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Вступ 

Потенціал України у виробництві біогазу становить близько половини 

всього імпорту, тобто приблизно 25 млрд. м3 у рік (промислові та побутові 

органічні відходи, стічні води міст, гній і послід, що отримуються в сільському 

господарстві, та відходи рослинництва). 

Залучення до паливно-енергетичного балансу України нетрадиційного 

енергоносія біогазу відповідає наполегливому проведенню в Україні політики 

енергозбереження [2].  

Біогаз виділяється при бродінні органічних речовин без доступу повітря і 

являється легкозаймистою та вибухонебезпечною речовиною. Разом із біогазом 

також утворюються різноманітні хімічні речовини, що являються відходами в 

процесі виробництва. Біогаз в суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при 

наявності джерела запалення з температурою 600 ° С або більше може 

призвести до вибуху. Відкритий вогонь небезпечний при концентраціях біогазу 

в повітрі більше 12%.  

Використання біоенергії – важливе питання енергетичної безпеки за 

зростаючих світових цін на енергоресурси. Лідером у виробництві біогазу у 

світі є Євросоюз загалом і Німеччина зокрема. Загальна кількість біогазових 

установок у Європі перевищує 12 тис., з яких більш 9 тис. в Німеччині. 

В Україні в наступний час знаходяться в експлуатації або на стадії 

будівництва понад 15 біогазових установок (БГУ). Крім того, предложено 

концепцію будівництва великих біогазовіх установок (з об'ємом метантенка від 

800 м3 та вищє). У Ладижині почато будівництво найбільшої в Європі 



біогазової станції. За день станція перероблятиме в біогаз 800 т курячого 

посліду і отримувати 26 МВт/годину. 

В Нимеччіні на біогазових установках планується впровадження 

розробленої програми BioGasAtex, що дає можливість проаналізувати 

можливість вибухів, визначити критичні операції в процесі виробництва і 

управління біогазом, встановити всі можливі сценарії ризику, заходи безпеки та 

запобігання аварій. 

У представленої роботі встановлено небезпечні виробничі фактори на 

біогазових установках України, вивчено алгоритм визначення зон ризику при 

застосуванні сучасної комп’ютерної програми BiogasAgritex. 

 

1. Характеристика біогазу та схема роботи біогазової установки 

Біогаз – це горюча газова суміш, що складається з 50 ÷ 70% метану (CH4), 

яка утворюється з органічних сполук протягом мікробіологічного анаеробного 

процесу. Також до складу біогазу входять 30 ÷ 40% вуглекислого газу (CO2) і 

невеликі кількості сірководню (Н2S), аміаку (NН3), водню (H2) та оксиду 

вуглецю (CO). Отримують біогаз в промислових об’ємах переважно з 

органічних відходів, ґрунтуючись на керованому процесі розкладання органіки 

в анаеробних (безкисневих) умовах.  

Біогазові установки складаються з наступних вузлів і споруд: приймальний 

резервуар; система обігрівання; механічні мішалки; система подачі біомаси; 

ферментатор (реактор); газгольдер; система газовідведення та газоподачі з 

системою відведення конденсату та сіркоочищення; сепаратор; лагуна чи 

резервуар для зберігання рідких добрив; система автоматики, візуалізації 

процесів і управління; теплопункт; когенератор [1]. 

Принцип роботи біогазової установки передбачає максимальну 

автоматизацію та зведення до мінімуму витрат людської праці. Відходи 

надходять в приймальний резервуар. У ньому відбувається їх попереднє 

накопичення, підігрів і ретельне перемішування. Подача сировини в 



ферментатор відбувається 4-6 разів на добу за допомогою спеціального насоса 

для рідких субстратів.  

Ферментатор (реактор)  є газонепроникним, герметичним резервуаром. 

Для підтримки стабільної температури всередині ферментатор обладнується 

системою обігрівання днища і стін. У холодних кліматичних умовах, щоб 

уникнути втрати тепла, ферментатор теплоізолюється зовні. Субстрат постійно 

перемішується за допомогою низькошвидкісних механічних мішалок, що 

гарантує повне і дбайливе перемішування.  

В залежності від фізико-механічних властивостей субстрату, 

використовують різні види систем перемішування: механічні, гідравлічні або 

пневматичні. Вивантаження субстрату відбувається автоматично з такою ж 

періодичністю, як і завантаження. Управління роботою всієї біогазової станції 

проводиться за командами системи автоматики.  

Біогаз збирається в газгольдері. Газгольдер використовується в якості 

газонепроникного покриття ферментатора і виконує функцію акумулювання 

газу. Зовнішній купол має високу стійкість до ультрафіолету, стійкий до 

підпалювання і є надзвичайно розтяжним. Схема біогазової установки 

передбачає високу еластичність цього елемента і надійну фіксацію конструкції. 

Відведення біогазу відбувається по трубопроводу, який оснащений пристроями 

автоматичного відведення конденсату і запобіжними пристроями, які 

захищають газгольдер від перевищення допустимого тиску.  

З газгольдера йде безперервна подача біогазу на когенераційну установку 

або систему очищення біогазу. Перероблений субстрат після установки 

подається на сепаратор. Система механічного поділу працює від 4-6 разів на 

добу і розділяє залишки бродіння після ферментатора на тверді та рідкі 

біодобрива. 

Україна в наступний час має понад 15 біогазових установок. Наприклад, 

біогазова станція підприємства «Орель-Лідер» в Дніпропетровській області 

працює з 2013 року. За чотири роки підприємством «Орель-Лідер» утилізовано 



135 тис. т курячого посліду і вироблено 50 млн. м3 біогазу, від якого отримано 

150 млн. кВт зеленої енергії. 

 
 

Рисунок 1 - Біогазова установка на птахофабриці ПАТ  
«Оріль-Лідер» (Дніпропетровська обл., c. Єлизаветівка) 

 
Потужність біогазової станції складає 5 МВт/год.  

Біогаз в суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при наявності 

джерела запалення з температурою 600 ° С або більше може призвести до 

вибуху. Відкритий вогонь небезпечний при концентраціях біогазу в повітрі 

більше 12%.  

 

2. Основні небезпечні виробничі фактори та зони ризиків на 

біогазових установках 

При обслуговуванні біогазових установок можлива дія на робітників 

хімічно-, фізично-, біологічно- та психофізіологічно небезпечних факторів. 

До хімічно небезпечних факторів відносяться: 

- Метан – газ 4-го класу небезпеки. ГДК = 300 мг/м3 у повітрі робочої зони 

.Токсична дія метану у звичайних умовах визначається головним чином 

нестачею кисню. Накопичення метану у повітрі до 25-30%, що відповідає 

зниженню концентрації кисню з 21 до 15-16%, супроводжується відчутними 

ознаками кисневого голодування: пришвидшення пульсу, збільшення обєму 

дихання, послаблення уваги, порушення координації рухів;  



- Сірководень – газ 4-го класу небезпеки, ГДК у повітрі робочої зони – 10 

мг/м3. Потрапляючи в організм, речовина окислюється і утворює неорганічні 

сполуки. При вдиханні сірководень паралізує нюхові нерви, і людина перестає 

відчувати запах газу. Це часто призводить до сильних отруєнь через нездатність 

своєчасно розпізнати і припинити контакт з токсичною джерелом. При 

проникненні у внутрішні середовища організму, механізм токсичної дії 

спрямований на ураження нервової та кровотворної системи, кістковий мозок. 

Газ робить вражаючу дію на слизові оболонки. Через руйнування гемоглобіну 

призводить до вираженої гіпоксії (кисневого голодування). Таке системне 

вплив порушує функціональність всіх органів. Першим під токсичне отруєння 

потрапляє мозок. У жарку пору року зростає ймовірність сильного дію газу на 

людину. Це пов’язано з тим, що активність отруйної сполуки при високих 

температурах збільшується, зростає його летючість. Газ легко і безперешкодно 

проникає через шкіру і слизову дихальних шляхів; 

- Аміак – газ 4-го класу небезпеки. Володіє сильною токсичною дією на 

організм людини. Аміак діє на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і 

очей. У разі легкого отруєння з’являються сухість, біль у горлі, чхання, кашель, 

захриплість, легка нудота. Гостре отруєння аміаком викликає утруднене 

дихання, сильний кашель, задуха, блювоту, втрату голосу, спазм голосової 

щілини, запаморочення, почервоніння обличчя, пітливість, набряк повік. При 

високій концентрації аміаку в повітрі виробничих приміщень з’являється 

пекучий біль у горлі, рясне сльозотеча і сильна різь в очах, у потерпілого 

спостерігається сильне нервове збудження, різке розлад дихання, спад серцевої 

діяльності, похолодання кінцівок. 

Вдихання аміаку при дуже високих концентраціях може викликати 

миттєву смерть від рефлекторної зупинки дихання і спазму голосової щілини. 

 До фізично небезпечних факторів відносяться: 

 - підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого 

може відбутися через тіло людини. Можливе місцеве травмування в вигляді 

електроопіків, електричних знаків та ін., або ураження всього організму 



внаслідок порушення діяльності життєво-важливих органів і систем (серця, 

дихання); 

 – машини, що пересуваються та рухливі механізми обладнання можуть 

призвести до травм та поранень рухливими частинами. 

- рухомі та обертальні частини машин та механізмів, що може призвести 

до травмування та загибелі людини; 

- підвищений рівень шуму і вібрації, що може призвести до професійної 

туговухості при їх тривалій дії. Вібрація впливає на ЦНС, серце, органи, що 

визначають рівновагу тіла людини та інше; 

- недостатнє освітлення робочої зони, що веде до втрати зору, викликає 

стомлення; 

- небезпечний рівень напруги 380В електричній мережі, замикання, що 

може відбутися через тіло людини і призвести до загибелі; 

- підвищена температура поверхні обладнання призводить до небезпеки 

одержання людиною термічних опіків; 

- наявність пов’язаних систем і апаратів, які працюють під тиском веде до 

травмування, пожежам при аварії; 

- промисловий та внутрішньозаводський транспорт, що може призвести до 

механічної травми і загибелі людини; 

- підвищена температура повітря в робочій зоні що може призвести до 

порушення терморегуляції організму людини. 

До біологічно небезпечних факторів відносяться патогенні мікроорганізми, 

які знаходяться в субстратах на основі курячого посліду. 

До психофізіологічних факторів відносяться роботи на висоті, у закритих 

апаратах та ін. 

На основі статистичних даних встановлено можливі зони ризику БГУ: 

- ревізійний отвір в реакторі для мішалки; 

- незворушне оглядове вікно; 

- запобіжник гранично високого тиску; 

- виведення повітря з газгольдера; 



- подача повітря в газгольдер. 

Крім того, на деяких БГУ недовершена система пневмозасувок на 

барботажній станції, на яких є система зливу конденсату. Вона закрита "на 

батерфляй". В процесі експлуатації ущільнювачі можуть перестати виконувати 

свої функції і, в разі відсутності конденсату в накопичувальної трубі, біогаз 

може надходити в приміщення станції. 

Для проведення розрахунку ризику на основі програми BioGasAtex на 

наступному етапі роботи планується встановлення необхідних вхідних даних та 

параметрів конкретної біогазової установки.  

Використання програми BioGasAtex допоможе вирішити проблеми, 

пов'язані із запобіганням вибуху при виробництві біогазу. Зокрема, основне 

намір полягає в тому, щоб визначити зони ризику для виникнення 

вибухонебезпечних середовищ і класифікувати ці області за допомогою 

інноваційної програми. 

Також передбачено розробити систему керування охороною праці на 

біогазових установках згідно з міжнародним стандартом [3]. 

 

3. Структура біогазової програми BiogasAgriAtex  

На заводах з виробництва біогазу присутні райони з небезпекою вибуху і 

оцінюються в функціональних зонах в залежності від ймовірності появи 

вибухонебезпечних середовищ. З метою безпеки необхідно запобігти усі 

джерела займання, а також проникнення повітря в біореактор з невеликим 

позитивним надлишковим тиском. Мінімальна надлишковий тиск фіксується, 

щоб уникнути цієї події. Тиск всередині резервуара для зберігання біогазу 

вимірюється і передається в центр управління. Захисні пристрої призначені для 

запобігання надмірного підвищення тиску, що може привести до руйнування 

мембран газосховища.  

Дослідження вчених Німеччини були спрямовані на вирішення проблем, 

пов'язаних із запобіганням вибуху при виробництві біогазу. Зокрема, основне 

намір полягає в тому, щоб визначити зони ризику для виникнення 



вибухонебезпечних середовищ і класифікувати ці області за допомогою 

інноваційного та легкого інструменту керівниками біогазових установок [5]. 

BioGasAtex виявився надійним інструментом в розрахунках і результати 

завжди збігалися з результатами технічних звітів, з якими порівнювалися всі 

дані. BioGasAtex дає можливість проаналізувати проблематику щодо вибухів, 

визначити критичні операції в процесі виробництва і управління біогазом, 

встановити всі можливі сценарії ризику і можливі заходи безпеки та 

запобігання аварій. 

Дослідження і розробка програмного забезпечення були розділені на три 

окремі частини: архітектура програмного забезпечення та аналіз сценаріїв, 

визначення всіх параметрів, розробка алгоритму. 

Сценарний аналіз заснований на реконструкції виробничого циклу, ділячи 

його на дії, процеси та відповідні структури. Ідентифікувати всі критичні 

процеси, які можуть бути ризикованими і збільшувати ймовірність виникнення 

вибухонебезпечної атмосфери і розвитку вибуху. Можливі області ризику 

визначаються на основі критичних точок і визначені за допомогою інструменту 

BiogasAgritex, який проводить загальну оцінку і класифікацію областей. 

Програма створена в Microsoft Excel з використанням властивостей електронної 

таблиці і підключення їх операцій за допомогою програм, створених на мові 

Visual Basic, які можуть виконувати більш складні операціі.  

Спочатку BiogasAgriAtex запитує у користувача вхідні дані щодо 

біогазової установки, такі як: специфічні характеристики і джерело викидів 

(SE). Він автоматично розраховує і визначає обсяг вибухонебезпечних 

середовищ в районі (Vz), відстань ризику (dz), сталість вибухонебезпечних 

середовищ (t) і класифікацію областей ризику на заводі або об'єкті. Для 

досягнення цих цілей (які є основними цілями програмного забезпечення) 

BiogasAgriAtex виконує ряд проміжних обчислень. Найбільш важливі 

результати підготовчих обчислень, необхідні для досягнення основних цілей 

програмного забезпечення, відображаються в окремій електронної таблиці 

Excel. 



Структура біогазової програми BiogasAgriAtex: 

а) дані про матеріали. Міститься база даних про легкозаймистих 

небезпечних речовин, які можна знайти в галузі сільського господарства;  

б) робоча зона: містить загальні дані аналізованих технологічних 

тваринницьких комплексів; 

в) інформаційна система: Можливе підключення до комерційному 

розрахунковому програмного забезпечення для розробки пожежного 

навантаження; 

г) дані про джерела викидів: це електронна таблиця для введення даних 

щодо аналізованих характеристик установки (речовин, швидкості вентиляції, 

температури і тиску). Визначає області ризику (часткові і загальні), ступінь 

обсягу ризику та швидкість вентиляції. Нарешті, він дозволяє класифікувати 

зони ризику (Zone 0, Zone 1, Zone 2) і записувати всі релевантні дані;  

д) розрахункова таблиця дозволяє диверсифікувати джерела викидів. У цій 

таблиці розраховується час дисперсії вибухонебезпечних середовищ. Вона 

дозволяє також класифікувати зони ризику (Zone 0, Zone 1, Zone 2) і записувати 

всі дані; 

е) таблиця результатів, яка перетинає кілька параметрів, таких як: 

швидкість випромінювання, швидкість вентиляції та стан вентиляції 

(наприклад, добрі, адекватні, погані). Вона класифікує області ризику; 

ж) попередні дані: електронна таблиця, в якій зведення усіх попередніх 

обчислень і вхідних даних або розрахункових цілей. Наприклад, ця електронна 

таблиця запам'ятовує дані про тип випромінювання, що випускається 

речовиною. 

 

4. Алгоритм розрахунку ризику 

Модель розрахунку заснована на отриманні даних щодо кількох 

параметрів, таких як:  

• тип оцінюваної середовища;  



• наявність і тип джерел викидів. Тип джерела викидів вибирається і 

залежить від компонента біогазової установки або обладнання, яке виробляє 

викиди; 

• тип викидів. Структурні викиди завжди вважаються безперервними. 

Безперервна емісія пов'язана з коефіцієнтом запасу k = 0,25. Цей коефіцієнт 

застосовується до нижньої межі вибуховості речовини в повітрі для визначення 

мінімального вентиляційного потоку (Qamin); 

• тип речовини;  

• перешкоди для рециркуляції повітря; 

• отвори і системи рециркуляції повітря; 

• характеристики вносяться характеристичні дані оцінюваного середовища: 

тиск в контейнері в точці випускання P [Па], температура навколишнього 

середовища Ta [K]; тиск навколишнього середовища Р [Па]; температура 

поблизу отвори T0 [K]; обсяг вентиляції Va [м3];  швидкість повітря в 

навколишньому середовищі w [м/с]; зміна повітря за одиницю часу (якщо 

відомо) C0 [1/с]. 

Розрахунок мінімальної витрати повітря, м3/с: 

     (1) 

де Qg – витрата газу або маси пара, кг/с 

        k – коефіцієнт безпеки; 

       LELm – нижня межа вибуховості речовини в повітрі, виражена в масі, 

кг/м3; 

Ta - температура навколишнього середовища, K. 

Розрахунок фактичних витрат повітря копіює значення загального потоку 

вентиляції і потрібно для кращого програмування. Дійсно, Qa = Q. 

Розрахунок концентрації хімічної речовини ризику Xr [%]  

    (2) 



де Qa - фактичний потік повітряної вентиляції, який впливає на 

розглянутий обсяг, 

     ρgas - щільність газу або пари (масовий обсяг), кг/м3. 

Відстань ризику. Відстань від викидів в напрямку випромінювання або 

дисперсії вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, де концентрація 

легкозаймистих газів або парів в повітрі нижче, ніж розрахована 

математичними моделями. Його можна використовувати для визначення 

порядку величини зони ризику і розраховується за допомогою наступної 

функції: 

   (3) 

де kz – коефіцієнт поправки, застосовуваний до відстані dz, що враховує 

концентрацію газу або пари в навколишньому середовищі; 

   M – молярна маса легкозаймистої речовини, кг/кмоль; 

   fSE – коефіцієнт ефективності вентиляції близько викидів з точки зору 

фактичної ефективності; 

kdz – коефіцієнт безпеки, який застосовується до LEL для визначення 

відстані; 

LELv – нижня межа вибуховості речовини в повітрі, виражена як об'ємний 

відсоток; 

wa – швидкість повітряного потоку всередині даної середовища, м/с. 

Розрахунок обсягу ризику Vz 

    (4) 

де Vk – гіпотетичний об'єм потенційно вибухонебезпечних середовищ 

(відносяться місця в припущенні миттєвого і однорідного змішування з 

повітрям поблизу викидів при ідеальних умовах свіжого повітряного потоку (f 

= 1); 

Qamin – мінімальний нормативний обсяг вентиляції; 



Со  – кількість змін повітря за одиницю часу, що відносяться до загального 

вентильованого обсягу V0 

Розрахунок гіпотетичного об'єму вибухонебезпечних середовищ Vex 

застосовується для визначення малих або незначних об'емів: 

Vex = k * Vz      (5) 

Визначення незначного або неоціненного обсягу ризику Vz. Щоб кількісно 

оцінити нехтуємий обсяг, використовуються такі критерії: 

- якщо середовище вважається відкритим або закритим при Vex <0,001 м3 

обсяг ризику Vz вважається дуже незначним,  

- в іншому випадку він не є незначним. 

Визначення рівня вентиляції. Це не критерій, зазначений в нормативних 

документах. Передбачається для відкритих середовищ:  

- якщо обсяг дуже малий і зона ризику часткова, швидкість вентиляції 

висока;  

- якщо обсяг не є незначним, а область ризику класифікується як 

«загальна», швидкість вентиляції низька;  

- в інших випадках швидкість вентиляції вважається середньої.  

Обсяг ризику Vz. визначається шляхом встановлення приблизно того 

району, який може бути присутнім в навколишньому середовищі відповідно до 

рівнів викидів.  

Для безперервного випромінювання першого рівня пов'язана зона (0) з 

емісією першого рівня зони (1) і емісією другого рівня зоною (2).  

У загальному випадку в відкритих середовищах обсяг Vz можна вважати 

дуже незначним, якщо відповідний обсяг Vex відповідає таким умовам: 

 - для зони 0: Vex <1 дм3 

- для зони 1: Vex <10 дм3 

- для зони 2: Vex <(100 * k) dm3, крім того, Vz <100 дм3 

В загальному випадку в замкнутих середовищах обсяг Vz можна вважати 

дуже незначним, якщо відповідний обсяг Vex задовольняє таким умовам:  

- для зони 0: Vex <1 дм3;  



- для зони 1: Vex <10 дм3;  

- для зони 2: Vex <10 дм3.  Крім того, для зон 0, 1 і 2 обсяг Vex <1/10 000 

обсягу навколишнього середовища Va. 

 
Рисунок 2 – Визначення зон ризику на території БГУ 

За використуванням оперативного програмного забезпечення 

визначаються області ризику в різних середовищах. 
 

Висновки 

Біогазові установки відносяться к об’єктам підвищеної небезпеки. Біогаз в 

суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при наявності джерела запалення з 

температурою 600 ° С або більше може призвести до вибуху. Відкритий вогонь 

небезпечний при концентраціях біогазу в повітрі більше 12%. 

Встановлено негативні фактори біогазових установок (хімічні, фізичні, 

біологічні та психофізіологічні) та їх вплив на людину. 

Вивчена структура біогазової програми BiogasAgriAtex та алгоритм 

розрахунку ризику. 



Встановлено, що найбільш небезпечними зонами на біогазових установках 

є райони близько реактора, в місцях відбору проб та огляду (ревізійне отвір, 

оглядове вікно, місце виведення повітря з газгольдера, подачі повітря в 

газгольдер) та ін. 

Комп‘ютерна програма BioGasAtex дає можливість проаналізувати 

проблематику щодо вибухів, визначити критичні операції в процесі 

виробництва і управління біогазом, встановити всі можливі сценарії ризику і 

можливі заходи безпеки та запобігання аварій. 

На наступному етапі роботи планується встановлення необхідних вхідних 

даних та параметрів конкретної біогазової установки для проведення 

розрахунку ризику на основі програми BioGasAtex; розробити систему 

керування охороною праці на біогазових установках згідно з міжнародним 

стандартом OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management 

systems – Requirements» [3]. 
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