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 Розробка та впровадження ефективної технології
утилізації звалищного газу, отримання
енергоресурсів і запобігання забруднення
атмосфери

 Обсяг щорічний твердих побутових відходів (ТПВ)
України - 11-13 млн.т виділяє приблизно 800 тис. т.
метану, його кількість еквівалентна 16 млн. т.
вуглекислоти за парниковим ефектом

 На 90 найбільш потужних полігонах ТПВ метановий
потенціал складає близько 500 млн. м3/рік

 Збір та утилізація звалищного газу є обов'язковою
умовою приєднання України до європейського
співтовариства



Збір біогазу з полігонів ТПВ з корисною утилізацією для

виробництва енергії затверджено в Україні наступними

вимогами

наказ МЖКГ № 435 від 01.12.2010 «Про затвердження Правил

експлуатації полігонів побутових відходів»: полігон побутових

відходів повинен бути оснащений системами вилучення та

знешкодження біогазу.

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів.

Основні положення проектування»: вимоги зі збору і утилізації

біогазу, що виділяється полігонами ТПВ

закон України № 5485-VI від 20.11.2012 «Про внесення змін до

Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання

виробництва електроенергії з альтернативних джерел

енергії»: встановлює «зелений тариф» на електроенергію,

отриману шляхом утилізації звалищного газу (БГЗ)

Нормативні акти



Аспекти екології

 БГЗ вітчизняних полігонів виділяється в атмосферу, викликаючи 

парниковий ефект (1 м3 метану еквівалентний 25 м3 вуглекислого 

газу), має токсичні хлор-, фтор-похідні гомологів метану

при згорянні БГЗ в тілі полігонів у повітря виділяються особливо 

токсичні речовини – діоксини і фурани



 Визначено потенціал звалищного газу шляхом комплексного
дослідження полігонів ТПВ України - в Києві, Одесі, Сумах, Харкові, Івано-
Франківську, Львові, Миколаєві та ін.

 Усереднені результати хімічного аналізу свідчать про високий вміст метану
(більше 50%) в біогазі, вміст вуглекислого газу становить 20-40% об'ємних.
Високий паливний потенціал біогазу полігонів ТПВ дозволяє ефективно його
використовувати замість природного газу в енергетичних установках.



Розроблено наукові 

засади комплексної 

утилізації парникових 

газів:

облаштування полігонів 

ТПВ системою захисту 

навколишньго 

середовища 

система збору газу 

його транспортування, 

очищення й сепарація до 

стану товарних метану та 

вуглекислоти

 система переробки 

біометану у теплову або 

електроенергію

Захоронення 

вуглекислоти у вигляді 

гідратів



Виробництво товарних метану і СО2

Розроблено технологічний процес фракціонування біогазу, 

отримання біометану і газоподібного діоксиду вуглецю, який 

направляють споживачеві

Створено автомобільні компесорні станції на біометані, які 

використовують для заправки автомобілів або постачань в газову 

мережу

Вуглекислий газ – використовують як товарний продукт або 

закладають на зберігання у вигляді гідратів



Спалювання БГЗ в двигунах внутрішнього згоряння 

з виробництвом електроенергії (та тепла)

Розроблено оригінальну

систему збору та утилізації

звалищного газу із

застосуванням сучасних

методів розрахунку, технічних

рішень і матеріалів.

Математичне моделювання

системи було зроблено в

рамках програмної системи

(ПС) ГазКондНафта, яка

розроблена в ІГ НАН України.

 При продуктивності системи 

свердловин 500 м3/год потужність 

енергетичної установки складає 

близько 1.7 МВт



с.Підгірці (Київська обл.)

В 2012 р. створено перший в Україні комплексний проект збору та

переробки звалищного газу в електроенергію блоком з 6

газопоршневих генераторів та трансформаторною підстанцією.

Вироблену електроенергію передають в централізовану мережу на

постійній основі. Станція є першою чергою комплексу, розрахованого

на потужність 4,5 МВт електроенергії.



Фото Google з космосу

 Видно «гроно» трубопроводів



м.Бориспіль

Потужність – 1 МВт

аналогічні проекти розроблено та 

впроваджено в м. Житомир, 

Миколаїв, Бровари

В 2015 р. сумарна потужність сяг-

нула 6.2 МВт



Генератор Jenbacher

на полігоні 

м. Житомир

Потужність 1МВт

Комплекс на полігоні

м. Миколаїв

Потужність 1МВт

Генератор Jenbacher

В 2015 р. 

сумарна 

потужність 

сягнула 6.2 МВт



Розрахунки для м.Івано-Франківськ

Територія полігону ТПВ становить 13 га

Полігон експлуатується з 1992 р

Обсяг накопичених на 2015 рік відходів 

орієнтовно становить 1,8  млн.т

Середня глибина тіла звалища становить 15 м



Загальна емісія (верхня крива)  та збір (нижня крива) 
біогазу з тіла полігону ТПВ

з сортуванням ТПВбез сортування ТПВ



Колектори (гребінки)

 виконують роль 
зосередження потоків 
біогазу в єдину лінію 
збору

 виготовляється з 
металевої труби 
діаметром 110 мм



Вологозбірник (сепаратор)

 Вологозбірник встановлюється 
на виході магістрального 
трубопроводу і призначений для 
збору рідкої фази, яка буде 
накопичується в системі 
трубопроводів в процесі 
охолодження біогазу

 Вологозбірник оснащений 
гідрозатворів, після якого рідка 
фаза відбирається 
занурювальним насосом і 
транспортується в відстійник 
фільтрату або в тіло полігону



Система обліку та компресор

 Система обліку газу забезпечує
вимірювання об’ємної витрати
біогазу, тиску, температури, 
хімічного складу та облік вказаних
параметрів

 Компресор (газодувка) - газовий
насос відцентрової дії. Газодувку
розраховано на потік газу 500 
м3/годину, перепад тиску на 
компресорі складає 25 кПа. 
Газодувка мусить бути обладнаною
вибухозахистом



Установки когенераційні на 
основі газопоршневого двигуна

 кількість – 1 або 2 од., електрична потужність 2х400 кВт 
або 600 кВт

 Напруга на виході з установки 400 В / 10 кВ
 Установки змонтовано в контейнері



Економічна ефективність утилізації звалищного
газу з виробленням електроенергії

Найменування величини Значення Розмірність

Вихідні дані

Інтенсивність збору біометану 3200 тис. м3/рік

Рекомендована встановлена потужність ГПЕ 600 кВт(е)

Експлуатаційні витрати за рік

Річні експлуатаційні витрати (зарплата, ремонт, витратні 

матеріали)

3308850 ₴

Техніко-економічні показники ефективності впровадження заходу

без сортування

Кількість електроенергії, що вироблена за рік 6670 МВт год/рік

Вартість виробленої за "зеленим" тарифом електроенергії за рік
24679000 ₴/рік

Сумарні капітальні витрати 40024260 ₴

Простий термін окупності 1,62 року

з сортуванням

Кількість електроенергії, що вироблена за рік 5000 МВт год/рік

Вартість виробленої за "зеленим" тарифом електроенергії за рік
18850000 ₴/рік

Сумарні капітальні витрати 28122660 ₴

Простий термін окупності 1,81 року



Практична значимість роботи
 вперше в Україні створено промислові комплекси

видобутку, переробки та використання біогазу
полігонів та звалищ твердих побутових відходів з
виробництвом електроенергії для загальних
електромереж на постійній основі

 на цей час в промислову експлуатацію введено
п'ять комплексів: мм. Обухів, Бориспіль та Бровари
(Київська обл.), м. Луганськ, м. Маріуполь,
м.Миколаїв, м. Житомир загальною потужністю 6.2
МВт

 як виняток для екологічних проектів, досягнуто
економічної рентабельності, причому строк
окупності проектів складає біля 2 років



Економічний ефект та 

поліпшення екології

 Впровадження виконано без залучення бюджетних 

коштів 

Економічний ефект від впровадження: видобуто 17.3 млн. 

куб.м метану, вироблено та поставлено в мережу на 

безперервній основі 66.5 млн. кВт-год електроенергії на 

суму близько 280 млн. грн.

Фактичне скорочення викидів парникових газів склало 

більше 300 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти

Впровадження розроблених технологій на крупних 

полігонах ТПВ України дозволить щороку стабільно 

виробляти електроенергії на 6.5 млрд. грн, заміщати 0.5 

млрд. куб. м природного газу, а з урахуванням палива 

біологічного походження – до 10 млрд. куб. м 


