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(57) Реферат: 

Пристрій для добування біогазу містить ємність для вихідної сировини з здрібнювачем, ємність 
для збирання біомаси, ресивер, компресор, газгольдер. При цьому на зовнішній поверхні 
реактора встановлена ефективна теплоізоляція і контроль температури в ньому визначається 
термопарами, реактор виконаний із металопластикової вигнутої труби за обґрунтованим 
шаблоном, що заглиблений в землю, включає ємність з передаточними направляючими для 
збирання перебродженої маси органічних відходів, приймач газу із ресивера, для 
попередження появи газу в лінії рециркуляції під час підвищення тиску в приймачі газу із 
ресивера встановлюється кран і зворотній клапан, приймач отриманого біогазу, вигнутий за 
шаблоном нагрівний елемент і жорстко закріплену спеціально відштамповану решітку з 
чечевидними отворами, розміщеними в шахматному порядку, процес здрібнення маси, 
розвантаження, перемішування та переміщення вздовж нагрівального елемента виконується 
надлишковим тиском, що визначається манометром, стиснутого газу метану із газових балонів і 
біогазом - результат анаеробного збродження. 


