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Лекція 7. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії з використанням біогазу, одержаного з гною, рослинної біомаси та 

їхніх сумішей 

 

1. Біогаз. Основні поняття, терміни та визначення. Класифікація біогазів за 

видами біомаси 

 

Біогаз – це суміш газів, які утворюються в результаті анаеробної 

ферментації (зброджування) органічних речовин, основним компонентом якої є 

метан. Анаеробна метанова ферментація органічних субстратів це складний 

процес, у якому можна виділити чотири етапи: гідроліз, кислотогенез, 

ацетатогенез та метаногенез. Спочатку органічна речовина субстрату 

розпадається на білки, вуглеводи та жири. На етапі гідролізу відбувається 

перетворення білків на амінокислоти, вуглеводів на моносахариди, жирів на 

моносахариди та високомолекулярні жирні кислоти під дією гідролітичної 

мікрофлори. На етапі кислотогенезу має місце перетворення моносахаридів і 

амінокислот на леткі жирні кислоти. На етапі ацетатогенезу, леткі та 

високомолекулярні жирні кислоти перетворюються на ацетат та водень. На 

останньому етапі, із ацетату, а також із водню і вуглекислого газу утворюється 

метан.  

Класифікація біогазів за видами біомаси. Біомасою вважається невикопна 

біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до 

біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та 

сільського господарства (рослинництва та тваринництва), рибного господарства і 

технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова 

промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу. Біогаз 

умовно поділяють на три категорії залежно від видів біомаси, використовуваної 

для його вироблення:  
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1) Біогаз, отриманий з вологих відходів та продукції сільського 

господарства (гній, послід, буряковий жом, рослинні залишки під час збирання 

врожаю, кукурудза на силос, міскантус, сорго, конюшина тощо);  

2) Біогаз, отриманий з рідких відходів комунального господарства (осади 

комунальних стічних вод очисних споруд), з побічних продуктів, стічних вод та 

їхніх осадів від промислового виробництва (солодова та хмелева дробина, 

виробничі стічні води та їхні осади, жирові флото-шлами, фруктові вичавки, 

бракована та некондиційна продукція, жирові відходи забійних цехів тощо), 

відходів підприємств харчової промисловості (молочна сироватка, мелясна барда, 

пивна дробина тощо);  

3) Біогаз, отриманий з органічної фракції твердих побутових відходів із 

полігонів і звалищ, з відходів садово-паркового господарства населених пунктів 

(скошена трава з парків та придорожніх смуг, опале листя тощо), із сухих відходів 

та продукції сільського господарства (солома, сухі рослинні залишки під час 

збирання врожаю тощо). 

 

2. Технологія метанового зброджування для одержання біогазу з 

коров’ячого, свинячого гною та посліду птиці з добавленням рослинної біомаси 

 

Одним із методів одержання біогазу є технологія рідкофазної метанової 

ферментації. На рис. 1 схематично зображено виробництво біогазу методом 

рідкофазної ферментації. 
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Рисунок 1. Виробництво біогазу методом рідкофазної ферментації 

Сировину, що є субстратом для отримання біогазу, спочатку подрібнюють 

та гомогенізують, за необхідності проводять попередню хімічну обробку. Рідку 

фракцію підготовленого субстрату за допомогою помпи, а тверду – за допомогою 

шнекового завантаження подають до реактора, в якому субстрат разом із 

власними або штучно внесеними мікроорганізмами перемішується та 

витримується за сталої температури.  

Виробництво біогазу відбувається в біогазових реакторах. Використовують 

реактори типу CSTR – реактори з постійним перемішуванням. Біогазова станція, 

завод або установка – це комплекс споруд і технологічного обладнання, які 

інтегровані в єдину автоматичну систему керованого метанового бродіння. 

Технологія отримання біогазу, склад будівельних споруд і устаткування 

біогазової установки відрізняється в залежності від сировини.  

У базовій комплектації біогазові установки складаються з наступних вузлів 

і споруд: приймальний резервуар (1); система обігрівання (2); механічні мішалки 

(3); система подачі біомаси (4); кислототенк (5); доброджувач (6); газгольдер (7);  

система газовідведення та газоподачі з системою відведення конденсату та 

сіркоочищення (8); сепаратор збродженої маси (9); лагуна для зберігання рідких 

добрив (10); система автоматики, візуалізації процесів і управління (11); 

теплопункт (12); когенераційна установка (13). 
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Принцип роботи біогазової станції передбачає максимальну автоматизацію. 

Відходи надходять в приймальний резервуар (1). У ньому відбувається їх 

попереднє накопичення, підігрів і ретельне перемішування. Подача сировини в 

реактор (5) відбувається 4-6 разів на добу за допомогою насоса для рідких і 

драглистих субстратів. Реактор (5) є газонепроникним, герметичним резервуаром. 

Для підтримання стабільної температури, реактор обладнується системою 

обігрівання (2). У холодних кліматичних умовах, щоб уникнути втрати теплоти, 

ферментатор ізолюють зовні. Субстрат постійно перемішують за допомогою 

низькошвидкісних механічних мішалок (3). В залежності від фізико-механічних 

властивостей субстрату, використовують різні види систем перемішування: 

механічні, гідравлічні або пневматичні. Вивантаження збродженого субстрату 

відбувається автоматично з такою ж періодичністю, як і завантаження. 

Управління роботою біогазової станції проводиться за командами системи 

автоматики (11). Біогаз збирається в газгольдері (7), який використовують для 

акумулювання газу і який виконує функцію газонепроникного покриття 

ферментатора. Газгольдер (7) має високу стійкість до ультрафіолету, стійкий до 

підпалювання і є надзвичайно розтяжним. Відведення біогазу відбувається по 

трубопроводу (8), який оснащений пристроями автоматичного відведення 

конденсату (8) і запобіжними пристроями, які захищають газгольдер (7) від 

перевищення допустимого тиску. З газгольдера (7) біогаз безперервно подають на 

когенераційну установку (13) або систему очищення біогазу. Перероблений 

субстрат подають на сепаратор (9). Система механічного поділу працює від 4-6 

разів на добу і розділяє залишки бродіння після ферментатора на тверді та рідкі 

біодобрива. Все обладнання контролюється системою автоматики (11). Сигнали 

для синхронної роботи всієї установки надходять на центральний програмно-

логічний контролер. Контролер проводить опитування всього технологічного 

ланцюга комплексу і виводить інформацію на екран монітора. На екрані 

відображені всі споруди та вузли, оснащені приводами і датчиками параметрів. 

Всі робочі параметри біогазової установки відображаються на моніторі 

центральної диспетчерської. Диспетчерська обладнана центральним пультом 



6 

 

управління, що дозволяє переводити роботу всіх ділянок біогазової установки в 

ручний або автоматичний режим для місцевого або дистанційного керування. 

Переважна більшість сучасних біогазових станцій складається з кількох 

реакторів. Для зброджування деяких типів сировини без додаткового 

використання коферментів необхідна двостадійна технологія. Наприклад, з 

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

Для глибокої переробки такої сировини та щоб отримати високий вихід біогазу 

необхідний додатковий реактор гідролізу, у якому можна контролювати рівень 

кислотності для запобігання умов підвищеного вмісту кислот чи лугів. Також 

двостадійна технологія використовується для субстратів, які швидко 

розщеплюються, через що мають схильність до окислення. Технологія отримання 

біогазу в дві стадії відрізняється від одностадійної наявністю додаткового 

реактора гідролізу. Зазвичай два біогазових реактори використовують послідовно. 

Перший реактор це реактор для гідролізу органічної речовини (кислототенк), а 

другий – для метаногенезу (доброджувач). 

Використання одного виду сировини з метою отримання біогазу є 

малоефективним з енергетичної точки зору. Для інтенсифікації виходу біогазу 

зазвичай переходять до сумісного метанового бродіння кількох видів сировини. 

Вирощують кукурудзу, сорго для енергетичного використання силосу в 

біогазових установках. В інших випадках, в яких використовують двостадійну 

технологію, перший реактор, як правило, необхідний для зброджування легко 

зброджуваних компонентів субстрату, другий реактор (доброджувач) – 

призначений для зброджування важко зброджуваних компонентів субстрату.  

Біогаз є кінцевим продуктом бродіння, який накопичується у верхній 

частині реактора або в газгольдері. Після очищення біогазу від вологи та домішок 

сірководню, його використовують для генерації електричної енергії або 

очищують від вуглекислого газу до біометану. 

 

3. Перемішування субстрату в реакторі 
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Способи перемішування. Перемішування сировини може здійснюватися 

наступними основними способами: механічними мішалками, біогазом, що 

пропускається через товщу сировини, і перекачуванням сировини з верхньої зони 

реактора в нижню. Робочими органами механічних мішалок є шнеки, лопаті, 

планки. Приводитися в дію вони можуть вручну або від двигуна.  

Пневматичне перемішування шляхом закачування біогазу, що виділяється, 

назад в реактор здійснюється за допомогою монтажу на днищі реактора системи 

трубопроводів. Перемішування шляхом пропускання біогазу через товщу 

сировини дає результати тільки в тому випадку, якщо зброджувана маса сильно 

розріджена і не утворює кірки на вільній поверхні.  

Перемішування слід проводити регулярно. Нечасте перемішування 

сировини призведе до розшарування зброджуваної маси і утворення кірки, 

знижуючи тим самим ефективність газоутворення. Якісне перемішування 

сировини сприяє підвищенню виділення біогазу, вихід біогазу може збільшитись 

на 50% за певний проміжок часу зброджування. Часте перемішування може 

нашкодити процесам ферментації.  

Захист ІР68 – двигун занурений, тому звичайно цей варіант називають 

«занурюваними мішалками». Вал при цьому короткий, потоки перемішування в 

більшості випадків горизонтальні. Занурювальні мішалки в класичному 

вираженні поділяються на: з високими оборотами безредукторні, які 

забезпечуються прямим приводом і високою швидкістю обертання 360-1400 об/хв 

залежно від діаметра робочого колеса 0,8-0,14 м і потужності двигуна 0,4-30 кВт; 

з низькими оборотами редукторні з лопатями великого діаметру 1,2-2,75 м, при 

швидкості обертання 17-98 об/хв і потужності двигуна 0,5-7,5 кВт; з середніми 

оборотами, як правило, редукторні, що займають проміжне положення. Із 

середини 1970-х років з’явилося обладнання, здатне здійснювати роль 

рециркуляторів мулової суміші – мішалки, що забезпечені занурювальним 

електродвигуном (ІР68), які в метантенках з успіхом впроваджуються для 

забезпечення принципу поздовжньої рециркуляції. 
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4. Методи очищення біогазу 

 

Для використання біогазу в когенераційних установках необхідно, щоб 

об’ємна концентрація сірководню в біогазі не перевищувала 50-100 ppm. Об’ємна 

концентрація сірководню в біогазі залежить від вихідного субстрату але в будь-

якому разі значно перевищує такі показники.  

Для зменшення концентрації сірководню в біогазі застосовують три 

наступні методи: 

- додають реагенти (солі тривалентних металів) до реактору (хімічний 

метод).  

- біологічне очищення біогазу від сірководню відбувається в реакторах 

шляхом окиснення. Бактерії (Thiobacilius) споживають сірководень та кисень з 

утворенням сірки. Ці бактерії заселяють на поверхні газгольдеру та поверхні 

субстрату. Повітря подають у простір під куполом газгольдера, в розрахунку 4-5% 

від об’єму біогазу. 

- найбільш ефективним методом очищення є метод адсорбції на 

активованому вугіллі. 

Вироблений біогаз насичений водяною парою внаслідок випаровування 

води із субстрату. Ця волога може конденсуватись у газопроводах і викликати 

корозію. Також зменшується об’ємна концентрація метану в біогазі. Для 

когенераційних установок можуть виникнути проблеми як із запуском так із 

горінням палива.  

Відомо, що при підвищенні тиску або зниженні температури газової суміші 

вода конденсується. Тому часто використовують методи охолодження або 

стискування для осушування біогазу.   

 

5.  Методи розрахунку технічно-досяжного енергетичного потенціалу 

біогазу, одержаного з гною свійських тварин та посліду птиці 

 

Оцінка технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу гною свійських 

тварин та посліду птиці виконується при наступних припущеннях:  
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1. Розрахунки технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу біогазу з 

гною свійських тварин та посліду птиці виконуються тільки для найбільш 

розповсюджених їх видів, а саме:  

1.1. Великої рогатої худоби.  

1.2. Свиней.  

1.3. Курей (бройлери, кури-несучки).  

2. Біогаз отримують шляхом анаеробного зброджування гною чи посліду 

без додавання рослинного силосу.  

3. Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал біогазу включає 

теплоту, яка використовується для власних потреб біогазової установки (підігрів 

субстрату у метантенках).  

Енергетичний потенціал біогазу із гною тварин або посліду птиці 

обчислюється за такою залежністю:  

 

р
n α β K K Qн1 2 , бг

Е = р
Qн,н.е

ТВ

    
,     (1) 

 

 де: Е  – енергетичний потенціал сировини, т н.е.; n  – поголів’я худоби або 

птиці, що утримується на тваринницьких сільськогосподарських підприємствах; 

α  – питомий вихід гною або посліду від однієї тварини в перерахунку на СОР; β  

– максимальний потенціал утворення біогазу з розрахунку на одиницю маси СОР 

гною або посліду; K1 – коефіцієнт утворення відходів, що характеризує кількість 

тварин, які утримуються у закритих приміщеннях; K2  – коефіцієнт доступності, 

що характеризує кількість гною або посліду, яку можна зібрати і доставити 

існуючими технічними засобами до біогазової установки; 
р

Qн, бг  
– теплота 

згоряння біогазу; р
Qн,н.е  – теплота згоряння однієї т нафтового еквіваленту.  

Середнє за віковими групами тварин значення добового виходу СОР гною 

або посліду з розрахунку на 1 голову тварин та максимального потенціалу 

утворення метану з 1 кг СОР гною/посліду тварин, приймається згідно таблиці 1. 
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Таблиця 1. Добовий вихід СОР та вихід метану 

 

№ з/п Вид тварин  Добовий вихід 

СОР, кг 

СОР/гол/добу*  

Вихід метану,  

м3 СН4 /кг СОР 

1  Велика рогата худоба  4,04  0,193  

2  Свині  0,46  0,450  

3  Кури  0,045  0,320  

 

Лекція 8. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії 

з використанням біогазу, одержаного з побутових відходів 

 

6. Технологія метанового зброджування для одержання біогазу з полігонів 

твердих побутових відходів 

 

Дегазація зроблена на сміттєзвалищі та будівництво електростанції вирішує 

дві проблеми: сміттєзвалище буде менше загорятися і навколишнє середовище 

стане чистішим. Метан, який знаходиться в глибинах сміття, призводить до його 

загоряння. Якщо газ видобувати, то поступово полігон перестане горіти, що часто 

трапляється влітку. Метан є парниковим газом, він небезпечний для 

навколишнього середовища. Якщо його видобудуть, повітря, вода, ґрунт довкола, 

стануть чистішими. 

На рис. 2 зображено схему збирання та утилізації біогазу на полігонах 

твердих побутових відходів (ТПВ). 

 

Рисунок 2. Збирання та утилізація біогазу на полігонах ТПВ: 
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1 – полігон ТПВ;  2 – газова свердловина;  3 – колектор;  

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

 

Побутові відходи засипають шаром ґрунту для створення ізолювального 

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

дією власних мікробних популяцій має місце процес анаеробного метанового 

зброджування органічної складової твердих побутових відходів. Через деякий час 

починає утворюватись біогаз і поступово проходити через звалище назовні. 

Збирання біогазу потребує інженерного обладнання полігону, а саме: створення 

газових свердловин, вентиляційної системи та ємності для накопичення зібраного 

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

ущільненої глини.  

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

оскільки взимку суттєво сповільнюється його виділення. Такий спосіб отримання 

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

навколишнього середовища – забезпечення чистоти повітря і запобігання 

забрудненню ґрунтових вод.  

 

7. Технологія твердофазної метанової ферментації «Kompogas» та «Dranco» 

для одержання біогазу з побутових відходів 

 

Технології ТМФ були розроблені, у першу чергу, для перероблення таких 

відходів як органічної складової міських ТПВ, садових та паркових відходів 

біологічного походження (трави, листя, гілок тощо), харчових відходів, 

сільськогосподарських відходів тощо.  

Порівняно з технологіями видобування біогазу з полігонів ТПВ, 

використовуючи сучасні технології ТМФ з’являється можливість підтримувати 

сталу температуру та перемішувати субстрат, що в природних умовах полігонів 

не реально. На біогазових станціях, в яких реалізовані технології ТМФ можна 

отримати в 50-100 разів більше біогазу порівняно з полігонами ТПВ за рахунок 
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того, що значно скорочується час переробки відходів, зокрема час утримання 

субстрату в реакторах становить 14-28 діб, тоді як ефективне добування біогазу на 

полігонах ТПВ триває 5-15 років. 

Технології ТМФ розроблені і впроваджені в промислових масштабах 

комерційними компаніями, переважно з однією стадією зброджування. В країнах 

ЄС частка біогазових станцій, в яких реалізована технологія ТМФ з однією 

стадією зброджування становила 93% від загальної кількості станом на кінець 

2014 року і 90% – станом на кінець 2020 року. Багатостадійні технології ТМФ не 

поширені у світі, це пояснюється значними капітальними вкладеннями в 

будівництво біогазових станцій та операційними витратами на їхнє утримання.  

Найбільш поширені й досконально вивчені є технології ТМФ з однією 

стадією зброджування. Ці технології відрізняються між собою за способом 

перемішування та за режимом зброджування субстрату. Серед відомих 

одностадійних технологій ТМФ виділимо такі технології: «Kompogas», «Laran», 

«Dranco», «Valorga», «Bekon», «Biocel», «Bioferm» та ін.  

Технологія «Kompogas». Швейцарська компанія «Hitachi Zosen Inova» 

почала будувати біогазові установки, починаючи з 1992 року. Станом на кінець 

2020 року було побудовано 100 біогазових станцій за технологією ТМФ 

«Kompogas», які призначені для перероблення органічної фракції міських твердих 

відходів, садових та паркових відходів біологічного походження (трави, листя, 

гілок тощо). 

Технологічна схема ферментації відходів за технологією ТМФ «Kompogas» 

зображена на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Технологічна схема ферментації відходів  

за технологією ТМФ «Kompogas» 

 

Сутність технології полягає в наступному. Відходи поступають в шредер 

(1), де їх попередньо обробляють до розміру частинок менше за 10 мм, після чого 

в ємності (2) змішують із рідкою фракцією збродженої маси та розбавляють 

водою до вмісту сухої речовини (СР) в субстраті 23-28%. Ємність 2 призначена 

для змішування компонентів субстрату, якого має вистачити для добового 

завантаження реактору. Підготовлена суміш подається в реактор (3), це 

горизонтальний реактор з внутрішніми повільно обертовими роторами. За 

допомогою аксіальних роторів субстрат гомогенізується та пересувається від 

вхідного до вихідного отвору. Реактор 3 це реактор типу plug flow з безперервним 

завантаженням сировини. Сухі важкі компоненти субстрату утримуються в 

підвішеному стані. Зброджену масу за допомогою прес сепаратора (4) розділяють 

на дві фракції – тверду та рідку. Частину рідкої фракції використовують для 

змішування з новою порцією субстрату, іншу частину зберігають в лагуні (5) і за 

потреби використовують як рідкі добрива. Суху частину збродженої маси 

компостують в компостері (6). Біогаз використовують для отримання електричної 

енергії в когенераційній установці (7).  
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За даними виробника біогазових станцій з реактором «Kompogas», вихід 

біогазу становить 110-130 м3/т відходів, вміст СР становить 23-28%, час 

утримання субстрату в реакторі становить 15-30 діб. 

Технологія «Laran» схожа за принципом роботи з технологією «Kompogas», 

відрізняється лише системою перемішування субстрату за допомогою поперечних 

лопатевих мішалок. Німецька компанія «Strabag» почала будувати біогазові 

установки, починаючи з 1994 року. Станом на кінець 2016 року було побудовано 

37 біогазових станцій за технологією ТМФ «Laran», які призначені для 

перероблення органічної фракції міських твердих відходів. 

Технологія «Dranco». Бельгійська компанія «OWS» почала будувати 

біогазові установки, починаючи з 1997 року. Станом на кінець 2020 року було 

побудовано 32 біогазових станцій, які призначені для перероблення органічної 

фракції відходів домогосподарств, харчових відходів, промислових органічних 

відходів та енергетичних культур. 

Технологічна схема ферментації відходів за технологією ТМФ «Dranco» 

зображена на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Технологічна схема ферментації відходів  

за технологією ТМФ «Dranco» 

 

Сутність технології полягає в наступному. Відходи попередньо обробляють 

до розміру частинок менше за 40 мм, надходять в ємність (1), в якій їх змішують з 

дигестатом. Потім суміш нагрівають і перекачують насосом (3) у верхню частину 
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реактору (4). Суміш переміщується вниз реактора, вертикальної конструкції з 

конусоподібним днищем, при цьому відбувається самоперемішування відходів. 

Частину дигестату використовують для змішування зі свіжою порцією відходів, 

іншу частину разом з біовідходами направляють до тунелю (5), де компостують. 

За даними виробника біогазових станцій з реактором «Dranco», вихід 

біогазу становить 103-147 м3/т відходів, вміст СР становить 20-35%, час 

утримання субстрату в реакторі становить 15-30 діб. Компостування дигестату з 

біовідходами становить 14 днів. 

 

8. Технологія твердофазної метанової ферментації «Valorga» та «Bekon» для 

одержання біогазу з побутових відходів 

Технологія «Valorga». Французька компанія «Valorga International» почала 

будувати біогазові установки, починаючи з 1982 року. Станом на кінець 2020 року 

було побудовано 19 біогазових станцій за технологією ТМФ «Valorga», які 

призначені для перероблення органічної фракції міських твердих відходів. 

Технологічна схема ферментації відходів за технологією ТМФ «Valorga» 

зображена на рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Технологічна схема ферментації відходів  

за технологією ТМФ «Valorga» 

 



16 

 

Сутність технології полягає в наступному. Відходи подають в нижню 

частину реактору (1), де знаходиться вхідний отвір. Від вхідного отвору сировина 

рухається навкруги перегородки до виходу на протилежному боці, створюючи 

потік в реакторі. Реактор складається з вертикального сталевого циліндра з 

центральною перегородкою. Частина біогазу поступає в когенераційну установку 

(2), іншу компресором (3) подають в реактор 1. Дигестат зневоднюють, тверду 

фракцію компостують. 

За даними виробника біогазових станцій з реактором «Valorga», вихід 

біогазу становить 80-160 м3/т відходів, вміст СР становить 25-35%, час утримання 

субстрату в реакторі становить 16-35 діб. 

Технологія «Bekon». Німецька компанія «Bekon» почала будувати 

біогазові установки, починаючи з 2003 року. Станом на кінець 2020 року було 

побудовано 45 біогазових станцій загальною потужністю 28,5 МВт, які 

призначені для перероблення органічної фракції міських побутових відходів,  

сільськогосподарських та садових відходів. 

На рис. 6 зображена технологічна схема ферментації відходів за 

технологією ТМФ «Bekon». 

 

 
Рисунок 6 – Технологічна схема ферментації відходів  

за технологією ТМФ «Bekon» 
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Сутність технології «Bekon» полягає в тому, що субстрат завантажують в 

реактори (1), які являють собою бетонні ємності прямокутної форми. Компанія 

«Bekon» розробила перколяційний реактор гаражного типу. На місці 

перероблення відходів будують бетонну будівлю з системою підігрівання, яка має 

у своєму складі кілька прямокутних відсіки для завантаження сировини. 

Підготовлені відходи завантажують у перколяційний реактор 1 та відкачують з 

нього повітря. Реактор обладнаний системою вакуумних насосів (2), що 

відкачують кисень з газової фази під час завантаження сировини. Нижня частина 

реакторів перфорована для відводу перколяту через дренажну систему (3). 

Перколят збирають внизу під реактором та накопичують в ємності (4), яка 

розміщена поряд з реактором.   

Перколят подають насосом (5) до розпилювачів системи зволоження (6), яка 

вбудована у верхній частині реактора для періодичного сприскування на 

поверхню відходів. Перколят розпорошується по всій поверхні насипу відходів. 

За допомогою нагрітого фільтрату в реакторі підтримується температура на рівні 

35-40 °С. Теплоту від когенераційної установки використовують для обігріву 

реакторів та підігріву ємності з перколятом. 

Технологія «Bekon» відрізнязняється від вище наведених технологій тим, 

що вона передбачає періодичне завантаження сировини. Щоб забезпечити 

стабільність виробництва електроенергії з біогазу протягом доби та року 

необхідно, щоб біогазові реактори працювали у безперервному режимі. Для 

твердофазної ферментації використовують кілька реакторів періодичного типу, 

робота яких рівномірно розподілена у межах часу утримання субстрату в 

реакторі. 

За даними виробника біогазових станцій з реактором «Bekon», вихід біогазу 

становить 130 м3/т відходів, вміст СР становить 30-40%, час утримання субстрату 

в реакторі становить 28-35 діб. 

Технологія «Biocel» нідерландської компанії «Orgaworld» та технологія 

«Bioferm» американської компанії схожі за принципом роботи з технологією 
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«Bekon». Для усіх періодичних технологій інвестиційні вкладення на 40% менші 

за відповідні технології з безперервним завантаженням сировини, при цьому 

конструкція простіша, основним недоліком є те, що необхідно у 10 разів більша 

площа для розміщення біогазової станції. 

Серед реалізованих проектів з багатостадійних технологій ТМФ виділимо 

такі технології: «ArrowBio», «Biopercolat», «CAMBI». 

Ізраїльська компанія «ArrowBio» була заснована в 2003 році. В 2010 році в 

Тель-Авіві було побудовано біогазову станцію для переробки міських побутових 

відходів. В 2016 році ця установка була удосконалена, встановлена потужність 

когенераційної установки становить 8 МВт. 

Вихід біогазу для біогазових станцій з технологіями ТМФ становить 80-160 

м3 з тонни відходів, середній час перебування субстрату в реакторі становить 15-

20 днів, середній вміст сухої речовини в субстраті становить 25-35%, на одній 

станції щорічно максимально перероблюють від 60 до 500 тис. тонн відходів.  

 

 

9. Методи розрахунку технічно-досяжного енергетичного потенціалу 

біогазу, одержаного з полігонів твердих побутових відходів. 

 

Оцінка технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу полігонів 

твердих побутових відходів виконується при припущенні, що біогаз отримується 

шляхом анаеробної деградації органічної речовини – домінуючої складової 

комунальних відходів. З тіла полігону він видобувається системою видобувних 

свердловин.  

 З урахуванням зазначеного, енергетичний потенціал біогазу з органічної 

складової полігонів твердих побутових відходів обчислюється за такою 

залежністю:         

3
р

M α K K Q  нТПВ 54 , бг
Е = р

Q  н,н.е
БГП

   
,    (2) 

де: MТПВ  – маса твердих побутових відходів, які щорічно утворюються в 

Україні; 3α  – вихід біогазу з однієї т побутових відходів; K4  – коефіцієнт 
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технічної доступності, який визначає ефективність збору біогазу на полігоні; K5  

– коефіцієнт, що враховує частку ТПВ, що знаходиться в анаеробних умовах та 

може продукувати біогаз. 

 

10. Методи визначення метанового потенціалута ступеня деструкції 

органічних субстратів 

 

Визначення метанового потенціалу органічного субстрату є важливим 

завданням на етапі проєктування біогазових комплексів, заводів або станцій. 

Вихідні субстрати, особливо це стосується субстратів, які складаються з посліду 

або гною, відрізняються своїм складом протягом року. Тому на біогазових 

об’єктах, як правило, створюють лабораторії, де перевіряють характеристики та 

властивості вихідного субстрату та виконують тести з визначення його 

метанового потенціалу. 

Об’єм органічного субстрату, необхідний для визначення його біогазового 

потенціалу, спосіб збору та акумулювання виробленого біогазу й вимірювання 

об’єму виробленого біогазу залежать від виду органічного субстрату. Для тих 

видів органічних субстратів, які можна гомогенізувати до стану, у якому частки 

біомаси мають розміри до 5-10 мм, об’єм органічного субстрату, необхідний для 

визначення його біогазового потенціалу має становити від 0,5 дм3 до 3 дм3. Для 

збору та акумулювання біогазу зазвичай використовують газгольдер, який 

здатний помістити обсяг виробленого біогазу, що утворюється протягом одного-

двох днів бродіння за умови інтенсивного газоутворення. Для вимірювання 

об’єму виробленого біогазу використовують систему газгольдер-евдіометр, яку 

схематично показано на рис. 7 а). 
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Рисунок 7. Способи вимірювання об’єму виробленого біогазу: 

1 – реактор; 2 – газгольдер; 3 – евдіометр; 4 – манометр; 5 – кран газовий; 6 – 

скляний шприц; 7 – поршень; 8 – субстрат; 9 – затискач 

 

Сутність способу вимірювання об’єму виробленого біогазу полягає в 

наступному. Біогаз з реактора 1 поступає до верхньої частини ємності 2. Ємності 

2 та 3 наповнені розчином NaCl та сполучені між собою. Біогаз з посудини 2 

витісняє рідину до посудини 3, на якій нанесені відмітки для визначення об’єму 

біогазу. Таким чином газгольдер 2 одночасно виконує роль газгольдера та 

евдіометра. У даному випадку для вимірювання об’єму виробленого біогазу 

використовують волюмометричний метод. Розчин NaCl використовують для 

запобігання розчинення вуглекислого газу у воді. 

На рис. 7 б) наведено інший різновид вказаного вище способу вимірювання 

об’єму виробленого біогазу. Він відрізняється від попереднього тим, що для 

накопичення біогазу використовується «мокрий» газгольдер. Газгольдер мокрого 

типу має циліндричну форму та вільно плаває у розчині. Реактор 1 з’єднаний з 

мокрим газгольдером 2 гнучкою трубкою, по якій біогаз поступає до верхньої, 

рухомої частини газгольдера. На рухомій частині газгольдера нанесені відмітки 
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для визначення об’єму виробленого біогазу. Нерухома частина газгольдера 

виставлена горизонтально. 

Якщо органічний субстрат має частки біомаси, що перевищують 1-2 см, тоді 

у такому разі об’єм органічного субстрату, необхідний для визначення його 

біогазового потенціалу становить від 10 дм3 до 20 дм3. Відповідно відрізняється й 

спосіб збору та акумулювання біогазу і спосіб вимірювання об’єму виробленого 

біогазу. Біогаз збирається в газгольдер на порядок більшої ємності, а вимірювання 

об’єму виробленого біогазу відбувається барометричним методом, див. рис. 7 в). 

Вимірюється тиск у ємності з біогазом та обчислюється на його основі об’єм 

виробленого біогазу.  

Якщо органічний субстрат можна підготувати до зброджування з частками 

біомаси до 1 мм, тоді у такому разі об’єм органічного субстрату, необхідний для 

визначення його біогазового потенціалу може не перевищувати 0,1 дм3. При 

цьому процес зброджування відбувається в спеціальних шприцях Хофенхеймера.  

Сутність визначення об’єму виробленого біогазу показано на рис. 7 г). У 

цьому разі власне внутрішній простір скляного шприця є реактором для субстрату 

і одночасно газгольдером для біогазу. Для вимірювання об’єму виробленого 

біогазу використовують волюмометричний метод. Об’єм виробленого біогазу 

необхідно приводити до нормальних умов для сухого газу. 

 Методика проведення досліджень та обробки експериментальних даних. 

При виконанні тесту з визначення метанового потенціалу органічних субстратів, 

науковці, фахівці та працівники лабораторій біогазових станцій мають керуватись 

протоколом експерименту. Він складається з набору інструкцій, в яких зібрані 

постанови для проведення експерименту в кожній конкретній ситуації. Результати 

проведеного тесту з визначення метанового потенціалу органічного субстрату 

дають змогу встановити оптимальні показники процесу зброджування, які 

необхідні для ефективної роботи біогазових станцій. 

Протокол експерименту передбачає виконання наступної послідовності дій: 

підготовка досліджуваного субстрату та інокуляту до проведення тесту, 

налаштування установок експерименту, обробка отриманих даних. 
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Підготовка субстратів та інокуляту. Основні інструкції для підготовки 

субстратів та інокуляту до зброджування наступні. Досліджуваний субстрат має 

бути свіжий. Під час тривалого зберігання органічних субстратів без дотримання 

норм та правил, вони втрачають свій метановий потенціал. Субстрат має 

зберігатися за температури 4°С, не більше за 5 діб, інакше – за температури -20°С. 

Перед дослідом субстрат подрібнюють, ретельно перемішують та гомогенізують .  

Інокулят має бути адаптований до досліджуваного субстрату. Краще його 

відбирати з промислової біогазової станції, що працює на схожій сировині й 

характеризується стабільним виходом біогазу. Інокулят має зберігатися за 

температури 4°С до початку експерименту. 

Якість інокуляту необхідно перевірити шляхом бродіння таких субстратів 

як глюкоза, целюлоза тощо. Вихід метану має становити не менше за 80% від 

теоретичного метанового потенціалу.  

Для мінімізації впливу метанового потенціалу інокуляту на вихід біогазу з 

субстрату, інокулят треба помістити й витримати певний час за умов тесту, що 

планується безпосередньо перед початком експерименту. Вихід біогазу з 

інокуляту не має перевищувати 20 % від виходу біогазу з досліджуваного 

субстрату. Для максимального виробітку залишкового потенціалу інокуляту 

рекомендується його витримувати протягом 5-10 днів. 

Методика розрахунку параметрів процесу зброджування. Протокол 

експерименту для виконання тесту з визначення метанового потенціалу 

органічних субстратів складається з методики розрахунків параметрів процесу 

зброджування, а саме: вологості та зольності вихідного субстрату, об’єму 

виробленого біогазу, об’ємної концентрації метану та вуглекислого газу в біогазі, 

ступеня розкладу сухої органічної речовини й підготовки субстратів до 

проведення експерименту.  

До початку проведення тесту та по його завершенню необхідно перевірити 

характеристики досліджуваного субстрату та інокуляту. Відбір зразку для 

вимірювання значення сухої речовини в субстраті та зольності в сухому залишку 

треба виконуватизшідно з ДСТУ. Вимірювання значення сухої речовини в 
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субстраті та зольності в сухому залишку необхідно проводити у свіжому 

субстраті безпосередньо перед початком експерименту та у збродженій масі 

відразу після завершення експерименту.  

Вміст СОР в субстраті обчислювали за залежністю: 

СР А
СОР

S

m m
f 100%

m


  ,     (3) 

де: СРm  – вага сухої речовини, г; Аm  – вага золи у сухому залишку, г;  

Sm  – вага свіжого субстрату, г. 

Ступінь розкладу органічного субстрату визначали за залежністю: 

св п

св

СОР СОР

д,СОР

СОР

m m
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  .    (4) 

де: 
свСОРm  – вага органічної речовини у свіжому субстраті, г;  

пСОРm  – вага органічної речовини у збродженій масі, г. 

Обробка експериментальних даних. Кумулятивний вихід біогазу 

обчислюють в перерахунку на одиницю свіжої СОР, у см3 СН4/г СОРп. Метановий 

потенціал досліджуваного субстрату визначають за наступною залежністю 
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 ,     (5) 

де:  М ДP S  – метановий потенціал досліджуваного субстрату, см3/г СОРп;  

 М ДY S
 

– акумульований об’єм метану, одержаного в реакторі з 

досліджуваним субстратом за час т , см3; 

 М ІНY S  – акумульований об’єм метану, одержаного в реакторі з інокулятом 

за час т , см3; 

ін,Дm
 
– вага інокуляту в реакторі з досліджуваним субстратом, г; 

ін,ІНm
 
– вага інокуляту в реакторі з інокулятом, г;  

ін,Д

ін,ІН

m

m  
– вага СОР в реакторі з досліджуваним субстратом, г;  
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т  
– тривалість тесту, доба. 

Достовірність одержаного результату акумульованого об’єму метану, 

одержаного в реакторі з досліджуваним субстратом визначають за критерієм, 

який полягає у тому, що відносне стандартне відхилення не має перевищувати 

5%. Відносне стандартне відхилення RSD обчислюють за залежністю 

 
2i N

i

i 1

s 1
RSD , де s x x

N 1x





 
      

 ,    (6) 

де: N
 
– кількість повторів експерименту;  

ix
 

– отримані експериментальні значення акумульованого об’єму метану, 

одержаного в реакторі з досліджуваним субстратом або інокулятом, см3;  

x
 

– середнє арифметичне значення акумульованого об’єму метану, 

одержаного в реакторі з досліджуваним субстратом або інокулятом, см3. 

Розпад переважної більшості органічних субстратів під час їхнього бродіння 

становить до 40-50% за 30-60 діб. Тест по визначенню метанового потенціалу 

сировини вважають завершеним, якщо три дні поспіль добове утворення метану 

не перевищує 1% від кумулятивного виходу метану за попередній період 

зброджування. 

Достовірність одержаних результатів підтверджується тим, що стандартне 

відхилення акумульованого об’єму метану, одержаного в реакторі з 

досліджуваним субстратом не перевищує 5%. Також достовірність одержаних 

результатів підтверджується порівнянням з результатами інших дослідників за 

однакових умов бродіння.  

Вибір величини співвідношення між інокулятом та субстратом. Відомо, 

що цукор і крохмаль, завдяки простій структурі розщеплюються швидко і 

вимагають короткого часу перебування у реакторі. Целюлоза і геміцелюлоза 

мають розгалужену структуру і розкладаються повільно. Лігнін майже не 

розкладається бактеріями. Вибір значення співвідношення між інокулятом та 

субстратом залежить від компонентного складу органічного субстрату.  

За наявності речовин у субстраті, що можуть інгібувати процес бродіння 

або за умови низького метанового потенціалу органічного субстрату 
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рекомендується використовувати більшу кількість інокуляту, що забезпечить 

стабільний перебіг процесу зброджування. Одним із чинників, який суттєво 

впливає на перебіг та інтенсивність бродіння є значення співвідношення між 

інокулятом та субстратом. Високе значення співвідношення між інокулятом та 

субстратом приводить до швидкого та стабільного бродіння але до менш 

послідовних результатів і є ризик того, що утвориться менше біогазу з субстрату 

ніж з інокуляту. Низьке значення співвідношення між інокулятом та 

субстратом призводить до інгібування процесу бродіння проміжними 

продуктами. 

 Способи перемішування для виконання тесту з визначення метанового 

потенціалу органічних субстратів. Для зброджування органічних субстратів 

використовують різні способи перемішування субстрату, а саме ручне 

струшування, мішалки, що приводяться в дію приводними двигунами, магнітні 

мішалки. 

Перемішування субстрату безумовно сприяє покращенню ефективності 

процесу зброджування. Розпад переважної більшості органічних субстратів не 

залежить від перемішування, оскільки воно головним чином направлено на те, 

щоб біогаз проходив через шар субстрату без перешкод. 

Для органічних субстратів, які або досить розбавлені водою або містять у 

своєму складі переважно легко зброджувані компоненти достатньо струшувати 

вміст реактора вручну раз на добу. Субстрати, що містять невелику кількість 

сухої речовини або невелику кількість речовин схильних до осадження або 

утворення плаваючої кірки не потребують перемішування субстрату. 

Перемішування субстратів необхідне для тих субстратів, які містять у своєму 

складі компоненти, що важко піддаються зброджуванню. Частоту та кількість 

обертів мішалки необхідно підбирати залежно від в’язкості та густини 

середовища. 

 

Лекція 9. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії 

з використанням біогазу, одержаного з осадів стічних вод 
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11. Технологія метанового зброджування для одержання біогазу з осадів 

стічних вод 

 

Для очищення стічних вод і утилізації органічних відходів – активного мулу 

і первинних опадів з метою отримання біогазу і подальшим отриманням 

електричної і теплової енергії, існують такі стадії: 

● Механічна стадія. Стічні води, які потрапляють на станцію за допомогою 

механічних сіток і сит, очищаються від великих твердих частин – пластик, скло 

тощо. За допомогою пісколовок очищається від піску, шлаку, битого скла і т.і. 

Утворені тверді частини вивозяться на полігон ТПВ для подальшої утилізації. 

● Біологічна і фізико-хімічна стадія. Стічні води надходять в первинний 

відстійник, де відбувається поділ води і первинного сирого осаду. Первинний 

осад подається в метантенки, де відбувається процес анаеробного зброджування і 

утворення біогазу. Відокремлена вода надходить в аеротенк, де методом аерації 

відбувається подальша біохімічна очистка стічних вод. Після аеротенка, стічні 

води надходять у вторинний відстійник, де відбувається осаджування активного 

мулу. Надлишок активного мулу, також використовується як сировина для 

отримання біогазу. Після вторинного відстійника, вода проходить через 

ультрафіолетовий опромінювач, де відбувається остаточне очищення і 

дезінфекція стічних вод, які потім скидаються в водойму. 

● Після проходження циклу анаеробного зброджування первинних сирих 

опадів і активного мулу утворюється біодобриво, яке не може бути використане в 

сільському господарстві, але може бути використано для озеленення територій, 

парків, скверів, зелених зон тощо. 

На рис. 8 зображено схему технології одержання біогазу з осадів стічних 

вод в анаеробному реакторі із висхідним шаром. 
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Рисунок 8. Технологія одержання біогазу з осадів стічних вод:  

1 – резервуар; 2 – помпа; 3 – реактор; 4 ‒ очищені стічні води; 5 – камера збору; 

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

– апарат для висушування біогазу; 10 – когенераційна установка. 

 

Для отримання біогазу також використовують комунальні та промислові 

стічні води. Для біологічної очистки стічної води зазвичай застосовуються 

високопродуктивні реактори з висхідним шаром, що мають біологічні фільтри з 

тонкою бактеріальною плівкою. Для цього способу отримання біогазу необхідні 

значні енергетичні витрати.  

 

12. Різновиди та принцип роботи когенераційних установок на біогазі 

 

Когенерація це процес одночасного виробництва електричної і теплової 

енергії. Для реалізації цього процесу застосовується когенераційна установка, яка 

використовує паливо в двох напрямках – виробляючи теплоту й електрику з 

високим коефіцієнтом корисної дії. Когенераційна установка в класичному 

виконанні компонується: силовим агрегатом; первинним двигуном; системами 

збереження та передачі теплоти. 

Основна ознака, за якою класифікуються когенераційні установки – це тип 

первинного двигуна, що використовують. На даний час більшість виробників 
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пропонують наступні варіанти двигунів: газопоршневий; газотурбінний; 

мікротурбінний. 

Поршневі двигуни відрізняються поступовим набором обертів, тому 

показують нижчі, але стабільні показники потужності. Мікротурбінні двигуни 

розраховані на невеликі потужності. 

Робота газотурбінних двигунів основується на роботі газової турбіни. Тому 

прилади подібного роду часто використовують в промислових умовах для 

забезпечення енергетичних потреб великих площ, застосування є раціональним 

при сумарній витраті потужностей від 6 МВт. 

Основним елементом установки є газопоршневий двигун, принцип дії якого 

заснований на перетворенні теплової енергії згоряння палива у механічну енергію 

руху поршневого механізму. 

Основним вузлом двигуна є кривошипно-повзунний механізм, який 

складається з поршню, шатуна, кривошипу та циліндру. У кривошипно-

повзунному механізмі лінійний рух поршню, який виникає під дією теплової 

енергії згоряння паливної суміші, перетворюється у обертовий рух на кривошипі 

(на вихідному валу двигуна). 

Головка блоку циліндрів, клапани та газо-паливні інжектори встановлені 

над блоком двигуна. При русі поршня вниз клапани відкриваються та подається 

паливна суміш. Під час зворотнього ходу впускні та випускні клапани 

закриваються та паливна суміш в циліндрі стискується. Під час ходу стиснення 

поршень здійснює роботу у відношенні паливної суміші, тому значення 

температури та тиску будуть підніматися до рівня, що перевищує рівень 

самозайняття газового палива. Відбувається займання паливної суміші із 

виділенням теплової енергії із значним розширенням газової суміші. 

Гаряча газова суміш із великим значенням розширення тисне на поршень та 

теплова енергія згоряння паливної суміші перетворюється у механічну енергію 

поршня. Це єдиний рух поршню, при якому він поглинає теплову енергію 

згоряння палива. Через те, що загалом система є інертною, поршень знову 

рухається вгору, при цьому витискаючи газову суміш з простору циліндру через 
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випускні клапани, які відкриваються, та відбувається викид продуктів згоряння з 

камери. Далі знову відбувається цикл рухів поршню під дією теплової енергії. 

Такий цикл рухів називається тактом. Кожний такт складається з чотирьох 

ходів поршню із відповідним обертанням вихідного валу двигуна: перший ход – 

впуск; другий ход – стиснення; третій ход – розширення (робочий ход циліндру); 

четвертий ход – випуск (вихлоп). 

При роботі двигуна спостерігається сильна вібрація. Тому двигун 

монтується на міцній конструкції, яка частково пригнічує великі значення 

вібрації. Вихідний вал двигуна з’єднаний із генератором електричного струму. 

Механічна енергія обертання валу передається через ротор електричного 

генератора. 

На рис.9 зображено технологічну схему когенераційного модуля. 

 

 

Рисунок 9 – Технологічна схема когенераційного модуля 

 

Когенераційна установка на природному газі є одним з найпоширеніших 

варіантів. Однак крім природного газу, можна використовувати й інші 

альтернативні джерела газоподібного палива (бутан, пропан). Більшість 

обладнання, представленого на ринку, може переналаштовуватися з одного газо-

палива на інше. 
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Одним із способів використання біогазу є його використання в 

когенераційних установках для виробництва електричної енергії, яку постачають 

в загальнодержавну енергосистему. Використовують газопоршневі когенераційні 

установки "Jenbacher" та "Caterpillar".  

Наприклад, з побудованих на території біогазового комплексу ТОВ 

«Теофіпольська енергетична компанія» реакторів, через системи газової 

підготовки, газ трубопроводами подається на 8 когенераційних установок 

«Jenbacher J 420 GS» потужністю 1500 кВт кожна та на 3 когенераційних 

установки «Jenbacher J 416 GS» потужністю 1200 кВт кожна. Встановленими біля 

кожної з когенераційних установок силовими трансформаторами 0,4/10кВ, 

напруга з 0,38 кВ підвищується до 10 кВ і кабельними лініями 10 кВ через РП-10 

кВ передається на ПС-110/10 кВ «ТЕК», звідки підвищеною напругою до 110 кВ 

електроенергія передається в мережу оператора системи розподілу АТ 

«Хмельницькобленерго». В середньому за місяць біогазовий комплекс виробляє 

більше 8000000 кВт∙год електричної енергії, спалюючи при цьому близько 

2000000 м3 біогазу. 

У типових електростанціях застосовуються турбогенератори, у яких на 

виході низькотемпературне тепло – тепла вода з температурою 30-40 ⁰С. Цьому 

вторинному теплу дуже складно знайти застосування, тому вода подається на 

градирні. Відбувається процес охолодження вторинної води і фактично – теплова 

енергія в цьому випадку випаровується в навколишнє середовище. Тому класичні 

електростанції мають максимальний ККД до 30%.  

В когенераційних установках на виході з контуру охолодження двигуна 

маємо високотемпературне тепло – гарячу воду з температурою 93-95 ⁰С. У цьому 

випадку вже з'являється технічна можливість використовувати вторинне тепло. 

Сучасна модульна, повністю автоматизована когенераційна установка в 

контейнерному виконанні. Контейнер містить все необхідне обладнання, завдяки 

чому він повністю готовий до експлуатації, значно скорочується час на монтаж і 

підключення до зовнішніх систем. Контейнер використовують як окремо 

розташовану, прибудовану чи дахову будівлю. В когенераційних установках 
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загальний ККД може досягати 95% (42% – ККД вироблення електричної енергії, 

43% – ККД вироблення теплової енергії). З цієї причини застосування 

когенераційних установок є раціональним і економічно виправданим. Також 

варто зазначити, що когенераційні установки мають дуже широкий діапазон 

електричної потужності – від 50 кВт до 2 МВт.  

Електроенергія, яка виробляється когенераційною установкою, може бути 

спрямована на власні потреби будівлі або для споживання в загальну мережу.  

Отримане тепло застосовується для опалення через радіатори або для підігріву 

води, що поступає для побутових або технічних цілей.  

Практично будь-яка когенераційна установка на твердому паливі може 

працювати від деревного, коксового, нафтового, піролізного газу. 

Монтаж обладнання повинен проводитися в окремому приміщенні або в 

примикаючому до будівлі захисному кожусі. При установці на вулиці, слід 

враховувати погодні умови, що переважають в регіоні. Для окремого приміщення 

потрібно: заздалегідь зіставити розміри приміщення і габарити приладу; 

спроєктувати шляхи і способи відведення теплоти; забезпечити повноцінну 

вентиляцію в приміщенні. 

До кожного пристрою додається паспорт з технічними характеристиками і 

номінальною потужністю. Залежно від виробника, умови експлуатації та 

особливості управління обладнанням відрізняються. 

Станції мають компактні габарити; екологічно безпечні; завдяки наявності 

варіантів налаштувань, забезпечується точне дозування теплоти, енергії; 

допускається використання в умовах міста. 

Когенераційні установки на біогазі чи іншому доступному паливі здатні 

істотно розвантажити електричні мережі, виключаючи збої в подачі енергії і / або 

опалення. 

 

13. Варіанти схем використання теплоти від когенераційної установки. 

 

На рис. 10 зображено функціональну схему когенераційного модуля. 
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Рисунок 10. Функціональна схема когенераційного модуля 

 

Газовий двигун внутрішнього згоряння приводить в рух синхронний 

генератор, який виробляє електричний струм. Двигун віддає тепло, яке у так 

званому «внутрішньому контурі охолодження» відбирається послідовно від 

мастила, рідини охолодження двигуна та відхідних газів і в пластинчастому 

теплообміннику передається в систему теплопостачання. 

На рис. 11 зображена схема використання теплової енергії від 

когенераційної установки.  

 

Рисунок 11. Схема використання теплової енергії від когенераційної установки 

 

Для цього варіанту використання теплової енергії передбачено 

використовувати теплову енергії від когенераційного модуля для власних потреб 
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ферми або птахофабрики та для підтримання темпераруторного режиму 

зброджування у реакторах біогазової станції. 

 

14. Методи розрахунку технічно-досяжного енергетичного потенціалу 

біогазу, одержаного із стічних вод. 

 

Оцінка технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу біогазу стічних 

вод виконується при наступних припущеннях:  

 1. Біогаз отримується шляхом ферментації осадів стічних вод у спеціальних 

ферментаторах;  

 2. Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал біогазу стічних вод 

включає теплоту, яка використовується для власних потреб біогазової установки.  

З урахуванням зазначеного, енергетичний потенціал біогазу з осаду стічних 

вод обчислюється за такою залежністю:  

    
2
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Е = р
Q  н,н.е
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,    (7) 

де: Q  – обсяг стічних вод пропущених очисними спорудами за рік;  

K3  – коефіцієнт утворення осадів у стічних водах; 2α  – вихід біогазу з одного м3 

осадів. 

Сумарний теплоенергетичний потенціал всіх видів біогазу: 

 

, т н.е.Е =Е Е ЕБГ ТВ СВ БГП  ,     (8) 

Виробіток електричної енергії когенераційними електростанціями на біогазі 

обчислимо за залежністю: 
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де ЕБГ – сумарний енергетичний потенціал всіх видів біогазу;  

ηел  – коефіцієнт перетворення біогазу в електричну енергію;  
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η – коефіцієнт, що враховує втрати електричної енергії при її передаванні та 

розподіленні.  

Впровадження біогазових установок пропонується здійснювати на базі як 

вітчизняного, так й імпортованого обладнання. Коефіцієнт перетворення біогазу в 

електричну енергію для сучасних когенераційних електростанцій на біогазі 

становить 0,38-0,44. Приймемо, що η ел = 0,44, а η = 0,96. 

Виробіток теплової енергії теплоутилізаційними установками 

когенераційних електростанцій на біогазі обчислюємо за залежністю: 
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   ,   (10) 

де ηут – коефіцієнт корисної дії теплоутилізатора. Коефіцієнт корисної дії 

теплоутилізатора для сучасних когенераційних електростанцій на біогазі 

становить 0,78-0,82. Приймемо, що η ел = 0,8. 

Потужність когенераційних електростанцій на біогазі обчислюємо за 

залежністю: 

,
8760 / рік

P =ел
ВП

ЕE
МВт

год 
.     (11) 

 

де ηВП – коефіцієнт використання встановленої потужності. На основі 

досвіду експлуатації існуючих когенераційних електростанцій приймемо, що ηВП 

= 0,92. 

Теплопродуктивність теплоутилізаційних установок когенераційних 

електростанцій на біогазі обчислюємо за залежністю: 
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15. Сучасні біогазові технології в Україні 
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В Україні набули розвитку масштабні проєкти з дешевою сировиною, на 

основі гною, посліду, жому цукрових буряків крупних сільськогосподарських 

підприємств. Переробка посліду, гною, бурякового жому, рослинної біомаси, 

органічної складової твердих відходів методом біологічної конверсії з 

отриманням біогазу є перспективною. Для покращення ефективності 

функціонування біогазових станцій та інтенсифікації процесу бродіння 

добавляють силос сорго, кукурудзяний силос тощо, залучають нові види 

субстратів. При будівництві біогазових станцій успішно використовують такі 

технології: "Nijhuis Industries", "Bigadan", "Zorg", "LIPP", "BTG", "Biteco", "Opur", 

"Adverio", "Екоенерго-Буд".  

Найбільшим за встановленою потужністю є перша черга комплексу з 

виробництва біогазу «Біогаз Ладижин». Унікальність цього біогазового проєкту 

полягає в особливостях перемішування субстрату, а саме барботуванні 

виробленого газу через шар субстрату для його перемішування. Було побудовано 

біогазопровід до когенераційних установок, віддалених на 10 км від біогазової 

станції. Крім стандартного рішення з виробництва електричної енергії з біогазу, 

проєкт передбачає використання пари та гарячої води, які утворюються в процесі 

виробництва електроенергії, для потреб забійного комплексу птахофабрики. 

Біогазова станція має 10 реакторів з робочим об’ємом по 8000 м3. У 

промисловому птахівництві генерується біля 3,3 млн тонн посліду, з якого можна 

отримати 3,3 млрд метану щорічно.  

Унікальним біогазовим проєктом в Україні є біогазова станція у м. 

Теофіополь, побудована за німецькою технологією «Zorg» та працює на 

кукурудзяному силосі. За цією технологією можна перероблювати субстрат, у 

якому вміст сухої речовини становить до 16 %. На відміну від звичайних 

реакторів їхній об’єм вдвічі менший, за рахунок чого капітальні вкладення в 1,5 

рази менші. Також на кукурудзяному силосі за німецькою технологією працює 

біогазовий комплекс в с. Окни Одеської обл. Німецька компанія «Zorg» розробила 

власну технологію бродіння соломи. Солома, як і будь-яка лігноцелюлозна 

сировина, не придатна до бродіння. Солома змішується з водою або фільтратом 
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біогазової станції або каналізаційними стоками та підігрівається до температури 

150-180 °С. За тиску 5-8 атм з поверхні целюлози прибирається захисний шар 

лігніну, волокна целюлози і геміцелюлози розриваються, площа поверхні 

збільшується. Після цієї обробки солому зброджують.  

Біогазова станція у с. Східне, побудована за датською технологією 

«Bigadan» працює на курячому посліді. Особливість технології полягає у 

підвищенні біорозкладності курячого посліду до 75-80 % за рахунок попередньої 

термообробки органічного субстрату. Пастеризація курячого посліду виконується 

згідно з вимогами Регламенту ЄС 2019/1009 від 5 червня 2019 року щодо правил 

доступу на ринок ЄС удобрювальних продуктів.  

Єдиний біогазовий проєкт, який отримав 10 % надбавку до «зеленого» 

тарифу за використання українського обладнання на 65 % − це біогазовий 

комплекс у с. Михайлин Вінницької обл., побудований за нідерландською 

технологією «Опюр» та «Авердіо». В якості сировини використовують буряковий 

жом чотирьох цукрових заводів Юзефо-Миколаївського, Гайсина, Салинівки та 

Жданівки. Також добавляють мелясу, пожнивні залишки та силос. Реактори, 

технологічні споруди, сховище для жому та технологічне обладнання виговлене в 

Україні, зокрема на Козятинському експериментальному машинобудівному 

заводі. Когенераційна установка біогазової станції компанії «Caterpillar».  

ТОВ «Юзефо-Миколаївська біогазова компанія» повідомила про подальші 

плани комбінованого використання біогазового та біоетанольного комплексів. За 

німецькою технологією «Бітеко» побудовані біогазові станції в с. Бзів, у м. 

Бокійма та м. Мостове. За цією технологією для бродіння гною та силосу 

підбирають їхнє оптимальне співвідношення, що дає змогу раціонально 

використати об’єм реакторів і отримати високий вихід біогазу. Українська 

компанія ТОВ «Екоенерго-Буд» займалась проектуванням низки біогазових 

станцій: в с. Чопівці Закарпатської обл., в с. Піщане Дніпропетровської обл. та 

біогазового заводу в с. Глобине Полтавської обл. 
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