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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Реформування агропромислового комплексу і 

перехід до функціонування на принципах сталого (екобезпечного) розвитку, 

використання безвідходних технологій, зниження негативного впливу на 

довкілля – важлива проблема сьогодення (Белюченко й ін., 2006; 

Снітинський та ін., 2008; Гелетуха, 2011; Шувар, Снітинський і Бальков-

ський, 2011; Шило, 2011; Лопушняк, 2014). Актуальний пошук ефективних 

малозатратних і доступних способів утилізації відходів тваринництва. 

Захист навколишнього середовища в сільській місцевості та зоні діяльності 

тваринницьких об’єктів проблемний через недостатнє вивчення еколого-

економічних аспектів утилізації гнойових відходів їх переробленням з 

подальшим використанням біогазу й добрив (Адаменко й ін, 2005; Гунько, 

2009; Кравец, 2010;  Колесник і Бойко, 2012; Письменна, 2013). 

Відходи тваринницьких ферм за умов неправильного зберігання 

(особливо безпідстилкового гною) стали основним джерелом забруднення 

повітря, водойм, ґрунту та небезпечним чинником захворювань тварин і 

людей. Забруднення атмосфери аміаком, сірководнем та іншими леткими 

сполуками поширюється на відстань 3–5 км. Водночас гній і гнойові стоки 

становлять загрозу через можливість поширення інфекційних захворювань і 

гельмінтозів. Тому одним із способів вирішення проблем екобезпеки 

тваринництва є анаеробна ферментація гною та гнойових стоків і подальша 

утилізація їх із використанням як добрив (Семененко, Выдренко и Кравец, 

2001; Польовий, 2005; Денисов, 2006; Ковалѐв и Ковалѐва, 2006). 

З іншого боку, виснаження викопних енергоносіїв і можливість част-

кової заміни їх на відновні (Янковський та ін., 2011; Скорук, 2012), зокрема, 

на біогаз, стає актуальним. Процес комплексної переробки гнойових відхо-

дів одночасно має три переваги: отримання енергоносія біогазу, покра-

щення екоситуації навколо тваринницьких ферм, отримання екобезпечних й 

агрономічно ефективних добрив (Кисіль, 2000; Кухарець, 2012). 

Запропоновані нами шляхи вирішення проблеми стосуються питань, 

пов’язаних з безвідходним функціонуванням тваринницьких ферм. Ключо-

вим є питання оптимізації процесу анаеробної утилізації гнойових відходів 

на основі удосконалення елементів конструкцій на лабораторній біогазовій 

установці, спроможної забезпечити знезаражування гною, отримання і 

очищення біогазу від домішок парникових газів, апробації у польових 

агрономічних дослідах отриманих у процесі контрольованої ферментації 

екобезпечних добрив.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася протягом 2011–2016 років відповідно до 

комплексних програм Міністерства аграрної політики і продовольства 

України та згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри екології та 

біології Львівського національного університету ветеринарної медицини 

імені С. З. Гжицького. Тема дисертаційних досліджень є частиною держ-
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бюджетної науково-дослідної роботи кафедри екології та біології: 

«Екологічна оцінка виробництва біодобрива та біогазу з органічних 

відходів тваринництва» (номер державної реєстрації 0114U000499). 

Мета й завдання досліджень – удосконалення й підвищення еко-

безпеки технологічних прийомів утилізації гнойових відходів тваринництва 

для їх подальшого ефективного використання як біогазу та добрив. 

Для реалізації мети були виконані наступні завдання: 

 сформувати програму, методологію, методику і схему експериментів, 

проаналізувати й узагальнити відомі актуальні результати дослідження за 

проблемою утилізації свинячого гною і курячого посліду;  

 розробити проект і виготовити лабораторну біогазову установку з 

урахуванням розширення її можливостей для безвідходної утилізації 

гнойових відходів та підвищення екобезпеки процесу; 

 описати хімічний склад та екологічну характеристику свинячого 

гною і курячого посліду дослідних господарств як джерел для виробництва 

біогазу, оцінити їх санітарно-гігієнічні небезпеки та якість ферментованого 

шламу; 

 удосконалити спосіб метанового зброджування свинячого гною і 

курячого посліду з метою доочистки біогазу за допомогою хемосорбентів, 

отримання рідких мінеральних добрив і знезараження органічного шламу; 

 оцінити агрономічну ефективність та екобезпеку отриманого в 

результаті ферментації органічного шламу як добрива проведенням 

польових дослідів;  

 дати еколого-економічну оцінку переваги запропонованих способів 

удосконалення процесу утилізації гнойових відходів свинарства і 

птахівництва та використання отриманих добрив. 

Об'єкт дослідження: процес утилізації та екобезпека використання 

гнойових відходів свинарства і птахівництва. 

Предмет дослідження: вплив технологічних параметрів процесів ути-

лізації та знезараження на зміни властивостей свинячого гною і курячого 

посліду, порівняння їх агрохімічного складу та інвазованості до початку і 

після анаеробної ферментації; екобезпека, агрономічна й економічна 

ефективність використання, отриманих у результаті перероблення гнойових 

відходів, біогазу та добрив. 

Методи дослідження: хімічні та мікробіологічні, порівняльно-аналі-

тичні, математично-статистичні, еколого-економічні, польові експерименти. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше: 

 на модифікованій нами в лабораторії експериментальній біогазовій 

установці з гнойових відходів свинарства і птахівництва отримано 

ферментований знезаражений органічний шлам і рідкі азотні мінеральні 

добрива у процесі очищення біогазу, і подальшими польовими дослідами 

доведено, що вони екобезпечніші, ніж свинячий гній і курячий послід, та 
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агрономічно ефективними, а також економічно вигідніші, ніж промислова 

аміачна селітра; 

 розроблено й апробовано технічний пристрій та методики проведення 

водної й хемосорбційної очистки, отримуваного у процесі анаеробної 

ферментації органічних відходів, біогазу від шкідливих для довкілля 

газових домішок (CO2, NH3, H2S), що забезпечує отримання на 95-97% 

чистого газу метану, повну утилізацію потенційних парникових газів, а 

відповідно, й екологічний захист атмосфери. 

Удосконалено: технологічні температурні параметри й способи повного 

патогенного й гельмінтного знезараження гною свиней і посліду курей у 

процесі анаеробного зброджування в біогазовій установці. 

Отримали подальший розвиток: 

 уявлення про зв'язок і кінетику кількісного виходу біогазу зі 

свинячого гною і курячого посліду залежно від активності, температурного 

режиму і тривалості анаеробного бродіння; 

 методи дослідження впливу метанового бродіння на агрохімічні 

показники зброджених гнойових відходів і рівень зниження їх патогенного 

забруднення; 

 прийоми практичного використання ферментованих органічних 

відходів для підвищення врожайності культур і чистоти рослинницької 

продукції. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження захищена сімома патен-

тами України на корисні моделі.  

Практичне значення отриманих результатів. Способи удосконалення 

технологій і методика безвідходної й біоенергетичної утилізації гнойових 

відходів тваринництва з допомогою модифікованої біогазової установки 

впроваджені у виробництво. Практичне значення мають запропонований 

спосіб і відповідний технічний пристрій водно-хемосорбційної очистки 

біогазу до біометану. Використання сорбентів води, концентрованої 

сірчаної кислоти і 10%-го натрієвого лугу забезпечує знешкодження 

домішок біогазу з отриманням цінних мінеральних добрив та його повне 

очищення. 

Ферментація гнойових відходів у процесі метанового бродіння 

забезпечує екологічну чистоту й удобрювальну цінність органічного шламу,  

гарантує отримання якісної продукції рослинництва.  

Розробки використані у технологічному процесі біоенергетичної 

утилізації гнойових відходів навчально-виробничої фірми «ІСТО» та для 

виробництва органічних добрив на підприємстві ТзОВ «БІТ». 

Результати дисертаційного дослідження використані у навчальному 

процесі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка у викладанні дисциплін «Агроекологія», «Загальна екологія», 

«Загальне землеробство», «Основи екології», «Природоохоронні техно-

логії», «Управління та поводження з відходами».  

Впровадження розробок у виробництво підтверджено актами. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана за 

результатами досліджень автора під науковим керівництвом доктора 

біологічних наук, професора Інституту біології тварин НААН України 

Малика Остапа Григоровича. Разом з науковим керівником розроблено 

схему і програму досліджень, визначено мету і завдання, узгоджено 

методику і об'єкт досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

обговорювалися і були опубліковані в матеріалах Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного 

виробництва» (Львів, 27–28 жовтня 2011 р.), на семінарі «Проблеми 

екобезпеки виробництва та переробки продуктів АПК» (Львів, 22-23 травня 

2012 р.), в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інно-

ваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (Львів, 25-26 жов-

тня 2012 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційність 

розвитку сучасного аграрного виробництва» (Львів, 24-25 жовтня 2013 р.) і 

матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сельскохо-

зяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков» 

(Новосибирск, 27 сентября 2013 г.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 15-ти 

наукових працях, з яких – 8 статей у фахових наукових виданнях, одна – у 

фаховому періодичному виданні, що належить до наукометричних баз, одна 

– в зарубіжному періодичному виданні Молдови та в 7-ми патентах України 

щодо корисної моделі, з яких 4 одноосібні. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літе-

ратури, методики досліджень і трьох розділів експериментальної частини, 

висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних джерел. Робота 

викладена на 200 стор. комп’ютерного тексту, містить 27 табл., ілюстрована 

31 рис. Основна частина дисертації займає 150 стор. Список використаних 

джерел містить 257 назв, у тому числі 27 зарубіжних авторів. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ 

ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА І ПТАХІВНИЦТВА  

ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА (огляд літератури) 

На основі узагальнення літературних джерел стосовно екологічних 

аспектів діяльності тваринницької галузі, вважаємо за необхідне викорис-

тати системний підхід щодо організації діяльності тваринницьких госпо-

дарств, як компонентів ландшафтної екосистеми, з урахуванням їх усе-

бічного впливу на довкілля. В огляді літератури розкрито характер і рівень 

впливу відходів тваринництва на якісний склад повітряного середовища, 

водних об'єктів, ґрунтів у зонах діяльності тваринницьких комплексів. 

Особливо небезпечним для агроландшафтів є патогенне забруднення гною, 

яке стає причиною гельмінтних та інфекційних захворювань. 
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Найефективнішими з відомих методів і способів знезараження 

(фізичних, хімічних, термічних) і раціонального використання гнойових 

відходів визнано їх біоенергетичну утилізацію метановим бродінням у 

біогазовій установці. Метод зброджування гнойових відходів започатко-

ваний як основний з метою виробництва біогазу, тепер набуває комплекс-

ного характеру їх безвідходної переробки. Сучасна переробка гною мето-

дом метанового бродіння передбачає покращання якості гнойового суб-

страту аж до отримання знезараженого екобезпечного органічного добрива. 

Органічні відходи тваринництва придатні для використання у розвитку 

альтернативної енергетики – біоенергетики та біологічного землеробства, за 

переходу агросфери на технології безвідходного виробництва. 

Актуальність комплексного використання органічних відходів тваринни-

цтва зумовила необхідність з’ясування питань оптимізації процесу їх 

перероблення, зокрема, поглиблення й конкретизації досліджень процесу 

біоенергетичної утилізації різних видів відходів з урахуванням їх специ-

фіки, рівня небезпечності та регіональних особливостей їх нагромадження. 

Розділ 2. ПРОГРАМА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ТА ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

Програма розроблена на основі системного розуміння проблеми і  

спрямована на дослідження конкретних технологічних процесів, що 

об’єднані структурно-логічною послідовністю в загальний науковий проект. 

Мета проекту – розробити і впровадити екобезпечний метод раціонального 

використання й утилізації гнойових відходів свиней і посліду курей із 

використанням конструйованої нами експериментальної лабораторної 

біогазової установки. 

Були здійснені лабораторні аналізи якісних і кількісних властивостей 

матеріалів, гельмінтоовоскопічні і гельмінтоларвоскопічні та мікробіоло-

гічні дослідження гною свиней і посліду курей до початку і після бродіння, 

хроматографічний аналіз біогазу, проведені польові агрономічні досліди й 

економічні розрахунки.  

Матеріалом для виконання досліджень процесу утилізації відходів 

тваринництва були свинячий гній та курячий послід. Свинячий гній для 

аналізу відбирали у фермерському господарстві І. П. Ратушняка з чисель-

ністю поголів’я – 60 голів. Утримання тварин безпідстилкове. Підлога 

бетонна. Гній видаляють вручну у гнойові ями і зберігають до весни. Зразки 

гною для аналізу відбирали методом середньої проби, з врахуванням його 

неоднорідності в межах приміщення і часу. Аналізу підлягав свіжий гній 

твердої консистенції. 

Для дослідження хімічного складу сировини брали зразки свіжого 

курячого посліду і свинячого гною і перебродженого за мезофільного 

температурного режиму. Визначали такі показники: 1) рН органічної маси 

до бродіння і після (ГОСТ 27979–88); 2) вологість (ГОСТ 26718–85); 

3) органічну речовину (вуглець) (ГОСТ 27980–88); 4) N загальний (ГОСТ 
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26715–85); 5) N амонійний (ГОСТ 26716–85); 6) загальний фосфор (ГОСТ 

26717–85); 7) загальний калій (ГОСТ 26718–85) (Удобрения органические, 

1989, 1986 і 1985). 

Хімічний та мікробіологічний склад гною (табл. 1) підтверджує малий 

вміст сухих речовин (90% вологи), проте велику частку мінеральних ком-

понентів і дещо меншу – органічних. Це свідчить про його перспективність 

як добрива і, водночас, про його сильне біотичне забруднення бактеріаль-

ними організмами та яйцями гельмінтів. Без попереднього знезараження 

цей гній небезпечний для агроекосистем. 

 

Таблиця 1 

Агрохімічний склад і патогенне забруднення  свинячого гною 

та курячого посліду перед завантаженням у камеру бродіння  

(ТзОВ «Самбірська птахофабрика») 

Показники Свинячий гній Курячий послід 

Кислотність, рНКСl 6,50±0,06 8,55±0,02 

Вологість, % 90,0±0,2 78,0 ±0,6 

Nзаг, % 1,41±0,11 1,87±0,09 

Nам, % 0,28±0,03 0,65±0,05 

Загальний фосфор, % 0,93±0,06 1,40±0,06 

Загальний калій, % 4,10±0,06 5,40±0,03 

Органічна речовина  36,70±0,02 28,50±0,09 

Яєць гельмінтів в 1 г калу,  

одиниць Ascaridia galli 

96,7±3,3 6,3±0,9 

Heterakis gallinarum - 10,7±0,7 

Личинок гельмінтів в 1 г калу, одиниць 

підряду Strongylata роду Syngamus 

- 12,3±0,9 

Загальне число бактерій, КУО/г 5,13±0,09×10
6
 1,83±0,17×10

6
 

Вміст бактерій групи кишкової 

палички, КУО/г 

3,43±0,09×10³ 3,63±0,066×10³ 

 

Курячий послід методом середньої проби було взято на підприємстві 

ТзОВ «Самбірська птахофабрика». Птицю годують гранульованими кор-

мами (з висівок кукурудзи, пшениці, сої). Спосіб прибирання посліду 

механізований. Свіжий курячий послід характеризується високою воло-

гістю, лужною реакцією, концентрацією сухої речовини 22%, високим 

вмістом азотистих сполук, фосфору і калію. Курячий послід можна оцінити 

як висококонцентроване органічне добриво. Проте він відрізняється 

значною інвазійною забрудненістю. Це зумовлює вагомі застереження щодо 

його прямого використання у сучасному землеробстві. 

Показники інвазованості гнойових відходів та органічного шламу 

визначали до початку і після бродіння за мезо- і термофільних темпе-

ратурних умов. Після відбору проб ємності зі свинячим гноєм і курячим 

послідом завантажували у ферментер. Мікробний і гельмінтний аналізи 
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виконали в лабораторії Державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок. Виявлення яєць 

гельмінтів здійснювали методом Фюллеборна (флотаційний метод). 

Підрахунок яєць гельмінтів виконали за методикою В. Н. Трача (1981).  

Мікрофлору гною визначали, висіваючи проби на селективні середо-

вища. Ідентифікацію бактерій здійснили згідно з визначником Берджі. Для 

дослідження наявності сальмонел зразок інкубували за температури 37°С 

упродовж 16-20 год. із наступним посівом на середовища з селенітцистину 

та RV. Після інкубації проводили посів на чашки з твердими середовищами: 

діамантово-зелений, фіолетово-червоний агар і вісмут-сульфіт агар з пода-

льшим інкубуванням. Для виявлення бактерій групи кишкової палички 

(БГКП) застосовували середовище Ендо. Фотографування мазків із фік-

сованими мікробами здійснювали під мікроскопом OLYMPUS CX–41, 

окуляр – 10, об’єктив – 40. 

Хроматографічний аналіз біогазу виконали у ЦНВДЕ ЛДІЗП «Львів-

енергоналадка» на хроматографі Кристал 2000. 

Хемосорбційний метод очистки біогазу розробили у процесі експе-

риментів з утилізації гнойових відходів із використанням пристроїв до 

біогазової установки. Повний технологічний процес безвідходної утилізації 

гною і посліду здійснювали на власній сконструйованій біогазовій установ-

ці в лабораторії кафедри екології та біології Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжиць-

кого, у виробничих умовах на підприємстві «ІСТО» (с. Забужжя Кам'янка-

Бузького р-ну, Львівської обл.) та на підприємстві «БІТ» (м. Львів). 

Хімічний склад води встановлювали в лабораторії Інституту геології та 

геохімії горючих копалин НАНУ. Дослідження води, насиченої видаленими 

з біогазу компонентами, проводили за такими показниками: 1) рН – ДСТУ 

4077–2011 (Якість води, 2005); 2) гідрогенкарбонати – ГОСТ 23268.3–78 

(Воды минеральные, 1978); 3) карбонати – ДСТУ ISO 9963-2:2007 

(Шицкова, 1990); 4) вільний СО2 – (Шицкова, 1990); 5) сірководень – 

(Шицкова, 1990); 6) амоніак і йони амонію – ГОСТ 4192–82 (Вода питьевая, 

1982); 7) фосфати – ГОСТ 18309–72; 8) розчинений О2 – ДСТУ ISO 

5813:2004. Для нейтралізації надлишкової кислотності додавали вапно. 

З метою встановлення агрономічної ефективності ферментованого гною 

свиней при вирощуванні культур на ясно-сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті закладали польові досліди при лабораторії Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України.  

Варіанти дослідів із кукурудзою на зелену масу були такі:  

1) контроль (без внесення добрив); 

2) одноразове внесення ферментованого шламу з розрахунку 3 т/га до 

сівби культури; 

3) дворазове внесення ферментованого шламу – до сівби культури 

4,5 т/га й міжрядне підживлення у фазі 7–9 листків 4,5 т/га (разом 9 т/га); 
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4) дворазове внесення ферментованого шламу – до сівби культури 3 т/га 

та міжрядне підживлення у фазі 7–9 листків 3 т/га (разом 6 т/га) із 

одноразовим внесенням під передпосівну культивацію N120P90K90; 

5) одноразове внесення під передпосівну культивацію N120P90K90. 

У польовому досліді з кукурудзою визначали висоту стебла, кількість 

листків на рослинах та біотичний урожай зеленої маси у фазі молочно-

воскової стиглості. 

Одночасно досліджували вплив ферментованого шламу на процес росту 

і врожайність коренеплодів редиски, а також уміст нітратів у продукції та 

зміни агрохімічних показників ґрунту. Польовий дослід проводили на 

темно-сірому лісовому ґрунті. Удобрення вносили під основний обробіток.  

Дослід виконали за такими варіантами: 1) контроль (без добрив); 2) 

внесення ферментованого шламу 6 т/га; 3) 10 т/га; 4) 17 т/га; 5) 20 т/га; 

6) 23 т/га.  

Агрохімічні властивості ґрунту визначали за показниками: 1) рН ґрунту 

(ДСТУ ISO 10390-20010; 2) азот загальний (ГОСТ 26107-84); 3) азот 

нітратний (ГОСТ 26951-86); 4) гумус (ДСТУ 4289:2004). Нітрати в редисці 

досліджували за методом ЦІНАО (1985). 

Технології вирощування і сорти культур загальноприйняті у зоні 

Західного Лісостепу. Спостереження за розвитком рослин та обліки врожаю 

здійснювали за методами агрономічних досліджень (Доспехов, 1986). 

Статистичне і графічне моделювання процесів та аналітичних результатів 

здійснили з використанням програм MS Excel, Statgraphics Plus 2.1 та 

Statistica 10. Результати серійних значень вважали статистично вірогідними 

за Р < 0,05 – *, Р < 0,01 – **; Р < 0,001 – ***. 

Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 

ЗМЕНШЕННЯ ШКОДОЧИННОСТІ ГНОЮ СВИНЕЙ  

І ПОСЛІДУ КУРЕЙ 

У розділі подано результати експериментів з удосконалення техноло-

гічного процесу усунення небезпечних для довкілля властивостей гною сви-

ней і посліду курей на розробленому нами лабораторному аналогу біогазо-

вої установки, дообладнаної додатковими пристроями для вловлювання 

парникових газів та отримання гнойових відходів – органічного шламу. 

Запропонована конструкція біогазової установки забезпечує безвідходний 

процес утилізації гнойових відходів їх анаеробним зброджуванням, отри-

манням біогазу і органічного шламу з властивостями екобезпечного органі-

чного добрива. Автоматична терморегуляція забезпечує задану сталу темпе-

ратуру бродіння у термокамері. Інтенсивне виділення біогазу з реактора 

настає за температури біомаси в реакторі 32-40°С і триває до 15 діб. Наша 

розробка захищена Патентом № 69130 (Малик, Висоцький і Максішко, 

2012). 

Дослідження кінетики виходу біогазу в експериментальній установці 

упродовж десятидобового циклу показали, що з курячого посліду відбува-
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ється інтенсивніше виділення біогазу вже на другу добу, а згодом на шосту 

й сьому доби. На дев'яту добу і далі вихід біогазу стрімко сповільняється і 

припиняється. Аналогічні дослідження свинячого гною показали, що макси-

мальний вихід біогазу є на другу-четверту добу. 

Підсумовуючи результати досліджень, зазначимо, що найактивніше 

бродіння і газоутворення спостерігається в діапазоні температури 37–41°С, а 

максимум виходу біогазу досягається за 39°С. Окрім того, доведено, що 

енергоресурсна якість курячого посліду в 1,3 раза вища, ніж свинячого гною. 

Отриманий у процесі метанового бродіння гнойових відходів біогаз є 

сумішшю метану з іншими газами, що знижують його енергетичну якість та 

екобезпечність. У його складі виявлено: СН4 – 55–75%, СО2 – 25–45%, NH3 

– 2%, Н2 – 1%, H2S – 0,3%. Водяна очистка «брудного» біогазу ґрунтується 

на тому, що вода слугує сорбентом і, проходячи через неї, метан частково 

звільняється від супутніх газів. Вода збагачується мінеральними сполуками 

й набуває властивостей комплексного мінерального добрива, тому може 

бути використана для підживлення культурних рослин.  

Для удосконалення водяного способу очищення «брудного» біогазу 

запропоновано лабораторний пристрій, захищений нашим Патентом 

№77073 (Максішко і Максішко, 2013). У досліді з водної очистки біогазу 

використовували кип'ячену водопровідну воду, яка слугувала контролем 

для порівняння з водою, отриманою після проходження через неї біогазу. 

Хімічні аналізи води для з’ясування змін у її складі за проходження біогазу 

від бродіння свинячого гною за мезофільного режиму упродовж п’яти діб та 

від курячого посліду впродовж п’яти діб і десяти діб, подані у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Хімічний склад води як сорбенту до початку і за п’ятидобового 

проходження через неї біогазу з курячого посліду і свинячого гною 

Хімічні показники 

Контроль 

(кип'ячена 

вода) 

Склад води після п’ятидобового 

проходження через неї біогазу 

з курячого 

посліду 

з свинячого 

гною 

рН сольове 7,240±0,003 5,69±0,05*** 5,330±0,044*** 

Гідрогенкарбонати 

(НСО3
2–

), мг/дм³ 
273,4±0,1 283,1±2,3* 197,7±2,2*** 

Вільний СО2, 
мг/дм³ 

13,0±0,1 532,4±5,5*** 792,4±21,3*** 

Сірководень (Н2S), 

мг/дм³ 
0,21±0,01 2,0±0,1*** 4,1±0,1*** 

Іони амонію (NH3), 

мг/дм³ 
0,53±0,06 2,59±0,23*** 0,05±0,03*** 

N-NH4, мг/дм³ 0,410±0,006 2,01±0,17*** 0,04±0,03*** 

Р, мг/дм³ 0,280±0,002 0,514±0,052* 0,236±0,024 

К, мг/дм³ 0,09±0,01 0,167±0,013** 0,077±0,006* 
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Отже, рН води після проходження біогазу з курячого посліду та 

свинячого гною упродовж п’яти діб змінився в бік підкислення порівняно з 

контрольною водою, на 1,55 і 1,91 одиниць. Відповідно збільшився вміст 

вільного СО2 майже у 41 і 61 рази, й сірководню – у 10 і 21 разів. Уміст 

аміаку та амонію (NH4
+
) у воді, де очищався біогаз з курячого посліду, 

збільшився у 4,9 раза, а зі свинячого гною – зменшився. Концентрація 

фосфатів у 1,8 раза вища у воді, де очищався біогаз від курячого посліду, зі 

свинячого гною менша на 16% порівняно з контрольною водою.  

Результати досліджень свідчать, що вільної вуглекислоти у воді, 

отриманій за проходження біогазу з курячого посліду, менше в 1,5 раза (на 

32,8%), а рівень фосфатів удвічі вищий порівняно з водою, яку отримали 

після очистки водою метану зі свинячого гною. Амонію у воді, отриманій за 

очистки біогазу з курячого посліду, більше у 52 рази. Такі зміни показали, 

що для утворення аміачної води швидшого ефекту досягають, коли через 

воду пропускати біогаз від бродіння курячого посліду. 

Для визначення впливу на хімічний склад води тривалості проходження 

біогазу з курячого посліду через воду його пропускали упродовж п’яти і 

десяти діб. Результати показують, що у воді, отриманій від біогазу з 

курячого посліду протягом десяти діб, кислотність відповідно зростає на 

1,59 од., вміст вільного СО2 зріс у 92 рази, сірководню – у 16 разів, аміаку і 

йонів амонію (NH4
+
) – у 39 рази. Карбонати залишаються на практично 

незмінному рівні. Зразок води, через яку пропускали біогаз для очистки 

упродовж дести діб, містив у вісім разів більшу кількість амонію 

(20,8 мг/дм³), у 2,3 раза більше вільної вуглекислоти порівняно з водою з 

п’ятидобовим проходженням біогазу. 

Біогаз, який виділяється з біоустановки у герметичний очисний пристрій 

з водою, насичує її асоціацією біоактивних мікроорганізмів – метаноген-

ними і метанотрофними функціями. Вони зменшують концентрацію утилі-

зованих компонентів у воді: СО2, H2S і NH4 (рис.) і при цьому кількість 

мікроорганізмів упродовж семи діб зростає.  

Ми запропонували спеціальний пристрій для додаткової (тонкої) очист-

ки біогазу хемосорбційним методом з використанням як сорбентів води, 

концентрованої Н2SО4 та 10%-го розчину NaOH. Він захищений Патентом 

№ 77213 (Максішко, 2013). Схема очистки біогазу з використанням хемо-

сорбентів дає змогу практично позбавити його вуглекислотного компонента 

(табл. 3).  

Заміну хемосорбенту в хемосорбері здійснюють тоді, коли отримують 

добриво – (NH4)2SO4, де рН має стати нейтральним, а вміст азоту стано-

витиме не менше, ніж 20,8%, вільної сульфатної кислоти – не більше 0,025–

0,050%. Багаторазове пропускання біогазу від кількох циклів бродіння через 

воду й хемосорбенти сприяє збільшенню концентрації корисних елементів у 

їх складі. 
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Рис. Динаміка утилізації вуглекислого газу (А), амонію, сірководню  

й сульфідів (Б) у воді очисного пристрою залежно від життєдіяльності 

бактерій, мг/дм
3
. 

 
 

Таблиця 3 

Порівняльні показники хімічного складу біогазу отриманого з посліду 

курей до і після очистки водою і хемосорбентами, % 

Хімічний склад біогазу Очистка водою Очистка хемосорбентами 

СН4 66,45± 0,31 97,11 ± 0,23*** 

СО2 32,91±0,07 2,63 ± 0,07*** 
 

Наступним етапом наших досліджень було з’ясування хімічних власти-

востей та агрохімічної якості шламових відходів у процесі виробництва 

біогазу зі свинячого гною і курячого посліду. 

Зброджування курячого посліду практично не зменшувало його воло-

гості, вміст загального азоту не зменшився, аміачного – збільшився у 

1,6 раза (табл. 4). Загальний фосфор і калій залишилися майже в попередніх 

концентраціях. Уміст органічної речовини зменшився в 1,54 раза, що 

характеризує активність мінералізаційного процесу. Реакція шламу лужна.   

У процесі порівняння агрохімічного складу свинячого гною до і після 

бродіння (табл. 5) виявлено, що вміст загального азоту не зменшився, а 

аміачного – збільшився у 2,3 раза. Вміст загального фосфору і калію зали-

шився без змін. Вміст органічної речовини зменшився у 1,49 раза. Реакція 

шламових відходів наблизилася до нейтральної. 

Отже, гнойові шлами після ферментативного зброджування набувають 

властивостей, які можна розглядати як перспективні, і які роблять їх 

бажаними для використання як органічних добрив. Вони містять важливі 

елементи мінерального живлення. 
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Таблиця 4 

Агрохімічний склад курячого посліду до початку і після ферментації  

в біогазовій установці 

Показники 
Курячий послід 

до бродіння після бродіння 

Ступінь кислотності, рНKCl 8,55±0,02 8,53±0,01 

Вологість, % 78,1±0,2 77,2±0,3* 

Nзаг., %  1,87±0,21 1,85±0,14 

N-NH4, %   0,65±0,05 1,03±0,03** 

Загальний фосфор, % 1,41±0,06 1,41±0,05*** 

Загальний калій, %  5,40±0,03 5,39±0,02*** 

Орг. реч., %  28,5±0,04 18,5±0,12 
 

Таблиця 5 

Агрохімічний склад свинячого гною і добрива, отриманого після 

ферментації в біогазовій установці 

Показники 
Свинячий гній 

до бродіння після бродіння 

Ступінь кислотності, рНKCl 6,50±0,06 6,71±0,3 

Вологість, % 90±0,2 89,1±0,2*** 

Nзаг., %  1,41±0,11 1,38±0,13 

N-NH4, %   0,28±0,03 0,65±0,16*** 

Загальний фосфор, % 0,93±0,06 0,92±0,03*** 

Загальний калій, %  4,10±0,06 4,09±0,13* 

Орг. реч., %  36,7±0,2 24,6±0,1*** 
 

Для з’ясування впливу температурного режиму і динаміки бродіння на 

бактеріальне забруднення й інвазованість органічного шламу впродовж трьох 

тижнів спостерігали за кінетикою процесу. Після бродіння курячого посліду в 

мезофільному температурному режимі кількість яєць Ascaridia galli Schrank 

зменшилася у 2,3 раза, Heterakis gallinarum Schrank – у 2,5 раза, а личинок 

гельмінтів підряду Strongylata роду Syngamus – у 1,5 раза. За термофільного 

режиму після бродіння кількість личинок підряду Strongylata роду Syngamus 

була меншою у 2,9 раза, і вони виявилися нежиттєздатними. 

Свинячий гній зі значним рівнем забруднення яйцями гельмінтів (свиняча 

аскарида – Ascaris suum Goeze) за мезофільного температурного режиму (в 

межах 34–38°С) не повністю втрачає інфекцію. За термофільного режиму 

найактивнішого бродіння спостерігаємо повне знищення яєць гельмінтів.  

Окремо досліджено вплив температурного режиму бродіння свинячого 

гною і курячого посліду на динаміку відмирання бактерій групи кишкової 

палички (БГКП КУО, г) та кількість мезофільних аеробних і факультатив-

но-анаеробних мікробів (колонієутворювальних одиниць в 1 г – КУО/г). 

Аналіз зразків показав, що загальне число мікроорганізмів у них значно 
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переважає гранично допустимі норми. Високий рівень мікробного забруд-

нення небезпечний тим, що у їх складі є як сапрофітні, так і патогенні 

мікроорганізми – аеробні і факультативні анаероби.  

Для зниження рівня бактеріального забруднення бродіння субстратів 

тривало до трьох тижнів. Загальне число бактерій у свинячому гної за 

досягнення 65ºС знизилося до 2,46±0,29×10² КУО/г. У курячому посліді 

загальне число бактерій від початку бродіння до двох тижнів зменшилося 

на порядок. Бродіння в термофільному температурному режимі за 65ºС при-

звело до стрімкого зниження загального числа бактерій до 2,56±0,09×10² 

КУО/г (ГДК = 1,0×10³–1,0×10
4
 КУО/г). Кінетика відмирання бактерій групи 

кишкової палички свідчить, що збільшення температури до 48–65ºС 

виявилося згубним для бактерій, і їх число зменшилося до кількох одиниць 

– 2,50±1,5–3,4±0,057 КУО/г (ГДК = 1,0×10² КУО/г).  

Отже, отримані результати досліджень впливу метанового бродіння на 

агрохімічну цінність зброджуваного свинячого гною та курячого посліду, 

їхній санітарно-гігієнічний стан і патогенне забруднення стали доповне-

нням до відомих закономірностей біоенергетичної утилізації цих відходів.  

Розділ 4. АГРОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ 

ГНОЙОВИХ ВІДХОДІВ ЗА ВНЕСЕННЯ ЇХ ЯК ДОБРИВА  

ТА ЕКОБЕЗПЕКА РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Дослідження виконували з метою апробації впливу ферментованого 

екобезпечного свинячого гною на ріст і врожай зеленої маси кукурудзи та 

врожай і якість коренеплодів редиски. 

За результатами вивчення впливу ферментованого свинячого гною як 

добрива на врожай зеленої маси кукурудзи нами доведено, що позитивний 

ефект у збільшенні врожаю зеленої маси забезпечило внесення вже самого 

лише шламу за норми 9 т/га. Поєднане внесення органічного шламу в дозі 

6 т/га з мінеральними добривами при нормі N120P90K90 забезпечило макси-

мальне в досліді підвищення врожаю: на 25,8 ц/га (на 75,9%), що на 34,7% 

більше, ніж від внесення тільки ферментованого шламу у дозі 9 т/га.  

У досліді з редискою збільшення норми удобрення органічним шламом 

від 6 до 23 т/га під основний обробіток зумовило збільшення врожаю 

коренеплодів від 60,0 ц/га (на контролі без добрив) до 99,0 за мінімального 

внесення шламу і до 239,2 ц/га за найвищої норми. Водночас простежено 

зниження вмісту нітратного азоту в ґрунті й у коренеплодах. Навіть за 

мінімальної норми удобрення – 6 т/га шламу, нітратне забруднення було на 

33% меншим порівняно з контролем (без внесення ферментованого гною). У 

варіанті з нормою 20 т/га шламу нітратне забруднення редиски було на 69%, 

а у варіанті з нормою 23 т/га – на 60% меншим порівняно контролем без 

добрив. 
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Розділ 5. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ БЕЗВІДХОДНОЇ 

УТИЛІЗАЦІЇ ГНОЙОВИХ ВІДХОДІВ ТА ЕКОНОМІЧНЕ 

ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В основу оцінки підвищення екобезпеки гнойових відходів свинарства 

покладено порівняльний метод опису властивостей свинячого гною за 

традиційного використання й отриманого після метанового зброджування 

ферментованого шламу (табл. 6). Для цього ми використали дані власних 

досліджень і довідкові джерела (Городній та ін., 1990; Семененко й та ін., 

2004; Кернасюк, 2010; Курочкін, 2011; Шевченко й ін., 2012). Порівняльний 

аналіз показує агрономічні переваги й екобезпеку ферментованого шламу, 

порівняно зі звичайним свинячим гноєм.  
 

Таблиця 6 

Порівняльна характеристика свинячого гною як традиційного добрива  

й ферментованого шламу, отриманого в процесі метанового бродіння  

(за Н. М. Городнім, 1993) 

Показник 
Свинячий гній 

Традиційне використання Ферментований шлам 

Nзаг, % 0,52 5,9 – 6,5 

N – NH4, %  0,05 1,4 – 2,0 

Р2О5, %  0,20 5,3 – 5,8 

К2О, %  0,52 6,1 – 6,3 

Запас поживних 

речовин 
 

Зменшується при тривалому 

зберіганні за рахунок 

аеробних процесів до 25–

50% 

Зменшується на 40% вміст 

органічної речовини за 

рахунок мінералізації і 

утворення біогазу 
 

Втрати азоту 
 

До 40% при тривалому 

зберіганні 
 

До 1–3% (значна частка 

азоту переходить у 

доступні форми) 
 

Коефіцієнт 

використання з 

ґрунту, % азоту, що 

легко гідролізується 

в перший рік 
 

Лише 20–30% азоту 

переходить у доступну для 

засвоювання рослинами 

форму 

За рахунок мікробіотичних 

процесів мінералізації  

у ферментованому шламі  

в доступну форму 

переходить 60% азоту 

Норми внесення 20–40 т/га 6–20 т/га 
 

Додаткові показники  

і витрати 
 

Потребує спорудження 

гноєсховищ (з розрахунку 

0,5 м² на одну свиню).  

Є джерелом токсико- і 

патогенного забруднення 
 

Можна використовувати 

безпосередньо після 

завершення бродіння чи 

зберігати в гноєсховищі 

Інвазованість 
 

Потребує знезараження Екобезпечне, знезаражене 
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Економічні розрахунки ефективності заміни аміачної селітри, отримани-

ми у наслідок очистки біогазу побічними азотовмісними компонентами 

(аміачна вода і сульфат амонію) як добривами, при вирощуванні озимих 

зернових показують вагому вигоду від цього. Економія коштів становить 

1225 грн/га за заміни аміачної селітри аміачною водою та 743 грн/га – за 

заміни сульфатом амонію. При вирощуванні кукурудзи економія становить 

відповідно: 280 і 234 грн/га, редиски – 525 і 319 грн/га.  

Розділ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

З метою удосконалення звичайної технології метанового бродіння гнойо-

вих відходів свиней і курячого посліду ми розробили модель і запатентували 

покращену лабораторну біогазову установку. Основна відмінність схеми і 

принципу її дії полягає в дообладнанні додатковими пристроями для 

реалізації окремих технологічних процесів та їх контролю. Наші 

удосконалення дають можливість поєднати одночасно виробництво біогазу 

та його очистку з процесами знезараження й оптимізації агрохімічних 

властивостей зброджуваної гнойової маси, а також домогтися повного й 

екобезпечного використання проміжних продуктів бродіння. 

Знезараження свинячого гною за температур 50-55ºС супроводжується 

відмиранням бактерій групи Escherichia coli до рівня нижче за допустиму 

норму упродовж трьох діб, стафілококів – чотирьох діб, за 40–42ºС – 

відповідно сім і дев’ять діб. Для контролю і підтримання умов діяльності 

метаногенних бактерій ефективним виявився запропонований нами пристрій 

для видалення повітря із надгнойового простору в біореакторі.  

Контроль добового виходу біогазу з курячого посліду та свинячого гною 

важливий для виробничників, оскільки він дуже різняться, залежно від суб-

страту і температурного режиму бродіння. Потенціал свинячого гною за 

один цикл бродіння у нашій експериментальній біогазовій установці стано-

вить 6458,7 см³ біогазу з 1 кг субстрату, а з 1 кг посліду курей можна отри-

мати 7467,3 см³ біогазу. Отриманий біогаз є сумішшю газів: 55–75% СН4, 25–

45% СО2, до 2% N, до 0,3% H2S. Тому ми модифікували водний спосіб очист-

ки і домоглися повної утилізації СО2, H2S і NH3 з продовженням 

бактеріальної очистки газів у воді аеробними метаногенними і метанотроф-

ними бактеріями, що потрапляють у пристрій з бродильної камери.  

Воду з очисного пристрою, насичену мінеральними сполуками азоту й 

мікрофлорою, рекомендуємо використовувати як рідке добриво. Для тонкої 

очистки біогазу і повного використання корисних продуктів метанового бро-

діння пропонуємо запатентований нами хемосорбційний спосіб очистки. 

Після очистки хемосорбентами вміст метану в біогазі становить 95-97%, 

вуглекислого газу – до 5-3%. Адсорбовані з біогазу домішки перетворюються 

в рідкі мінеральні добрива з умістом NH4OH і (NH4)2SO4 до 16–25%. 
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Метанове бродіння свинячого гною та курячого посліду не впливає 

негативно на агрохімічні показники отриманого шламу. Після бродіння за 

термофільного режиму в ньому встановлена повна відсутність патогенів. 

Вивчення впливу органічного шламу на ріст, формування врожаю і якості 

продукції свідчить про цілковиту екобезпеку його застосування, а також про 

високу агрономічну ефективність у землеробстві. 

Виходячи з теперішніх виробничих реалій, переконуємося, що впровад-

женням запропонованих нами розробок у масштабах Львівщини можна 

запобігти викиду в атмосферу 817,6 м
3
 енергомісткого метану від свинячого 

гною та 567954,5 м
3
 від курячого посліду. З іншого боку, це означає 

отримання 41059,5 тис. кВт теплової енергії.  

Технологія утилізації парникових газів сукупно запобігає викиду з 

гнойових відходів 2843,9 м
3
 сірководню, 1859,1 м

3
 аміаку, 332679,6 м

3
 

вуглекислого газу в атмосферу. Термічна ферментація гнойових відходів 

свинарства і птахівництва за нашою удосконаленою технологією упереджує 

потрапляння на поля величезної кількості патогенних організмів, що робить 

їх землеробське використання екобезпечним та агрономічно ефективним. 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційне дослідження спрямоване на вдосконалення екологічно без-

печних та малозатратних технологій утилізації відходів тваринництва вирі-

шенням комплексу питань, пов’язаних з оптимізацією процесу бродіння 

гнойових відходів, удосконалення конструкції біогазової установки, спро-

можної забезпечити знезаражування гною, анаеробного продукування з 

нього й очищення метану від домішок парникових газів, отримання екобез-

печного органічного шламу і рідкого мінерального добрива, придатних для 

використання у землеробстві. 

1. Аналіз наукових досліджень і практичного застосування безвідходних 

технологій у свинарстві і птахівництві показав, що з міркувань підвищення 

екобезпеки й ефективності утилізації гнойових відходів потребує подаль-

шого науково-виробничого удосконалення технологія метанового бродіння 

та обґрунтування доцільності й ефективності використання ферментованого 

шламу у землеробстві.  

2. Розроблена та виготовлена авторська лабораторна біогазова 

установка, доповнена ефективними пристроями для безвідходної утилізації 

гнойових відходів тварин і зниження рівня їхнього негативного впливу на 

довкілля дає змогу: 

– позбутися повітря (у тому числі азоту й кисню) з резервуара-

генератора біоустановки, яке потрапляє під час завантаження його свіжими 

гнойовими відходами, і збільшити пропорцію метану в біогазі на 17,9% 

порівняно з біогазом, отриманим без використання доданого нами 

повітрявитісняльного пристрою; 
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– домогтися очистки біогазу від попутних компонентів: аміаку, 

сірководню й вуглекислого газу, з утворенням рідкого мінерального 

добрива з умістом азоту 16,5–20,5%; 

– довести можливість повної хемосорбційної очистки біогазу й отримати 

на 93-95% чистий метан з утворенням добрива – сульфату амонію і соди. 

3. Дослідження подобової кінетики анаеробного продукування біогазу 

показало, що найактивніше виділення його зі свинячого гною відбувається 

протягом другої-четвертої діб, а з курячого посліду – на другу, і згодом на 

шосту й сьому доби. Максимальна частка біогазу з гною була отримана на 

другу-четверту доби (17,2%, 18,9, 12,5%), а з посліду – на другу (18,1%), 

шосту (15,1%) й сьому (15,7%) доби. 

4. Отриманий в експериментальній біогазовій установці органічний 

шлам за ферментації за температури 65ºС позбавляється вмісту яєць, 

личинок гельмінтів і патогенних бактерій до екобезпечного рівня. До 

ферментації вони містяться у гною свиней і посліді курей у кількості 

відповідно: 96,7 і 29,3 од./г, а загальне число бактерій становить 

5,13±0,09×10
6
 і 1,83±0,17×10

6
 КУО/г, що на чотири порядки перевищує 

екобезпечні норми.  

5. Унаслідок анаеробної ферментації органічний шлам, отриманий зі 

свинячого гною і курячого посліду, зберігає вміст основних біогенних 

елементів в них на рівні, відповідно: загального азоту – 1,41 і 1,87, 

амонійного азоту – 0,28 і 0,65, фосфору – 0,93 і 1,4, калію – 4,1 і 5,4%. 

6. Польові дослідження агрономічного впливу ферментованого шламу 

показали його позитивний вплив на ріст, врожайність і якість вирощеної 

рослинницької продукції:  

– за норми внесення 9 т/га органічного шламу врожай зеленої маси куку-

рудзи становив 48,0 т/га, що на 14,0 т/га більше, ніж за відсутності добрив, а 

поєднання  органічного шламу 6 т/га з мінеральними добривами у нормі 

N120P90K90 підвищувало врожай на 25,8 т/га порівняно з контролем без 

добрив; 

– збільшення норми удобрення редиски ферментованим шламом від 6 до 

23 т/га супроводжувалося збільшенням урожаю коренеплодів від 6,0 до 

23,9 т/га, порівняно з контролем без добрив, за зниження вмісту нітратного 

азоту в коренеплодах на 60-69%.  

7. Розрахунковий економічний ефект від заміни аміачної селітри 

аміачною водою, отриманою як побічний продукт у процесі водної очистки 

біогазу, за вирощування кукурудзи й редиски з 1 га ріллі становить відпо-

відно 280 і 525 грн. Заміна аміачної селітри на сульфат амонію – побічний 

продукт хемосорбційної очистки біогазу – забезпечує відповідно: 234 і 

319 грн економії. Отримання корисних хемосорбційних відходів підтвер-

джує додаткову вигоду екобезпечної технології ферментації гнойових 

відходів та очистки біогазу.   

8. Еколого-економічне обґрунтування ефективності безвідходної ути-

лізації гнойових відходів свинарства і птахівництва свідчить про можли-
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вість упередження у Львівській області викидів в атмосферу 2843,9 м
3
 

сірководню, 1859,1 м
3
 аміаку та 332679,6 м

3
 вуглекислого газу, а також 

потрапляння в агроландшафт 13,1×10
17

 колонієутворювальних одиниць 

патогенних бактерій та 24,11×10
9
 одиниць яєць гельмінтів. Це робить їх 

екобезпечними й привабливими для утилізації у процесі агрономічного 

використання. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. З метою запобігання забрудненню довкілля гнойовими відходами 

свинарства і птахівництва рекомендуємо їх безвідходну утилізацію з 

використанням удосконаленої ферментаційної біогазової установки, 

дообладнаної нами додатковими пристроями й матеріалами (Патенти: 

№ 69130; № 77073; № 82188) для отримання на 93-95% чистого метану, 

рідкого мінерального добрива з умістом азоту 16,5–20,5% і позбавленого 

яєць, личинок гельмінтів і патогенних бактерій екобезпечного й 

агрономічно ефективного органічного шламу.  

2. Ферментований за нашою удосконаленою технологією (вибір 

оптимальних температурних режимів та отримання рідкого мінерального 

добрива як побічного продукту очистки біогазу) свинячий гній і курячий 

послід – органічний шлам, рекомендуємо утилізувати внесенням як 

органічного добрива під кукурудзу на зелену масу в нормі 9 т/га та в 

поєднанні з N120P90K90 – 6 т/га, під редиску – в нормі від 6 до 23 т/га. 

3. Хемосорбенти у формі розчину аміаку (аміачної води) та сульфату 

амонію, що містять 16,5–20,5% азоту, рекомендуємо використовувати 

замість аміачної селітри, що забезпечує економію коштів від 234 до 525 

грн/га залежно від вирощуваної культури.   
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ситет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 

№ U 201300968; заявл. 28.01.13; опубл. 12.08.13, Бюл. 15. (Дисертантом 

додано в конструкцію лабораторної установки з очисним пристроєм два 

хемосорбери з хемосорбентами і проведено хемосорбційну очистку біогазу 

з подальшим контролем якісного складу біогазу). 

13. Патент на корисну модель № 82188 U Україна, МПК С10L 5/00, 

С02F11/00. Лабораторна установка для отримання очищеного біогазу / 

Максішко Л. М.; заявник та патентовласник Львівський національний уні-

верситет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 

№ U 201301275; заявл. 04.02.13; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14. 

14. Заявка на корисну модель № U 2015 04727, МПК С05F 3/00. Спосіб 

покращення якості отриманого в процесі очистки біогазу мінерального 

добрива / Максішко Л. М.; заявник та патентовласник Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Гжицького. – заявл. 15.05.2015. 
 

АНОТАЦІЯ 

Максішко Л. М. Екобезпечні технології анаеробної переробки й 

утилізації відходів свинарства і птахівництва. – На правах рукопису  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо-

дарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський 

національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, 

Львів, 2017. 

Обґрунтовано способи раціонального й екобезпечного використання 

гнойових відходів тваринництва і зниження рівня забруднення довкілля. 
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Показана небезпека від застосування свіжого гною як добрива і 

запропоновано комплексне використання гнойових свиней і курей як 

джерела біогазу і добрива. Удосконалена й випробувана лабораторна біо-

газова установка з додатковими пристроями забезпечує безвідходну 

технологію утилізації гнойових відходів метановим бродінням з отри-

манням біогазу та подальшим використанням усіх проміжних продуктів. 

Досліджено, що тривалість, активність бродіння і об'єм виходу біогазу 

залежить від складу сировини, температурного режиму й умов для бактерій. 

Повне знезараження гною відбувається за термофільного режиму. Водний і 

хемосорбційний способи очистки біогазу від сторонніх домішок удоско-

налений авторкою з використанням спеціальних пристроїв. За удоскона-

леного способу біогаз очищається до вмісту 95–97% біометану. При цьому 

утворюються рідкі мінеральні добрива, що містять NН4ОН і (NН4)2SО4.  

Органічний шлам, отриманий від зброджування свинячого гною і 

курячого посліду, позитивно впливає на ріст, формування врожаю культур і 

якість продукції та є цілковито інвазійно безпечним для довкілля. Впро-

вадження запропонованих розробок у масштабах Львівщини запобігає 

річному викиду в атмосферу 817,6 м
3
 енергомісткого метану від свинячого 

гною та 567954,5 м
3
 від курячого посліду. З іншого боку, це означає 

отримання відповідної кількості біогазу та упередження викиду в атмосфе-

ру 2843,9 м
3
 сірководню, 1859,1 м

3
 аміаку, 332679,6 м

3
 діоксиду карбону. 

Ключові слова: біогаз, біогазова установка, технічні пристрої, метанове 

бродіння, добриво, хемосорбція, безвідходна утилізація. 
 

АННОТАЦИЯ 

Maксишко Л. М. Экологически безопасные технологии анаэробной 

обработки и утилизации отходов свиноводства и птицеводства. – На 

правах рукописи 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский 

национальный сельскохозяйственный университет министерства образо-

вания и науки Украины, Львов, Украина. 

Обоснованы методы рационального и экологически безопасного исполь-

зования навоза животных и уменьшения экологического загрязнения. Ука-

зывается на опасность использования свежего навоза как удобрения и 

предложено комплексное использование навоза свиней и кур как источника 

биогаза и удобрений. Усовершенствована и испытана автором лабораторная 

биогазовая установка с дополнительными устройствами обеспечивает безот-

ходную технологию утилизации навоза путем метанового брожения с 

получением  биогаза и последующего использования всех промежуточных 

продуктов. Исследовано, что продолжительность, активность брожения и 

объем производства биогаза зависит от состава навоза, температурного режи-

ма и условий для бактерий. Полная дезинфекция навоза происходит при  
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термофильном режиме. Водный и хемосорбционный методы очистки биогаза 

от примесей усовершенствованы автором с помощью специальных 

устройств. При использовании усовершенствованного способа очистки  био-

газ очищается до концентрации 95–97% биомэтана. При этом образуются 

жидкие минеральные удобрения, содержащие NH4(OH) и (NН4)2SO4.  

Органические осадки, полученные от брожения свиного навоза и кури-

ного помета, положительно влияют на рост, формирование урожайности и 

качества продукции и являются полностью безопасными и для окружающей 

среды по такому показателю как инвазия. Внедрение предложенных раз-

работок во Львовской области предотвращает ежегодные выбросы в 

атмосферу 817,6 м
3
 – энергоемкого метана от свиного навоза и 567954,5 м

3
 

куриного помета. С другой стороны, это значит получение соответству-

ющего количества биогаза и предубеждение выброса в атмосферу 2843,9 м
3
 

сероводорода, 1859,1 м
3
 аммиака , 332679,6 м

3
 двуокиси углерода. 

Ключевые слова: биогаз, биогазовые установки, технические 

устройства, анаэробное брожение, удобрение, хемосорбция, безотходная 

утилизация. 

ANNOTATION 

Maksishko L. M. Eco-safety technologies of anaerobic waste processing 

and recycling of pig and poultry farming. – The manuscript 

The thesis for the degree of candidate of agricultural sciences, specialty 

03.00.16 – ecology. – Lviv National Agricultural University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Lviv, 2017. 

In the article there have been substantiated the ways of eco-safety and rational 

use of manure from animal waste and reduce the environmental pollution. There 

is shown the danger of the use of fresh manure as fertilizer and proposed some 

comprehensive use of pig and poultry manure as a source of biogas and fertilizer. 

The author has improved and laboratory tested a biogas unit with additional 

contrivances, which provides a waste-free technology of manure waste recycling 

through methane fermentation turning into biogas and further use of all its 

intermediates. Advantages of the proposed invented biogas unit are: simplicity of 

its construction, provision with additional monitoring and co-ordination facilities 

for the process of methane fermentation, shortening of its duration, low cost. It is 

easy to use and can be used to conduct training sessions. The design principles 

deserve a deep attention for industrial biogas units. The author investigated that 

the duration, fermentation activity and biogas output capacity depends on the raw 

material composition, temperature and conditions for bacteria. The complete 

disinfection of manure occurs in a thermophilic mode. Water and chemisportive 

methods of biogas cleaning from impurities have been improved by using special 

devices. By the improved way, the biogas content is refined to 95-97% of 

biomethane. In this, liquid fertilizers containing NH4ON and (NH4)2SO4 are 

formed. 
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The organic sludge obtained from the fermentation of pig and poultry manure 

has positive impact on growth, yield formation and quality of crop production 

and is entirely parasitic safe for the environment. The combination of mineral and 

organic fermented fertilizers ensured the best crop of green mass of corn and 

better passing the growing season. In the case of plants with a short growing 

season, including radishes, the increased use of organic fertilizer with fermented 

sludge before sowing crop plants yielded positive results, manifested in 

increasing productivity, lowering the part of nitrate contamination of soil from 13 

to 27% and root radishes at 60-69%, an increase in humus content at 2,56%, 

which is used by plants. This will lead to organic, environmentally friendly and 

safe food. 

The application of thermophilic mode of fermentation to disinfect pig and 

poultry manure will make it possible to neutralize 24,11×10
9
 helminth eggs and 

pathogenic bacteria in an amount of 13,1×1 0
17

 units in Lviv region. 

Implementation of the proposed development on the scale of Lviv region prevent 

the annual emission of 817,6 m
3
 of energy-intensive methane from pig manure and 

567954,5 m
3
 from poultry manure. On the other hand, it means getting the 

appropriate amount of biogas and preventing the emission of hydrogen sulfide 

2843,9 m
3
, 1859,1 m

3
 of ammonia and carbon dioxide 332679,6 m

3
. 

Key words: biogas, biogas unit, technical devices, methanogenic 

fermentation, fertilizer, chemical adsorption, non-waste recycling. 
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