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ПРОДУЦИРАНЕ, ФАКТОРИ КОНТРОЛИРАЩИ
КОЛИЧЕСТВОТО НА СМЕТИЩЕН БИОГАЗ

Доц.д-р Димитър Ненов, ас. Анелия Цанова - ТУ - София

Процесите на микробно разграждане в сметищата са сложни и все
още не достатъчно изучени. Биологически разградимата материя може да
претърпи два процеса на разграждане включващи аеробни и анаеробни
микроорганизми. Аеробното разграждане доминира по време на
отлагането на отпадъците в сметището и поддържа процеса. Главните
продукти на аеробното разграждане са вода и СО2, процесът е
екзотермичен, което води в повечето случаи до ускоряване създаването
на анаеробни условия за разграждане на отпадъците. Характерният мирис
често е свързан с аеробното разграждане на отпадъци и се дължи главно
на присъствието на органични естери. Анаеробното разграждане на
органиката в отпадъците протича на няколко етапа както е показано на
фигура 1.
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Фиг.1 Схема на усвояването на основните компоненти на биологически
разложими отпадаци, отложени в сметище за твърди отпадъци

Всеки етап дава отражение на скоростта и количеството на продуциран
газ, с отделане на Н2 и СО2 съпровождащо микробното накъсване на
сложните органични молекули. По нататъшното разграждане на мастните
киселини и алкохолните деривати осигуряват субстракти за метаногенните
бактерии окончателно да преработят от една страна ацетат до СН4 и СО2,
а от друга Н2 и СО2 до СН4 и вода.По време на началните фази на
анаеробното разграждане, органичните полимери и мастни киселини с
голяма молекулна маса се конвентират до междинни летливи компоненти,
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благодарение на ацидогенните бактерии. Оцетната киселина призната за
главен междинен продукт при метаногенезата, се формира чрез
разграждане на пропилова и бутилова киселина,и чрез окисление на
водорода. Метанът може да се продуцира само от специфични
метаногенни бактерии, използващи субстракт оцетна киселина или
водород.
Уравнението на разграждането на пропиловата киселина е :

СН3СН2СОО-+ЗН2О=СНзСОО-+НСОз+Н++ЗН2 ,
а бутиловата киселина е :
СНзСН2СН2СОО+2Н2О=2СНзСООз+Н++2Н2

И в двата случая един от продуктите е молекулен водород, чието
натрупване може да инхибира по-нататъшно протичане на процеса, т.е. да
активира ферментационните ацидогени.
Има две възможности за усвояване на този продуциран водород: едната е
ацидогенната респирация (или респиративната ацидогенеза);

4Н2+2НСО3~+Н+= СН3СОО+4Н2О
а другата възможност е метаногенеза;

4Н2+НСО3"= СН4+2Н2О +НО"
Най-често се цитира следното стехиометрично уравнение за ацетокласна
метаногенеза:

СН3СОО+2Н2О=НСОз"+СН4
Горните уравнения представляват основни реакции, описващи
разграждането на летливи мастни киселинини от ацидогенни бактерии,
окислението на молекулен водород, както и микробното формиране на
метан.Това са най-общите процеси протичащи в едно сметище за твърди
битови отпадъци, който водят до продуцирането на сметищен биогаз.
Понеже всяко сметище има свои специфични особености, необходимо е
да се проследят основните фактори, контролиращи скоростта на
образуванеи количеството на биогаза.

А те са както следва;
- Физически размери на сметището.Анаеробните процеси

доминират над 5м, като зависят от активността в самия "пакет" отпадъци,
топографията на сметището и възможностите за газообмен при самата
повърхност.

- Съставът на отпадъците оказва значително влияние върху
скоростта, количеството и качеството на процеса за единица маса.
Концентрацията на отделните компоненти води до промяна в отношението
СН4/СО2 или да повишаване на отделяния сероводород.

- Количеството на отлаганите отпадъци.Бързо обработваните
големи количества предизвикват скоростно протичане на анаеробните
процеси.
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- Подготовка на отпадъците. Намаляването на размера на
отпадъците чрез пулверизация, използвайки тънкослойни техники ще
ускори започването на анаеробното разграждане и ще запази
температурата на отпадъците достатъчно ниска. Този метод също така
води до намаляване на влиянието на проникващите дъждовни води.
Общият резултат ще е забавена начална фаза на разграждане.
Междинните специални покрития и използването на материали с ниска
пропусквателна способност, структурата, на стената на отделната клетка,
за отлагането на отпадъци може да доведе до по-високи нива на водните
огледала и ще има определено ефект върху движението на влагата и
газообмена, както и буферирането на течовете. Тези ефекти са особено
важни за протичането на процесите на газообразуването, пътищата на
миграция и възможните методи за наблюдение.

- Плътност на отпадъците - степента на насищане на отпадъците с
влага и тяхната плътност зависи от свободното пространство и
абсорбционният капацитет на самите отпадъци. Зависимостта е следната:
колкото е по-голяма плътността на отпадъците толкова е по-голям
теоретичния добив на сметищен биогаз за единица обем. Високата
плътност на твърдите битови отпадъци също така намалява
пропусквателната способност спрямо сметищен биогаз, а това води до
образуване на отпадъци с високо налягане на газ .

- Влажност - високото влагосъдържание в отпадъците от сметището
предлполага големи скорости на газопродуциране. Постъпващите битови
отпадъци са с влажност, приблизително 25% дължащо се предимно на
отпадъци от хранителни продукти и други! Допълнителната влага се
получава следствие на проникването на дъждовни повърхностни и
подпочвени води, както и на продуцирането на вода при процесите на
биоразграждане на отпадъците.

- рН в- сметището - метаногенезата протича оптимално при
стойностти на рН между /6.5-8.5/ и се инхибира когато рН е извън тези
стойности. Битовите отпадъци дават кисели течове, което е последица от
бързото усвояване на лесно биологично разградими материали. Ето защо
отпадъците, съдържащи смес от лесно усвоими и "инертни" материали е
по-вероятно да установят рН в оптималните му граници.

- Температурата на отпадъците-оптимален температурен интервал
за максимално продуциране на СБГ е между /35°-40°/, което е нещо
нормално за дълбоките сметища. Значително намаляване на
газопродуцирането настъпва при t° /10°-15°С/. При плитки сметища
промените в скоростта на процесите на метано генезата се дължат
освен на други фактори, и на сезонните промени в t° C.

- Достъп на кислород /CV- при големи скорости на изпомпване на
сметищен биогаз може да се доведе до всмукване на въздух от
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атмосферата. Друг възможен източник на кислород са канали в самия
обем на сметището. В повечето случаи след спиране на притока на
кислород анаеробните процеси възстановяват хода си сравнително бързо.

- Взаимодействие между факторите всички изброени по-горе
фактори си взаимодействат един с друг по-различен начин. Например чрез
висока скорост на подаване на отпадъци може да се постигнат високи
скорости на газопродуциране, като се създават анаеробни условия. На
това противодейства мениджмънтът на водите, изискващ ефективен
контрол на течове. От друга страна, концентрираното получаване на
органични киселини, заедно с ефективното отстраняване на течове води
до значително намаляване на рН на средата със съответно инхибиране на
самия процес на газопродуциране.
Разнородна структура и разнообразието на отпадъците на сметищата
начина на обработка прави много трудно да се определи необходимото
време за стартиране и протичане на процесите на газопродуциране.
Аеробните процеси зависят най-вече от наличието на атмосферен
кислород. Това може да влияе значително на изброените фактори. Чрез
доброто капсолуване и използване на специални междинни покривни
материали, може да се очаква че аеробните процеси ще се ограничат до
няколко дена. След това анаеробните процеси ще доминират и се очаква в
рамките на /3-12/ месеца да се получат значителни количества СБГ.
Концентрацията на СН4 ще се увеличава постепенно до достигане на
тоталния максимум от 60-65%/обемни/ от продуцирания СБГ. Този
сметищен биогаз може да се продуцира в продължение на няколко
деситилетия. Точното определяне на тази продължителност за сега е
невъзможно, понеже силно се влияе от-местните условия, но в повечето
случаи очакванията са за период от /15 год./. Съществуват и случаи когато
газопродуцирането може да се активира отново след първоначалното
спиране. Това е възможно при възобновяването на отлагането на
отпадъци или повишаване на нивото на водното огледало в следствие на
спиране на изпомпването на течове на сметището.
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