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Мета: 

довести екологічну ефективність використання

синьо-зелених водоростей, в якості субстрату для 

біогазу.
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Завдання:
 вивчити теоретичні аспекти питання, 

 порівняти економічну ефективність різних

субстратів, 

 оцінити економічну та екологічну доцільність

використання синьо-зелених водоростей

для продукування біогазу.

3



 Актуальність роботи полягає не лише у 

використанні дешевої дармової сировини, а й у 

розвязанні проблеми "цвітіння" Дніпра.
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 Практична цінність роботи полягає в можливості 

використання синьо-зелених водоростей в якості 

субстрату для біогазу для автономного 

енергозабезпечення невеликих господарських 

структур, що знаходяться в береговій зоні 

Дніпра. 
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 Біогаз — різновид біопалива — газ, який утворюється

при мікробіологічному розкладанні біомаси чи

біовідходів твердих і рідких органічних відходів: на 

звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо.

6



Що традиційно застосовується для цих цілей?

 Силос та енергетичні культури

 Корнеплоди, зерно, насіння

 Овочі

 Жир та олія

 Відходи тваринництва

 Відходи харчової промисловості
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Силос та енергетичні культури

8



Корнеплоди, зерно, насіння
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Овочі

Жир та олія
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Відходи тваринництва
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Відходи харчової промисловості

12



Позитивні та негативні моменти 

використання синьо-зелених водоростей 

у якості субстрату 

 Основною перевагою використання синьо-зелених водоростей є те, що

процес метанофікації є самовільним біохімічним процесом, що

відбуваеться в анаеробних умовах. Але для підвищення швидкості

реакції необхідне постійне перемішування.

 Позитивним моментом є практична безвідходність технології: залишки

від субстрату є високоефективними добривами.

 Проте недоліком з економічної точки зору є низький вихід біогазу, та

відсутність розроблених ефективних способів збирання сировини, крім

того наразі не досягнуто безперервності процесу.

 Основною проблемою є розробка оптимального температурного режиму,

що дозволить збільшити вихід біогазу з 15% до 85%.
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 Практична частина роботи виконувалась на 

базі Кременчуцького національного

університета ім. Михайла Остроградського під

керівництвом Дегтяря Сергія Вікторовича. Її

сутність полягала в самостійному збиранні

субстрату, підготовці його до переробки та 

розрахунку виходу газу на період

дослідження.

14



ВИСНОВКИ:

 Енергетично найефективнішим способом добування біогазу є його виготовлення з 
відходів олійного виробництва. Але висока собівартість сировини знижує його
економічну доцільність.

 Кардинальне розв'язання основної екологічної проблемі дніпра: аномальне накопичення
синьо-зелених водоростей, шляхом їх переробки в біогаз, що буде не лише фінансово не 
затратно, а ще й економічно вигідно для окремих господарських структур.

 Впровадження принципово нового підходу до розв'язання екологічних проблем, що
супроводжується економічним зиском.

 Створення умов безперервної роботи біогазової установки.

 Дослідження можливості міксування синьо-зелених водоростей з іншими субстратами.

 Створення ефективної системи регулярної заміни частини відпрацьованих водоростей 
(10-15%), що, на нашу думку, збільшить вихід біогазу.

Із задоволенням продемонструємо результати нашої подальшої діяльності.
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Використані джерела інформації:
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