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Антропогенний вплив на навколишнє середовище, відсутність належної 
оцінки впливу на навколишнє середовище та інші фактори привели до 
виникнення екологічних загроз в різних областях. Згідно зі стратегією державної 
екологічної політики України до 2020 року, поводження з відходами є серйозною 
екологічною проблемою [1]. 

Перспективним методом нейтралізації органічних відходів є анаеробне 
зброджування, яке дозволяє виробляти біогаз та біодобрива і усуває бактеріальне, 
хімічне забруднення грунту, води і повітря, що виникає при зберіганні відходів. 

В даний час понад 50 мільярдів тонн відходів енергетичного, промислового, 
сільськогосподарського і комунального секторів, в тому числі понад 150 
мільйонів тонн промислових підприємств і 100 000 хімічних речовин [2, 3], 
потрапляють в атмосферу, водойми і грунт за рік [2, 3]. 

Загальна кількість відходів у світі становить понад 300 мільйонів тонн, а 
загальна кількість твердих відходів в Україні становить 10-11 мільйонів тонн на 
рік. Звалища займають 2600 га землі. За оцінками, міста виробляють в середньому 
близько 1 тонни на людину в рік [4]. 

Дослідження [5] показують, що близько 66% міських відходів мають 
біологічне походження: сільськогосподарські відходи (наприклад, пульпа 
цукрового очерету, стебла кукурудзи, рисова солома і лушпиння, горіхова 
шкаралупа), деревні відходи, паперові відходи, енергетичні культури, 
швидкорослі дерева, наприклад , тополя або верба), а також тверді відходи, міські 
очисні споруди. 

На частку обробних виробництв доводиться 4,7% відходів. Середнє 
використання органічних залишків становить близько 26%. У країнах ЄС 
переробляється близько 60% промислових відходів і близько 95% 
сільськогосподарських відходів [6]. Щорічно в Україні збирають понад 50 
мільйонів тонн зернових. Річний технічно досяжний енергетичний потенціал 
твердої біомаси в Україні становить 18 мільйонів тонн AD. (Нафтовий 
еквівалент), а його використання дозволяє економити близько 22 мільярдів 
кубометрів природного газу в рік. В даний час частка біомаси у валовому 
кінцевому споживанні енергії становить 1,78% [7]. Обробка органічних відходів 
на біогазових установках значно вирішить енергетичні проблеми фермерських 
господарств в Україні. 

Поки гостро стоїть питання утилізації органічних відходів. При похованні 
відходів на звалищах відходи починають виділяти метан і вуглекислий газ. Цей 
процес призводить до парникового ефекту [8]. Результатом накопичення великої 
кількості органічних відходів є негативний вплив на навколишнє середовище. 
Основними впливають факторами є: 
• викид газу; 
• забруднення підземних вод; 
• поширення патогенних мікроорганізмів. 
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Проблема накопичення будь-яких відходів полягає в необхідності їх швидкої 
нейтралізації з найменшими економічними та енергетичними затратами і 
найменшим впливом на навколишнє середовище. Метан серйозно змінює стан 
атмосфери Землі. У цьому процесі метан надає в 21 разів більше негативного 
впливу, ніж вуглекислий газ. Таким чином, виробництво біогазу та його подальше 
використання для виробництва тепла та електроенергії - це спосіб боротьби з 
глобальним потеплінням. Біомаса, що залишилася після переробки відходів, може 
використовуватися в сільському господарстві як добриво. Більш того, такі 
добрива набагато краще і ефективніше впливають на грунт, розвиток рослин і 
грунтові води, на відміну від штучних добрив [9]. 

Органічні відходи, що містять азот, фосфор і інші поживні речовини, 
потрапляючи в воду, роблять її непридатною для питного водопостачання, 
завдають шкоди водним екосистемам. Зокрема, перенасичення води поживними 
речовинами викликає евтрофікацію. В результаті відбувається масове відтворення 
фітопланктону [10]. 

Виникла необхідність в розробці методів утилізації та раціонального 
використання органічних відходів. Анаеробне зброджування органічних відходів 
знизить ризик забруднення грунту і води, скоротить викиди і зменшить вплив на 
зміну клімату. Ризик забруднення грунту і води азотом, фосфором і іншими 
поживними речовинами і, як наслідок, ризик для питного водопостачання і водно-

болотних угідь значно знижується. Обробка анаеробних відходів переслідує три 
основні цілі: 
• розкладання органічних і неорганічних токсичних відходів; 
 • відновлення ресурсів кругообігу речовин C, N, P, S; 
• отримання цінних видів викопного палива. 

Таким чином, використання дігестата знижує негативний вплив попереднього 
циклу на навколишнє середовище як з точки зору викидів парникових газів, так і з 
точки зору використання корисних копалин [10]. Якщо вітряні і сонячні 
електростанції є пасивно чистими, біогазові установки активно очищаються, тому 
що вони усувають небезпеку для навколишнього середовища від тих продуктів, 
які використовуються в якості джерела енергії.. 

Сировина для виробництва біогазу:  
 різна рослинна біомаса, неїстівні частини сільськогосподарських рослин; 
  відходи деревини - сировини з високим вмістом целюлози, що важко піддається 
методам переробки, але ефективно зброджується і трансформується в біогаз;  
 відходи переробної промисловості;  
 спеціально вирощені культури, такі як водяний гіацинт, бурі водорості;  
 рідкі відходи сільськогосподарських ферм;  
 промислові та побутові стоки і мул очисних споруд;  
 сміття міських звалищ. 

В анаеробній технології при переробці біологічної маси використовуються 
різні групи бактерій, які поділяють макромолекулярні органічні сполуки на 
досить прості кінцеві продукти - метан та вуглекислий газ. Методи переробки 
біомаси тварин залежать від властивостей та складу сировини, а також від цілей 
переробки та виду кінцевої продукції. З метою збільшення концентрації активної 
біомаси в реакційній зоні використовуються такі технології:  
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1. Анаеробний контакт. Зброджена біомаса зі звичайного безперервного 
біореактора вивантажується в відстійник або відцентровий сепаратор. Осад з 
відстійника або фугато частково повертається в біореактор [11].  

2. Анаеробний очищувач. Під час випробувань висхідних реакторів другого 
покоління було виявлено, що метаноутворюючі мікроорганізми, здатні агрегувати 
з ростом-щільні гранули діаметром 1-3 мм, легко осідають. Ці гранули в 
основному складаються з метаногенів, які утворюють щільну гілочку і подібні до 
клубків структури. Це спостереження стало основою для розробки реакторів 
нового покоління, які отримали назву реакторів UASB (анаеробне випадання 
осаду). 
 3. Анаеробний фільтр. Анаеробний фільтр - це реактор, заповнений достатньо 
великими інертними елементами біомаси, такими як гравій або пластикові 
відходи. Біомаса закріплена на їх поверхні. Біогаз, що виділяється під час 
бродіння, піднімає ці пластівці, але тіла утримують їх і не змивають. Метод 
призначений для очищення стічних вод з низькою концентрацією забруднюючих 
речовин [11]. Системи анаеробного перетравлення використовуються на багатьох 
очисних спорудах для нейтралізації активованого мулу, а також для очищення 
промислових та харчових стічних вод. 

Хімічний склад біомаси різниться залежно від її типу. Рослини містять 25% 
лігніну і 75% вуглеводів. Лігнін складається з молекул, які не містять цукру. 
Бажаний рН для метаногенезу близький до нейтрального, хоча на стадії 
підкислення спостерігається помітне підкислення середовища. При рН 4,3 
ферментація метану припиняється внаслідок отруєння мікрофлори токсичними 
недисоційованими летючими жирними кислотами (VFA). Метаногенні бактерії 
чутливі до вмісту солей важких металів у середовищі. Розвиток метаногенних 
мікроорганізмів визначається складом середовищ. Метаногенне бродіння 
простіше для моно- та 50-олігосахаридів, а також для легко оцукрюваних 
полісахаридів (крохмаль, геміцелюлози, пектини) [12]. Стійка до гідролізу 
целюлоза погано ферментує, лігноцелюлоза-особливо важкий для засвоєння 
субстрат, який перед ферментацією рекомендується розкласти гідротермолізом 
при 350 ° C і тиску 240 бар [12]. 

Існують і інші методи попередньої обробки важкодоступних поживних 
речовин: ультразвук різної частоти та інтенсивності, лужний гідроліз; 
ферментативний гідроліз целюлози з нижчими грибами роду Neocallimasti, а 
також бактеріями з роду Fibrobacter. Стимулюючу дію на популяцію метаногену 
забезпечують добавки азоту: введення в середовище сульфату амонію або 
фосфату, сечовини або D, L-амінокислот. Серед залишків та відходів 
сільськогосподарського виробництва є екскременти тварин, необхідні для 
ферментації метану. Хоча вони сильно відрізняються за змістом окремих 
компонентів, а також за хімічним складом, залежно від того, про яких тварин йде 
мова і якими продуктами харчування ці тварини харчуються. Якщо вихідний 
субстрат, який ферментується, окрім сараїв, інших рослинних відходів, слід 
звернути увагу на його склад. При цьому, перш за все, слід враховувати високий 
вміст лігніну, характерний для певних умов, який практично не руйнується 
мікроорганізмами і, як наслідок, не бере участі у процесі газоутворення. З цієї 
причини вивільнення газу з екскрементами тварин з жовчю, що потребує великої 
кількості сирої клітковини, значно менше, ніж з фекаліями курки та свині. 
Завдяки механічній, хімічній або термічній дії лігніну комплекси можна зробити 



V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

165 

доступними для біохімічної деградації. Для стабілізації процесів анаеробного 
перетравлення органічних відходів та активізації роботи ферментаційних камер 
необхідно забезпечити: 
• попередня підготовка шламу, що полягає у видаленні крупнодисперсних 
включень (фільтрація осаду) та покращенні роботи піскоуловлювачів з метою 
зменшення вмісту осадових мінералів у резервуарах первинного осадження; 
• безперервне завантаження та розвантаження опадів; 
• перемішування осаду в резервуарах ферментаційної камери з оптимальною 
інтенсивністю; 
• підтримання оптимальної температури режиму бродіння (мезофільна 32-35 ° С, 
термофільна 52-55 ° С); 
• збирання попередньо нагрітого мулу; 
• нагрівання завантаженого мулу найкраще проводити в теплообмінниках. 

В даний час для надання біомасі однорідної і гомогенної консистенції 
використовуються ультразвукові та гідродинамічні кавітаційні деструктори. 
Використання біомаси, в складі якої вміст жирів переважає над вмістом 
вуглеводів, є ефективнішим на 58%. Тобто лідером у виробництві біогазу є 
відходи від бойні худоби. 

Технологічно процес проходить наступним чином: органічні відходи 
надходять до першого метантенку для першої стадії зброджування, після чого 
частину біомаси надходить на вузол активації, де піддають дезінтеграції, а інша 
частина надходить до другого метантенку. Після другої стадії зброджування 
отримаємо зброджену біомасу, яка надходить до осадоприймача для складування 
та можливого використання у якості добрив та біогаз, який надходить до 
газгольдера для збирання та подальшого використання для виробництва 
вторинної енергії теплової або електричної. Таким чином запропонована 
технологія дозволяє знешкодити органічні відходи, уникнути забруднення 
довкілля від потенційної емісії забруднюючих речовин при їх складуванні та 
отримати додатковий енергоресурс (біогаз). Це дозволить підвищити рівень 
екологічної безпеки та енергетичної незалежності держави. 
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