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Викладено результати досліджень можливості енергозабезпечення технологічного процесу   

малої  молочної ферми за рахунок біогазу. З'ясовано, що технологічний процес молочної ферми, 

розрахованої на 40 корів та 60 голів молодняку, повністю енергетично незалежний від зовнішніх 

джерел енергії при застосуванні біогазової установки для вироблення біогазу з гною тварин із 

подальшим його перетворенням в електричну енергію, теплову та нафтопродукти. 
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Дефіцит енергії та обмеженість паливних ресурсів все більше свідчать про необхід-

ність переходу до так званих нетрадиційних, альтернативних або відновлювальних джерел. 

Серед альтернативних джерел енергії, які можуть бути використані на тваринницьких 

фермах для досягнення енергетичної незалежності, перспективною та доступною є енергія 

метанового бродіння органічних залишків, тобто біогаз [1, 3, 5] 

Іншим, не менш важливим елементом, який сприяє енергетичній автономності ферми, 

є впровадження енергозбережних технологій та використання економічно доцільного облад-

нання для налагодження належним чином технологічного процесу [2, 4].  

Для визначення можливості альтернативного енергозабезпечення технологічних 

процесів у галузі тваринництва розглянемо це питання на прикладі малої молочної ферми на 

40 корів, яка  являє собою приміщення ангарного типу з безприв’язним  утриманням тварин 

на підстилці з частковим її поновленням. Для зниження витрат на прибирання гною та 

забезпечення  належних умов утримання корів, підлога в приміщенні має нахил 8 % в бік 

лотка з гноєм. Коли тварини рухаються, забруднена підстилка поступово сповзає до лотка, а 

звідти видаляється бульдозером до накопичувача гною, розташованого на певній відстані від 

приміщення для утримання тварин. Свіжу підстилку вручну, за необхідності, розкладають  у 

найвищій точці  підлоги для облаштування  чистого  і сухого місця  для  відпочинку  худоби. 

Одна  зі стін  приміщення  являє  собою  рухливі  штори  для  регулювання  притоку  свіжого 

повітря і забезпечення природної вентиляції. Завдяки напівпрозорому банерному покриттю – 

в  приміщенні повноцінне природне освітлення. Годують тварин з кормового столу. 
 

1. Розрахунок річної потреби електроенергії 
 

Споживач енергії 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Тривалість 

роботи,  

год./доба 

Витрата 

енергії, 

кВт/доба 

Річна 

витрата,  

кВт 

Доїльна установка 3 3 9 3285 

Система водопостачання 2 1 2 730 

Очищувач-охолоджувач 

молока 
3 1 3 1095 

Підігрів питної води* 0,1 24 2,4 216* 

Технологічне освітлення 2 3 6 2190 

Чергове освітлення 0,5 7 3,5 1277 

        В с ь о г о: 8793 

        Умовного палива: 8793 х 0,12283** 1080 кг 
 

                 * Функціонує 90 днів на рік. 

              ** 1 кВт /год. еквівалентний 0,12283 кг умовного палива. 
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Для забезпечення технологічного процесу на фермі  використовують трактор МТЗ-82 

з навантажувачем і бульдозерною лопатою, причіпним кормороздавачем-подрібнювачем-

змішувачем, тракторний причіп-самоскид 2ПТС-5, вантажний автомобіль ГАЗ 3302 

«ГАЗель», легковий автомобіль «Таврія»-пікап, дизельний електрогенератор потужністю 10 

кВт. Технологія виробництва і переробка молока на такій фермі передбачає використання 

електричної, теплової енергії та світлих нафтопродуктів. 

 При здійсненні технологічних операцій за рахунок традиційних енергетичних джерел 

річна потреба електроенергії, яка  включає електрозабезпечення доїльної установки, системи 

водопостачання, охолодження молока, підігрів питної води, технологічне і чергове освітлен-

ня становить по фермі 7698 кВт. Для зручності дальших розрахунків переводимо цей показ-

ник в одиниці умовного палива (табл. 1) 

Річна потреба тепла на фермі складається з опалення технологічних, побутових 

приміщень і теплового енергозабезпечення доїльної установки і становить 4850 кВт (табл. 2). 
 

2. Розрахунок річної потреби тепла 
 

Споживач тепла 
Добова потреба, 

кВт 

Тривалість 
 функціонування,   

днів 

Річна 
потреба, 

кВт 
Доїльна установка 10 365 3650 

Опалення технологічних приміщень 5 120 600 
Опалення побутових приміщень 5 120 600 
         В с ь о г о: 4850 

        Умовного палива: 4850 × 0,12283** 596 кг 
 

Питома вага нафтопродуктів в енергетичному балансі ферми досягає 96 %. Разом з 

тим вони є найбільш коштовними енергоносіями, тому розглянемо можливість їх заміни на 

альтернативну енергію. Річна потреба на фермі в нафтопродуктах передбачає забезпечення 

ними електрогенератора, трактора та автомобілів і становить 26645 кг (табл. 3). 

Сумарна енергетична потреба (до уваги не беруться витрати енергії на виробництво і 

доставку кормів до сховищ) ферми  становить в умовному паливі 41262 кг, в тому числі елек-

троенергії – 1080 кг, теплової енергії – 596 кг, нафтопродуктів – 39586 кг. 

Молочна ферма з наявністю молодняку використовує електричну, теплову енергію та 

моторне пальне. Як альтернативне джерело енергії на даній фермі розглянемо особливості 

використання біогазу, який можна отримати із гною тварин. Так, 40 корів і 60 голів молодня-

ку виробляють 1387 т гною на рік, або 3,8 т на добу (табл. 4). 

 
 

3. Розрахунок річної потреби нафтопродуктів 

 
 

Споживач 

 нафтопродуктів 

Добова тривалість 

роботи, мотогодин 

Витрата, 

кг/мотогодин 

Добовий 

ліміт, кг 

Річна 

витрата, кг 

Трактор МТЗ-82 2 8 16 5840 

Автомобіль ГАЗ-3302 3 10 30 10950 

Автомобіль «Таврія»-пікап 2 6 12 4380 

Електрогенератор 3 5 15 5475* 

        В с ь о г о: 26645 

        Умовного палива: 26645 × 1,4857** 39586 кг 
 

          * Забезпечення доїльної установки і технологічного освітлення. 

        ** 1 кг бензину і дизпалива у середньому відповідає 1,4857 кг умовного палива. 

 

При одержанні 55 м³ біогазу з 1 т гною річне його виробництво становитиме 76285 м³, 

що еквівалентно 66,5 т умовного палива. Якщо враховувати, що 25 % біогазу (22,1 кг умов-
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ного палива) буде витрачено на підтримання температурного режиму в біогазовому реакторі.  

Когенератор використовує товарний біогаз для одержання технологічного тепла та 

електроенергії, що споживається обладнанням ферми (відповідно 0,6 і 1,1 т умовного пали-

ва), а також дизельне пальне, яке можливо замінити очищеним біогазом (39,6 кг умовного 

палива) (табл. 5). 
 

4. Розрахунок виробництва біогазу на фермі * 
 

Показник Корови Молодняк Всього 

Голів 40 60 х 

Вихід гною на год./доба, кг 50 30 х 

Вихід гною по фермі на добу, т 2,0 1,8 3,8 

Вихід гною по фермі на рік, т 730 657 1387 

Вихід біогазу з 1 т гною, м³ 55 55 Х 

Річне виробництво біогазу, м³ 40150 36135 76285 
 

                 * 1 м³ біогазу еквівалентний 0,872 кг умовного палива. 

 

 

5. Річний енергетичний баланс ферми 

 
 

Розподіл енергетичного ресурсу Умовне паливо, т 

Одержано енергії в умовному паливі за рахунок біогазу 66,5 

Витрачається на підтримання температури в біогазореакторі 22,1 

Товарна енергія, яка може бути використана на фермі 44,4 

Загальні потреби енергії, з них для: 41,3 

                                            -  заміни нафтопродуктів 39,6 

                                            -  одержання технологічного тепла 0,6 

                                            -  одержання електроенергії  1,1 

Резервний залишок 3,1 
 

 

Отже, при загальній енергетичній потребі ферми у 41,3 т умовного палива на техно-

логічні цілі можна використовувати 44,4 кг умовного палива від виробництва біогазу. 

 
 

Висновки  

 

Технологічний процес малої молочної ферми повністю енергетично незалежний від 

зовнішніх джерел енергії при оснащенні її біогазовою установкою для одержання біогазу з 

гною тварин. Шляхом переробки гною 40 корів і 60 голів молодняку в біогаз можливо 

отримати  44,4 т енергії в умовному паливі, при технологічній потребі ферми 41,3 т.  
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