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Проведено аналіз джерел виникнення теплових втрат із біогазового реактора та можливі варіанти їх змен-

шення. Виконано розрахункові дослідження по визначенню теплових втрат з об’єму теплоізольованого біогазо-

вого реактора під час його розміщення у ґрунті нижче глибини промерзання та за умов розміщення реактора на 

повітрі. Для визначення геометричних та теплових умов у реакторі проведено розрахунок теоретичного виходу 

біогазу за умов трьох температурних режимів зброджування: 25
 о

С, 32
 о

С та 54
 о

С. Дослідження показали доці-

льність розміщення у ґрунті реактора через зниження теплових втрат на 24 % із його об’єму для зимового пері-

оду. Отримані дані дозволили виявити інтенсивність та розподіл виходу біогазу протягом дослідного періоду. 

Розраховано витрати біогазу для забезпечення власних потреб біогазової установки та представлено порівняння 

розрахункових даних із даними установок, які перебувають у експлуатації. 

Ключові слова: біогаз, біореактор, теплові втрати, термічний опір, температурний режим, диверсифікація. 
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Проведен анализ источников возникновения тепловых потерь с биогазового реактора и возможные вариан-

ты их уменьшения. Выполнены расчетные исследования по определению тепловых потерь из объема теплоизо-

лированного биогазового реактора во время его размещения в грунте ниже глубины промерзания и в условиях 

размещения реактора на воздухе. Для определения геометрических и тепловых условий в реакторе проведен 

расчет теоретического выхода биогаза в условиях трех температурных режимов сбраживания: 25°С, 32°С и 

54°С. Исследования показали целесообразность размещения в почве реактора из-за снижения тепловых потерь 

на 24 % с его объема для зимнего периода. Полученные данные позволили выявить интенсивность и распреде-

ление выхода биогаза в течении исследовательского периода. Рассчитаны расходы биогаза для обеспечения 

собственных нужд биогазовой установки и представлено сравнение расчетных данных с данными установок, 

находящихся в эксплуатации. 

Ключевые слова: биогаз, биореактор, тепловые потери, термическое сопротивление, температурный ре-

жим, диверсификация. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З кінця ХХ ст. світова 

спільнота все більше звертає увагу на проблеми ви-

трати викопних енергетичних ресурсів та техноген-

ного впливу на навколишнє середовище [1]. Парале-

льно відбувається стрімке збільшення споживання 

енергії як різними галузями промисловості, так і в 

комунальному секторі. При цьому Україна імпортує 

до 60 % всіх первинних джерел енергії, серед яких до 

40-60 % нафти та газу [2]. Споживання енергоресур-

сів в Україні за своєю структурою схоже до країн з 

власними значними покладами природного газу (Ро-

сія, Великобританія). Це для нашої країни є досить 

неефективним. Для виходу з кризи необхідно забез-

печити використання власних енергетичних ресурсів 

та диверсифікацію джерел енергії. 

Розширення номенклатури паливно-енерге-

тичного комплексу країни доцільно проводити шля-

хом розробки нових та розширення існуючих мето-

дів одержання енергії з біоенергетичних ресурсів. 

Потенціал біоенергетики становить 60 % відновлю-

вальних джерел енергії в Україні. При цьому в 

Україні використовуються тільки 1,5 % відновлюва-

льних джерел енергії. Енергетичний потенціал біо-

маси розділяють на теоретичний, технічний, еконо-

мічний. Під теоретичним енергетичним потенціалом 

розуміється кількість біомаси, яка утворилася на 

території України, а технічний потенціал – біомаса, 

яку можна використати, враховуючи технічні мож-

ливості та економічну доцільність. Економічний 

потенціал біомаси показує, яку масу сировини еконо-

мічно доцільно перетворити у теплову енергію [2, 3]. 

Одним з енергетично ефективних шляхів дивер-

сифікації джерел енергії є використання систем 

утилізації відходів з виробництвом біогазу. Впрова-

дження перших метантенків відбулося в 20-тих 

роках ХХ століття у Великобританії, Європі та 

СРСР. За майже столітній розвиток біогазових тех-

нологій залишаються актуальними питання великої 

витрати енергії для власних потреб (термостабіліза-

ція, підігрів, транспортування, перемішування) суб-

страту біогазового комплексу [1, 3]. В даній роботі 

розглядаються напрямки підвищення енергетичної 

ефективності біогазового реактора шляхом змен-

шення витрат на експлуатацію реактора. 

Задачі дослідження: 

1) визначити джерела втрат енергії у біогазовому 

реакторі; 

2) проаналізувати методи зниження енерговитрат 

на експлуатацію реактора; 

3) визначити вихід біогазу. 
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Оцінка енергетичної ефективності біогазового 

реактора може проводитись за визначенням таких 

показників: добовий вихід біогазу; товарність біога-

зу, його якість; витрата біогазу на власні потреби та 

інше [4]. Найбільший вплив на металоємність скла-

дає тип та конструкція біогазового реактора. Наразі 

відомо багато конструкцій біогазових реакторів 

горизонтального, вертикального виконання, цилінд-

ричної, овальної або прямокутної форми. Найбільш 

поширеними є горизонтальні та циліндричні реакто-

ри, для яких розроблені та впроваджені системи 

підігріву та перемішування сировини [5, 6]. 

На вихід біогазу під час метанового зброджуван-

ня впливають технологічні фактори такі як особли-

вості конструкції біореакторів та особливості техно-

логічного процесу. Окремо варто виділити наступні 

фактори [7]: завантаження робочого простору; кіль-

кість органічної маси, завантаженої в реактор, від-

несена до одиниці часу та одиниці об’єму реактора; 

технологічний час циклу зброджування; час перебу-

вання в реакторі органічної маси, яка в нього закла-

дена; інтенсивність перемішування. 

Всі ці фактори в певній мірі впливають на мак-

симальний вихід біогазу і на даний час для кожного 

окремого випадку процесу метаногенезу їх необхід-

но аналізувати окремо. 

Слід відзначити, важливість впливу температури 

на процес зброджування. В природі метан утворю-

ється за температур від 0 до 97
о
С [8]. Це призводить 

до необхідності оптимізувати процес зброджування 

шляхом виділення трьох температурних зон в жит-

тєдіяльності мікроорганізмів (психрофільну – до 

20
о
С, мезофільну – 20-40

о
С, термофільну – 50-70

о
С). 

В роботі [8] відзначено, що подальше підвищен-

ня температури призводить до збільшення виходу 

біогазу, проте одночасно збільшується кількість 

вільного аміаку, який при певній концентрації вза-

галі зупиняє процес метаногенезу. Економічно не-

доцільно підтримувати високу температуру субстра-

ту в реакторі, оскільки, теплова енергія має свою 

ціну, а підвищення температури на 1
о
С не забезпе-

чує пропорційного збільшення виходу біогазу. 

Анаеробне зброджування біомаси економічно 

доцільно проводити при температурі від 20 до 60
о
С 

та протягом від 5 до 55 діб, за умов вологості суб-

страту 90-93 % [9]. У більшості промислових та 

побутових біореакторів температурні режими збро-

джування знаходяться в діапазоні 25-54
о
С, а реаль-

ний період зброджування не перевищує 20-30 діб. 

Для нашого дослідження в якості вихідних умов 

вибираємо описаний вище діапазон значень, як для 

реальних установок. 

Мета роботи - аналіз енергетичної ефективності 

та виходу біогазу з біогазового реактора за умов 

різного температурного режиму зброджування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Проведена оцінка енергетичної ефективності біога-

зового реактора із врахуванням витрат на поперед-

ній підігрів свіжої сировини та теплові втрати в 

навколишнє середовище, які компенсуються встано-

вленням ізоляції та системи термостабілізації реак-

тора. Схема дослідної моделі представлено на  

рис. 1. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Дослідна модель реактора: 

а) – розміщення реактора на повітрі; 

б) – розміщення реактора в ґрунті 

 

Теплові втрати від реактора в навколишнє сере-

довище, Вт. 

                      в бр н.с.Q k F t t    ,                       (1) 

 

де k – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м
2
·К); F – пло-

ща ізольованого реактора, м
2
; tбр – температура 

зброджування, 
о
С; tн.с. –  температура навколишньо-

го середовища, 
о
С. 

Теплова енергія затрачена на підігрів свіжого 

субстрату до температури процесу зброджування, 

Дж. 

             п с бр н.с.Q М С t t    ,                    (2) 

 

де М – добове завантаження субстрату, кг/доба;  

Сс – теплоємність субстрату, кДж/(кг·К). 

Для користуванням рівняннями (1), (2) потрібно 

їх представити в однакових величинах. В рівнянні 

(2) отримуємо енергію, яка необхідна для підігріву 

субстрату до необхідної температури. Для переве-

дення цієї енергію у затрачену теплову потужність 

необхідно її розділити на розрахунковий період  

(24 години, по 3600 с). 

Авторами [10] встановлено, що одним з методів 

зменшення теплових втрат в холодний період року є 

доцільність розміщувати реактор в ґрунті нижче 

межі промерзання. З врахуванням матеріалу огоро-

джуючих конструкцій і температур навколишнього 

середовища та середовища в реакторі теплові втрати 

визначаються за рівнянням: 

бр н.с.

в

t t
Q

R


  ,                            (3) 

 

де R – термічний опір огороджуючих конструк-

цій та ґрунту (м
2
·

о
С)/Вт. 

Термічний опір визначаємо за методикою [11]. 

пр.ц.R R


 


,                             (4) 
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де
 пр.ц.R – опір теплопередачі, (м

2
·К)/Вт, що прийма-

ється рівним 2,1 для І зони, 4,3 – для другої зони, 8,6 

– для третьої зони, 14,2 – для площі, що залишилась; 

δ – товщина теплоізолювального шару, м, при теп-

лопровідності утеплювача; λ < 1,2 Вт/(м·К). 

Температура ґрунту нижче межі промерзання 

практично не змінюється і становить 0…+5
о
С [10, 

12]. 

Коефіцієнт тепловіддачі від поверхні циліндрич-

ного реактора визначаємо за формулою [3] 

Вт/(м
2
·К).  

в11,6 7    ,                         (5) 

 

де vв – швидкість вітру, м/с. 

За умов складного теплового та гідродинамічно-

го процесу наприклад, наявність інтенсивного пере-

мішування, коефіцієнт тепловіддачі від субстрату до 

стінки реактора можна визначити за допомогою 

методики описаної в [13]. 

Для оцінки коефіцієнта тепловіддачі від субстра-

ту до стінки реактора α1 використаємо вираз із без-

розмірним комплексом Нуссельта.  

 

1 1

1

1

Nu

D


  .                               (6) 

Критерій Нуссельта вибираємо згідно умов те-

плообміну. Для нашого випадку, за наявності 

вимушеного та вільного руху теплоносія, викори-

стаємо рівняння виду 
0,25

0,33 0,1

1 l

c

Pr
Nu 0,15 Re Ra

Pr

 
      

 
.         (7) 

Із вибраного рівняння необхідно виділити ком-

плекс теплофізичних  властивостей (КФВ) для базо-

вих та натурних умов у наступному вигляді [13] 

 
k1 k2 k3 k4 k5

б pКФВ C      ,                  (8) 

 

де k1…k5 – показники степеню; λ – коефіцієнт 

теплопровідності, Вт/(м К); ν – коефіцієнт кінемати-

чної в’язкості, м
2
/с; ρ – густина середовища, кг/м

3
; 

Ср – теплоємність середовища; β – коефіцієнт тем-

пературного розширення, К
-1

; εl – поправка, прийма-

ємо рівною 1. 

В даній методиці КФВб визначається із апрок-

симованих даних отриманих у базовому експери-

менті згідно [13]. КФВн для нашого субстрату у 

вигляді (8) визначимо із рівняння (7) і після мате-

матичних перетворень отримаємо 

 
0,57 0,43 0,43 0,359 0,1

б pКФВ C .     
.
 

0,57 0,43 0,43 0,1 0,1

н pКФВ C .     
.
 

Розраховуємо поправку переходу із базового 

режиму до натурного 

б

б н

н

КФВ
П

КФВ
  .                           (9) 

Згідно довідкових даних приймаємо КФВ для ба-

зового режиму та визначаємо комплекс теплофізич-

них властивостей для натурних умов 

н б б нКФВ КФВ П   .                  (10) 

 

Коефіцієнт тепловіддачі до субстрату визначає-

мо за (6), записавши його у такому вигляді 

 

 
0,250,37 0,33 0,1 0,1

2 н c0,15 d w g t КФВ Pr/ Pr .       

 

Для проведення дослідження приймаємо наступні 

геометричні умови: діапазон діаметрів реактора від 

0,5 до 20 м, згідно попередніх розрахунків для нашо-

го випадку він склав 1,5 м. На ньому встановлюємо 

ізоляцію товщинною 15 см. Матеріал ізоляції – міне-

ральна вата з теплопровідністю 0,052 Вт/(м·К). 

Результати дослідження сумарних теплових ви-

трат представлені на рис. 2 

 

 
Рисунок 2 – Витрати енергії для власних потреб 

біогазової установки у періоди зброджування: 

 1 – витрати енергії у випадку розміщення реактора 

в ґрунті; 2 – витрати енергії у випадку розміщення 

реактора на повітрі 

 

Розрахункові дані рис. 2 показують, що розмі-

щення реактора в ґрунті дає змогу зменшити сумар-

ні теплові витрати на 24 % (область а) в порівнянні 

із реактором встановленим на повітрі. Але варто 

відзначити, що даний результат отриманий для зи-

мового періоду. У літній період наявна сонячна 

радіація та висока температура навколишнього се-

редовища, тоді, як температура ґрунту залишається 

сталою. За умов розміщення реактора в ґрунті та 

збереження геометричних та теплових умов, енерге-

тичні витрати на нього збільшуються згідно розра-

хунку за допомогою описаної математичної моделі 

на 36 % у порівнянні із розміщеним реактором на 

повітрі. 

На даний час у нас відсутні експериментальні 

дослідження виходу біогазу в залежності від темпе-

ратурного режиму зброджування, тому проводимо 

розрахунок шляхом прогнозування виходу біогазу з 

об’єму реактора за методикою описаною в [14]. 

Необхідними початковими даними є tбр – темпера-

тура процесу бродіння,
 о

С; W , % – вологість суб-

страту; А, % – зольність сухої органічної сировини. 

В якості сировини приймаємо послід курей, хіміч-

ний склад якого визначено згідно [15]. 

Добовий вихід біогазу, м
3
/(м

3
·доба). 
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,                    (11) 

 

де В – максимальний вихід біогазу, м
3
/кг; S – 

концентрація органічних речовин у заванта-

жувальній сировині, кг/м
3
; τ – час бродіння, доба. 

Визначаємо максимальну швидкість мікроогра-

нізмів, доба
-1

 

 

              m бр0,0013 t 0,129    .                      (12) 

 

Кінематичний коефіцієнт. 

 

             r m rK K S d / B S K d       ,           (13) 

 
де Кr – коефіцієнт пропорційності визначаємо за 

методикою [14]. 

Досліджувались три температурних режими 

зброджування в реакторі біогазової установки: 25
о
С, 

32
о
С, 54

о
С. Для кожного з температурних режимів 

проведено розрахунок добового виходу біогазу з м
3
 

реактору за наступні періоди: 7 діб, 14 діб, 21 доба, 

28 діб (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Вихід біогазу при різних температурних 

режимах зброджування. Періоди зброджування: 

1 – 7 діб; 2 – 14 діб; 3 – 21 доба; 4 – 28 діб 

 

Дослідження показують, що інтенсивність вихо-

ду біогазу в загальному зростає із збільшенням тем-

пературного режиму зброджування. Підвищення 

температури сприяє швидшому розкладенню біома-

си. Для температури 54
о
С прослідковується, що 

значна частина біогазу 77 % виділяється за перші 7 

днів технологічного процесу, а далі відбувається 

різке зменшення добового виходу біогазу. Для тем-

ператури 32
о
С спостерігається більш рівномірне 

виділення біогазу протягом всього періоду (28 днів) 

з поступовим зменшенням середньодобового виходу 

біогазу. Слід відзначити, що вихід біогазу для 

останнього тижня двох вище описаних режимів має 

досить близьке значення і виникає питання в доці-

льності підтримання температури 54
о
С в реакторі, 

що потребує подальшого дослідження. За умов тем-

ператури 25
о
С процес зброджування відбувається 

найменш інтенсивно і профіль виходу біогазу має 

випуклий в центрі характер, тобто на 2 та 3 тижнях 

вихід біогазу найбільший. 

Проведено розрахунки використання біогазу для 

власних теплових потреб біогазової установки (піді-

грів та термостабілізація). 

Для режиму зброджування 25 
о
С витрати на вла-

сні потреби становлять 50-75 %, для 32 
о
С – 25-30 % 

та для 54 
о
С – 40 %. Реальні дані експлуатації біога-

зових установок із температурним режимом 

38…53
0
С складають від 5,5 % до 21,5 % [16]. Такий 

низький показник витрат енергії на власні потреби 

пояснюється розвиненою системою утилізації теп-

лоти в біогазовій установці та її технологічною дос-

коналістю. 

ВИСНОВКИ. Розрахунковий аналіз показав, що 

при розміщенні біогазового реактора нижче межі 

промерзання ґрунту теплові втрати з нього зменшу-

ються на 24 % в холодний період року, тому розмі-

щення реактора в ґрунті можна вважати одним із 

способів підвищення його енергоефективності. 

Виконано дослідження виходу біогазу під час 

анаеробного зброджування за трьох найбільш по-

ширених в промисловості температурних режимів 

25
о
С, 32

о
С, 54

о
С. Дослідження дозволили виявити 

розподіл виходу біогазу протягом дослідного періо-

ду (28 діб) та встановити, що за умов температури 

зброджування 54
о
С у перший семиденний період 

зброджування швидкість виходу біогазу на 77 % 

вища, ніж за всі інші періоди, а температурний ре-

жим 32
о
С має поступове зменшення виходу біогазу 

на протязі всього періоду зброджування. 
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ENERGY EFFICIENCY OF ANAEROBIC BIOREACTORS  

WITH DIFFERENT TEMPORARY TECHNOLOGICAL PROCESS 
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Purpose. To analyze energy efficiency and biogas output from a biogas reactor under the conditions of the 25 
o
C,   

32 
o
C, 54 

o
C temperature digestion mode. To estimate energy consumption for biogas plant own needs of heating of 

fresh substrate and thermostabilization. To determine the feasibility of placing a biogas reactor in the soil. Methodolo-

gy. The analysis of the factors influencing the process of digestion of the substrate and biogas output has been carried 

out. An assessment of the energy efficiency of a biogas reactor takes into account the costs of preliminary heating of 

fresh raw materials and thermal losses in the environment, which are compensated by isolation and reactor thermal 

stabilization systems. The main problems to be solved is the determination of the energy losses source from the biogas 

reactor; analysis of methods for reducing energy consumption for the operation of the reactor; determination of biogas 

output. Originality. The study divided the fermentation process into periods and investigated the biogas output in each 

separate period. Comparative data calculation with the data on the operation of real installations has been obtained. The 

further development of the problem of determining the heat transfer intensity in substrates, which are complicated by 

the structure of liquids with unknown thermophysical properties, has become further developed. A basis for further 

research on the location of biogas reactors in the soil was created. Practical value. The obtained data makes it possible 

to predict the operation of a biogas plant under different temperature conditions of fermentation and different period of 

fermentation. It is possible to simulate heat losses from a biogas reactor and predict its energy efficiency. Conclusions. 

When placing a biogas reactor below the freezing point of the soil, the heat loss from it decreases by 24% in the cold 

period of the year. The studies allowed to reveal the distribution of biogas output during the experimental period and to 

establish that at a fermentation temperature of 54 
o
C in the first seven-day digestion period, the rate of biogas output 

was 77% higher than in all other periods. The 32 °C temperature regime has a gradual reduction of the biogas output 

during the entire fermentation period. At a temperature of 25 
o
C, the biogas output decreases by 2-3 times compared 

with other temperature regimes. 

Кey words: biogas, bioreactor, thermal losses, thermal resistance, temperature regime, diversification. 
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