increase of 

energy efficiency of processes of production and burning of biogas mixtures by 

application of electrophysical methods of influence is solved. 
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The purpose of the dissertation is to develop the basic scientific provisions for 

proving the possibility of electrophysical influence on the process of production of biogas 

and its efficient consumption by appropriate equipment in the conditions of industrial 

enterprises. 

The object of the study is the process of electrophysical influence on the efficiency 

of production and burning of biogas mixtures. 

The subject of the study is to increase the energy efficiency of biogas technologies 

by using fields of various kinds to intensify the production of biogas and ensure its 

possibility of burning in industrial furnaces due to the redistribution of heat flows in their 

heating chambers. 

In the dissertation the scientific bases are developed and basic principles of 

increase of energy efficiency of processes of production and burning of biogas mixtures 

by application of electrophysical methods of influence are grounded. 

The total biogas production potential from agricultural, food, landfill, municipal 

and industrial waste products of Ukraine is estimated at 3,2 billion m3 per year in methane 

equivalent. In addition, 3,3 billion m3 can be obtained by growing various types of energy 

crops in relatively small areas. Biogas has a great prospect of introduction in Ukraine, 

but as it is known, in the production of biogas, a significant amount of energy is spent to 

ensure the fermentation process, namely: maintaining the required temperature inside the 

bioreactor and mixing the substrate, without which the efficiency of the process is 

significantly reduced. In addition, it depends both on the technology selected, the origin 

of the raw material and the design of the main elements of the biogas plants, and on the 

climatic conditions of the area of their location. The average energy consumption for the 

process in the bioreactor in the latitudes of Ukraine is: thermal - 15-30%, and, in addition, 

electrical – 6 - 9%. From an energy point of view, the duration of the technological cycle 

of biomass processing, which is the determining factor of production cost, is also 

important. 

Since the traditional ways of improving the energy efficiency of biogas 

technologies have almost exhausted themselves, it is proposed to achieve this goal by 

electrophysical methods, namely the stimulation of microorganisms involved in the 
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production of this energy, electrical, magnetic, electromagnetic and other forms of 

influences and their fields and influences in other fields for burning biogas mixture. It is 

established that there is a considerable amount of information on the electrophysical 

influence on the microorganisms involved in biomethanogenesis, which is unsystematic 

and its parameters are selective and, in some cases, unknown. Comprehensive studies 

that could show the effectiveness of the effect on the substrate as a whole, rather than on 

a single bacterial strain or type of yeast, have not been conducted at all. 

Large-scale experimental studies have been carried out to confirm the influence of 

fields of various kinds on the process of intensification of biogas production, which leads 

to an increase in the overall efficiency of biogas plants, and the optimal level of tension 

of the most efficient and simpler in the realization of a constant electric field at which 

gas is observed is established. A special device that creates optimal conditions for the 

development of microorganisms is proposed. 

For the purpose of complex experimental studies, a physical model of a biogas 

plant was created, which allows to study the influence on the course of 

biomethanogenesis of various parameters: temperature, mixing intensity and 

characteristics of electric, magnetic and electromagnetic fields. 

A series of experiments proved that the influence of the electric field is an 

indisputable and effective way of intensifying the process of biogas production. 

According to the results of the conducted researches, the optimal range of intensity of a 

constant electric field in the bioreactor is established, which is 0,95 ± 0,1 V / cm. It is 

possible to increase the amount of release of biogas mixture for thermophilic mode of 

operation up to 20%. 

A series of experiments were carried out under mesophilic temperature regime, 

and the gas production started at the first day with a higher intensity of 26% compared 

with the control indicator and reduced cycle duration to 6 days. Repeated experiments 

under the same conditions showed similar results. The deviation of the amount of biogas 

collected both in the dynamics and in the whole during the cycle did not exceed 2,5%, 

which makes it possible to consider the results of the studies as identical and reliable. It 

has been found that a constant electric field in the reactor interior has a positive effect on 
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the substrate processing process and contributes to an increase in biogas and methane 

output, an increase in COP degradation and a reduction in the lag phase of the 

fermentation process. Found: 11,3% more biogas was produced; methane - by 8,2%; 

decomposed more than 12,2% of dry organic matter (DOM); the duration of the lag phase 

is 16,7% shorter than that of the control substrate. For industrial use, a special device has 

been developed and proposed to intensify the release of gas in the reactor, which 

performs the function of efficient mixing of the substrate, ensures uniformity of the field 

and creates optimal conditions for the development of microorganisms. 

On the basis of the mathematical model of the gas heating furnace, a computational 

experiment was conducted and a picture of the temperature distribution in the furnace 

chamber from 755 to 1145 was presented. According to the number of points belonging 

to the specified temperature ranges, their relative values were calculated accordingly: 

6,4% (17452 points); 6,7% (18405 points); 11% (30555 points); 22.6% (61,996 points); 

40,8% (112221 points); 12,5% (34114 points) and then real: 0,32; 0,34; 0,55; 1,14; 2,06; 

0,63 volume, and also determined the amount of thermal energy that falls into the 

considered zones: the first accounts for 6,3% of the total thermal energy; on the second 

– 6,6%; on the third – 10,8%; on the fourth - 22,7%; on the fifth - 41% and on the sixth 

- 12,6%. Therefore, the highest concentration of thermal energy is observed in the upper 

part of the chamber, while the blanks are in the zone with a low content of heat in the 

lower, due to inefficient movement of heat fluxes and not rational technology of heating 

the metal. 

It was found that the heat flux density in the combustion ducts is uneven and that 

it is much smaller in the area of the metal cage than near the opposite wall of the duct. It 

is proposed to change the density distribution by creating a thermal barrier for the flue 

gas directly at the specified location of the furnace chamber by electrical methods. For 

these experiments, a special furnace was developed and created, and it was determined 

that the influence of the electric field on the process of formation of heat fluxes is 

indisputable and significant, even at permissible voltages up to 1 kV. 

A mathematical model has been developed to determine the temperature in a given 

place of the heating chamber under the action of a spatial electric field. In order to 
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confirm the effectiveness of the proposed method, a series of industrial experiments on 

annealing furnace kiln was carried out at the enterprise of «Zaporozhye Titanium & 

Magnesium Combine» LLC. As a result of the application of the proposed method it was 

possible to reduce gas consumption by up to 21%, which indicates that the amount of 

biogas that corresponds to the volume of natural consumption without the use of electric 

field, without changing the design of the furnace and the use of the same burners, it is 

possible to provide the necessary temperature and regime indicators of the process of 

heating the metal in compliance with the requirements of electrical safety. 

A simplified block diagram as well as a full-scale multi-stage parallel gas biogas 

processing scheme for the needs of industrial consumers is offered, which opens up the 

possibility of obtaining the required fuel quality by controlling the biogas flow at each 

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

capacity. chemical composition of biogas over a wide range, depending on the specific 

conditions 

An algorithm for determining the possibility of using biogas technologies for 

improving the energy efficiency of thermal and heating furnaces in the conditions of a 

specific industrial enterprise is developed, which is based on the cyclical calculation of 

the main technical and economic indicators and takes into account the chemical 

composition of the raw biogas, its calorific value and the parameters of the system case-

by-case level, cost of conventional and biogas fuels, environmental restrictions and 

possible penalties in the conditions of any industrial enterprise. 

The results of the practical realization of the results of the research on the example 

of the foundry shop of PJSC "Zaporizhstal" are presented, which showed that the best 

option is natural gas can be replaced by biogas by 94%, and the economic effect will be 

about 11,6 million UAH per a year. The estimated total investment in the implementation 

of such a project will amount to about 20 million UAH. The estimated payback period is 

no more than 2 years, which does not exceed the regulatory one. 

Keywords: biogas, substrate, bioreactor, electric field, energy efficiency, heating 

plant, heat flow, industrial enterprise 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Промисловий комплекс 

України, в якому зайнято близько 18% населення, має потужну матеріально-

технічну базу. В структурі промисловості найвищу питому вагу займають галузі 

важкої індустрії, особливо металургія та машинобудування. Проте, як свідчать 

статистичні дані, рентабельність виробництва цих галузей за останні 10 років не 

перевищує 3 - 6% [1, 2]. Основною з причин таких низьких економічних показників 

є висока енергоємність вітчизняної продукції, в собівартості якої енергозатрати 

складають до 80% [3]. В додаток до цього спостерігається тенденція стрімкого 

збільшення вартості головних енергоносіїв для всіх груп споживачів.  

Актуальність теми. 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 [4]. 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.  
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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 

існуючих тарифів на енергоресурси, цін на комплектуючі й енергетичне 

устаткування, є в даний час актуальним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі електротехніки та енергоефективності 

Інженерного інституту Запорізького Національного Університету Міністерства 

освіти і науки України за пріоритетним напрямком «Технології використання 
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нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних 

джерел енергії» у рамках держбюджетних робіт «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 зазначеної мети в дисертаційній роботі поставлені і вирішені 

наступні 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; 
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− 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. 

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. 



24 
 

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. 

Дослідження, які увійшли в дисертаційну роботу, виконані безпосередньо 

автором при участі співробітників кафедри електротехніки та енергоефективності 

Інженерного інституту Запорізького Національного Університету, що знайшло 

відображення у спільних публікаціях. 
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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. 
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Результати дисертаційної роботи в обраному напрямку досліджень 

зацікавили, отримали підтримку та згоду на співробітництво таких промислових 

підприємств Запорізького регіону як: ЗДП «Кремнійполімер», ПАТ «Запорізький 

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

ТОВ «Металургмонтаж-205» 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». 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційної роботи 

отриманні автором особисто. Робота [17] написана 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; 
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в [9, 14] – узагальнення сучасних досліджень в частині стимуляції мікроорганізмів 

електричними полями та мікрохвильовим випромінюванням; [11, 12, 22] – 

методологія проведення експерименту зі встановлення діапазону оптимальної 

інтенсивності електричного, магнітного та електромагнітного полів за 

термофільного та мезофільного режимів роботи біогазової установки; [16, 18] –

методика визначення та алгоритм розрахунку раціональних умов забезпечення 

пічних установок біогазовими сумішами різної якості та калорійності; [19] – 

експериментальне уточнення кількісно-якісних характеристик біогазу, отриманого 

під дією на субстрат постійного електричного поля; [20, 21] – розрахунок базових 

економічних показників переведення типового пічного обладнання на біогазові 

суміші з різних похідних та доступних джерел. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

результати та висновки дисертаційної роботи доповідались автором, 

обговорювались та отримали схвальні відгуки 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. 

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. 
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РОЗДІЛ 1  

 

АНАЛІЗ СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА  

ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІОГАЗОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

1.1 Загальні відомості про біогазові технології та біогаз 

 

Зростаючий дефіцит паливних ресурсів висуває на перший план гостру 

необхідність пошуку альтернативних джерел енергії, бажано, відновлюваних, до 

яких належить біогаз — суміш з 65% метану, 30% вуглекислого газу, 1% 

сірководню, а також домішок азоту, кисню, водню і чадного газу [5]. В 1 м3 біогазу 

міститься енергія, еквівалентна 0,6 м3 природного газу, або 0,74 і 0,66 літри нафти 

чи дизельного палива, відповідно. 

Сучасні методи дозволяють переробляти на біогаз будь-які види органічної 

сировини, від якої напряму будуть залежати його кількісно-якісні характеристики. 

Основні положення отримання біогазу були розроблені такими вченими як: 

Амерханов Р.А., Андрюхин Т.Я., Гришаев І.Д., Ковальов А.А., Мельник Р.А., та 

інші, а також зарубіжними вченими: Баадер В., Беккер М., Блумберг Д., 

Дубровскіс В., Лінке Б., Павличенко В.П., Розенвінкель К., Смирнов О.П., 

Упітса А.А., Федотов В. М. та ін. 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., Гелетуха Г. Г., Голуб Г. А., 

Голуб Н. Б., Головко В. М., 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.  

Біогазові технології – це комплекс технічних та технологічних систем із 

виробництва, транспортування, зберігання, обробки та використання біогазу із 

застосуванням сучасного обладнання та новітніх підходів та рішень [6]. Даний 

напрямок – енергоефективна переробка органічної сировини та різноманітних 
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відходів, як джерела утворення біогазу, та заміщення останнім традиційних 

енергоресурсів. 

Розкладання біомаси відбувається внаслідок хіміко-фізичних процесів і в 

результаті життєдіяльності трьох груп бактерій, при цьому продукти метаболізму 

одних є основою для живлення інших у визначеній неперервній послідовності: I 

група - гідролізні, II - кислотоутворюючі, III - метаноутворюючі бактерії. 

В якості сировини для виробництва біогазу можуть бути використані як 

органічні побутові чи промислові та аграрні відходи, так і сировина рослинного 

походження – кукурудзяний, трав'яний та силос злакових культур. Найбільш 

прийнятними для виробництва біогазових сумішей видами відходів 

агропромислового сектору є: гній великої рогатої худоби та свиней, послід птиці; 

бадилля різноманітних овочевих культур; відходи з цукрових буряків, фруктів та 

овочів, кукурудзи; жом і меляса; спиртова барда; пивна дробина, солодові 

паростки, відстій білковий; відходи крохмальо-патокового виробництва; 

сироватка. 

Біогаз виникає в результаті анаеробного бродіння у відповідному 

температурному режимі майже будь-яких видів органічної сировини та біомаси. В 

складі біогазу міститься значна кількість метану (СН4), що відносить його до класу 

горючих газів [6].  

Існують три основні технології виробництва цього енергоресурсу [7]: 

1. Мікробіологічна ферментація органічного матеріалу з низьким вмістом 

лігноцелюлозних комплексів (ЛЦК), в основному, з органічної сировини та 

відходів аграрного сектору та промисловості, органічної фракції твердих 

побутових відходів (ТПВ), стічних вод та осадів в контрольованих умовах 

біоферментації у спеціальних реакторах. 

2. Збір біогазу за допомогою спеціального обладнання та устаткування на 

полігонах та звалищах ТПВ. 

3. Газифікація та метанізація біомаси (з високим вмістом ЛЦК, переважно 

деревини), з отриманням синтез-газу (суміш водню, оксидів вуглецю та метану). 

Ця технологія знаходиться на стадії досліджень та пілотних проектів. 
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Для різних джерел виробництва кількісно-якісна характеристика виходу 

біогазу може значно відрізнятись. Інформація про найпоширеніші джерела 

біологічної сировини [8] наведена в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Показники якості і кількості біогазу, що утворюється з різних 

органічних відходів 

Категорія сировини 
Питомий вихід 

біогазу, м3/т 

Вміст метану в біогазі, 

% 

Коров’ячий гній 39 - 55 60 - 64 

Свинячий гній 49 - 57 61 - 65 

Пташиний послід 46 - 108 59 - 63 

Силос кукурудзяний 210 - 400 52 - 59 

Пивна дробина 59 - 98 50 - 65 

Овочеві відходи 330 - 500 45 - 65 

Відходи скотобійні 240 - 510 47 - 54 

Стічні води 70 - 100 45 - 60 

Тверді побутові відходи 100 - 180 45 - 53 

Жирова тканина 1250 - 1300 54 - 70 

 

Крім метану, в сирому біогазі містяться також інші важливі компоненти, 

об’ємні концентрації яких наступні: вуглекислий газ (CO2: до 50 %), азот (N2: до 

5 %), кисень (O2: до 2 %), водень (H2: до 2 %), сірководень (H2S: до 1,5 %). Також 

в незначній кількості можуть спостерігатись у складі водяна пара, вищі 

гідрокарбонати, силоксани та хлор [7]. Склад сирого біогазу залежить також не 

тільки від виду сировини, але й технології його виробництва. Головними 

джерелами біогазового палива для потреб промисловості можуть стати полігони 

ТПВ й стічні води, а також біоконвертовані гній й промислові органічні відходи. 

Типовий склад біогазу відповідно до кожного з цих видів сировини наведено в 

табл. 1.2 [8]. 

 



32 
 

Таблиця 1.2 

Типовий об’ємний склад біогазу 

 
Як видно з табл. 1.2, в біогазі в різних кількостях можуть знаходитись 

основні компоненти. Важливою відмінністю біогазу, зібраного на полігонах ТПВ 

та отриманого з осаду стічних вод, є ймовірність підвищеного вмісту в ньому 

баластних домішок, таких як азот та вуглекислий газ, а вміст метану в середньому 

становить лише половину об’єму газової суміші. В свою чергу, біогаз з гною та 

органічних відходів відрізняється вищою калорійністю, проте також підвищеним 

вмістом сірководню. Як видно, яким би не було джерело походження біогазових 

сумішей, цьому енергоресурсу притаманний значний недолік у вигляді шкідливих 

домішок у його складі. 

 

1.2 Аналіз ефективності та доцільності біогазової енергетики в кліматичних  

умовах України 

 

Багато країн, у тому числі й Україна, мають істотний потенціал для 

виробництва біогазу із  відходів сільськогосподарських тварин. Відсутність 

Компонент 
Одиниця 

вимірювання 

Стічні води та 

тверді побутові 

відходи 

Гній та органічні 

відходи 

Метан 

% 

45 - 60 55 - 70 

Двоокис вуглецю 25 - 50 25 - 45 

Водень 0 - 3 0 - 1 

Азот 2 - 10 0 - 1 

Кисень 0 - 3 0 - 0,5 

Сірководень 0 - 1 0,2 - 1,5 

Вищі гідрокарбонати < 0,5 < 0,5 

Силоксани < 0,2 0 

Оксид вуглецю < 0,5 0 
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узагальнених даних про баланси енергії біогаз-заводів і методів економічної 

оцінки не дає можливості об’єктивно оцінити її виробництво, стримує залучення в 

народне господарство величезного потенціалу енергії відходів тваринницьких 

ферм. Теоретичні і експериментальні дослідження підтвердили, що використання 

біогазу як додаткового, поновлюваного і екологічно чистого джерела енергії при 

певних умовах може стати дуже перспективним. Економічна та екологічна вигода 

від використання біогазу, полягає в збереженні традиційних викопних природних 

ресурсів та скороченні забруднення довкілля. Якщо наприкінці 2014 р. в країні 

було встановлено біогазових установок, які генерували електроенергію за 

«зеленим» тарифом, загальною потужністю 14 МВт, то станом на кінець січня 

2018 р. ця цифра зросла до майже 40 МВт. Станом на кінець III кварталу 2019 р. в 

Україні потужність біогазових установок вже дорівнювала 70 МВт, зокрема: 47 

МВт – на агровідходах; 23 МВт – сміттєзвалищах [9]. 

Серед успішних проектів впровадження біогазового обладнання на території 

України можна навести приклади діючих установок та таких, що плануються до 

введення найближчим часом, які представлені в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Діючі біогазові установки в Україні 

Підприємство / 

населений пункт, 

рік введення в 

експлуатацію 

О
б’

єм
 

бі
о р

еа
кт

ор
у,

 м
3  

В
ид

 с
ир

ов
ин

и,
 щ

о 

пе
ре

ро
бл

яє
ть

ся
 

О
б’

єм
 с

ир
ов

ин
и,

 

т/
до

бу
 

Ге
не

ро
ва

на
 

по
ту

ж
ні

ст
ь,

 к
В

т 

П
ос

та
ча

ль
ни

к 

об
ла

дн
ан

ня
 

1 2 3 4 5 6 

Свиноферма 

комбінату 

ПАТ «Запоріжсталь», 

м. Запоріжжя, 1993 

595 
гній 

свиней 
20 – 22 - 

Bigadan 

Ltd, Данія 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 5 6 

Свиноферма «Агро-

Овен», с. Оленівка, 

Дніпропетровська 

обл., 2003 

2×1000 

гній 

свиней, 

жирові 

відходи 

80 180 
BTG, 

Нідерланди 

Аграрна компанія 

«Еліта», с. Терезине, 

Київська область, 

2009 

1500 
гній ВРХ 

та свиней 
60 250 

LIPP,  

ФРН 

Ферма ВРХ «УМК»,  

с. В. Крупіль,  

Київська область, 

2009 

3×2400  

+ 1000  
гній ВРХ 400 955 

«Зорг 

Биогаз»,  

Україна 

Птахофабрика 

«Орель-Лідер»,  

с. Єлизаветівка, 

Дніпропетровська 

обл., 2012 

10×3500  

послід, 

силос 

кукурудзи 

140, 80  5000 
NVT,  

Нідерланди 

Свинокомплекс 

компанії «Даноша»,  

с. Копанки,  

Івано-Франківська 

обл., 2013 

13000 
гній 

свиней 
400  1000 - 

АФ «Астарта-Київ», 

Глобинський 

цукровий завод,  

Полтавська обл., 2013 

2000 
буряковий 

жом 
56  - - 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 5 6 

Біогазовий комплекс 

с. Бзів, Київська обл.,  

2015 

3630 

гній ВРХ, 

силос 

кукурудзи 

- 330 
Ecodevelop, 

Україна 

м. Вознесенськ, 

Миколаївська обл., 

2009 

- 

силос 10 125 

«Зорг», 

Україна 

м. Підгородне, 

Дніпропетровька 

обл., 2013 

гній 

свиней 
40 125 

с. Рокитне,  

Львівська обл., 2015 

жом 

цукрових 

буряків, 

гній ВРХ 

 2378 

смт. Теофі́поль, 

Хмельницька обл., 

2017, 2018 

жом 

цукрових 

буряків 

650 5100 

силос 

кукурудзи 
450 10500 

Корсунь-

Шевченківський, 

2019 

3×8200 + 

1×4000 

жом 

цукрових 

буряків 

400 7500 

Городище-

Пустоваровське, 2019 

2×3800 + 

1×3800 

жом 

цукрових 

буряків 

355 2400 

 

Потенціал продукування біогазу за типом підприємств та притаманним ним 

відходам виробництва наведено в табл. 1.4 [10]. 
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Таблиця 1.4 

Економічно доцільний потенціал біогазу в Україні 

Тип підприємства 
Основний вид 

відходів 

Вміст сухої 

речовини, % 

Усього 

відходів, 

млн т/рік 

Потенціал 

виробництва, 

млн. м3/рік 

Тваринницькі ферми  Послід 10 – 12 20,5 719 

Свиноферми  Послід 7 – 10 4,7 180 

Птахофабрики  Послід 25 – 30 2,9 326 

Пивоварні  
Післяспиртова 

барда 
20 – 25 1,4 171 

Цукрозаводи  Меляса 10 – 12 6,5 216 

Спиртзаводи  
Післяспиртова 

барда 
6 – 8 4,5 180 

Переробка 

молока/виробництво 

сиру  

Молочна 

сироватка 
6 – 7 2,5 90 

Енергетичні 

плантації  

Силос 

кукурудзи 
20 – 35 8,42 1610 

Разом 43,9 3492 

 
Як правило, при виробництві біогазової суміші значна кількість отриманої 

енергії витрачається на забезпечення процесу бродіння, а саме: дотримання 

необхідного температурного режиму всередині біореактору та перемішування 

субстрату, без яких ефективність процесу значно зменшується. Крім того, вона 

залежить як від обраної технології, матеріалів і конструкції основних їх елементів, 

так і від кліматичних умов у районах їх розташування. Середнє споживання 

виробленої енергії для забезпечення процесу в самому біореакторі у широтах 

України становить: теплової — 15 - 30%, й, додатково, електричної — 6 - 9 % [11]. 

При цьому після очищення біогазу від негорючих і шкідливих домішок його 
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собівартість наближається до вартості природного, що може бути економічно 

недоцільним.  

Відомо, що утворення біогазу відбувається при температурах від 0°С до 97°С 

і у цьому проміжку виділяють, умовно три температурні режими [12]: 

психрофільний (до 20 - 25°С), мезофільний (25 - 40°С) і термофільний 

(понад - 40°С). Перший спостерігається в установках без підігріву, в яких відсутній 

контроль за температурою, і найбільш значне газовиділення відбувається при 

23°С. Другий і третій, для яких оптимальними є 34 - 37°С і 52 - 54°С, відповідно, 

притаманні для біогазових установок, що працюють на змішаній сировині 

тваринного походження. При цьому, інтенсивність виділення метану збільшується 

із зростанням температури і обмежується утворенням в результаті зброджування 

вільного аміаку, що сповільнює процес.  

Враховуючи зазначене, на практиці поширення набули саме останні режими, 

перевагою яких є підвищена швидкість розкладання сировини і більш високий 

вихід біогазу, а також практично повне знищення хвороботворних бактерій, що 

містяться в сировині, що дозволяє використовувати залишки субстрату у якості 

біологічних добрив. До їх недоліків слід віднести велику кількість енергії, яка 

потрібна для підігріву субстрату в реакторі, чутливість процесу зброджування до 

найменших змін температури і дещо нижча якість отримуваних біодобрив. 

З енергетичної точки зору важлива тривалість технологічного циклу 

переробки біомаси, яка є визначальним фактором собівартості виробництва 

біогазу. В залежності від обраного температурного режиму і складу сировини 

повний час бродіння може перебувати в наступних інтервалах [12]: психрофільний 

(30 - 40 діб і більше), мезофільний (10 - 20 діб) і термофільний (5 - 10 діб). При 

цьому час нагрівання субстрату до необхідної температури, як правило, становить 

від 46 до 68 годин, а кількість спожитої енергії в цей період перевищує 50% від її 

загальної потреби на цикл. 

Приблизні обсяги енергії на забезпечення процесу бродіння для конкретної 

установки можна оцінити за технічними характеристиками виробника зазначеного 

обладнання, представленими в документації, але за їх відсутності або з метою 
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уточнення для певної місцевості ефективність непроточного біореактора можна 

встановити і за розрахунковим експериментом. В якості прикладу, за методикою 

[13] було визначено тепловий баланс метантенку, у якому цикл метаноутворення 

триває 19 діб при дотриманні термофільного режиму [14] та при типових 

кліматичних умовах північних регіонів України в зимовий період. Динаміку 

температури та питомий вихід біогазу на 1 кг сухої біомаси, що відповідають 

такому досліду, зображено на рис. 1.1.  

 
Рис. 1.1. Динаміка: а) температури в реакторі; б) виходу біогазу. 

 

При цьому, для виробництва біогазу використано горизонтальний метантенк 

об’ємом 10 м3. Коефіцієнти заповнення та спорожнення біореактора при 

поступовому його завантаженні приймалися q = 0,7 та r = 1, відповідно. Середнє 

значення теплоємності субстрату субС  становило 4,18 кДж/(кг·К), а вологість гною 

великої рогатої худоби - 92%. Середньомісячна швидкість вітру для визначення 

коефіцієнту теплообміну на зовнішній поверхні метантенку прийнято 2,6 м/с. 

Матеріалом стінки є сталь товщиною δсм = 7 мм з коефіцієнтом теплопровідності 

52 Вт/(м·К). Для зменшення тепловтрат застосовано мінераловатні листи 

товщиною 80 мм з теплопровідністю 0,05 Вт/(м·К). Тоді: 

 

тм п д= +E E E ,                    (1.1) 
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де: тмE , пE , дE  – витрати теплоти в метантенку і на нагрів субстрату до 

температури бродіння, втрати в навколишнє середовище, відповідно, МДж/добу. 

Кількість теплоти, що витрачається на підігрів біомаси визначались як: 

 

( )тм суб суб бр бм= -m C t tE ⋅ ⋅ ,              (1.2) 

 

де: субm , субC – маса та теплоємність субстрату, кг та МДж/(кг·К), відповідно; 

брt , бмt  – температура біомаси початкова та бродіння, °C. 

Обсяги розсіювання енергії від метантенку в навколишнє середовище дE  

розраховувались за формулою [14]: 

 

0 0036 ( )д м бр д, k -S t tE τ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,    (1.3) 

 

де: k  – коефіцієнт тепловіддачі від субстрату до навколишнього середовища, 

Вт/(м2К); 

мS  – контактна площа поверхні метантенку, м2;  

дt  – зовнішня температура, °С;  

τ  – час роботи обладнання на добу, год. 

Тут k  визначався як: 

1
( + )з із

k
R R

= ,     (1.4) 

 

де: зR , ізR  – термічний опір тепловіддачі зовнішньої поверхні і 

теплопровідності теплоізоляційного слою, м2·К/Вт. 

Термічний опір тепловіддачі зR  визначався за допомогою виразу: 

 

1
з

з
R

α
= ,          (1.5) 
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де: зα  – коефіцієнт теплообміну зовнішньої поверхні метантенку, Вт/(м2·К), 

який залежить також від швидкості вітру вν , м/с: 

 

11 6 7з в,α ν= + ⋅ .     (1.6) 

 

Термічний опір теплопровідності теплоізоляційного слою визначався за 

формулою: 

см ім
із

см ім
R δ δ

λ λ
= + ,               (1.7) 

 

де: смδ , імδ  – товщина стінки та слою теплоізоляції метантенку, м;  

смλ , імλ  – коефіцієнти теплопровідності стінки і теплоізоляції, Вт/(м·К). 

Оскільки формула для визначення залежності щільності гною гρ  від його 

вологості має вигляд: 

 

1624 6 24 гг , Wρ = − ⋅ ,     (1.8) 

 

то маса завантаженого субстрату в метантенк визначались як: 

 

м гm r qV ρ= ⋅ ⋅ ⋅ .             (1.9) 

 

Результати зазначених розрахунків зведено до табл. 1.5. При цьому відсоток 

корисної енергії, який використовується на забезпечення власних теплових потреб, 

визначався як: 

100тм

б

Е %
Е

η = ⋅ ,          (1.10) 

 

де: бЕ  – енергія, що міститься в отриманому біогазі, Дж. 
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Таблиця 1.5  

Результати розрахунків енергетичного балансу 

№ 

доби 

Темпе-

ратура, 

°С 

Питомий 

вихід 

біогазу, м3/кг 

Енергія, що 

міститься в 

отриманому 

біогазі, ГДж 

Енергія на 

власні 

потреби, 

ГДж 

Корисна 

енергія, 

ГДж 

1 10 0 0 3,085 -3,085 

2 22 0,025 0,367 4,638 -4,270 

3 35 0,1 1,47 5,039 -3,569 

4 35 0,2 2,94 0,047 2,893 

5 45 0,3 4,41 3,901 0,509 

6 52 0,35 5,145 2,758 2,387 

7 52 0,4 5,88 0,07 5,809 

8 52 0,4 5,88 0,07 5,809 

9 52 0,4 5,88 0,07 5,809 

10 52 0,4 5,88 0,07 5,809 

11 52 0,4 5,88 0,07 5,809 

12 44 0,3 4,41 0,059 4,351 

13 35 0,2 2,94 0,047 2,893 

14 35 0,125 1,837 0,047 1,791 

15 25 0,08 1,176 0,033 1,142 

16 18 0,05 0,735 0,023 0,711 

17 10 0,025 0,368 0,013 0,355 

18 10 0,025 0,368 0,013 0,354 

19 10 0,02 0,294 0,013 0,281 

∑  3,8 55,860 20,067 35,792 

 

Отже, порівнявши енергію, яка використовується на власні потреби, і 

корисну, видно, що в умовах півночі України 35,93% виробленого біогазу 
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витрачається на забезпечення необхідного температурного режиму в реакторі. А це 

є вкрай нераціональним і значно знижує ефективність використання біогазових 

технологій в цілому. 

 

1.3 Аналіз існуючих методів інтенсифікації процесу виробництва біогазу 

 

Використання технологій отримання біогазу з органічних відходів на основі 

анаеробного зброджування при виробництві сільськогосподарської продукції 

дозволяє вирішити не тільки екологічні проблеми тваринницьких підприємств, але 

й збільшити їх конкурентоспроможність та рентабельність за рахунок 

продукування високоякісних органічних добрив і біогазових сумішей, придатних 

для отримання теплової або електричної енергії [15]. Проте, не дивлячись на це, 

технологія анаеробного перетворення органічних енергоресурсів зазначених 

підприємств ще не знайшла широкого застосування, що пояснюється наступними 

чинниками: низькою ефективністю процесу метаноутворення і, як правило, 

високою вартістю обладнання для зброджування.  

Доцільність впровадження біоенергоустановок в агропромисловий комплекс 

та їх ефективність пов’язана з необхідністю вирішення завдань інтенсифікації 

процесів генерації біогазових сумішей шляхом зброджування. Серед існуючих 

методів, можна виділити кілька груп щодо цього, зазначених в [16]: 

мікробіологічні та конструктивно - технологічні. 

Підвищення енергоефективності процесу метанового зброджування за 

рахунок мікробіологічних методів може відбуватися провокуванням 

інтенсифікації життєдіяльності мікроорганізмів, зокрема, створенням штамів 

мікроорганізмів, які відрізняються високою активністю і вирощуються та 

культивуються в спеціальних пристроях для внесення безпосередньо у вигляді 

закваски в біоенергетичний реактор. Також, серед ефективних методів, що 

ґрунтуються на внутрішніх резервах одноклітинних, слід виділити: створення 

специфічних добавок для внесення в субстрат, іммобілізація мікроорганізмів на 
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носіях і спільне зброджування відходів рослинного і тваринного походження, 

тобто коферментації. Розглянемо їх більш детально. 

1. Мікробіологічні методи підвищення ефективності зброджування 

субстрату. 

1.1. Коферментація. 

Як відомо, субстрат рослинного походження вигідно відрізняється від 

тваринного значно більшим потенціалом виходу біогазової суміші [17]. Цей факт 

можна пояснити наявністю більшої кількості різноманітних факторів зростання 

колонії, а саме: редукуючі цукри, амінокислоти  тощо. Тому серед сучасних 

високоефективних шляхів підвищення обсягу та ефективності виходу біогазу є 

одночасне спільне зброджування зазначених типів сировини, тобто 

коферментація. Крім того, об’єм, динаміку та якість, тобто хімічний склад та вміст 

метану, в отриманому таким чином енергоресурсі, можливо визначити виключно 

експериментально через унікальність та індивідуальність чинників, притаманних 

різним агрогосподарствам. 

1.2. Модифікація штамів мікроорганізмів. 

Серед метаноутворюючих бактерій і мікроорганізмів наявні такі, що 

відрізняються схильністю та підвищеною здатністю до генерації метану. 

Модифікація їх на клітинному і генному рівні має великі перспективи в напрямку 

застосування для процесу інтенсифікації виходу та збільшення обсягу вироблення 

біогазу. Так, наприклад, експерименти з новоствореною бактерією 

Methanobacterium kadomensis St.23, що розроблена японськими дослідниками, 

показали в результаті можливість зменшити тривалість циклу анаеробного 

зброджування до 8 діб, замість традиційних 15 - 20 [17]. Крім того, відомі такі нові 

штучно створені мікроорганізми з підвищеним газоутворенням, як: Metanococcus, 

Metanobrevibacter, Clostridium, Methanobacterium, Methanospirillum та інші. 

1.3. Речовини, що позитивно впливають на процеси окислення. 

Зазначені добавки вносяться у вихідний субстрат і виконують функцію 

каталізатора процесу окислення шляхом приведення до оптимального рівня 

співвідношення азоту і вуглецю від 1:20 до 1:30, відповідно. Останнє позитивно 
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впливає на загальний процес анаеробного зброджування в частині його 

інтенсифікації. Крім того, традиційними стимуляторами зростання колоній 

бактерій з побічним активним газовиділенням виступають різноманітні ензими та 

ферменти. Так, до ефективних засобів підвищення продуктивності метантенків 

відносять такі речовини, як: оцтова кислота, вугілля активоване, вітаміни групи В 

та мікроелементи, глюкоза, ацетати  тощо.  

Яскравим прикладом використання такого підходу для інтенсифікації 

виділення біогазу виступає швейцарська компанія Zorg, яка для метанового 

зброджування сировини рослинного походження пропонує додавати у субстрат 

власну розробку із суміші пробіотиків, мікроелементів та ензимів. При незначній 

витраті субстанції порядку 50 − 100 г/т сухої речовини з силосу отримують 

збільшення питомої продуктивності біореактору до 40% [18].  

Хоча  згадані каталізатори і мають ряд недоліків в частині ефективності для 

обмеженого кола вихідної сировини та індивідуального, як правило, 

непередбачуваного ефекту від впровадження, до основних переваг їх застосування 

слід віднести: 

- збільшення питомого обсягу виходу біогазової суміші в середньому до 30 - 

40%; 

- зменшення тривалості циклу анаеробного зброджування за тієї ж 

продуктивності; 

- підтримання рівномірної консистенції субстрату в об’ємі біореактору із 

запобіганням утворення твердих прошарків на поверхні; 

- збільшення вмісту метану в складі біогазової суміші; 

- загальне підвищення енергоефективності установки з отримання біогазу 

за рахунок зменшення технологічних витрат на власні потреби. 

1.4. Застосування носіїв для іммобілізації мікроорганізмів. 

Серед наявних найбільш ефективних способів підвищення продуктивності 

вироблення біогазу шляхом збільшення окисної спроможності в типових 

біогазових установках  виділяють ефект прилипання і утримування на поверхні або 

так звані адгезію та абсорбцію. Тобто, іммобілізовані мікроорганізми – 
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найпростіші, що зафіксовані на поверхні твердого носія. При цьому відбувається 

збільшення питомої щільності біомаси в одиниці об'єму реактора та зростає 

стійкість популяції до негативного впливу навколишнього середовища. Таким 

чином, ефективність анаеробного зброджування та, відповідно, кількість 

продукованої біогазової суміші збільшується. Крім того, ефект від іммобілізації 

мікроорганізмів також залежить від вибору з широкого спектру відповідних 

пристроїв, застосування яких сприяє інтенсифікації передачі поживних речовин до 

клітин, прикріплених до носія мікроорганізмів, та визначає динаміку розвитку та 

якість всієї популяції.  

2. Технологічні засоби та конструктивні особливості інтенсифікації 

анаеробного метаноутворення. 

Для підвищення продуктивності установок з отримання біогазу 

використовують також внесення різноманітних змін до традиційної технології 

метанового зброджування та різного роду конструктивні модифікації метантенків, 

що дає значний приріст до обсягу отриманого біогазу. Серед зазначених слід 

виділити основні. 

2.1. Зміна технології підготовки сировини. 

Фізичні розміри частинок компонентів субстрату суттєво впливають на 

динаміку та інтенсивність процесів зброджування. Чим вони менші, ти більша їх 

кількість в конкретному об’ємі сировини, та, відповідно, питома площа їх 

поверхні, що позитивно відображується на ефективності роботи біогазової 

установки. Отже, попередня підготовка зазначеного продукту має виключне 

значення.  

Для наведеного вище процесу, а саме приведення біомаси до максимальної 

однорідності та однакової консистенції, застосовують пристрої ультразвукової 

обробки та засновані на кавітаційному ефекті гідродинамічні деструктори. Останні 

широко використовуються для зазначених цілей завдяки відносно простій 

керованості та ефективності подрібнення сировини даним способом.  

Застосування попередньої обробки біологічної сировини подрібненням в 

кінцевому результаті дозволяє досягти значної кількості позитивних ефектів  як з 
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точки зору підвищення енергетичної ефективності біогазового реактору, так і з 

позиції значної економії матеріальних ресурсів, а саме: дозволяє зменшити 

тривалість циклу біометаногенезу, що призводить до заощадження теплової 

енергії на власні потреби для забезпечення температурного режиму в установці; 

економії капітальних витрат через можливість будівництва біореактору 

зменшених розмірів за збереження тієї ж продуктивності; вивільнення природних 

біологічних каталізаторів процесу зброджування біомаси; зменшення 

піноутворення за рахунок стабілізації процесу метаногенерації та перешкоджає 

утворенню твердих фракцій у вигляді кірки на поверхні субстрату. Сукупність 

зазначених ефектів дає приріст вмісту метану в біогазовій суміші до 70-75 % [19]. 

Одним із дієвих методів підготовки сировини, що також сприяє гемогенізації 

та попередньому розкладанню твердих речовин у субстраті, є використання 

ферментації останніх шляхом розділення процесу на фази у спеціальних пристроях 

– ферментерах. В останніх на першому етапі розщеплюються тверді органічні 

відходи шляхом розрідження та подрібнення, на другому – традиційний процес 

метанового збродження з виділенням товарного біогазу та утворенням рідкої 

фракції добрив. Подібні апарати, що носять назву Anaerobic Phase System (APS), 

широко впроваджуються швейцарською компанією Zorg Biogas, в основному, для 

переробки відходів життєдіяльності птахоферм. Біогазові станції, що працюють з 

використанням даного методу, мають, в середньому, на 20% більшу 

продуктивність у порівнянні з традиційною технологією.  

На рис. 1.2 як приклад наведено типовий процес розділення на фази у 

єдиному технологічному комплексі, що запатентований компанію Linde-KCA-

Dresden GmbH [20, 21]. Тут для підвищення інтенсивності процесу розкладання 

твердої складової субстрату на першому етапі використовують його постійну 

безперервну обробку рідиною з вмістом культури бактерій, яка утворюється на 

другому етапі біометаногенезу. Головною технологічною перевагою зазначеного 

процесу є виділення для метанового бродіння тільки рідкої складової маси, в той 

час, як твердий осад з нерозкладених часток відводиться з установки на подальше 

компостування та складування [20]. 



47 
 

 
Рис. 1.2. Розділення на фази процесу зброджування. 

 

Проте, зазначена технологія підготовки сировини перед метановим 

зброджуванням, у порівнянні з іншими методами інтенсифікації виділення біогазу, 

є відносно малоефективною, оскільки через її особливості частина 

високоенергетичної складової субстрату втрачається. Тому, за можливістю, для 

впровадження рекомендуються більш ощадні способи попередньої обробки, а 

кінцеве рішення щодо їх застосування приймається на основі техніко-економічних 

розрахунків.  

Для отримання високоякісних добрив, які для окремих підприємств є 

переважаючим над біогазом продуктом, використовують спеціальні пристрої для 

прискореної повної аерації з подальшим компостуванням [6]. В таких установках 

субстрат підлягає пришвидшеній переробці тривалістю до 90 годин замість 12 – 

15 діб шляхом барботажного перемішування у відповідному біореакторі.  

Отже, в наявній літературі [15 - 21] представлено широкий перелік способів 

та методів, заснованих на двофазному процесі переробки органічної сировини, 

проте вони, поки що, є далекими від стадії впровадження. Тому, традиційне 

однофазне метанове зброджування на сьогодні є переважаючим та більш 

розповсюдженим на практиці [22].  

2.2. Перемішування субстрату. 

Відомо, що перемішування органічної сировини безпосередньо в біореакторі 

має позитивний для перебігу процесу зброджування ефект [7], а саме: уникнення 

утворення кірки у верхніх шарах біомаси; сприяє рівномірності температурного та 
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кислотного розподілу; призводить до гомогенізації та однорідності субстрату, а 

також усуває скупчення твердих включень в камері метантенку. Тому механічні 

ручні та автоматизовані мішалки досить розповсюджені в біогазових установках 

для індивідуального використання в умовах фермерських господарств, а також в 

промислових реакторах малого об’єму для переробки важких субстратів. Для 

біореакторів великих габаритних розмірів циліндричної та паралелепіпедної 

форми, як правило, для перемішування використовують направлені потоки рідини 

або газів, в тому числі, і отриманий безпосередньо тут же біогаз.  

2.3. Розділення на стадії процесу метанового зброджування. 

Як відомо, процес виробництва біогазової суміші можна умовно розділити 

на стадії, що відрізняються своєю біологічною сутністю та задіяними в даний 

період мікроорганізмами, а саме: гідроліз[ кислотоутворення та метаногенерація. 

Так, прикладом такого підходу є установка, розроблена та впроваджена компанією 

зі Сполучених Штатів Америки Degremont Technologies. Тут функцію підігріву 

субстрату та одночасного перемішування виконують спеціальні перемішувальні 

пристрої [23], а фази бродіння виглядають наступним чином: перша тривалістю 2 

доби – за умов термофільного температурного режиму ферментація відбувається в 

окремому резервуарі з певним набором мікроорганізмів, друга тривалістю 10 діб – 

в іншій ємності при дотриманні мезофільних умов 37°С і іншими, притаманними 

даному етапу, колоніями бактерій. Зазначений підхід реалізовано в згаданому 

вище пристрої, який зображено на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Установка з розділення на стадії процесу метаноутворення. 
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2.4. Затримка біомаси в реакційній зоні біореактору 

Даний метод пришвидшення розкладання субстрату і інтенсифікації 

метанового зброджування, заснований на тому, що концентрацію біомаси і, 

відповідно, поживних речовин, штучно збільшують в конкретній зоні біореактору. 

Відбувається свого роду хімічна реакція, де у якості агентів виступають насичений 

мул та субстрат. Недоліком такого методу є ризик недотримання пропорції 

розчинних органічних речовин, через перевищення вмісту яких в субстраті вище 

17%, відбувається пригнічення і затримка розвитку колоній мікроорганізмів і, 

відповідно, сповільнення або навіть зупинка біологічної конверсії біомаси. 

Пояснюється останнє утворенням комплексу «субстрат-ензим-субстрат», що за 

кінетичним рівнянням Міхаеліса-Ментен не здатний до наступних 

перетворень [23].  

Серед сучасних способів підвищення концентрації активних поживних 

речовин в певній зоні біореактору слід відзначити наступні. 

Анаеробний контакт. Відома ще з 80-х років минулого століття технологія, 

яка притаманна безперервнодіючим біореакторам і заснована на частковому 

поверненні в нього осаду, що був відведений з процесу біоконверсії у відстійник. 

Запатентований процес, що має назву Sorting-Digestion-Separation або 

Dry Anaerobic Composting є поширеним у світі, а подібний цикл для переробки 

твердих органічних відходів, що застосовується в горизонтальних ферментерах, 

має назву Kompogas. Waasa – ще один різновид технології, розробленої та 

впровадженої фінськими дослідниками, що заснована на зміні консистенції 

сировини шляхом розбавлення ззовні рідиною, яку отримано на етапі 

попереднього зневоднення субстрату [24]. Засівання такої біомаси культурою 

мікроорганізмів відбувається безпосередньо в ферментері у відповідній камері.  

Затримка активної частини субстрату у вигляді мулу. Дана технологія 

розрахована на субстрати з низькою концентрацією та малою щільністю 

органічних речовин і застосовується, як правило, для очищення стічних 

забруднених вод. Вона має такий алгоритм: свіжа маса сировини поступає в 

біореактор за допомогою трубопроводу, який обертається та має отвори у нижній 
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частині; субстрат перемішується з нижніми його шарами і просувається у верхню 

частину метантенку; за допомогою спеціального пристрою останній знову 

повертається в реакційну зону.  

Для переробки силосу з різних культур в пристроях періодичної дії, 

застосовують UASB-реактори, які є найбільш розповсюдженими в світі і 

становлять більше половини усіх біогазових установок [25]. Існують, також, 

відносно прості технології затримки активної маси, зокрема впроваджена у 

виробництво німецькою компанією Bekon Еnergy Тechnologies, яка відрізняється 

від існуючих тим, що силос в біореакторі піддають зрошуванню теплою рідиною 

(перколяції), при цьому субстрат переробляється не в гетерофазному середовищі і 

не потребує перемішування. Завдяки такому підходу, зменшуються як капітальні 

витрати на більш простий пристрій без застосування мішалки, так і технологічні - 

електричної енергії на власні потреби, а також збільшується швидкість процесу 

бродіння [26]. 

Анаеробний фільтр. Принцип дії пристрою полягає в заповненні біореактору 

відносно габаритними штучними або природними тілами, наприклад, камінцями 

або пластиковими елементами, які не вступають в реакцію з кислотно-лужним 

середовищем в середині нього. Принцип дії даного способу полягає в фіксації на 

їх поверхні та між ними біомаси, яка не вимивається з метантенку завдяки ним. 

Метод застосовується, в основному, для очищення стічних побутових і 

промислових вод, які містять незначну кількість забруднюючих часток [23].  

Фіксація біоплівок в реакторі. Зазначений біореактор конструктивно 

виділяється серед інших типових рішень дещо розширеним в нижній частині ложе 

з набором спеціальних заглиблень, в яких і відбувається фіксація біомаси у вигляді 

плівок. За технологією, нова партія субстрату розбавляється рідкою фракцією 

активної маси з попереднього зброджування з додаванням дрібних часток з 

неорганічних матеріалів [27].  

Створення в реакторі стаціонарних біоплівок. До особливостей конструкції 

такого пристрою метанового зброджування слід віднести наявність в ньому касети 

з вертикально розміщеними металевими, пластиковими або гумовими пластинами, 
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зануреними в субстрат, і на яких відбувається фіксація мікроорганізмів. 

Збільшення обсягу виробленого біогазу при цьому складає в середньому до 20% 

[28].  

Затримка осаду і безперервне перемішування. Біореактори, що працюють за 

такою технологією, передбачають використання залишкової маси осаду в якості 

каталізатора процесу метанового зброджування. Тут, свіжа сировина подається 

через згадану густу фракцію, яка не виводиться наприкінці циклу, а збирається в 

нижній частині метантенку методом осадження. При цьому, мішалки працюють 

безперервно протягом метанового зброджування і зупиняються тільки на час збору 

згаданої речовини. 

2.5. Температура 

На процеси анаеробного зброджування, як зазначалося вище, виключне 

значення має температурний режим. При зниженні її в реакторі, зменшується 

інтенсивність генерації біогазу, оскільки мікробіологічні процеси в органовмісній 

масі субстрату сповільнюються, а загальна енергоефективність роботи біореактору 

падає. Тому, якісна теплоізоляція реактора, задля можливості дотримання 

необхідного температурного режиму, одна з основних умов його ефективного 

функціонування.  

Для забезпечення високої продуктивності установки з отримання товарного 

біогазу, як правило, використовуються два методи підігріву субстрату, що мають 

свої переваги та недоліки: прямий та непрямий. Перший – реалізується за 

допомогою гарячої води або пари, другий – через контур теплообмінного апарату. 

Проте, велика кількість біореакторів як індивідуальних приватних, так і 

промислового масштабу, побудовано з ігноруванням значення теплоізоляції і 

навіть без системи підігріву. Останнє призводить до неможливості роботи 

метантенку в будь-якому іншому температурному режимі, крім малоефективного 

психрофільного.  

Прямий підігрів використовують задля забезпечення необхідного режиму 

ферментації шляхом змішування субстрату безпосередньо з водою температурою 

35 - 40°С. Спосіб дозволяє доводити біомасу до температурної позначки 30 - 32°С 
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і вологості 90 - 95%, при яких спостерігаються найкращі для мезофільного режиму 

результати. Застосування пари для зазначеної мети має ряд недоліків, а саме: 

можливе локальне перегрівання субстрату, складність та коштовність додаткового 

обладнання генерації пари, наявність складної в обслуговуванні установки з 

очищення води від солей, побічне збільшення вмісту вологи в біогазі. 

Непрямий підігрів, як правило, реалізується через теплообмінники, які 

конструктивно можуть бути розташовані всередині або назовні біореактора, 

Носієм теплової енергії в них виступає рідина з оптимальною температурою 

близько 60°С, оскільки перевищення цього значення може призвести до скупчення 

субстрату в перегрітій зоні та є шкідливим для живих мікроорганізмів. Зазначені 

пристрої, також, можуть бути вмонтовані в стінки реактора, наприклад, такого, що 

складається з двох камер та має внутрішню перегородку. 

Зовнішній обігрів застосовують тільки там, де надійна високоточна 

підтримка температурного режиму має виключне значення. Останній вимагає 

наявності насосної системи примусової циркуляції субстрату, що підвищує 

капітальні вкладення в реалізацію таких біоенергетичних установок. А до переваг 

такого підходу слід віднести практично однакову температуру свіжого та наявного 

в біореакторі субстрату, через що реакція біоконверсії починається набагато 

швидше, а також спрощене обслуговування та ремонт всієї установки нагріву через 

зовнішнє розташування теплообмінних апаратів.  

Отже, інтенсифікація процесу збродження біомаси та отримання біогазової 

суміші за рахунок впровадження перелічених технологічних та конструктивних 

рішень дозволяє збільшити обсяг і якісні показники біогазу з побічним 

виробленням високоякісних органічних добрив. Серед найбільш ефективних 

методів слід виділити такі, що засновані на створенні в об’ємі біореактору 

гомогенізованої однорідної маси та забезпечують рівномірність температури в 

шарі субстрату завдяки використанню попередньої підготовки біомаси і 

удосконаленню окремих частин реактора. 
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1.4 Аналіз технологій підвищення теплотворної здатності біогазу 

 

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

низькокалорійних палив. При цьому останній є потенційним альтернативним 

енергоресурсом для української промисловості через ряд переваг. Головною його 

характеристикою, як і любого виду палива є теплота згоряння або нижча 

теплотворна здатність р
нQ . Якщо об’ємний процентний вміст основного 

компоненту біогазу (при нормальних умовах: 293,15 К і 101 кПа) позначити його 

хімічною формулою, то розрахункова величина нижчої теплоти згоряння сухого 

газоподібного палива буде дорівнювати сумі добутків теплоти згоряння і-го 

основного горючого компонента і його процентного вмісту у паливі [29]: 

 

4 2 2358,2 235 108р
нQ C SH H H= ⋅ + + ⋅⋅      (1.11) 

 

Нескладно підрахувати, що залежно від змісту метану та інших компонент в 

паливі, р
нQ  сирого біогазу перебуває в межах 17 - 26 МДж/м³ [18]. Метан, що 

міститься в біогазі має температуру займання 645 °С [7], яка для сирого біогазу 

змінюється в залежності від кількісного вмісту баластних, проте не шкідливих 

домішок, таких як CO2 та N2, та може досягати позначки в 700 – 720 °С. А це 

ускладнює можливість його використання. Більш практичний інтерес має 

приділятись температурі горіння bT , оскільки цей параметр визначає особливості  

режимів роботи енергетичного обладнання.  

У [30] визначено, що такі головні домішки, як сірководень, водень, кисень, 

не суттєво впливають на цей показник. В більшій мірі вуглекислий газ, азот й 

водяна пара визначають процес спалювання та теоретичну температуру горіння 

біогазових сумішей. На рис. 1.4. представлено аналітичний зв’язок між вмістом 

домішок (CO2, H2O та N2) в метані та теоретичною температурою горіння KbT , . 
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Рис. 1.4. Вплив домішок на теоретичну температуру горіння біогазу bT . 

 

З даного рис. 1.4 видно, що залежність bT  від збільшення частки відповідної 

домішки у метані є нелінійно-спадаючою. В [31] визначено, що дійсна температура 

горіння, на відміну від теоретичної, на 7…10% менша та знаходиться в межах 

1900 – 2100 К в залежності від складу біогазу, кількісного вмісту в ньому основних 

компонент.  

У біогазі, в порівнянні з природним, набагато нижча максимальна нормальна 

швидкість поширення полум'я bU  через вміст баластних домішок, яка теоретично 

може бути визначена за емпіричною формулою [32]:  

 

2 2(1  0,01  - 0,012 )N СОb нU U -= ⋅ ⋅ ⋅ ,      (1.12) 

 

 де нU  - теоретична швидкість розповсюдження полум’я чистої суміші, см/с. 

Шкідливі складові біогазу мають різний вплив на системи використання 

біогазових технологій. В табл. 1.6 наведений цей характер для основних небажаних 

домішок в біогазі [5]. 
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Таблиця 1.6 

Види шкідливих домішок в біогазі та характер їх впливу 

Вид 

домішок 
Джерело утворення Характер впливу 

СО2 

Мінералізація вуглецю 

органічної речовини при 

біоконвертації 

Головна баластна домішка. Понижує 

загальну калорійність, призводить до 

погіршення технології використання 

енергії палива. 

Н2S 

Продукт переробки білків 

гною та органічних 

відходів метаноутворю-

ючими мікроорганізмами 

Спричиняє корозію кольорових металів, 

чистих сплавів та алюмінію в 

газоспоживаючому обладнані, 

перекислення мастил та емісію SO2  

N2 

Доступ повітря до 

джерела утворення або 

транспортування біогазу 

до споживача 

Баластна домішка. Призводить до 

збільшення антидетонаційної 

властивості біогазу.  

Силокса-

ни 

Косметичні речовини та 

консерванти 

Внаслідок утворення кварцевих 

частинок кремнезему призводить до 

старіння рухомих частин обладнання 

СО 

Розклад лігніноцелю-

лозних  комплексів при 

високих температурах та 

не достатньому доступі 

кисню 

Отруйність. Утворює з водою корозійні 

речовини. 

 

Теоретично можливо розрахувати основні паливні показники при заміні 

природного газу біогазовими сумішами: калорійність р
нQ , нормальну швидкість 

поширення полум'я Ub, теоретичну температуру запалення та горіння - зT  і bT , 

відповідно, верхню та нижню концентраційні границі займання Lв та Lн, щільність 
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біогазової суміші ρ та число Воббе ζ як основну характеристику постійності 

теплового потоку згоряння палива. Останній показник використовують при оцінці 

якості газоподібних палив та можливості заміни енергоресурсів один одним за 

однакових технологій його спалювання. 

Розрахункові теоретичні значення цих показників для біогазу, в залежності 

від його складу, та природного газу наведені в табл. 1.7 [31]. 

Таблиця 1.7 

Паливні характеристики біогазу та природного газу  

Показник 
Біогаз 

Природний 
газ 

Вміст баластних домішок в біогазі, % 
0 20 30 40 50 60 

Калорійність  
р
нQ , МДж/ м3 

35,8 28,6 25 21,5 17,9 14,3 33 - 35 

Швидкість 
поширення 
полум’я Uн, см/с 

38,0 28,3 23,7 19,2 14,6 10,1 37 - 40 

Температура 
запалення Тз, °C 

645 686 695 709 716 725 650 

Температура 
горіння Tb, °C 

1970 1909 1872 1827 1775 1700 1900 - 2000 

Верхня границя 
запалення Lв, % 

15 14,1 13,2 12,2 10,9 10,1 15 

Нижня границя 
запалення Lн, % 

5 5,6 5,8 6 6,3 6,4 5 

Число Воббе ζ, 
МДж/м3 

51,5 38,4 31,9 25,9 20,1 15,7 47 - 52 

 

Як видно з табл. 1.7, збільшення концентрації баластних домішок суттєво 

погіршує паливні властивості біогазу порівняно із природним, що демонструє 

зменшення відхилення значень числа Воббе, які їх характеризують. А це означає 
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ускладнення ефективної заміни одного палива іншим. Процесам згоряння біогазу 

із відхилянням ζ на 5 - 6% порівняно з природним властивий турбулентний потік 

[33]. Це покращує інтенсивність горіння, проте погіршує його стійкість. Через це 

управління процесом згоряння палива стає значно складнішим.  

Експериментально підтверджено [34], що довжина біогазового факела 

менша, ніж для природного газу такої ж теплової потужності. При вмісті баластних 

складових в кількості близько 12% спостерігається тенденція переходу з 

ламінарного режиму горіння в турбулентний, що підтверджується різницею 

показника Воббе. В цьому випадку виникає потреба приділяти особливу увагу 

інтенсифікації стехіометричної реакції горіння палива через його схильність до 

неповного окислення та стабілізації факела, через вірогідність відриву. 

Теоретичну кількість повітря, що необхідна для процесу повного окислення 

біогазу типового складу можна розрахувати за такою формулою [29]: 

 
0

4 2 2 20 0476 (2 C +1,5 S+0,5 )V , OH H H= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − .      (1.13) 

 

Для природного газу вона приблизно така ж, як і для метану – в середньому 

9,52 м3/м3 [18]. Проте, на практиці, потрібний надлишок повітря, оскільки 

ідеального змішування газів досягти не вдається, чим нижче за калорійністю та 

більш забаластоване паливо, тим більшим має бути цей показник. 

Згідно з дослідженнями, спалювання сумішей «СH4 + CO2» в промисловому 

обладнанні [33], для забезпечення якісного горіння палива, коефіцієнт надлишку 

повітря α при «90% СH4 + 10% CO2» в топках котлів та печей має бути більшим на 

5% від базового значення, а при використанні «50% СH4 + 50% CO2» вже на 35%. 

Для двигунів внутрішнього згоряння в цьому випадку α має бути збільшений 

приблизно на 50% вже при концентрації 30% СО2 у паливі та вдвічі при 50% СО2.  

Дослідження технологічних, енергетичних та екологічних характеристик 

біогазу як альтернативного палива вказує на актуальність питань щодо методів їх 

покращення. Можливий високий вміст баластних та шкідливих домішок в сирому 
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біогазі стає проблемою при ефективному замішені викопних енергоресурсів, 

зокрема природного газу. В цьому випадку система обробки біогазу перед його 

використанням в промисловості є необхідним елементом комплексу біогазових 

технологій. 

Технології обробки біогазу 

Високий вміст баластних та шкідливих домішок в сирому біогазі становить 

проблеми при наступній його утилізації. Спалювати щойно вироблений біогаз 

неефективно з технологічної точки зору та неприпустимо з екологічної [33]. Через 

це біогазові технології потребують наявності на підприємстві додаткової системи 

обробки, рівень впровадження якої залежить від багатьох факторів: забезпечення 

відповідних вимог щодо використання палива; покращення основних паливних 

характеристик біогазової суміші; зменшення затрат на відповідну адаптацію 

обладнання до використання біогазу. 

Сірководень, як головний небажаний компонент біогазу, спричиняє майже 

весь шкідливий вплив на біогазове обладнання та навколишнє середовище. Через 

це дуже велике значення має рівень очищення біогазу перед прямим 

використанням. Очищення (від сірководню) є найважливішим технологічним 

етапом обробки біогазу. Паливо повинно містити концентрацію сірководню в 

своєму складі не більше допустимих значень, які залежать від експлуатаційних 

вимог обладнання, екологічних норм та рівня застосовуваних технологій. В 

багатьох випадках рівень видалення Н2S має бути високим [18]. 

Не менш розповсюдженою задачею є підвищення відносного вмісту метану 

в паливі. Використовуються для цього спеціальні методи видалення баластних 

складових, зокрема вуглекислого газу, що міститься в сирому біогазі у великій 

кількості. Такий процес називається «збагачення біогазу» та застосовується для 

доведення палива до необхідної калорійності. Загальну калорійність палива 

рекомендується підвищувати не в усіх випадках, а ось використовувати надмірно 

вологий біогаз – неприпустимо. Додаткове осушення біогазу зменшує вміст водної 

пари в паливі. 
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Промислові умови використання біогазу є основоположним фактором при 

визначенні методів його обробки та рівня їх впровадження [7]. Біогазові суміші 

можна оброблювати в декілька етапів з різним ступенем обробки при використанні 

різних технологій. В залежності від мети та критеріїв використання біогазових 

технологій, етапи процесу обробки сирого біогазу та доведення його якості до 

необхідного рівня є різними [35].  

Транспортування та осушення біогазу 

Сирий, щойно вироблений біогаз найчастіше має відносну вологість близько 

100%. Використання такого енергоресурсу недопустимо майже в усіх 

промислових енергетичних агрегатах, проте методи його осушення технічно 

прості до впровадження. 

Загальне осушення біогазу в багатьох випадках відбувається при 

охолодженні до рівня температури довкілля вже на етапі транспортування від 

джерела виробництва біогазу до споживача.  Волога сирого біогазу конденсується, 

охолоджуючись на поверхнях газових трубопроводів. Трубопровід повинен 

пролягати в середовищі, що не промерзає або мати хорошу ізоляцію. 

Газоспоживаюче обладнання при цьому має бути виконано із матеріалів, майже не 

активних до дії агресивних компонент: поліетилен високої щільності, неіржавіюча 

сталь (< 0,25% C, < 0,056 % S, < 0,026 % P) [36]. Крім того, не можна, щоб в 

газопроводах утворювались поглиблення. Необхідно його прокладати так, щоб 

конденсат, що буде утворюватись, міг стікати назад у відповідну ємність. 

Найчастіше газопровід прокладається в ґрунті з метою використання його 

природного холоду та найчастіше вже при довжині більше 1 км на виході біогаз 

достатньо осушений [37]. Проте бувають випадки, що цього недостатньо та 

потрібні більш ефективні методи. 

Для осушення біогазу охолодженням до низьких температур можуть 

використовуватись додаткові холодильні агрегати [18]. Якщо біогаз охолоджувати 

до 0 - 5°С при температурі газу 20°С його абсолютна вологість зменшується до 

мінімальних значень. Така обробка необхідна в окремих випадках, якщо великий 

споживач знаходиться поруч з джерелом біогазу та вимагає його високої якості. В 
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важкій промисловості достатньо використовувати заповнені тирсою резервуари, 

якщо вологість біогазу критична.  

Технології очищення біогазу. 

Згідно з [6], в сирому біогазі різного походження міститься більша кількість 

шкідливих домішок в незначних концентраціях, значно менших гранично 

допустимих концентрацій. Навіть якщо останні їх перевищують (бензол, толуол, 

ксилол), домішки не становлять небезпеки, оскільки не перебувають у прямому 

контакті з персоналом при роботі з біогазом, а при його спалюванні розкладаються. 

Небезпека використання біогазу для людини мала, а для теоретичних розрахунків 

мікродомішками можна знехтувати, окрім Н2S. Очищення біогазу від сірководню 

є серйозною та необхідною задачею, яка має бути обґрунтована за техніко-

економічних та екологічних критеріїв. Для цього розглянемо відомі технології 

очистки. 

Поглинання  сірководню металовмісними реагентами.  

Відомо, що цей спосіб є одним з найбільш дешевих. Потік сирого біогазу 

пропускається через спеціальний резервуар, заповнений сухим чи рідким 

реагентом. При цьому найбільш розповсюдженими активними речовинами за 

сухим методом виявились оксиди та гідрооксиди заліза, а за рідким – солі заліза, 

що реагують з Н2S, утворюючи FeS3 у вигляді осаду, який завдяки спеціальному 

обладнанню просто утилізується, розкладається або сепарується відповідно до 

технології.  

Дослідження очищення цим методом, із використанням водного розчину 

залізного купоросу FeSO4 в якості активної речовини, проводились у [6, 38, 39]. У 

великих кількостях цей ресурс утворюється як побічний продукт травки сталі або 

виробництва хімічної продукції, тому цей метод очищення особливо вигідний для 

підприємств із цією специфікою виробництва. В якості дешевих коагулянтів також 

застосовуються хлорид заліза або гідроксид заліза. Перевагою даного методу 

виявилась можливість селективного видалення Н2S з потоку біогазу, незалежно від 

його концентрації у вихідному газі, потужності обладнання, а також майже повна 

інертність реагенту до основних компонентів біогазу (метан, вуглекислота). Метод 
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забезпечує працездатність в широкому діапазоні тиску та витраті біогазу, а 

необхідну якість очистки можна регулювати. Його технологічною особливістю є 

періодичність роботи модуля очистки. Після насичення активний реагент 

переходить у нижні об’єми резервуару, утилізується, а через верхню частину 

підводиться свіжа речовина, тоді, як сирий біогаз підводиться знизу, 

просочуючись через всю активну речовину та віддаючи сірководень. Повна 

автоматизація процесу оптимізує роботу обладнання, а такі установки отримали 

розповсюдження для малих обсягів споживання біогазу. Також прийнятними 

реагентами за цим методом є розчини солей інших активних металів, таких, як Cu 

та Сr, які є відходами багатьох промислових процесів [37]. 

Сухі способи очистки відрізняються недостатньою ефективністю порівняно 

із рідкими, проте економічністю та доступністю, через що набули більш широкого 

розповсюдження в важкій промисловості. В інших галузях промисловості, зокрема 

в аграрному секторі набув окисно-абсорбційний метод очищення біогазу від H2S 

за допомогою активованого вугілля.  

Фільтрація активованим вугіллям.  

При використанні цього методу біогаз пропускають через реакційний 

резервуар з просоченим або легованим  карбонатом калію чи йодиду калію 

активованим вугіллям за регенеративною технологією [30]. Активоване вугілля 

дозволяє очищувати  біогаз до високого рівня (95%), хоч і для цього потрібне 

попереднє якісне осушення, щоб тримати витрати ресурсів на низькому рівні. 

Повністю насичений реагент можна видаляти чи очищувати потоком води чи пари.  

Високі концентрації H2S в біогазі призводять до швидшого насичення 

реагенту. З цієї причини технологія не є економічно виправданою у випадку 

використання  занадто неякісного біогазу. Технологічне устаткування не дозволяє 

регулювати в широкому діапазоні ступінь очищення біогазу до необхідного рівня, 

проте перевагою цього методу є його висока економічна ефективність 

застосування при малих обсягах споживання біогазу із невисоким вмістом Н2S.  

Реагент є доступним та дешевим, проте його регенерація ускладнює процес 

ефективного використання технології в промисловості при великих обсягах 
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споживання біогазу, а більш сучасними стали пристрої для очищення газів від Н2S 

з рідкими поглиначами, хімічного чи органічного походження. 

Метод рідинної абсорбції Н2S. 

За цією технологією газова суміш пропускається через розчин поглинача, 

який після насичення його сірководнем всередині пристрою надсилається на 

регенерацію та знову направляється до очистки [6, 8, 40]. У якості рідких хімічних 

поглиначів пропонуються різні рідини: водні розчини, що містять залізоамонієві 

комплекси, гідрокарбонат натрію з метиламінами; хлористий саліціліден кобальту; 

дієтаноламін або дізопропаноламін; кислі розчини хінонів, аміачна вода, а також 

водні розчини солей металів та залізовмісних субстанцій. Такі пристрої працюють 

аналогічно вугільним чи залізовмісним фільтрам та дозволяють видалити з біогазу 

Н2S у широкому діапазоні.  

Цей метод можна поєднувати із іншими рідинними методами очистки 

біогазу для досягнення максимальної ефективності та якості очистки (до 99%).  

Ефективні рідкі поглиначі Н2S пропонують більші можливості для очищення 

біогазу, хоч і обходяться значно дорожче, ніж активоване вугілля або залізовмісні 

субстанції [6]. Метод добре підходить для комерційних проектів використання 

біогазу або при постачанні великих обсягів якісно очищеного палива до потужної 

промислової мережі.  

Біологічні методи очистки.  

На сьогодні технологія знесірчення біологічним методом шляхом 

спрямованого нагнітання невеликої кількості повітря в камеру біореакторів 

отримала дуже широке розповсюдження в фермерському господарстві при 

використанні біогазу для власних потреб. Виступає найпростішим методом 

очищення біогазу та застосовується приблизно на 80% біогазових установках 

Європи [18]. Завдяки діяльності сірчаних бактерій Thiobacillus, які селяться у 

газозбірнику ферментера,  при поданні повітря, сірководень перетворюється ними 

на елементарну сірку, а також сірчані кислоти і воду. Проте інтенсивність 

утворення метану зменшується. Згідно з [31] ця технологія знаходить застосування 

перш за все в невеликих біогазових установках. Перевагою методу є простий 
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пристрій, який дає достатній вихід біогазу із концентрацією H2S до 0,1%. В такому 

випадку виробник має враховувати додаткові технологічні затрати в собівартості 

сирого біогазу. 

Очищення від сірки можна також проводити поза ферментатором окремо у 

біофільтрі або газопромивачі. Такі окремі апарати, як правило, встановлюють 

перед газонакопичувачами та кінцевим споживачем [18]. За допомогою цієї 

технології анаеробне середовище при цьому не порушується, оскільки немає 

доступу повітря до ферментера, а при відносно рівномірній концентрації газу і H2S 

у свіжій суміші можна отримати добрі результати очистки. Згідно з [6] цей метод 

можна застосовувати за біологічною каталітичною технологією без використання 

специфічних реагентів та із застосуванням слабко лужних розчинів в замкнутому 

циклі за нормальних умов.  

Технології збагачення біогазу 

Поряд із очищенням від сірки, важливим етапом підвищення якості біогазу 

є відокремлення СО2 в процесі збагачення біогазу до біометану. У літературі 

розглядаються багато фізичних та хімічних методів збагачення біогазу [6, 8, 35]. В 

основі цих технологій лежать сорбційні, фільтраційні та кріогенні методи. Існує 

багато комерційних технологій збагачення біогазу, які є визначальними в загальній 

схемі обробки біогазу. Від вибору технології залежить економічність методу 

доведення біогазу до необхідної якості. Максимально можливе підвищення 

концентрації СН4 в біогазі одним методом – до 96 % [18]. Відокремлений з біогазу 

СО2 може знайти застосування в промисловості, тому загальна рентабельність 

біогазових технологій має визначатись, враховуючи цей фактор [8].  

Розглянемо основні методи збагачення біогазу, технічні досягнення і 

перспективи використання кожного з них.  

Мембранна сепарація.  

Розділення компонентів біогазу в цій технології відбувається за допомогою 

напівпроникних мембран. Цей метод досяг дуже високого рівня застосування в 

США та європейських країнах [8]. Фізична природа цього методу визначається 

значним розходженням коефіцієнтів дифузії різнорідних газів через структуру 
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мембрани. Встановлено, що СО2 швидше проходить через матеріал останньої (до 

100 разів), ніж СН4. Цей принцип базується на створенні різниці тисків по обидва 

боки від мембрани, при цьому молекули газів (СО2 та домішки) проходять скрізь 

пори мембрани, а молекули СН4 залишаються. Мембранні методи працюють при 

високому (>20 бар) або середньому (8-10 бар) тиску [6]. Додатково можуть 

використовуватись рідкі абсорбенти (аміни), які поглинають СО2, що проходить 

через мембрану. Виявлено осушувальну дію цього методу. Проте після його 

застосування може бути необхідна доочистка біогазу від Н2S. 

Відомі експериментальні дослідження [41] з використанням мембранних 

роздільних елементів з плоскими (плівковими) або трубчастими (волоконними) 

полімерними мембранами. За даними цих публікацій рівень видалення СО2 досягає 

94,7 %. Метод ефективно використовувати для біогазу із високим вмістом вологи 

та низьким вмістом H2S та N2. Біогаз із високим вмістом H2S ( > 0,8 %) необхідно 

попередньо очищувати. 

Технології рідинної абсорбції.  

Даний спосіб заснований на різній розчинності у рідинах компонент біогазу. 

Згідно світового досвіду, звичайна вода – найпростіший та економічний абсорбент, 

який використовується в цій технології. Так, при 20 oC, розчинність СН4 в воді до 

76, 50 та 41 разів менше розчинності СО2, Н2S та О2, відповідно [6]. Ця фізична 

здатність покладена в основу методу розділення газів шляхом абсорбції в 

водяному скрубері при підвищеному тиску газів від 0,26 до 3 МПа при 

безперервній їх обробці водою [6, 40]. Основна ціль збагачення біогазу за цим 

методом – зниження концентрації баластного СО2 та підвищення загальної 

калорійності палива. Додатковим ефектом є часткове зниження концентрації Н2S 

та О2 в біогазі. 

При невисоких парціальних тисках газів розчинність компонент, що 

видаляються у воді невелика, але зі збільшенням тиску вона зростає. При 

наступному зниженні тиску до атмосферного, шляхом вакуумування, розчинені 

компоненти можуть видалятись з відпрацьованого розчину в спеціальному приладі 

- десорбері. Для інтенсифікації десорбції можуть застосовувати обробку газів 
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повітрям. Після станції збагачення може бути потрібно додаткове зневоднення 

біогазу [6]. Змінюючи робочу температуру процесу чи тиск, можна досягати 

різного ступеня збагачення біогазу за конкретними компонентами [8]. Також 

істотне значення для економічності процесу водяної абсорбції має витрата води на 

очищення і витрата енергії на подачу цієї води. Витрата води залежить від якості 

відокремлення СO2, температури, загального і парціального тиску СO2 у газовій 

суміші до очищення. 

Вибір тиску газу залежить від декількох факторів. Зі збільшенням тиску 

зростає розчинність вуглекислого газу у воді і зменшується кількість води, 

необхідної для промивання. При цьому сумарна витрата енергії збільшується. 

Проте, чим чистіший сирий біогаз, тим вищий тиск можливо використовувати з 

технічної точки зору, тоді, як максимальний тиск (3 МПа) ефективний при 

максимальному вмісті СO2 [8]. Потужність обладнання для обробки доступна в 

широкому обсязі, що особливо привабливо для промислового застосування, проте 

при великих обсягах споживання біогазу використовується каскадний принцип 

встановлення обладнання, що дещо здорожує впровадження.  

Інститутом газу України запропоновано проект установки для збагачення 

біогазу зі звалища при обробці його під тиском через колону з водою (скрубер) при 

температурі близько 20 оС [42]. Продуктивність установки - 2000 м3/добу, 

створюваний тиск - 1,2 МПа, середня витрата води - 26 м3/год. Загальна потужність 

електрообладнання – 50 кВт. Ефективність видалення СО2 досягає 94%. Ці дані 

можна використовувати для приблизних розрахунків.  

Слід зазначити, що технічна оборотна вода багатьох промислових процесів 

особливо ефективно може використовуватися за цим методом, але розчинені 

домішки, що містяться в воді, знижують розчинність СО2 та якість збагачення 

біогазу на 10%. Проте з економічної точки зору такий реагент дуже низький за 

собівартістю. На рис. 1.5 схематично зображено принцип роботи водяного 

скрубера. 
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Рис. 1.5. Технологічна схема збагачення біогазу методом водяної  

абсорбції. 

Ефективність збагачення за цим методом залежить від типу абсорбенту, 

технологічних умов (тиск, температура) та продуктивності обладнання. Так, 

знайшли застосування більш ефективні, проте дорожчі рідкі абсорбенти, які здатні 

поглинати як СО2, так і Н2S з більшою інтенсивністю, ніж вода [6]. В якості 

реагентів можуть використовуватись вапняний розчин у воді, водний розчин 

бікарбонату та інші рідкі поглиначі. Також найбільш ефективними поглиначами є 

моноетаноламін та триацетат гліцерину, а на практиці в якості такого сорбенту 

зазвичай використовують поліетиленгліколь [40].  

Використання цієї технології залежить від конкретних умов підприємства та 

речовин-абсорбентів.  

Кріоабсорбційне розділення біогазу.  

У [6] зазначено, що в інтервалі температур від -30 до -60 °С при тиску 

1...3 МПа найефективнішим абсорбентом СО2 є метанол. При промиванні біогазу 

метанолом в умовах низьких температур витрата абсорбенту на збагачення 
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одиниці об'єму газу найменша та складає всього 0,02 м3/м3. Незважаючи на 

необхідність застосовування холодильної машини, сумарні операційні затрати в 

описаному процесі - найменші. Проте до проектування таких технологій 

допускаються тільки сертифіковані фахівці. 

У кріогенних методах розділення газових сумішей при пониженні 

температури різко зростають коефіцієнти розділення при абсорбційних процесах, 

що засновані на фазових переходах в двокомпонентних системах. Температури 

кипіння метану -161,5°С, а вуглекислого газу -78,5°С. При пониженні температури 

в умовах надлишкового тиску СО2 переходить в рідкий стан, в той час коли метан 

знаходиться ще в газоподібному. При цьому СО2 можна відносно легко відділити 

від метану. Збагачення біогазу таким способом є достатньо чистим, а СO2 може 

бути товарним продуктом [8]. Метод характеризуються компактністю обладнання, 

високим ступенем розділення сумішей, екологічною чистотою технологій. 

Установки збагачення передбачають наявність двох паралельних поперемінно 

працюючих абсорберів, один з яких охолоджуючий і працює як поглинач СO2, а 

другий при цьому проходить регенерацію нагріванням до 100°С з виділенням 

вуглекислоти. Робочий абсорбер охолоджується за допомогою стандартного 

холодильного агрегату. Середня споживна потужність – 1 - 2 кВт на кожний 

1 м3/год продуктивності біогазу.  

Згідно з [6] на попередніх етапах збагачення  з біогазу потрібно видаляти  

вологу та сірководень. Такі технології відрізняються високою вартістю, проте 

дуже ефективні при виробленні біометану із вмістом СH4 > 98% при 

продуктивності від 500 м3/год та подальшому використанні CО2. 

Кріодистиляційне розділення біогазу.  

Якщо біогаз сконденсувати в рідку або тверду фазу, а потім поступово 

відігрівати, то відповідно до діаграм фазової рівноваги відбуватиметься поділ його 

компонент при переході системи в газову фазу. Українськими дослідниками 

детально вивчені ці процеси та на основі досліджень розроблена технологія та 

лабораторна установка збагачення біогазу [43]. Згідно з дослідними даними у 

кінцевому підсумку в спеціальній посудині утворюється гетерогенна газова 
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система з різким розподілом компонент по висоті сосуду. Тиск може зростати до 

10 МПа в залежності від витрати біогазу.  

Спосіб і пристрій на основі цього методу захищені патентами України. 

Витратним матеріалом є холодоагент - рідкий азот. Продуктами технологічного 

процесу розділення біогазу є газоподібний СН4 під високим тиском і рідкий СО2. 

Витрата холодоагенту - до 30 л рідкого азоту на 15 м3 біогазу. Установка 

передбачає додаткові блоки осушення і очищення біогазу. Закордонних аналогів 

обладнання, працюючого за цим принципом не знайдено. 

Аналіз техніко-економічних особливостей технологій обробки біогазу. 

Як визначилось раніше, технології обробки біогазу включають в себе три 

основні напрямки: осушення – видалення надмірної вологи; очищення – видалення 

шкідливих компонентів, зокрема, H2S; та збагачення – підвищення калорійності 

палива шляхом зменшення концентрації баластних домішок, зокрема, CO2.  

Осушення біогазу є необхідним методом, дія якого найчастіше  

застосовується на стадіях транспортування або збагачення чи очищення біогазу.  

Два головні напрямки, в залежності від їх методу,  істотно відрізняються 

остаточними результатами, необхідністю відповідних ресурсів та можуть 

доповнювати один одного, бути незалежними чи взаємовиключними. В світовій 

практиці комплекс «очищення-збагачення» біогазу застосовуються за 

послідовною схемою обробки. Так, одна технологія дозволяє з високою якістю 

зменшити концентрації тільки конкретних компонентів, через що в окремих 

випадках її використання недостатньо та послідовно з нею включають додаткову 

технологію. Тоді як інша технологія, напроти,  дозволяє на певному рівні знизити 

концентрації багатьох небажаних компонент як, наприклад, СО2, так і Н2S 

одночасно.  

Отже, для вибору серед представлених раціональних методів обробки 

біогазу, для використання в умовах промислового підприємства, слід керуватися 

економічними чинниками впровадження таких систем та виходячи з наявності або 

відсутності потрібних реагентів безпосередньо на місці застосування. Перелік 

основних методів обробки біогазу представлено в табл. 1.8. 



69 
 

Таблиця 1.8 

Методи підвищення якості біогазу 

Технології обробки біогазу 

Очищення Збагачення 

«Сухий» метод із використанням 

залізовмісних реагентів 
Мембранна сепарація  

«Рідинний» метод із використанням 

залізовмісних реагентів 
Рідинна абсорбція 

Фільтрація активованим вугіллям 
Кріоабсорбційне розділення 

компонент  

Рідинна абсорбція 
Кріодистиляційне розділення 

компонент  

Біологічні методи   

 

1.5. Енергетичні та екологічні аспекти використання біогазових технологій  

 в промисловості 

 

Україна забезпечує себе природним газом власного видобутку менше, ніж 

на 40%, що робить задачу його заміщення, в тому числі біогазом, особливо 

актуальною. Для підвищення ефективності споживання такого енергоресурсу 

необхідно, в першу чергу, визначити сферу його можливого застосування, а також 

розробити нові методи та технології впровадження в промисловості. Останнє 

значно підвищить енергетичну незалежність як окремих галузей, так і держави в 

цілому. Однак, незважаючи на те, що біогазова енергетика є перспективним 

напрямом, її розвиток значно гальмується через відносно низький рівень 

теоретичних досліджень щодо використання в промислових енергетичних 

установках в якості первинного палива, відомості є неструктурованими і 

вибірковими та потребують подальшого узагальнення і уточнення, бажано, 

експериментально підтвердженого. 
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Виробництво біогазу – перспективний для України напрямок 

відновлювальної енергетики. Його можна отримати на біогазових станціях, 

розташованих поблизу водостічних станцій, звалищ органічних відходів і 

сільськогосподарських підприємств, а також транспортувати для потреб великих 

та енергоємних українських промислових підприємств, особливо металургійних. 

До того ж  виробництво цього енергоресурсу стрімко зростає в країнах ЄС та має 

хороші передумови і перспективи і у нас, в країні, для якої характерне 

необґрунтовано велике енергоспоживання в порівнянні зі світовими показниками; 

критична залежність від нестабільних поставок із зовнішніх ринків; високі та 

нестабільні ціни на природний газ, тенденції до їх збільшення для всіх категорій 

споживачів.  

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 [44]. Крім того, 3,3 млрд. м3 можна отримати вирощуванням різного 

роду енергетичних культур на порівняно невеликих площах. Однак, на сьогодні, в 

Україні немає прикладів виробництва біогазу для промисловості, хоча такі 

технології використовуються вже багато років в розвинутих державах світу.  

Разом із цим проблема ефективності застосування біогазових технологій є 

актуальною та потребує вирішення шляхом оптимізації енергетичних та 

екологічних характеристик різного роду процесів при прямому його спалюванні 

для створення необхідного температурного режиму чи виробництва електроенергії 

на потреби промисловості. Вибір оптимального напрямку для конкретних умов 

підприємства є неоднозначним. В першу чергу необхідно прагнути використати 

енергію, що міститься в біогазі, настільки ефективно, наскільки це можливо, 

враховуючі особливість обладнання, режими роботи та якість газової суміші. Для 

перетворення на тепло з низькою температурою, застосовувати останню 

неефективно, оскільки таку енергію можна отримувати, наприклад, і від сонячного 

колектору або побічної теплоти роботи устаткування. 
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Схематично технологічний цикл виробництва та споживання біогазу 

представлено на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Блок-схема циклу виробництва-споживання біогазу.  

 

Отже, постає завдання комплексного дослідження можливості застосування 

біогазових технологій в умовах промислових підприємств регіону та держави в 

цілому, створення нових способів та методів використання та інтенсифікації 

тепловиділення від згаданого енергоресурсу на шляху до сталого розвитку та 

енергонезалежності країни.  

На сьогодні в 65 країнах світу діють близько 1215 установок з виробництва 

біогазу, з них в європейських – 546, в т.ч. в Україні лише близько 20. Так, 

наприклад, у Німеччині і Франції отримують до 200 і 40 млн. м3 біогазової суміші 

на рік, відповідно, у США - 500 млн. м3. В нашій країні ж перспективи 

використання біогазу як альтернативи природному обговорюються вже не перше 

десятиріччя, але реальні проекти подібної модернізації так і не було впроваджено.  

Сучасні методи дозволяють переробляти на біогаз будь-які види органічної 

сировини, від якої напряму будуть залежати його кількісно-якісні характеристики. 

Так, наприклад, вихід біогазу з розповсюджених джерел, таких як тваринницькі та 

тверді побутові відходи коливається в межах від 39 до 180 м3/т, а вміст метану в 

біогазовій суміші становить від 45 до 65% [6].  

Очищення  
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Невисокий вміст метану відносить біогаз до класу низькокалорійних газів з 

енергетичної точки зору, але він може бути реальною заміною традиційним 

паливам, таким як пропан, бутан, природний газ, мазут та деякі нафтопродукти. 

Проте наявність баластних та шкідливих домішок в ньому (СО2, Н2О, Н2S, N2, СО, 

силоксани) напряму впливають на екологічність, ефективність використання та 

енергопотенціал таких технологій [45]. Тобто, можна зробити висновок щодо 

необхідності попереднього очищення біогазу перед застосуванням в умовах 

промислових підприємств [46] задля забезпечення вимог до властивостей 

технологічного палива, збільшення калорійності та детонаційної стійкості, а 

подальший спосіб утилізації біогазової суміші буде визначати метод її 

очищення [46]. Дані технології можуть доповнювати одна одну, бути незалежними 

чи взаємовиключними, а також відрізняється за показниками споживання 

енергетичних та матеріальних ресурсів. 

За даними європейських фахівців, собівартість виробництва біогазу може 

змінюватись від 130 до 930, але, найчастіше, становить близько 220 – 400 €/1000 м3 

СН4-екв в залежності від конкретних умов виробництва та споживання [47], а 

вартість сировини варіюється в широкому діапазоні від практично нульової 

(відходи виробництв, які не мають ринкової вартості) до 20 - 30 € за тонну 

(наприклад, силос кукурудзи). При цьому, повне очищення та збагачення біогазу 

до біометану коштує від 210 - 330 €/1000 м3 [47], що наближає його собівартість до 

ринкової ціни природного газу. На вартість очищення впливає також ряд факторів, 

таких як вихідний склад біогазу, глибина очищення, вибір технології 

знесірчування і видалення СО2 та інше. Тільки врахувавши останнє можна робити 

висновок щодо економічної доцільності впровадження проектів переходу на 

альтернативне паливо в умовах промислових підприємств. 

Головною енергетичною характеристикою біогазу, як і будь-якого виду 

палива є теплота згоряння або нижча теплотворна здатність нQ , яка залежно від 

вмісту метану перебуває в межах 18 - 25 МДж/м³ [5]. Розрахункова величина цього 

параметру для зазначеного енергоресурсу дорівнює [33]: 

 



73 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]2 24108 126 3 358 2 235н , CO , SQ CHH H= + + + .  (1.14) 

 

Отже, згідно з розрахунками, середнє значення нQ  для сирого біогазу, що 

містить 60% метану, дорівнює близько 22, у порівнянні з 33 - 36 МДж/м3 для 

природного газу.  

Особливу увагу приділяють температурі горіння газових сумішей, оскільки 

цей параметр визначає придатність їх застосування в заданих умовах і впливає на 

процеси в енергетичному обладнанні. Температура горіння біогазу, як правило, 

знаходиться в межах 2050 - 2200 °С в залежності від його складу і  вмісту основних 

компонент [48]. В [49] зазначено, що мікродомішки не впливають на теоретичну 

температуру горіння на відміну від таких баластних компонент, як вуглекислота, 

азот й водяна пара. Їх кількість залежить від повноти згоряння та надлишку повітря 

в суміші. Наприклад, в [50] встановлено, що при спалюванні біогазу із вмістом 

метану 60% та домішками сірководню в кількості 0,3% з коефіцієнтом надлишку 

повітря 1,35 вихід сіркових сполук не перевищує 1150 мг SO2/м3, при 0,1 % - до 

380 мг/м3. 

Враховуючі значну кількість СО2 у складі біогазу й те, що домішка входить 

в баланс горіння, екологічні показники продуктів згоряння не збагаченої біогазової 

суміші будуть гірші, ніж для природного газу через неповну реакцію горіння. В 

[49] встановлено, що рівень викидів оксидів азоту (NOx) приблизно в 2 рази нижче, 

ніж при спалюванні природного газу за умови модифікації пальників. Останнє 

пояснюється зниженням середньої температури в топці через наявність в камері 

інертних та баластних домішок. Проте через погіршення якості спалення рівень 

забруднення димових газів СО збільшується. До того ж, нерівномірність складу 

суміші і, відповідно, процесу горіння призводить до підвищення концентрації 

шкідливих сполук. 

Часто виникають труднощі при порівнянні палив з різним складом 

вихлопних газів. Як правило, існуючі методики дозволяють визначити приведену 

до СО2 емісію усіх продуктів згоряння в прив’язці до конкретних технологій і 



74 
 
устаткування [6]. Наведений показник залежить від кількісно-якісного складу 

продуктів згоряння біогазу і визначається згідно з рівнянням, г СО2-екв/кг у.п. [6]: 

 

2 2 442 2xx COCO NO SO CHN S C COCO O G O G G GE H= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅   (1.15) 

 

де: 2CO , 2SO , xNO , 4CH , CO  - питомі емісії основних викидів при згорянні 

біогазу в перерахунку на 1 кг у.п., кг/кг у.п.; 

Gi – коефіцієнт переведення кожної компоненти до г СО2-екв [12]. 

Для порівняльних розрахунків згідно з [11] величина емісії СО2 при 

спалюванні природного газу в топках печей та котлів в умовах України становить 

1527…1669, мазуту - 2281…2353 г/кг у.п. Для біогазу ця величина має 

визначається з урахуванням його калорійності, складу й технології спалювання, та 

через досить незначне розповсюдження цього енергоресурсу в промисловості дані 

про згадану емісію СО2 відсутні і потребують індивідуальних розрахунків для 

кожного конкретного випадку.  

При переведенні обладнання на біогаз, перевищення показників емісії у 

порівнянні з традиційними видами палива призведе до збільшення витрат 

підприємства у вигляді штрафів за викид шкідливих газів в атмосферу. Також 

може змінюватись ККД агрегатів для різного виду палива і, наприклад, згідно з [6] 

для котлоагрегатів потужністю від 10 до 100 кВт може впасти з 84…92% до 

60…78%.  

Важливими показниками використання біогазу є екологічні показники. При 

повному спалюванні біогазу, як і іншого газоподібного палива, у вигляді продуктів 

згоряння утворюються переважно СО2, водяна пара та шкідливі NОх. Відомо, що 

горіння ніколи не буде ідеально повним та в незначній кількості виділяються 

вуглеводні та СО. Проте, якщо біогаз  має в складі H2S, це обумовлює утворення 

ще й шкідливих викидів SO2. Саме кількість викидів СО2 та SO2 важливо 

враховувати при впровадженні проекту застосування біогазових технологій. Їх 

достатньо теоретично спрогнозувати, виходячи із стехіометричних реакцій горіння 

можливих компонент біогазу, що утворюють ці викиди, та враховуючи, що СО2 не 
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горить та теоретично повністю переходить у продукти згоряння, для оцінки 

об’ємної кількості викидів СО2 та SO2 та при горінні 1м3 біогазу за нормальних 

умов можна скористатись наступними формулами [47]: 

 

( )2 420 01CO , C CV O H= ⋅ + ,     (1.16) 

2 20 01SO , SV H= ⋅ .          (1.17) 

 

де 
2COV  – об’ємна кількість викидів оксиду вуглецю, м3;  

2SOV  –  об’ємна кількість викидів оксиду сірки, м3. 

Основним критерієм екологічної оцінки використання біогазу є 

встановлення допустимих концентрацій в продуктах згоряння викидів, 

забруднюючих атмосферу, шкідливих речовин. Згідно з [50] максимальна 

концентрація CO й NОx в продуктах згоряння біогазу навіть низької якості 

перебуває в межах: СО – 50 - 75 мг/м3, NОx – 40 - 100 мг/м3. Це пов’язано із 

меншими температурами горіння біогазових сумішей порівняно із природними 

газами, для яких такі показники згідно з [6] становлять: СО – 40 - 100 мг/м3 та NОx 

– 70 - 250 мг/м3. Вказане свідчить, що особливу увагу слід приділити тільки 

визначенню концентрацій SO2. 

Авторами [51] виявлено, що при спалюванні біогазу в топкових агрегатах із 

вмістом сірководню в кількості 0,3%, вихід SO2 складає не більше 420 мг/м3 в 

розрахунку на сухі продукти згоряння. Враховуючи, що згідно [52] гранично 

допустима концентрація викидів SO2 становить 500 мг/м3, теоретично можна 

вважати, що спалювати біогаз із вмістом Н2S > 0,3% без застосування заходів 

захисту атмосферного повітря недопустимо з екологічної точки зору.  

Емісія викидів СО2 та SO2 при спалюванні біогазу низької якості має бути 

збільшена у порівнянні із спалюванням традиційних палив на агрегатах однакової 

потужності. Через цей аспект біогаз вважається гіршим за екологічною 

ефективністю паливом у порівнянні із природним газом. 
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Для порівняльної оцінки факторів забруднення атмосфери згідно з [45] 

величина емісії СО2 при спалюванні природного газу в топках печей та котлів в 

умовах України становить 1727…2169 г/м3, тоді як для біогазу певного складу цей 

показник можна розрахувати. За показниками емісії SO2 природний газ вважається 

екологічно-нейтральним паливом.  

Печі ливарних цехів, як правило, здатні працювати в широкому діапазоні 

якості палива і не вимагають високих витрат на модернізацію, разом із цим вони 

мають основну частку в паливно-енергетичному балансі виробництва та великий 

потенціал енергозбереження за рахунок біогазових технологій. Так, наприклад, у 

[52] досліджувалися теплотехнічні і екологічні показники нагрівальних печей 

ливарного виробництва в умовах України при переведенні їх на біогаз. Останній 

мав середній склад 65%СН4, 1%Н2, 1%Н2S, 30%СО2, 1%О2, 2%N2 і теплотворну 

здатність в 24 МДж/м3, а також спроможний був розвивати температуру факела 

близько 1700 – 1800 oС. Відповідна модернізація забезпечувала необхідні умови 

для якісної термічної обробки металу. Проведені розрахунки показали, що річна 

витрата палива в даному випадку при продуктивності 40 т/год складала близько 

5 млн. м3 біогазу, що дало значну економію природного газу. Рівень 

рентабельності використання біогазових технологій буде залежати від капітальних 

та операційних витрат, собівартості біогазу та ринкової ціни природного газу, 

технологічних особливостей спалювання палива. 

Все перераховане вище показує на актуальність питань спалювання 

біоенергетичного палива й необхідність подальших досліджень та розрахунків у 

цій області для більш ефективного застосування біогазових технологій, як 

альтернативи для потреб промисловості. 

Отже, в Україні як ніколи актуально розвивати біогазові технології та 

організовувати їх використання в промисловості. Даний напрямок є потенційним 

для створення нової програми ресурсо- та енергозбереження, без якої неможливий 

подальший розвиток держави в сучасних політичних та економічних умовах. 

Розширення об’єму ефективного використання потенціалу органічних відходів на 

всіх стадіях виробництва продукції є важливим та необхідним етапом в розвитку 
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біогазових технологій, які мають рано чи пізно стати передовими технологіями в 

українській промисловості та послабити енергетичну залежність України від 

традиційних викопних енергоресурсів. Головним фактором ефективного 

використання біогазу є його собівартість, що може змінюватись в широких межах, 

та питома вартість методів очищення, які, як правило, додають 20 - 100% до 

початкової ціни.  

Спалювання біогазової суміші в промислових печах є дуже перспективним 

напрямком заміщення традиційних видів палива, який потребує мінімум 

капіталовкладень в межах економічної доцільності. Проте залишається 

необхідність в розробці нових методів підвищення енергетичних та екологічних 

показників спалювання біогазу в даному типі обладнання. Розвиток біогазових 

технологій дозволить самому енергоємному сектору української економіки – 

важкій промисловості зменшити витрати на енергоресурси та послабили 

залежність від імпорту традиційних джерел, що відобразиться на 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  

 

1.6 Аналіз доцільності та ефективності застосування біогазових технологій  

в умовах промислових підприємств 

 

В сучасних умовах природний газ, як один з головних видів палива для 

української промисловості, стає все більш дефіцитним та балансує на межі 

економічної доцільності його використання. Тому питання заміни традиційних 

енергетичних ресурсів альтернативними з кожним днем набуває актуальності. До 

них, у першу чергу, належить біогаз, який є достатньо розповсюдженим у якості 

палива котельних установок, але через ряд факторів до сих пір залишається 

незатребуваним на промислових підприємствах.  

Технічні та технологічні можливості використання біогазових технологій в 

промисловості. 

Основними напрямками ефективного використання енергетичного 

потенціалу біогазу в промисловості є пряме спалювання чи комбіноване 
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виробництво теплової та електричної енергії. Переведеним на біогаз може бути 

обладнання як малої, так і великої потужності. Але вибір оптимального напрямку 

застосування біогазових технологій для конкретних умов підприємства не є 

однозначним [7]. 

В першу чергу необхідно прагнути використати здатність біогазу 

створювати високі температури і високу за щільністю енергію. Для перетворення 

на тепло з низькою температурою застосовувати біогаз неефективно [18]. При 

використанні біогазових технологій в промисловості важливим етапом є 

визначення в потребі накопичення біогазу. Обійтись без відповідної системи 

неможливо, якщо надходження й споживання біогазу є нерівномірним протягом 

дня. Вирішальними питаннями є розмір та матеріал газонакопичувача, тиск 

біогазу, особливість схеми (накопичення до чи після обробки), якість біогазу до та 

після системи обробки, об'єм постачання біогазу і особливістю процесу його 

використання. Тому характеристики системи зберігання біогазу визначаються для 

кожного випадку окремо, в залежності від різних факторів. В табл. 1.9 наведено 

склад біогазу з потенційних джерел сировини для використання в промисловості. 

Таблиця 1.9 

Склад біогазу з потенційних джерел сировини  

для промислових підприємств 

Компонент Стічні води та побутові 

відходи, % 

Органічні та тваринного 

походження відходи, % 

Метан 45 - 60 55 – 70 

Диоксид вуглецю 25 – 50 25 – 45 

Водень 0 – 3 0 – 1 

Азот 2 – 7 0 – 1 

Кисень 0 – 3 0 – 0,5 

Сірководень 0 – 1 0,2 – 1,5 

Інші домішки < 0.5 < 0.5 
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Загальні міркування щодо оптимального використання біогазових 

технологій для конкретного промислового об’єкту включають наступні питання: 

наявність джерела постачання біогазу в допустимих межах, гарантії його доставки; 

склад та якість біогазу, його початкова собівартість; місцеві та нормативні вимоги, 

особливо екологічні, що стосуються викидів СО2 та SO2, кількісно-якісна оцінка 

постачання та споживання біогазу по часах, добах, місяцях; техніко-економічна та 

екологічна оцінка традиційного та альтернативного варіантів паливозабезпечення; 

ресурсні та технічні можливості підприємства до впровадження біогазових 

технологій. Великий інтерес представляє аналіз спільного спалювання природного 

газу й біогазу. В такому випадку можна обійтись без системи обробки сирого 

біогазу або добитись мінімум технологічних змін в енергетичному обладнанні із 

достатнім рівнем підвищення енергоефективності та економії традиційного 

палива.  

Проте першочерговим питанням є визначення наявності відповідного 

обладнання на підприємстві для переоснащення на біогаз, його потужність, 

режими роботи, вимоги щодо допустимого складу та властивостей біогазу. 

 

  

      

      
  

     

Баластні домішки: 
-диоксид вуглецю, СО2;

- азот, N2.

Шкідливі домішки:
- сірководень H2S. 

      

- Погіршення теплових балансів 
агрегатів.

- Зниження рівня детонації та 
стійкості горіння.

- Прискорення корозійних 
процесів металів. 

- Перекислення мастил 
та утворення осаду.

- Призведення до невідповідності 
технологічних режимів.

- Збільшення емісії вихлопних газів.
- Збільшення експлуатаційних 

витрат.

 

  

 
    

   
   

  
  

 
    

   
   

  
   

   
  

  
 

 
  

 
Рис. 1.7. Негативний вплив компонент біогазу на систему газоспоживання. 
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Технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з 

використанням біогазу 

Виробництво електроенергії та тепла із біогазу має місце в переважній 

більшості світових біогазових проектів. Когенераційні установки (КГУ) можуть 

бути економічним варіантом для кінцевих промислових споживачів, що мають 

достатній попит як на електричну енергію, так і на теплову. Біогаз при цьому може 

використовуватися в якості палива в двигунах внутрішнього згорання та турбінах, 

що приводять у рух генератори для вироблення електричної енергії. Надлишок 

тепла, який з'являється при роботі цих агрегатів з системи охолодження 

обладнання і рекуперації вихлопних газів можна утилізувати для використання для 

власних потреб підприємства, або якщо його надлишкову кількість постачати 

сусіднім промисловим або комерційним споживачам. [35, 37]. 

Існуючі агрегати, що можуть корисно використовувати енергію біогазу 

мають певні особливості та технологічні вимоги щодо застосування біогазу. 

Двигуни внутрішнього згоряння.  

Для практичного застосування біогазу як енергоресурсу відповідними 

вважаються газопоршневі двигуни, працюючі за циклом Отто, газодизельні та 

газорідинні бензинові двигуни перероблені на роботу на біогазі. Ці агрегати 

можуть працювати виключно на біогазі високої калорійності (не менше 26 

МДж/м3) та кількістю H2S в паливі до 0,05 % [37]. Для використання біогазу в 

двигунах необхідно модернізувати систему паливоподачі та запалення. Для 

промислових потреб можна використати переведені на роботу на 

низькокалорійному газі бензинові і дизельні двигуни, оснащені відповідними 

газовим змішувачем із підвищеними надлишками повітря, щоб газ як можна 

більше рівномірно перемішувати з повітрям, та приладом впорскування [18].  

Ефективність використання біогазу підтверджена в когенераційних 

установках електричною потужністю від 100 кВт [18], при чому коефіцієнт 

корисної дії цих приладів пропорційно залежить від калорійності палива. У 

випадку виробництва енергії із біогазу мінімально-допустимої якості, загальна 

енергетична ефективність, при відсутності споживання тепла (типовий випадок на 
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практиці) дуже низька. Тому, збагачення біогазу до біометану з подальшою 

найбільш повною утилізацією його енергії в КГУ вважається пріоритетним 

напрямком біоенергетики з точки зору раціонального використання ресурсу 

палива. Комбіноване виробництво енергії із низькоякісного біогазу вважається 

доцільним напрямком тільки при потужностях понад 1 МВт [37]. Виробництво 

суто електроенергії без утилізації теплоти раціональне тільки при потужностях 

більше 2 МВт. 

Більша кількість баластних компонент біогазу буде обумовлювати більші 

втрати потужності двигуна. Може виявитись необхідним зменшити об’єм камери 

згоряння в дизельних агрегатах через частіше стирання голівки циліндрів. 

Оскільки біогаз не має охолоджувального і змащувального впливу на сідла 

клапанів, необхідно застосовувати броньовані елементи рухомих приладів. Великі 

двигуни при переведенні на низькокалорійне паливо оснащують турбонагнітачем 

відпрацьованих газів, а в окремих випадках додатково компресором. Таким чином, 

вдається досягти максимальної ефективності генерації енергії.  

При запуску, прогріванні двигунів, переведених на біогаз, або при 

експлуатації в аварійному режимі двигуни мають працювати виключно на 

традиційному паливі, а в нормальних режимах рекомендовано застосування 

суміші «біогаз + природний газ».  

Газові турбіни.  

Важливо, що турбіни витримують малий вміст метану в біогазі, через що 

потреба в збагаченні біогазу відсутня навіть при повній заміні традиційного палива 

[18]. Проте, при переоснащені турбін для роботи на біогазі такої якості 

потребується в два рази більша кількість регулюючих клапанів та форсунок. В 

світовій практиці, біогазові турбіни, як правило, зустрічаються великої потужності 

в діапазоні від 1 МВт до 10 МВт і більше. Турбіни малої потужності, або 

мікротурбіни, на біогазі отримали широке розповсюдження тільки при 

спеціальному проектуванні для проектів використання біогазу високого рівня 

очищення.  
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Більшість енергетичних проектів, використовуючи біогаз, як паливо в 

турбінах, потребують стійкого та великого потоку біопалива (не менше 

1000 м3/год). Тому  ці агрегати ефективніше використовувати у модульному 

варіанті, який забезпечує гнучкість роботи системи при зміні навантаження або 

режиму постачання біогазу. Турбінний агрегат на біогазі потребує подачі палива 

під високим тиском, через що перед турбіною має бути встановлено паливний 

газовий компресор, а з біогазу має бути повністю видалено H2S до 0,001%. Вимоги 

до ступеня стиснення, як правило, визначаються рівнем збагачення біогазу [35].  

Технології прямого спалювання біогазу. 

Пряме використання біогазу або спалювання для виробництва теплової 

енергії високої щільності представляє більші можливості для промислового 

використання біогазових технологій. Біогаз можна застосовувати в обладнанні, яке 

не складно пристосовується для використання низькокалорійних газів чи 

найчастіше комбінації із природним, частково зменшуючи затрати. Це промислові 

котли, сушила, нагрівальні, плавильні, обпалювальні печі, пальники, інфрачервоні 

пристрої, газові холодильні машини та інші теплові пристрої.  

Цей енергоресурс особливо добре підходить для процесів, що мають стійкий 

і постійний попит на паливо. Періодичні процеси з змінним попитом небажані, 

оскільки зниження споживання біогазу призводить до застосування факельного 

спалювання або системи накопичення, враховуючі, що найчастіше виробництво 

біогазу характеризується постійною продуктивністю [18]. Розглянемо особливості 

найбільш характерного промислового обладнання.  

Інфрачервоні пристрої. Такі нагрівачі можуть генерувати енергію високої 

інтенсивності (тепло) для ефективного локального обігріву, або обігріву великих 

площ. При роботі на біогазовій суміші розповсюджені зразки повинні мати у складі 

перфоровані пластини або сітку із кераміки чи корозостійкого матеріалу та 

спеціальні збірники для підмішування повітря на горіння, обладнані електричними 

клапанами. Працюють ці прилади при температурах 400...600 чи 800..1000 oС в 

залежності від типу та потужності [16]. Велика кількість сірководню буде сприяти 
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погіршенню роботи паливо-змішувальних та запальних приладів, тому чим вища 

якість очищення біогазу, тим краще. 

При характерних для України кліматичних змінах протягом року, 

інфрачервоний обігрів може використовуватись тільки протягом певного сезону, а 

подібне обладнання найчастіше пристосовується на обсяги споживання до 

100 м3/год. повністю осушеного біогазу для обігріву приміщень площею до 600 м2 

[37]. Незважаючи на те, що інфрачервоні обігрівачі не потребують збагачення 

біогазу, вказані фактори обмежують використання біогазових технологій за цим 

принципом опалення в промисловості. 

Топкові агрегати. Це найпоширеніший тип промислового обладнання, до 

якого відносяться різноманітні печі, котли, сушарки, обладнані пальниками різної 

потужності. Ці агрегати схожі за принципом використання енергії палива, що 

спалюється, тому особливості процесів згоряння біогазу та шляхів адаптації 

обладнання до палива нижчої калорійності та якості порівняно з базовим варіантом 

енергозабезпечення є майже однаковими.  

Переважна кількість таких пристроїв працює в температурному режимі від 

300 до 1300 oС, тоді як біогаз з калорійністю в 17 - 18 МДж/м3 спроможний 

розвивати досить високу дійсну температуру факела, що становить близько 1700 -

1800 oС. Проте слід враховувати, що ефективність застосування біогазових 

технологій в топкових промислових агрегатах максимально висока тільки із 

використанням засобів автоматичної подачі та контролю горіння палива, проте 

більша кількість промислового обладнання, навіть застарілого, технічно відповідає 

цим умовам.  

Такі агрегати вимагають наявності мінімально необхідної обробки для 

зменшення вмісту H2S до допустимого рівня (не більше 0,4 % для металургійних 

печей та не більше 0,1% для промислових котлів) та підвищення загальної 

калорійності палива, якщо це необхідно. Як правило, достатніми для технологічної 

можливості використання біогазу виявляється часткова його обробка, або взагалі 

її відсутність, якщо біогаз буде змішуватись з традиційно використовуваним 

паливом.  
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Такому обладнанню, як промислові термічні та нагрівальні печі, що 

працюють на природному газі, найчастіше потрібна лише модернізація пальників 

і системи паливоподачі для адаптації до біопалива низької калорійності [53, 54]. 

При використанні палива, що суттєво відрізняється за основними 

характеристиками від базового варіанту, неможливо використовувати пальникові 

пристрої, що розраховані для спалювання природного газу [55]. Проте, особливо 

вигідно застосовувати біогаз на обладнанні, експлуатація якого не планується на 

номінальному режимі. Через меншу, ніж у природного газу, швидкість горіння 

забаластовані гази низької калорійності в пристроях топкових агрегатів добре 

спалюються тільки із зменшеним навантаженням пальників, щоб запобігти зриву 

полум’я через зменшення детонаційної стійкості палива. В такому випадку 

максимальне значення теплової потужності пальників, тобто гранична витрата 

палива буде нижче. 

Збільшення питомих витрат повітря на цикл роботи печей та збільшення 

коефіцієнту надлишку повітря для підтримання максимальної якості горіння 

палива, що характерне для спалювання біогазових сумішей, вказує на потребу в 

підвищенні робочих потужностей нагнітачів повітря. Якщо можливості 

обладнання не дозволяють в повній мірі забезпечити новий режим, при 

використанні біогазових технологій потрібно враховувати ще необхідність заміни 

цього обладнання. Це стосується також і димососів.  

Практично будь-яка комерційна чи промислова піч може бути пристосована 

для спалювання біогазу окремо або в суміші з природним. Розповсюджені 

енергетичні агрегати чорної металургії та машинобудівної промисловості 

використовують в якості альтернативи природному газу доменний та коксовий. Це 

паливо близьке за властивістю до біогазу. Проте, повне використання зазначених 

палив практично неможливе без серйозних технічних та конструктивних змін.  

Досвід вказує, що технологічно неможливо підтримувати відповідні  

термічні режими обробки матеріалів в печі з допустимими відхиленнями 

аеродинамічних та механічних режимів при використанні низькокалорійного, 

забаластованого палива. Його спалювання за умов незмінності продуктивності 
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печі призводить до збільшення руху газів в робочому просторі агрегату до 

декількох разів, що впливає на тепловіддачу до матеріалу, що підлягає термічній 

обробці. Це погіршує загальну технологію.  

У деяких випадках при адаптації топкових агрегатів на біогаз також потрібно 

додати в систему подачі палива компресор з регулятором тиску. В залежності від 

специфіки виробничого процесу, можлива установка спеціальної системи 

змішування біогазу з початковим паливом із ціллю підтримання сумісного 

спалювання й забезпечення негайного переключення палива у разі втрати тиску 

біогазу у системі. Така модернізація забезпечує безперебійні й гнучкі теплові 

режими обладнання [18]. 

При переведенні багатьох сучасних печей чи котлів на біогаз, достатня його 

необхідність розраховується через приведену величину енергоємності. Також 

необхідно враховувати граничні умови при спалюванні палива та можливі зміні 

коефіцієнту використання палива [56]. Визначення кількості повітря за цикл 

роботи агрегату для підтримки максимально ефективних показників горіння та 

кількості вихлопних газів дасть оцінку щодо збільшення чи зменшення затрат 

електроенергії на привід установок подачі повітря та відводу продуктів згоряння.  

Додаткові фактори, які слід враховувати при оцінці доцільності проекту 

використання біогазових технологій на конкретному об’єкті: 

- власні енергетичні потреби виробництва з точки зору кількості і якості. 

Енергетичні агрегати з великими добовими або сезонними коливаннями попиту на 

паливо є менш бажаними для впровадження біогазових технологій, так як біогаз 

виробляється найчастіше з відносно постійною продуктивністю; 

- можливості постачання електроенергії в мережу чи тепла іншим 

підприємствам (інфраструктура і нормативно-правова база); 

- вимоги до модернізації, необхідної для використання біогазових сумішей 

різного складу та якості;  

- аналіз стану, рівня технічного обслуговування та ремонту обладнання для 

підвищення енергоефективності якого застосовуються біогазові технології. 

Існування в штаті підприємства відповідних фахівців;  
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- розташування постачальника біогазу. Довжина трубопроводу в першому 

наближенні визначає економічну доцільність споживання біогазу;  

- екологічні фактори та вимоги використання низькокалорійних та 

низькоякісних палив (нормативно-правова база).  

Як показано в [57], біогаз може забезпечити прийнятні умови для якісного 

нагрівання металу в пічних установках, які працюють на газових сумішах. 

Наприклад, для нагрівальної печі продуктивністю 40 т/год за розрахунками 

витратиться близько 5 млн. м3 біогазової суміші за рік, а великі тваринницькі 

господарства спроможні продукувати 8 - 12 млн. м3 біогазу, що зможе повністю 

забезпечити потреби металургійного підприємства та дозволить виробляти до 

1 млн. т продукції на рік. В табл. 1.10 наведено порівняння основних екологічних 

характеристик при спалюванні природного газу та біогазу. 

Таблиця 1.10 

Порівняння паливних характеристик природного газу  

та обробленого біогазу 

Показник Природний газ 

Біогаз 

Вміст домішок в біогазі, % 

0 20 40 

Концентрація СО у 

викидах, мг/м3 
100..40 95 75 50 

Концентрація NOx у 

викидах, мг/м3 
70..250 150 80 60 

Питома емісія СО2, кг/т у. п 1527..1669 1600..1620 1980..2030 2660..2703 

 

Разом із цим проблема ефективності застосування біогазових технологій у 

зазначених галузях промисловості залишається не менш актуальною. Незважаючи 

на те, що паливні властивості біогазу є порівняні із природним [29], наявність в 

ньому небажаних компонент унеможливлює пряме спалювання зазначеного 

енергетичного ресурсу без попередньої обробки навіть в нагрівальних та 
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термічних печах, а використання низькоякісних біогазових сумішей призводить до 

значних витрат підприємства у вигляді штрафних екологічних санкцій [7]. 

Модернізація ж агрегатів під низькокалорійне паливо вимагає, як мінімум, 

переобладнання пальникових пристроїв, що може бути економічно невигідним, а 

операційні витрати на попереднє очищення та збагачення біопалива до 

прийнятного рівня  в деяких випадках можуть сягати розміру капіталовкладень в 

модернізацію обладнання [37]. До того ж великий вміст баластних домішок у 

кілька разів збільшує витрату палива, що призводить до невідповідності режимів 

нагрівання та погіршує тепловий баланс агрегату. Окрім того, висока вартість 

багатьох сучасних методів, хімічних реагентів та відповідних ресурсів для якісної 

обробки біогазової суміші робить її використання неефективним та недоцільним. 

Як вже зазначалося, аналіз існуючих досліджень, присвячених науковим, 

технічним та економічним особливостям різних методів обробки біогазу [31, 32], 

показав, що існують прості та відносно дешеві способи, які є привабливими для 

впровадження у важкій промисловості, особливо в металургії.  

Таблиця 1.11 

Технології обробки біогазу 

Очищення  Збагачення  

Металовмісними реагентами 

(оксиди, гідроксиди та солі Fe, Cu, 

Cr) 

Мембранна сепарація (плоскі або 

трубчасті полімерні мембрани, рідкі 

абсорбенти) 

Фільтрація легованим активованим 

вугіллям 

Рідинна абсорбція під тиском (вода, рідкі 

активні речовини) 

Абсорбція рідкими активними 

речовинами (хінони, метил- та 

діетаноламіни, аміачна вода) 

Кріоабсорбційне розділення біогазу 

(холодильні агенти, теплова енергія) 

Біологічні методи (спеціальні 

бактерії, ферменти) 
Кріодистиляційне розділення (рідкий азот) 
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Так, очищення газоподібного палива від H2S із застосуванням розчинів солей 

металів, зокрема сульфату заліза (FeSO4), що є відходами металургійного 

виробництва [33], може виявитися дуже привабливим і не менш ефективним, ніж 

розповсюджені аналоги. Збагачення паливних сумішей методом водяної абсорбції 

CO2 із побічним видаленням сірководню, виявляється реальним мало витратним 

шляхом підвищення якості біогазу для подальшого його спалювання у печах. 

Прогнозований рівень рентабельності використання біогазових технологій у 

такому разі має бути високим. 

Проте, як виявилося, наукова база щодо переведення термічних та 

нагрівальних промислових печей на зазначений енергоресурс має 

неструктурований характер, а у питаннях енергетичних та екологічних аспектів, 

взагалі є відсутньою, що значно стримує процес розвитку, модернізації та 

становлення енергетичної незалежності української промисловості. На рис. 1.8. 

класифіковано основні напрямки використання біогазових технологій в умовах 

промисловості України. 

 
Рис. 1.8. Ефективні напрямки використання біогазових технологій в  

промисловості. 

 

Отже, в результаті аналізу сучасного світового досвіду використання біогазу 

в промислових установках виявлено, що серед можливих напрямків використання 

Когенерація Пряме спалювання 

Газопоршневі двигуни 
Отто від 200 кВт 

Бензинові двигуни  
від 1 МВт 

Газові турбіни  
від 1 до 10 МВт 

Мікротурбіни  
на очищеному біогазі 

Інфрачервоні пристрої  
до 100 кВт 

Промислові котли 

Термічні печі 

Нагрівальні печі 
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останнього, термічні та нагрівальні печі висувають найменші технологічні вимоги 

до вмісту небажаних домішок в біогазі. Ці агрегати найпростіше здатні 

пристосовуватись до використання палива в широкому діапазоні його якості та 

калорійності, проте при цьому суттєво знижуються енергетичні та екологічні 

показники і біогаз все-одно потребує попередньої обробки перед застосуванням 

або змішування з природним газом. 

 

1.7 Висновки до розділу  

 

Визначено, що біогазова енергетика має велику перспективу запровадження 

в Україні, а 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, 

що підтверджує актуальність напрямку досліджень. 

Встановлено, що широкому розповсюдженню біогазових технологій заважає 

низька їх ефективність і висока енерговитратність забезпечення процесу 

біометаногенезу (середнє споживання виробленої енергії для забезпечення 

процесу в самому біореакторі у широтах України становить: теплової — 15-30%, 

й, додатково, електричної — 6 - 9 %). При цьому способи інтенсифікації 

виробництва біогазу, фактично, вичерпали себе, що потребує розробки нових 

наукових, теоретичних та експериментально обґрунтованих підходів щодо 

підвищення ефективності біогазових технологій іншими засобами і методами. З 

економічної точки зору, важлива також тривалість технологічного циклу 

переробки біомаси, яка є визначальним фактором собівартості виробництва. 

Показник вмісту метану в сирому біогазі відносить його до класу 

низькокалорійних палив. До того ж на сьогодні в Україні практично немає 

прикладів виробництва біогазу для використання у промисловості, хоча такі 

технології застосовуються вже багато років в розвинутих державах світу. 
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Наявність баластних та шкідливих домішок в біогазі (СО2, Н2О, Н2S, N2, СО, 

силоксани) напряму впливає на екологічність, ефективність використання та 

енергопотенціал таких технологій.  

Сирий біогаз з доступних для промислових підприємств джерел, зазвичай, 

не відповідає технічним та екологічним показникам його спалювання в 

нагрівальних та термічних печах, оскільки має у своєму складі до 45…50 % СО2 та 

до 1,0…1,5 % H2S, що значно перевищує максимально припустиму концентрацію 

шкідливих речовин у викидах. Тому вміст зазначених компонентів необхідно 

зменшувати.  

Також, проаналізовано світовий досвід використання біогазу в 

промисловості та з урахуванням ряду істотних негативних наслідків його прямого 

використання, таких як: приведення до невідповідності технологічних режимів, 

погіршення теплових балансів агрегатів, прискорення корозійних процесів 

металів, збільшення емісії шкідливих домішок. Виходячи з економічного критерія, 

запропоновано раціональні в умовах промислових підприємств технології 

очищення і збагачення та класифіковано їх за пріоритетністю використання. Все 

вище перелічене відкриває широкі можливості для використання біогазових 

сумішей в згаданих умовах. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

2.1. Аналіз електрофізичного впливу на біомасу як можливого методу 

 підвищення ефективності виробництва біогазу 

 

Біогазова енергетика є перспективною в умовах України галуззю, яка при 

широкому впровадженні може підвищити енергетичну незалежність як окремих 

господарств, так і держави в цілому. Для збільшення ефективності процесу 

виробництва біогазу, зазвичай, використовують додавання ензимів в субстрат, 

тепловий вплив на останній і його перемішування. Однак, зазначені технічні 

засоби вимагають суттєвих витрат теплової та електричної енергії, які значно 

підвищують собівартість кінцевого продукту. Наприклад, у біореакторі об’ємом 

10 м3 в умовах північних широт України в зимовий період для підтримання 

необхідного температурного режиму використовується 31,99% виробленої в ньому 

енергії, що є вкрай неефективно [11].  

Оскільки згадані традиційні способи підвищення енергоефективності 

вимагають великих витрат теплової і електричної енергії та майже вичерпали себе, 

необхідно визначити можливість інтенсифікації процесу виробництва біогазу 

іншими засобами і методами, наприклад, електрофізичним впливом на 

мікроорганізми,  що беруть в ньому участь.  

Одним з імовірних, але недостатньо досліджених методів такого впливу на 

біомасу є застосування електричних та магнітних полів. Можливість такої 

стимуляції різних мікроорганізмів, зокрема, метаноутворюючих, була доведена 

вітчизняними (Мазур Н.П., Ленський В.С., Завалін А.М., Тамбієв Л.К, Бєляєв І.Р., 

Єригін Г.Д.) та іноземними (Чанг Д., Кернс Г., Банік С., Mоора Р., Джусто О., групи 

Японії та Китаю в особі Хірано М., Ямаоки Ю., Такахаскі Ф.) вченими. 
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Виявлено залежність швидкості процесу життєдіяльності мікроорганізмів та 

різного роду біологічних ефектів від напруженості, частоти, форми імпульсу, типу 

модуляції і тривалості впливу [58]. 

В сучасних дослідженнях слід виділити декілька основних класів 

експериментів із застосуванням енергії полів: переважно магнітного; переважно 

електричного; комбінованого; з різною просторовою і часовою топологією. 

Зокрема, вплив електричних полів на даний момент вже широко застосовується в 

медицині, харчовій промисловості та при очищенні водних ресурсів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Використання полів різного виду за галузями 

Медицина 

Вирощування колоній мікроорганізмів для вакцинації 

Підвищення життєдіяльності та стійкості до стресів штаму 

мікроорганізмів 

Обеззаражування, дезінфекція 

Харчова 

промисловість 

Обробка зернових (стимулювання кращого пророщування 

та підвищення стійкості до перепадів температур) 

Вирощування колоній кисломолочних бактерій 

Попереднє обеззаражування води для подальшого 

застосування при виготовленні продукції 

Очищення 

водних ресурсів 

Побутових і промислових стічних вод 

Дощових стоків 

Водойм від мулу та шкідливих бактерій 

 

Для забезпечення ж енергією агропромислового комплексу поряд з іншими 

її джерелами найбільш перспективним є використання сільськогосподарських і 
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харчових відходів промисловості шляхом анаеробного зброджування останніх. У 

біогазових установках, відбувається біологічне розкладання органічних речовин 

без доступу повітря (в анаеробних умовах). У процесі такого 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 та ефективної життєдіяльності.  

Відомо, що у традиційній технології отримання біогазу не забезпечується 

максимальне розкладання компонентів зброджування, і через це частка метану в 

ньому не перевищує 50 ... 70% від можливого обсягу. Для збільшення цього 

відсотка в установках з переробки біомаси використовують різні способи [23], що 

розглянуті та описані в попередньому розділі. Проте вони є недосконалими, а сама 

технологія потребує впровадження нових методів, заснованих на інших, в тому 

числі й електрофізичних явищах впливу на процеси життєдіяльності 

мікроорганізмів, що приймають участь в біометаногенезі. 

Так, відомо, що при використанні електричного розряду відбувається 

активація процесу переробки біоорганічних відходів і прискорення процесу 

розкладання вихідного субстрату. Причинами зазначеної інтенсифікації 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 [59 - 61]. 

Енергія електричного розряду, як і будь-яка інша енергія (механічна, 

гідравлічна, хімічна), що передається середовищу, призводить до зміни 

концентрації речовини. Основним фактором, від якого залежить швидкість виходу 

біогазу, є його концентрація в субстраті по висоті метантенку. А вона залежить від 

площі поверхні метаноутворюючих бактерій, що зароджуються в процесі 

анаеробного зброджування. Використовуючи емпіричні дані, встановлено, що 

площа поверхні мікроорганізмів в субстраті, підданому обробці електричним 

розрядом, в 2,5 рази більше, ніж в субстраті, який не зазнав такого впливу [61]. 
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Тобто за рахунок кращої підготовки біомаси, що підлягає зброджуванню 

анаеробними бактеріями, відбувається інтенсифікація виділення розглядуваного 

енергоресурсу. 

При електроімпульсному впливі на бактерії відбувається свого роду 

резонанс структур мікроорганізму з виникаючими електроколиваннями. Він може 

бути як на клітинному, так і на рівні цілісного мікроорганізму. При правильному 

підборі параметрів електричного імпульсу можна посилювати нормальні 

(фізіологічні) і послаблювати патологічні коливання. Таким чином, 

електроімпульсний вплив може бути направлено як на нейтралізацію 

патологічних, так і на відновлення фізіологічних коливань, порушених при 

негативних станах [62]. 

Аналіз науково-технічної і патентної літератури показує перспективність 

використання зазначеного впливу на процес інтенсифікації зброджування 

анаеробними бактеріями біомаси. Так, вплив магнітного поля досліджений 

відносно більше, в основному, через простоту експериментальної бази і збільшену, 

у порівнянні з електричним, глибину його проникнення в середовище. Статичні та 

змінні магнітні поля створювалися, зазвичай, постійними магнітами або 

електромагнітами, наприклад, соленоїдами та котушками Гельмгольца, що мають 

спрощену конструкцію. В результаті спостерігалося збільшення темпів зростання 

мікроорганізмів на 10-47% та підвищення їх активності [60]. 

При дослідженнях впливу електричних полів найчастіше використовувалися 

імпульси, що підвищувало проникність мембрани мікроорганізмів та стимулювало 

процес обміну речовин між ними і навколишнім середовищем. Це викликало 

збільшення темпів зростання мікроорганізмів на 50-140% [61] і підвищувало 

обсяги продуктів їх життєдіяльності на 40-80% [61]. 

При визначенні характеру впливу електромагнітного поля різної частоти та 

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

залежності від зазначених його параметрів, але систематизувати отримані 

результати неможливо через їх великий розбіг і невідповідність умов проведення 

експериментів. 
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Дослідження з використанням декількох не пов’язаних між собою джерел 

поля, тобто зі складною просторовою топологією, показали найбільш суттєвий 

ефект, а саме: двократне збільшення продуктивності метану, яке спостерігається у 

бактерій, дріжджів і найпростіших при застосуванні 5 або 6 полів з різними 

частотами [62, 63]. Проте ці дослідження також проводилися безсистемно, тому 

отримані результати складно упорядковуються, обробляються та мають 

невизначеність напряму подальшого розвитку. Узагальнене резюме щодо 

застосування відомих електрофізичних методів впливу на мікроорганізми 

наведено в Додатку В. 

Крім того, аналіз робіт [60 - 62] показує, що раціональне використання 

паливно-енергетичних ресурсів неможливо без вдосконалення існуючих і 

створення нових енергоощадних процесів, до яких повною мірою можна віднести 

і мікробіологічне зброджування органічних відходів на основі електротехнологій 

[110]. Для визначення оптимальних характеристик зазначеного впливу на весь 

субстрат у біогазовому реакторі, а не на окремі бактерії, доцільно провести 

подальші експериментальні дослідження в межах електричних полів 

напруженістю до 6 В/см, магнітних з інтенсивністю до 30 мТл та 5-6-полюсних 

електромагнітних систем, оскільки в цих умовах спостерігається найбільш 

суттєвий позитивний ефект на мікроорганізми, що приймають учать у процесі 

біометаногенезу. 

 

2.2. Щодо можливості впливу на ефективність біометаногенезу  

       полями різного виду 

 

У анаеробному процесі біометаногенезу виділяють три послідовні стадії, в 

яких беруть участь, як показано раніше, понад 190 різних мікроорганізмів. На 

першій стадії під впливом ферментів піддаються гідролізу складні багатовуглецеві 

сполуки - білки, ліпіди і полісахариди, руйнування яких здійснюють бактерії 

сімейств Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae, Streptococcaceae, а також 

представники родів Clostridium, Butyrivibrio, Bacteroides, Ruminococcus і деяких 



96 
 
інших здатних до бродіння. 

Бактерії другої або ацетогенної фази, належать до родів Syntrophobacter, 

Syntrophomonas і Desulfovibrio. Деякі з цих мікроорганізмів здатні функціонувати 

в термофільних умовах, до них належать Clostridium formicoaceticum, 

Acetobacterium woodii, метанові бактерії з родів Methanothrix, Methanosarcina, 

Methanococcus, Methanogenium і Methanospirillum. На заключній третій стадії 

утворюється метан за участю таких бактерій, як Methanobacterium mobile, 

Methanobrevibacter ruminantium і Methanosarcina ssp. 

Бактерії, які беруть участь у виділенні метану з біомаси, як і більшість живих 

організмів, чуйно реагують на зміну середовища існування. Саме тому, як 

говорилося раніше, для збільшення ефективності біогазових установок зазвичай 

використовують тепловий вплив, перемішування і додавання ферментів. Що ж до 

можливості підвищення продуктивності за допомогою електромагнітних полів, то 

це питання вивчено недостатньо. Через відсутність у дослідженнях комплексного 

підходу, вчені дотепер не можуть досягти консенсусу щодо можливості і 

механізму такого впливу. 

Так, при з’ясуванні життєздатності дріжджів Saccharomyces Cerevisiae, які 

зазнали впливу біполярних імпульсів електричного поля напруженістю 

0 - 1,5 кВ/см, їх максимальне зростання спостерігалося при 0,85 кВ/см і досягло 

100% збільшення у порівнянні з неопроміненим зразком [63]. Електростимуляція 

в S. Cerevisiae при застосуванні електричного поля, створеного постійним струмом 

величиною 10 мА і змінним у 100 мА, призвела до збільшення темпів їх зростання 

на 50% у першому і на 60% у другому випадках. 

Деякі з оригінальних новаторських робіт щодо вивчення біоеффектів 

слабкого електромагнітного випромінювання у формі мікрохвиль проводилися в 

1970 році в Росії, а дещо пізніше в Європі. У роботі [111] висвітлено дослідження, 

в яких використано дуже слабке мікрохвильове випромінювання при частоті 

близько 42 ГГц ± 10 МГц на Saccharomyces Cerevisiae. Експерименти 

продемонстрували, що резонансний ефект когерентних міліметрових 

електромагнітних хвиль спостерігається на частоті від 41,83 до 41,96 ГГц. При 
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цьому збільшується темп зростання колонії мікроорганізмів на 15% або 

знижується до 29% залежно від підібраної частоти. 

Досліджувалося також використання електромагнітного випромінювання в 

діапазоні 13,5 - 36,5 ГГц на Methanosarcina barkeri і Methanosarcina 

archaebacterium [68]. Ці бактерії піддавалися впливу тривалістю 2 год протягом 

трьох днів перед введенням в анаеробні реактори. У цьому випадку спостерігалося 

значне збільшення концентрації метану, яке досягло максимуму в 76,3% при 

частоті 31,5 ГГц у порівнянні з 52,3% без опромінення. Більш того, збільшення 

питомої швидкості росту спостерігалося для кожної частоти. Заздалегідь 

підготовлені культури мали більшу кількість клітин, а їх діаметр збільшився на 

20%. Темпи зростання і метанотворний потенціал зазначених мікроорганізмів 

вивчався також за допомогою теплового мікрохвильового випромінювання. 

Отримано позитивний результат. 

Різноманітні полюсні конфігурації електромагнітного поля також дали 

суттєвий додатковий ефект на ріст мікроорганізмів. Максимальне збільшення 

зростання становило близько 200% і спостерігалося у різних бактерій, дріжджів і 

найпростіших при 5 або 6-полюсній конфігурації і частотах 1 кГц, 60 Гц, 0,35-

2,1 кГц, відповідно [74]. Наявність цих досліджень відкриває великі перспективи, 

враховуючи, що частоти впливу були вибрані довільно, і можливий подальший 

розвиток і оптимізація параметрів сигналу для стимуляції росту. Це стверджується 

і у роботах [74, 75], де зазначено те, що неочікувані та некласичні проекти можуть 

бути більш ефективними.  

Окрім зазначеного, наукові дослідження проводилися також і над більш 

широкими групами еукаріотичних (водоростей, дріжджів і грибків) й 

прокаріотичних мікроорганізмів при використанні різних електромагнітних полів. 

Були виявлені залежності біологічних ефектів від напруженості поля, частоти, 

форми імпульсу, типу модуляції і тривалості впливу [64 - 110]. Вони свідчать про 

те, що правильно підібрані параметри електромагнітного поля, яке опромінює 

біомасу, дозволить стимулювати процес виробництва біогазу та підвищити 

ефективність біогазових установок. Але при цьому слід враховувати, що деякі 
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раніше отримані результати важко відтворити і порівнювати через різні приховані 

явища, які зазвичай не контролювалися, наприклад, локальну інтенсивність і 

орієнтацію геомагнітного поля Землі, космічне випромінювання, сонячні вітри і т. 

ін. Результати застосування електрофізичних методів впливу на окремі 

мікроорганізми наведено в Додадку В. 

В табл. 2.2 наведено структуру біометаногенезу та перелік груп 

мікроорганізмів, що є переважаючими в той чи інший момент часу. 

Таблиця 2.2 

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) 

 

Узагальнену інформацію, отриману з літературних джерел, опублікованих в 

більшості свой іноземними дослідниками , щодо застосування полів різного виду 

для електрофізичного впливу на задіяні в біометаногенезі бактерії за стадіями 

анаеробного зброджування наведено в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Результати відомих дослідів над бактеріями за етапами біометаногенезу 

Мікроорганізм Параметри впливу Біологічний ефект / Механізм дії 

1 2 3 

Escherichia coli 

(Е. Сoli) 

6-полярне змінне е/м 

поле, 0,35 - 2,1 кГц 

прискорене зростання (147 ± 24%) 

[74, 75, 122]   

6-полярне змінне е/м 

поле, 60 Гц 

прискорене зростання (42-179 %) 

[74, 75, 122]   

Bacillus cereus 
6-полярне змінне е/м 

поле, 1 кГц 

прискорене зростання (196 ± 29%) 

[74, 75, 123]   

Bacillus 

mucilaginosus 

постійне магнітне 

поле ~ 0,39 Тл 

прискорене зростання [76] / 

Стимуляція біосинтетичних шляхів, 

вплив на феромагнітні солі в 

поживному середовищі 

Bacillus subtilis 

змінне магнітне поле  

0,8; 2,5 мТл,  

0,8; 1 кГц 

прискорене зростання [77,125] / 

Резонансні явища у живих системах 

Kluyveromyces 

marxianus 

слабке імпульсне 

електричне поле 

Інтенсифікація життєдіяльності 

культури, підвищене виділення 

етанолу [104,124] / Підвищення 

ефективності використання ензимів 

та посилене поглинання целобіози 

Methanosarcina 

barkeri 

мікрохвильовий вплив  

13,5 - 36,5 ГГц 

прискорене зростання, збільшення 

кількості клітин, підвищене 

виділення метану [64] / Індукування 

каталітичних процесів 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 

Saccharomyces 

cerevisiae 

постійне електричне 

поле, 10мА 

збільшення швидкості поділу та 

росту [99] / Стимуляція 

окулірування клітин, що 

обумовлено зменшенням інгібуючої 

концентрації розчиненого СО2  

6-полярне е/м поле,  

1 кГц 

збільшення виділення метану (195 ± 

20%) [74,75,126,127]   

~4,7 мкТл, імпульсне 

магнітне поле 

Підвищена активність 

алкогольдегідрогенази [95,128] / 

Активація алкогольдегідрогенази до 

10,7% в анаеробно культивованих 

клітинах і 19,9% у аеробно 

42 ГГц, < 3 мВ/см2, 

мікрохвильовий 

вплив 

В залежності від частоти - 

збільшення або зменшення 

зростання [111, 130] / Резонансні 

явища у живих системах 

змінне магнітне поле 

(20 мТл) + постійне 

магнітне поле (8 мТл) 

підвищене виділення етанолу 

[96, 131] / Пришвидшення транзиту 

іонів в субстраті впливає на 

проникність мембрани та 

окислювально-відновну систему; 

стимуляція клітинного метаболізму 

для збільшення виробництва 

етанолу 

 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що найбільш 

перспективними з точки зору застосування електрофізичного впливу з метою 
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інтенсифікації виділення біогазу, є системи зі складною просторовою та часовою 

топологією [112], наприклад, багатополярні електромагнітні системи. Очікується, 

що їх застосування може дати суттєвий ефект та у майбутньому мати широке 

розповсюдженні в енергетиці. Але, враховуючи значні прогалини в раніше 

проведених дослідженнях, відсутності конкретних рекомендацій щодо 

доцільності використання більш простих і привабливих з економічної точки зору 

впливів на процес біометаногенезу, зараз більшої, за нашим припущенням, уваги 

заслуговують зосереджені і лише електричні та магнітні поля. 

 

2.3. Аналіз впливу магнітних полів на задіяні в біометаногенезі  

мікроорганізми  

 

Тема опромінення мікроорганізмів магнітними полями у відомих 

дослідженнях розкрита значно більше, в основному, як зазначалося, через 

простоту експериментальної бази і більшу глибину його проникнення в 

середовище. Статичні або змінні магнітні поля, зазвичай, створювалися 

постійними магнітами або електромагнітними котушками, наприклад,  

Гельмгольца. 

Однією з реакцій на таку стимуляцію є пришвидшення процесів обміну 

речовин в досліджуваному зразку і, як наслідок, збільшення вироблення метану. 

Так, Г. Єригін та ін. [76] опромінювали впродовж 3-х годин бактерії Bacillus 

mucilaginous магнітним полем з індукцією ~ 0,26 Тл у різних середовищах і 

порівняли результат з контрольною культурою. В рідині, що складалася з 

феромагнітних солей, а також в сухій сироватці спостерігалося швидке їх 

зростання, в середньому, в три рази. Також, як підтвердили дослідження 

Р. Mоора [78], вплив слабким змінним магнітним полем з частотою 0,3 Гц 

провокує максимальний ріст колонії бактерій при величині індукції 15 мТл і його 

гальмування при 30 мТл. 

Експерименти з використанням різного виду змінних магнітних полів, 

відкрили нові ефекти, пов'язані з резонансними явищами в живих організмах. Так, 
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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 [79, 132]. 

Крім самого середовища, що опромінюється, типу магнітного поля і його 

інтенсивності, тривалість впливу також є важливим фактором, який визначає 

динаміку розвитку мікроорганізмів і результуючу реакцію на такі 

збурення. О. Джусто та ін. [69] встановили, що зростання кишкової палички 

E. Coli можна стимулювати або гальмувати змінним магнітним полем 

інтенсивністю порядку 100 мТл вкрай низької частоти. Такі клітини після 

опромінення протягом 6,5 годин мали в 100 разів більшу життєздатність, ніж до 

цього. Даний ефект пояснюється зміною проникності мембран і збільшенням 

кількості іонів корисних речовин у живильному середовищі під дією зовнішнього 

опромінювання. 

Серед науково-дослідницьких груп Японії та Китаю переважають тенденції 

стимуляції ціанобактерій Spirulina platensis постійними магнітними 

полями. М. Хірано та ін. [87] встановили залежність питомої швидкості їх росту, 

яка була, в середньому, в 1,57 рази більшою порівняно з необробленою культурою, 

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

Спостереження С. Лі та ін. [88] зафіксували збільшення кількості сухої біомаси на 

47% і 22% на шостий і восьмий день, відповідно, за наявності однорідного 

магнітного поля інтенсивністю порядку 250 мТл. 

Ф. Такахаші та ін. [93] у дослідах також використовували опромінення 

водоростей Chlorella vulgarisі під час вирощування магнітним потоком і отримали 

найкращий результат при його індукції близько 40 мТл, а саме подвійне 

збільшення швидкості їх росту. Поле при цьому було створене особливої форми 

електромагнітом з двома ярмами, який концентрував його в поперечному перерізі 

невеликої площини [76]. Вплив статичних магнітних полів порядку 230 мТл на 

Dunaliella salina, що використовували Ю. Ямаока та ін. [94], призвів до 

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

дріжджі Saccharomyces fragilis при 0,26 мТл розмножувалися в сухому 
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живильному середовищі на 27 - 36% швидше в порівнянні з необробленою 

культурою, але пригнічувалися в рідкому [76, 133]. 

В роботах Ю. Фідлера зі співавторами [97] зазначається використання 

електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц з індукцією 0,28 - 12 мТл, 

створеного індуктивно пов'язаними котушками Гельмгольца. Після 9 годин 

спостережень за S.Cerevisiae встановлено, що максимальне їх зростання на 17% 

відбувається при оптимальній інтенсивності 0,5 мТл. 

Серед науковців найбільш розвинених країн світу розповсюджена категорія 

досліджень, де в якості інтенсифікатора біометаногенезу використовуються 

магнітні поля від декількох незалежних джерел, тобто зі складною просторовою 

або часовою топологією. При цьому доведено, що амплітуда магнітного поля є не 

єдиним параметром, який впливає на результати експериментів, а такі 

характеристики, як градієнта і симетрія також можуть мати істотне 

значення [113, 135 - 138]. 

Так, в роботі [114, 139] досліджено вплив на біологічні зразки кількох 

магнітних полів в суперпозиції. В шестиполюсній системі з котушками змінної 

полярності і індукцією 0,39-0,52 Tл біосинтез дріжджів S.cerevisiae активізувався, 

навіть, в аеробних умовах. Крім того, час досягнення необхідного рівня 

ферментації знизився з 76 до 53 хвилин, а виробництво вуглекислого газу та 

розчиненого у воді кисню різко збільшилося, що вказує на стрімке підвищення 

мальтазної активності. 

В [115, 116, 140] також були вивчені аспекти впливу на мікроорганізми 

системою з комбінацією постійного і змінного магнітних полів. Встановлено, що 

реакція клітин, в такому випадку, залежить від просторової орієнтації останніх, і 

що їх перпендикулярність забезпечує найбільший ефект [117]. Крім того, в 

[118, 141, 142] доведено, що існує суттєва різниця між кінцевим ефектом від 

стимуляції імпульсним та постійним магнітним полем, а в деяких випадках, навіть, 

напрям сумарного вектору може мати вирішальне значення для протікання 

процесів життєдіяльності, а отже, буде визначати інтенсивність виділення біогазу 

і ефективність процесу в цілому. В табл. 2.4 наведена узагальнена інформація щодо 
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експериментів, які проводилися над мікроорганізмами, опромінюючи їх 

однорідним магнітним полем та таким, що має складну просторову топологію.  

Таблиця 2.4 

Результати досліджень з використанням магнітних полів 

Вид поля 
Найменування 

мікроорганізму 

Параметри 

поля 
Біологічний ефект / Механізм дії 

1 2 3 4 

Магнітне поле 

Постійне 

Bacillus 

mucilaginous 
260 мТл 

Зростання колонії в 3 рази [76, 143] / 

Стимуляція біосинтетичних шляхів, 

вплив на феромагнітні солі в магнітно 

обробленому рідкому та сухому 

поживному середовищі 

Різні бактерії та 

дріжджі 
5 - 9 мТл 

Максимальне зростання при 15 мТл і 

пригнічення росту при 30 мТл [119, 144] 

/ Не встановлено 

Dunaliella salina до 23 мТл 

Максимальне збільшення швидкості 

росту при 10 мТл [94, 145, 146] / 

Підвищення вмісту β – каротину, 

накопичення важких металів Co, Cd, Cu і 

Ni в магнітно оброблених культурах 

Saccharomyces 

fragilis 
 

Зростання темпу розмноження на 27 - 

36% в сухому середовищі, в рідкому – 

пригнічення [76] / Не встановлено 

Chlorella 

vulgaris 
6 - 58 мТл 

Прискорення росту в 2 рази при 40 мТл 

[92] / Не встановлено 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

Змінне 

Spirulina 

platensis 

10 мТл 

Питома швидкість зростання 

збільшилася на 30% [87, 148] / 

Збільшення вмісту фікоціаніну, активація 

реакцій переносу електронів під час 

фотосинтезу; посилення збудження пари 

радикалів хлорофілу світлом 

250 мТл 

Збільшення об’єму біомаси на 22% - 47% 

[88] / Стимуляція поглинання вуглецю, 

збільшення кількості Ni, Sr, Cu, Mg, Fe, 

Mn, Ca, Co та V та незамінних 

амінокислот, таких як гістидин. 

Збільшення вмісту хлорофілу, 

покаращення фотосинтезу  

Pseudomonas 

stutzeri 
0,6 - 1,3 мТл 

Збільшення об’єму біомаси на 10-30% 

[79] / Резонансні явища у живих 

системах 

E. Coli 100 мТл 

Прискорення життєдіяльності в 100 разів 

[69,152] / Зміна проникності мембран та 

активацція іонів у культуральному 

середовищі 

Saccharomyces 

cerevisiae 
~ 4.7 мкТл 

Підвищена активність 

алкогольдегідрогенази [95, 154] / 

Активація алкогольдегідрогенази до 

10,7% в анаеробно культивованих 

клітинах і 19,9% у аеробно 
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   Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

Змінне 
Saccharomyces 

cerevisiae 

20 та 8 мТл 

Збільшення виробництва етанолу, 

споживання цукру [96, 155] / 

Пришвидшення транзиту іонів в 

субстраті впливає на проникність 

мембрани та окислювально-відновну 

систему; стимуляція клітинного 

метаболізму для збільшення 

виробництва етанолу 

0,28 - 12 мТл 
Максимальне зростання біомаси при 

0,5 мТл [97, 98] / Не встановлено 

Зі складною просторовою топологією 

Багатопол

юсна 

конфігура

ція 

Saccharomyces 

cerevisiae 
390-520 мТл 

Зменшення періоду ферментації з 76 до 

53 хвилин [74, 75] / Не встановлено 

Різні бактерії та 

дріжджі 

Частота 

60 Гц, 0,35 -

2,1 кГц 

Підвищення рівня виходу біогазу в 2 рази 

[119, 157] / Не встановлено 

Зі складною просторовою топологією 

Багатопол

юсна 

конфігура

ція 

Saccharomyces 

cerevisiae 
390-520 мТл 

Зменшення періоду ферментації з 76 до 

53 хвилин [74, 75] / Не встановлено 

Різні бактерії та 

дріжджі 

60 Гц,  

0,35-2,1 кГц 

Підвищення рівня виходу біогазу в 2 рази 

[119, 157] / Не встановлено 

Комбінова

не 

постійне і 

змінне 

- 

Як зростання, так і зниження швидкості 

розмноження в залежності від 

конфігурації полів. [119] / Не 

встановлено 
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З табл. 2.4 видно, що проведені дослідження мали той же безсистемний 

характер, а значення параметрів впливу були вибірковими і, в деяких випадках, 

невідомими, що свідчить про необхідність подальшого уточнення отриманих 

результатів шляхом проведення додаткових дослідів та експериментів. 

В результаті аналізу досліджень, проведених іноземними та вітчизняним 

вченими над широкими групами мікроорганізмів при використанні різних 

магнітних збурень, виявлено залежність біологічних ефектів в групах бактерій від 

характеру та інтенсивності впливу і встановлено, що для подальших експериментів 

найбільш цікавим є опромінення їх магнітним полем інтенсивністю до 15 мТл, 

оскільки саме в цьому діапазоні спостерігався максимальний позитивний ефект. 

Встановлено, що на різних етапах біометаногенезу активно задіяні різні 

групи мікроорганізмів, тому оптимальні параметри магнітних полів для їх 

стимуляції можуть суттєво відрізнятися. Отже, є доцільним розглянути 

можливість встановлення динамічного режиму впливу на біомасу шляхом 

розробки відповідної системи керування інтенсивністю поля задля зміни її у часі. 

Застосування останньої може дати, якщо не буде перериватися процес 

біометаногенезу взагалі, найбільш суттєвий результат та мати у майбутньому 

широке розповсюдження на підприємствах різних галузей промисловості, в тому 

числі у енергетичній та металургійній. 

 

2.4. Аналіз впливу електричних полів та мікрохвильового випромінювання  

 на задіяні в біометаногенезі мікроорганізми 

 

 На даний момент, як зазначалося раніше, біогазові установки потребують 

великих енергозатрат для забезпечення власних потреб, що значно знижує їх 

ефективність. Традиційні методи стимуляції процесу біометаногенезу практично 

вичерпали себе [120], тому в [11] запропоновано підвищувати продуктивність 

метантенків використанням електромагнітних полів. Дослідження іноземних та 

вітчизняних науковців довели, що мікроорганізми, які беруть участь у виробництві 

біогазу на всіх етапах біометаногенезу, чуйно реагують на такий вплив. Тож, 
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одним з напрямів в цій роботі є з’ясування можливості використання електричних 

полів різного характеру та інтенсивності для підвищення ефективності зазначеного 

процесу шляхом впливу не на окремий тип бактерій, а на всі, що приймають участь 

у переробці субстрату, одночасно. 

Застосування як об’єкту дослідження бактерій E.coli під впливом імпульсних 

електричних полів задля підвищення оборотної проникності мембран, 

інтенсифікації поглинання і виділення клітинних речовин показало прискорення 

цих процесів на 140%, про що в своїх роботах повідомили Д. Чанг та ін. [71]. 

Подібний ефект для Trichodermareesei відзначили також Г. Кернс та ін. [80]. Дія 

електричного поля в статичному і змінному режимі на дріжджі також була 

виявлена за реакцією Saccharomyces Cerevisiae, у порівнянні з контрольною 

культурою вони дали максимальне зростання на 100% при напруженості 

0,85 кВ/см [63], а Actinomycetous Eubacterium і Streptomyces noursei при 1,5 мВ/см 

швидко розвивалися тільки протягом перших 50 годин від початку впливу, хоча 

впродовж всього часу досліду спостерігалося збільшення рівня споживання ними 

кисню та утилізації глюкози [121]. 

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 

[104]. Крім того, Г. Кернс та ін. [80] 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 [85]. 

Окремим напрямом досліджень електрофізичного впливу на мікроорганізми 

є експерименти в режимі так званої «далекої зони», що передбачає 

розповсюдження енергії в середовищі перебування бактерій у вигляді хвиль 
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надвисокої частоти. Він охоплює неіонізуючі радіохвилі і мікрохвильовий 

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

ультрафіолетове, рентгенівське і гамма-випромінювання. У своїй роботі 

В. Грюндлер та ін. [100] використовували частоти, близькі до 

42 ГГц. Експерименти продемонстрували, що резонансні явища в дріжджах 

Saccharomyces Cerevisiae збільшують темп їх зростання до 15% або пригнічують 

його до 29%, залежно від частоти в діапазоні від 41,83 до 41,96 ГГц. 

С. Банік та ін. [64] досліджували життєздатність бактерій Methanosarcina 

barkeri і Methanosarcina archaebacterium, що також приймають участь у процесі 

виробництва біогазу. Мікроорганізми піддавалися впливу полів надвисокої 

частоти 13,5–36,5 ГГц тривалістю 2 години протягом трьох днів перед додаванням 

їх в анаеробні реактори. При цьому спостерігалося значне збільшення 

концентрації метану в біогазовій суміші, яке досягло максимуму 76,3% при 

31,5 ГГц, в порівнянні з 52,3% без зазначеної  обробки. 

У роботі [89] відзначено, що вплив високочастотних мікрохвиль малої 

потужності 2,2 мВт/см2 тривалістю 30 хв при довжині хвилі 7,1 мкм призводить до 

збільшення швидкості зростання ціанобактерії Spirulina Platensis на 

50%.  І.Я. Бєляєв та ін. [90] 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, загалом дослідження показали, що питома швидкість зростання 

більшості мікроорганізмів, що беруть участь, зокрема, і у біометаногенезі, 

збільшується під впливом полів надвисокої частоти. Кількість бактерій в 

опроміненій групі зростає, а їх діаметр збільшується, в середньому, на 20%. 

В табл. 2.5 наведено узагальнену інформацію щодо відомих результатів 

досліджень з використанням електричних полів та мікрохвильового впливу на 

мікроорганізми, в тому числі, таких, що приймають участь у біометаногенезі, з якої 

видно, що експерименти мають безсистемний характер та потребують подальшого 

уточнення, але підтверджують можливість стимуляції процесів життєдіяльності 

для різних мікроорганізмів даним способом. 
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Таблиця 2.5 

Результати досліджень з використанням у якості впливу на 

мікроорганізми електричних полів та мікрохвильового випромінювання 

Вид поля 
Найменування 

мікроорганізму 

Параметри 

впливу 
Біологічний ефект / Механізм дії 

1 2 3 4 

Постійне 

електричне 

Saccharomyces 

Cerevisiae 
- 

Збільшення темпу зростання на 50% 

[99] / Окулірування клітин, зменшення 

інгібуючої концентрації СО2 та ін. 

Змінне 

електричне 

E.coli 

2,5 -

50 В/см; 

100 Гц 

Підвищення життєдіяльності [73] / 

Стимуляція мембран, зміна частотних 

та амплітудних характеристик синтезу 

ATФ. 

Saccharomyces 

Cerevisiae 

до 

1,5 кВ/см 

Максимальне зростання в 2 рази при 

0,85 кВ/см [99] / Зменшення 

концентрації шкідливих сполук 

Trichoderma 

reesei 
- 

Збільшення об’єму біомаси [80] / 

Збільшення активності целюлази на ~ 

60% за рахунок впливу на утворення 

ферментного комплексу на 

генетичному рівні всередині клітини та 

її секреції на ~ 80% через зміну 

мембранної проникності 

Actinomycetous 

Eubacterium і 

Streptomyces 

noursei 

1,5 мВ/см 

Прискорення росту [81] / Загальне 

збільшення темпів споживання O2 та 

поглинання глюкози 
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   Продовження табл. 2.5 

1 2 3 4 

Мікрохви-

льове 

випромі-

нювання 

Saccharomyces 

Cerevisiae 

4 мВт/см2 ; 

42 ГГц 

Збільшення темпу зростання до 15% 

або його зниження до 29% залежно від 

частоти [100] / Багаторазовий 

резонансний ефект когерентних 

міліметрових електромагнітних хвиль  

Spirulina 

Platensis 

7,1 мкм; 

2,2 мВт/см2 

Збільшення об’єму біомаси на 50% 

[90, 91] / Частотно-специфічна 

резонансна взаємодія між 

мікрохвильовим впливом низької 

інтенсивності та хромосомною ДНК 

Methanosarcina 

barkeri  

13,5 - 

36,5 ГГц 

Збільшення концентрації метану до 

76,3% при 31,5 ГГц, збільшення 

питомої швидкості росту для всього 

діапазону частот [64] / Індукування 

каталітичних процесів. 

 

В результаті аналізу наукових досліджень, що проводилися над різними 

групами мікроорганізмів при використанні електричного та мікрохвильового 

впливу, встановлено, що існує пряма залежність біологічних ефектів в них від 

характеристик зазначених полів: напруженості, частоти, форми імпульсу, типу 

модуляції і тривалості. Встановлено, що правильно підібрані параметри останніх 

можуть стимулювати процес виробництва біогазу та підвищити ефективність 

біогазових установок в цілому. Однак, через безсистемність та вибірковість 

експериментів, а також явно не найкращі їх результати з точки зору 

енергоефективності, є необхідність подальшого уточнення та узагальнення 

параметрів полів, які використовуються для інтенсифікації біометаногенезу на 
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кожному його етапі, задля створення інструментарію динамічного керування 

зазначеним процесом. 

 

2.5 Визначення можливості використання біогазу в якості палива для  

нагрівальних печей за наявності електричного поля в їх камері 

 

Як раніше згадувалось, проблема використання біогазових сумішей в 

промисловості полягає в їх низькій калорійності, що не дозволяє підтримувати 

задані температурні режими відповідних установок, або ж потребує збільшеної 

кількості біогазу. Для з’ясування можливості впливати електричним полем на 

ефективність застосування біогазу в якості палива для нагрівальних печей як 

найбільш потужних і енерговитратних промислових установок, запропоновано 

змінювати розподіл температури всередині нагрівальних камер цих пристроїв. 

Відомо, що основним показником роботи зазначених нагрівальних пристроїв 

є їх економічність за умови дотримання вимог щодо технології обробки матеріалу 

[159]. Споживання енергії у більшості газових таких печей вітчизняних 

підприємств значно перевищує рівень, який досягнуто у промислово розвинених 

країнах.  

В установках, що потребують спрямованої передачі теплоти від продуктів 

згоряння до теплоконтактної поверхні, у разі накладення на зазначену поверхню 

електричного потенціалу, тепловий потік щільніше прилягатиме до неї. Це 

обумовлюється тим, що електризовані частки продуктів згоряння 

наближатимуться до зазначеної поверхні та створюватимуть біля неї так званий 

тепловий бар’єр, що сприятиме підвищенню температури у необхідній зоні 

нагрівальної камери. Таким чином, механізм впливу електричного поля на 

розповсюдження теплового потоку передбачає, що електризовані продукти 

згоряння набуватимуть достатньої енергії поступального руху і перекриватимуть 

шляхи відведення димових газів, щільніше притискаючи їх до заготовок, що 

нагріваються. Як результат такої взаємодії, відбуватиметься інтенсифікація 
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процесу теплообміну і зменшення обсягів споживання природного газу чи 

необхідної калорійності біогазової суміші. 

Існує значна кількість публікацій, присвячених дії електричних полів на 

процес горіння [160 - 163], 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 

експериментального підтвердження можливості зазначеного впливу електричного 

поля, бажано напругою до 1000 В задля дотримання вимог з електробезпеки, на 

тепловий потік. 

Той факт, що саме полум'я має певні електричні властивості, відомий досить 

тривалий час. Однак, тільки в XX столітті, коли була сформульована молекулярно-

кінетична теорія речовини, теоретично усвідомлено, що його електричні якості 

обумовлені існуванням в них заряджених часток - електронів та іонів. На перших 

етапах досліджень в даному напрямку було зроблено припущення, що іонізація 

полум'я має виключно термічне походження і провокується відносно високими 

температурами горіння. 

Проте, ще в 1909 р. Ф. Габер припустив [164], що електризовані частки в 

полум'ї виникають, також, завдяки хімічним процесам з участю вільних радикалів 

СН, С2, ОН. Вимірювання концентрації електронів та іонів в зазначеному 

середовищі при спалюванні різних вуглеводнів, виконаних в 50-ті роки, довели 

теоретичні припущення їх наявності та залежно від умов горіння кількісні 

показники їх встановлені на рівні 1010-1012 см-3, тобто на 104-106 разів більші, ніж 

при іонізації чисто термічним способом. 

Також, певний час існувало припущення, що основним джерелом іонів 

можуть слугувати дрібні частинки вуглецю, що мають для цього достатню та 

схожу з графітом роботу виходу порядку 4,35 кВ. Однак, пізніше було доведено, 

що останнє є малоймовірним, оскільки, експериментально встановлений факт 

притаманності високого ступеня іонізації в найбіднішому пламені та максимізація 

концентрації вільних зарядів в зоні попереднього змішування, а не в гарячій 

частині конуса, що заперечує такий процес. Нарешті, Х. Калькот емпіричним 
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методом довів, що, навіть, якби весь вуглець у паливі мав вигляд частинок 

орієнтовним розміром 10 нм, то кінцева концентрація заряджених часток все одно 

була б на 102 разів менше тієї, що є в дійсності [165].  

Аналізуючи роботи різних авторів [166, 167], присвячені процесу утворення 

іонів безпосередньо в полум'ї, можна зробити висновок, що їх концентрація суворо 

поділена на окремі зони, а найбільша їх кількість спостерігається у хімічно 

активному фронті полум'я. З подальшим віддаленням від останнього, число їх в 

об’ємі падає.  

В опублікованій у 1957 р. роботі Х. Калькота [168] систематизовано різні 

механізми створення заряджених часток в полум’ї і доведено, що саме хімічна 

іонізація є джерелом надвисокого вмісту позитивних та негативних зарядів, що 

обумовлено перегрупуванням останніх і вивільненням достатньої для іонізації 

продуктів горіння енергії. Отже, встановлено, що хімічна природа механізму 

утворення зарядів є найбільш ймовірною.  

Крім того, за відомими експериментальними дослідженнями, можна 

говорити про утворення заряджених часток під дією надвисоких температур в 

окремих зонах полум’я. Так, наприклад, у роботі Д. Бредлі [168] відзначається, що 

в ході експерименту при зниженому від нормального тиску було виявлено ділянки 

з концентрацією теплової енергії до 30000 К. Таким чином, існує припущення, що 

саме електрони з підвищеною кінетичною енергією є джерелом позитивних 

зарядів, оскільки вона є достатньою для іонізації атомів палива. Дійсно, виявлена 

дослідним шляхом наявність значної кількості іонів кисню доводить згаданий 

процес, що пояснюється їх взаємодією зі збудженими молекулами вуглекислого 

газу.  

Проте, не у всіх випадках були виявлені збільшені електронні температури в 

окремих зонах, навіть, при високому ступені їх іонізації. При прикладенні до 

об’єкта дослідження електричного поля високої напруженості до кількох кВ/см, 

достатнього для значного підвищення локальної електронної температури, все 

одно концентрація вільних носіїв заряду залишалася на тому ж рівні. Це свідчить, 

про одночасність різних механізмів іонізації, які є переважаючими в тому чи 
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іншому полум’ї. Хоча, експериментальні дані, все ж таки, вказують, на саме 

хемоіонізаційний характер процесу.  

Стосовно розміщення вільних зарядів, то експериментально доведено, що 

існує їх чіткий поділ в самому полум’ї [169, 170], де позитивний заряд 

зконцентрований в зоні реакції горіння, а негативний (з носіями у вигляді іонів і 

електронів) в області підготовки, або передпламенній [171]. Тому, в стаціонарному 

рівномірному полум'ї, яке являє собою врівноважену систему, спостерігається 

нейтральний заряд, а в ламінарному – носії заряду розподілені таким чином: заряд 

з позитивним знаком мають зовнішня частина та реакційна зона, внутрішній конус 

- від’ємним.  

Отже, такий стан речей доводить, що джерелом різноіменних зарядів у 

полум'ї є реакція у його фронті хімічного походження, яка викликана різним 

ступенем рухливості електронів та позитивних іонів. Останні мають меншу 

активність і створюють заряд з позитивним знаком переважно в місці власного 

виникнення, а більш швидкі електрони - покидають фронт полум'я і, таким чином, 

заряд у внутрішньому конусі стає переважно негативним [166]. 

Отже, вищенаведене призводить до висновку, що висока щільність 

позитивних та негативних зарядів у полум’ї може бути свідченням можливості 

впливати на процеси горіння та пов’язані з ним продукти згорання, шляхом 

застосування електрофізичних методів. Останні можуть реалізуватися 

накладенням на зазначені елементи реакції хімічного окислення палива 

електричних, електромагнітних та магнітних полів. 

Вплив електричного поля на процеси горіння вперше було викладено в 

роботах А.Е. Маліновського ще в 30-ті роки минулого століття [172 - 176]. 

Дослідження були направлені на встановлення закономірностей розповсюдження 

полум’я в поперечних і поздовжніх полях і показали як позитивну так і негативну 

динаміку, в залежності від схеми їх накладання. Крім того, експерименти, 

проведені при різних характеристиках навколишнього середовища, величинах і 

частотах прикладеної напруги тощо, довели ефективність такого методу.  
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Як правило, при визначенні ступеня впливу електричного поля на будь-які 

процеси та явища, пов’язані з горінням, використовується диференційний метод, 

тобто відстеження та порівняння змін його характеристик залежно від параметрів 

поля з аналогічними умовами за відсутності останнього. В якості таких показників, 

зазвичай, приймаються нормальні швидкості поширення горіння та полум'я, 

ентальпія та температура останнього, хімічний склад продуктів згорання, 

концентрація іонів і радикалів тощо. 

В роботах [165, 172, 177] відзначено, що напрям дії електричного поля на 

процеси горіння, в багатьох випадках, є визначальним. Крім того, знак полярності 

електродів, між якими виникає поле, також має істотне значення, оскільки 

рухливість позитивних і негативних зарядів відрізняється. Також, ефективність 

такого впливу на досліджувані характеристики горіння, сильно коливається в 

залежності від хімічного складу вихідного палива, а саме кількості метану в газовій 

суміші. Зі збільшенням останньої, ефект стає більш явно вираженим. 

Серед причин, які пояснюють можливість впливу на процеси горіння 

електрофізичними методами, можна виділити основні, а саме [166, 177]: 

− зміна режиму течії газу, так званий «іонний вітер», який викликаний 

направленим рухом іонізованих часток через вплив на них силових ліній 

електричного поля. Завдяки такому ефекту, змінюється швидкість поширення та 

геометрія полум’я; 

− збільшення температури полум’я через перетворення прикладеної 

електричної складової поля в додаткову теплову енергію і, як наслідок, 

пришвидшення хімічних реакцій горіння; 

− активація молекул газоподібного палива, тобто їх поляризація, внаслідок 

зіткнення із зарядженими негативно електронами, які передають їм додаткову 

енергію поля і, відповідно, напряму впливають на швидкість процесу окислення.  

Фізика процесу прямого впливу електричним полем на кінетику горіння була 

запропонована в [166], де відзначено провідну роль заряджених часток в такому 

середовищі. Завдяки наявності останніх, газова суміш готується до вступу в 

реакцію горіння. Експериментально в зазначеній роботі, яка стала основою для 
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пояснення поведінки полум’я в електричному полі, доведено гіпотезу 

пришвидшення хімічних реакцій під впливом електронів. Крім того, дослідним 

шляхом в [178], відповідальні за передавання енергії від полум’я до свіжого палива 

заряджені частинки видалялися з процесу горіння завдяки впливу на них 

поперечного електричного поля інтенсивністю від 10,31 до 371,13 В/см. В 

результаті, горіння припинялося при досягненні критичного значення 

напруженості, що пояснюється зменшенням концентрації носіїв заряду і 

неможливості підтримання ними процесу горіння.  

Ще одним фактом на підтримку гіпотези впливу електричних полів на 

процеси горіння є роботи, присвячені визначенню температур самозаймання та 

періоду індукції газоподібного палива різного хімічного складу. В них доведено, 

що останні можуть змінюватися як більший, так і в менший бік, в залежності від 

напрямку та величини прикладеного до них поля. Зазначене свідчить про пряму 

участь заряджених часток в процесах окислення палива. 

Отже, як встановлено вище, існує велика кількість публікацій, присвячених 

дії електричних полів на процес горіння [161 - 163], але з точки зору їх впливу 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 

поля, бажано напругою до 1000 В для дотримання вимог з електробезпеки, на 

тепловий потік. Також необхідно дослідним шляхом перевірити носії якого 

основного заряду переважають продуктах згорання, оскільки від цього залежатиме 

конструкція технічних пристроїв для реалізації зазначеного методу з 

енергоресурсозбереження.  

На рис. 2.1 і 2.2 представлені варіанти накладення повздовжнього 

електричного поля і заряду на пальник з можливою зміною їх напряму і знаку 

заряду. 

На рис. 2.1 (а) поле створюється негативно зарядженим пальником і 

позитивним електродом, встановленим в "хвості" полум'я. Таким чином 

організовується рух позитивних іонів до пальника вниз і електронів вгору. 
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    а)                                    б) 

Рис. 2.1. Вплив електричного поля на полум’я при заряді на пальнику:  

а) негативному; б) позитивному. 

 

На рис. 2.1 (б) полум'я поширюється від позитивно зарядженого пальника до 

негативного електроду. В цьому випадку до пальника спрямовується потік 

електронів, а позитивні іони отримають додаткову кількість руху по ходу 

потоку [166]. 

Передбачається, що даний процес найбільш ефективно повинен протікати 

при накладенні електричного поля за варіантом, показаним на рис. 2.2 (б), коли 

потік електронів розганяється в напрямку до позитивно зарядженого пальника, 

тобто назустріч потоку горючої суміші. 
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а)                                    б) 

Рис. 2.2. Вплив електричного поля на полум’я за відсутності другого  

електроду при заряді на пальнику: а) негативному; б) позитивному. 

 
Тому, виходячи із вищезазначеного, для реалізації поставленої мети слід 

вирішити ряд першочергових задач, а саме:  

− систематизувати існуючі теоретичні та експериментальні дані щодо 

механізмів впливу на процес теплообміну газових нагрівальних печей; 

− дослідити ефективність використання електричних полів для 

інтенсифікації процесів теплообміну на фізичній моделі печі; 

− розробити відповідні методики такого способу управління тепловими 

потоками, використовуючи в подальших дослідженнях попередні напрацювання і 

математичні моделі печей [179, 180].  

Все це дасть можливість комплексно вирішити головну задачу – підвищити 

енергоефективність нагрівальних газових печей, одночасно змінюючи не тільки їх 

конструкцію і аеродинаміку, але й здійснюючи додатковий вплив на тепловий 

потік просторовими електричними полями. 

Відомо, що на підприємствах металургії і машинобудування України 

широкого поширення набули камерні нагрівальні печі, які використовують в якості 

палива природний газ. Але з причини нестримно зростаючої вартості 
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енергоресурсів, в країні гостро стоїть питання зниження витрат первинного 

енергоносія на одиницю продукції, що випускається. Як відомо, заощаджена у 

споживача 1 т.у.п. еквівалентна 2,5 т первинних паливних ресурсів [181]. У зв’язку 

з цим, на перший план при конструюванні печей висувається вимога енерго- і 

ресурсозбереження [182]. 

 Маючи такі значні переваги, як універсальність з точки зору якості 

нагрівання виробів і широкий спектр регулювання режиму роботи, дані установки 

мають і ряд істотних недоліків, серед яких значні теплові втрати з димовими 

газами, нерівномірність розподілу теплоти в межах садки, великий відсоток угару 

металу тощо [183]. Перелічені особливості призводять до зменшення енергетичної 

ефективності установки в цілому. Доля втрат теплоти з димовими газами в балансі 

цих нагрівальних печей може досягати понад 50%. Тому основним резервом 

економії палива є використання теплового потенціалу димових газів, а 

пріоритетною задачею є розробка і впровадження енергозберігаючих заходів для 

нагрівальних печей з метою зниження витрати газу. 

 Сказане підтверджується жорсткими вимогами, що пред'являються до 

роботи нагрівальних газових печей, а саме, забезпечення [184, 186]: 

− заданого рівня продуктивності; 

− якості нагріву; 

− вимог до механічних властивостей металу та відносно 

зневуглецюювання, окалиноутворення і перегрівання; 

− ефективного використання палива, характеристикою якого служить 

питома витрата енергії на одиницю продукції; 

− відповідності екологічним нормам за гранично допустимими викидами в 

атмосферу пилу і шкідливих газів. Максимально дозволені концентрації токсичних 

речовин на промислових підприємствах регламентуються державними 

стандартами і ґрунтовані на санітарно-гігієнічних нормах [187].  

Основним показником роботи печей є їх економічність за умови дотримання 

вимог до технології обробки матеріалу [188]. Споживання енергії у більшості 

розглядуваних печей вітчизняних підприємств значно перевищує рівень, 
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досягнутий в промислово розвинених країнах. Оптимізація теплової роботи печей 

виявляється економічно доцільнішою, ніж введення в дію додаткових потужностей 

[189]. На сьогоднішній день перспективним напрямом є вдосконалення управління 

температурними полями в печах і оптимізація теплового режиму пічної установки.  

Доведено, що впливати на рух теплових потоків в печі можна за рахунок 

зміни положення пальників і витяжних вікон, покращуючи її аеродинаміку [190]. 

В [179] запропонована математична модель, на основі якої був проведений 

обчислювальний експеримент щодо дослідження об'ємного розподілу теплової 

енергії в камері печі та виділена зона, на яку припадає найбільший відсоток 

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

нагрівання. Але розмістити заготівку таким чином є технічно складним завданням, 

а перерозподілити теплову енергію аеродинамікою, в даному випадку, 

проблематично. Тобто таким способом управління теплотою можливо отримати 

максимальні енергетичні показники печі. Для подальшого підвищення 

енергоефективності потрібно направити теплову енергію в місця розташування 

деталей, використовуючи додаткові способи. 

 Існують три основні шляхи підвищення ефективності теплообміну в 

технологічних установках: 

− за рахунок збільшення теплоконтактної поверхні; 

− за рахунок збільшення коефіцієнту тепловіддачі; 

−  шляхом оптимізації процесу спалювання первинних енергоресурсів та 

перерозподілу теплоти продуктів згоряння в об'ємі камери.  

 Перші із зазначених шляхів включають в себе загальновідомі способи, такі 

як оребрення теплоконтактної поверхні, підвищення швидкості потоку теплоти, 

його турбулізація або руйнування пограничного шару, наприклад, за рахунок 

накладення на потік або поверхню нагріву додаткових коливань в певному 

діапазоні частот. В останньому ж способі дослідницький інтерес викликає 

можливість застосування електричних полів [178]. 

Відомі дослідження [166], в яких доведено, що продукти згоряння також 

іонізовані та мають позитивно й негативно заряджені іони у кількостях до 
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1,5  ÷ 2%. В зазначених матеріалах для чисельного моделювання швидкостей полів 

газів у камері печі застосовано відповідні програмні комплекси, які дозволяють 

визначити параметри руху пічних газів з урахуванням їх турбулентності [178]. 

Як приклад, в роботі [191] наведено результати розрахунків для швидкостей 

газового струменя на виході із сопла пальника близько 100 м/с. За умови створення 

штучного додаткового теплового бар’єру з використанням пального 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, створюються пічні гази, які 

утворюють циркуляційні ефекти і перешкоджають потокам теплоти відразу 

рухатися до димових вікон, і призводять до збільшення їх щільності біля садки. 

Останнє підвищує енергетичну ефективність процесу нагрівання за рахунок 

економії палива і з технологічної точки зору сприяє рівномірному нагріву металу. 

В подальшому для дотримання технології нагрівання та усунення явища 

локального перегріву розрахунковим експериментом прийнято граничне значення 

відсотку витрати газоподібного палива на теплову завісу, яка складає 10% від 

основної. На рис. 2.3 наведено залежність, яка вказує на ефективність такого 

способу керування тепловими потоками всередині пічної установки, навіть, при 

витраті на теплову завісу в межах 0,5 – 2%. 

Як вже зазначалося, наявність в продуктах згорання іонізованих часток в 

обсязі до 2% призводить до твердження, що за рахунок створення просторового 

електричного поля у камері печі можливий їх вимушений рух за напрямом силових 

ліній, тобто вони можуть забезпечувати тепловий бар’єр за аналогією додаткових 

пічних газів з наведених досліджень.  

Отже, використання запропонованого електрофізичного методу, 

заснованого на створенні перпендикулярного теплового бар’єру з частини 

продуктів згорання на шляху основному тепловому потоку, який завчасно 

видаляється з камери печі, дозволить підвищити її енергетичну ефективність. 

Зазначену теплову завісу пропонується реалізувати електричним способом, а саме 

утворенням електричного поля в камері печі між садкою з металу і пальником. 
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Рис. 2.3. Залежність масової витрати пічних газів від відсотку їх  

використання на теплову завісу.  
 

Оскільки результати чисельного моделювання, теоретичні припущення та 

гіпотези щодо такого способу управляння тепловими потоками потребують 

остаточного підтвердження, необхідно дослідити зазначену можливість спочатку 

за допомогою експериментальної пічної установки, а потім в промислових умовах 

на реальному об’єкті.  

 

2.6. Висновки до розділу  

 

 Проаналізовано стан сучасних досліджень щодо впливу електричних, 

магнітних, електромагнітних, мікрохвильових, комбінованих та полів різної 

конфігурації на мікроорганізми, а також розглянуто науково-технічні проблеми, 

що виникають при використанні полів різного виду для підвищення енергетичної 

ефективності процесів виробництва та спалювання біогазових сумішей. 

Узагальнено інформацію, отриману вітчизняними та іноземними науковцями в 

результаті експериментів над групами бактерій та дріжджів, що доводить 

беззаперечний вплив зазначених полів на їх життєдіяльність та призводить до 

різних як позитивних, так і негативних ефектів. 
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 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. 

 Встановлено можливість стимуляції життєдіяльності мікроорганізмів, 

задіяних в біометаногенезі та, як наслідок, збільшення виходу біогазу за рахунок 

впливу на субстрат електричних, магнітних та електромагнітних полів. 

Встановлено існування залежності біологічних ефектів від параметрів зазначеного 

впливу: напруженості, частоти, типу модуляції і тривалості.  

 Експерименти з використанням змінних магнітних полів різного характеру, 

відкрили нові явища в живих організмах. 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. 

Оскільки наявність в продуктах згоряння позитивно й негативно заряджених 

іонів у кількостях до 1,5 ÷ 2% доведений факт, то поява просторового електричного 

поля у камері печі спричинить їх вимушений рух за напрямом силових ліній і 

забезпечить створення теплового бар’єру за аналогією додаткових пічних газів з 

частини продуктів згорання, що дозволить перешкоджати завчасно видаляти 

теплоту з камери печі та, відповідно, підвищить її енергетичну ефективність. 

Визначено, що теплову завісу найкраще та найпростіше реалізувати 

електричним способом шляхом утворенням електричного поля в камері печі між 

садкою з металу і пальником. Для практичного підтвердження наведених 

результатів досліджень щодо такого способу управління тепловими потоками 

необхідно дослідити зазначену можливість експериментально в лабораторних та 

промислових умовах.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ З ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 

 

3.1. Розробка фізичної моделі біореактору з можливістю впливу на субстрат  

полів різного виду  

 

Як встановлено в розділі 2, традиційні способи підвищення 

енергоефективності біогазових установок (додавання ензимів, підігрів і 

перемішування) майже вичерпали себе, що суттєво збільшує собівартість біогазу і 

знижує економічну привабливість його виробництва. Тому, актуальним і 

необхідним завданням є виявлення інших можливостей і умов застосування 

відповідних способів та засобів інтенсифікації процесу виробництва біогазу.  

Так, наприклад, патент [192] передбачає використання в якості стимулятора 

процесу сирого гліцерину, що додають до субстрату (відходів життєдіяльності 

великої рогатої худоби) в обсязі 7 - 11% від об’єму його органовмісної частини. 

При цьому процес біометаногенезу проходить при температурі 40 - 50 °С. Спосіб 

дозволяє збільшити вихід біогазу у 4,5 - 10 разів. Основними його недоліками є 

потреба у специфічному стимуляторі процесу бродіння та необхідності 

підтримувати високу температуру в біореакторі.  

В сучасній альтернативній та відновлюваній енергетиці вплив електричного 

поля як способу інтенсифікації виділення та збільшення обсягів продукованого 

біогазу не розглядався. Проте аналіз широкого ряду іноземних і вітчизняних 

джерел показав, що такий вплив суттєво стимулює або пригнічує життєдіяльність 

різних бактерій та мікроорганізмів, в тому числі й тих, що беруть безпосередню 

участь у процесі виробництва біогазу на різних його етапах і при різних 

температурних режимах. 

Дослідження іноземних науковців показали [64 - 119], що вплив полів різного 

виду певних параметрів, інтенсивності та тривалості здатен активізувати 
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діяльність метаноутворюючих бактерій, значно підвищити швидкість засвоєння 

ними сировини та збільшити газовиділення. Наприклад, обробка субстрату 

електромагнітним випромінюванням надвисокої частоти впродовж 2 годин перед 

завантаженням в біореактор викликала збільшення концентрації метану в 

продукованій суміші газів на 45,9 % [64]. Суттєвий ефект, а саме двократне 

збільшення продуктивності, спостерігається у різних бактерій, дріжджів і 

найпростіших після застосування змінного поля, створеного 5 або 6-полюсною 

системою на різних частотах [74]. Подібні результати отримано і для більш 

широких груп мікроорганізмів, але, в цілому, ці дослідження є неструктурованими 

та вибірковими. 

Отже, наявні дослідження з тематики роботи, мають безсистемний характер, 

а параметри впливу є вибірковими і, в деяких випадках, невідомими, не всі етапи 

вироблення біогазової суміші розглядаються, а комплексні дослідження, які могли 

б показати ефективність зазначеного впливу на субстрат у 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. Розробка, промислове застосування запропонованого методу 

інтенсифікації процесу могли б призвести до суттєвого скорочення витрат на 

підігрів та перемішування або, навіть, повної відмови від них, а отже, підвищити 

енергоефективність біогазових установок, знизити собівартість виробленого 

біогазу та, в подальшій перспективі, наблизити як окремі підприємства, так і 

державу в цілому до енергетичної незалежності.  

Для проведення таких комплексних експериментальних досліджень 

необхідне відповідне обладнання. На етапі розробки фізичної моделі, яка могла б 

задовольнити науковий інтерес, були проаналізовані вже існуючі 

експериментальні установки. На рис. 3.1 зображені типові рішення, що широко 

застосовуються в Європі та США при проведенні експериментів в умовах 

дослідницьких центрів при університетах. Серед переваг такої конструкції можна 

відзначити їх простоту та низьку вартість конструкції, можливість проводити 

одночасно декілька дослідів при однакових зовнішніх умовах. Втім, малі об’єми 
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установок не дозволяють дослідити вплив перемішування та розподіл температури 

в реакторі. При цьому результати експериментів не враховують різну проникність 

полів всередину субстратів, а умови проведення дослідів є далекими від 

промислових. 

 
а) 

 

 
 

б) 
Рис. 3.1. Схеми існуючих типових лабораторних установок: 

а) установки з функцією виміру тиску та обсягу біогазової  

суміші, що виділяється; б) найпростіші пристрої з можливістю  

впливати електричними та магнітними полями на субстрат. 
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Так, на рис. 3.1 (а) наведено найпростіші лабораторні комплекси, які окрім 

вимірювання тиску і відбору газу та пристрою визначення обсягу виробленої 

біогазової суміші за допомогою витіснення рідини з буферної ємності не містять 

пристосувань для проведення експериментів із застосування запропонованого 

електрофізичного методу інтенсифікації виділення біогазу, а на рис. 3.1 (б) хоча і 

містять зазначені елементи конструкції, проте відсутність механічних частин 

виключає можливість перемішування. 

На рис. 3.2 зображено малу біогазову установку, використання якої надає 

можливість дослідити ефективність нагріву і перемішування і наблизити процеси 

в реакторі до реальних умов з достатньою достовірністю. Втім, реалізація такої 

конструкції в лабораторних умовах є технологічно складною, існує проблемність 

створення рівномірного поля всередині реактору та забезпечення його 

герметичності, пристрій потребує значно більших грошових витрат, а також вимог 

щодо техніки безпеки. 

 
Рис. 3.2. Схема малої промислової біогазової установки: 

1 – біореактор, 2 – мішалка, 3 – штуцер для зливу збродженої  

біомаси, 4 – нагрівач, 5 – герметична гільза, 6 – датчик  

температури, 7 – оборотний клапан, 8 – трубопроводи,  9 – ресивер  

для акумулювання біогазу, 10 – гідрозатвор, 11,12 – манометри,  

13, 16 – штуцери, 14 – автоматичний регулятор температури,  

15 – вентилі. 
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Оскільки існуючі системи дослідження процесу біометаногенезу в різних 

умовах його перебігу не передбачають наявності полів різного виду, для 

підтвердження можливості підвищення виходу біогазу і визначення їх 

оптимальних параметрів виникає необхідність створити відповідну дослідну 

біогазову установку з прийнятними розмірами. Через відсутність аналогів, які б 

відповідали вимогам щодо можливості застосування полів різного виду та 

проведення експериментів, безсистемність попередніх досліджень і суттєве 

значення піднятої теми, спочатку необхідно розробити концепцію та етапність 

проведення експерименту. На другому етапі – створити фізичну модель біогазової 

установки, що дозволить дослідити перебіг біометагоненезу при різних режимах 

підігріву, перемішування та з можливістю впливати полями на субстрат для 

встановлення оптимальних параметрів впливу та визначення кількісних 

показників виходу біогазу. 

В основу моделі покладено задачу створити лабораторну установку для 

одержання біогазу, яка надає можливість в лабораторних умовах виявити об'єм і 

якісний склад біогазу, який виділяється при заданій температурі, частоті 

перемішування і інтенсивностях електричного, магнітного або електромагнітного 

полів, і, в результаті, виявити комбінацію параметрів режиму, при якому 

виділяється максимальна кількість біогазу. Найбільш близькою за своєю 

конструкцією і призначенням до пристрою, що розробляється, є лабораторна 

установка для отримання біогазу [193], яка складається з термокамери з вміщеним 

в неї резервуар-генератором, обладнаним електропідігрівачем, газозбірника, 

системи еластичних полімерних трубок з роз'ємною муфтою, кульковим краном та 

затискачами. У якості резервуар-генератора тут використано скляну 3-х літрову 

банку, герметично закриту кришкою з гумовою прокладкою та газозабірним 

краном, з'єднаним еластичною полімерною трубкою із затискачем з газозбірником, 

у вигляді дволітрової банки, наповненої водою. Основним недоліком описаної 

установки є те, що вона не передбачає перемішування та вплив на субстрат 

електричними, магнітними і електромагнітними полями. 



130 
 

В результаті проведеного аналізу існуючих лабораторних і промислових 

станцій отримання біогазу запропоновано пристрій, який реалізовано в 

лабораторній біогазовій установці, що дозволяє дослідити вплив на перебіг 

біометаногенезу різних параметрів: температури, наявності або відсутності 

перемішування, величини напруженості електричного або інтенсивності 

магнітного та електромагнітного полів (рис. 3.3). Для виявлення найбільш 

ефективного з енергетичної точки зору впливу та визначення його параметрів, 

спираючись на існуючі дослідження, розроблено відповідну методику та 

сплановано експеримент.  

 

 
Рис. 3.3. 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. 
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Субстрат тут знаходиться в скляній колбі 1 об’ємом 3 дм3, яка закрита 

герметичною кришкою 2. Газова суміш, що виділяється, відводиться через 

еластичний полімерний патрубок 3 до резервуару 4, заповненого рідиною, де 

акумулюється, витісняючи воду з останнього через аналогічний патрубок 5 до 

мірної ємності 6. За об'ємом рідини в останньому можна судити про обсяг та 

динаміку виходу біогазу.  

Необхідний температурний режим підтримується електричним нагрівачем 8, 

інтенсивність нагріву якого регулюється шляхом зміни прикладеної напруги за 

допомогою лабораторного автотрансформатору 10. Перемішування субстрату 

забезпечується мішалкою 3. Постійне електричне поле створюється двома 

випуклими напівкруглими алюмінієвими пластинами 11, які розташовані на 

непровідному каркасі навколо резервуару 1. Напруженість електричного поля між 

пластинами регулюється за рахунок кола: лабораторний автотрансформатор 9 та 

діодний міст з помножувачем напруги. Контролюється вона за допомогою 

вольтметру, а контрольне вимірювання температури субстрату здійснюється 

лазерним пірометром. 

Постійне магнітне та електромагнітне поле промислової частоти 

створюється котушкою 11, набраною на ізоляційному каркасі з мідного проводу з 

перерізом 0,79 мм2 і розташованою навколо колби 1. Котушка має 82 витки, 

намотаних у 2 ряди. За необхідності, їх кількість може бути змінено, а саму 

котушку – знято з резервуару 1. Зовнішній вигляд зазначеної установки наведено 

на рис. 3.4. 

Коли газозбірник 6 повністю наповнюється біогазом (вся вода при цьому 

буде витіснена до мірної ємності 7), проводиться заміна газозбірника. Порядок 

заміни такий: 

- перегинаються патрубки 4 та 5 і фіксуються за допомогою затискачів; 

- звільняється від газу колба 6, відкриванням пробки або його відбором через 

трубку 5; 

- в колбу 6 наливається новий об’єм води та закривається пробкою, 

перевертається і встановлюється на штатив; 
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- виливається вода з мірної ємності 7 і знов під’єднується до неї патрубок 5; 

- знімаються затискачі і відкриваються патрубки 4 і 5. 

 

 
Рис. 3.4. Зовнішній вигляд дослідної установки дослідження впливу полів  

різного виду на субстрат. 

 

Зазначені конструктивні особливості установки дозволяють провести 

експерименти з дослідження ефективності впливу на субстрат електричним полем 

напруженістю до 50 В/см і електромагнітним полем з індукцією до 30 мТл. За 

допомогою розробленої експериментальної біогазової установки очікується 

визначити оптимальні з точки зору енергоефективності параметри режиму 

інтенсифікації біометаногенезу з впливом на нього електричним, магнітним або 

електромагнітним полем. 

Для визначення впливу електричними полями, на базі проведеного аналізу 

вітчизняних і іноземних джерел інформації розроблено послідовність проведення 

експерименту, яка містить в собі достатню для статистичної достовірності 

кількість повних циклів біометаногенезу при дотриманні заданого температурного 

режиму, різних режимах перемішування та величинах напруженості поля. При 
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проведенні кожного з них передбачена фіксація об’єму газу, зібраного за минулу 

добу, та підтвердження адекватності отриманих результатів дублюванням 

експериментів з однотипними параметрами. 

Враховуючи це, перший повний цикл необхідно провести без впливу 

електричного поля. Об’єм газу, виділеного за весь період роботи установки, 

приймається за контрольний показник. Другий – проводиться при впливі 

електричного поля максимально можливої інтенсивності, за якої спостерігається 

стимулювання життєдіяльності мікроорганізмів, задіяних в процесі, а подальше 

збільшення напруженості пригнічує бактерії і тому недоцільне для даних 

умов [194]. 

При кожному наступному експериментальному циклі напруженість поля 

необхідно поступово зменшувати від граничного значення до мінімального рівня, 

доки об’єм зібраного при цьому біогазу буде перевищувати контрольний показник. 

 

3.2 Інтенсифікація виділення біогазу електричним полем при термофільному  

температурному режимі  

 

На описаній вище установці 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 експериментальний цикл проведено без застосування електричного 

поля. Біогаз у відповідному газозбірному резервуарі почав накопичуватися на 

другий день після запуску установки. Газовиділення тривало 7 діб, його 

інтенсивність на третю добу знизилася з 1160 см3 до 900 см3 і трималася на сталому 

рівні з поступовим зниженням до нульової позначки до шостої доби включно, 

після чого виділення газу різко скоротилося та згодом припинилося. В цілому за 

цикл зібрано 4660 см3 біогазу. Проведення повторних експериментів за таких 

самих умов показало ідентичні результати з відхиленням сумарної кількості та 
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динаміки виходу газу не більше ніж на 2,1%, що дозволяє вважати дослід 

достовірним і прийняти його за базовий для подальшого порівняння. 

Другий цикл біометаногенезу проведено при впливі на субстрат постійного 

електричного поля інтенсивністю 6,35 В/см. Хоча газовиділення за цих умов 

почалося вже на першу добу і на сталому рівні тривало більше двох тижнів, воно 

мало значно нижчу інтенсивність і кількісні показники: в цілому за цикл зібрано 

2030 см3 газу, що становить 43,56 % від контрольного показника. Вочевидь, 

відбулося пригнічення життєдіяльності бактерій, через що їх продуктивність 

суттєво знизилася, і подальше збільшення напруженості можна вважати 

недоцільним. 

При зниженні напруженості електричного поля до 3,17 В/см в наступному 

експериментальному циклі пригнічення життєдіяльності було меншим. Тривалість 

циклу скоротилася до 11 діб, а обсяги виділеного газу зросли до 4050 см3, що 

становило 86,91% від контрольного показнику. При інтенсивності електричного 

поля 1,59 В/см за 11 діб роботи установки зібрано 4760 см3 газу, що перевищило 

базовий результат на 2,15%. При цьому характер виділення, як і при експерименті 

без впливу поля, мав явно виражений максимум на початку циклу з подальшим 

поступовим спаданням. Втім, хоч і вдалося отримати більший обсяг газу, 

тривалість циклу була довшою майже на 4 доби, через що не можна вважати 

зазначену напруженість впливу ефективною та економічно доцільною. 

При проведенні п’ятого циклу біометаногенезу застосовано вплив на 

субстрат електричним полем інтенсивністю 0,95 В/см. За цих умов спостерігалася 

суттєва інтенсифікація виділення газу – отримано 5520 см3, що на 18,45% 

перевищило контрольний показник. При цьому, порівняно з останнім, виділення 

почалося раніше: на першу, а не на другу добу, як у попередніх випадках. Такий 

вплив на субстрат можна вважати доцільним та ефективним, оскільки 

зменшуються витрати на підігрів метантенку, а обсяги отриманого продукту 

підвищуються. До того ж, протягом останньої, сьомої доби, виділення було 

незначним, тож тривалість циклу може бути скороченою. 
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Проведені повторні експерименти за таких же умов дали ідентичні 

результати з відхиленням не більше, ніж на 1,8%, що дозволяє вважати їх 

достовірними. Результати проведених досліджень узагальнено в табл. 3.1, а 

динаміку виділення біогазу при впливі постійного електричного поля 

інтенсивністю 0,95 В/см і без нього зображено на рис. 3.5, 3.6. 

Таблиця 3.1 

Динаміка виходу біогазу при термофільному температурному режимі 

Перемішування так так так так так ні 

Т, °С 52 - 58 

Доба, № з/п 

 

Напруженість 

поля, В/см 

0 6,35 3,17 1,59 0,95 0,95 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 200 920 1100 1420 440 

2 1160 220 420 610 1120 620 

3 900 180 340 540 1100 320 

4 800 180 440 440 920 220 

5 800 80 630 370 500 220 

6 700 80 360 370 420 100 

7 300 160 240 410 40 230 

8 0 100 200 370 0 320 

9 0 140 160 300 0 10 

10 0 160 200 200 0 0 

11 0 160 140 50 0 0 

12 0 100 0 0 0 0 

13 0 80 0 0 0 0 

14 0 130 0 0 0 0 
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Продовження табл. 3.1       

1 2 3 4 5 6 7 

15 0 40 0 0 0 0 

16 0 20 0 0 0 0 

Разом, см3 4660 2030 4050 4760 5520 2480 

% від контрольного 

показника 
100 43,56 86,91 102,15 118,45 53,22 

 

 
Рис. 3.5. Динаміка виділення біогазу протягом циклу. 

 

 
Рис. 3.6. Інтегральна залежність виділення біогазу протягом циклу. 
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Окрім зазначеного, було проведено експериментальний цикл при 

термофільному температурному режимі та впливі на процес електричним полем 

інтенсивністю 0,95 В/см без перемішування субстрату (рис. 3.7). В цьому випадку 

обсяги виділеного газу суттєво зменшилися і не перевищили 2480 см3 за 9 діб, що 

становить лише 53% від контрольного показника. Це свідчить про те, що 

перемішування є ефективним методом інтенсифікації біометаногенезу, відмова від 

якого не є доцільною навіть при використанні впливу електричного поля. На 

рис. 3.8 зображено сумарний вихід біогазу за цикл, де спостерігається зменшення 

обсягів його виділення при відхиленні від визначеного оптимального значення 

напруженості електричного поля. 

 
Рис. 3.7. Динаміка виходу біогазу при інтенсивності електричного 

поля 0,95 В/см за наявності та відсутності перемішування.  

 
 Рис. 3.8. Сумарний вихід газу при термофільному режимі. 
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Проведена серія експериментів довела, що вплив електричного поля є 

ефективним способом інтенсифікації процесу виділення біогазу. За результатами 

проведених досліджень встановлено оптимальний діапазон напруженості 

постійного електричного поля в біореакторі, який складає 0,95±0,1 В/см. При 

цьому вдається збільшити обсяг виділення біогазової суміші за термофільного 

режиму роботи до 20%.  

 

3.3. Інтенсифікація виділення біогазу електричним полем при мезофільному  

       температурному режимі 

 

Як відзначалося раніше, робота переважної більшості існуючих біогазових 

установок відбувається при дотриманні термофільного (52 - 58 °С) або 

мезофільного (30 - 35 °С)  температурного режиму. При виході температури 

субстрату за вказані межі спостерігається пригнічення життєдіяльності 

мікроорганізмів, задіяних в процесі біологічної переробки субстрату, і 

гальмування біометаногенезу до повного його припинення включно. Дотримання 

вказаних режимів передбачає активізацію, зростання і розмноження специфічних, 

притаманних тільки їм, груп мікроорганізмів на окремих, зміщених у часі, етапах 

виробництва біогазу. Оскільки кожен вид бактерій і дріжджів має індивідуальну 

реакцію на вплив електричного поля, це зумовлює необхідність повторення 

ґрунтовних досліджень окремо для термофільного і мезофільного температурних 

режимів. 

Тож, з використанням запропонованої лабораторної біогазової установки, 

яка дозволяє варіювати температуру, інтенсивність перемішування і рівень 

напруженості електричного поля, проведено серію експериментів при 

мезофільному температурному режимі. Він потребує менших енергетичних витрат 

на власні потреби у порівнянні з термофільним за рахунок необхідності 

дотримання нижчих температур і є доцільним з енергетичної точки зору, а також 

найчастіше застосовується у промислових установках великого об’єму, й 

розрахованих на супутнє виробництво органічних добрив. Для експерименту 
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використано аналогічний субстрат з відходів життєдіяльності великої рогатої 

худоби, розбавлений до вологості 95 - 97%. Об’єм застосованого реактору - 3 дм3. 

Перший цикл біометаногенезу проведено без застосування електричного 

поля. Виділення біогазу при цьому почалося протягом другої доби, а робота 

установки до повного його припинення тривала 9 діб. Сумарно за весь час зібрано 

3410 см3 біогазової суміші. Цей об’єм прийнято за контрольний показник для 

подальшого порівняння. 

В результаті проведення наступних експериментальних циклів згідно з 

запланованою послідовністю найбільш значний позитивний ефект спостерігався 

при такій же напруженості постійного електричного поля всередині біореактору 

величиною 0,95 В/см. Газовиділення при цьому розпочалося вже в першу добу зі 

значно вищою інтенсивністю. При заданих параметрах впливу спостерігалося не 

тільки збільшення сумарного обсягу продукованого газу порівняно з контрольним 

показником, але й скорочення тривалості циклу до 5 діб, що зумовлює суттєве 

підвищення загальної ефективності роботи біогазової установки. Проведення 

повторних експериментів за тих самих умов показало подібні результати. 

Відхилення кількості зібраного біогазу як в динаміці, так і в цілому за цикл не 

перевищує 2,5%, що дозволяє вважати результати досліджень достовірними. 

Динаміку виділення біогазу впродовж базового та зазначеного 

експериментальних циклів наведено в табл. 3.2 та зображено на рис. 3.9, 3.10. 

Таблиця 3.2 

Динаміка виходу біогазу при мезофільному температурному режимі 

Доба 
Напруженість поля, В/см 

0  0,95 

1 2 3 

1 0 1760 

2 960 1860 

3 650 1860 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

4 500 1880 

5 500 1250 

6 350 0 

7 200 0 

8 150 0 

9 100 0 

10 0 0 

Разом, см3 3410 8610 

% від контрольного показника 100 252,5 

 

 
Рис. 3.9. Динаміка виділення біогазу при мезофільному режимі. 

 

Тож, після виконаних на основі запропонованої фізичної моделі біогазової 

установки досліджень впливу електричного поля на субстрат при мезофільному 

температурному режимі роботи біогазової установки встановлено оптимальний 

рівень напруженості для максимізації обсягів виходу біогазу, який складає 

0,94±0,1 В/см. При цьому доведено можливість збільшення продуктивності 

установки і скорочення тривалості циклу з 9 до 5 діб. 
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Рис. 3.10. Інтегральна залежність виділення біогазу впродовж циклу. 

 

На рис. 3.11 представлена порівняльна динаміка виходу біогазу при 

термофільному та мезофільному температурному режимах роботи біогазової 

установки з впливом на процес електричним полем напруженістю 0,95 В/см. 

 
Рис. 3.11. Динаміка виходу біогазу при: а) термофільному режимі;  

б) термофільному режимі із застосуванням електричного  

поля; в) мезофільному режимі за умов напруженості поля  

0,95 В/см. 

y = -0,4391x5 + 18,275x4 - 263,14x3 + 
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Очевидно, що при впливі електричного поля інтенсивністю 0,95 В/см при 

термофільному режимі роботи метантенку спостерігається більш ранній початок 

виділення біогазу (вже на першу добу циклу біометаногенезу), а його об’єм 

перевищує обсяги, отримані без впливу електричного поля, на 18,7%. При впливі 

електричного поля такої ж інтенсивності і зниженні температури в метантенку до 

30 - 35°С, що відповідає мезофільному температурному режиму роботи, вихід 

біогазу стає ще більш інтенсивним.  

Перевагою запропонованого і дослідженого способу впливу є те, що навіть 

при переході на більш економічний з енергетичної точки зору температурний 

режим нагріву спостерігається інтенсифікація виділення біогазу із збільшенням 

обсягів виробництва останнього більш ніж у 1,5 рази, при цьому витрата 

отриманого газу на підтримання необхідної температури субстрату в біореакторі 

значно зменшується. Субстрат зазнає безперервного впливу постійного 

електричного поля інтенсивністю до 1 В/см при температурі 30 - 35 °С. Цикл 

біометаногенезу при цьому триває лише 6 діб. Виділення біогазу починається вже 

в першу добу, при чому загальний обсяг виробленого біогазу до 85,2 % перевищує 

максимальну його кількість, отриману з біомаси такого ж складу та об’єму без 

впливу електричного поля при температурі 52 - 58°С. Отже, підбір необхідної 

інтенсивності електричного поля дозволяє створити в реакторі сприятливі умови 

для діяльності та розмноження мікроорганізмів і, як результат, збільшити обсяги 

виробленого біогазу. 

 

3.4. Інтенсифікація виділення біогазу магнітними та електромагнітними  

 полями 

 

Результати досліджень, проведених за наведеною вище методикою, з 

використанням постійних магнітних полів та електромагнітного впливу 

промислової частоти відбувалися на запропонованій універсальній установці. Як і 

в попередніх експериментах, проведено серію циклів біометаногенезу за умов 

дотримання термофільного та мезофільного температурного режиму, як найбільш 
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часто застосовуваних в діючих установках промислового масштабу. Для створення 

порівняльної бази використовувався подібний субстрат з розбавлених відходів 

життєдіяльності великої рогатої худоби вологістю 95 - 97%.  

За базовий експеримент, за умов дотримання термофільного температурного 

режиму, прийнято цикл без застосування впливу поля, в якому генерація біогазової 

суміші трималася на сталому рівні за класичним циклом з поступовим зниженням 

газовиділення до нульової позначки. Кількість зібраного газу склала 4660 см3.  

Другий цикл біометаногенезу проведено при впливі на субстрат постійного 

магнітного поля з індукцією 30 мТл. Газовиділення за цих умов почалося також на 

першу добу, тривалість циклу склала 18 діб, проте кількість біогазової суміші 

склала всього 34,7% або 1617 см3, що свідчить про негативні наслідки для процесу 

біометаногенезу через пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів. Тобто, 

подальше збільшення інтенсивності поля є недоречним і його можна вважати 

таким, що призводить до зменшення продуктивності біореактору з такою 

системою опромінення субстрат. 

При застосування магнітного поля з індукцією, дещо нижчою ніж в 

попередньому досліді, а саме 20 мТл, цикл тривав 16 діб з підвищенням обсягу 

виділення біогазової суміші до 4340 см3, що становило 93,13% від контрольного 

показнику. При зниженні інтенсивності поля до 17 мТл, кількість зібраного газу 

наблизилася до базового показника і склала 4520 см3 газу, що менше всього на 3%, 

що свідчить про зменшення шкідливого впливу для бактерій протягом циклу.  

При проведенні наступного циклу біометаногенезу застосовано вплив на 

субстрат постійним магнітним полем індукцією 15 мТл. За цих умов 

спостерігалася інтенсифікація виділення біогазу – отримано 5220 см3, що на 

12,01% перевищило контрольний показник. При цьому, цикл тривав 14 діб, 

виділення почалося раніше: на першу, а не на другу добу, як у попередніх 

випадках, тобто такий вплив на субстрат також можна вважати доцільним, проте 

менш ефективним у порівнянні із застосуванням електричного поля встановленої 

оптимальної інтенсивності. Подальше зниження індукції призвело до зменшення 

кількісних показників обсягу газовиділення і наближення їх до базових для 
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термофільного температурного режиму, що свідчить про недоцільність такого 

електрофізичного впливу з вказаними параметрами. 

Проведені повторні експерименти за таких же умов дали ідентичні 

результати з відхиленням не більше, ніж на 3%, що свідчить про їх достовірність. 

Результати проведених досліджень представлено в табл. 3.3, динаміку 

газовиділення при впливі постійного магнітного поля в діапазоні 0 – 30 мТл 

зображено на рис. 3.12, 3.13. 

Таблиця 3.3 

Динаміка виходу біогазу при термофільному температурному режимі 

Перемішування так так так так так ні 

Температура, °С 52 - 58 

Доба 

 

Магнітна 

індукція, мТл 

0 30 20 17 15 15 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 70 710 800 850 710 

2 1160 90 640 690 910 610 

3 900 150 460 510 830 370 

4 800 130 440 420 630 300 

5 800 120 520 310 400 280 

6 700 110 320 290 350 250 

7 300 110 210 270 320 230 

8 0 104 190 250 210 200 

9 0 110 150 230 200 170 

10 0 110 130 170 150 160 

11 0 112 120 160 140 150 

12 0 134 130 130 110 130 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

13 0 95 120 100 80 100 

14 0 80 110 90 40 70 

15 0 32 70 70 0 80 

16 0 30 20 30 0 0 

17 0 20 0 0 0 0 

18 0 10 0 0 0 0 

Разом, см3 4660 1617 4340 4520 5220 3810 

% від контрольного 

показника 
100 34,7 93,13 96,99 112 81,76 

 

Також на рис. 3.14 представлено графік за інтенсивності магнітного поля 

15 мТл при термофільному температурному режимі без застосування 

перемішування субстрату. В цьому випадку, як і при застосування електричного 

поля, спостерігається зменшення обсягів виділеного біогазу, що склало 3810 см3 за 

15 діб і становить лише 81,76% від контрольного досліду. 

 
Рис. 3.12. Динаміка виділення біогазу протягом циклу. 
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Рис. 3.13. Інтегральна залежність виділення біогазу протягом циклу. 

 

 
Рис. 3.14. Динаміка виходу біогазу при інтенсивності магнітного поля  

15 мТл: а) за наявності перемішування; б) відсутності  

перемішування.  

Отже, проведена серія експериментів показала, що постійне магнітне поле 

також, як і електричне, впливає на процес біометаногенезу та може стати 

ефективним електрофізичним методом інтенсифікації генерації біогазової суміщі. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільш доцільним є 

опромінення субстрату в біореакторі полем з індукцією близько 15 мТл, що дає 

y = -0,0438x5 + 1,719x4 - 22,018x3 + 
59,635x2 + 888,15x - 956,25
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можливість отримати приріст продуктивності за термофільного режиму роботи до 

12%.  

Для проведення серії експериментів при мезофільному температурному 

режимі і впливі постійного магнітного поля використано аналогічний 

попередньому досліду субстрат. Для порівняльної бази спирались на результати, 

отримані раніше, при визначенні продуктивності лабораторної установки за 

температури до 30 - 35°С, в яких сумарно за весь 9-ти добовий цикл зібрано 

3410 см3 біогазової суміші. 

Встановлено, що створення постійного магнітного поля всередині 

біореактору величиною 15мТл за згаданого температурного режиму також 

справляє позитивний ефект. Газовиділення розпочалося в першу добу, загальна 

кількість зібраного біогазу становила 3887 см3, що становить 114% від базового 

значення, що свідчить про доцільність такого електрофізичного впливу. 

Проведення повторних подібних експериментів за тих самих умов показало 

подібні результати з відхиленням обсягу зібраного біогазу за цикл не більше 2,6%, 

що дозволяє вважати результати досліджень достовірними. 

На рис. 3.14, 3.15 зображено динаміку виділення біогазу впродовж базового 

та зазначеного експериментальних циклів, а в табл. 3.4 чисельне відображення. 

Таблиця 3.4 

Динаміка виходу біогазу за мезофільного температурного режиму 

Доба 
Магнітна індукція, мТл 

0 15 

1 2 3 

1 0 540 

2 960 670 

3 650 690 

4 500 720 

5 500 532 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 

6 350 310 

7 200 246 

8 150 120 

9 100 59 

10 0 0 

Разом, см3 3410 3887 

% від контрольного показника 100 113,99 

 

Отже, виконання досліджень щодо впливу постійного магнітного поля на 

субстрат при термофільному та мезофільному температурному режимах роботи 

показало, що за інтенсивності останнього 15мТл, можливо збільшити обсяги 

виділення біогазової суміші на 12 - 14%, в порівнянні експериментом без 

застосування такого поля (рис. 3.15, 3.16). 

 
Рис. 3.15. Динаміка виділення біогазу впродовж проведених циклів  

біометаногенезу. 
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Рис. 3.16. Інтегральна залежність виділення біогазу впродовж циклу. 

 

При цьому встановлено, що окрім збільшення продуктивності метеантенку, 

можливо скоротити цикл біометаногенезу на 1 - 2 доби і, таким чином, підвищити 

загальну енергетичну ефективність біогазової установки.  

Проте, в порівнянні з дослідженнями, заснованими на використанні 

постійних електричних полів, вплив магнітних виявився менш вираженим. Крім 

того, реалізація такого методу в промислових умовах є більш складним завданням, 

у порівнянні з першим, оскільки застосування його на об’єктах значних габаритних 

розмірів вимагатиме використання надпотужних та коштовних установок для 

створення великих струмів в провідниках її електричної частини. А останнє 

можливе тільки за умови витрат електроенергії, співставними з потенційним 

економічним ефектом від збільшення виходу біогазової суміші.  

Аналогічними проблемами будуть володіти і системи із використанням 

електромагнітних полів промислової частоти. Як показали експериментальні 

дослідження, проведені автором, досягти значного ефекту з використанням 

останніх за прийнятих умов та температурних режимів роботи біогазової 

установки, не вдалося. Збільшення кількості отриманої біогазової суміші, від 

застосування таких полів, можна лише в тих же межах, що і при використанні 

y = -0,0704x5 + 3,3239x4 - 55,023x3 + 
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постійних магнітних полів, тобто до 14%. Підсумовуючи вищесказане, можна 

зробити висновок про недоцільність такого впливу у порівнянні з економічно 

вигідними електричними полями, та рекомендацією виділення експериментальної 

бази в даному напрямку в окремі дослідження для застосування їх в лабораторних 

та навчальних цілях.  

 

3.5. Вплив постійного електричного поля на кількісно-якісний склад  

 біогазової суміші, отриманої в процесі бродіння коров’ячого гною  

 

На основі аналізу отриманих результатів було визначено оптимальне 

значення інтенсивності електричного поля, за якого вихід біогазу був 

максимальний. Було встановлено, що оптимальна інтенсивність електричного 

поля складає 0,95 В/см за наступних умов: температура всередині реактора 

підтримувалась на рівні +35 ºС; вміст вологи в субстраті становить 95 - 97 % [194]. 

Потреба у виконанні наступної серії експериментальних досліджень була 

викликана необхідністю підтвердження отриманого обсягу виходу біогазу та 

визначенні концентрації метану в ньому, встановлення ступеня деструкції сухої 

органічної речовини (СОР) при заданому оптимальному значенні інтенсивності 

електричного поля, що дозволить зробити остаточні висновки про ефективність 

запропонованого електрофізичного методу підвищення ефективності біогазових 

установок. 

Наприклад, в [195, 196] пропонується впливати на субстрат електричними 

розрядами високої напруги, проте не наводиться кількісна оцінка ефективності 

такої стимуляції, а також параметри впливу є неприйнятні з точки зору 

електробезпеки і використання технології промислових умовах є сумнівним. В 

[197] розглядаються питання інтенсифікації розщеплення біомаси 

електрофізичними методами, проте в якості субстрату використано відходи тільки 

рослинного походження [198], експерименти мають вибірковий характер, 

протягом частини, а не повного циклу зброджування, використано такий підхід для 
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очищення стічних вод та інших потреб харчової промисловості [198 - 200], а не для 

біогазових установок, що працюють на відходах тваринного походження. 

Отже, використання запропонованого методу впливу на субстрат дозволить 

без суттєвої зміни технології виробництва і додаткових витрат енергії на створення 

електричного поля, якими можна знехтувати, та на підтримку температурного 

режиму всередині метантенку підвищити кількість енергоресурсу, що 

виробляється, та підвищити загальну енергетичну ефективність біогазових 

установок, що є, безумовно актуальним  та практично значущим з енергетичної 

точки зору.  

Для досягнення поставленої мети, реалізовано лабораторну біогазову 

установку, принципову схему та зовнішній вигляд якої зображено на рис. 3.17.  

 

 
а)        б) 

Рис. 3.17. 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. 
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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. 

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

закупорені герметичними кришками 2 з вивідними патрубками 4, які з’єднуються 

з газгольдерами 5. Газгольдери герметично з’єднані з реакторами гнучкими 

трубками з прозорого полівінілхлориду. Нерухома частина газгольдерів 

виставлена горизонтально і заповнена п’яти відсотковим 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 теплоізольованому термостаті 

здійснювали за допомогою електричного нагрівача, обладнаного 

терморегулятором. Температуру повітря в термостаті вимірювали цифровим «РТ-

10/ПО1», а у в приміщенні - лабораторним ртутним термометром. Атмосферний 

тиск контролювався лабораторним барометром-анероїдом. Для відбору біогазу на 

аналіз в газоаналізаторі були змонтовані коркові газові крани.  

Електричне поле створювалося двома випуклими напівкруглими 

алюмінієвими пластинами 7 висотою 13 см і шириною 10 см, які розташовані 

навколо реактору 1 на ізоляційному каркасі. Напруга на пластинах, а отже, і 

напруженість електричного поля, регулювалась за допомогою лабораторного 

автотрансформатору 6 та контролювалась за показами вольтметру. Змінний струм 

мережі випрямлявся за допомогою діодного мосту 8. 

 Реактори мають загальний об’єм 3 дм3, який заповнювався субстратом на 

2 дм3. Максимальний об’єм газгольдера становив 2 дм3. Експеримент був 

виконаний за мезофільного режиму. Температура в термостаті підтримувалась на 

рівні 35±1 ºС. 
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Під час бродіння вимірювали обсяг виробленого біогазу, який приводили до 

нормальних умов для сухого газу. Визначали концентрацію вуглекислого газу в 

біогазі на основі вимірів концентрації вуглекислого газу в суміші газів, що 

складалась з газу у вільному просторі системи реактор-газгольдер та наступної 

порції виробленого біогазу. Визначалась таким чином концентрація метану в 

біогазі, кількість сухої речовини свіжого та переробленого субстратів, вміст золи 

в сухому залишку та ступінь деструкції сухої органічної речовини. Об’єм 

виробленого біогазу вимірювали візуально за показами рухомої частини 

газгольдера, а потім приводили отримане значення до нормальних умов для сухого 

газу за допомогою виразу [3]: 
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1л н
БГ,н . у БГ

л л

T P PV = - V
Т P P

 
⋅ ⋅ ⋅ 

 
,     (3.1) 

 

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

відповідно, С°  та кПа;  

лТ , лP  – температура та атмосферний тиск в лабораторному приміщенні, за 

яких виконувався експеримент, відповідно, С°  та кПа;  

БГV  – об’єм виробленого біогазу, дм3;  

нP  – тиск насиченої водяної пари, кПа. 

 Концентрацію вуглекислого газу в новій порції біогазу ( 2СО ,нпС ) обчислювали 

за допомогою рівняння, яке виходить із того, що об’єм вуглекислого газу в суміші 

газів рівний сумі об’ємів вуглекислого газу в компонентах суміші газів: 
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 де: 2СО ,сумС  – концентрація вуглекислого газу в суміші газів, що складається 

з газу у вільному просторі системи реактор-газгольдер та газу нової порції 

виробленого біогазу (вимірювали газоаналізатором), дм3; 

2СО ,впС  – концентрація вуглекислого газу в газі, що займає вільний простір 

системи реактор-газгольдер, дм3;  

нпV  – об’єм нової порції виробленого біогазу (вимірювали та приводили до 

нормальних умов для сухого газу за залежністю (3.1)), дм3; 

впV  – об’єм газу, що займає вільний простір системи реактор-газгольдер, дм3. 

Об’ємну концентрацію СО2 в біогазі визначено хімічним газоаналізатором 

«ГХЛ». Окремі аналізи складу біогазу, а саме СО2, СН4 та  інші гази виконано на 

газоаналізаторі «Landtec». 

 Кумулятивний вихід біогазу ( БГY ) на момент часу nτ  обчислено як 

накопичений біогаз за час бродіння ιτ : 

 

                                         ( ) ( )
1

i=n

БГ n нп i
i=

Y = Vτ τ∑ .                                (3.3) 

 

Значення сухої речовини в субстраті та значення зольності в сухому залишку 

вимірювали стандартним гравіметричним методом [201, 202]. 

 Вміст СОР в субстраті ( СОРf ) обчислювали за залежністю [5, 203]: 

 

100%СР А
СОР

S

m - mf =
m

⋅ ,     (3.4) 

 

де: СРm  – вага сухої речовини, г;  

Аm  – вага золи у сухому залишку, г;  

Sm  – вага свіжого субстрату, г. 

 Концентрацію метану в біогазі обчислювали за формулою [204]: 
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4 2
100 %СН СО ІНС = С С− − ,     (3.5) 

 

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

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

вуглекислого газу. Приймали, що концентрація інших газів у біогазі становить 2 %. 

 Середню концентрацію метану в біогазі, накопиченого за увесь період 

бродіння, визначали як частку між отриманим об’ємом метану в біогазі та 

біогазом: 

4

4
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де 
4СН ,iС  – концентрація метану в біогазі для i-го зняття показів, %;  

БГ,iV  – об’єм біогазу для i-го зняття показів, дм3. 

 Ступінь деструкції СОР субстрату д,СОРk , який характеризує ефективність 

перероблення субстрату, визначено за залежністю [5, 7]: 

 

 , 100%св п
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 Для експерименту використано два однакові за складом субстрати К0 та Кел, 

що складалися з коров’ячого гною. Останній мав такі характеристики: вміст сухої 

речовини в субстраті 20,79 %, вміст золи в сухій речовині 34,35 %. Субстрати 

розбавляли водою до вологості 92,2 %. В реакторі з субстратом Кел створено 

постійне електричне поле з інтенсивністю 0,95 В/см. 

В табл. 3.5 наведено отримані значення щодо об’єму біогазу, приведеного до 

нормальних умов для сухого газу, концентрації вуглекислого газу в суміші газів і 

у виробленому біогазі. 
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Таблиця 3.5 

 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 

 

 На рис. 3.18 наведено кумулятивний вихід біогазу в перерахунку на одиницю 

свіжої (внесеної) СОР. Із нього слідує, 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 
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фазу росту, яка практично ідентична в обох випадках. Рівень рН субстрату при 

цьому притаманний зазначеним етапам [205] і коливається в амплітуді 6,6 – 8 

протягом циклу. 

Рис. 3.18.  Кумулятивний вихід біогазу з одиниці об’єму субстрату (YБГ)   

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

 

 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. 

Достовірність одержаних результатів підтверджується їх порівнянням з 

результатами інших дослідників за однакових умов бродіння. Зокрема, О. Денніс 

показав, що вихід біогазу з коров’ячого гною без використання інокуляту 

становить 130 см3/г СОРсв на 30-ту добу бродіння [205]. 

Склад біогазу, отриманого при переробці субстратів К0 та Кел був наступний: 

39,2 % СО2, 58,8 % СН4; 2 % інші гази, 40,9 % СО2, 57,1 % СН4 2 % інші гази, 

відповідно. Вміст інших газів крім СО2 і СН4 в біогазі не перевищував 2 %. 

Враховуючи отриманий 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. 3.6 наведено результати вимірів об’єму біогазу, приведеного до 

нормальних умов для сухого газу, концентрації вуглекислого газу в суміші газів та 

у виробленому біогазі. 
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Таблиця 3.6 

Об’єм біогазу та концентрація вуглекислого газу в біогазі  

при переробці досліджуваного 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 

 

 На рис. 3.19 наведено залежності концентрації метану в біогазі від тривалості 

бродіння. 

 Ступінь деструкції СОР обчислювали за залежністю (3.7). Деструкція СОР 

становить 33,5 % та 37,6 % при переробці субстратів К0 та Кел відповідно. 
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 Рис. 3.19. Концентрація метану в біогазі (

4СНС ) залежно від  
            тривалості бродіння (τ) для: □ – К0; ○ – Кел. 
 
 В табл. 3.7 зведено інтегральні показники процесу бродіння. 

Таблиця 3.7 

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

субстратом. 

 Отримані результати свідчать про те, що постійне електричне поле у 

внутрішньому просторі реактора підвищує ефективність переробки біомаси, 

даючи суттєве збільшення виходу біогазу та метану, збільшує значення деструкції 

СОР та скорочує лаг-фазу процесу бродіння. Встановлення механізмів 

метаболічних процесів у субстраті під такого роду електрофізичним впливом є 

окремим напрямком наукового пошуку і потребує додаткових специфічних 

експериментальних досліджень та не ставилося за мету. Проте, запропонований 

підхід дозволяє підвищити загальну ефективність біогазових установок та 

частково, або повністю відмовитися від підігріву субстрату в кліматичних умовах 

України [31]. 

 

3.6 Розробка пристрою інтенсифікації процесу утворення біогазу 

  

Відомо, що недоліком більшості існуючих пристроїв для інтенсифікації 

виділення біогазу є те, що в якості стимулюючого впливу на мікроорганізми, які 

знаходяться в субстраті та беруть участь в біометаногенезі, застосовуються 

перемішування або підігрів речовини. Ці способи підвищення ефективності 

біогазової установки фактично вичерпали свій потенціал. Запропонована корисна 

модель пристрою належить до галузі переробки органовмісних відходів, зокрема 

до засобів для інтенсифікації виділення з них біогазу. 

Найбільш близьким за сукупністю ознак до зазначеного пристрою, що 

розробляється, є мішалка, яка містить встановлений з можливістю обертання 

навкруги своєї осі горизонтальний диск із закріпленими на ньому вертикальними 

стрижнями [207]. Недоліком даного пристрою є його недостатня ефективність. 

Для вирішення поставленої задачі в установці для інтенсифікації процесу 

утворення газу в біореакторі на вертикальному валу встановлено пристрій, що 

містить дві горизонтальні насадки у вигляді коліс-решіток, між якими встановлені 

вертикальні стрижні з металевим осердям, що зовні вкриті ізоляційною 
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оболонкою. Через верхнє колесо-решітку до стрижнів у шаховому порядку 

підведено регульовані негативний і позитивний потенціали. 

Запропонований пристрій, який зображено на рис. 3.20, розташовується в 

корпусі біореактору 1, по вертикальній осі якого розміщено вал 2, що проходить 

через гайку 3 з різьбою під черв’ячну передачу. Поза межами корпусу вал 2 

обертається приводом 4 та під’єднаний до блоку керування параметрами 

електричного поля 5. На валу 2 вище рівня біомаси в метантенку жорстко 

закріплене колесо-решітка 6, на якому встановлені стрижні 7, занурені в субстрат 

паралельно вертикальній осі корпусу. Останні, як зазначалося, мають металеве 

(провідне) осердя і вкриті зовні ізоляційною оболонкою: пластиком або іншим 

хімічно стійким непровідним полімером До них у шаховому порядку підведено 

негативний та позитивний потенціал за допомогою системи провідників, 

вмонтованих всередину колеса-решітки 6. Нижні кінці стрижнів з’єднані 

непровідним колесом-решіткою 8. Передбачено, що конструкція реактору має 

кришку, патрубок для відводу біогазу та кран для відбору субстрату. 

 

  
Рис. 3.20. 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. 
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Пристрій працює таким чином: вал 2 приводиться в рух за допомогою 

реверсивного привода 4. При його обертанні, разом з ним приводиться до руху 

також колесо-решітка 6 та встановлені на ньому стрижні 7. Останні, до яких за 

допомогою системи проводів, вмонтованих всередину колеса-решітки 6, 

підводяться в шаховому порядку позитивний та негативний потенціал, створюючи 

таким чином електричне поле, здійснюють стимулюючий вплив на задіяні в 

біометаногенезі мікроорганізми. Зовнішній ізоляційний шар стрижнів запобігає 

розтіканню струму в субстраті, а також корозії внутрішньої їх металевої частини. 

Інтенсивність впливу задається за допомогою блоку керування параметрами 

поля 5. Горизонтальні насадки, виконані у вигляді колес-решіток, не 

перешкоджають вільному перемішуванню субстрату та запобігають застою 

біомаси.  

Зазначені конструктивні особливості пристрою дозволяють створити в 

середовищі біореактору електричне поле, яке при дотриманні рекомендованого 

режиму, може підвищити обсяги виходу біогазової суміші, що призведе до 

зниження його собівартості та підвищення ефективності системи отримання 

біогазу в цілому. Пристрій можна використати не тільки при проектуванні нових, 

але й при модернізації існуючих біогазових установок різних типів. 

Отже, для використання в промислових умовах, було розроблено та 

запропоновано спеціальний пристрій для інтенсифікації виділення газу в реакторі, 

який одночасно виконує функцію ефективного перемішування субстрату і джерела 

рівномірного електричного поля, створючи оптимальні умови для розвитку 

мікроорганізмів. Параметри його визначаються виходячи із конкретних умов 

застосування, масогабаритних характеристик пристрою, геометричних розмірів 

біореактору й норм електробезпеки тощо.  

 

3.7 Методика визначення параметрів пристрою для інтенсифікації виділення 

біогазу в реакторі 

 

Задача розрахунку параметрів пристрою для інтенсифікації виділення 

біогазу в реакторі полягає у визначенні такого діаметру його вертикальних 
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електродів та відстаней між ними, при яких в об’ємі біореактору створюється 

максимально рівномірне електричне поле заданої інтенсивності, тобто відхилення 

від встановленої раніше оптимальної величини напруженості 0,95 В/см повинно 

бути мінімальним. Для цього необхідно мати математичний інструментарій, який, 

для прискорення розрахунків, необхідно реалізувати у вигляді прикладної 

програми. Це дозволить визначати зазначені конструктивні параметри на основі 

обчислення величини напруженості електричного поля в певних точках об’єму 

біореактору, з урахуванням фізичних властивостей середовища, в якому воно 

створюється. 

Таким чином, зазначена методика повинна складатися з двох частин – 

послідовності визначення напруженості поля в заданому місці біореактора та, 

безпосередньо, алгоритму розрахунку оптимальних конструктивних параметрів 

самого пристрою інтенсифікації виділення біогазу в реакторі, при яких 

створюється електричне поле визначеної величини.  

Із зазначеною метою застосовано послідовність розрахунку електричного 

поля в біореакторі у вигляді інтегральних рівнянь за методом вторинних джерел 

[208, 209] з можливістю побудови на їх основі ефективних чисельних алгоритмів 

комп’ютерного розрахунку полів і універсальних з точки зору їх використання за 

різних неоднорідних середовищ та складних форм границь їх розподілу. 

Зазначений метод припускає введення вторинних додаткових джерел у 

розв'язувані інтегральні рівняння. 

Очевидно, що розподіл вторинних джерел не може бути довільним, а 

повинен задовольняти відповідному інтегральному рівнянню. Вирішивши його, 

можна знайти об'ємний розподіл вторинних джерел і звести задачу до відомої 

методики розрахунку поля в однорідному середовищі по відомому розподілу 

первинних і вторинних зарядів. Таким чином, рішення задачі розрахунку поля в 

неоднорідному середовищі представляє собою два етапи: складання інтегральних 

рівнянь і знаходження за їх участю невідомих вторинних джерел; розрахунок 

еквівалентного поля в однорідному середовищі. Розрахунок електромагнітних 

полів методом вторинних джерел може бути зведений до рішення інтегральних 
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рівнянь Фредгольма II роду, властивості яких відомі і їхнє чисельне рішення 

принципових труднощів не викликає.  

Відповідно до методу, розподіл щільності σ вторинних зарядів задовольняє 

інтегральному рівнянню, при цьому поверхнева щільність заряду σ(Q) у точці Q, 

розташованій на границі розподілу областей однорідної провідності, визначається 

за формулою [208]: 

( ) ( )0
2 QQQ n E Qσ λ=

 

,    (3.8) 

 

де: 
0
Qn  - вектор одиничної нормалі до границі розподілу в точці Q;  

)(QE  - напруженість у точці Q, створена всіма зарядами, розподіленими на 

границях областей, крім заряду в точці Q, В.  

Тут параметр Qλ  залежить від провідності областей, що граничать: 

 

ei
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−

= ,      (3.9) 

 

де: iγ  - відносна провідність області, з якої спрямована нормаль до границі;  
eγ  - відносна провідність області, у яку спрямована нормаль до границі. 

Напруженість поля виражається через розподіл щільності заряду: 
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,    (3.10) 

 

де: QMr  - відстань між точкою спостереження Q (фіксованою), у якій 

визначається напруженість, і точкою М (змінною), у якій перебуває заряд 

Md SM )(σ ;  
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QMr  - вектор відстані між точками Q і М , спрямований з фіксованої точки Q 

у змінну точку М. Інтегрування проводиться за всіма границями областей, де 

розподілені із щільністю σ заряди - вторинні джерела. 

Підставивши значення )(QE  за формулою (3) у формулу (1), одержимо 

лінійне однорідне інтегральне рівняння Фредгольма ІІ роду щодо шуканої 

щільності σ заряду по границі з параметром λ: 

 

0),()()( =+ ∫
S

MQ d SMQKMQ σλσ ,   (3.11) 

де ядро інтегрального рівняння має вигляд: 
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= .   (3.12) 

Границя провідного тіла (бака біореактору) складається із ділянок 

(поверхонь) S+, S-, S0. (рис. 3.21). 

 
Рис. 3.21. Розрахункова модель розподілу електричного поля. 

 

В еквівалентному полі щільність заряду σ(Q) у будь-якій точці Q на ділянці 

S обумовлена напруженістю ( )E Q


. Це характерно й для всіх інших ділянок 

границі. У зв'язку із цим, якщо точка Q∈S, маємо: 
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,     (3.13) 

де: 0)( QnQE 



 - нормальна складова вектору напруженості. 

 Підставляючи (3.10) в (3.13), одержимо: 
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Таким чином, у випадку, якщо точка Qi перебуває на поверхні границі Si, то 

одержуємо однорідне інтегральне рівняння: 
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Математичні залежності у формі інтегральних рівнянь мають ту перевагу, 

що в них можна ввести додаткову інформацію про властивості шуканого поля. 

Таким чином, інтегральне рівняння (3.15) дозволяє знайти розподіл вторинних 

джерел σ (Q) на границі розподілу середовищ. При чисельному рішенні на ЕОМ 

інтегральні рівняння потрібно замінити лінійними алгебраїчними [209, 210]. 

Порядок алгебраїчних рівнянь залежить від кількості контрольних точок, у яких 

необхідно розрахувати повну шукану величину, і обмежується об'ємом 

оперативної пам'яті ЕОМ. 

Остаточно алгебраїчне рівняння для поверхні границі S має вигляд: 

∑
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Проміжні викладки одержаного виразу (3.16) наведені в [210]. В отриманому 

рівнянні aij і bi – коефіцієнти, що обчислюються за формулами: 
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Коефіцієнти алгебраїчних рівнянь містять ряд складових, що є визначеними 

інтегралами по елементах поверхні. Після перетворень, наведених в [210], для всієї 

поверхні границі розподілу середовищ S можна записати: 

1 1
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Виконаємо аналогічні перетворення всіх рівнянь до виду, зручного для 

програмування й рішення на ЕОМ. В остаточному варіанті рівняння являє собою 

алгоритм розрахунку шуканої щільності вторинних джерел в обраних 

розрахункових точках. В результаті розрахунку щільності вторинних джерел по 

границі jS  провідного тіла (бака біореактору) представляється можливим 

визначення напруженості поля в обраних точках об'єму. 

Отже, остаточні складові напруженості електричного поля в циліндричній 

системі координат дорівнюють: 
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Тож, на основі наведеного алгоритму визначення об'ємного розподілу 

напруженості електричного поля в біореакторі виконано його реалізацію у вигляді 

прикладної комп’ютерної програми розрахунку на ЕОМ “Furnace” (рис. 3.22) за 

такою послідовністю. 

1. Розрахунок миттєвого розподілу вторинних джерел на поверхні поділу 

середовищ із різною провідністю шляхом рішення інтегральних рівнянь. 

2. По миттєвому розподілу вторинних джерел розраховуються миттєві 

значення напруженості поля в обраних точках біореактору. 

3. Для одержання рішення достатньої точності щодо розподілу електричного 

поля в елементарних об'ємах біореактору, кількість контрольних точок не повинна 

бути меншою за 5000. Їх координати в програму розрахунку для біореактору 

циліндричної форми вводяться у вигляді ρq, φq, zq [209]. 

 

 
Рис. 3.22. Панель вводу початкових даних для розрахунку об'ємного 

розподілу напруженості електричного поля в біореакторі. 
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Виходячи з наведеного інтерфейсу програми розрахунку, видно, що в 

алгоритмі враховано такі вихідні дані, як: параметри середовища, в якому 

створюється електричне поле; матеріал, щільність, теплоємність та 

теплопровідність електродів і баку біореактору та їх геометричні розміри; задання 

для точності розрахунків кроків розбивання на елементарні частки поверхні і 

об’єму біореактору та електродів тощо. Запропонована програма дозволяє 

розрахувати величину напруженості електричного поля в кожній точці 

елементарного об’єму біореактору за методом вторинних джерел. 

Маючи наведений вище інструментарій, запропоновано заснований на 

ньому алгоритм вибору конструктивних параметрів пристрою інтенсифікації, який 

має наступну послідовність: 

1) весь обсяг баку біореактору з радіусом баку бR  та висотою бH  

розбивається на n елементарних поперечних зрізів у вигляді площин круглої 

форми; 

2) на кожній площині обирається i - та кількість випадкових контрольних 

точок, кількість яких обмежується лише обсягом оперативної пам’яті 

обчислювальної машини і для достатньої точності розрахунку повинна бути 

максимізована; 

3) в задану площину умовно поміщається пристрій для інтенсифікації 

виділення біогазу та обираються кроки відстані між його електродами еR∆  та 

радіусу електроду еr∆ ; 

4) відстань між електродами перебуває в обмеженому конструктивними 

параметрами баку біореактору діапазоні ее еmin maxRR R∆≤ ≤ , де ееmin RR ∆=  та 

4бе еmax RR r∆= − ⋅ , а крок радіусу електроду еr∆  - е min е е maxr r r∆ ∆ ∆≤ ≤ , де е minr∆  

приймається, виходячи із механічної міцності матеріалу електроду і умовно 

приймається рівним 1 мм, а 
2

б
ее max min

R
Rr∆ = − ; 

5) формуються масиви можливих відстаней між електродами Rγ  та їх 

радіусів rγ  в рамках вищезазначених обмежень;  
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6) за відомими методиками [211] формуються масиви можливих 

варіантів комбінацій Rγ  та rγ , які почергово вносяться в програму розрахунку 

напруженості у визначених вище точках; 

7) з отриманих таким чином величин напруженості електричного поля, 

розрахованих за умови кожної можливої комбінації Rγ  та rγ  обирається така 

комбінація, при якій відхилення від величини напруженості 0,95 В/см в масиві n 

точок було мінімальним, тобто забезпечується його максимальна рівномірність за 

обраних параметрів пристрою, що його створює. 

 

3.8 Висновки до розділу 

 

 Запропонована і використана задля проведення експериментів модель 

біогазової установки підтвердила свою працездатність та універсальність і може 

бути використана в науково-виробничих установах, що розробляють елементи 

технології виробництва біогазу, з метою удосконалення подібних пристроїв і 

розробки нових способів підвищення їх енергетичної та економічної ефективності, 

а також в навчальних закладах для демонстрації і дослідження процесу 

біометаногенезу. 

 В результаті проведених досліджень і аналізу отриманих даних, виявлено 

залежність біологічних ефектів в групах бактерій від характеру та інтенсивності 

впливу магнітного поля. Встановлено, що найбільш ефективним є постійне 

магнітне поле інтенсивністю до 15 мТл. При цьому спостерігався максимальний 

позитивний ефект, який дав збільшення кількості виробленого біогазу до 12%. 

 Проведена серія експериментів з використанням постійного електричного 

поля виявила оптимальний діапазон його напруженості в біореакторі, який дає 

можливість стимулювати життєдіяльність бактерій, задіяних у виробництві 

біогазу. Він складає 0,95±0,1 В/см. В результаті, в умовах термофільного режиму 

роботи біореактора, збільшено обсяги газовиділення до 20%. 
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 Дослідним шляхом встановлено, що оптимальний рівень напруженості для 

максимізації обсягів виходу біогазу в мезофільному температурному режимі 

роботи біогазової установки, також складає 0,95±0,1 В/см, при якій доведено 

можливість збільшення продуктивності установки. 

 Встановлено, що при заданих параметрах впливу спостерігається не тільки 

збільшення сумарного обсягу продукованого газу порівняно з контрольним 

показником, але й скорочення тривалості циклу до 5 діб, що зумовлює суттєве 

підвищення загальної ефективності роботи біогазової установки. 

 Вплив електричного поля на процес переробки біомаси виявився більш 

ефективним при мезофільному температурному режимі, що дає можливість 

суттєво зменшити затрати отриманого палива на власні потреби реактора і, таким 

чином, додатково підвищити ефективність процесу в цілому. Проведення 

повторних експериментів за тих самих умов показало подібні результати. 

Відхилення кількості зібраного біогазу як в динаміці, так і в цілому за цикл не 

перевищує 2,5%, що дозволяє вважати результати досліджень ідентичними та 

достовірними. 

 Визначати напруженість поля в контрольних точках об’єму біореактору 

доцільно за допомогою розробленого на основі метода вторинних джерел 

алгоритму, який передбачає розрахунок миттєвого розподілу останніх на поверхні 

поділу середовищ із різною провідністю шляхом рішення інтегральних рівнянь з 

наступним визначенням напруженості електричного поля. 

 Визначити оптимальні конструктивні параметри пристрою для 

інтенсифікації виділення біогазу можливо шляхом використання запропонованого 

алгоритму, заснованого на методі перебору комбінацій Rγ  та rγ  та послідовної 

підстановки їх в програму розрахунку об’ємного розподілу напруженості 

електричного поля. Із масиву даних обирається така комбінація, при якій 

відхилення від величини напруженості 0,95 В/см є мінімальним, тобто 

забезпечується його максимальна рівномірність.  

  



172 
 

РОЗДІЛ 4 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ З ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СПАЛЮВАННЯ БІОГАЗУ 

 

4.1 Кількісна оцінка енергоефективності камерних печей з викатним подом 

 

В даному розділі викладено результати експериментального обґрунтування 

можливості застосування електричних полів для управління процесами 

формування теплових потоків та перерозподілу теплоти всередині камери 

нагрівальних печей. Це дозволить використовувати низькокалорійні, у порівнянні 

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

промислових підприємств при дотриманні заданого температурного режиму та не 

виходячи за межі економічної доцільності переходу на таке альтернативне 

джерело енергії. 

Зараз у промисловості України найбільш енерговитратними у використанні 

об’єктами є нагрівальні печі, які працюють на природному газі. Вони являють 

собою різноманітні за конструкцією теплові агрегати, які містять до того ж багато 

допоміжного обладнання. Самі печі включають в себе робочий простір і пристрої 

для генерації теплоти (пальники). До складу допоміжного обладнання входять 

пристрої для утилізації теплоти та очищення димових газів, вентилятори, 

димососи, димові труби, контрольно-вимірювальні прилади та системи управління 

піччю.  

Зазначений клас технологічних агрегатів є найпоширенішим, оскільки їх 

застосовують в чорній і кольоровій металургії, машинобудуванні та ін. Але, як 

відомо, такі печі мають ряд певних проблем, обумовлених в основному недоліками 

конструкцій, що призводить до великих втрат теплової енергії і як наслідок - до 

зниження енергетичної ефективності установки. 

На жаль, питання впливу електричних полів (особливо слабких, з напругою 

до 1 кВ) на формування теплових потоків у печах, що розглядаються, не достатньо 
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вивчене і залишається відкритим. Інтенсифікації процесу теплообміну в 

необхідній області промислового нагрівального пристрою, зазвичай, не 

приділяється гідної уваги. Це лише частково задовольняється зміною його 

конструкції і традиційної аеродинаміки, що є недостатнім [212, 213]. 

Впровадження перелічених заходів в комплексі з використанням запропонованого 

методу підвищення енергоефективності на основі впливу на зазначений процес 

електричним полем може дати значну економію витрат підприємства на органічне 

паливо і знизити його долю в структурі собівартості продукції.  

Для вирішення питання щодо можливості використання в промислових 

газових печах менш калорійного біогазу, не порушуючи при цьому технологічних 

режимів, необхідно мати реальну картину і можливість перерозподілу 

температурного поля в тепловій камері задля переміщення надлишкової енергії з 

одних (так званих «мертвих») їх зон до тих, де і здійснюється необхідна передача 

теплоти металу. Розв’язання першої задачі – одержання існуючої картини 

розподілу теплової енергії в печі виконано на основі використання математичної 

моделі [180], яка містить в явному вигляді як енергетичні характеристики, так і 

конструктивні параметри об'єкта. 

Для цієї моделі вихідними даними є: режими складових термообробки в 

камерній печі з викатним подом - відпал, відпуск і гартування; розміри заготовок 

металу, що нагрівається - довжина, ширина, і товщина; маса і якість останнього; 

вид палива - природний  газ. Розподіл температури розраховується за допомогою 

чисельного методу і при використанні відомої інженерної методики. Остання 

дозволяє врахувати різні варіанти способів опалення і зміну аеродинамічних 

параметрів печі (розмірів і місця розташування в ній витяжних вікон). 

Розрахунки ведуться в наступній послідовності: теплообмін в робочому 

просторі печі в період її розігріву; нагрів металу; теплообмін в період охолодження 

металу; складання теплового балансу періодів нагріву і витримки. Особливістю 

розрахунку такого теплообміну випромінюванням є те, що кладка в них не є 

адіабатною, а поглинає або віддає тепло. Вона охолоджується під час завантаження 

і при посадці холодного металу, тому в перший період нагріву є істотним 
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споживачем тепла і по температурі сильно відрізняється від адіабатної до тих пір, 

поки з плином часу не прогріється. 

Запропонована модель була перевірена на адекватність реальним процесам в 

умовах ПАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення». 

Середньостатистична відносна похибка прогнозу не перевищила 4% [180]. То ж, 

на основі цього математичного аналогу нагрівальної газової печі, був проведений 

обчислювальний експеримент з дослідження об'ємного розподілу в ній теплової 

енергії. 

 На  рис. 4.1 як приклад наведено отриману картину розподілу температур від 

755 до 1145°С в камері для режиму «нагрів» термообробки, що відповідає моменту 

часу t = 1215 хв. від початку процесу. Зазначений інтервал температур був 

розділений на 6 рівних діапазонів. 

 

 
 Рис. 4.1. 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. 
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 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: 

 

  
A

zzzzyyyyxxxx
A a

tatatatatata
t 443344334433 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

= , (4.1) 

 

де Aa  – коефіцієнт теплопровідності заданої точки А, Вт/(м· K );  

3 4 3 4 3 4, , , , ,x x y y z za a a a a a  – коефіцієнти теплопровідності між заданою точкою 

А і сусідніми точками в тривимірному просторі (x, y, z), Вт/(м· K );  

, , , , ,x 3 x 4 y 3 y 4 z 3 z 4t t t t t t  – розрахункові температури між тими ж точками,K . 
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де k – коефіцієнт тепловіддачі граней контрольного об'єму, Вт/(м·K);  

∆ x, ∆ y, ∆ z – відстань між точками контрольного об'єму, м;  
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δx , δy, δz – відстань між точкою А і точками контрольного об'єму (x1, x2, y1, 

y2, z1, z2), м. 

 

 За кількістю точок, що належать зазначеним температурним діапазонам, 

розрахований відповідно їх відносний: 6,4% (17452 точки); 6,7% (18405 точок); 

11% (30555 точок); 22,6% (61996 точок); 40,8% (112221 точка); 12,5% (34114 

точки), а потім і реальний: 0,32 м3; 0,34 м3; 0,55 м3; 1,14 м3; 2,06 м3; 0,63 м3 об`єм. 

Маючи зазначену інформацію, визначено кількість теплової енергії, що припадає 

на розглянуті зони. В даному випадку теплоносієм є сухе повітря. Знаючи 

відповідну його теплоємність [83] і обсяг, який він займає отримаємо, що на першу 

зону 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, яка і нагріває його, в той час, як заготовки знаходяться в зоні з 

малим вмістом теплоти в нижній частині камери. Зміна місць розташування 

пальників і витяжних вікон за результатами вирішення оптимізаційної задачі [214] 

не дали суттєвого результату щодо перерозподілу теплової енергії. В зоні 

розташування садки з металевими виробами її кількість збільшилася лише на 12%.  

 Відомі також дослідження теплових потоків у нагрівальних печах, що 

розглядаються [191], відповідно яким, поруч із зазначеною садкою пічні гази, які 

направляються у канал для їх відведення, мають незначну щільність у порівнянні 

з її значенням поблизу садки печі. Цей факт свідчить про те, що вони, фактично, 

не віддавши теплову енергію металу, виносять її у навколишнє середовище. 

 Збільшити кількість зазначених газів поблизу садки міг би незначний 

тепловий потік, який би перетинав їм шлях (так звана «теплова завіса»). 

Реалізувати його можливо за допомогою відповідно розташованих додаткових 

газових пальників невеликої потужності. Проте, це вимагатиме, по-перше, 

конструктивних змін в печі, по-друге, рухаючись за тими ж законами 

аеродинаміки, потік цієї «теплової завіси» втягуватиметься у відхідні гази, і для 
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отримання необхідної ефективності треба буде додатково витратити значну 

кількість природного палива. 

 Незважаючи на те, що питання іонізації полум’я натепер є достатньо 

вивченим [166], що ж до кількості іонізованих часток в ньому ї на конкретній 

відстані від пальника у відхідних газах воно залишається не з’ясованим. Так, аби 

впевнитися у реальній можливості використати направлений електричним полем 

потік іонізованих продуктів згорання природного газу у якості запропонованої 

«теплової завіси» щодо відхідних газів нагрівальної печі, необхідно провести 

додаткові експериментальні дослідження. 

 

4.2 Щодо можливості керування тепловими потоками в камері нагрівальної  

печі просторовим електричним полем 

 

Як відомо, щільність теплового потоку на шляху відведення продуктів 

згорання нерівномірна і в зоні знаходження садки з металом вона значно менша, 

ніж поблизу протилежної стінки печі. Змінити розподіл зазначеної щільності, за 

припущенням, можливо шляхом створення теплового бар’єру безпосередньо у 

зазначеному місці камери печі. Виходячи з того, що в продуктах горіння наявні 

іонізовані частки, зробити це найпростіше електричними методами. Питання ж 

впливу електричних полів (особливо слабких, з напругою до 1кВ) на формування 

таких теплових потоків не достатньо вивчене і залишається відкритим. 

Інтенсифікації процесу теплообміну в певній області промислового нагрівального 

пристрою, зазвичай, не приділяється значної уваги або це частково реалізується 

зміною його конструкції і аеродинаміки, що є недостатнім [212, 213]. 

Впровадження перелічених заходів в комплексі з використанням запропонованого 

методу підвищення енергоефективності печі на основі створення «теплової завіси» 

на шляху відхідних газів енергії електричного поля може дати не тільки значну 

економію витрат підприємства на природний газ і знизити його долю в структурі 

собівартості продукції, а і взагалі замінити його на менш калорійний біогаз.  
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Тому, виходячи із вищезазначеного, для реалізації поставленої мети 

необхідно дослідити ефективність використання електричних полів для 

інтенсифікації процесів теплообміну на фізичній моделі печі та розробити 

відповідні методики щодо запропонованого способу управління тепловими 

потоками.  

Для проведення зазначеного експерименту було створено спеціальну 

установку, принципову схему і зовнішній вигляд якої наведено на рис. 4.2 – 4.3. 

 
 

Рис. 4.2. Принципова схема експериментальної установки: 

1 – теплоізольований канал відхідних газів; 2 – пальник; 3 – 

електроіскровий запальник; 4 – досліджувана пластина; 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. 
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Рис. 4.3. Зовнішній вигляд експериментальної пічної установки. 

 

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. Витрату природного газу та повітря 

вимірювали газовим лічильником 15 типу Gallus 2000 G4 та стандартною 

вимірювальною діафрагмою 16, відповідно. Електрична частина 

експериментальної установки дозволяє змінювати величину постійної напруги 

заданої полярності і подавати її на досліджувані пластини 4 та пальник 2, в 

діапазоні 0 – 1000 В. Для уникнення похибок вимірювання, пов’язаних з ефектом 

наведення напруги на елементи термопар, було задіяно безконтактний метод з 

використанням лазерного пірометра, що дозволило отримувати 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 
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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 природного газу електричними 

методами. Результати дослідження представлено на рис. 4.4, 4.5. 

 
 

 
Рис. 4.4. Результати експериментальних досліджень керування тепловими  

      потоками електричними методами, де дослідні пластини в  

 установці розташовані у верхній частині поблизу футерування  

та центру каналу відхідних газів, відповідно. 
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 Рис. 4.5. Результати експериментальних досліджень керування тепловими  

потоками електричними методами, де дослідні пластини в  

установці розташовані у нижній частині поблизу футерування та  

центру каналу відхідних газів, відповідно. 

 

Як видно з наведених графіків, температури обох протилежних пластин 

зростають, але спостерігається різна динаміка нагріву у відповідності з величиною 
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прикладеної напруги, причому зміна полярності має неявно виражений характер. 

На нижніх пластинах, розташованих ближче до центру печі, спостерігається 

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

повздовжня швидкість теплового потоку викликана лише аеродинамічною 

складовою і з проходженням димових газів по камері печі вона не змінюється. Під 

дією ж 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, проведені дослідження показали, що ступінь 

іонізації продуктів згорання газу є достатньою для створення суттєвого 

додаткового теплового потоку, а вплив електричного поля на процес керування 

ним – незаперечним, навіть, при допустимих напругах до 1 кВ.  

 Аналіз отриманих результатів досліджень показав, що вплив електричного 

поля на процес формування теплових потоків є незаперечним і помітним, навіть, 

при напругах до 1 кВ, як і передбачалось в [213]. Очевидно, що для підвищення 

ефективності такого способу управління необхідно, перш за все, скласти 

математичну модель розподілу теплоти всередині пічної установки під дією 

електричного поля, що дозволить аналізувати процеси теплообміну і максимально 

їх інтенсифікувати.  

 

4.3 Моделювання температурного режиму в каналі відведення димових газів  

за наявності просторового електричного поля 

 

 Розглянуті вище результати експериментальних досліджень щодо 

можливості керування тепловими потоками в нагрівальних камерах шляхом 

впливу на іонізовані частки продуктів згорання палива електричним полем 

свідчать про реальність запропонованого методу. Очевидно, що для його реалізації 

на промисловій нагрівальній печі, необхідно мати відповідну математичну модель, 

яка б характеризувала залежність температури у заданій конкретними 
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координатами точці камери від величини та знаку електричного потенціалу в ній 

(чи відповідно прикладеної напруги). 

 Як приклад, отримання такої залежності шляхом реалізації спланованого 

факторного експерименту на реальному об’єкті, виконано на розглянутій вище 

установці. Планування дослідів здійснено задля досягнення максимальної точності 

прогнозування при мінімальній кількості проведених операцій і збереженні 

статистичної достовірності результатів. Матриця дробного факторного 

експерименту типу 25 за відомими методиками [215] враховувала кілька 

параметрів, які впливають на розподіл температури всередині каналу відведення 

газів, а саме: U – напруга між електродом та пальником (В), h – відстань між 

розглядуваною точкою (пластиною) і повздовжньою віссю камери (м), H – відстань 

між зазначеною пластиною і верхньою межею камери (м), α – кут нахилу пластин 

по відношенню до повздовжньої вісі (радіан). Крім того, вирішено також 

враховувати полярність поданої напруги. Матрицю діапазону значень 

досліджуваних параметрів, що враховуються у математичній моделі, представлено 

у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1  

Діапазон значень врахованих у  математичній моделі параметрів  

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 математична модель виду: 
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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) +   (4.9) 

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

 

де bi – коефіцієнти моделі, 1,15i = . Значення останніх наведено в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Коефіцієнти моделі нагрівальної установки 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 

 

Похибка прогнозування температури всередині нагрівальної установки за 

наявності електричного поля визначалась за допомогою  отриманої математичної 
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моделі згідно [215]. Відповідність прогнозованої температури Tп дійсній Tд 

одержано у вигляді: 

 

дп TT 10 αα += ,      (4.10) 

 

де: дTTTTn TrT
дппд

σσα /0 −= ; TдTTT ппд
r σσα /1 = . 

Тут nT , дT  – середні значення прогнозованих і дійсних температур, °С; 
пдQQr  – 

коефіцієнт кореляції між ними; 
пQσ , 

дQσ  – середньоквадратичні відхилення, 0α , 1α  

- емпіричні коефіцієнти при розрахунку прогнозованих температур. Зазначені 

величини обчислено за формулами: 
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L

д д п п

ТпТд
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Т Т Т Т
r

L σ
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∑ ,             (4.13) 

де: L  – обсяг статистичної вибірки (кількість проведених вимірів). 

Середньоквадратична абсолютна похибка вимірів визначалася як: 

 
*

nTpn tT σ=∆ ,      (4.14) 

 

де: pt – коефіцієнт Стьюдента, що береться з таблиці відповідного розподілу 

[215] для заданої вірогідності й кількості ступенів свободи 1−= Lk . У 
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розглянутому випадку вірогідність прийнята 0,05p = . Тут *
nTσ – залишкове 

середньоквадратичне відхилення, що обчислено за формулою: 

( ) ( )∑ −−=
L

nnT LTT
n

1

2** 1/σ .     (4.15) 

Результати відповідності прогнозованого значення температури пластини 

дійсному у випадку “–“ та “+” полярності на пальнику наведено на рис. 4.6. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.6. Відповідність прогнозованого значення температури пластини  

 дійсному у випадку знаку полярності на пальнику: а) ”–“; б) “+” 
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В результаті, середньоквадратична відносна похибка прогнозу визначена в 

такий спосіб: 

 

%100/ max ⋅∆= nnT TT
n

δ ,     (4.16) 

 

де: maxnT  – граничне значення прогнозованої температури, °С. 

 

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

математичної моделі підтверджена її адекватність реальним процесам. 

Середньоквадратична відносна похибка прогнозу дорівнює 
( )

1 79
nT , %δ
−
=  та 

( )
3 04

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

даної моделі дає можливість керувати тепловими потоками в експериментальній 

установці за допомогою просторового електричного поля з метою інтенсифікації 

процесу теплообміну у заданій точці каналу відведення газів. 

 

4.4. Оцінка ефективності використання електричного методу керування  

       тепловими потоками в нагрівальній печі у промислових умовах 

 

Очевидно, що для підтвердження ефективності запропонованого способу в 

реальних умовах і створення засобів його впровадження в промисловості, перш за 

все, необхідно провести серію промислових експериментів, що й було реалізовано 

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

магнієвий комбінат», де для термічної обробки металу встановлено камерну піч з 

викатним подом, яка опалюється природним газом. В табл. 4.3 наведено режимну 

карту роботи зазначеного устаткування, яку складено при температурі повітря на 

горіння 40°С, газу - 23°С; щільності газу 0,691 кг/м3 і нижній теплоті згоряння 

8091 ккал/м3. 
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Таблиця 4.3 

Режимна карта роботи печі відпалу лиття цеху №10 ТОВ «ЗТМК» 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Одиниця 

вимірювання 
Показник 

1 Паливо - Природний газ 

2 Тип пальника - інжекційний 

3 Кількість пальників шт. 4 

4 Теплопродуктивність ккал/год 708468 

5 Продуктивність кг/год 910 

6 Витрата газу м3/год 81,62 

7 Тиск газу в колекторі кг с/см2 0,3 - 0,4 

8 Тиск газу на пальнику кг с/см2 0,2 - 0,4 

9 Робоча температура  °С 925 

10 Коефіцієнт витрати повітря - 2,41 

11 Питома витрата палива м3/кг 0,0897 

12 Коефіцієнт використання теплоти % 60,94 

13 Коефіцієнт корисної дії % 18,5 

 
Для виявлення причин її низької енергоефективності було розраховано 

тепловий баланс [217], за результатами якого визначено головні статті витрат 

теплової енергії, де найбільшу частину складає теплота, що втрачається з 

відхідними газами (37,7%). 
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На рис. 4.7 представлено схему реалізації методу, де між пальником 1 і 

садкою з металом, що нагрівається, створюється 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. 4.7. Застосування електрофізичного методу керування тепловими 

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

промислового підприємства. 

 
Витрата природного газу вимірювалась газовим лічильником типу РГ 40, 

значення температур садки та склепіння – безконтактними лазерними пірометрами 

Optris LaserSight. Експерименти проведено з дотриманням заданого технологією 

температурно-часового режиму відпалу металу, результати якого наведено на 

рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Графіки експериментальних значень температур відпалу металу: 

1 − без подачі напруги, 2 − під напругою 1000 В на садку металу. 

 
Аналіз графіків показує, що за умови використання запропонованого 

способу на камерній печі знижується її інерційність. Деталі швидше досягають 

потрібних температур та спостерігається більш прямолінійна крива відпалу. Все 

це свідчить про високу рівномірність нагріву садки й забезпечує кращу якість 

нагріву металу. На рис. 4.9 показано динаміку витрат природного газу у базовому 

режимі та за умови використання електричного поля у процесі нагрівання і 

витримки садки металу. Скачки на графіках відповідають почерговому включенню 

пальників. 

 
Рис. 4.9. Динаміка витрат природного газу у процесі нагрівання і витримки  

садки металу: 1 - за умови використання електричного поля;  

2 - базовому режимі. 
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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 застосування електричного поля, 

не змінюючи конструкцію печі і застосовуючи ті ж пальники, можна забезпечити 

необхідні температурні і режимні показники процесу нагріву металу. При цьому, 

не будуть порушуватись вимоги електробезпеки, оскільки на пальнику напруга 

відсутня, а її величина на садці не перевищує 1000 В. 

 

4.5 Засоби забезпечення раціональних енергетичних параметрів нагрівальної  

печі з просторовим електричним полем в її камері 
 

Оскільки вартість природного газу, як одного з головних видів палива в 

Україні, стрімко зростає, питання використання альтернативних та відновлюваних 

джерел енергії, особливо у промисловості, набуває зараз все більшої актуальності. 

Вирішенням цієї проблеми може стати впровадження біогазових технологій, в 

першу чергу, у металургійну галузь [7, 37] для енергозабезпечення термічних та 

нагрівальних печей. Енергоефективність роботи останніх є досить низькою, проте 

їх технологічні та екологічні вимоги до вмісту типових баластних та шкідливих 

домішок у складі біогазових сумішей, таких як двооксид вуглецю (CO2) та 

сірководень (H2S), є відносно низькими [219, 220]. Тому за наявності необхідної 

наукової бази, розробки відповідних технічних заходів у цьому напрямку та 

визначення рівня економічної доцільності переведення зазначених агрегатів на 

біогазову суміш, тенденція може набути широкого розповсюдження. 

Відомо, що паливні властивості біогазової суміші є близькими до 

природного газу [18], тому пічним агрегатам, що працюватимуть на ньому, будуть 

притаманні подібні недоліки, а саме нерівномірний розподіл температурного поля, 

тобто наявність зон з різною щільністю теплової енергії та низька керованість 

теплового потоку в їх нагрівальних камерах. Окрім того, інтенсифікації процесу 

теплообміну у певній області таких нагрівальних пристроїв, як зазначалося раніше, 
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не приділялося належної уваги. Це питання не вирішується також зміною 

конструкції й аеродинамічних характеристик агрегату [179]. 

Враховуючи, що вплив електричного поля на процес розподілу температури 

у нагрівальних камерах є незаперечним і проявляється вже за відносно низької 

його напруженості, яку можна забезпечити допустимою у промислових умовах 

напругою, впровадження запропонованого методу підвищення 

енергоефективності зазначених промислових печей, за умови переведення їх на 

біогазове паливо, може суттєво знизити долю витрат на енергію у собівартості 

продукції підприємств, що розглядаються. Проте, в існуючих дослідженнях 

питання оптимізації енергетичних параметрів печі, таких як витрата газу та 

напруженість електричного поля в ній, за допомогою яких пропонується керувати 

процесом нагріву, до цього часу взагалі не вивчалися. 

Для вирішення такої задачі необхідно мати відповідну математичну модель, 

яка б одночасно враховувала вплив зазначених і конструктивних параметрів 

об’єкта на щільність теплової енергії у місці розташування заготовки, що 

нагрівається. Раніше, як приклад, вже отримана залежність температури в 

заданому місці нагрівальної камери печі від напруги між електродом та пальником, 

кутом нахилу металевої заготовки до повздовжньої осі, але в ній витрата палива є 

сталою величиною. А це унеможливлює використання її задля мінімізації обсягу 

використаного біогазу за рахунок утилізації теплоти відхідних газів 

запропонованим електрофізичним методом. 

Отже, для підвищення енергоефективності камерної нагрівальної печі, що 

працюватиме на біогазовому паливі, слід за розглянутою вище методикою 

отримати більш універсальну математичну модель і на її основі створити 

відповідну систему управління процесом. Враховуючи те, що піч зможе працювати 

на різноманітному паливі: природному газі, біогазі, а то і на будь-якій газовій 

суміші, у якості керуючих впливів такої системи необхідно розглядати витрати 

палива заданої калорійності і величину напруги між садкою з металом і пальником. 

Встановлено [221, 222], що вплив електричного поля на процес розподілу 

температури у нагрівальних камерах, де у якості енергоносія використовують 
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природний газ, є незаперечним і проявляється вже за відносно низької 

напруженості. Отже, в печах на біогазовій суміші слід спостерігати подібні явища 

через схожість їх головного компонентного складу. Проте, в існуючих 

дослідженнях питання оптимізації енергетичних параметрів у камері печі, таких як 

витрата газу та напруженість електричного поля, за допомогою яких управляють 

процесом нагрівання у печі, не розглядалися і потребують додаткового аналізу та 

створення відповідної методики їх визначення та схеми управління. Отже, 

впровадження методу підвищення енергоефективності нагрівальних печей, які 

працюють на біогазовій суміші, на основі застосування електричного поля у якості 

управляючого впливу на теплові потоки разом із запропонованим схематичним 

вирішенням може дати значну економію витрат підприємств на біогазова суміш та 

знизити його долю у структурі собівартості продукції. 

Для вирішення завдання підвищення енергоефективності нагрівальних 

газових печей необхідно володіти інформацією щодо розподілу температурного 

поля в їх камері та мати можливість визначати зони з різною щільністю теплової 

енергії. За допомогою роботи [221] можна встановити зазначені дані з урахуванням 

конструктивних параметрів об’єкта, а у роботі [222] отримано математичну модель 

залежності температури заготовки, яку розміщено в камері газової печі, від місця 

її розташування, напруги між електродом та горілочним пристроєм, кутом нахилу 

заготовки до повздовжньої осі пічного агрегату, та підтверджено її адекватність. 

Проте, у поданій математичній послідовності витрата газу є сталою величиною, 

що унеможливлює використання її для оптимізаційних задач за економічним 

критерієм, тобто мінімізацією витрат газу та компенсації нагрівання за рахунок 

впливу електричної складової. Окрім того, у наявних дослідженнях які паливо 

біогазова суміш не розглядали взагалі. 

Отже, для підвищення енергоефективності камерної нагрівальної печі слід 

розробити універсальну методику визначення оптимальних енергетичних 

параметрів у її камері за наявності просторового електричного поля та створити 

відповідну систему управління. Останні повинні бути актуальними для будь-якої 

газової суміші та для біогазової зокрема. 
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Для створення зазначеної методики на першому етапі необхідно виконати 

експериментальні дослідження на конкретному об’єкті промислового 

підприємства задля встановлення взаємозв’язку між параметрами пічної 

установки, такими як витрата газу, напруженість електричного поля в її камері та 

габаритні характеристики. Для досягнення максимальної точності прогнозування 

за мінімальної кількості виконаних операцій, а також збереження статистичної 

достовірності результатів експерименту необхідно здійснити його планування за 

загальновідомими методиками [215]. 

Матрицю планування експерименту для отримання зазначеної моделі, 

розглянутої у попередньому розділі газової нагрівальної печі ТОВ «Запорізький 

титано-магнієвий комбінат», за наявності просторового електричного поля 

представлено у табл. 4.4. В ній враховуються параметри об’єкта, які впливають на 

розподіл температури всередині установки, а саме:  витрату біогазової суміші Q , 

м3/год.;  напругу між заготовкою та пальником U , В; координати розташування 

заготовки , , x y z , м. Діапазон значень зазначених параметрів, що враховуються у 

досліджені, наведено у табл. 4.5. 

Таблиця 4.4 

Матриця планування експерименту температурного режиму газової 

нагрівальної печі за наявності просторового електричного поля 

№ Коефіцієнти Q U x y z 

1 2 3 4 5 6 7 

1 b0 + - - - - 

2 b1 + - - - + 

3 b2 + - - + + 

4 b3 + - + + + 

5 b4 + - + - - 

6 b5 + - + - + 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

7 b6 + - + + - 

8 b7 + - - + - 

9 b8 + + - + - 

10 b9 + + - - - 

11 b10 + + + - - 

12 b11 + + - - + 

13 b12 + + + + - 

14 b13 + + + - + 

15 b14 + + - + + 

16 b15 + + + + + 

17 b16 - - - - - 

18 b17 - - - - + 

19 b18 - - - + + 

20 b19 - - + + + 

21 b20 - - + - - 

22 b21 - - + - + 

23 b22 - - + + - 

24 b23 - - - + - 

25 b24 - + - + - 

26 b25 - + - - - 

27 b26 - + + - - 

28 b27 - + - - + 

29 b28 - + + + - 

30 b29 - + + - + 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

31 b30 - + - + + 

32 b31 - + + + + 

 

Таблиця 4.5 

Діапазон значень параметрів, врахованих у математичній моделі 

нагрівальної печі 

Параметр Максимальне значення Мінімальне значення 

Q , м3/год. maxQ  minQ  

U , В maxU  minU  

x , м maxx  minx  

y , м maxy  miny  

z , м maxz  minz  

 

За результатами проведеного дробного факторного експерименту відповідно 

до складеною задля цього матриці одержано потрібну математичну модель у 

вигляді:  

( ) ( ) ( )0 1 2 3 4 5 6 7 8, , , ,T f U Q x y z b b U b Q b x b y b z b U Q b U x b U y= = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )9 10 11 12 13 14 15 16b U z b Q x b Q y b Q z b x y b x z b y z b U Q x+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )17 18 19 20 21 22b U Q y b U Q z b U x y b U x z b U y z b Q x y+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +     (4.17) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )23 24 25 26 27 28b Q x z b Q y z b x y z b U Q x y b U Q x z b U Q y z+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +  

( ) ( ) ( )29 30 31b U x x z b Q x y z b U Q x y z+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

 

де: Т – температура в заданій області печі, °С;  

ib  – коефіцієнти моделі, 1,31i = . 
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Запропонована система управління енергетичними параметрами пічної 

нагрівальної установки, блок-схема якої наведено на рис. 4.10, включає в себе такі 

основні складові блоки вихідних даних (калорійність біогазової суміші та режим 

нагрівання заготовки): порівняння поточної температури та заданої технологічним 

режимом, визначення необхідних значень витрати газу та величини напруги між 

пальниковим пристроєм та заготовкою.  

 
 

 Рис. 4.10. Блок-схема системи управління енергетичними параметрами     

                           пічної нагрівальної установки. 

 
Тут: minQ , maxQ  – мінімальне та максимальне значення витрати газу, м3/год., 

відповідно; Q∆  – крок подавання газу, м3/год.; lQ , sQ  – поточне значення 

необхідної витрати газу без та з системою управління, м3/год., відповідно; 

lQ  , min maxsQ Q Q∈  , м3/год.; .д іT , .тех іT – поточна температура нагрівання 

заготовки та необхідна за технологією, °С, відповідно; minU , maxU  – мінімальне та 

максимальне значення напруги, В, відповідно; U∆  – крок змінювання напруги між 

пальником та садкою, В; iU  – поточне значення напруги, В; min maxjU U U∈  , В; 
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eeW  – кількість енергії, що споживає електрична частина пічної установки [9] за 

цикл, кВт⋅год.; B  – витрати на енергоресурси без системи управління за крок часу 

τ∆ , грн./крок; оптB  – витрати на енергоресурси з системою управління за крок 

часу τ∆ , грн./крок; B∑ , оптB∑  – сумарні витрати без системи управління та з 

нею, відповідно, грн./цикл; E  – економія витрат на енергоресурси від 

впровадження системи управління, грн./цикл. 

Функціонування запропонованої схеми управління відбувається наступним 

чином: 

- визначають коефіцієнти моделі; 

- задають технологічний графік нагрівання печі з кроком за часом τ∆ ; 

- подають газову суміш з технічно мінімально можливою витратою minQ ; 

- у блоці порівняння поточну температуру за датчиком .д іT  порівнюють із 

значенням, заданим технологією на даному проміжку часу .тех іT . 

Якщо значення температури не відповідає потрібній величині, напругу 

автоматично збільшують на крок U∆  до досягнення граничної maxU  і, таким 

чином, знаходять усі можливі комбінації величини напруги та витрати газу для 

досягнення потрібної температури. Якщо після цього зростання є недостатнім, то 

система дає сигнал на підвищення кількості газу на крок подавання Q∆ . 

Отже, визначення раціональних параметрів витрати газу Q  та напруги U

відбувається методом повного перебору, шляхом послідовної підстановки всіх 

можливих їх значень до отриманого полінома на кожному кроці змінювання 

температурного графіку з урахуванням відповідних обмежень. З масиву даних за 

економічним критерієм обирають найбільш економічно вигідну їх комбінацію, за 

якої витрати на енергоресурси будуть мінімальними. 

Економію підприємства на енергетичні ресурси E  для роботи нагрівальної 

печі визначають різницею між сумарними витратами на кожному кроці τ∆

температурного графіку нагрівання за цикл без системи управління B  та з нею 

оптB , грн./рік:  
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оптE B B= −∑ ∑ .                                                   (4.18) 

Отже, запропонований математичний апарат дозволить визначати 

раціональні значення вихідних енергетичних параметрів пічної установки, та 

таким чином більш точно прогнозувати кількість будь-якої газової суміші, в тому 

числі і біогазової, яку можливо економити у межах економічної доцільності за 

умов будь-якого промислового підприємства. 

В Україні, за існуючих високих тарифів на природний газ, використання 

біогазової суміші, що є відносно низьким за собівартістю, в якості альтернативи, є 

як ніколи актуальним, особливо для термічних та нагрівальних печей 

металургійної галузі промисловості. Для ефективного використання останніх 

запропоновано методику визначення та схему управління оптимальними 

енергетичними параметрами пічної установки, що працює на біогазовій суміші, за 

наявності електричного поля в її камері, виходячи з економічної доцільності та 

вимог до технології нагрівання. Наведені результати стануть основою для 

подальших досліджень щодо можливості застосування біогазової суміші за умов 

металургійних підприємств України та Запорізького регіону зокрема та етапом 

створення відповідного інструментарію підвищення енергоефективності 

установок, що працюють на зазначених низькокалорійних газах, та дозволять 

знизити кінцеву собівартість продукції, що випускають. 
 

4.6. Алгоритм визначення раціональних енергетичних параметрів  

нагрівальної печі за наявності в її камері просторового електричного поля 

 

Для підвищення енергоефективності камерної нагрівальної печі розроблено 

універсальну методику визначення раціональних енергетичних параметрів у її 

камері за наявності просторового електричного поля, яку пропонується 

використовувати у розглянутій вище системі управління. Проте, для роботи 

запропонованої системи необхідно створити відповідний математичний апарат, 

який дозволить на основі зазначеного підходу за економічним критерієм 
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розраховувати значення витрати біогазу та напругу між пальником та садкою за 

кроками управління. 

Для вирішення поставленого завдання, згідно з методикою запропонованою 

вище, на першому етапі слід виконати експериментальні дослідження на 

конкретному об’єкті промислового підприємства задля встановлення 

взаємозв’язку між параметрами пічної установки, такими як: витрата біогазової 

суміші (Q), м3/год.;  напругою між заготовкою та пальником (U), В; габаритами 

заготовки (x,y,z), м. За результатами виконаного планування експерименту 

відповідно до складеної для цього матриці одержують потрібну математичну 

модель. На другому етапі здійснюють внесення необхідних вихідних даних таких 

як: графік нагрівання печі, поточна температура та температура, що задана 

технологією [223]. 

На основі блок-схеми системи управління розроблено відповідний алгоритм 

визначення та управління оптимальними за економічним критерієм 

енергетичними параметрами пічної установки, що працює на біогазі, на кожному 

етапі процесу нагрівання металу за наявності електричного поля в її камері, що 

подано на рис. 4.11. 

Структурно такий алгоритм складається з кількох функціонально 

відокремлених блоків, таких як: визначення коефіцієнтів математичної моделі 

пічної установки; задавання масиву даних щодо технологічного режиму 

нагрівання заготовок; порівняння поточної температури із температурою, що 

задано технологією; встановлення оптимальних енергетичних параметрів; 

розрахунок передбачуваної економії від використання запропонованої системи. 

Тут: гB , ееB  – тариф на природний газ та електричну енергію, грн./м3 та 

грн./кВт⋅год., відповідно; ееW  – кількість енергії, що спожито електричною 

частиною пічної установки [9] за цикл, кВт⋅год. У блоках 1 - 4 вводять початкову 

інформацію для розрахунків. Порівняння поточної температури із температурою, 

що відповідає технології, відбувається у блоці 5. Якщо вона є недостатньою. то 
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подають додаткову напругу, де у блоці 8 задають її крок U∆  та граничні її 

значення minU , maxU . 

 
Рис. 4.11. Алгоритм визначення раціональних за економічним  

критерієм енергетичних параметрів пічної установки, що працює  

на біогазі, за наявності в її камері електричного поля. 
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У блоках 10 - 13 циклічно здійснюють порівняння вищезазначених 

температур і за їх відмінності – збільшують подавання біогазової суміші на крок її 

змінювання Q∆ . Таким чином знаходять усі можливі комбінації величини напруги 

та витрати газу для досягнення потрібної температури. У блоці 14 з усіх можливих 

комбінацій знаходять найбільш економічно вигідну та виводять у 15 

розрахунковому блоці. У блоках 18 - 24 визначають економію підприємства на 

енергетичні ресурси для роботи нагрівальної печі шляхом розрахунків різниці між 

сумарними витратами на кожному кроці τ∆  температурного графіку нагрівання 

за цикл без системи управління та з нею. 

Отже, запропонований математичний апарат дозволить визначати 

раціональні значення вихідних енергетичних параметрів пічної установки та більш 

точно прогнозувати кількість газової суміші, в тому числі і біогазової, що можливо 

зекономити в умовах конкретного промислового підприємства. Розроблений 

алгоритм для спрощення розрахунків реалізовано в середовищі Excel та 

відповідний скріншот зображено на рис. 4.12. 

 
Рис. 4.12. Реалізація алгоритму визначення раціональних енергетичних  

       параметрів пічної установки за наявності в її камері  просторового 

       електричного поля. 
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Блакитним кольором позначені клітинки, у які вводяться вхідні данні, графік 

технологічного режиму печі, розраховані коефіцієнти моделі, усі інші – у білих 

клітинках. Програма визначає всі можливі комбінації  подачі газу та напруги, потім 

підбираються ті комбінації, які досягають потрібної температури у кожній точці, 

та  знаходяться найбільш економічно вигідні комбінації значень. 

 

4.7. Висновки до розділу 

 

Подано результати досліджень з можливості використання біогазових 

технологій у промисловості. Запропоновано методику визначення та схему 

управління раціональними енергетичними параметрами пічної установки, що 

працює на біогазовій суміші, за наявності в її нагрівальній камері електричного 

поля. 

Встановлено можливість використання за певних умов біогазової суміші в 

якості альтернативного природному газу палива для термічних та нагрівальних 

печей металургійної галузі промисловості. Для підвищення ефективності останніх, 

у разі використання біогазової суміші і електричного поля в їх камері, 

запропоновано методику визначення та схему управління їх енергетичними 

параметрами, виходячи з економічної доцільності та вимог щодо технології 

нагрівання.  

Розроблено математичну модель розподілу температурного поля всередині 

каналу відведення під дією постійного електричного поля і підтверджено її 

адекватність реальному процесу. Середньостатистична відносна похибка прогнозу 

не перевищила 4%. Використання даної моделі дає можливість керувати 

тепловими потоками за допомогою просторових електричних полів з метою 

інтенсифікації процесу теплообміну у заданій області печі.  

Запропонована блок-схема системи керування раціональними 

енергетичними параметрами печі за економічним критерієм. У відповідності до 

цієї схеми розроблено алгоритм для  визначення раціональних значень величини 

напруги та витрати природного газу на кожному етапі процесу нагрівання металу, 
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який реалізовано в середовищі Excel. Запропоновані засоби дозволять визначати 

раціональні значення вихідних енергетичних параметрів системи керування 

елементами пічної установки, що працює на менш калорійній біогазовій суміші і 

збільшити кількість природного газу, яку можна зекономити таким чином в умовах 

будь-якого промислового підприємства. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  

БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

5.1 Визначення раціональної схеми обробки біогазової суміші для  

застосування в умовах промислових підприємств 

 

Технологічні та екологічні вимоги щодо вмісту баластних та шкідливих 

домішок у складі палива нагрівальних промислових агрегатів, таких як CO2, N2 та 

H2S, зводяться до мінімуму, якщо зберігаються та дотримуються режими їх роботи 

з незмінною продуктивністю. В такому випадку середній або низький рівень 

обробки біогазу перед подачею на спалювання представляє більший інтерес 

порівняно із високим, не говорячи вже про доведенням характеристик палива до 

показників природного газу, коли, як вже зазначалося раніше, мінімальна 

собівартість біоресурсу буде складати близько 250 євро/1000 м3 і більше. Це 

практично відповідає теперішній вартості природного газу для промисловості. 

Тому, в цьому випадку, використання біогазових технологій буде мати незначний, 

або навіть негативний економічний ефект.  

Практикою доведено, що системи збагачення та очищення біогазу за 

послідовними принципами із можливістю досягнення допустимої середньої або 

низької якості енергоресурсу в широкому діапазоні також потребують великих 

капіталовкладень в обладнання, через те, що питомі витрати біогазу на кожен етап 

обробки за різних режимів залишаються максимальними. Як наслідок, 

залишається незмінною встановлена номінальна потужність установок.  

Разом з цим мінімально необхідна обробка біогазу за існуючими 

послідовними технологічними схемами може виявитись також не ефективною 

через інші фактори: необхідність додаткових капіталовкладень в модернізацію 

обладнання, екологічні відрахування, поточні та збільшені операційні витрати на 

власні потреби агрегату, на ліквідацію негативної дії низькоякісного палива на 
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обладнання та ін. Економічний ефект від впровадження такого підходу 

використання біогазу в промисловості, навіть при низькій початковій собівартості 

палива, яка за даними [219] становить не більше 1 грн./м3, може виявитись 

недостатнім. В ході проведеного аналізу виявлено прості та економічні методи 

обробки біогазу, які можуть бути привабливими для впровадження в важкій 

промисловості, особливо в чорній металургії. Прогнозований рівень 

рентабельності використання біогазових технологій у такому разі може стати 

достатньо високим. 

Проте, як виявилося, наукова база щодо переведення термічних та 

нагрівальних печей на зазначений енергоресурс має неструктурований характер, а 

у питаннях енергетичних та екологічних аспектів, вона взагалі відсутня. Це, звісно, 

також стримує процес розвитку, модернізації та становлення енергетичної 

незалежності української промисловості. 

Біогазова  суміш, зазвичай, піддається також збагаченню із використанням 

технології водяної абсорбції під тиском та очищенню за рідинним методом із 

використанням водяних розчинів FeSO4 та NH3, за паралельним принципом. 

Останній відкриває можливість одержання необхідної якості палива шляхом 

керування витратою біогазу на кожному етапі обробки при мінімально-необхідній 

потужності відповідного обладнання та мінімальних витратах ресурсів на обробку. 

Як капітальні так і операційні витрати в таку систему значно менші. Одночасно, 

з’являється можливість регулювання хімічного складу кінцевого палива в 

достатньо широкому діапазоні. 

Технологічний процес отримання біогазової суміші необхідної якості за 

зазначеною схемою (на паралельному принципі збагачення та очищення) суттєво 

відрізняється від послідовного принципу, який традиційно використовується у 

світовій практиці, проте, не зрозуміло чи буде він достатньо ефективним при 

застосуванні в металургійному виробництві. Привабливим же тут є те, що таким 

чином можна підібрати для кожного етапу обробки обладнання оптимальної 

продуктивності при максимальній ефективності використання доступних 

підприємству ресурсів.  
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Для коригування в широкому діапазоні складу біогазової суміші перед 

спалюванням до печей, що є необхідним при переведенні печей на альтернативне 

паливо, потік сирого біогазу, який поступає на підприємство, потрібно розділяти 

на три частини. Одна з них максимально збагачується (х1 від 0 до 1), друга – 

максимально очищується (х2 від 0 до 1), а третя – взагалі не піддається обробці. 

Змішуючи, вихідні з такого комплексу обробки біогазу потоки, можна досягти 

різного складу палива, який потім можливо також змішати із відповідною 

кількістю природного газу (у від 0 до 1) та подати до спалювання на промисловий 

агрегат.  

Перевагою приведеної методики забезпечення необхідної якості біогазової 

суміші є те, що вона дозволяє максимально ефективно підібрати характеристики 

обладнання та використовувати наявні ресурси для обробки біогазу. Недоліком є 

неможливість досягнення високої якості обробленого біогазу (із низькою 

концентрацією в складі палива як СО2 так Н2S), проте можливість змішування 

ресурсу із певною кількістю природного газу в кінцевому випадку усуває цей 

недолік. 

В схемі не потрібна подальша регенерація абсорбованих компонентів з 

біогазу, через що теоретично можна вважати, що кількість встановленого 

обладнання буде приблизно вдвічі меншою ніж та, що завжди використовується у 

подібних проектах [8]. Не зважаючи на простоту запропонованого підходу, він ще 

не набув широкого розповсюдження на ринку України, а можливість його 

впровадження існує тільки за умови шеф-монтажу спеціальними ліцензованими 

фірмами європейського рівня. Проте, враховуючи інженерні та ресурсні 

можливості таких металургійних підприємств як ПАТ «Запоріжсталь» щодо 

самостійного створення всієї системи обробки біогазу, питомі капітальні витрати 

на це будуть менші за приведені на рис. 5.1, як мінімум, вдвічі.  

Вибір необхідної технологічної схеми обробки біогазу залежить як від 

попередньої кількісно-якісної оцінки споживання зазначених ресурсів, так і від 

потреби в обладнанні, а також від додаткових факторів: типу джерела та кількості 

біогазу, відстані від постачальника біогазової суміші до об’єкту споживання, 
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вимог конкретного промислового споживача щодо складу та калорійності біогазу 

та ін. Отже, при виборі оптимальної технології його очищення чи збагачення в 

кожному випадку необхідно одночасно враховувати декілька факторів. 

В будь-якому випадку, залежність питомих фінансових витрат від ступеню 

обробки не є лінійною [47]. Собівартість обробки 1 м3 біогазу від мінімального Смin 

до максимального Смах значень в залежності від якості обробки (% від максимально 

можливої) має вигляд, представлений на рис. 5.1. 

 
 

Рис. 5.1. Питомі фінансові витрати в залежності від якості обробки біогазу. 

 

Якість обробки в залежності від можливостей регулювання для конкретної 

технології також може змінюватись від мінімального minK  до максимального 

значення maxK . На рис. 5.1 крива АСB – теоретично прогнозована апроксимація 

залежності собівартості обробки від її якості ( )обоб fC K= . На практиці реальна 

залежність має вигляд кривої АС*В. Очевидно, що низький та середній рівень 

обробки біогазу економічно не ефективний, порівняно із максимально можливим, 

коли обладнання достатньо завантажене. Проте, при регулюванні якості обробки, 

собівартість отриманого біогазу за умов об maxK K=  може стати нерентабельною, 
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тоді як за умов maxK  > обK  → minK  обладнання для обробки буде 

використовуватися неефективно. 

На рис. 5.2 наведено питомі капіталовкладення в системи обробки біогазу із 

застосуванням сучасних технологій повного циклу використання ресурсів та 

засобів автоматизації згідно із дослідженнями європейських фахівців 

біоенергетичної сфери [8].  

 
Рис. 5.2. Питомі інвестиційні витрати на установки з очистки та  

збагачення біогазу з застосуванням різних технологій: 

1 – мембранна сепарація; 2- рідинна абсорбція; 3 – кріогенна 

абсорбція; 4 – біологічна очистка; 5 – очистка активованим 

вугіллям; 6 – очистка залізовмісними реагентами. 

 

Як видно, питомі капіталовкладення в технології обробки біогазу 

зменшуються при збільшенні продуктивності обладнання. Проте європейське 

обладнання навіть високої продуктивності виявляється дорогим для українських 

підприємств, через що сумарні витрати підприємства в біогазові технології можуть 

стати вищими ніж при використанні природного газу. 

Оцінка витрат в біогазові технології має враховувати всі етапи від підготовки 

сировини для виробництва біогазу (його собівартість) до його реалізації споживачу 

кінцевої якості, що залежить від рівня впровадження системи обробки біогазу [8].  
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На кінцеву вартість обробки, яка б відповідала конкретним вимогам, про що 

зазначалося вище, впливає ряд факторів, а саме: склад біогазу, який поступає на 

обробку; необхідність та глибина обробки біогазу; вимоги до складу кінцевого 

палива; технологічна схема обробки, вартість обладнання та оцінка споживання 

ресурсів; продуктивність очисної установки; екологічні вимоги.  

Згідно з [54], собівартість біогазу може змінюватись від 50 до 430 євро/т у. 

п. в залежності від якості, конкретних умов виробництва, обробки та споживання 

біогазу. Вартість повної очистки та збагачення біогазу до найвищої якості - 

біометану складає за різними даними 200-330 євро/1000 м3 біогазу [8]. Тобто 

мінімальна собівартість біогазу, який доведено до якості природного газу, складає 

близько 250 євро/1000 м3, а це практично відповідає теперішній вартості 

природного газу для промисловості України [4]. Проте, для багатьох категорій 

споживачів, які без зайвих проблем можуть перейти на низькокалорійне паливо, 

достатньою є середня або навіть мінімальна ступінь обробки біогазу. В такому 

випадку собівартість альтернативного палива може бути зменшена до економічно   

вигіднішого рівня.  

 

5.2 Розробка ступінчастої схеми обробки біогазу для потреб промислових  

споживачів за паралельним принципом  

 

Розповсюдженими, як зазначалося, енергоємними споживачами природного 

газу, зокрема в галузях важкої індустрії, є термічні та нагрівальні печі. Та разом з 

цим існують всі передумови використання для цих агрегатів як альтернативного 

палива біогазу. Їх технологічні та екологічні вимоги відносно низькі до вмісту 

типових баластних та шкідливих домішок у складі біогазових сумішей, таких як 

двооксид вуглецю (CO2) та сірководень (H2S). Проте використовувати біогаз 

зовсім без очищення та збагачення, навіть, у цих печах в багатьох випадках 

неможливо. Хоча і застосовувати високого рівня обробку біогазу перед 

спалюванням також не доцільно [223].  
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Саме вибір раціональних методів очистки та збагачення біогазових сумішей 

для досягнення мінімально-необхідної якості кінцевого енергоресурсу є головним 

питанням ефективності використання в промисловості біогазових технологій. При 

цьому, визначення оптимального рівня обробки та кінцевого складу біогазу перед 

його спалюванням у термічних та нагрівальних печах напряму залежить від таких 

аспектів та граничних умов:  

- тип та характеристики обладнання, його продуктивність та теплова 

потужність;  

- вартість природного газу, початкова якість та собівартість біогазу;  

- рівень впровадження системи очистки та збагачення біогазу, а також оцінка 

необхідних витрат ресурсів на його обробку до необхідної якості;  

- всі необхідні капіталовкладення щодо вдосконалення біогазових 

технологій; 

- екологічні відрахування, експлуатаційні витрати та збитки, що можуть 

виникнути при використанні біогазових сумішей; 

- технологічні та екологічні вимоги щодо використання біогазу. 

Дослідження та аналіз впливу перелічених факторів на доцільність 

впровадження біогазових технологій для підвищення енергоефективності 

термічних та нагрівальних печей в умовах конкретного промислового 

підприємства можливі тільки при наявності відповідного математичного апарату. 

Як виявилося, існуючі комбіновані схеми збагачення та очищення біогазу за 

послідовним принципом із можливістю досягнення його мінімально-необхідної 

якості вимагають суттєвих капітальних вкладень, 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 надто високі вимоги щодо кінцевої 

якості енергетичного ресурсу. Тож, запропоновано спрощену блок-схему 

багатоступінчастої обробки біогазової суміші за паралельним принципом [223] 

(рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Спрощена блок-схема обробки біогазу за паралельним принципом  

для потреб промислових споживачів: х1 = 0..1 – частка від витрати 

сирого біогазу, яку піддають максимальному збагаченню; х2= 0..1 – 

частка від решти біогазу, яку піддають максимальному очищенню. 

 

Наведена схема багатоступінчастої обробки біогазової суміші за 

паралельним принципом відкриває можливість одержання необхідної якості 

палива шляхом керування витратою біогазу на кожному етапі очищення та 

збагачення при мінімально-необхідній потужності відповідного обладнання й 

забезпечує регулювання хімічного складу біогазу в широких межах, залежно від 

конкретних вимог. Технологічну схему такої обробки зображено на рис. 5.4. 

 

 
Рис. 5.4.Технологічна схема паралельної обробки біогазу для потреб  

промислових споживачів. 



213 
 

За цим принципом обробки біогаз, що поступає з мережі, може розділятися 

на частку 1x  (від 0 до 1), яку піддають максимальному збагаченню, решту газу 2x  

(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 та природного газу. 

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. Хоча за 

цим методом і відбувається часткове зменшення концентрації сірководню, проте 

воно може виявитися недостатнім, щодо вимог спалювання біогазу в таких печах. 

Тож, в установці з очищення біогазу від сірководню в якості сорбентів 

пропонується використовувати водний розчин сульфату заліза та аміачну воду. 

Перший реагент міститься у відпрацьованій сульфатній кислоті як побічний 

продукт процесу травлення сталі, тому для підприємств чорної металургії така 

його в біогазових технологіях є дуже вигідною та може стати майже безвитратною.  

Система очищення біогазової суміші працює наступним чином: газ 

пропускають через спеціальний резервуар (4), секційно заповнений водними 

розчинами FeSO4 та NH3, а вже насичений сорбент відводять з неї, а свіжі реагенти 

періодично закачують до установки. Очищений біогаз може піддаватися 

додатковому сушінню у блоці (5). Згідно із дослідженнями, наведеними у роботі 

[38], метод дозволяє забезпечити майже повне селективне видалення H2S при 

втратах інших компонентів не більше, ніж 1,0 %. 

Перевагою запропонованої схеми паралельної ступінчастої обробки біогазу 

в умовах промислових підприємств є те, що вона дозволяє підібрати необхідні 

характеристики обладнання для широкого діапазону якості вихідного 

енергетичного ресурсу, при яких використання біогазових технологій стане 
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доцільним та ефективним. В такому процесі виключено подальшу регенерацію 

абсорбованих компонентів та первинних реагентів, через що питомі капітальні 

витрати на впровадження всієї системи зменшуються у 2…3 рази. 

Раціональне значення кінцевої якості біогазу залежить від багатьох аспектів 

та граничних умов. До них відносяться: продуктивність, тип та характеристики 

пічної установки; необхідна теплова потужність; витрати ресурсів на обробку 

біогазу до заданої якості; капіталовкладення в запропоновану систему обробки та 

модернізацію обладнання під біогазову суміш; розміри екологічних штрафів, 

експлуатаційних витрат та збитків при використанні низькоякісного палива; 

технологічні вимоги. 

Отже, в Україні, де, як ніколи, актуально розвивати біогазові технології та 

організовувати їх використання в промисловості, даний спосіб обробки біогазу є 

потенційним при створенні нової програми ресурсо- та енергозбереження, без якої 

складно уявити подальший розвиток держави в сучасних політичних та 

економічних умовах. Розширення об’єму ефективного використання потенціалу 

органічних відходів на всіх стадіях виробництва продукції є важливим та 

необхідним етапом розвитку відновлюваної енергетики, яка рано чи пізно має 

стати головною в українській промисловості, зменшуючи енергетичну залежність 

України від традиційних викопних енергоресурсів. Головною ж перешкодою на 

шляху використання біогазу є його собівартість, яка коливається в широких межах, 

та питома вартість методів очищення, що, зазвичай, збільшує його початкову ціну 

на 20 - 100%. 

В Україні, за існуючих високих тарифів на природний газ, використання в 

якості альтернативи біогазу, що має відносно низьку собівартість, є як ніколи 

актуальним, а особливо для термічних та нагрівальних печей металургійної галузі 

промисловості. Тож, підтвердження існування всіх умов для вигідного і 

ефективного використання біогазових технологій та запропонована схема 

ступінчастої обробки й регулювання якості біогазу в умовах промислових 

підприємств дає можливість здійснювати це, виходячи з економічної доцільності 

та вимог щодо технології нагрівання. 
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Наведені результати досліджень стануть основою для подальшого 

впровадження біогазових технологій в умовах промислових підприємств 

Запорізького регіону та етапом створення відповідного інструментарію 

підвищення їх ефективності. 

 

5.3 Алгоритм визначення ефективності використання біогазових сумішей  

в промислових нагрівальних печах 

 

Для встановлення доцільності використання біогазу в умовах різних галузей 

промисловості і, зокрема, металургійній, запропонована послідовність визначення 

умов щодо використання біогазових сумішей різної якості та калорійності в пічних 

установках. Розроблено алгоритм (рис. 5.5) визначення доцільності та 

ефективності використання зазначених сумішей. Він враховує широкий перелік 

вихідних даних для розрахунку, серед яких головними є хімічний склад 

необробленої сирої біогазової суміші, теплотворна здатність при спалюванні в 

термічних установках промислових підприємств, характеристика обладнання 

системи видалення шкідливих домішок та збагачення шляхом вилучення 

надмірної кількості вуглекислого газу CO2 до необхідного в конкретному випадку 

рівня, поточна вартість традиційного природного газу і біогазового палива, 

екологічні обмеження за вмістом шкідливих речовин у відхідних газах. 

Передбачається також наявність інформації щодо можливих додаткових штрафних 

санкцій, які враховуються при визначенні техніко-економічних показників, та 

інше. На базі запропонованого математичного апарату визначається реальність та 

доцільність використання біогазових технологій в умовах будь-якого конкретного 

промислового підприємства. 

Як зазначалося раніше, технологічні та екологічні вимоги багатьох агрегатів 

із топковим принципом використання енергії, зокрема термічних та нагрівальних 

печей, відносно низькі до вмісту типових баластних та шкідливих домішок у складі 

біогазу, таких як двооксид вуглецю (CO2), азот (N2) та сірководень (H2S). В такому 

обладнанні використовують паливо з широким діапазоном якості та калорійності, 
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яке може виявитися більш дешевим ніж природний газ, а відповідно підібрані 

характеристики системи обробки біогазу, що поступає з мережі, дозволяють 

забезпечити паливні властивості кінцевого енергоресурсу, які будуть відповідати 

технологічному процесу [223]. 

Техніко-економічні розрахунки проектів використання біогазових 

технологій на підприємстві передбачає наявність концепції повної заміни 

природного газу на біогаз. При цьому, для спрощення розрахунків можна задатись 

наступними обмеженнями: нормальні умови використання палива (273,15 К, 

101,325 кПа); біогаз, що поступає з мережі на підприємство, типового складу та 

безперервно постачається у визначених розрахунком кількостях; кінцевий 

енергоресурс постійно споживається, що виключає необхідність розрахунку 

системи накопичення газу;  паливо абсолютно сухе, горіння є повним, а ККД 

обладнання незмінним; постійність механічних та аеродинамічних характеристик 

обладнання, що транспортує та споживає паливо; питомі витрати ресурсів на 

обробку біогазу не змінюються; всі дані та результати розрахунків є усередненими. 

Головна умова забезпечення постійності щодо продуктивності промислової 

печі визначається основним рівнянням теплового балансу [217], яке має вигляд: 

 

                  
ц

ц
п

Q QМ
j

⋅ ⋅ − ∆
=

∆
ω η ,     (5.1) 

де: ц
пМ – продуктивність печі, кг/цикл;  

Q – теплота згоряння палива, МДж/м3;  
цω  – 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, 
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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= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ω η ω η ,         (5.2) 

 

де: ц
пP – теплова потужність печі, МДж/цикл;  

пгQ , бгQ – нижча теплота згоряння природного газу та біогазу, що планується 

спалювати, МДж/м3;  
ц
пгω , ц

бгω  – середня витрата природного газу та біогазу за цикл роботи 

агрегату, відповідно, м3/цикл; 

пгη , бгη  – 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

мермер мер мер мер мермер
мер і

і=
= = + + H S + + +CH CО N ОА D H∑ ,  (5.3) 

 

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

Згідно із запропонованою вище схемою та методикою обробки біогазу, його 

обсяг, що постачається на підприємство мерА  поділяється на три потоки, які 

піддаються: 

- максимально-можливому збагаченню збА , м3; 
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- паралельно з першим, максимальному очищенню очА , м3; 

- решта біогазової суміші, що не обробляється взагалі решА , м3. 

Співвідношення їх величин, яке буде залежати від конкретних параметрів 

схеми обробки, визначається наступним чином:  

 

1зб мерxА А= ⋅ ,      (5.4) 

 

1 2(1 )оч мерx xА А= − ⋅ ⋅ ,      (5.5) 

 

1 2(1 ) (1 )реш мерx xА А= − ⋅ − ⋅ ,     (5.6) 

 

де: х1 та х2 – частки біогазу, що поступають в окремі блоки збагачення та 

очищення відповідно, в.о.  

Склад вихідного енергоресурсу з кожного блоку збА  та очА , відповідно, 

змінюється в залежності від коефіцієнтів якості видалення та втрат конкретних 

компонентів біогазової суміші 0…1( зб
ik = , 0…1)оч

ik =  та визначається за 

наступними співвідношеннями: 
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1

(1 )

((1 ) )

зб мер
іізб

і
зб мер

іі
і
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=

− ⋅
=

− ⋅∑
 ,    (5.7) 

 

6

1

(1 )

((1 ) )

оч мер
ііоч

і
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іі
і
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k D

=

− ⋅
=

− ⋅∑
,     (5.8) 

 

4 2 22 2 2 100збзбзб зб збзб зб
зб i %S HCH CO OА D H N= = + + + + =+∑   (5.9) 

 

4 2 22 2 2 100очочоч оч очоч оч
оч i %S HCH CO OА D H N= = + + + + =+∑   (5.10) 
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Відповідно до цього можна розрахувати остаточний склад обробленого 

біогазу після змішування різних за якістю та кількістю отриманих потоків, в 

залежності від конкретних параметрів систем збагачення та очищення: 

 
6 6

1 21
1 1
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6

24 2 22
1

обоб об обоб об
об і

і=
= = + + H S + + +CH CО NА D H∑ .   (5.12) 

 

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, η  може суттєво змінюватись:  

 

( )= f Aη .     (5.13) 

 

За рівнянням (5.2), знаючи конкретні значення параметрів х1 та х2, можна 

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

біогазу ц
мерω  розраховується за формулою:  
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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 критерій 

позначити iΩ , а можливість використання біогазових технологій буде залежати 

від того, чи знаходиться він в допустимому діапазоні значень min max
i i…Ω Ω , то 

фактичне забезпечення сукупності всіх наявних екологічних вимог 
1

k

i
i
Ω

=
∑  

визначається за співвідношеннями: 

 
min max
i i iΩ Ω Ω≤ ≤ ,      (5.15) 

 

1 1 1
min max
i i iΩ Ω Ω+ + +≤ ≤  ,    (5.16) 

 
min max
n n nΩ Ω Ω≤ ≤ ,      (5.17) 

або: 

 

1
( )

k
min max
i i i

i
Ω Ω Ω

=
≤ ≤∑ .     (5.18) 

 

Аналогічно можна встановити можливість спалювання біогазової суміші в 

печі за кожним існуючим технологічним критерієм іλ :  

 

( )min max
і і і

і
≤ ≤∑ λ λ λ .     (5.19) 

 

Після підтвердження існування можливості використання біогазових 

технологій на промисловому підприємстві, економічну доцільність їх 

впровадження пропонується оцінювати за мінімально можливим значенням 

приведених річних витрат:  
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бг бг нбг= + minСZ К E⋅ → ,    (5.20) 

 

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. 

 

При цьому, вважається, що при роботі пічного агрегату на природному газі 

величина пгZ  складається тільки з річних витрат на його покупку пгB , а 

капіталовкладення в систему будуть відсутні: 

 
ц

пг пг пг пг цS NZ В= = ⋅ ⋅ω ,    (5.21) 

 

де: пгS  – вартість природного газу, грн./м3;  

цN  – сумарна кількість циклів роботи обладнання на рік, шт. 

То ж, використання біогазових технологій буде вигідним тільки за 

виконання умови: 

бг пгZZ ≤ .      (5.22) 

 

Необхідні ж витрати на впровадження біогазових технологій будуть 

складатись з капіталовкладень в обладнання для обробки біогазу, модернізацію 

печі та інших, наприклад. прокладення системи постачання біогазу на 

підприємство.  

Величину капіталовкладень в систему збагачення та очищення біогазу збК

та очК  можна оцінювати в залежності від питомих витрат біогазу, що будуть 

поступати до кожного етапу системи обробки, грн.: 

 

1( )ц
зб мерf ; ;ін .xК = ω .     (5.23) 
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Так само і капіталовкладення в установку з очищення біогазу очК  будуть 

визначатись його необхідним обсягом: 

 

1 2( )ц
оч мер= f ; ; ;ін .x xК ω .     (5.24) 

 

Коригування капіталовкладень модК  при модернізації пічного обладнання, 

яке може бути необхідним для більш ефективного спалювання біогазової суміші 

визначеної якості обA  та кількості ц
бгω , можна оцінити за статистичними даними, 

враховуючи кількість пальників пN , а також конкретні технологічні вимоги 

спалювання палива і
i
∑λ , грн.: 

( )ц
мод об п ібг

i
f ; ; ; ;ін.NК А ω λ= ∑ .     (5.25) 

 

Враховуючи всі інші можливі витрати Кін, необхідні капіталовкладення для 

можливості використання біогазових технологій на підприємстві визначаються 

сумою цих вказаних складових [8, 224]: 

 

i зб оч мод інK K K K K= + + +∑ .    (5.26) 

 

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 ,   (5.27) 

 

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;  
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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;  
еко
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.  

 
мер мер мерц

мер цбг бг бг бгV S N SВ ω= ⋅ = ⋅ ⋅ ,    (5.28) 

 

1 1 2)+(1- ) )( (
зб очзб очоб оч зб

рес рес рес мер i мер ii iL Lx V S x x V SВ В В= + = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑ , (5.29) 

 

( )+ ( )об оч зб зб оч зб оч зб оч
екс ам ам ін ін зб екс оч екс зб екс оч ексf , ,ін. f , ,ін.В В В В В K T K T K T K T= + + + = + + ,  (5.30) 

 

 + ( )мод мод мод мод мод
екс ам ін мод екс мод ексf , ,ін.В В В K T K T= + = ,   (5.31) 

 

( ) ( )

1
, , , , )( ,

n
ц цвп вп бг вп пг

екс екс екс об iбг цпг
i

ін.f NВ В В Aω ω λ
=

= − = ∑ .   (5.32) 

 

( ) ( )

1
, , , , )( ,

n
ц цеко еко бг еко пг

екс екс екс об iбг цпг
i

ін.f NВ В В Aω ω Ω
=

− == ∑ .   (5.33) 

 

де: ( )вп пг
ексВ , ( )вп бг

ексВ  - витрати підприємства при спалюванні природного газу та 

біогазу в печі, відповідно, грн./рік;  
зб
iL , оч

iL – питомі витрати кожного і-го ресурсу для збагачення та очищення 

1м3 біогазу, відповідно, од./м3;  
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еко
ексВ  – різниця витрат підприємства на ліквідацію негативної дії на атмосферу 

викидів забруднюючих речовин при згорянні біогазу ( )еко бг
ексВ  та природного газу 

( )еко пг
ексВ , грн./рік;  

зб
iS , оч

iS  – вартість кожного і-го ресурсу для збагачення та очищення 1м3 

біогазу, відповідно, грн./од.;  
оч
амВ , зб

амВ  – амортизація обладнання системи очистки та збагачення біогазу, 

відповідно, грн./рік;  
зб
інВ , оч

інВ , мод
інВ  – інші операційні витрати при експлуатації кожного виду 

обладнання (ремонт, обслуговування, фонд заробітної платні; ін.), грн./рік;  
зб
ексT , оч

ексT , мод
ексT  – строки експлуатації кожного виду обладнання, відповідно, 

років. 

Економічний ефект від заміни палива при цьому складатиме: 

 
об зб оч мод вп еко

пг ін ін ін екс ексбг ресE ВB В В В В ВB= − − − − −− − .  (5.34) 

 

Якщо враховувати, що через залежність бгZ  від значної кількості зазначених 

факторів, оцінка яких визначається параметрами системи обробки біогазу х1 та х2, 

визначення можливості та раціонального варіанту використання біогазових 

технологій доцільно виконувати із застосуванням спеціальних інженерних 

програмних засобів. Для вирішення цієї задачі і розроблено представлений на 

рис. 5.5 алгоритм визначення можливості та ефективності застосування біогазових 

технологій в умовах конкретного промислового підприємства.  

Критерієм оптимальності запропонованого рішення тут є приведені річні 

витрати. Цільова функція та граничні умови їх мінімізації 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

= =
+ ⋅ →∑ ∑ , (5.35) 
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бг пгZ Z≤ ,       (5.36) 

 

1
( )

n
min max
i i i

i=
≤ ≤∑ Ω Ω Ω  ,     (5.37) 

 

1
( )

n
min max
i i i

i=
≤ ≤∑ λ λ λ .     (5.38) 

 

Алгоритм заснований на циклічному розрахунку основних показників 

проекту використання біогазових технологій в умовах промислового підприємства 

для кожного співвідношення параметрів х1 та х2, що ступінчасто задаються 

блоками «8» та «9» від 0 до 1 із визначеними кроками ∆х1 та ∆х2. По завершенню 

роботи циклів визначаються раціональні техніко-економічні показники проекту, 

при яких можливе забезпечення всіх умов ефективного енергопостачання 

нагрівальної печі. Необхідні дані розрахунку виводяться на екран (блок «23»).  

За відомих перелічених даних та умов конкретного підприємства, алгоритм 

дозволяє визначити раціональні параметри обладнання системи обробки біогазу, 

кількісно - якісний склад та витрати зазначених енергоресурсів і 

капіталовкладення в проект, а також поточні експлуатаційні витрати для 

забезпечення умов незмінності продуктивності обладнання та технології 

виробництва. Крім того, запропонований алгоритм дозволяє визначати також 

частку заміщення природного газу біогазом. З переліку вихідних даних слід 

зазначити такі: 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 при визначенні техніко-економічних показників, а 

також режимні параметри роботи газового обладнання та його технологічні 

характеристики. На базі запропонованого математичного апарату можливо 

визначати можливість та доцільність використання біогазових технологій в умовах 

будь-якого промислового підприємства. 
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Рис. 5.5. Алгоритм визначення ефективності використання біогазових  

 сумішей в промислових пічних установках. 
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5.4 Висновки до розділу 

 

Розглянуто питання економічної та екологічної складової процесу 

споживання біогазових сумішей в умовах промислових підприємств. 

Запропоновано раціональні шляхи підвищення енергетичної ефективності 

використання біогазу шляхом його обробки із застосуванням методів очищенням і 

збагаченням до необхідної у конкретному випадку якості в межах економічної 

доцільності. 

Встановлено, що існуючі схеми збагачення та очищення біогазу за 

послідовним принципом вимагають суттєвих капіталовкладень через необхідність 

застосування обладнання максимальної потужності на кожному з етапів обробки 

для перепуску всього необхідного обсягу газу. Тому, запропоновано методику, 

спрощену блок-схему, а також повнофункціональну схему обробки біогазової 

суміші за паралельним принципом для потреб промислових споживачів, що 

дозволяє отримувати паливо необхідної якості при мінімальній потужності 

відповідного обладнання, та можливості регулювання хімічного складу біогазу в 

широких межах, залежно від конкретних умов. 

Виявлено, що термічні та нагрівальні печі достатньо пристосовані до 

спалювання біогазових сумішей в широкому діапазоні їх якості та калорійності й 

не вимагають високого рівня обробки палива перед його використанням. Проте 

наукова база щодо переведення пічних установок на біогаз має неструктурований 

характер, а у багатьох важливих питаннях є взагалі відсутньою. 

Встановлено, що технологічні вимоги металургійних агрегатів до вмісту 

баластних домішок та шкідливого сірководню є мінімальними. Достатньо лише, 

щоб задовольнялися вимоги щодо термічної обробки та забезпечувалися 

відповідні норми. Модернізація ж такого обладнання під низькокалорійні біогазові 

суміші вимагає, як мінімум, переобладнання пальникових пристроїв, а великий 

вміст домішок збільшує питому витрату палива, що призводить до збільшення 

операційних витрат, невідповідності режимів нагрівання та погіршує тепловий 

баланс агрегату.  
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При цьому, з екологічної точки зору, необхідно враховувати, що при використанні 

біогазу низької якості додатково збільшується емісія диоксидів вуглецю та сірки й 

відповідні економічні збитки у вигляді штрафних санкцій. Запропонований 

математичний і програмний інструментарій відкриває можливість визначення 

потрібної кількості палива конкретного складу шляхом коригування витрати 

біогазу на кожному етапі його обробки та необхідної частки природного газу в 

кінцевій суміші при мінімальній потужності обладнання. 

Для визначення оптимального варіанту енергозабезпечення реального 

промислового об’єкта створено відповідний алгоритм, що враховує всі можливі 

технологічні й екологічні умови та вимоги, а також техніко-економічні показники, 

які визначають доцільність провадження проекту використання біогазових 

технологій, а також мінімізує потрібні на це сумарні приведені річні витрати. 

За відомих перелічених даних та умов щодо конкретного підприємства, 

запропонований алгоритм дозволяє визначити оптимальні параметри обладнання 

системи обробки біогазу, якісно-кількісний склад та витрати зазначених 

енергоресурсів і капіталовкладення в проект, а також поточні експлуатаційні 

витрати для забезпечення необхідної продуктивності обладнання та технології 

виробництва. Алгоритм також дозволяє визначати частку заміщення природного 

газу біогазом. З переліку необхідних для цього вихідних даних розрахунку 

головними є: режимні параметри газового обладнання та характеристики його 

роботи, початковий склад та собівартість біогазу; техніко-економічні показники 

використання технологій обробки біогазу, граничні технологічні та екологічні 

умови, відповідні при цьому капіталовкладення й поточні експлуатаційні витрати 

для оптимального варіанту використання біогазових технологій в умовах 

конкретного промислового підприємства, при яких сумарні приведені річні 

витрати будуть мінімальними. 

  



229 
 

РОЗДІЛ 6  

 

ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ  

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

6.1 Визначення ефективності вироблення біогазу із застосуванням  

електрофізичних методів впливу на субстрат в промислових умовах 

 

Біогаз, при певних умовах, є екологічно чистим відновлювальним джерелом 

енергії. Одержання його з відходів харчової, тваринницької, сільськогосподарської 

промисловості вигідно не тільки з економічної, але і екологічної точки зору. За 

даними європейських фахівців, як раніше зазначалося, собівартість виробництва 

такого палива може змінюватись в широких межах [47], а вартість сировини 

варіюється в діапазоні від практично нульової (відходи виробництв, які не мають 

ринкової вартості) до 20-30 € за тонну (наприклад, силос кукурудзи).  

Об'ємна теплота згоряння такого енергоресурсу з процентним 

співвідношенням основних складових: CH4 – 60%, СО2 – 40% близько 

21,5 МДж/м3. Так, наприклад, ПАТ “ПБК Карлсберг Україна”, при промисловій 

потужності 407 млн. літрів напоїв на рік, виробляє приблизно 78 тис. тон сирої 

пивної дробини. При її переробці можливо отримати 7,5 млн. м3 біогазу, що 

еквівалентно 4,6 млн. м3 природного газу. Тільки в 2018 році 11,4% природного 

газу було заміщено біогазом [226].  

Отриманий газ використовується на когенераційних установках для 

вироблення теплової і електричної енергії, або, при подальшому збагаченні до 

біометану — на міні ТЕС і котельнях. В якості побічного продукту при сушінні 

відсепарованої біомаси можна також отримати сухі біодобрива для сільського 

господарства. На рис. 6.1 представлено процес одержання і використання біогазу 

в умовах зазначеного підприємства.  
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Рис. 6.1. Функціональна схема біогазової установки в умовах  

ПАТ “ПБК Карлсберг Україна”. 

 

Так, наприклад, в Запорізькій філії підприємства за останній рік було 

вироблено 1,4 млн. м3  біогазової суміші, яка використовувалася в подальшому для 

отримання теплової енергії і на інші власні потреби у технологічному циклі. В 

межах домовленості із зазначеним підприємством і було проведено 

експериментальні дослідження підвищення ефективності виробництва біогазу із 

застосуванням електричного впливу на субстрат з свіжої пивної дробини, що 

утворюється після фільтрації пивного сусла у процесі варки пива. Вона має такі 

складові: вода (75 - 77%), протеїну (5%), жири (1,6%), безазотисті екстрактивні 

речовини (11%), клітковина (5%), зола (1,5%), незначна кількість кальцію. 
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Співвідношення зазначених складових пивної дробини у відсотках до сухих 

органічних речовин (СОР) наведені на діаграмі (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Складові пивної дробини у відсотках до сухих органічних  

речовин. 

 

Обсяг виходу біогазу з пивної дробини визначено за потенціалом виходу з її 

складових, який становить 574,08 л/кг СОР (табл. 6.1). Отже, з 1 тони сирої 

дробини можна отримати 110 м3 палива з вмістом метану 55 - 65%. 

Таблиця 6.1 

Характеристика складових пивної дробини у відсотках до СОР 

Складові 
СОР, 

% 

Обсяг 

складових, 

 кг/кг СОР 

Питомий вихід 

біогазу зі складових, 

л/кг СОР 

Потенціал виходу 

біогазу з повної 

дробини, л/кг СОР 

Сирий 

протеїн, % 
26,32 0,16 700,0 114,24 

Сирий жир, % 8,99 0,06 1250,0 77,53 

Сира 

клітковина, % 
58,58 0,44 790,0 347,1 

Моно і 

дисахариди, % 
6,11 0,04 790,0 35,21 

Всього, % 100,00   578,08 

Моно- та 
дисахариди,

6%
Сирий 

протеїн,
26%

Сирий жир,
9%

Сира клітковина,
59%
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Як показали експериментальні дослідження, при визначеному в 3 розділі 

рівні напруженості електричного поля у 0,95 В/см й дотриманні мезофільного 

температурного режиму, вихід біогазової суміші із зазначеної сировини 

збільшився на 22% у порівнянні з базовим варіантом. Тож, в зазначених обсягах 

виробництва підприємства, у разі впровадження такого електрофізичного методу 

впливу на субстрат, можливо додатково отримати 1,65 млн. м3, або 1,012 млн. м3 в 

еквіваленті природного газу. Проведення таких попередніх досліджень дозволить, 

на нашу думку, уникнути ряд технологічних, екологічних та інших проблем на 

етапі впровадження подібних біогазових технологій, що і буде сприяти 

скороченню потреби в природному газі для існуючих та зменшенню капітальних 

витрат на очисні споруди при проектуванні нових промислових об’єктів. Отже, 

раціональний і виважений підхід в питанні використання конкретного типу 

біомаси є актуальним та перебуває в рамках тематики дослідження.  

Щодо України, то на її території щорічно утворюється понад 120 млн. тон 

різних органічних відходів по сухій масі, кожна з яких може дати від 300 до 800 м3 

біогазу. При переробці цієї кількості відходів можна додатково отримати від 36 до 

75 млрд. м3 біогазу або в перерахунку на метан від 20 до 45 млрд. м3 на рік. 

Використання хоча б частини потенціалу зазначених відходів дозволить скоротити 

кількість закуповуваного природного газу, вирішити екологічні проблеми та 

отримати високоякісні добрива. А, як відомо, близько 25% прибутку від 

біоконверсії органічних відходів дає виробництво біогазу, інші 75% - від продажу 

саме останніх. Щодо побутових звалищ, то використання їх енергетичного 

потенціалу значно поліпшить екологічну ситуацію в місцях, де вони розташовані. 

Прикладом використання смітникового біогазу може бути компанія 

ТОВ «Біогаз-Україна», яка створена в 2009 році для реалізації проектів з 

виробництва та використання такого палива для генерації й подальшого продажу 

електричної енергії за «зеленим тарифом», збільшення відсоткової складової 

біогазу серед альтернативних джерел енергії. На даний час підприємство 

завершило будівництво енергетичного комплексу в м. Запоріжжя електричною 
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потужністю 4,232 МВт, де планується використовувати газоподібне паливо ще й 

тваринницького походження.  

Подібними питаннями займається і провідна українська компанія 

ТОВ “Енергія України”. Вона має досвід й глибокі експертні знання у сфері 

енергоефективності та енергозбереження і  входить до бізнесової групи компаній 

«Ефективні інвестиції», заснованої в 2007 році. Остання здійснює свою діяльність 

у різних сферах економіки: целюлозній та газовій промисловості, енергетиці, 

сільському господарстві, креативній індустрії тощо. Нею реалізуються 

нестандартні інвестиційні проекти із застосуванням комплексного аналізу ринків і 

використанням новітніх технологій. Виробничі потужності цієї групи компаній 

розташовані в різних регіонах України з центром управління у м. Київ.  

Спільно із зазначеними бізнесовими організаціями в період з 09.2018 р. по 

03.2019 р. проведені в лабораторних та промислових умовах експериментальні 

дослідження щодо підвищення продуктивності та енергетичної ефективності 

біогазових установок шляхом використання електрофізичних методів впливу на 

субстрат й отримано наступні результати, схвалені та підтверджені відповідними 

актами впровадження у виробництво та протоколами наукових нарад: 

- запропонований метод підвищення продуктивності та енергетичної 

ефективності біогазових установок шляхом впливу електричними та магнітними 

полями різної інтенсивності на субстрат, що в них знаходиться, є доцільним та 

ефективним; 

- за результатами експериментальних досліджень на промисловій 

біогазовій установці, за умови використання запропонованого методу, можна 

отримати збільшення виділення біогазу до 20 % у порівнянні з показниками діючої 

установки, без зміни технології його виробництва; 

- отриману таким чином біогазову суміш, виходячи з її хімічного складу, 

можна використовувати в якості первинного палива. Вміст метану в ній 

коливається в межах 48 – 62%, що відповідає діапазону його частки в біогазовій 

суміші для даного типу вихідної сировини (табл. 6.2). 

 

https://efi.ua/


234 
 

Таблиця 6.2 

Хімічний склад біогазової суміші, отриманої в лабораторних умовах  

з використанням впливу на субстрат електричним полем 

Температура, 

°С 

№ 

досліду 

Напру-

женість, 

В/см 

Об’єм 

біогазу, 

см3 

Хімічний склад біогазової суміші 

CH4 CO2 N2 H2S NH2 H2 H2О 

52 - 58 

1 0 4660 62,1 31,8 3,2 1,1 0,8 0,7 0,3 

2 6,35 2030 20,5 60,8 8,2 5 1,1 1,2 3,2 

3 3,17 4050 38,6 49,1 5,4 2,6 1 1,1 2,2 

4 1,59 4760 52,8 38,6 3,8 2 0,9 0,9 1 

5 0,95 5520 59,9 33,7 2,7 1,8 0,8 0,7 0,4 

30 - 35 
1 0 3410 61,2 32,8 2,5 2,1 0,7 0,6 0,1 

2 0,95 8610 58,1 35,4 2,6 2,3 0,8 0,7 0,1 

 

Крім того, експериментальні дослідження, проведені спільно з Інститутом 

Відновлюваної Енергетики НАН України м. Київ в максимально наближених до 

промислових умовах (розділ 3), засвідчили адекватність та достовірність 

одержаних результатів, а також доцільність впровадження запропонованого 

електрофізичного методу підвищення енергетичної ефективності, оскільки 

питомий вихід біогазової суміші збільшився з 141,9 см3/г СОРсв до 157,9 см3/г 

СОРсв біогазу, а вихід метану при переробці субстрату, до якого було застосоване 

постійне електричне поле, збільшився на 8,2 % у порівнянні з контрольним 

зразком.  

Динаміка процесу бродіння також виявилася позитивною з точки зору витрат 

енергії на власні потреби для забезпечення температурного режиму у 

внутрішньому просторі біореактору, а саме скорочення тривалості лаг-фази на 

16,7%, що при рівні споживання виробленого біогазу для кліматичних умов 

Північної України близько 35,93% (розділ 1) на зазначені цілі дозволить зменшити 

час необхідного нагріву і, відповідно, технологічні енерговитрати.  
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Отримані в промислових умовах результати підтверджують доцільність 

застосування електрофізичного методу підвищення енергетичної ефективності 

біоенергетичних реакторів, що працюють на різного типу субстратах, і доводять 

можливість збільшення продуктивності таких установок та скорочення тривалості 

циклу виробництва біогазових сумішей. Останнє призводить до зменшення витрат 

теплової енергії на власні потреби до прийнятного рівня при різних температурних 

режимах роботи метантенку та засвідчує енергетичну й економічну ефективність 

такого методу стимуляції життєдіяльності задіяних в біометаногенезі 

мікроорганізмів.  

 

6.2 Оцінка можливості та обсягу необхідних заходів щодо використання  

біогазу в умовах промислових підприємств 

 

Для оцінки економічної ефективності використання біогазу в умовах діючих 

промислових підприємств металургійної галузі України і Запорізької області, 

зокрема, розраховано базові економічні показники переведення типового пічного 

обладнання на біогазові суміші з різних похідних джерел. На базі запропонованої 

методики розрахунку та представленого в розділі 5 алгоритму, встановлено 

технічну можливість застосування біогазу в якості альтернативного палива для 

енергозабезпечення термічних та нагрівальних печей зазначених підприємств на 

прикладі реального об’єкта. Встановлено, що використовувати низькокалорійне 

паливо в енергетичному обладнанні, з урахуванням його якісних показників, 

доцільно як окремо, так і в комбінації з традиційними джерелами енергії.  

Основним споживачем енергоресурсів в ливарному виробництві є пічне 

обладнання, що в достатній різноманітності використовуються в головних 

технологічних процесах відповідних цехів. Схема зазначених процесів ливарного 

цеху на прикладі ПАТ «Запоріжсталь» представлена на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3.Технологічна схема ливарного цеху ПАТ «Запоріжсталь». 

 
Перелік основного обладнання за ділянками відділень цеху представлено в 

табл. 6.3.  

Таблиця 6.3 

Головне енергетичне обладнання ливарного цеху 

Ланки 

виробництва 
Перелік основного обладнання та пристроїв 

1 2 

Відділення по виробництву виливниць 

Ділянка заливки 
Камерне сушило стопорів ковшів; камерне сушило ковшів; 

стенди для набирання обладнання, крани. 

Ділянка обрубки 
Механічні станки; обладнання обрубки виливниць; камера 

пневматичної очистки. 
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 Продовження табл. 6.3 

1 2 

Ділянка 

формовки 

Конвеєрне рециркуляційне горизонтальне сушило форм та 

стрижнів виливниць із піщано-глинястої форми ЛК-1; 

тунельне рециркуляційне горизонтальне сушило форм та 

стрижнів виливниць із рідких сумішей ЛК-2; камери 

гідроочистки №1, №2; стенди підготовки стрижнів та форм 

№1, №2; крани, насоси, фарбувальні мішалки. 

Відділення по виробництву фасонного лиття 

Сталеливарне 

відділення 

Спеціалізована піч відпалу лиття; гартівна піч; сушило з 

викатним подом V = 60 м3; пульти керування, піскомети, 

формувальні машини, пневматичне обладнання, насоси. 

Чавуноливарне 

відділення 

Камерні сушила форм V = 136 м3, V = 60 м3, V = 37 м3; пульти 

керування, формувальні машини. 

Сталеплавильна 

ділянка 
Електроплавильна дугова піч «AJAX». 

Чавуноплавильн

а ділянка 

Електротермічний індукційний плавильний комплекс 

«EGES». 

Модельна 

ділянка 

Пило-газоуловлювальна установка, парова сушарка 

лісоматеріалів, водонагрівачі. 

 

Як видно з табл. 6.3, процеси плавки сталі та чавуну в ливарному та 

чавуноливарному відділеннях цеху забезпечують електротермічні агрегати, тоді як 

інші процеси теплової обробки матеріалів та виробів забезпечуються за рахунок 

агрегатів з топковим принципом спалювання палива, в якості якого 

використовується природний газ. Для визначення найбільш раціональних шляхів 

використання біогазу замість природного розглянуто особливості споживання 

останнього основним обладнанням цеху – печами. Структура їх енергоспоживання 

представлена у табл. 6.4. 
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Таблиця 6.4 

Статистика споживання природного газу печами ливарного цеху 

Енергетичний агрегат 
Спожито 

природного газу, м3 

Середньомісячне 

споживання, м3 

Споживання 

за місяць, м3 

Ділянка формовки 

Сушило ЛК-1 3650400 304200 310105 

Сушило ЛК-2 1191600 99300 82400 

Ділянка заливки 

Камерне сушило 

стопорів  
120960 10080 9103 

Камерне сушило ковшів 135840 11320 10850 

Сталеливарна ділянка 

Піч відпалу лиття 404352 33696 34213 

Гартівна піч 73008 6084 6188 

Сушило V = 60 м3 112320 9360 16721 

Чавуноливарна ділянка 

Сушило форм V = 136 м3 416400 34700 21820 

Сушило форм V = 60 м3 134400 11200 8108 

Сушило форм V = 37 м3 18852 1571 731 

Всього 6258132 521511 500239 

 

Виходячи з наведеної інформації можна зробити висновок, що до найбільш 

придатного в ливарному цеху ПАТ «Запоріжсталь», енергоефективність якого 

можливо підвищити за рахунок використання біогазових технологій, відносяться 

два агрегати (сушило та піч відпалу лиття), особливості яких розглянемо 

детальніше.  

Сушильна камера першого агрегату представляє собою довгий коридор, в 

якому розташований горизонтальний конвеєр із підвісними етажерками, на які 
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встановлюються вологі форми та стержні виливниць [227]. Склад формувальної 

суміші останніх: пісок - 75%, глина - 20% та 5% спеціальних закріплювачів, вапно 

та ін. Середньомісячна продуктивність – 6500 т. 

Сушило опалюється природним газом. Для цього в ньому встановлено 

32 пальники із максимальною потужністю 18 м3/год кожен та вентилятор дуття 

ВВД-11 та частотним регулюванням обертів двигуна. Цей агрегат має 4 

технологічні зони: зона попереднього нагріву (160-200 °С), дві зони нагріву (250-

300 °С) та зона витримки (350 - 450 °С). Пальники встановлені тільки на ділянках 

зон нагріву и витримки. Зона попереднього нагріву обігрівається 

рециркуляційними потоками. Димові гази відбираються від сушила двома 

димососами Д - 14, загальною максимальною продуктивністю 60000 м3/год. із 

встановленими двигунами потужністю 100 кВт з автоматичним керуванням 

обертів, а потім подаються в загальний колектор. Основні технічні характеристики 

роботи сушила ЛК-1 наведено в табл. 6.5. 

Таблиця 6.5 

Основні характеристики роботи сушила ЛК-1 

№, 

з/п. 
Найменування показника Позначення 

Одиниці 

вимірювання 
Значення 

1 
Середня витрата природного 

газу 
Vг м3/год 416,7 

2 Середня витрата повітря Vп м3/год 5631 

3 Коефіцієнт витрати повітря α м3/м3 1,41 

4 
Cередня температура димових 

газів 
tдг °С 160 

5 Калорійність природного газу Q МДж/м3 35 

6 Коефіцієнт використання палива ɳ МДж/МДж 0,91 

7 Коефіцієнт корисної дії ККД % 38,9 

8 
Питома витрата тепла на 

одиницю продукції 
g МДж/т 624,4 
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Для відпалу відливків великої маси, на виробництві яких спеціалізується 

ливарний цех ПАТ «Запоріжсталь», використовується піч безперервної дії з 

просуванням у ній деталей штовхачем із спеціальними пристроями у вигляді 

башмака. Цей агрегат має горизонтальний під, по якому здійснюється рух 

відливків на піддонах під дією зазначеного штовхача. В печі у шаховому порядку 

встановлено 4 потужні автоматичні пальники, які розраховані на споживання 

14 м3/год природного газу. Середньомісячна продуктивність – 400 т. 

Для визначення теплотехнічних та технологічних характеристик роботи 

агрегату за основу прийнято базовий режим його експлуатації, характеристики 

якого наведені у табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 

Основні характеристики роботи печі відпалу лиття 

№, 

з/п. 
Найменування показника Позначення 

Одиниці 

вимірювання 
Значення 

1 
Середня витрата природного 

газу 
Vг м3/год. 46,16 

2 Середня витрата повітря Vп м3/год. 930 

3 Коефіцієнт витрати повітря α м3/м3 2,12 

4 
Cередня температура вихлопних 

газів 
tв.г. °С 270 

5 Калорійність природного газу Q МДж/м3 35 

6 Коефіцієнт використання палива ɳ МДж/МДж 0,8 

7 Коефіцієнт корисної дії ККД % 25,5 

8 
Питома витрата теплоти на 

одиницю продукції 
g МДж/т 740 

 

Розглянуті печі ливарного цеху ПАТ «Запоріжсталь» мають постійну й 

значну потребу в паливі та здатні працювати в широкому діапазоні його якості і 

калорійності. Відповідні технологічні та конструктивні особливості даного 



241 
 
обладнання вказують на можливість повного або часткового заміщення базового 

палива - природного газу біогазом. Матеріал, з якого виконане основне газо-

контактуюче обладнання печей (нержавіюча сталь), має високі захисні властивості 

від агресивної дії H2S в допустимих щодо палива концентраціях. 

Слід зазначити, що у випадку використання в зазначених агрегатах біогазу 

різної якості, середня витрата палива на технологічний цикл буде збільшуватись 

пропорційно зменшенню його калорійності. При цьому потужності вентиляторів 

та димососів здатні повністю забезпечити відповідне збільшення питомих витрат 

повітря та пічних газів.  

Можна вважати, що динамічні та гідроаеромеханічні характеристики, 

наприклад, сушила ЛК-1 не будуть критично погіршені навіть при спалюванні 

біогазу із мінімальним вмістом СH4. Проте витрата палива встановленими 

пальниками технічно обмежена позначкою 570 м3/год. Це означає, що при роботі 

на паливі калорійністю менше 28 МДж/м3 (70% СН4) буде існувати висока 

ймовірність дестабілізації горіння та зриву полум’я, навіть, при максимальній 

автоматизації процесів спалювання, а при 25 МДж/м3 потужність пальників стане 

взагалі недостатньою. Тож, у такому випадку необхідно замінити всі пальники, а 

не лише розрахункову їх кількість. Це пов’язано з тим, що при варіанті зменшення 

потужності на певній кількості залишених пальників та збільшенні витрати палива 

на решті змінених, буде порушена аеродинаміка у робочому просторі агрегату та 

температурні вимоги щодо сушіння форм виливниць. 

В дослідженнях [228] щодо використання в таких агрегатах як 

альтернативного палива сумішей природного і доменного газів виявлено, що при 

збільшенні питомих витрат останніх на 20% від номінального значення 

відзначається суттєве погіршення теплового балансу агрегату. Це обумовлює 

зменшення якості сушіння та рециркуляції тепла пічних газів до критичних 

показників, що вимагає або зменшення продуктивності агрегату, або його 

додаткової конструктивної модернізації. 

Форми виливниць, що піддаються термічній обробці, виготовляють із 

сумішей, компоненти яких мають властивість нейтралізувати дію SO2. До того ж, 
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після просушки вони додатково обробляються в камерах гідроочищення та 

фарбуються, що зводить до мінімуму деструктивний вплив на них агресивних 

компонентів в продуктах згорання при спалюванні біогазу із підвищеною 

концентрацією H2S. Максимально-допустима концентрація останнього в паливі 

для розглядуваних агрегатів складає 0,4%. Враховуючі зазначену нейтралізуючу 

дію компонентів сумішей щодо SO2, при неможливості використання системи 

очистки викидів, концентрація сірководню в 0,4% є допустимою та не перевищує 

граничних значень [229].  

При застосуванні біогазової суміші, нижчої за паливними характеристиками 

калорійності 28 МДж/м3, що істотно відрізняються від природного газу (це 

обумовлює зменшення числа Воббе більш ніж на 5% від базового варіанту палива), 

в печі відпалу стального лиття для забезпечення відповідності термічного режиму 

необхідно додатково замінити всі передбачені пальники, комплексно оснащені 

вентилятором та контролером керування. На відміну від печі, сушило ЛК-1 не 

передбачає таку опцію, що спрощує та здешевлює адаптацію її до спалювання 

біогазу.  

Крім того, незважаючи на те, що піч пристосована до спалювання широкого 

діапазону якості енергоресурсу, дослідження [202] щодо використання в таких 

агрегатах низькокалорійних газів вказують про погіршення коефіцієнту 

використання палива в такому разі. Так, при теплотворній здатності суміші Q = 

16,0 МДж/м3, ɳ зменшився приблизно на 15% від базового варіанту (Q = 

35,0 МДж/м3).  

Технологія відпалу сталі вимагає більш жорстких вимог щодо вмісту 

шкідливих домішок у паливі, ніж при сушці піщано-глинястих форм виливниць, 

тому можна вважати, що збільшення концентрації Н2S в ньому більше ніж на 0,2% 

є неприпустимим. Калорійність же газу може бути меншою, за умови заміни 4 

існуючих  пальників на більш продуктивні. 

Можливі наступні шляхи забезпечення необхідної якості та калорійності 

палива для спалювання в цих агрегатах із застосуванням біогазових технологій: 

- очищення та збагачення сирого біогазу при повному заміщенні природного;  
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- змішування сирого біогазу з природнім в певних пропорційних 

співвідношеннях перед підведенням до пальникових пристроїв печей;  

- змішування вже обробленого біогазу з природним в певних пропорційних 

співвідношеннях перед підведенням до пальникових пристроїв печей. В цьому 

випадку ефективні до використання прості та економічні технології обробки 

біогазу, які особливо привабливі для впровадження в чорній металургії. 

Тож, із проведеного аналізу стає очевидним, що для зазначених агрегатів 

ливарного виробництва ПАТ «Запоріжсталь» при переведені їх на біогазове 

паливо, потрібно реалізувати різні заходи. Сушила вимагають заміни великої 

кількості пальникових пристроїв, хоча і можуть споживати, навіть, неочищений 

сирий біогаз, а печі відпалу лиття потребують глибокої обробки останнього задля 

підвищення його якості і калорійності. 

 Енергетичний аудит ливарного цеху показав, що собівартість технічної води 

в 2019 році складала близько 1,2 грн./м3, а прогнозована її собівартість на 2020 рік 

складає 1,5 грн./м3. При використанні технології водяної абсорбції під тиском цим 

доступним ресурсом має забезпечуватись економічна собівартість збагачення 

біогазу до достатнього рівня при зменшенні концентрації не тільки CO2, але й H2S 

[6]. Недоліком методу є загальні втрати метану та інших неактивних до абсорбції 

компонентів на рівні 2%.  

 Концентрація FeSO4, у відпрацьованій сульфатній кислоті після процесу 

травлення стального прокату в умовах підприємства досягає 19% [230]. На 

підприємстві використовується відповідна технологія регенерації сульфатної 

кислоти з відпрацьованого після циклу травки ресурсу для подальшого 

використання, а відокремлений FeSO4 утилізується. Якщо забезпечити можливість 

відповідно застосовувати цей ресурс для «рідинної» очистки біогазу, собівартість 

зменшення концентрації H2S в біогазі за цим методом може виявитись не високою.  

Також, згідно з [38], максимальній ефективності очистки сприятиме 

оптимізація цього методу додатковим абсорбуючим ефектом від використання 

аміачної води, яка доступна комбінату. В результаті, ефективність видалення Н2S 

може бути підвищена до 99% із зменшенням втрат інших компонент біогазу до 1%.  
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Обробка біогазу із використанням цих біогазових технологій може стати 

реальним шляхом підвищення його якості задля можливості подальшого 

спалювання в зазначених пічних агрегатах підприємств без значних витрат, оцінка 

яких є окремим питанням впровадження біогазових технологій. При цьому, 

необхідність заміни великої кількості пальників можна і не розглядати у разі 

створення у камерах агрегатів запропонованих теплових завіс. 

 

6.3 Визначення економічної ефективності переведення пічного обладнання  

ПАТ «Запоріжсталь» на низькокалорійне паливо 

 

В місті Запоріжжя існують 2 потенційні джерела виробництва біогазу, й 

обидва вони знаходяться в допустимій відстані від ПАТ «Запоріжсталь». Полігон 

ТБО №1 із середньою продуктивністю виходу смітникового біогазу в обсязі 1000-

1500 м3/год знаходиться на відстані 8 км від території заводу. Проектом зі збору 

біогазу з цього звалища, навіть, не передбачено енергетичне використання 

отриманого палива, тому його спалюють на факельній свічці, а продукти горіння 

очищують від надмірної концентрації SO2. При цьому такий обсяг виробництва 

біогазу міг би  повністю чи частково забезпечити енергетичні потреби розглянутих 

печей ливарного цеху зазначеного металургійного комбінату. 

Виробничо-тваринницький комплекс «Запоріжжя», який спеціалізується на 

виготовленні продукції з м’яса свиней використовує для утилізації власних 

відходів технології їх біоконверсії з отриманням біогазу. Продуктивність 

останньої в середньому складає 250 м3/год біогазу, що в повному обсязі покриває 

потреби підприємства в тепловій енергії. Для цього неочищений біогаз спалюється 

в спеціально спроектованих котлах, а його решта в обсязі до 40% (100 м3/год) 

також утилізується на факельній свічці. Підприємство знаходиться на відстані 5 км 

від ПАТ «Запоріжсталь», що робить можливим постачання йому цього залишку 

палива. 

У випадку промислового використання біогазу із зазначених джерел, 

необхідна кількість палива із них може постачатись на підприємство спеціально 
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побудованою мережею трубопроводів із поліетилену високої щільності, 

прокладених у ґрунті. Її вартість в загальній мірі буде визначати економічну 

доцільність впровадження проектів використання біогазових технологій на 

зазначеному комбінаті.  

Якість біогазу, що буде використовуватися як паливо для сушил і печей, має 

визначатись з економічної, екологічної та технічної точки зору. При цьому, 

необхідно враховувати всі встановлені вимоги щодо цього палива та можливі 

витрати для впровадження таких біогазових технологій. При визначенні 

рентабельності проекту необхідно врахувати всі витрати підприємства, що будуть 

змінюватись від специфіки конкретних проектних рішень. 

Рівень рентабельності використання біогазових технологій в такому випадку 

залежить від конкретно визначеного напрямку забезпечення необхідної якості 

кінцевого палива та її рівня (очищення та збагачення). Тож, визначення 

оптимальних умов переведення агрегату на біогаз із врахуванням головних 

техніко-економічних та екологічних аспектів використання біогазових технологій 

неможливе без спеціальної методики розрахунку із застосуванням відповідного 

інструментарію. 

Отже, розроблений  в розділі 5 алгоритм було апробовано, в якості прикладу, 

в умовах ливарного цеху комбінату ПАТ «Запоріжсталь» для двох зазначених 

агрегатів, а саме: печі відпалу лиття безперервної дії ( пгω  = 46,16 м3/год) та 

конвеєрного рециркуляційного сушила форм виливниць ( пгω = 416,7 м3/год). При 

цьому, дані щодо вартості та калорійності природного газу прийнято згідно з [8]. 

В якості альтернативного палива розглядається біогазова суміш з відходів 

свиногосподарства, типовий склад якого [7, 29]: Амер = 65% СH4
мер + 32,5% CO2

мер 

+ 1,2% H2Sмер + 0,2% N2
мер + 1% H2

мер + + 0,1% O2
мер. Прийнята початкова вартість 

ресурсу: Вмер = 2,9 грн./м3. Для встановлення технологічних та екологічних 

критеріїв можливості використання біогазових технологій було визначено, що в 

печах можна спалювати паливо різної калорійності із максимально-допустимою 

концентрацією H2Sоб ≤ 0,3% (блок «15»). 



246 
 

В табл. 6.7 наведено технічні та технологічні показники відповідного 

устаткування, що передбачається перевести на біогазове паливо.  

Таблиця 6.7 

Показники технологічних та екологічних особливостей відповідного 

устаткування щодо переводу його на біогаз 

Характеристика 
Конвеєрне рециркуляційне 

сушило ЛК-1 
Піч відпалу лиття 

Витрата 

природного 

газу 

416 7пг ,ω =  м3/год 46 16пг ,ω =  м3/год 

Калорійність 

природного 

газу 

35пгQ = МДж/м3 

Режим роботи Безперервної дії ( 8760цN =  год/рік) 

Коефіцієнт 

використання 

палива 

0,91пгη =  

бг см пгη η η= =  

0,8пгη =  

(0,0078 +0,7236)см пг смQη η= ⋅ ⋅  

Коефіцієнт 

надлишку 

повітря 

1 41пов
пг ,α =  2 12пов

пг ,α =  

2
2 22 2(1+0,01 0 45 ( + ))(0,005 ( + ))пов пов cм cмcм cм

см пг , CC O NO Nα α= ⋅ ⋅ + ⋅⋅  

Технологічні 

вимоги 1 2

пов пов
см см см

пов пов
пг пг пг,

α ω ω
α ω ω

⋅ + ≤

≤ ⋅ ⋅ +
 - 

Екологічні 

вимоги 

2 0 5см , %SH ≤  2 0 2см , %SH ≤  

2SOV  < 500 мг/м3 

Умови 

модернізації 

пальників 

32мод
nN = ,  

якщо смQ  < 28 МДж/м3 

2мод
nN = ,  

якщо 2 2+cм cмC O N >12% 
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Кінцеві результати визначення ефективного використання біогазових 

технологій для підвищення енергоефективності розглянутих печей наведено в 

табл. 6.8. 

Таблиця 6.8 

Головні техніко-економічні показники проекту використання 

біогазових технологій в ливарному виробництві 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Піч відпалу 

лиття  

Конвеєрне 

рециркуляційне сушило 

форм виливниць  

Zпг 
тис. грн./рік 

3 625,627 32 729,613 

Zбг 2 679,089 22064,332 

x1 
м3/м3 

0,141 0,507 

x2 0,839 1 
ц
мерω  м3 75,74 630,92 

Аоб: 

СH4
об 

CO2
об 

H2Sоб 

N2
об 

H2
об 

O2
об 

% 

 

68,43 

29,95  

0,256  

0,21 

1,05 

0,09 

 

77,09 

21,1 

0,299 

0,24 

1,186 

0,09 

збK  

тис. грн. 

671,673 12194,334 

очK  2178,179 8647,981 

модK  1084,303 10238,447 

інK  1120 4100 

нЕ  - 0,15 0,15 
бг
загС  

тис. грн./рік 
2 072,164 17 240,553 

Е 1 423,724 19 005,726 
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Як зазначалося раніше, біогаз з тваринницьких відходів має склад:

24 2 2 2 265 32 5 1 2 0 2 1 0 1мер мер мер мер мермер
мер %C , %C , % , % % , %O S N OA H H H= + + + + + , а 

хімічні складові смітникового біогазу з полігону ТПВ м. Запоріжжя такі:

24 2 2 2 245 45 0 7 5 2 1 4 2 7мер мер мер мер мермер
мер %C %C , % , % , % , %O S N OA H H H= + + + + + . 

Із застосуванням запропонованого алгоритму побудовано графіки (рис. 6.4 та 6.5) 

зміни Zбг для кожного випадку використання біогазових технологій в залежності 

від х1 та х2. 

 
Рис. 6.4. Сумарні приведені річні витрати при використанні біогазу для  

                спалювання в печі відпалу лиття. 

 
Рис. 6.5. Сумарні приведені річні витрати при використанні біогазу для  

       спалювання в конвеєрному рециркуляційному сушилі форм  

       виливниць. 
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Як видно із цих графіків, з економічної точки зору біогаз вигідно 

використовувати в усіх можливих випадках, причому умови найефективнішого 

його застосування для кожної печі різні. Функція Zбг = f (х1;х2) представляє собою 

поверхню з неявно вираженою формою. Оптимальне її значення за результатами 

розрахунків на графіках чітко не прослідковується, що вказує на більший вплив 

технологічних та екологічних факторів, ніж економічних на визначення умов 

ефективного використання біогазових технологій.  

Хоч з технологічної точки зору потреба в збагаченні біогазової суміші не 

висувалась, проте з економічної підвищення якості біогазу виявилося необхідним 

для досягнення максимального економічного ефекту при заміщення природного 

газу. Все зазначене підтверджує доцільність використання розробленого 

алгоритму та небажаність без спеціальних розрахунків попередньо прогнозувати 

оптимальні за ефективністю випадки застосування біогазових технологій.  

Отже, для визначення можливості ефективного використання біогазових 

технологій в промисловості в ході дослідження було розроблено спеціальний 

алгоритм (розділ 5), заснований на концепції повної заміни природного газу 

низькокалорійним паливом при застосуванні наведених методів його обробки за 

паралельним принципом. Алгоритм було практично перевірено на прикладі 

розповсюджених, проте різних за потужністю та типом, теплових агрегатів 

ливарного виробництва. Розрахунки показали, що річний економічний ефект при 

оптимальному використанні можливостей біогазових технологій має становити 

1,42 та 19,01 млн. грн., відповідно. Такі високі показники підтверджують 

можливість та доцільність використання біогазових технологій в промисловості.  

 

6.4 Визначення економічної доцільності та ефективності часткової заміни  

природного газу біогазом  

 

Для аналізу технологічних особливостей роботи обраного обладнання на 

біогазі першочергово слід відзначити, що для кожного конкретного випадку 

неможливо точно врахувати як зміниться коефіцієнт використання теплоти палива. 
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Проте раніше отримані статистичні дані вирішують цю проблему, забезпечуючи 

достатній рівень адекватності розрахунків. 

Так, коефіцієнт використання теплоти при спалюванні біогазових сумішей у 

сушилі ЛК-1 практично залишається незмінним: 

 

0 91бг см пг const ,η η η= = = = ,     (6.1) 

 

а при спалюванні в печі відпалу лиття, його значення визначається наступним 

чином [6]: 

 

(0 078 0 723)см пг см, ,Qη η= ⋅ ⋅ + .    (6.2) 

 

Біогаз з відходів ВТК «Запоріжжя», як раніше відзначалося, має наступні 

хімічні складові: 

 

 

,     (6.3) 

 

а з полігону ТБО №1: 

 

 

     (6.4) 

 

Враховуючи, 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= + .     (6.5) 

 

+++= 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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Звідси, для оцінки екологічних критеріїв використання біогазових 

технологій очевидно, що необхідним та достатнім буде врахування умови 

неперевищення 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 Hγ γ γ
=

≤ ≤ ≤ =∑ ,    (6.6) 

 

а для печі відпалу лиття: 

 
1

2 2
1
( )= 0,2%min max см max

і і і
і

S SH Hγ γ γ
=

≤ ≤ ≤ =∑ .    (6.7) 

 

Попередньо встановлено й технологічні критерії, які, в даному випадку, 

висуваються тільки для ЛК1. Вони можуть бути визначені за наступним 

співвідношенням [7, 8]: 

 
1

1
( ) 1 25 ( )пгmin max см см см пг

і і і пов пов бг пов пов пг
і

,λ λ λ α ω ω α ω ω
=

≤ ≤ = ⋅ + ≤ ⋅ ⋅ +∑  , (6.8) 

 

де α см
пов  ,α пг

пов – коефіцієнти надлишку повітря при спалювання біогазу та 

природного газу, відповідно. Можливе коливання значення α см
пов  тут буде залежати 

від наявності баластних домішок й оцінюватиметься за співвідношенням [9]: 

 
2

2 22 2(1+0,01 0 45 ( + ))(0,005 ( + )см пг см смсм см
пов пов , CO NCO Nα α= ⋅ ⋅ + ⋅⋅ .    (6.9) 

 

Для визначення необхідних капіталовкладень в системи очищення та 

збагачення біогазу , )( очзбK K , а також в модернізацію пальникових пристроїв печей 
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)( модK  попередньо побудовано відповідні графічні залежності із використанням 

статистичних даних та результатів досліджень, що представлені на рис. 6.6, 6.7. 

 
Рис. 6.6. Питомі інвестиційні витрати на установки з обробки біогазу. 

 

 
Рис. 6.7. Вартість пальникового пристрою для роботи на біогазі. 

 

Сумарні річні поточні витрати, що виникнуть при використанні біогазових 

технологій, запропоновано здійснювати за наступними співвідношеннями: 

 

      11 18760 )( збц збзб зб
рес еемер ееLх S SВ Lω= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⋅  ,   (6.10) 

 

2 32 2 31
) 8760 )1( ( очц оч очоч оч оч

рес еемер еех Lх S S SВ L Lω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅− ⋅ ,  (6.11) 
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) 12(об
екс очзб /КВ К= + ,         (6.12) 

 

1 22
) 8 76 1 98 2600(

см пгеко
екс coco

, ,В ω ω= − ⋅ ⋅ ⋅ ,        (6.13) 

 

1 2
8 76 2 63 17600смеко

екс so , ,В ω= ⋅ ⋅ ⋅ .     (6.14) 

 

де L,L,L,L,L очочзбоч
ее

зб
ее 321  – питомі витрати необхідних ресурсів на збагачення та 

очищення 1м3 біогазу (електроенергія, технічна та аміачна вода, FeSO4); 

S,S,S,S,S очочзбоч
ее

зб
ее 321  – вартість ресурсів обробки біогазу, грн./од.; 

ωωω смсмсм
sococo ,,

222
 – питомі викиди забруднюючих речовин у атмосферу за 

годину роботи пічних агрегатів, м3/год. 

 

Для конкретизації цих показників, попередньо проаналізовано результати 

наукових публікацій у даній сфері та використані наявні статистичні дані. Отже, 

всі необхідні вихідні дані для розрахунків наведено у табл. 6.9. 

Для аналізу впливу параметрів системи обробки біогазу на доцільність його 

використання побудовано графічні залежності приведених річних витрат 

(рис. 6.8, 6.9) при різних варіантах використання біогазових технологій.  

Таблиця 6.9 

Вихідні питомі техніко-економічні показники для визначення 

доцільності використання біогазових технологій 

Показник Одиниця виміру Значення 

1 2 3 

Вартість природного газу грн./м3 9 

Витрата електроенергії на збагачення грн./м3 0,3 

Вартість електроенергії грн./(кВт·год/м3) 1,8 
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Продовження табл. 6.9 

1 2 3 

Витрата електроенергії на очищення кВт·год/м3 0,1 

Витрата води на збагачення м3/м3 0,2 

Вартість технічної води грн./м3 1,4 

Витрати аміачної води на очищення л/м3 0,15 

Вартість аміачної води грн./л 1,2 

Витрати розчину FeSO4 на очищення,  л/м3 4 

Вартість розчину FeSO4 грн./л 0,15 

Вартість біогазу з відходів грн./м3 0,9 

Вартість смітникового біогазу грн./м3 0,5 

Штрафи за викиди SО2 тис. грн./т 17,6 

Штрафи за викиди СО2 тис. грн./т 2,6 

 

Що ж до економічних показників впровадження біогазу на підприємстві, то 

за даних умов для кожного розглядуваного варіанту вони різні. При цьому 

відзначається також не однакова оптимальна частка використання природного 

газу. Так, смітниковий газ значно поступається за вигідністю застосування біогазу 

з тваринницьких відходів, а для агрегатів меншої потужності він виявився взагалі 

недоцільним. Разом з цим, використання біогазових технологій для більшого за 

потужністю сушила ЛК-1 є доцільним у будь-якому випадку. 

 



255 
 

 
       а) 

 

 
       б) 

Рис. 6.8. Приведені річні витрати для сушила ЛК-1 при використанні  

біогазу: а)з тваринницьких відходів; б) смітникового газу. 

 

Отже, з наведених залежностей видно, що за таких умов природний газ 

можна замінити біогазом на 94% і 81%, відповідно. 
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       а) 

 

 
       б) 

Рис.6.9. Приведені річні витрати для печі відпалу лиття при використанні:  

а) біогазу з тваринницьких відходів; б) смітникового газу.  

 
У табл. 6.10 представлені основні економічні показники найбільш вигідного 

варіанту використання біогазу, за яким для сушила і печі співвідношення «біогаз – 

природний газ» складає 94 і 6%, відповідно. На рис. 6.10 візуалізовано інтерфейс 

реалізованого в середовищі MS Office «Excel» алгоритму розрахунку.  



257 
 

Таблиця 6.10 

Економічні показники запропонованого варіанту 

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 

 

     
   

 
Рис. 6.10. Візуалізація інтерфейсу реалізованого в середовищі  

 MS Office «Excel» алгоритму розрахунку показників  

 використання біогазу в умовах промислового підприємства. 
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Розрахунки показали, що за найбільш вигідним варіантом природний газ 

може бути заміщеним біогазом на 94%, а економічний ефект, при цьому, складе 

близько 12 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.  

 

6.5. Визначення економічної ефективності використання електричних полів  

       для керування тепловими потоками в камерах нагрівальних пристроїв 

 

У розділі 5 розроблено алгоритм, який дозволяє з мінімальною витратою 

часу визначити всі можливі комбінації обсягів складових у газовій суміші й 

величини напруги між пальником та садкою з металом у певному діапазоні їх 

значень з фіксованим кроком і встановити економічно найвигіднішу з них, за 

умови досягнення заданої технологічним графіком нагрівання температури. Він 

програмно реалізований у середовищі MS Office «Excel». 

Як приклад застосування запропонованого програмного продукту 

розраховано потенційно можливу економію енергетичних ресурсів для термічної 

печі в умовах прокатного цеху ПАТ «Електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь», де для обробки металу використовуються п`ять таких 

агрегатів з викатним подом. 

Термічна піч являє собою камеру шириною 3596 мм і довжиною 8000 мм. 

Завантаження і вивантаження металу проводитися краном на подину площею 

28 м2, яку викочують назовні щодо стін і зводу печі. В якості палива 

використовується доменно-природний газ калорійністю +1600 ккал/м3. Воно 

спалюється за допомогою 8 пальників типу "труба в трубі", які розташовані нижче 

рівня поду навпроти один одного по 4 з кожного боку. Продукти горіння 

видаляються з печі через шість вікон, розташованих також нижче рівня поду в 

середині і на кінцях робочого простору печі. Далі, через вертикальні пічні, а потім 

загальні димові канали продукти горіння спрямовуються вниз в димову трубу, 

розташовану поруч з піччю. Повітря на горіння подається вентилятором високого 



259 
 
тиску. Загальні технічні характеристики зазначеної печі наведені в табл. 6.11, а 

експлуатаційні показники роботи печі - в табл. 6.12. 

Таблиця 6.11 

Загальні технічні характеристики термічної печі 

№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

вимірювання 
Показники 

1 Призначення - Термообробка 

2 Корисна площа м2 28 

3 Продуктивність т / год 2 - 6 

4 Теплова потужність 
млн. ккал / 

цикл 
30 - 40 

5 Паливо - природний газ 

6 

Вироби, що 

нагріваються 

Роз-

міри 

Довжина 

перерізу 

мм 

мм 

1300 - 3900 

130 - 285 

7 
Вага 

заготовок 
кг 120 - 1000 

8 
Сталь, що 

нагрівається 
- 

інструментальні, 

підшипникові, 

нержавіючі 

9 
Вага садки (по 

проекту) 
т 60 

10 
Температура 

нагріву металу 
При видачі °С 600 - 900 

11 Спосіб нагріву - 
відкритий нагрів 

продуктами горіння 

12 Тип пічного транспорту - Викатний под 

13 Тривалість витримки год 10 - 36 
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Таблиця 6.12 

Експлуатаційні показники роботи нагрівальної  печі 

№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

вимірювання 
Показники 

1 Продуктивність печі т/год 6,08 

2 Питома продуктивність печі кг/м2год 2171 

3 
Витрата матеріального палива 

(середньогодинна) 
нм3/год 2000 

4 Витрата теплоти 106ккал/год 39,3 

5 Питома витрата теплоти ккал/кг 646 

6 Питома витрата умовного палива кг у.т./т 96 

7 Тепловий ККД печі % 17,90 

8 Коефіцієнт використання палива  % 32,50 

9 Чад металу в печі % 2,0 

 

За один цикл роботи печі, що триває 16 год., вона споживає в середньому 

близько 160 м3 природного газу на пальник. Для забезпечення технологічних 

вимог, протягом перших двох годин використовують лише 2 пальники, чотири – 

наступні шість годин, три – останні шість годин. Тоді, витрати газової суміші 

складають гQ  = 800 м3/цикл. Оскільки в цеху є п’ять однотипних пічних установок, 

то загальні витрати Qг∑  складають 4000 м3/цикл. 

Встановлено, що середня кількість циклів на рік відповідає числу робочих 

днів і дорівнює цN  = 200. Вартість природного газу для підприємства на момент 

розрахунків пгB  = 9 грн./м3, а електричної енергії ееB  = 1,8 грн./кВт·год. 

Тоді, загальні експлуатаційні витрати складуть: 

 

7 2пгцгЗ ,Q BNΣ= ⋅ ⋅ =  млн. грн./рік. 
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В результаті економічних розрахунків з використанням запропонованого 

інструментарію для зазначеного об’єкту дослідження й враховуючи попередньо 

виконаний експеримент, де застосовувалось просторове електричне поле, 

встановлено, що економія природного газу складає ∼ 11 %, що у грошовому 

еквіваленті дорівнює: 

 

0 11 7 2 0 8E , , ,= ⋅ =  млн. грн./рік. 

 

Загальні капітальні витрати при цьому складають вартість лише регуляторів 

газу та напруги, а також витрати на споживання електроенергії задля створення 

електричного поля, тобто: 

  
Q U

ее рег регK З З З= + + ,                                         (6.15) 

 

  де: ееЗ . – витрати на електричну енергію, грн./рік;  
Q
регЗ , U

регЗ  – витрати на регулятори газу та напруги, грн. Середня вартість 

останніх, за наявною інформацією з відповідних сайтів виробників, складають: 

120Q
регЗ = тис. грн.; 7,5U

регЗ =  тис. грн. 

За потужності системи створення електричного поля Р = 1,0 кВт і тривалості 

роботи печі 16 год/цикл, впродовж 200 робочих днів, максимальне значення витрат 

на електроенергію складе: 

 

1600 1,8=2880ееЗ = ⋅  грн./рік. 

 

Тоді 130,4K =  тис. грн./рік, а термін окупності системи окT  складе: 

ок
K

T E
= ,      (6.16) 

130,4 0 16
800ок ,T = =  року. 
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Отже, виконаний на прикладі ПАТ «Електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь» розрахунок показав, що використання біогазу для 

енергозабезпечення термічних та нагрівальних печей металургійної галузі 

промисловості України, беззаперечно, є актуальним та економічно вигідним. 

Запропонований алгоритм визначення та управління раціональними 

енергетичними параметрами пічної установки, за умови створення електричного 

поля в її камері й урахування вимог щодо технології нагрівання, дозволяє 

підвищити ефективність застосування такого палива в умовах будь-яких 

металургійних підприємств України, зводячи термін його окупності до кількох 

місяців. 

 

6.6 Висновки до розділу 

 

Досліджено можливість впровадження біогазових технологій в умовах 

промислових підприємств, визначено техніко-економічні показники переведення 

термічних та нагрівальних печей на біогаз із врахуванням головних критеріїв та 

вимог щодо кінцевої якості палива, що відкриває нові можливості використання 

біогазу в Україні.  

На прикладі ливарного цеху промислового підприємства 

ПАТ «Запоріжсталь», виходячи із структури його енергоспоживання та переліку 

обладнання, виконано апробацію результатів дисертаційних досліджень. 

Визначено два найбільш прийнятні для застосування біогазових технологій 

агрегати – конвеєрне рециркуляційне сушило форм та стрижнів виливниць ЛК-1 

та піч відпалу лиття. Встановлено технологічні та екологічні критерії 

використання біогазових технологій в зазначених агрегатах, що підтверджує 

можливість спалювання палива різної калорійності із максимально-допустимою 

концентрацією H2Sоб ≤ 0,3%. Розраховано можливість їх переведення на два 

найбільш характерні для Запорізької області види біогазу, що мають різний 

хімічний склад – біогаз з тваринницьких відходів та смітниковий газ. 
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Для аналізу впливу параметрів системи обробки біогазу на доцільність його 

використання побудовано графічні залежності приведених річних витрат для 

різних варіантів використання біогазових технологій при оптимальній кількості 

заміщення природного газу. Виявлено, що економічні показники впровадження 

біогазу на підприємстві за даних умов для кожного варіанту різні, при цьому 

відзначається і різна необхідна оптимальна частка природного газу в біогазовій 

суміші.  

Відзначено, що для ефективного застосування біогазових технологій в 

умовах промислових підприємств найбільш доцільними є промислові агрегати, 

яким характерні великі та відносно постійні обсяги енергоспоживання. Так, не 

зважаючи на більш низьку вартість, смітниковий газ значно поступається за 

вигідністю застосування біогазу з тваринницьких відходів, а для агрегатів малої 

потужності він виявився взагалі недоцільним. Разом з цим, використання біогазу 

на великому за потужністю сушилі ЛК-1 є можливим та доцільним з будь-якого 

джерела. 

У найбільш вигідному варіані для ПАТ «Запоріжсталь» природний газ може 

бути заміщений біогазом на 94%, а економічний ефект складе близько 12 млн. грн. 

на рік. Передбачувані сумарні капіталовкладення в реалізацію такого проекту 

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

2 років, що не перевищує нормативний. 

Встановлено, що керування енергетичними параметрами нагрівальної печі 

за наявності в її камері електричного поля, за допомогою розробленого 

програмного комплексу дозволяє визначати їх раціональні значення та більш 

точно прогнозувати потенційну кількість газової суміші і біогазової зокрема, яку 

можна економити в умовах будь-якого промислового підприємства. 

Підтверджено, що застосування біогазових технологій в умовах 

промислових підприємств з використанням просторових електричних полів задля 

створення «завіс» у камерах теплових агрегатів скорочує термін окупності таких 

проектів. В умовах ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» він 

дорівнює всього лиш близько двох місяців.  
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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 
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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 

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 



266 
 
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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Додаток В 

Результати застосування електрофізичних методів впливу  

на окремі мікроорганізми 

Мікроорганізм Характер спливу Параметри поля Біологічний ефект / Механізм дії 

1 2 3 4 

Archaea 

Methanosarcina 

barkeri 

Мікрохвильовий 

вплив 
13,5-36,5 ГГц 

Збільшення росту, кількості клітин, їх розміру та 

виробництва метану [64] / Опромінені культури мали більшу 

кількість клітин зі збільшеним на 20% діаметром, швидкість 

росту та потенціал метаноуворення M. barkeri DSM-804 

зростають внаслідок індукування каталітичних процесів 

Eubacteria 

E.coli 

Імпульсне 

електричне поле 
0,05 - 1 мТл 

Вимушена транспозиція, знижується життєздатність клітин 

[65] / Не встановлено 

змінне магнітне 

поле 

0,1 - 1 мТл, 

50 Гц 

Значні зміни морфотипу, зміни в ході поділу клітини [72] / Не 

встановлено 
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Продовження табл.  

1 2 3 4 

E.coli 
змінне магнітне 

поле 

16 , 60 Гц 
Стимуляція діяльності енолази; пригнічення діяльності 

енолази [66] / Не встановлено 

0,05 - 1 мТл 

Зниження транспозиційної діяльності та підвищення 

життєздатності клітин [67, 68] / Вплив на механізм 

інтерференції іонів 

100 мТл 

Залежно від часу експозиції - стимуляція або пригнічення 

життєздатності клітини [69] / Ефект створюється у результаті 

зміни проникності клітинних мембран та завдяки 

прискореному іонообміну у культуральному середовищі 

30 мкТл 

Зміна щільності оболонки клітин [70] / Зміна 

конформаційного стану геному, в залежності від щільністі 

клітин і часу впливу, що залежать від параметрів 

молекулярної ваги та кількості білків, зв’язаних з ДНК; 

синхронізація експресії генів 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

E.coli 

постійне 

електричне поле 
- 

Збільшення росту колонії, видалення з'єднань, що 

пригнічують [71] / Стимуляція росту іммобілізованих клітин 

до 140% пов’язане з посиленим видаленням інгібуючих 

продуктів з клітинного середовища через електроосмос та 

електрофорез, а також посилене надходження глюкози 

змінне 

електричне поле 

2,5 - 50 В / см 

0,05 - 100 кГц 

Стимуляція мембрани, пов'язана із синтезом ATФ [73] / 

Стимуляція мембран, зміна частотних та амплітудних 

характеристик синтезу ATФ, ефективне зміщення заряду для 

каталітичного циклу процесу 

6-полярне змінне 

електричне поле 

0,35 - 2,1 кГц; 

60 Гц в чаші 

Петрі 

Збільшення росту в пробірках (147 ± 24%) та колоніях (42-

179 %) [74, 75] / Не встановлено 

Bacillus cereus 
6-полярне змінне 

електричне поле 
1 кГц 

Збільшення росту в пробірках (196 ± 29%) та колоніях 

[74, 75] / Не встановлено 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

B. mucilaginosus 
постійне магнітне 

поле 
~ 0,39 Тл 

Збільшення росту [76] / Стимуляція біосинтетичних шляхів, 

вплив на феромагнітні солі в обробленому середовищі 

B. subtilis 
змінне магнітне 

поле 

0,8; 2,5 мТл, 

0,8; 1 кГц 

Збільшення росту, тенденція до втрати міжклітинної 

згуртованості [77] / Не встановлено 

Bacillus, Subtilis, 

Candida Albicans, 

Halobacterium 

змінне магнітне 

поле 

0,3 Гц, 

5 - 90 мТл 

Підвищені або зменшені темпи зростання [78] / Резонансні 

явища у живих системах 

Trichoderma reesei 

імпульсне 

магнітне поле 
1,5 мВ/см 

Збільшення активності целюлози [80] / Вплив на утворення 

ферментного комплексу на генетичному рівні всередині 

клітини та її секреції на ~ 80% через зміну мембранної 

проникності 

Streptomyces noursei 

Збільшення виробництва антибіотиків, швидкості 

поглинання глюкози [81] / Загальне збільшення темпів 

споживання O2 та поглинання глюкози 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Pseudomonas stutzeri 
імпульсне 

магнітне поле 
0,6 - 1,3 мТл 

Збільшення зростання [79] / Резонансні явища у живих 

системах 

Бактерії та дріжджі 
коливне магнітне 

поле 
15 мT, 0,3 Гц 

Збільшення на 30% колонії Psuedomonas, Halobacterium, 

сінної палички, стафілокока епідермального та дріжджів 

Candida Albicans [78] / Резонансні явища у живих системах 

Micrococcus  

denitrificans 

постійне магнітне 

поле 
500-800 мТл 

Збільшення інгібування при подальшій стимуляції [82] / Не 

встановлено 

Corynebacterium 

glutamicum 

змінне магнітне 

поле 
4.9 мТл , 50 Гц 

Збільшення рівня АТФ приблизно на 30% [83] / Не 

встановлено 

Природна флора 

постійне магнітне 

поле 
22 мТл 

Деградація фенольних стічних розчинів [84] / Посилення 

деградації фенольних відходів та процесів їх розпаду 

імпульсне 

електричне поле 

1,25 – 3,25 

кВ/см 

Покращення біообсорбції [85] / Застосування коротких та 

інтенсивних імпульсів посилює біосорбцію токсичних 

металів та радіонуклідів 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Sallmonella 

Typhimurium 

коливне магнітне 

поле 
5 мT, 0,3Гц 

Стимуляція росту, частота впливає на швидкість мутації [78] 

/ Резонансні явища у живих системах 

Rhodobacter 

sphaeroides 

змінне / постійне 

магнітне поле 
0,13 – 0,3 мТл 

Збільшення синтезу порфірину, підвищення експресії 

дегідратази [86] / Підвищена експресія генів, збільшення 

продукції порфірину, вплив на геном 

Ціанобактерії 

Spirulina platensis 

постійне магнітне 

поле 
10 мТл 

Збільшення росту колонії до 50% [87] / Прискорення темпів 

виділення O2, пришвидшення синтезу цукру через 

збільшення вмісту фікоціаніну, активація фотосистеми II та 

реакцій переносу електронів під час фотосинтезу; посилення 

збудження пари радикалів хлорофілу світлом 

мікрохвильовий 

вплив 

7,1 мкм, 

2,2 мВ/см 

Збільшення колонії до 50% [89, 90] / Частотно-специфічна 

резонансна взаємодія між мікрохвильовим впливом низької 

інтенсивності та хромосомною ДНК 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Spirulina platensis 
постійне магнітне 

поле 
250 мТл 

Збільшення зростання колонії на 22% [88] / Стимуляція 

поглинання вуглецю, збільшення кількості макро- та 

мікроелементів (Ni, Sr, Cu, Mg, Fe, Mn, Ca, Co та V) та 

незамінних амінокислот, таких як гістидин в поживному 

середовищі. Збільшення вмісту хлорофілу, що припускає 

краще проникнення світла для фотосинтезу 

Anabaena doliolum 
постійне магнітне 

поле 
- 

Збільшення колонії, кількості пігментів, вуглеводів і білків 

[91] / Збільшення вмісту фікоціаніну, хлорофілу, вуглеводів, 

каротиноїдів та білків, а також до 55% оптичної щільності 

Водорості 

Chlorella sp. 

постійне магнітне 

поле 

6 - 58 мТл Збільшення колонії [93] / Не встановлено 

Dunaliella salina 10 - 23 мТл 

Збільшення колонії до 90% [94] / Підвищення вмісту β – 

каротину, накопичення важких металів Co, Cd, Cu і Ni в 

магнітно оброблених культурах 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Chlorella vulgaris 
постійне магнітне 

поле 
10 - 35 мТл 

Збільшення антиоксидантного захисту колонії до 100% [92] / 

Стимуляція захисної системи бактерії вільними радикалами,  

прискорення біологічних реакцій; збільшення кількісті 

гідроксильного радикала (-OH), що свідчить про 

окислювальний стрес, спричинений експозицією 

Дріжджі 

Saccharomyces sр. магнітне поле - 
Підвищення виживання, стимуляція газообміну [101, 102] / 

Не встановлено 

Saccharomyces 

fragilis 

постійне магнітне 

поле 
~ 0.26 Тл 

Збільшення темпів зростання колонії на 27-36 % [76] / Не 

встановлено 

Kluyveromyces 

marxianus 

імпульсне 

електричне поле 
0,25 кВ 

Збільшення виробництва етанолу та споживання 

целобіози [103] / Підвищення ефективності використання 

ензимів; посилене поглинання целобіози та перетворення 

субстрату в етанол  
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Physarum 

polycephalum 

ел. магнітне поле 45, 60, 75 Гц Затримка мітозу від 0,5 до 2 год [104] / Не встановлено 

змінне магнітне 

поле 

0,1 мТл, 60 Гц Зниження ATP без зниження газообміну [105, 106] 

0,2 мТл, 60,75 Гц Скорочення газообміну [105, 106] / Не встановлено 

імпульсне 

магнітне поле 
~ 4,7 мкТл 

Підвищена активність алкогольдегідрогенази [95] / 

Зростання активності ферменту до 10,7% в анаеробно 

культивованих клітинах і 19,9% у аеробно 

Saccharomyces 

cerevisiae 

постійне магнітне 

поле 
20 та 8 мТл 

Збільшення споживання цукру [96] / Пришвидшення 

транзиту іонів; стимуляція клітинного метаболізму  

коливне магнітне 

поле 

0,28 - 12 мТл Збільшення темпів зростання колонії [97] / Не встановлено 

до 12 мТл, 50 Гц Збільшення темпів зростання колонії ( 25 + / - 5% ) [35]  

змінне / постійне 

електричне поле 
100 / 10 мА 

Збільшення темпів зростання колонії на 60% [98] / 

Окулірування клітин, зменшення інгібуючого СО2  

6-полярне змінне 1 кГц Збільшення виробництва газу на 195 ± 20% [74, 75]  
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Продовження табл. 
1 2 3 4 

Saccharomyces 

cerevisiae 

мікрохвильовий 

вплив 

42 ГГц, 

< 3 мВ / см2 

В залежності від частоти - збільшення або зменшення 

зростання [99] / Резонансний ефект когерентних 

міліметрових електромагнітних хвиль  

змінне  
0,5 мкТл, 

100 - 200 Гц 
Скорочення газообміну на 30% [100] / Не встановлено 

Protozoa 

Trichomonas vaginalis 
постійне магнітне 

поле 
- 

Залежно від поля - стимулює / гальмує зростання [107] / Не 

встановлено 

Ciliophora 

Ciliophora tetraurelia 
змінне магнітне 

поле 
1,8 мТл , 72 Гц 

Підвищує показники клітинного поділу, відсутній блокатор 

Ca2 +. Зміна в плинності мембран [108] / Не встановлено 

Tetrahymena 

pyriformis 

змінне магнітне 

поле 
10 мТл , 60 Гц 

Затримка поділу клітин, збільшення споживання кисню [109] 

/ Не встановлено 
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Додаток E 

Листи підтримки результатів роботи промисловими підприємствами регіону 
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	Реактори мають загальний об’єм 3 дм3, який заповнювався субстратом на 2 дм3. Максимальний об’єм газгольдера становив 2 дм3. Експеримент був виконаний за мезофільного режиму. Температура в термостаті підтримувалась на рівні 35±1 ºС.
	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. Достовірність одержаних результатів підтверджується їх порівнянням з результатами інших дослідни...
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	Рис. 4.2. Принципова схема експериментальної установки:
	1 – теплоізольований канал відхідних газів; 2 – пальник; 3 – електроіскровий запальник; 4 – досліджувана пластина; 5 – електроди; 6 – повітродувка; 7 – димосос; 8 – 14 – арматура регулювання процесом горіння; 15 – газовий лічильник; 16 – вимірювальна ...
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