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Корисна модель належить до галузі альтернативних джерел енергозабезпечення і може 
бути використана для вдосконалення процесу анаеробного бродіння за рахунок інтенсифікації 
тепловіддачі від нагрівального елементу до середовища та покращення перемішування суміші 
із мінімальними затратами енергії. 

Відомий біогазовий реактор [О.Щербина. Енергія для всіх - Ужгород: видавництво В. Падяка, 5 
2003 р. - 190 с], складається з резервуара, мішалки, ковпака, біомаси та підігрівника. 

Недоліком такого реактора є те, що за рахунок недостатнього та нерівномірного прогріву 
суміші коливання температур в об'ємі стають значними, що порушує технологічні вимоги 
анаеробного бродіння. 

За найближчий аналог вибрано біогазовий реактор [Патент України № 34016 А, М. кл. С 10 
02F11/04, опубл. 25.07.2008. Бюл. №14], який містить резервуар, що закритий каркасом теплиці, 
підігрівач біомаси, трубу споживача, шнековий перемішувач, розміщений на валу, в якому 
встановлено підігрівач біомаси, над шнековим перемішувачем встановлена захисна 
газорозподільна решітка та штуцер відведення біогазу до труби споживача, під шнековим 
перемішувачем розташовано дно, шарнірно прикріплене до корпуса з можливістю опускання 15 
вниз для видалення біодобрив, в верхній частині реактора розміщений бункер завантаження 
біомаси з шиберною засувкою. 

Недоліком найближчого аналога є значна енергоємність та недостатня продуктивність за 
рахунок нерівномірності прогрівання, а також складність конструкції внаслідок використання 
приводу обертання шнека. 20 

В основу корисної моделі поставлена задача створення біогазового реактора, в якому за 
рахунок введення нових елементів та зв'язків між ними спрощується конструкція і покращується 
процес перемішування суміші, внаслідок чого збільшується виробництво біогазу з одиниці ваги 
біомаси. Використання електричної енергії на перемішування біомаси не потрібно (виконується 
без приводу). 25 

Поставлена задача вирішується тим, що в біогазовому реакторі, який містить резервуар, що 
закритий каркасом теплиці, підігрівач біомаси, трубу споживача, перемішувач, який розміщено 
на валу, над перемішувачем встановлена захисна газорозподільна решітка та штуцер 
відведення біогазу до труби споживача, під перемішувачем розташовано дно, яке шарнірно 
прикріплене до корпуса з можливістю опускання вниз для видалення біодобрив, в верхній 30 
частині реактора розміщений бункер завантаження біомаси з шиберною засувкою, в якому, 
згідно з корисною моделлю, як перемішувач біомаси використано чашковий перемішувач, а як 
підігрівач біомаси використано електрокабель розміщений навколо резервуара. 

На кресленні представлена загальна схема запропонованого біогазового реактора з 
чашковим перемішувачем. 35 

Пристрій містить резервуар 1, який накритий теплоізоляційним каркасом 8. Всередині 
резервуара 1, на валу 2, розміщено чашковий перемішувач 9, що служить для перемішування 
біомаси. Над чашковим перемішувачем 9 змонтована захисна газорозподільна решітка 7, над 
якою влаштований штуцер 4 для відведення біогазу до труби споживача. Під чашковим 
перемішувачем 9 розміщене дно 10, яке шарнірно прикріплене до корпуса 1 з можливістю 40 
опускання вниз. Зверху конструкції міститься бункер завантаження 5 з шиберною засувкою 6. 
Резервуар 1 обладнано електрокабелем 3 для нагрівання біомаси, розміщеним навколо 
резервуара. 

Пристрій працює наступним чином. 
Біомаса завантажується через бункер завантаження 5 та надходить всередину конструкції 45 

крізь шиберну засувку 6 у резервуар 1. Завдяки підігрівачу 3 біомаса нагрівається та за 
допомогою чашкового перемішувача 9 перемішується, а також рівномірно прогрівається, при 
чому чашки закріплені так, що з одного боку вони наповнюються біогазом і за рахунок різниці 
густин біогазу та субстрату обертаються. З резервуара 1 утворений біогаз, рухаючись вверх, 
заповнює перевернуту чашку, яка стає легшою та обертає перемішувач, далі рухається через 50 
захисну газорозподільну решітку 7, виходить крізь штуцер відведення біогазу до труби 
споживача 4. Дно 10 опускається вниз і біодобриво видаляється. 

Таким чином відбувається покращення процесу перемішування суміші, а також 
зменшуються витрати на електроенергію за рахунок влаштування самостійного чашкового 
перемішувача, який працює за рахунок різниці густин біогазу та субстрату. Досягається 55 
рівномірне прогрівання та збільшується виробництво біогазу з одиниці ваги біомаси. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Біогазовий реактор, який містить резервуар, що закритий каркасом теплиці, підігрівач біомаси, 
трубу споживача, перемішувач, який розміщено на валу, над перемішувачем встановлена 5 
захисна газорозподільна решітка та штуцер відведення біогазу до труби споживача, під 
перемішувачем розташовано дно, яке шарнірно прикріплене до корпуса з можливістю опускання 
вниз для видалення біодобрив, в верхній частині реактора розміщений бункер завантаження 
біомаси з шиберною засувкою, який відрізняється тим, що як перемішувач біомаси 
використано чашковий перемішувач, а як підігрівач біомаси використано електрокабель, який 10 
розміщений навколо резервуара. 
 

 
 

Комп’ютерна верстка О. Рябко 
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