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Анотація 

Запропоновано класифікацію конструкцій біогазових установок для покращення їх продуктивності та ефе-

ктивності, зокрема зменшенню затрат на виробництво біогазу 
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Abstract 

The method for determining the quantitative content mixing liquefied petroleum gas, thus improving the overall The 

classification of constructions of biogas plants is proposed for improvement of their productivity and efficiency, in 

particular reduction of costs for biogas production 
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Вступ  

Необхідність збалансованого споживання енергетичних ресурсів є головним завданням суспільст-

ва в зв’язку зі зменшенням запасів традиційного палива та подальшого зростання його вартості, а 

також погіршення екологічної ситуації. Теоретичні обґрунтування підвищення енергоефективності 

роботи біогазових установок шляхом термостабілізації анаеробного бродіння при перемішуванні суб-

страту є підґрунтям для вдосконалення конструктивно-технологічних рішень устаткування в систе-

мах біоконверсії. 

Метою роботи є аналітичний огляд та моделювання шляхів вдосконалення констукцій біогазових 

установок. 

 
Результати дослідження 

Біогазова установка – основа будь-якої біогазової установки, тому до його конструкції висувають-

ся досить жорсткі вимоги. Корпус біогазової установки повинен бути досить міцний при абсолютній 

герметичності його стінок. Обов’язковими є надійна теплоізоляція стінок та їх властивість протисто-

яти корозії. При цьому необхідно передбачити можливість завантаження та вивантаження біогазової 

установки, а також доступ до її внутрішнього простору для обслуговування [1-3]. Принцип роботи 

всіх біогазових установок однаковий: після збору й підготовки сировини, що полягає в доведенні її до 

необхідної вологості в спеціальній ємності, вона подається в установку, в якій створюються умови 

для оптимізації процесу анаеробного бродіння. 

Практично досяжний в промисловій установці вихід газу залежить від багатьох факторів, вплив 

яких обумовлюється конструкцією установки та виробничими умовами. Суттєве значення мають такі 

фактори [2]: 

 завантаження робочого простору (кількість завантаженого субстрату, що припадає на одини-

цю чистого об’єму біогазової установки, а також продуктивність його завантаження); 

 технологічний час циклу анаеробного бродіння (час перебування в установці органічної маси, 

яка в нього закладена); 

 інтенсивність перемішування субстрату в об’ємі біогазової установки. 

За конструктивними ознаками біогазові установки бувають одно- та багатореакторні. Більшу про-

дуктивність мають багатореакторні установки, в яких забезпечується безперервний цикл анаеробного 

бродіння. 

Класифікацію біогазових установок за конструктивними ознаками наведено на рис. 1. 



  

 

Рис. 1. Класифікація біогазових установок за конструктивними ознаками 

 

Незважаючи на наявність значних конструктивних особливостей біогазових реакторів є необхід-

ність їх подальшого вдосконалення з метою пошуку напрямків оптимізації анаеробного процесу бро-

діння субстрату для підвищення їх продуктивності та зменшення енергозатрат на термостабілізацію 

процесу виробництва біогазу. 

 

Висновки 

Біогазова установка як комплекс пристроїв, що пов'язані механічними, гідравлічними, теплотехні-

чними, електричними та інформаційними зв'язками, повинна забезпечувати максимальну продуктив-

ність виробництва біогазу з мінімальними затратами енергоносіїв на інтенсифікацію й термостабілі-

зацію анаеробного бродіння субстрату з врахуванням фізичних, хімічних й біологічних параметрів 

органічних відходів. 
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