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Abstract

The different types bioreactors for biogas production are considered in tha
paper. The basic advantages and disadvantages are given too.

Въведение

Сърцевината на една инсталация за биогаз е биореакторът,
херметичен резервоар, където се извършва анаеробното разграждане
на суровината и се произвежда биогаз. Общите характеристики на
всички биореактори, освен че са херметични, са: имат система за
въвеждане на суровината, както и система за извеждане на вторичната
биомаса и биогаза. В климатичните условия на Европа, анаеробните
биореактори трябва да са изолирани и подгрявани.

А~аеро6ното разграящане може да се осъществи по две основни
системи: течно разгранщане, когато средното съдържание на сухо вещество
на субстрата е по-ниско от 15% и твърдофазово разграждане, когато
съдържанието на сухо вещество е над тази стойност, обикновено межцу 20-
40%. Тези дефиниции и техните граници варират в различните държави.

Течнофазовата ферментация се използва, най-често за разгражцане
на оборски тор и утайки от пречиствателни станции, докато
твърдофазовото разграищане се прилага при производството на биогаз от
оборски тор с високо съдържание на слама, твърди битови биологични
отпадъци, окосена трева от подщръжката на грщ’ините, енергийни култури
(пресни или силажирани) и т.н. Различните видове биореактори са описани
по-долу с акцент върху системите за течнофазова ферментация, като най
интересна алтернатива за фермерските инсталации за биогаз.

От гледна точка на подаването и извеящането на суровината, съще
ствуват два основни типа биореактори: периодични и непрекъснати.
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Виореактори с периодично култивиране

Биореакторите с периодично култивиране се зареищат еднократно
с порция (партида) свежа суровина, която след приключване на
анаеробния процес на разгранщане се отстранява напълно, а биореак
торы се зареища с нова партида и процесьт се повтаря. Периодичните
биореактори се изграждат най-лесно и се използват, както за течно
така и за твърдофазово разграищане.

Пример за периодичен биореактор за твърдофазово разграищане
са така наречените биореактори от “гаражен тип” , изградени от бетон
за третиране на сортирани според произхода им биологични отпадъци
от домакинствата, трева, твърд оборски тор и енергийни култури.
Капацитегьт на обработка е от 2 000 до 50 000 тона годишно.
Органичната материя се посява с вторична биомаса, съдържаща
необходимите за протичане на процеса микроорганизми и се подава в
биореактора. Непрекъснат посев с бактериална биомаса се извършва
чрез рециркулация на образуващият се по време на култивирането
филтрат, който се впръсква над субстрата в биореактора.

За разлика от течнофазовата ферментация, твърдофазовото
разгра>tщане не изисква разбъркване и смесване на суровините за
производство на биогаз по време на метаногенезата. Температурите на
процеса и на филтрата се регулират чрез вградена в биореактора
отоплителна система и чрез топлообменник, който действа като
резервоар за филтрираната течност.

. Периодичното култивиране има определен брой предимства в
сравнение с другите системи от гледна точка на разходите за процеса и
механизираната му технология. Това от своя страна има обратен ефект
върху разхода на енергия и за поддръжка на процеса.

Обещаваща алтернатива на технологията за твьрдофазово раз
гращ’ане е използването на пластмасови торбички или трьбно фолио.
Идеята е да се редуцират инвестиционните разходи чрез повторното
използване на пластмасовите обвивки на силозните торби за сьхра
няване на субстрата за производство на биогаз (оборска тор, органични
отпадъци, енергийни култури) като херметични пластмасови торби.

Периодичният тип биореактори се използват също за комбинирано
сухо и течно производство в случай на насипни видове суровина,
кьдето се използват отпадна вода и филтрати в големи количества за
разреждане на суровината. Възможноспа да се третира субстрата не
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само чрез предварителна обработка и сортиране, но сьщо и чрез
непрекъснато омокряне с рециркулиращи филтрати, позволява
твърдофазовата ферментация да бъде използвана като подходящ
процес за получаване на биогаз от контролирани сметища.

Биореактори с непрекъснато култивиране

В биореакторите с непрекъснато култивиране (проточни биореактори),
суровината се подава непрекьснато или равномерно в биореактора.
Материальт се придвижва през биореактора или механично или от
налягането на новия подаван субстрат. За разлика от биореакторите с
периодично култивиране, тези биореактори произвеждат биогаз без
прекьсване на процеса за отвеждане на вторичната биомаса и зареsщане
с нова суровина. Биореакторите с непрекъснато култивиране произвеждат
постоянно и прогнозирано количество биогаз и вторична биомаса.

Съществуват три основни системи биореактори с непрекьснато
култивиране: вертикални, хоризонтални и със сложна структура на
резервоара. В зависимост от техническото решение за разбъркване на
субстрата, биореакторите с непрекъснато култивиране могат да се
класифицират като напълно размесвани и проточни (Таблица 1).
Напьлно размесваният тип биореактори са в повечето случаи
вертикални, а проточните - хоризонтални.

Таблица 1

Видове биореактори

Биореактор с пъгiно размесване Проточен тип биореактор
— кръгьл, опростен, разположен — удъпжен, хоризонтагiен метантанк;

вертикапно метантанк; — вертикапно смесване;
— пъпно смесване; — подходящ за твърд оборски тор;
— подходящ за течен оборски тор; — няма връзка между системите за
— част от субстрата може да напусне внасяне на субстрата и отделяне на

биореактора без да бъде вторичната биомаса;
използван; — температура на гiроцеса 35° - 55° с;

— температура на процеса 20° - 37° с; — продължитепност на
— продължителност на метаногенезата 15- 30 дни.

метаногенезата 30 - 90 дни.
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Вертикални биореактори

На пракгика повечето биореактори са вертикалки най-общо,
представляват кръгли резервоари от стомана или железобетон, често с
конично дьно за лесно разбъркване и изпразване на пясъчните
отлагания, Те са херметични, топлинно изолирани, подгряват се и са
оборудвани с бъркалки и помпи. В повечето случаи, биореакторите са
покрити с бетонен или стоманен покрив и произве~щаният биогаз се
пренася от тръбопроводи като се сьхранява вьв ebHwHu съоръжения в
близост до биореактора. В други случаи, конструкцията на покрива
може да бъде херметична мембрана, улесняваща съхранението на
произведения биогаз. Мембраната се издува от произведеният биогаз
или може да бьде закрепена wьм централната мачта. Биореакторите,
направени от железобетон, са с висока херметичност поради
насищането на бетона с вода от влагата, съдържаща се в суровината и
биогаза. Бетонните резервоари могат да се намират напълно или
частично в земята. Неправилното изгращ’ане може да доведе до
цепнатини, течове, корозия и в екстремни случаи до разрушаване на
биореаюора. Тези проблеми могат да се избегнат чрез приемливо
качество на бетона и професионално проектиране и изпълнение на
биореактора.

Стоманените биореактори се инсталират върху основа от бетон.
Стоманените писти са или заварени или свързани един към друг с

болтове, а шевовете трябва да се подсилят. Стоманените биореактори
винаги се инсталират наземно. Предимство на вертикалните
биореактори е, че съществуващите резервоари за оборски тор, които
вече ги има във фермите, могат да бъдат икономически изгодно
преобразувани в биореактори за производство на биогаз чрез добавяне
на изолация и подгряваща система. За последващата изолация,
водонепропускливи изолационни листи (пенопласт) се свързват с
пломби кьм вътрешните стени на резервоара. друг вариант на
изолация на бивши резервоари за оборски тор е пълното покриване с
пяна на вътрешноспа на резервоарите за постигане на херметичност,
операция, която трябва да бъде извършена от специализирани фирми.
Най-накрая, резервоарите се покриват с херметичен покрив от
единична или двойна мембрана.

Специална ферментационна система, използвана за селскостопан
ска инсталация за биогаз за обработка на оборски тор, е така
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наречената акумулираща система с непрекъснат поток (ACF система).
В тази система, резервоарът за оборски тор служи в едно и също
време като биореактор и като съоръжение за съхранение на оборски
тор. Тези типове инсталации са били инсталирани ню ферми, в които
задьлжително трябва да се изграищат съоръжения за съхранение.
Минималният товар се достига през лятото, след последното
прилагане на вторичната биомаса за наторяване. През есента и
зимата, биореакторът се пълни. На този етап, системата работи с
непрекъснат поток и има голямо време на престой и добри добиви на
газ. Вторичната биомаса постьпна в резервоара за съхранение, който
работи също и като вторичен биореактор.

Хоризонтални биореактори

Хоризонталните биореакгори са с хоризонтални оси и цилиндрична
форма. Този тип биореакгори, обикновено се изработват и транспортират
готови до площ~дката на инсталацията за биогаз, тьй че са ограничени по
размер и обем. Стаццартният тип за малкомащабните решения е
хоризонтален резервоар от стомана с обем 50-1 50 m3, който се използва
като основен биореактор за по-малки инсталации за биогаз или за
предварителна ферментация при по-големите централи. Съществува
алтернативен канален тип биореактор, направен от бетон, който позволява
по-голям обем на биореактора до 1 000 m3. Хоризонталните биореактори
могат да работят в паралел с цел да се постигне по-голяма пропускателна
способност. Тяхната форма позволява използването на автоматично
поточен тип система. Суровината се придвижна бавно от входящата кьм
изходящата страна, формирайки поток през биореактора. Рискьт от
изхвърляне на неферментирал субстрат е малък, гьй като специфичното
време на престой на субстрата в биореакгора може да бъде контролирано.
Хоризонталните биореактори с непрекьснат поток се използват, обикновено
за суровини като птича тор, трева, царевичен силаж или оборски тор с
високо съдържание на слама. Изолираният биореактор е съоръжен с
подгряваща система, купол за съхранение на газа, тръби за оборския тор и
бъркапка. Подгряващата система се състои от подгряващи тръбопроводи с
противоточно подаване на топла вода или от вгр~ени по диагонал
радиатори. Витлата на бавно въртящата се бъркалка са разположени
спирално по оста на вьртене за да се осигури равномерно разпределение
на усукващия момент. Големият брой витла позволява транспортирането
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на пясьчните отлагания до дренажния резервоар. Чрез осwуряване на
непрекьснат равен обем на входящия и изходящия поток на суровината
може да се постигне средно време на престой от 15-ЗО дни. Нивото на
запълване на биореактора трябва да достига една и стьща стойност и да се
поддържа до едно и също ниво чрез допъпнително подаване или източване
на суровина, Нивото се регулира от сифон на изхода. Биореакторьт е
оборудван с устойчиво на атмосферни влияния покритие или е разположен
под покрив. Биореакторите от стомана или нерьищаема стомана викаги се
изработват нщ’ земята върху основа от бетон, към която се закрепват
здраво. Винтовите връзки би трябвапо да се уплътнят.

Системи биорекатори

Големите ко-ферментиращи фермерски тип инсталации,
обикновено, се състоят от няколко системи със сложна конструкция от
резервоари. Те се експлоатират като системи с непрекъснат поток,
включващи един или няколко основни, а също така и вторични
биореапори. Биореакторите могатда са вертикални и хоризонтални.

Резервоарите за съхранение на вторична биомаса служат като
вторични биореактори и трябва винаги да са покрити с херметична
мембрана, за да се избегне изпускането на метан в атмосферата, гьй
като синтеза на биогаз продьлжава и при по-ниската температура вьв
вторичния биореактор.

Заключение

Съществуват редица биореаiаори за производство на биогаз в
експлоатация по света. Те са направени от бетон, стомана, тухли или
пластмаса, оформени като силози, корита, басейни или езера и могат
да бъдат разположени под земята или на повърхността. Размерьт на
инсталацията за производство на биогаз се определя от размера на
биореактора, който варира от няколко кубически метра в случай на
малки фамилни инстапации до големи промишлени централи с по
няколко биореактора с обем от няколко хиляди кубически
метра.Изборът на проекта и вида на биореактора се определят и от
сьдьржанието на вода, респективно на сухо вещество вьв
ферментиращия субстрат.
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