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Концепція глибокої переробки 
біомаси та біологічних відходів
у продукцію з високою доданою 

вартістю та енергію

Консорціум компаній з України та

Голландії

Спільні інженерні рішення дозволяють зробити більше за менше… 



Ділом, не розмовами  

Голландська компанія «Опьюр» є спеціалізованою пілотною

лабораторією, що моделює процеси зброджування важкої чи

проблемної сировини у біогаз. Компанія вирішує проблеми з

утилізацією та очищенням індустріальних стоків та є європейським

лідером у цьому сегменті.

Голландська компанія «Адверіо» спеціалізується у наданні

інжинірингових послуг у сфері виробництва біогазу та біометану,

переробки целлюльозовмісної сировини в біогаз, переробці сировини

багату на азот, очищення стоків та їх утилізації. Має офіс в Україні.

Компанія модернізує цукрові заводи, впроваджує енергоефективні

технології, розширює виробничі потужності. Компанія є технічним

консультантом фінансових організацій, що надають фінансування для

проектів відновлювальної енергетики.

«УТК» за 20 років набула досвід будівництва близько 100 об'єктів

виробництва біоетанолу, біогазу, очисних споруд. Компанія має власний

машинобудівний завод, конструкторське бюро, проектне бюро,

будівельний трест, монтажний підрозділ. Інженери компанії серед яких 3

доктори та 4 кандидати біологічних та хімічних наук розробляють проектну

та робочу документацію та адаптують європейський інжиніринг в проект.

Компанія супроводжує свої проекти після введення в експлуатацію.



Існування технології анаеробної конверсії органіки



Що об'єднує корову та біогазовий комплекс ?



Стадїї анаеробної конверсії



Збалансований анаеробний процес



Сировина для виробництва біогазу – « те що корова з'їсть »  

Будь-яка технологія починається з якісних показників сировини

«Легка» сировина для переробки - C/N/P збалансована (125/5/1) та не 

потребує гідролізу:

• Жом буряка та фруктів\овочів після цукрового та сокового виробництва

• Бадилля буряка та овочів, хвостики, бій та не кондиція

• Польові залишки овочей, гнилі овочі та тваринний корм

• Залишки їжі та зіпсовані продукти

• Рідкі органічні відходи харчової та олійної промисловості

• Навоз ВРХ 

Зазначені матеріали потребують подрібнення, гомогенізації та

розбавлення до консистенції, що перекачується та відокремлення твердих

та важких домішок перед завантаженням до реакторів та конверсії у біогаз



«Легка» сировина



«Легка» сировина



Сировина «Важка» але розповсюджена

«Важкі» для конверсії матеріали – потребують кондиціювання перед 

зброджуванням: подрібнення, гідроліз (термічний, ензиматичний, хімічний), 

силосування, видалення амонію та ЛЖК, баланс нутриєнтів:

• Целюлозні матеріали: Солома, пожнивні залишки, сінаж,

тирса деревини, підстилковий матеріал та папір

• Муніципальні мули та органічна фракція ТПВ

• Гній птахівництва



Целюлозна сировина та ремонтантна



Гній з соломою

Тирса деревини

Целюлозна сировина – солома та врожайні залишки



Збір «у один прохід» = цільова культура + залишки
(Single Pass or direct bailing technology)

 Продовольча безпека

 Гарантований власний ресурс

 Поновлювана чиста сировина

 Вигідна сировина та EBIDA



Підбір валку чи з землі

Швидкість збору 3 -5 га/г чи 20-40 т/г



Склад сировини та тривалість зброджування

























Переробка сухої рослинної сировини – каталітичний процес Хогана
Проект компанії Адверіо, Льюварден, Нідерланди

Кондиціювання сировини:

дозування, подрібнення та 

каталітичного  гідролізу  

Переробка сухої рослинної сировини – каталітичний процес Хогана

Проект компанії Адверіо, Льюварден, Нідерланди



Гідролізований субстрат надходить до п'яти стадійного

дайджастера симбіозу реакторів типу “Plug flow” + “CSTR”

Вертикальне та газове перемішування

Варіант каскадного Plugflow

Переробка сухої рослинної сировини–каталітичний процес 

Хогана



• Стабільний не органічний каталізатор. Не дорогий.

• Більш високий вихід біогазу з соломи та деревини у порівнянні із класичним 

процесом на 20-40%:

«Класичний»                                    «Хоган»

Солома кукурудзи, т ОСР            350 - 400 м3 (53% СН4)              510 - 550 м3 (60 % СН4)

Солома пшениці, т ОСР               330 - 380 м3 (54% СН4)              450 - 490 м3 (62 % СН4)

Тирса м'яких сортів, т ОСР          250 - 280 м3 (52% СН4)              520 - 550 м3 (60 % СН4)

Час утримання сировини 35 – 55 днів                             25 днів із гідролізом

Переваги каталітичного процесу Хогана:

Низький вміст сірководню

Значно менша кількість рідкої фракції 
Сталість процесу

Витрати на виробництво біометану на 25% нижче

Дешевша сировина – коротша окупність 

Збільшений вміст метану та вихід 

біогазу



Гідродинамічна 

гомогенізація 
До Після

• Зниження в'язкості та  витрат ЕЕ на перемішування

• Скорочення часу утримання 

• Стабільна газогенерація

В'язкість волокнистих субстратів :

• Зменшення коркоутворення

• Збереження ступеню конверсії 

при високому органічному 

навантаженні.



Реактори промислового типуОрганічне навантаження до 10 кг/м3/д

Найнижчі витрати на перемішування – 15 кВт на 8000 м3

95% - гомогенність

Ступінь конверсії органіки на біогаз – 75-85%

Системи видалення корки та піногасіння

Потребують кондиціювання сировини

Реактор промислового типу - Діаметр=Висоті



Промислове масштабування об'єктів генерації 

Перша черга -3 МВт/г

Друга черга – 6 МВт/г

Третя черга – 12 МВт/г



Комплекси фермерського типу



Економічні показники – порівняння 

«Класична технологія»

Потужність комплексу – 3120 кВт/год

Капекс 5 500 000 Евро

Опекс: 1 703 000 Евро

• Вартість сировини                                           1 388 000 Евро

• Гній КРС (8%СР), 24 000 т.  , 5 Евро/т

• Силос кукурудзи (34%СР) 50 000 т., 25евро/т

• ФЗП                                                                          45 000 Евро

• Хімічні речовини та запасні частини               90 000 Евро

• Активований вуглець та луг                               30 000 Евро

• Обслуговування КГУ                                          150 000 Евро

Валовий дохід:

• Продаж ЕЕ за «ЗТ»                                           2 962 000 Евро

• +10% до «ЗТ» за місцеву складову                 296 000 Евро

• Продаж добрива – «компосту»                       121 000 Евро

Тверда фракція 26% СР (10 Евро/т)           12 100 т

Рідка фракція 3% СР                                       47 800 т

Прибуток                                                      1 981 000 Евро

«Каталітична технологія Хогана»

Потужність комплексу – 3120 кВт/год

Капекс 6 000 000 Евро

Опекс:     868 000 Евро

• Вартість сировини                                         523 000 Евро

• Гній КРС (8%СР), 24 000 т., 5 Евро/т

• Залишки кукурудзи (60%СР), 33 600 т., 12 Евро/т

• ФЗП                                                                     45 000 Евро

• Хімічні речовини та запасні частини        100 000 Евро

• Активований вуглець та луг                          15 000 Евро

• Обслуговування КГУ                                     150 000 Евро

• Каталізатор                                                       35 000 Евро

Валовий дохід:

• Продаж ЕЕ за «ЗТ»                                     2 962 000 Евро

• +10% до «ЗТ» за місцеву складову            296 000 Евро

• Продаж добрива – «компосту» 357 580 Евро

Тверда фракція 25% СР (10 Евро/т)         35 758 т 

Рідка фракція 3% СР                                     38 971 т

Прибуток                                               2 747 500 Евро



Економічні показники – порівняння 

«Класична технологія» «Каталітична технологія Хогана»
Примечани

е
Значение

Note Value

Ставка дисконтирования, % 5%

Чистая приведенная стоимость (NPV), евро 6 187 532

Внутренняя норма доходности (IRR), % 27%

Дисконтированный период окупаемости (DPP), год 5

Доходность проекта (PI) 2,18

Показатели эффективности проекта Efficiency Indicators

3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ставка дисконотирования, %

Чувствительность срока окупаемости проекта к WACC, лет

Примечани

е
Значение

Note Value

Ставка дисконтирования, % 5%

Чистая приведенная стоимость (NPV), евро 12 979 493

Внутренняя норма доходности (IRR), % 44%

Дисконтированный период окупаемости (DPP), год 4

Доходность проекта (PI) 3,26

Показатели эффективности проекта Efficiency Indicators



Переваги роботи з консорціумом

Сучасні європейські технології 

Власне виробництво обладнання, 

акредитоване в УкрТоргПром палаті 

та отримання сертифікатів У1

Адаптація проекту до українських норм, 

проходження комплексної експертизи,

отримання дозволу на будівництво

Частка обладнання

українського виробництва 50-65% 

Гарантійне обслуговування 

та технологічний супровід

Пуско-налагоджувальний супровід та 

виведення на потужність

Навчання персоналу та

інженерний супровід

Наявність фахівців в Україні та оперативне вирішення 

технологічних та біологічних проблем на станції

Отримання «Зеленого Тарифу»

та надбавки 10% за місцеву складову

Тестова лабораторія та моделювання 

біологічних та технологічних процесів 

Ви працюєте із галузевими фахівцями, а

не з менеджерами з продажу обладнання


