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Reziumė 

Disertacijoje nagrinėjamas biodujų gamybos ir valymo nuo CO2 ir H2S procesas, 

naudojant biodujų gamybos reaktorius. Disertacijos tikslas – atsižvelgiant į 

teorinius, eksperimentinius ir skaitinio modeliavimo tyrimų rezultatus, sukurti 

trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių su biodujų valymo sistema, turintį 

modifikuotą mechaninę maišyklę bioįkrovai homogenizuoti. Darbe sprendžiami 

keli uždaviniai. Pirmasis skirtas temperatūros nusistovėjimo anaerobinėje 

kameroje teoriniams tyrimams, siekiant ištirti šilumos mainų procesą. Antrasis – 

skirtas  eksperimentiniams tyrimams, apimantiems bioįkrovos bioanglies priedų 

įtakos biodujų kokybei bei išeigai nustatymus. Trečiasis – skirtas trijų pakopų 

biodujų gamybos reaktoriaus tarpinės kameros bei modifikuotos mechaninės 

maišyklės eksperimentiniams tyrimams, siekiant nustatyti jų įtaką biodujų 

kokybei bei išeigai. Ketvirtasis uždavinys skirtas biodujų valymo sistemos 

eksperimentiniams tyrimams, siekiant įvertinti biodujų valymo nuo H2S ir CO2 

efektyvumą. Penktasis – skirtas skaitinio modeliavimo tyrimui atlikti, norint 

įvertinti temperatūros pasiskirstymą biodujų gamybos reaktoriaus anaerobinėje 

kameroje. Šeštasis – skirtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus kūrimui ir 

testavimui. 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos 

literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje 

aptariamas problemos formulavimas, pristatomas darbo aktualumas, tyrimų 

objektas, darbo tikslas bei uždaviniai, tyrimų metodika, mokslinis darbo 

naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje 

pateiktos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos bei disertacijos 

struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta biologiškai skylančių atliekų susidarymo 

apžvalga, biodujų energinis potencialas, mikrobiologiniai anaerobinio skaidymo 

procesai, šilumos mainų dėsniai, biodujų valymo būdai ir reaktorių konstrukcijos. 

Antrajame skyriuje pateiktos biodujų gamybos proceso teorinių, eksperimentinių 

ir modeliavimo tyrimų metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti tyrimų rezultatai 

ir jų analizė, skirti biodujų gamybos ir valymo nuo CO2 ir H2S efektyvumui 

įvertinti. Suformuluotos trečiojo skyriaus išvados, bendrosios darbo išvados ir 

pateikta rekomendacija. 

Disertacijos tema yra publikuoti 8 moksliniai straipsniai: penki – mokslo 

žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, 

vienas – recenzuojamame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų 

bazėse, du – konferencijų pranešimų leidiniuose. Gauti du Lietuvos Respublikos 

patentai ir paduota paraiška Europos patentui gauti. Disertacijoje aprašytų atliktų 

tyrimų rezultatai buvo paskelbti dešimtyje mokslinių renginių Lietuvoje ir kitose 

šalyse. 
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Abstract 

The dissertation deals with the process of biogas production and purification from 

CO2 and H2S. The task of the dissertation is to develop a three-stage biogas 

production reactor with a biogas purification system and a modified mechanical 

mixer for homogenization of bioloading, taking into account theoretical, 

experimental and numerical modeling research results. The thesis approaches 

several tasks. Task 1 is devoted to theoretical studies of temperature stabilization 

in an anaerobic chamber in order to investigate the heat exchange process. Task 2 

is related to experimental studies involving the determination of the effect of 

biochar additives on biogas quality and yield. Task 3 represents experimental 

studies of the reactor intermediate chamber and a modified mechanical mixer in 

order to determine its influence on the quality and yield of biogas. Task 4 is 

dedicated to experimental research of biogas purification system to evaluate the 

efficiency of biogas purification from H2S and CO2. Task 5 is related to a 

numerical modeling to evaluate the temperature distribution in the anaerobic 

chamber. Task 6 is the development and testing of a three-stage biogas production 

reactor. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, general 

conclusions, lists of used literature and the author's publications. The introductory 

chapter discusses the research problem, the relevance of the thesis, the object of 

research, the aim and objectives of the thesis, the research methodology, the 

scientific novelty of the thesis, the practical significance of the thesis and defended 

statements. At the end of the introduction, the author's publications and 

conference papers on the topic of the dissertation and the structure of the 

dissertation are presented. The first chapter provides an overview of 

biodegradable waste generation, biogas energy potential, process of anaerobic 

digestion, modeling of heat exchange, biogas purification and reactor designs. The 

second chapter presents the methodologies for theoretical, experimental and 

modeling research of biogas production process. The third chapter presents the 

results and its analysis of research for the evaluation of the efficiency of biogas 

production and purification processes. The conclusions of the third section and 

the general conclusions are formulated and a recommendation is given. 

 8 scientific articles have been published on the topic of the dissertation: 

five – in scientific journals included in the Clarivate Analytics Web of Science 

list, one – in a peer-reviewed scientific journal, referenced in other databases, 

two – in conference proceedings. Two patents of Lithuania were received and an 

application for a European patent was filed. The results of the research described 

in the dissertation were presented in ten scientific events in Lithuania and other 

countries. 



 

vii 

 

 
Žymėjimai 

Simboliai 

𝑎 – Reinoldso skaičiaus laipsnis; 

𝑏 – Prandtlio skaičiaus laipsnis; 

𝑐 – Sieder-Tate’s pataisos koeficiento laipsnis; 

C – bedimensinė konstanta, kuri nusako adsorbato dujų adsorbcijos entalpija ant mėginio 

paviršiaus; 

𝐷𝑟  – biodujų gamybos reaktoriaus skersmuo, m; 

ℎ𝑐 –  konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas tarp kaitinamo paviršiaus ir substrato, 

W/m2·K; 

Kf  – konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas, W/m·K; 

m0 – mėginio masė prieš džiovinimą, g; 

mH2O – pašalinto iš mėginio vandens masė, g; 

morg – mėginio sausos masės organinių dalelių kiekis, g; 

ms – mėginio sausa masė, g; 

msn – mėginio sausos masės neorganinių dalelių kiekis, g; 

P – adsorbato dujų parcialinis slėgis, esant 77,4 K temperatūrai, Pa; 

P0 – adsorbato dujų prisotinimo slėgis, Pa; 
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Pr – Prandtlio skaičius; 

Re – Reinoldso skaičius; 

𝑉𝑖 – klampio koeficientas; 

Vs – analizei paimtas mėginio kiekis, ml; 

Vt – bendras tiriamojo mėginio kiekis, ml; 

w – adsorbuotų dujų tūris esant STP sąlygomis (273,15 K ir slėgis 1.013 × 105 Pa), ml; 

wm – adsorbuotų dujų tūris, reikalingas monosluoksio susidarymui ant mėginio paviršiaus, 

ml; 

z – koeficientas, priklausantis nuo maišyklės geometrinių parametrų;  

�̅� – dinaminis substrato klampumas, esant vidutinei temperatūrai, Pa·s; 

𝜇𝑤 – substrato klampumas prie kaitinamo paviršiaus, Pа·s; 

ρ1 – ištirpusio deguonies koncentracija viename iš tiriamųjų mėginių nuliniu laiko 

momentu, mg/l; 

ρ2 – ištirpusio deguonies koncentracija po inkubacijos (n parų) to paties mėginio, mg/l; 

ρ3 – ištirpusio deguonies koncentracija tuščiame mėginyje nuliniu laiko momentu, mg/l; 

ρ4 – ištirpusio deguonies koncentracija po n parų inkubacijos tuščiame mėginyje, mg/l. 

 

Santrumpos 

BDS5 – biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras, mg O2/l; 

BET – Brunauer-Emmett-Teller; 

BKMD – biodujų kokybę mažinančios dujos; 

BSA – biologiškai skylančios atliekos; 

DEA – dietanolaminas; 

DGA – aminoetoksietanolis; 

DIPA – diizopropanolaminas; 

FTIR – Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopija; 

MDEA – metildietanolaminas; 

MEA – monoetanolaminas;  

PCBs – polichlorinti bifenilai; 

SM – sausa masė, g; 

STP – standartizuotos (normalios) temperatūros ir slėgio sąlygos; 

ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos; 

VS – bioįkrovos organinė dalis; 

VSn – bioįkrovos neorganinė dalis; 

VS/l – bioįkrovos organinė apkrova, g VS/l. 
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Apibrėžtys 

Aerobinė-anaerobinė biodujų gamybos reaktoriaus kamera – uždara, šildoma (32–35 °C) 

trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus vidurinė kamera, kurioje ruošiama bioįkrovos 

dalis išlaikoma tam tikrą laiką, siekiant padidinti jos temperatūrą bei sumažinti ištirpusio 

bioįkrovoje deguonies koncentraciją. 

Anaerobinė kamera – uždara, maišoma ir šildoma (32–35 °C) biodujų gamybos 

reaktoriaus kamera, kurios paskirtis – biodujų gamyba.  

Biodujų kokybę mažinančios dujos (toliau – BKMD) – natūraliai susidarančios biodujų 

dujinės komponentės (CO2 ir H2S), mažinančios biodujų energinę vertę (kokybę)ю 

Biodujų kokybiniai ir kiekybiniai parametrai – parametrai, kurie apibūdina biodujų 

gamybos proceso efektyvumą. Kiekybinis parametras – biodujų išeiga, o kokybiniai 

parametrai – aukšta (>70 %) CH4 koncentracija, žemos CO2 ir H2S koncentracijos (<25 % 

ir atitinkamai < 100 mg/m3). 

Biodujų valymo įrenginys – filtras-adsorberis, kuris susideda iš keturių filtravimo pakopų, 

skirtų CO2 ir H2S koncentracijoms mažinti. Įrenginyje numatyta užpildo sauso sorbento 

regeneracijos sistema su kompresoriumi. Toks sprendimas sumažina medžiagų pirkimo 

sąnaudas ir leidžia pakartotinai naudoti geležies oksido užpildą. 

Bioįkrova  – biologiškai skylančios atliekos, tam tikra proporcija sumaišytos su vandeniu 

ir paruoštos anaerobiniam skaidymui, siekiant pagaminti biodujas. 

Bioįkrovos bioanglies priedai – bioįkrovos beržo medienos ir žievės bioanglies priedas 

(10 % pagal masę), pagamintas greitosios pirolizės metodu, esant 700 °C temperatūrai ir 

2 val. pirolizės trukmei.  

Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius – nuolatinio anaerobinio skaidymo įrenginys, 

skirtas biologiškai skylančioms atliekoms fermentuoti ir biodujoms gaminti, kurio 

konstrukcijoje yra numatytas skaidomos bioįkrovos cikliškas papildymas naudojant 

šildomą (nemaišomą) paruošimo kamerą. Maišymas biodujų gamybos reaktoriaus 

anaerobinėje kameroje atliekamas nemodifikuota sparneline mechanine maišykle. 

Modifikuota mechaninė maišyklė – mechaninio bioįkrovos maišymo elementas, kuris 

susideda iš trijų pagrindinių dalių: bioįkrovos paviršiaus maišymo elemento, skirto 

biodujų išeigą blokuojančioms putoms ir plėvelei pašalinti, spiralinės maišyklės kameros 

centre, skirtos bioįkrovos maišymui centrinėje dalyje (iš apačios į viršų), vertikalių menčių 

(4 vnt.), skirtų bioįkrovai prie biodujų gamybos reaktoriaus korpuso vidinės sienelės 

maišyti. Toks kompleksiškas maišymas yra numatytas aerobinėje-anaerobinėje ir 

anaerobinėje kamerose. Paruošimo kameroje bioįkrova maišoma mentelėmis. Maišyklė 

turi vieną variklį su reduktoriumi, vieną veleną ir vienu metu maišo bioįkrovą visose 

biodujų gamybos reaktoriaus kamerose. 

Paruošimo kamera – biodujų reaktoriaus kamera, skirta bioįkrovai pagaminti naudojant 

vandenį ir biologiškai skylančias atliekas. 

Trijų pakopų biodujų gamybos reaktorius – nuolatinio anaerobinio skaidymo įrenginys, 

skirtas biologiškai skylančioms atliekoms fermentuoti ir biodujoms gaminti. Biodujų 

gamybos reaktorių sudaro trys kameros: viršutinė kamera bioįkrovos paruošimui, vidutinė 

(aerobinė-anaerobinė) kamera, kurioje ruošiamoji bioįkrovos dalis pašildoma ir iš 
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aerobinės (prisotintos ištirpusio deguonies) būsenos pereina į anaerobinę (ištirpusio 

deguonies trūkumo sąlygos) ir apatinė (anaerobinė) kamera, kuri yra skirta biodujų 

gamybai. Įrenginio aerobinėje-anaerobinėje ir anaerobinėje kamerose yra palaikomas 

mezofilinis temperatūrinis režimas (32–35 °C) ir kompleksinis maišymas vykdomas 

modifikuota maišykle. Paruošimo kamera nėra šildoma ir yra maišoma modifikuotos 

maišyklės mentelėmis. 

Vienos pakopos biodujų gamybos reaktorius – periodinio anaerobinio skaidymo įrenginys, 

skirtas biologiškai skylančioms atliekoms fermentuoti ir biodujoms gaminti, kurio 

konstrukcijoje nėra numatytas cikliškas skaidomos bioįkrovos papildydamas. Toks 

biodujų gamybos reaktorius turi tik vieną (anaerobinę) kamerą, kuri yra užpildoma 

bioįkrova proceso pradžioje ir iškraunama proceso pabaigoje (šiame darbe – po 45-ių 

parų). Įrenginio anaerobinėje kameroje yra palaikomas mezofilinis temperatūrinis režimas 

(32–35 °C). Maišyklė – nemodifikuota mechaninė (sparnelinė). 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

Šiuo metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijos ir globali 

klimato kaita yra viena iš pagrindinių aplinkosauginių problemų, su kuria 

žmonijai teko susidurti.  

Per pastarąjį šimtmetį dėl antropogeninės veiklos ir industrializacijos ženkliai 

padidėjo CO2 ir CH4 emisijos. Šių dujų perteklius dėl savo įtakos jau 

nusistovėjusiai gamtoje pusiausvyrai kelia didelę grėsmę Žemės klimato kaitai.  

Lietuvos Respublikoje kasmet susidaro apie 1 270 000 tonų komunalinių 

atliekų, iš kurių daugiau negu pusė – biologiškai skylančios atliekos. Pūvant 

organinei masei, dėl anaerobinių procesų į aplinką išsiskiria biodujos, kurios savo 

sudėtyje turi CO2, CH4 ir H2S, kurie yra žalingi ne tik aplinkai, bet ir gyvųjų 

organizmų sveikatai. Sandėliuojant organines atliekas (pavyzdžiui, nuotekų 

valyklų perteklinio dumblo saugojimo aikštelėse) arba išvežant jas į sąvartynus, 

sklinda ne tik nemalonūs kvapai, bet dėl infiltracijos procesų teršiami gruntiniai 

vandenys ir dirvožemis. 

Siekiant sumažinti biologiškai skylančių atliekų kaupimosi ir ŠESD patekimo 

į aplinką problemas, gaminant ir kaupiant biodujas, mažuosiuose ūkiuose būtų 

tikslinga naudoti biodujų gamybos reaktorius. Pagrindinė šios technologijos 

problema – proceso optimizavimas, t. y. tolygaus temperatūros pasiskirstymo 
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kameroje užtikrinimas ir ištirpusio deguonies naujai pakraunamoje bioįkrovos 

dalyje sumažinimas. Ši problema gali būti išspręsta naudojant inžinerinius 

sprendimus. Taip pat didelės svarbos turi biodujų kokybinių ir kiekybinių 

parametrų padidinimas naudojant bioįkrovos priedus, kurie pagerina sąlygas 

metanogeniniams mirkoorganizmams vykdyti metabolizmo procesus. 

Pažymėtina, kad mokslinėje literatūroje bei statistikos portaluose yra per 

mažai informacijos apie mažų biodujų gamybos reaktorių panaudojimą 

privačiuose Lietuvos ūkiuose, kaimuose ir fermose. Akivaizdu, kad biologiškai 

skylančių atliekų panaudojimas biodujų gamybai Lietuvoje nėra išplėtotas ir šios 

technologijos potencialas nėra tinkamai išnaudojamas. 

Darbo aktualumas 

Norint kuo sėkmingiau spręsti aplinkosaugines ir energines problemas, vis 

daugiau dėmesio skiriama biodujų gamybos iš biologiškai skylančių atliekų 

technologijoms plėtoti. Daugelyje pasaulio šalių (pavyzdžiui, Vokietijoje, 

Austrijoje, Danijoje, Turkijoje, Indijoje, Kinijoje) šios technologijos tapo atliekų 

tvarkymo ir taršos mažinimo pavyzdžiais. Vyrauja nuomonė, kad šiuo požiūriu 

ypatingą dėmesį reikia skirti smulkiesiems ūkiams, kurie būdingi ir Lietuvos 

Respublikai.  

Biodujų gamybos įrenginių sistemose visada yra įmontuotos biodujų 

talpyklos, kurios yra skirtos biodujų surinkimui ir saugojimui, o tai mažina šių 

ŠESD emisiją į aplinkos orą. CH4 – degios dujos, kurias galima panaudoti ūkyje 

vietinėms reikmėms. Tačiau, biodujų sudėtis ir kiekis priklauso nuo pirminės 

žaliavos, kurią siekiama perdirbti. 

Biotechnologijų srityje dirbo Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

mokslininkai: P. Baltrėnas, M. Kvasauskas, R. Dauknys, M. Rimeika, 

A. Mažeikienė, A. Misevičius, R. Vilniškis, K. Stomaitė. Taip pat žinomi ir kiti 

Lietuvos mokslininkai, kurie dirba šioje srityje: J. Kirstukas, L. Kilčiauskaitė 

(Lietuvos žemės ūkio universitetas), V. Župerka, A. Kryževičienė, 

K. Venslauskas, G. Kulikauskas, T. Janušauskas (Vytauto Didžiojo universitetas). 

Analizuojant užsienio autorių mokslinius darbus: Xie (National university of 

Ireland, Airija), tyręs biodujų gamybą iš kiaulių mėšlo ir siloso įkrovos 

(Xie, 2012), Fangas (Technical university of Denmark, Danija), kuris tyrė biodujų 

gamybos procesus iš maisto pramonės atliekų (Fang, 2010), Haugenas (Telemark 

university college, Norvegija), tyręs optimalų biodujų gamybos reaktoriaus 

valdymą ir kontrolę (Haugen, 2014).  

Pagrindinis šių biodujų gamybos reaktorių trūkumas ir problema yra gana 

dideli elektros energijos poreikiai, norint palaikyti optimalią temperatūrą 

kamerose, kai perpumpuojama organinė masė iš vienos kameros į kitą. Be to, 
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priklausomai nuo biomasės klampumo, anaerobinėje kameroje gali susidaryti 

skirtingos pagal sumaišymą ir temperatūrą zonos. Priklausomai nuo baltymų 

kiekio biologiškai skylančiose atliekose, biodujose atsiranda H2S. Tai toksiškos, 

gana agresyvios dujos, kurios ardo metalines konstrukcijas, vamzdynus, 

kompresorius ir kitą biodujų gamybos įrangą. Todėl šiai problemai spręsti darbe 

bus naudojamas adsorbcinis filtras. Taip pat, siekiant sumažinti CO2 kiekį biodujų 

išeigoje, bus naudojamas filtrai su KOH, NaOH, Na2CO3 tirpalais. Norint 

padidinti energinę biodujų vertę, tikslinga naudoti bioįkrovos priedus 

(pvz., bioanglį), kurie dėl savo struktūrinių savybių galėtų pagerinti 

mikroorganizmų veiklą.  

Tyrimų objektas 

Darbo tyrimų objektas – vienos, dviejų ir trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriai 

su mechaninėmis maišyklėmis, gaminantys biodujas iš biologiškai skylančių 

atliekų su beržo bioanglies priedu, ir biodujų valymui skirtu filtru-adsorberiu, 

valančiu biodujas nuo CO2 ir H2S. 

Darbo tikslas 

Šio darbo tikslas – atsižvelgiant į teorinius, eksperimentinius ir skaitinio 

modeliavimo tyrimų rezultatus, sukurti trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių 

su biodujų valymo sistema, turintį modifikuotą mechaninę maišyklę bioįkrovai 

homogenizuoti. 

Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti darbe reikia spręsti šiuos uždavinius: 

1. Teoriškai išanalizuoti mezofilinio režimo temperatūros nusistovėjimą 

biodujų gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje. 

2. Eksperimentiškai ištirti bioįkrovos beržo medienos ir žievės 

bioanglies priedų įtaką biodujų kokybei bei išeigai. 

3. Eksperimentiškai ištirti tarpinės aerobinės-anaerobinės kameros bei 

bioįkrovos modifikuotos mechaninės maišyklės įtaką biodujų kokybei 

bei išeigai. 
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4. Eksperimentiškai nustatyti biodujų valymo nuo H2S ir CO2 

efektyvumą. 

5. Taikant skaitinį modeliavimą įvertinti temperatūros pasiskirstymą 

trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje. 

6. Sukurti trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių ir atlikti jo testavimą. 

Tyrimų metodika 

Darbe taikomos bioįkrovų ir jų bioanglies priedų fizikinių ir cheminių parametrų 

nustatymo metodikos: bioįkrovų drėgnio, sausos medžiagos ir organinės apkrovos 

(naudojant svorio metodą); C, H, N, S elementų bei BDS5 nustatymo; beržo žievės 

ir medienos bioanglies BET ir FTIR parametrų nustatymo; bioįkrovų pH 

nustatymo; ištirpusio bioįkrovoje deguonies nustatymo; bioįkrovos temperatūros 

pokyčio nustatymo; biodujų valymo nuo H2S ir CO2; biodujų komponenčių 

koncentracijų nustatymo naudojant INCA 4000 ir GEOTECH BIOGAS 3000 

analizatorius (elektrocheminis metodas); teorinių tyrimų temperatūros 

pasiskirstymo biodujų gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje vertinimo. 

Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriuje temperatūros pasiskirstymo 

anaerobinėje kameroje, naudojant modifikuotą mechaninę maišyklę, 

modeliavimui naudojamas skaitinio modeliavimo „ANSYS“ įrankis. 

Darbo mokslinis naujumas 

Darbo naujumą sudaro biodujų gamybos reaktoriaus kompleksiniai teoriniai, 

skaitinio modeliavimo ir eksperimentiniai tyrimai, tarpinė biodujų gamybos 

reaktoriaus aerobinė-anaerobinė kamera, skirta deguonies koncentracijai 

bioįkrovoje sumažinti ir tinkamai temperatūrai anaerobinėje kameroje palaikyti, 

modifikuota mechaninė maišyklė bioįkrovos homogeninei būsenai palaikyti ir 

bioįkrovos beržo bioanglies priedai biodujų kokybei ir išeigai gerinti. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Biodujų gamybos reaktoriaus su biodujų valymo filtru tyrimai turėtų leisti 

nustatyti tinkamas bioįkrovos su beržo medienos ir žievės bioanglies priedais 

parametrus, turint tikslą pagerinti biodujų gamybos procesą bei išvalyti jas nuo 

biodujų energinę vertę mažinančių komponentų – H2S ir CO2. Proceso 

efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo biodujų gamybos reaktoriaus inžinerinių-
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konstrukcinių sprendimų. Biodujų gamybos būdas susideda iš trijų etapų: 

bioįkrovos paruošimo, bioįkrovos parametrų aerobinėje-anaerobinėje kameroje 

optimizavimo ir biodujų gamybos anaerobinėje kameroje. Pritaikius bioįkrovos 

priedus, turėtų būti pagerinta biodujų išeiga ir kokybė. Konstrukciniai biodujų 

gamybos reaktoriaus sprendimai turėtų leisti pagerinti biodujų kiekybinius ir 

kokybinius rodiklius, todėl patobulinto trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus 

panaudojimas turėtų būti ypač tinkamas smulkiajame ūkyje. 

Ginamieji teiginiai 

1. Biodujų gamybos reaktoriaus bioįkrovą papildžius beržo medienos 

bioanglies priedu (10 % pagal sausą masę), CH4 koncentracija 

gaminamose biodujose didėja nuo 65,0 iki 73,3 %. 

2. Aerobinės-anaerobinės kameros naudojimas nuolatiniame biodujų 

gamybos procese ir bioįkrovos maišymas modifikuota mechanine 

maišykle padidina vidutinę biodujų išeigą 1,4 karto, o didžiausia CH4 

koncentracija pagamintose biodujose siekia nuo 73,3 % iki 80,6 %. 

3. Ištirpusio deguonies koncentracija anaerobinės kameros bioįkrovoje, 

pritaikius tarpinę trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus kamerą, 

sumažėja iki 5 kartų. 

Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema yra publikuoti 8 moksliniai straipsniai: penki – mokslo 

žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą 

(Baltrėnas et al. 2017; Baltrėnas and Kolodynskij, 2019; Baltrėnas et al., 2019a; 

Baltrėnas et al. 2019b; Kolodynskij et al., 2020); vienas – recenzuojamame 

mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazėse 

(Baltrėnas and Kolodynskij, 2017b); du – konferencijų pranešimų leidiniuose 

(Baltrėnas ir Kolodynskij, 2016; Baltrėnas ir Kolodynskij, 2017a). Gauti du 

Lietuvos Respublikos patentai – „Biodujų gamybos reaktorius ir biodujų gamybos 

būdas“, patento numeris LT 6478 (Baltrėnas ir kt., 2016) ir 

„Bioskaidžių atliekų paruošimo anaerobiniam skaidymui būdas“, patento numeris 

LT 6555 (Baltrėnas ir kt., 2017a). Paduota paraiška Europos patentui 

gauti – „Bioreactor and biogas production method“, paraiškos numeris EP 

17194675.9 (Baltrėnas et al., 2017b). 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dešimtyje mokslinėse 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:  
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− Respublikinėse jaunųjų mokslininkų konferencijose „Mokslas – Lietuvos 

ateitis“, 2016–2020 m. Vilniuje; 

− Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Environmental Engineering“ 

2017 m. Vilniuje; 

− Tarptautinėse mokslinėse–praktinėse konferencijose „Žmogaus ir gamtos 

sauga“, 2018–2019 m. Kaune; 

− 20–toje tarptautinėje konferencijoje „International Conference on 

Ecological, Environmental and Biological Sciences“, 2018 m. Romoje, 

Italijoje; 

− Tarptautinėje konferencijoje „11th edition of international conference on 

Advances in Microbiology and Public health“, 2019 m. Vienoje, 

Austrijoje. 

Stažuotasi Latvijos medienos chemijos institute, Rygoje, Latvijoje, 2018 m. 

liepos–rugpjūčio mėn. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacija, 

literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Taip pat yra 5 priedai. 

Darbo apimtis yra 171 puslapių, neskaitant priedų, tekste panaudotos 58 

numeruotos formulės, 71 paveikslas ir 5 lentelės. Rašant disertaciją buvo 

panaudoti 168 literatūros šaltiniai. 
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1 
Biodujų susidarymas ir biodujų 

gamybos reaktorių tyrimų analizė  

Skyriuje analizuojami biologiškai skylančių atliekų (BSA) susidarymas, biodujų 

potencialas, įtaką ekosistemai, anaerobinio skaidymo procesai, šilumos mainų 

anaerobinėje kameroje modeliavimo ir teorinių tyrimų dėsniai, biodujų valymo 

būdai ir biodujų gamybos reaktorių konstrukcijos. 

Skyriaus tematika paskelbti 8 moksliniai straipsniai (Baltrėnas et al. 2017; 

Baltrėnas and Kolodynskij, 2019; Baltrėnas et al., 2019a; Baltrėnas et al. 2019b; 

Kolodynskij et al., 2020; Baltrėnas and Kolodynskij, 2017b; 

Baltrėnas ir Kolodynskij, 2016; Baltrėnas ir Kolodynskij, 2017a). Gauti du 

Lietuvos Respublikos patentai (Baltrėnas ir kt., 2016; Baltrėnas ir kt., 2017a). 

Paduota paraiška Europos patentui gauti (Baltrėnas et al., 2017b). 

 

1.1. Biologiškai skylančios atliekos, jų akumuliacijos 
problema Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse 

Aplinkos tarša, resursų išeikvojimas besivystančiose šalyse yra globali pasaulinė 

problema, kurios neįmanoma išspręsti vien medžių sodinimo veikla 
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(Patrabansh and Madan, 2000). Dėl sparčiai besivystančių technologijų, 

pramonės, didėjančių gyventojų skaičiaus ir poreikių bei visuomenėje sąmoningai 

skatinamo vartotojiškumo susidaro didžiuliai kiekiai atliekų, kurie jau tapo 

socialine, ekonomine ir aplinkosaugine problema. Daugelyje pasaulio regionų, 

ypač besivystančiose šalyse, didžiosios atliekų dalies „atsikratoma“ šalinant jas 

sąvartynuose, kurie jau seniai vertinami kaip pigus būdas atliekoms tvarkyti. 

Pavyzdžiui, tik Baltijos regione yra apie 75 000–100 000 uždarytų ir dar 

veikiančių sąvartynų (Mickevičiūtė ir Radžiūnienė, 2016; 

Bahatnagar et al., 2013). Pagrindinė BSA tvarkymo užduotis – sumažinti šių 

atliekų kiekį, siekiant panaikinti žalingą aplinkos taršos įtaką žmonių sveikatai 

(Baltrėnas and Baltrėnaitė, 2018). Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos 

agentūros duomenimis, Lietuvoje kasmet susidaro apie 1 270 000 tonų 

komunalinių atliekų, iš kurių apytiksliai 50 % – BSA. Pažymėtina, kad, Lietuvos 

mokslininkų teigimu, žaliosios BSA (t. y. sodo ir daržo atliekos) sudaro tik apie 

20 % nuo bendro BSA kiekio (Šalčiunaitė ir Pliopaitė-Bataitienė, 2015). Yra 

žinoma, kad ES šalyse į sąvartynus kasmet išmetama apie 90 000 000 tonų maisto 

likučių. Taigi BSA kaupimosi problema yra akivaizdžiai matoma visame 

pasaulyje. Pavyzdžiui, Meksikoje, mokslininkai (Alvarado-Lassman et al., 2016) 

apskaičiavo, kad 2013 metais susidarė 41 000 000 tonų komunalinių atliekų, iš 

kurių 52 % (apie 21 320 000 tonų) buvo BSA. Atliekos yra laikomos viena iš 

neigiamiausių taršos formų (Kuniyal, 2005; McDougall and Hruska, 2000). 

Pažymėtina, kad kasmet pasaulyje pagaminama daugiau kaip 220 milijardų tonų 

lignoceliuliozės atliekų. Vadinasi, Europoje kasmet susidaro 46 milijonų tonų 

lignoceliuliozės atliekų, iš kurių 24 % susidaro Ispanijoje. Vien tik pomidorų ir 

agurkų augalai sudaro atitinkamai 73,3 ir 38,8 tonas atliekų (lapai, stiebai ir 

sugadinti vaisiai) (Ren et al., 2009; Gil et al., 2015). Pavyzdžiui, Indijoje BSA 

kiekis sudaro 40–60 % nuo bendro šalies atliekų kiekio (Dhar et al., 2017). 

Patekusios į sąvartynus, o ypač į įrengtus nekokybiškai, BSA padaro žalos 

visoms trims aplinkos komponentėms – atmosferai, hidrosferai ir dirvožemiui. 

Problemų sukelia ir nemalonūs kvapai, susidarantys sąvartyne degraduojant 

baltymams, kurie daro neigiamą įtaką aplinkinių gyventojų iš netoli esančių 

miestų arba gyvenviečių gyvenimo kokybei. Netgi išsivysčiusiose šalyse yra 

nemažai problemų, susijusių su sąvartynais. Pavyzdžiui, mokslininkai 

(Addario and Ruggeri, 2017) teigia, kad Italijoje 2014 metais net 31 % atliekų nuo 

viso atliekų kiekio pateko į sąvartynus. 

Pagrindinė sąvartynų neigiamos įtakos biosferai priežastis yra organinių 

atliekų puvimo procesų dariniai (biodujų išsiskyrimas į atmosferą, patogeninių 

bakterijų dauginimasis, gruntinių vandenų mikrobiologinis ir cheminis 

užterštumas) (Baltrėnas et al., 2004). Visi šie veiksniai turi tiesioginės įtakos ne 

tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai (Zigmontienė ir Zuokaitė, 2009). 
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Pažymėtina, kad atliekų susidarymo ir sudėties prognozes pagrindžia šeši 

socialiniai-ekonominiai rodikliai: BVP vienam gyventojui, kūdikių mirtingumas, 

15–59 amžiaus gyventojų dalis, namų ūkio dydis, vidutinė gyvenimo trukmė ir 

dirbančiųjų dalis žemės ūkyje. Tačiau būtina paminėti, kad skirtingose šalyse 

susidaro ir skirtingi atliekų kiekiai (Kriptavičius et al., 2009; 

Misevičius and Baltrėnas, 2011). 1.1 paveiksle pateikti vidutiniai metiniai BSA 

susidarymo statistiniai duomenys ES šalyse (Report about food…, 2020). 

 

 

1.1 pav. Biologiškai skylančių atliekų kiekiai ES šalyse (Report about food…, 2020) 

Fig. 1.1. Quantity of biodegradable waste in EU countries  

(Report about food…, 2020) 

Iš pateikto paveikslo matyti, kad daugiausia BSA (10 387 tūkst. tonų) 

susidaro Vokietijoje, o mažiausiai – Maltoje (25 tūkst. tonų). Lietuvoje per metus 

susidaro vidutiniškai 581 tūkst. tonų BSA. Vidutiniškai ES šalyse per metus 

susidaro 2795 tūkst. tonų BSA. 

Šiuo metu didelis kiekis augalinės kilmės atliekų susidaro didėjant pasaulio 

gyventojų skaičiui, urbanizacijai (Hoornweg et al., 2013; Lohri et al., 2017). 

Apskaičiuota, kad kasdienis atliekų susidarymas pasaulyje iki XXI amžiaus 

pabaigos turėtų pasiekti daugiau kaip 11 milijonų tonų (Hoornweg et al., 2013). 

Taigi didėjančių atliekų kiekių tvarkymas tapo vienu svarbiausių klausimų, 

susijusių su tvariu žmonių visuomenės vystymusi. Didžiąją dalį (46 %) visų 

susidariusių atliekų sudaro BSA (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012), įskaitant 

maistines atliekas, kiemo atliekas, žemės ūkio atliekas ir perdirbimo atliekas. 

Todėl, siekiant sumažinti šių atliekų kiekius, prioritetinis klausimas yra 

veiksmingas BSA tvarkymas (Lohri et al., 2017; Ran Xiao et al., 2017). Vokietijos 

mokslininkai (Brosowski et al., 2016; Schüch et al., 2017) teigia, kad reikia labiau 
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išnaudoti visų BSA naudą, todėl šiam tikslui turi būti naudojamas optimalus 

tvarkymo metodas.  

Aplinkosauginiu požiūriu neigiamas pasekmes taip pat turi perteklinio 

veikliojo dumblo sandėliavimas nuotekų valyklų teritorijose arba jo išvežimas į 

sąvartynus, kuriuose vyksta anksčiau įvardyti procesai. Akivaizdu, kad 

komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo problemos yra aktualios dėl 

nepertraukiamo kasdienio susidarymo. Pavyzdžiui, UAB „Vilniaus vandenys“ 

surenka bei išvalo apie 115 500 m3 nuotekų per parą (Vandens tiekimas..., 2016). 

Europos Sąjunga 1991 m. gegužės 21 d. priėmė direktyvą Nr. 91/271/EEC 

dėl miesto nuotekų valymo, kurios pagrindinis tikslas – apsaugoti aplinką nuo 

žalingo nuotekų poveikio. Ši direktyva yra viena iš pagrindinių vandens politikos 

priemonių Europoje. Nustatyta, kad į Lietuvos gamtinę aplinką 2017 metais 

išleista 201,9 mln. m3 valytinų buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų. Pagal 

stojimo į Europos Sąjungą sutartį visa Lietuvos teritorija buvo įvardyta kaip 

eutrofikacijai jautri zona, kurioje nuotekoms išleisti taikomi griežtesni 

reikalavimai (Visuomenės informavimas..., 2020).  

Didėjant populiacijai ir jos koncentracijai miestuose, sparčiai didėja ir 

nuotekų dumblo kiekis (Mena et al., 2011). Dumblo kaupimosi problema 

egzistuoja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Pasaulinėje praktikoje nėra 

kokių nors vyraujančių nuotekų dumblo tvarkymo būdų: dumblas deginamas, 

kitur sandėliuojamas sąvartynuose arba kompostuojamas, naudojamas biokuro 

gamybai, žemės ūkyje bei pažeistų teritorijų (pvz., karjerų, išeksploatuotų 

durpynų ir kt.) rekultyvavimui, todėl, pasirenkant tvarkymo būdus, atsižvelgiama 

į ekologinę ir ekonominę padėtį (Visuomenės informavimas..., 2020). Lietuvos 

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2017 metais Lietuvos miestų nuotekų 

valymo įrenginiuose susidarė 42 487,5 tonos, o vienam gyventojui teko apie 15 

kilogramų nuotekų dumblo (skaičiuota sausomis medžiagomis). Pirmą kartą 

Lietuvoje buvo sutvarkyta daugiau dumblo nei jo susidarė – 43 117 tonos, taip pat 

pirmą kartą nedidelė dumblo dalis buvo sudeginta atliekų deginimo įrenginiuose 

(Visuomenės informavimas..., 2020). Pavyzdžiui, mokslininkai nustatė, kad 

Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje 2013 m. susidarė didžiausi 

nuotekų dumblo kiekiai ES šalyse (atitinkamai 2,05, 1,77 bei 1,09 milijonų tonų). 

Pažymėtina, kad Vokietijoje 53 % dumblo kiekio buvo sukompostuota ir apie 

47 %  sudeginta. Didžiojoje Britanijoje šie skaičiai siekė atitinkamai 70 % ir 16 

%, o Prancūzijoje – 73 % ir 19 % (Minimization of…, 2017). Kinijoje, 2012 m. 

susidarė apie 97 000 000 tonų nuotekų dumblo (dumblo drėgnis siekė 97 %) 

(Zhang et al., 2013; Cheng et al., 2014). 

1.2 paveiksle pateiktas dumblo tvarkymo būdų kitimas 2017 m. Lietuvoje. 

Nevalytos ir nepakankamai išvalytos nuotekos teršia paviršinius ir požeminius 

vandens telkinius, dirvožemį, o tai neišvengiamai daro žalą aplinkai. Nuotekose 

didžiąją medžiagų dalį sudaro maistinės medžiagos, tokios kaip azotas ir fosforas, 
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kurios gali pakenkti gėlo vandens ir jūrų aplinkai ir lemti eutrofikaciją – pernelyg 

greitą dumblių bei aukštesniųjų augmenijos formų augimą, kuris sutrikdo 

organizmų pusiausvyrą vandenyje ir daro neigiamą poveikį vandens telkinių 

būklei. (Visuomenės informavimas..., 2020). 

 

1.2 pav. Sutvarkyto dumblo kiekio pasiskirstymas pagal tvarkymo būdus  

(Visuomenės informavimas..., 2020) 

Fig. 1.2. Distribution of the amount of sludge by treatment methods  

(Visuomenės informavimas..., 2020) 

Nuotekoms tvarkyti aplinkosauginiu požiūriu būtinas efektyvus tvarkymo 

metodas (Karwowska, 2013). Iš pateikto paveikslo matyti, kad Lietuvoje dalis 

susidariusio nuotekų dumblo (apie 8 %) yra kaupiama saugojimo aikštelėse, dėl 

to biodujų gamybos reaktorių naudojimas nuotekų dumblui tvarkyti yra 

perspektyvi ir aktuali technologija. Pažymėtina, kad nuotekose ir nuotekų dumble 

aptinkami polichlorinti bifenilai (toliau – PCBs). Tai yra hidrofobiniai junginiai, 

kurie mažai tirpsta vandenyje, bet gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose ir 

aliejuose. PCBs tirpumas siekia 0,4–640 μg/l. PCBs – tai biologiškai skylanti 

medžiaga, atspari cheminiams veiksniams, pavyzdžiui, stiprioms rūgštims ir 

aukštai temperatūrai, o virimo temperatūra yra santykinai didelė (337–414 °C). 

PCBs plačiai naudojami pramoninėje gamyboje, daugiausia dėl labai gerų 

dielektrinių savybių. Šiam junginiui būdingas mažas elektros laidumas ir aukštas 

šilumos laidumas. PCBs buvo naudojamas kaip izoliacinės alyvos komponentas 

transformatoriuose, dielektrinėse medžiagose, kondensatoriuose ir kai kurioje 

kitoje elektros įrangoje. PCB turi toksinį poveikį organizmams. Toksiškumas 

priklauso nuo chloro atomo pozicijos bifenilo molekulėje (Preda et al., 2010; 

Urbaniak, 2007; Macherzyński et al., 2016). Mokslinėje literatūroje minima, kad 
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PCBs degraduoja esant anaerobinėms sąlygoms. Atlikus literatūros analizę, 

nustatyta, kad šių junginių skilimo laipsnis svyruoja. Komunalinio dumblo 

mišinyje, kuris fermentuojamas termofilinėmis sąlygomis, PCBs degradacijos 

(skilimo) laipsnis svyravo nuo 47 iki 84 %. Esant mezofilinėms sąlygoms, skilimo 

laipsnis buvo 33–93 % (Macherzyński et al., 2016; Benabdallah et al., 2007; 

Dabrowska et al., 2011). Nuotekų tvarkymo problema apima stabilizavimą ir 

galutinę nuotekų dumblo neutralizaciją. Lenkijos mokslininkai teigia, kad ES 

šalyse vidutiniškai susidaro 13 100 000 tonų nuotekų dumblo (pagal sausą 

medžiagą) (Rulkens, 2008; Rosinska, 2014).  

Saudo Arabijos mokslininkas (Demirbas 2006) teigia, kad ŠESD emisijos 

negali buti sumažintos nekontroliuojamais biodujų išmetimais iš netinkamai 

disponuotų organinių atliekų dideliuose sąvartynuose. Susirūpinimą kelia 

gyvulininkystės kompleksai. Mokslinikai Cunha et al. (2016), Bernd and Tomkins 

(2013) savo publikacijose pabrėžė, kad ši, ekonomiškai svarbi veikla, sukelia 

daug aplinkosauginių problemų, iš kurių pagrindinės – šiltnamio efekto dujos, 

organinės atliekos bei nuotekos. Pažymėtina, kad metanas susidaro ne tik 

biologiškai skylant atliekoms, bet ir dėl anaerobinių reakcijų gyvūnų virškinimo 

trakte. Akivaizdu, kad kuo didesnis bus galvijų skaičius, tuo daugiau emisijų 

(biodujų) išsiskirs į aplinką. Todėl ši problema yra kompleksinė. Mokslininkai 

Cunha et al. (2016) teigiai, kad, pavyzdžiui vien Brazilijoje, dėl emisijų iš 

organinų atliekų į aplinką išsiskiria apie 57 milijonų tonų CH4. Tuo tarpu Korejos 

mokslininkai Oh et al. (2007) nustatė, kad 2003 metais vien iš 410 000 kiaulių 

fermų Korejoje susidarė apie 140 000 tonų per dieną nuotekų. 1.1 lentelėje pateikti 

duomenys apie vidutinį gyvulių mėšlo susidarymą ES šalyse. 

1.1 lentelė. Gyvulių mėšlo kiekiai ES šalyse (Collection and analysis..., 2020) 

Table 1.1. Livestock manure quantities in EU countries (Collection and analysis..., 2020) 

Šalis Kiaulių 

mėšlas 

(kieta 

frakcija), 

tūkst. t 

Kiaulių 

mėšlas 

(skysta 

frakcija), 

tūkst. t 

Galvijų 

mėšlas 

(kieta 

frakcija), 

tūkst. t 

Galvijų 

mėšlas 

(skysta 

frakcija), 

tūkst. t 

Suminis 

mėšlo 

kiekis, tūkst. 

t 

1 2 3 4 5 6 

Airija 283 177 6655 1232 8347 

Belgija 575 359 8448 1564 10 946 

Bulgarija 72 45 1882 349 2348 

Čekija  176 110 4496 833 5615 
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1.1 lentelės pabaiga 

1 2 3 4 5 6 

Kipras 43 27 185 34 289 

Danija 1142 714 5133 950 7939 

Estija 34 21 793 147 995 

Suomija 128 80 3060 567 3835 

Prancūzija 1368 855 61948 11472 75 643 

Vokietija 2483 1552 43134 7988 55 157 

Graikija 87 54 2066 383 2590 

Vengrija 312 195 2336 433 3276 

Airija 136 85 22379 4144 26 744 

Italija 855 534 20406 3779 25 574 

Latvija 35 22 1267 235 1559 

Lietuva 83 52 2509 476 3120 

Liuksemburgas 7 5 655 121 788 

Malta 6 4 59 11 80 

Nyderlandai 1118 699 13315 2466 17 598 

Lenkija 1319 824 18993 3517 24 653 

Portugalija 216 135 4794 888 6033 

Rumunija 570 356 8943 1656 11 525 

Slovakija 68 43 1612 299 2022 

Slovėnija 40 25 1566 290 1921 

Ispanija 2428 1518 20060 3715 27 721 

Švedija 141 88 5126 949 6304 

SUMA 13725 8579 261820 48498 332 622 

Iš pateiktos lentelės matyti, kad ES šalyse susidaro dideli gyvulių mėšlo 

kiekiai (332 622 tūkst. tonų). Matyti, kad daugiausia mėšlo susidaro Prancūzijoje, 

Vokietijoje ir Ispanijoje (atitinkamai 75 643, 55 157 ir 27 721 tūkst. tonų).  

 Lietuvoje visoje žemės ūkio produkcijos struktūroje gyvulininkystės ūkiai 

užima apie 50 %. Iš šio skaičiaus su gyvulių ir paukščių auginimo veikla susiję 

20,4 % ūkių (iš jų: paukščių auginimu užsiima  6,2 %, kiaušinių gamyba – 2,6 % 

ūkių). Kasmet Lietuvoje auginama apie 10 milijonų paukščių 

(Bendra informacija..., 2017). Nustatyta, kad vienas paukštis generuoja 55–75 kg 

mėšlo per metus. Tai reiškia, kad Lietuvoje kasmet susidaro apie 550 tūkst. tonų 

paukščių mėšlo. Dalis jo yra naudojama kaip trąša, kita dalis – sandėliuojama 

atvirose aikštelėse, todėl sukeliama dujinių teršalų emisija į aplinkos orą. 

1.3 paveiksle yra pateiktas vidutinis metinis paukščių mėšlo susidarymas ES 

šalyse.  

Paukščių mėšle gali būti sunkiųjų metalų, pesticidų, patogeninių bakterijų ir 

kitų teršalų. Taip pat mėšlas gali būti palanki aplinka patogeninės mikrofloros 

dauginimuisi ir vystymuisi. Mėšle esančios maistinės medžiagos sukelia vandens 
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telkinių eutrofikaciją, o tai keičia vandens ekosistemų savybes. Keičiasi vandens 

telkinio biotos sudėtis. Dėl melsvabakterių dauginimosi padidėja ir fitoplanktono 

biomasė.  

 

 

1.3 pav. Paukščių mėšlo susidarymas ES šalyse (Collection and analysis..., 2020) 

Fig. 1.3. Poultry manure formation in EU countries (Collection and analysis..., 2020) 

Pagal pateiktą paveikslą (1.3 pav.) matyti, kad daugiausia paukščių mėšlo 

susidaro Prancūzijoje (16 320 tūkst. tonų) bei Ispanijoje (12 726 tūkst. tonų). 

Vidutiniškai ES šalyse susidaro apie 96 807 tūkst. tonų paukščių mėšlo per metus. 

1.2. Biodujų susidarymo sąlygos ir įtaka klimato 
kaitai  

Organinių medžiagų irimas gamtoje yra nuolatinis natūralus procesas. Jis 

paprastai užbaigia biologinių subjektų egzistavimo ciklą, kai sudėtingi organiniai 

junginiai skaidosi į elementarius, galimus tolesniam naudojimui produktus 

(Kvasauskas, 2009). Šio proceso galutinis produktas – biodujos. 

Biodujos – dujų mišinys, pagamintas iš anaerobiškai suskaidytos organinės 

medžiagos, pavyzdžiui, nuotekų, gyvulių mėšlo ir kitų atliekų. Šios medžiagos 

yra maisto šaltinis bakterijoms, gaminančioms svarbiausią biodujų 

komponentą – CH4. Pažymėtina, kad mėšlas yra pagrindinė organinė medžiaga, 

reikalinga biodujų gamybai anaerobiškai skaidant atliekas, tačiau ne vienintelė, 

nes šiam procesui tinkami ir kiti organinių atliekų šaltiniai (pvz., nuotekų 

dumblas, biologiškai skylančios atliekos, maisto pramonės atliekos, žemės ūkio 
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atliekos, gyvūninės kilmės šalutiniai produktai ir komunalinės atliekos) 

(Vorbrodt-Strzałka and Pikoń, 2013; Appels et al., 2008; Nasir et al., 2014; 

Demirbas et al., 2016; Demirer, 2016; Ferella et al., 2019). 

Kaip jau buvo minėta, biodujos išsiskiria vykstant anaerobinei organinių 

medžiagų fermentacijai, t. y. tokioje aplinkoje, kurioje yra labai mažas ir ribotas 

deguonies kiekis. Natūraliai šis procesas vyksta giliuosiuose vandens telkinių 

sluoksniuose, pvz., pelkėse, kur vyrauja redukcinė, o ne oksidacinė terpė. Tokiu 

būdu išsiskyriusios dujos turi nediddelę įtaką globaliniams klimato kaitos 

pokyčiams ir jų egzistavimas atmosferos sluoksniuose – būtina sąlyga 

temperatūrai mūsų planetoje palaikyti. Saulės radiacija, kuri prasiskverbia pro 

Žemės atmosferą, kaitindama ją, patenka į matomosios ir infraraudonosios šviesos 

bangų ilgio ribas. Spinduliai, kurie atsispindi nuo Žemės paviršiaus, yra 

„pagaunami“ ŠESD, ir todėl didėja atmosferos temperatūra (Oktyabrskiy, 2016). 

Mokslininkai Anderson et al. (2016) teigia, kad, be natūralaus šiltnamio efekto, 

vidutinė temperatūra mūsų planetoje siektų vos -21 °C, o esant šiam natūraliai 

susidariusiam efektui, dabartinė (vidutinė) žemės atmosferos temperatūra siekia 

14 °C. Tačiau, sandėliuojant organines medžiagas kitose anaerobinėse sistemose 

(sąvartynuose), susidaro antropogeniniai dirvožemio, hidrosferos ir atmosferos 

taršos šaltiniai, kurie, o ypač pastarieji, negrįžtamai spartina klimato pokyčius. 

   Taigi išsiskyrusios į atmosferą biodujos (kurių pagrindas yra CH4 ir CO2) 

sukelia šiltnamio efektą (Konate´ et al., 2013). Klimato kaita – didelė rizika, su 

kuria susidurė žmonija. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje, kuri įvyko 

2015 metų pabaigoje Paryžiuje, 195 šalys nutarė sumažinti ŠESD emisijas, kad 

atmosferos temperatūros padidėjimas, palyginti su laikotarpiu prieš 

industrializaciją, neviršytų 2 °C. Buvo akcentuota, kad po industrializacijos 

temperatūra jau padidėjo 0,6 °C, todėl pagrindinė Jungtinių Tautų užduotis yra 

neleisti temperatūrai padidėti daugiau kaip 1,4 °C (Anderson et al., 2016). Tačiau 

mokslininkų nustatyta, kad nepaisant visų CO2 emisijas mažinančių priemonių, 

kurios yra pritaikytos pasaulyje, atmosferinio CO2 koncentracija didėja apie 

2 ppm/metus. Patikimai klimato kaitos prognozei užtikrinti reikėtų nuodugnesnio 

supratimo apie CO2 emisijų šaltinius (Buchwitz et al., 2015). Šis teiginys galioja 

ir metanui CH4. Nustatyta, kad metano kiekis atmosferoje nuosekliai didėjo iki 

2000 metų, tačiau per 2000–2006 metų laikotarpį jo koncentracija išliko gana 

stabili ir didėjimas nebuvo užfiksuotas. Pradedant nuo 2007 metų, CH4 

koncentracija atmosferoje didėja apie 7–8 ppb/metus (0,007–0,008 ppm/metus). 

Pažymėtina, kad mokslininkai nerado priežasties, dėl ko metano koncentracija po 

2006 metų vėl pradėjo didėti (Buchwitz et al., 2015; Schneising et al., 2011). 

Daugiausiai ŠESD emisijų susidaro Kinijoje, todėl šios šalies valdžia nusprendė, 

kad iki 2020 metų, palyginti su 2005 metais, Kinija sumažins ŠESD emisijas iki 

40–45 %, ir iki 60–65 % iki 2030 metų (Zhang et al., 2016). ES iki 2020 m. ketina 

sumažinti išmetamą teršalų kiekį ne 20 %, o net 30 %, tačiau tuo atveju, jei kitos 
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ekonomiškai stipriausios šalys įsipareigos sąžiningai prisidėti prie šių visuotinių 

pastangų (Marčiukaitis et al., 2016).  Mokslininkai Govender et al. (2019) teigia, 

kad labiausiai investuojančios į atsinaujinančią energetiką šalys yra Kinija, JAV, 

Vokietija, Italija ir Indija. Pažymėtina, kad pagal gaminamą atsinaujinančią 

energiją pasaulyje pirmoje vietoje yra Kinija (21 %) (Freitas et al., 2019). 

Atsinaujinančios energijos dalis ES 2012 metais padidėjo iki 13 %, taigi esama 

prognozių, kad iki 2020 metų, ji padidės iki 21 %, o iki 2030 metų – iki 24  % 

(Travniček et al., 2018). 

Vadinasi, iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kad klimato kaitos problema yra 

kompleksinė ir reikalauja išsamių teorinių ir aplinkosauginių žinių. Ir nors biodujų 

emisijų į aplinką mažinimas tvarkant organines atliekas visiškai neišspręs klimato 

kaitos ir atmosferos taršos problemų, tačiau mažinant ŠESD emisijas būtina imtis 

aplinkosauginių priemonių tam, kad būtų galima išsaugoti mūsų planetą nuo 

destruktyvinių pokyčių. Mokslininkai Dehoust et al. (2010) Schüch et al. (2017) 

nustatė, kad Vokietijoje atliekų tvarkymas leidžia kasmet sumažinti CO2 emisiją 

(apie 56 milijonų tonų CO2 ekvivalente, palyginti su 1990 metų duomenimis). 

1.3. Biodujų energinis potencialas 

Energijos poreikio prognozavimas – viena iš svarbiausių valdžios priimamų 

politinių priemonių pasaulyje (Balat and Balat, 2009; Ediger and Akar, 2007). 

Energija – svarbus vystymosi veiksnys, kadangi jis stimuliuoja ir palaiko 

ekonominį augimą ir plėtrą (Berktay and Nas, 2008). Dėl didelio energijos 

poreikio industrializuotame pasaulyje ir aplinkos taršos problemų, atsiradusių dėl 

iškastinio kuro naudojimo, būtina plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius, 

kurie turėtų mažesnę neigiamą įtaką negu tradiciniai (Balat and Balat, 2009; 

Meher et al., 2006). Šis žingsnis link subalansuotos plėtros yra gyvybiškai svarbus 

(Sadecka et al., 2013). Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas yra 

aktualus dėl energijos poreikių augimo, ekonominės ir apliknkosauginės naudos 

(Navickas et al., 2011; Scarlat et al., 2018a). 

Vienas iš atsinaujinančių šaltinių – biomasė. Biologijos moksluose biomasė 

traktuojama kaip gyvos medžiagos kiekis, išreikštas gramais per ploto vienetą. 

Tuo tarpu energetikos sektoriuje biomasės apibrėžtis yra ribojama ir biomasė 

charakterizuojama kaip kuro šaltinis, susidarantis iš augalinių medžiagų ir 

organinių atliekų (pvz., gyvulių mėšlo arba nuotekų dumblo). Biomasė gali būti 

įvairi pagal savo savybes (pvz., dumblas, granulės, milteliai, fluidas ir pan.) 

(Acaroglu et al., 2005). Mokslininkai Hammad et al. (2018) teigia, kad biomasė 

sudaro apie 10–14 % viso pasaulio energijos tiekimo. 

Biotechnologijų (biodujų gamybos technologijų) taikymas – būdas perdirbti 

tam tikras biomasės rūšis. Šių technologijų taikymas ir tinkamas funkcionavimas 
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yra priskiriamas prie aplinkosaugos technologijų (Santosh et al., 2004). Biodujų 

technologijos yra veiksmingas būdas naudoti žemės ūkio atliekas ir mažinti 

aplinkos taršą, kadangi šių efektyvių technologijų taikymas, projektavimo ir 

montavimo darbai yra palyginti nebrangūs (Gao et al., 2019; Gil et al., 2015). 

Biomasės skaidymo metu išsiskiria degiosios dujos – tai biodujos, kurios 

priskiriamos prie alternatyvių energijos šaltinių, galinčių pakeisti iškastinį kurą 

(Shilton et al., 2013). Pažymėtina, kad biodujos – atsinaujinančios energijos 

šaltinis, nereikalaujantis jokių specifinių klimato salygų ir nepriklausantis nuo 

šalies geografinės padėties, t. y. šis energijos resursas yra nebrangus ir gali būti 

sėkmingai gaminamas bei naudojamas pasaulio šalyse (Taleghani and Kia, 2005). 

Manoma, kad surinkus ir panaudojus visą esamą pasaulyje augalinės kilmės 

(esančios ant žemės paviršiaus) biomasę, kuri savo sudėtyje turi anglies, būtų 

galima gauti energiją, kurios kiekis apie 100 kartų viršytų viso pasaulio metinį 

energijos poreikį (Acaroglu et al., 2005). Europos Sąjungos šalyse pastaruoju 

metu labai paplitusi anaerobinio organinių atliekų perdirbimo technologija 

(Navickas et al., 2007). Mokslininkai Schüch et al. (2017) teigia, kad 2020 metais 

anaerobinis organinių atliekų perdirbimas ir biodujų gamyba sudarys apie 7 % 

nuo bendro atsinaujinančios energijos kiekio Europos Sąjungoje. Tuo tarpu 

numatoma, kad 2020 metais bioenergijos dalis suvartojimo požiūriu padidės iki 

12 % (2005 metais ji siekė 5 %) (Scarlat et al., 2018; Scarlat et al., 2015).  

Mokslininkų (Balat and Balat, 2009; Nielsen et al., 2007) nustatyta, kad ES 

šalyse 2007 metais susidarė gana dideli mėšlo kiekiai (1578 milijonų tonų). Esant 

tokiam mėšlo kiekiui, 2007 metais ES šalyse iš viso susidarė 31,568 milijonų 

kubinių metrų biodujų, iš kurių metano buvo 20,519 milijonų kubinių metrų 

(vidutinė metano koncentracija biodujose siekė 65 %). Tuo tarpu biodujų 

energijos potencialas siekė 827 PJ (827 × 109 MJ) arba 18,5 milijonų tonų naftos 

ekvivalente (Nielsen et al., 2007; Balat and Balat, 2009). Iš šių duomenų matyti, 

kad energijos kiekiai, gauti naudojant biomasę, yra ganėtinai dideli. Be kita ko, 

šis faktas reiškia, kad biodujos yra efektyvi ir alternatyvi energija, kurią gaminant 

galėtų būti mažinama aplinkos tarša. Pavyzdžiui, Indijos mokslininkas (Kalia, 

2000) teigia, kad biodujų panaudojimas galėtų išspręsti ne tik dalį energinių 

Indijos poreikių, bet tuo pačiu sumažintų miškų, kurie naudojami kaip biokuro 

šaltinis, kirtimų skaičių šalyje. Lietuvoje taip pat šia linkme dirbama, pvz., iki 

2020 metų numatyta padidinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių 

energijos šaltinių dalį iki 20 % (Kirstukas ir Kilčiauskaitė, 2010). 

Siekiant palyginti biodujų ir kitų energijos šaltinių (kuro) energines vertes, 

mokslininkai nustatė atitinkamų šaltinių kaloringumą (1.2 lentelė). 

Iš pateiktos 1.2 lentelės matyti, kad biodujos pagal savo energinius rodiklius 

praktiškai prilyginamos akmens angliai, kurią sėkmingai gali pakeisti. Be to, 

katilinėse, kuriose akmens anglis naudojama kaip šiluminės energijos gamybos 

šaltinis, į aplinką išmetamas ganėtinai didelis kietųjų dalelių (KD) kiekis, dėl to 
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energetikos objektuose būtina įrengti valymo įrenginius (pvz., ciklonus, 

multiciklonus, elektrostatinius filtrus ir pan.). 

1.2 lentelė. Energijos šaltinių kaloringumai (Vorbrodt-Strzałka and Pikoń, 2013) 

Table 1.2. Calorific value of energy sources (Vorbrodt-Strzałka and Pikoń, 2013) 

Kuro tipas Kaloringumas, MJ/m3 Konversijos faktorius 

Biodujos 20–26 1,0 

Gamtinės dujos 33,5 0,77 

Dyzelinas 41,9 0,62 

Akmens anglis 24,3 1,10 

Biokuras 36,5 0,70 

Etanolis 29,6 0,85 

 

Taip pat, biokuro, gamtinių dujų degimo metu į aplinką patenka dujiniai 

teršalai (CO, NOX, SO2 ir kt.), kurie turi ilgą anglies ciklą. Taigi didžiausias 

iššūkis tyrėjams naudojant aplinkosauginius įrenginius yra apriboti vidutinę 

pasaulio temperatūros kilimą žemiau nei 2 ° C (Yadav et al., 2019). 

Turkijos mokslininkų teigimu, net 75 % visos jų šaliai reikalingos energijos 

tenka importuoti, nors pačioje Turkijoje yra ganėtinai dideli kiekiai 

atsinaujinančių energijos resursų (iš jų ir biomasės), kurių dabartinis 

panaudojimas nėra tinkamai išplėtotas, nes kol kas dar yra vystymosi stadijoje. 

Turkijoje biomasės potencialas, remiantis iš Energetikos ir gamtinių resursų 

ministerijos gautais duomenimis, siekia 8,6 milijonų tonų naftos ekvivalente, iš 

kurių 6 milijonai tonų yra naudojami šildymui (Yelmen and Çakir, 2016). Tuo 

tarpu Kinijos mokslininkai yra nustatę, kad naudojant mažo našumo biodujų 

gamybos įrenginius provincijose arba fermose kiekvienas ūkininkas (Kinijos 

atveju) savo vietinėms reikmėms gali pagaminti vidutiniškai apie 385 m3 biodujų 

per metus (Xinyu, 2011).  

Mokslinėje literatūroje kai kurie autoriai išskiria tik 2 pagrindines biodujų 

komponentes: metaną CH4 bei anglies dioksidą CO2. Jų koncentracijos 

vidutiniškai siekia 60–70 % ir atitinkamai 30–40 %. Tačiau biodujų sudėtyje 

(priklausomai nuo skaidomos biomasės) yra ir kitų dujų (vandenilio sulfido, 

vandenilio, amoniako, azoto, deguonies, vandens garų), kurių koncentracijos būna 

mažos (1.4 pav.) (Jingura and Matengaifa, 2009; Yaldiz et al., 2011; 

Quintino et al., 2018). Mokslininkų Rollo et al. (2017) teigimu, biodujose, 

priklausomai nuo skaidytos bioįkrovos, gali būti azoto (iki 5 %) ir amoniako (iki 

1 %).  
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1.4 pav. Kokybinė biodujų sudėtis (Jingura and Matengaifa, 2009; Yaldiz et al., 2011; 

Quintino et al., 2018) 

Fig. 1.4. Qualitative composition of biogas (Jingura and Matengaifa, 2009; Yaldiz et al., 

2011; Quintino et al., 2018) 

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad biodujos yra vertingos tuo atveju, jei metano 

koncentracija jose siekia daugiau kaip 60 % (Baltrėnas and Kvasauskas, 2008). 

Tačiau ne visos organinės atliekos yra tinkamos biodujų gamybai. Pavyzdžiui, 

VGTU Aplinkos apsaugos katedros mokslininkas M. Kvasauskas kartu su 

moksliniu vadovu prof. P. Baltrėnu eksperimentiškai nustatė, kad metano 

koncentracija biodujose, naudojant margarino atliekų biomasę, siekia vos 4 % 

(Kvasauskas, 2009). Biodujose su maža CH4 koncentracija dažniausiai yra 

ganėtinai didelis CO2 kiekis (>55 %). Pasaulinėje praktikoje tokios (neaukštos 

kokybės) biodujos yra naudojamos kaip maisto šaltinis augalams šiltnamiuose, 

kuriuose yra naudojami atviro tipo degikliai arba dujinės lempos. 

Biodujos gali efektyviai pakeisti tradicinį kurą, tačiau tai tiesiogiai priklauso 

nuo biodujas gaminančio įrenginio (biodujų gamybos reaktoriaus) darbinės 

talpos.  

Mokslinėje literatūroje yra daug formulių, aprašančių metano dujų išeigą. 

Pavyzdžiui, Turkijos mokslininkai (Berktay and Nas, 2008) tyrė biodujų išeigą ir 

nuotekų dumblo utilizacijos potencialą. Skaičiavimuose jie naudojo tokią 

formulę: 

 𝑉𝐶𝐻4 = 0,35 [(𝑆0 − 𝑆)𝑄 (10
−3 𝑔

𝑘𝑔
) − 1,42𝑃𝑥], (1.1) 

čia VCH4 – metano tūris, pagamintas esant stardartinėms sąlygoms, m3; Q – tūrio 

debitas, m3/d; S0 – biocheminis deguonies suvartojimas (BDS) įtekėjime, mg/l; 

S – biocheminis deguonies suvartojimas (BDS) išekėjime, mg/l; 0,35 – teorinis 
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konversijos faktorius, nurodantis metano kiekį, pagaminto iš pilnos 1 kg BDS 

konversijos į metaną ir anglies dioksidą, m3 CH4/kg BDS; Px – ląstelių audinių 

neto masė, pagaminta per dieną, kg/d. 

Taip pat, projektuojant biodujų gamybos reaktorius namams arba pramonei, 

pagal organinio junginio molekulinę sudėtį galima nustatyti numatomą CH4 ir 

CO2 išeigą, taikant Buswell‘o lygtį (Kvasauskas, 2009)  

CnHaOb + (
n−a

4
−
b

2
)H2O = (

n

2
−
a

8
+
b

4
) CO2 + (

n

2
−
a

8
+
b

4
) CH4, (1.2) 

čia n – anglies atomų skaičius; a – vandenilio atomų skaičius; b – deguonies atomų 

skaičius. 

Bendra metano degimo formulė (Горение…, 2017): 

    CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.          (1.3) 

Pažymėtina, kad deginant iškastinį kurą susidaro daug toksinių ir šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų, įskaitant sieros dioksidą, anglies dioksidą ir azoto oksidą, 

dėl kurių blogėja aplinkos būklė ir skatinamas visuotinis klimato atšilimas 

(Verhelst and Wallner, 2009; John et al., 2011; Yang, 2017). Matyti, kad deginant 

metaną, gaunami tokie degimo produktai, kaip anglies dioksidas ir vandens garai. 

Nesusidaro nei NOX, nei CO, todėl galima daryti išvadą, kad metanas yra 

ekologiškas kuras ir gali būti priskiriamas „žaliai“ energijai. Taip pat mokslininkų 

(Hasan et al., 2016) teigimu, perdirbtas substratas gali būti panaudotas kaip trąšos, 

nes jis turi daug amonio ir kitų maistinių medžiagų. 

1.4. Mikrobiologiniai anaerobinio bioįkrovos 
skaidymo procesai  

Anaerobinis skaidymas – kompleksinis procesas, susidedantis iš organinės 

medžiagos transformacijos į biodujas (Mei and Peng, 2016). Mokslininkai 

Olcay and Kocasoy (2004) teigia, kad iki 90 % biologiškai skylančių atliekų 

masės yra konvertuojama į biodujas. Biodujų energinė vertė (metano kiekis ir 

koncentracija) tiesiogiai priklauso nuo organinės medžiagos kiekio ir 

mikrobiologinių procesų. Dviejų grupių mikroorganizmai (rūgštinės ir 

metanogeninės bakterijos) dalyvauja metaninio rauginimo procese šiuose 

(hidrolizės, acidogenezės ir acetogenezės, metanogenezės) etapuose. Procesuose 

dalyvauja daug įvairių mikroorganizmų, bet pagrindinė grupė – metanogeninės 

bakterijos (Aryal et al., 2018). Šios bakterijos priklauso anaerobinių 

mikroorganizmų grupei, kuri gali skaidyti angliavandenilius (Bonin et al., 2004). 

Metanogeninės bakterijos būna trijų rūšių (Метаногенные бактерии…, 2017): 

1) pirmosios rūšies atstovai turi išlenktų arba tiesių lazdelių formas. Jų dydis 
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siekia iki 307 µm. Šių bakterijų kolonijos suformuoja „siūlą“, dauguma iš jų yra 

nejudančios; 2) antrosios rūšies atstovai turi sferines ląsteles, kurių dydis siekia 

0,5–10 µm. Šios ląstelės gali būti tiek pavienės, tiek gali  būti išsidėsčiusios 

poromis arba kolonijose. Be to, būna ir judančių, ir nejudančių formų; 3) trečiosios 

rūšies atstovai – nejudančios bakterijos, turinčios sferos formas, paprastai jų dydis 

siekia 1,5–2,5 µm. Šios bakterijos dažniausiai yra išdėsčiusios kolonijose. 

Metanogeninės bakterijos (toliau – metanogenai) negali kvėpuoti deguonimi, 

nes deguonis šioms bakterijoms yra toksiškas. Galutinis elektronų perdavimo 

akceptorius yra ne deguonis, o anglį turintys junginiai. Dažniausiai elektronų 

perdavimo akceptorius – anglies dioksidas arba acto rūgštis (Lin et al., 2017): 

  CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O;          (1.4) 

  CH3COOH → CH4 + CO2.          (1.5) 

Pirmojo etapo (hidrolizės) metu organinė medžiaga fermentuojama 

ekstraląsteliniais mikroorganizmų fermentais (ląsteliena, amilaze, proteaze ir 

lipaze). Bakterijos naikina ilgas sudėtingų angliavandenilių, tokių, kaip proteinai 

ir lipidai, grandines ir sudaro trumpąsias grandines. Rūgštinės bakterijos 

(Aminobacterium, Acidaminococcus, Desulfovibrio) , kurios dalyvauja biodujų 

susidarymo antrajame etape (acidogenezėje), skaido sudėtingus organinius 

junginius (ląstelienos, baltymų, riebalų ir kt.) į paprastesnius junginius. 

Pažymėtina, kad antrojo etapo metu taip pat vyksta acetogenezės procesas, kuriuo 

metu skaidomos karboksirūgštys ir alkoholiai. Taigi rauginimo terpėje atsiranda 

pirminiai rūgimo produktai – lakiosios riebalų rūgštys, vandenilis, acto rūgštis, 

skruzdžių rūgštis ir kt. (Biodujų gamybos..., 2017; Aryal et al., 2018). 

Acetogeninė reakcija (Ацетогенные…, 2017): 

              2CO2 + 8H
+ + 8e− → CH3COOH+ 2H2O.        (1.6) 

Nustatyta, kad 70 % viso metano kiekio gaminama iš acetato. Todėl acetato 

vaidmuo biodujų gamybos procese yra itin svarbus (Li et al., 2016). Bendra 

biodujų gamybos proceso schema yra pateikta 1.5 paveiksle. 

Pažymėtina, kad pirmojo ir antrojo etapų metu terpės pH reikšmė būna 

mažiausia (terpė yra neutrali, 8,0 > pH > 6,0). Mokslininkai (Lin et al., 2017) 

nustatė pH priklausomybę nuo eksperimento dienų skaičiaus, naudojant nuotekų 

dumblo bioįkrovą. Per pirmąsias 5 paras nuo eksperimento pradžios pH reikšmės 

padidėjo iki 7,4. Tęsiant tyrimą, mokslininkai nustatė, kad praėjus 20 parų nuo 

eksperimentinių tyrimų pradžios, pH reikšmė padidėjo iki 7,55. Po 30 parų pH 

kitimas nebuvo užfiksuotas ir iki 55 paros pH siekė 7,60.  
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1.5 pav. Biodujų gamybos proceso etapai 

Fig. 1.5. Stages of biogas production process 

Metaną gaminančios bakterijos, dalyvaujančios trečiajame etape, skaido 

junginius su maža molekuline mase. Pažymėtina, kad rūgštinės ir metanogeninės 

bakterijos sąveikauja simbiotiškai. Iš vienos pusės, rūgštinės bakterijos sudaro 

palankią aplinką su reikiamais metanogeninėms bakterijoms parametrais, iš kitos 

pusės – metanogeninės bakterijos naudoja rūgštinių bakterijų sudarytus tarpinius 

junginius. Be šios sąveikos, reaktoriuje galėtų išsivystyti nepalankios sąlygos 

abiejų rūšių mikroorganizmams. Būtina pabrėžti, kad hidrolizinės ir 

fermentacinės bakterijos yra labai gerai prisitaikančios prie aplinkos, turi trumpus 

reprodukcijos ciklus ir aukštą metabolizmą. Savo ruožtu, metanogenų 

reprodukcija vyksta lėtai, jų kolonijos yra jautresnės terpės pokyčiams (pvz., pH 

arba temperatūrai) (Maitra and Dill, 2015; Yang et al., 2017). Siekiant užtikrinti 

metano gamybos procesą, būtina palaikyti tinkamas pradines sąlygas 

metanogenams: neutrali terpė (pH = 6,50–7,50). Šios sąlygos nėra optimalios 

hidrolizinėms ir fermentacinėms bakterijoms (optimali terpė jų egzistavimui ir 

reprodukcijai – pH = 4,50–5,50), tačiau, kaip jau buvo minėta, šių rūšių 

mikroorganizmai dėl savo ypatumų gerai adaptuojasi prie suboptimalių aplinkos 
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sąlygų (Yang et al., 2017; Leke et al., 2013; Jariyaboon et al., 2015). Pažymėtina, 

kad didelė amoniako azoto koncentracija bioįkrovoje fermentacijos procesui turi 

neigiamą įtaką (Wang et al., 2018). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, 

mokslininkų (Aworanti et al., 2017) teigimu, lakiųjų riebalų rūgščių perteklinis 

kiekis bioįkrovoje sumažina pH ir tokiu būdu metanogeninių bakterijų augimo 

greitis yra nuslopinamas. 

1.5. Biodujų gamybai naudojamos reaktorių 
konstrukcijos  

Metanas – atsinaujinantis kuro šaltinis, kuris gali būti naudojamas vietoj tradicinio 

iškastinio kuro (Ylitervo et al., 2013). Metano gamybai yra naudojami specialūs 

įrenginiai – biodujų gamybos reaktoriai. Pagal veikimo principą biodujų gamybos 

reaktoriai gali būti periodinio ir nuolatinio veikimo. Šiais reaktoriais pagamintos 

biodujos yra saugomos specialiose talpyklose. 

Periodinio veikimo biodujų gamybos reaktoriai yra pakraunami ir iškraunami 

periodiškai. Visas jų darbinis tūris yra iš karto užpildomas apdorojimui skirta 

bioįkrova. Pašildžius bioįkrovą, biodujos pradeda išsiskirti tik po kelių dienų. Po 

bioįkrovos degazacijos, ji pakeičiama nauja ir procesas kartojamas. Šio tipo 

biodujų gamybos reaktorių dujų išeiga nėra pastovi. Iš pradžių biodujų išeiga 

laikui bėgant didėja tol, kol pasiekia maksimumą, o po to palaipsniui pradeda 

mažėti. Šio tipo biodujų gamybos reaktorių trūkumas – palyginti ilgas substrato 

išlaikymo biodujų gamybos reaktoriuje laikas bei mažas ir netolygus biodujų 

išgavimas. Be to, keičiant bioįkrovą, su ja pašalinami ir mikroorganizmai. 

Pagrindinis privalumas yra tas, kad juose labiau suskaidomos organinės 

medžiagos. Nuolatinio veikimo biodujų gamybos reaktoriuose bioįkrova 

pašalinama ne visa iš karto, o palaipsniui ir nustatytomis dalimis: į biodujų 

gamybos reaktorių pridedama dalis naujai paruoštos biomasės, tiek pat 

pašalinama degazuotos. Praktikoje šalinama ne daugiau kaip 10 % nuo biodujų 

gamybos reaktoriaus darbinio tūrio atidirbtos bioįkrovos, tačiau tai priklauso nuo 

sisidarančių atliekų kiekio (Sukurto mažų gabaritų..., 2016). 

Praktikoje biodujų gamybos reaktoriai gaminami iš gelžbetonio arba metalų. 

Šios medžaigos pasižymi ilgaamžiškumu, stiprumu, cheminiu ir biologiniu 

atsparumu  bei dideliu atsparumu statinėms ir dinaminėms apkrovoms. Praktikoje 

(ypač mažame ūkyje) plačiai naudojami plastikinio tipo biodujų gamybos 

reaktoriai, kadangi pagamintose biodujose esančios vandenilio sulfido dujos gali 

padaryti neigiamą įtaką konstrukciniams elementams. Dažniausiai naudojama 

medžiaga – polietilenas arba polipropilenas.  

 1.6 paveiksle yra pateikti pagrindiniai biodujų gamybos reaktorių tipai, kurie 

yra plačiai taikomi pasaulinėje praktikoje. 
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    a)        b)       c)                        d)  

1.6 pav. Biodujų gamybos reaktorių tipai: a) horizontalus reaktorius; b) vertikalus 

reaktorius su biodujų kupolu; c) vertikalus reaktorius be kupolo su atskira biodujų 

talpykla; d) mažų matmenų biodujų gamybos reaktorius  

(Is large scale..., 2020; India eyes..., 2020; Novel biogas..., 2020; Our waste…, 2020) 

Fig. 1.6. Types of biogas production reactors: a) horizontal reactor; b) vertical reactor 

with biogas dome; c) vertical reactor without dome with separate biogas tank;  

d) small scale biogas production reactor  

(Is large scale..., 2020; India eyes..., 2020; Novel biogas..., 2020; Our waste…, 2020) 

Tačiau, atlikus patentų analizę, nustatyta, kad biodujų gamybos reaktoriai 

gali būti gaminami iš skirtingų medžiagų, taip pat jie gali būti skirtingos 

konstrukcijos, konfigūracijų ir paskirties. Pavyzdžiui, patento 

Nr. CN209276525U autoriai sukūrė mažų matmenų biodujų gamybos reaktorių, 

kurio naudingas tūris skirtas biodujų gamybai iš virtuvės atliekų. Patento schema 

pateikta 1.7 paveiksle.  

 

1.7 pav. Mažų matmenų biodujų gamybos reaktorius: 1 – variklis; 2 – temperatūros 

jutiklis; 3 – izoliacijos sluoksnis; 4 – šilumnešio cirkuliacijos sistema; 5 – biodujų 

talpykla; 6 – biodujų kanalas (Jungfeng et al., 2019) 

Fig. 1.7. Small-scale biogas production reactor: 1 – engine; 2 – temperature sensor; 

3 – insulation layer; 4 – heat carrier circulation system; 5 – biogas tank; 6 – biogas 

channel (Jungfeng et al., 2019) 
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Reaktorius tūri keturius atvamzdžius skirtus maišymo homogeniškumui tirti. 

Taip pat, akcentuojamas dėmesys į reaktoriaus automatinį darbą papildomai 

įrengiant maišymo procesų ir biodujų matavimo sistemas. Tokio tipo vienos 

pakopos reaktorius puikiai tinka smulkiems ūkiams. Maišymas užtikrinamas trijų 

ašmenų mechanine maišykle. 

Praktikoje taip pat plačiai yra taikomi membraniniai biodujų gamybos 

reaktoriai. Patento Nr. US2012118808A1 autoriai siūlo tokią konstrukciją: 

 

1.8 pav. Membraninis biodujų gamybos reaktorius: 1 – korpusas; 2 – membrana; 

3 – organinės medžiagos tiekimas; 4 – recirkuliacijos siurblys (Bae et al., 2012) 

Fig. 1.8. Membrane biogas production reactor: 1 – housing; 2 – diaphragm; 3 – organic 

material supply; 4 – recirculation pump (Bae et al., 2012) 

Šio išradimo tikslas – sukurti nuotekų nuotekų dumblo tvarkymo sistemą, 

leidžiančią efektyviau valyti buitines ir pramonines nuotekas biologiniu būdu, ir 

sumažinti eksploatavimo sąnaudas. Viena iš technologijos privalumų yra 

galimybė naudoti šį biodujų gamybos reaktorių kartu su aerobinio apdorojimo 

sistemomis (ne tik su anaerobinėmis sistemomis). Autoriai teigia, kad šios 

technologijos taikymas padidina biomasės sulaikymą, bet tuo pačiu metu 

sumažina membranų užsikimšimą. 

Analizuojant patentus, pastebėta, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas 

automatinio valdymo sistemoms, įskaitant skaidomos bioįkrovos paėmimui. Šis 

procesas tirtas patente CN207181098U. Technologinė schema pateikta 

1.9 paveiksle. Mėginių sistemos automatizavimas yra svarbus inžinierinis 

sprendimas, kadangi biodujų jėgainėse yra apsinuodijimo dujomis rizika. Mėginių 

paėmimo technologija susideda iš vamzdžio, ant kurio tvirtinamos mėginių 

paėmimo talpos (50 ml tūrio). Reikiamas pasiurbimo slėgis yra 

užprogramuojamas siurbliu. Prieš vakuuminį siurblį yra įrengta talpa, skirta 

pertekliniam bioįkrovos kiekiui. Bioįkrova į kanalą patenka pro specialią sklendę. 

Ši technologija taikoma siekiant atlikti mikrobiologinius tyrimus arba bioįkrovos 
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pH ir kitų parametrų kontrolei. Ši technologija yra reikalinga siekiant sumažinti 

perteklinio deguonies pateikimo į sistemą tikimybė mėginių paėmimo metu. Šios 

technologijos trūkumas – papildomo siurblio naudojimas siekiant užtikrinti 

vakuumą mėginių paėmimo metu. Sistemoje naudojamo mėginių ėmimo kanalo 

medžiaga turi būti atspari vandenilio sulfido poveikiui.    

 

1.9 pav. Bioįkrovos mėginių paemimo sistema: 1 – biodujų gamybos reaktorius; 

2 – mėginio ėmimo kanalas; 3 – filtras; 4 – mėginio kolbos; 5 – išsiplėtimo kolba; 

6 – vakuuminis siurblys (Du et al., 2018) 

Fig. 1.9. Bioloading sampling system: 1 – biogas production reactor; 2 – sampling 

channel; 3 – filter; 4 – sample flasks; 5 – expansion flask; 6 – vacuum pump  

(Du et al., 2018) 

Nagrinėjant kitų autorių patentus ir patentines paraiškas būtina paminėti 

patente Nr. MX2017011071(A) nagrinėjamo įrenginio schemą, kuri yra pateikta 

1.10 paveiksle. 

 

    a)                     b) 

1.10 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktorius su šešių ašmenų maišykle:  

a) biodujų gamybos reaktoriaus bendra schema; b) maišyklės 3D vaizdas; 

1 – reaktoriaus korpusas; 2 – maišyklės rotorius (Ramirez et al., 2019) 

Fig. 1.10. One-stage biogas production reactor with six-blade stirrer:  

a) general scheme of biogas production reactor; b) 3D view of the mixer; 

1 – reactor housing; 2 – stirrer rotor (Ramirez et al., 2019) 
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Minėtame išradime autoriai paminėjo vieną iš pagrindinių biodujų gamybos 

reaktoriaus eksploatavimo problemų – nepakankamą bioįkrovos sumaišymą, dėl 

kurio atsiranda „mirties zonos“ bakterijoms. Patento autoriai teigia, kad jų 

suprojektuota šešių ašmenų maišyklė galėtų efektyviai sumaišyti biomasę, taip 

padidėtų masės ir šilumos mainai ir bakterijų metabolizmo efektyvumas. 

Pažymėtina, kad šis išradimas galėtų būti pritaikytas ne tik biodujų gamybai, bet 

ir aerobinių, fotosintezės bei kitų mikroorganizmų kultivavimo procesams. 

Biodujų gamybos procesą tyrė Pietų Korėjos mokslininkai 

(Myeong et al., 2019). Jų patente (Nr. KR 20190018902 A) yra nagrinėjamas 

anaerobinio skaidymo įrenginys ir metodas (1.11 pav.). 

 

 

1.11 pav. Anaerobinio skaidymo įrenginys ir metodas: 1 – pirmoji kamera; 2 – H2S 

talpykla; 3 – organinės medžiagos tiekimo kanalas; 4 – antroji kamera (Ban et al., 2015) 

Fig. 1.11. Anaerobic digestion device and method: 1 – first chamber; 2 – H2S tank; 

3 – organic matter supply channel; 4 – second chamber (Ban et al., 2015) 

1.11 paveiksle pateiktame įrenginyje yra dvi pagrindinės kameros. Pirmoji 

kamera, kurioje dominuoja sulfatus redukuojančios bakterijos (tačiau terpėje taip 

pat yra acidogeninių bakterijų), skirta H2S sudarymui ir nuvedimui į tam tikrą H2S 

talpyklą, kuri yra išdėstyta virš kameros. Antroji įrenginio kamera yra sujungta su 

pirmąja, tačiau šioje kameroje vyksta metanogenezės procesai. Pažymėtina, kad 

metanogenezei yra naudojamas pirmojoje kameroje apdorotas substratas. 

Pagamintas metanas yra surenkamas į specialią talpyklą (kuri taip pat išdėstyta 

virš kameros). Patento autoriai teigia, kad tokiu selektyviniu būdu gaminamos 

dujos yra išvalytos nuo H2S. Tačiau šiame patente nėra suprojektuota maišyklė, 
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kuri galėtų efektyviau šį procesą stabilizuoti ir optimizuoti. Bioįkrovos maišymas 

biodujų gamybos reaktoriuose yra viena iš pagrindinių sąlygų, reikalingų biodujų 

gamybos proceso efektyvumui užtikrinti. 

Pagal maišymo būdą skirstomi 3 pagrindiniai biodujų gamybos reaktorių tipai 

(Серебренникова, 2014): 1) su mechaniniu maišymu. Šio maišymo tipo 

privalumai – efektyvūs masės mainai. Tačiau, priklausomai nuo bioįkrovos 

klampumo bei maišyklės menčių tipo, dėl pasipriešinimo maišymo metu galimas 

elektros energijos išlaidų padidėjimas; 2) su pneumatiniu maišymu. Pneumatinis 

maišymas (maišymas, kuris atliekamas suslėgtų biodujų tiekimu į biodujų 

gamybos reaktorių) pasižymi tolygiu bioįkrovos maišymu, bet masės mainų 

procesas yra lėtas, ir stambios (nesusmulkintos) frakcijos atliekos arba klampi 

bioįkrova trukdo dujų burbuliukams tinkamai maišyti bioįkrovą. Be to, 

papildomai reikia įrengti dujų kompresorių, dėl to gali padidėti elektros energijos 

sąnaudos; 3) su hidrodinaminiu maišymu. Hidrodinaminio maišymo privalumai 

apima paprastą eksploataciją, tačiau, esant tokiam maišymui, gali susidaryti 

skirtingos pagal pH, temperatūrą ir koncentracijas zonos. Įrengiamas papildomas 

siurblys, dėl to didėja elektros energijos sąnaudos. Taip pat dėl siurblio menčių  

smulkinamos mikroorganizmų grupės, todėl gali sumažėti biodujų išeiga. Be to, 

bioįkrova turi būti kruopščiai susmulkinta, kad neužkimštų siurblio. 

Pagal pateiktą informaciją galima padaryti išvadą, kad mažame ūkyje geriau 

naudoti mechaninę maišyklę dėl jos universalumo ir pritaikymo galimybės 

skaidant įvairaus klampumo organines medžiagas.  

Pagrindinis biodujų gamybos reaktorių trūkumas yra ganėtinai dideli elektros 

energijos poreikiai, norint palaikyti optimalią temperatūrą kamerose, 

perpumpuojant organinę masę iš vienos kameros į kitą (pvz., iš paruošimo 

kameros į biodujų gamybos kamerą) taikant nuotekų siurblius. Be to, 

priklausomai nuo įkrovos klampumo, anaerobinėje kameroje gali susidaryti 

skirtingos pagal sumaišymą ir temperatūrą zonos, kurios daro neigiamą įtaką 

mikroorganizmų reprodukcijai. Šiai problemai išspręsti konstrukciją būtina 

modifikuoti. Biodujų gamybos reaktoriaus modifikacijos galėtų suteikti galimybę 

optimizuoti biodujų gamybos procesą. Konstrukcija turėtų būti suprojektuota taip, 

kad atitiktų pagrindinius inžinerinius principus: efektyvumą, ekonomiškumą ir 

patikimumą. Šie principai pasiekiami taikant kelis sprendimus: 1) bioįkrovai 

sumaišyti reikia naudoti tik vieną elektrinį variklį; 2) tarpinę kamerą panaudoti 

bioįkrovos parametrams optimizuoti; 3) mechaninę maišyklę modifikuoti, 

siekiant palaikyti skaidomą bioįkrovą homogeninėje būsenoje per visą darbinį 

įrenginio tūrį. Nagrinėjant patentus, pastebėta, kad modifikuojant vidinę biodujų 

gamybos reaktoriaus konstrukciją, naudojamas papildomas ventiliatorius 

viršutinėje dalyje (1.12 pav.) (Косюк et al., 2007). Sudaromas dujų sūkurys, kuris 

limituoja putų susidarymą. Pateikto išradimo autoriai taip pat naudoja specialią 

maišyklę. Maišymo elementai sukasi aplink maišyklės veleną. Maišymas į apačią 
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vyksta mechanizuotai, tačiau į viršutinę padėtį mentės grįžta plūdės pagalba, kuri 

yra kiekvienos mentės centrinėje dalyje. Toks maišymas užtikrina skaidomos 

bioįkrovos palaikymą homogeninėje būsenoje, tačiau tam tikrose zonos (ypač prie 

vidinės sienelės) gali susidaryti tankesnės vietos, kurios gali padaryti įtaką 

biodujų gamybos procesui.  

 

1.12 pav. Biodujų gamybos reaktorius su viršutinės dalies ventiliatoriumi  

(Косюк et al., 2007) 

Fig. 1.12. Biogas production reactor with an upper fan (Косюк et al., 2007) 

Analizuojant mokslinius darbus, būtina paminėti Vanitha et al. (2019). 

Mokslinikai tyrė laboratorinį biodujų gamybos reaktorių ir bakterijų kamienų 

gebėjimą skaidyti nitrogliceriną mineralinių druskų terpėje optimalioje 

temperatūroje. Guo et al. (2019) pritaikė kelių sluoksnių biodujų gamybos 

reaktorių, siekdami padidinti amoniako pašalinimą naudojant biosurfaktantą, 

kuris buvo išgautas iš anaerobiniu būdu perdirbto kiaulių mėšlo. Ohimain and Izah 

(2017) naudojo palmių aliejaus gamyklos nuotekas biodujoms gaminti. 

Eksperimentiniams tyrimams buvo naudojami kelių tipų bioreaktoriai, įskaitant 

nepertraukiamo maišymo reaktorių (CSTR). 

1.6. Temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos 
reaktoriaus anaerobinėje kameroje teorinių tyrimų 
apžvalga 

Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos biodujų gamybos kokybei ir kiekiui, yra 

šilumos perdavimas ir tolygus temperatūros biodujų gamybos reaktoriuose 

pasiskirstymas. Skaičiuojant šilumos pasiskirstymą, gali būti atsižvelgiama į dvi 
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skysčio klampio rūšis: niutoninę ir neniutoninę (Zashkova et al., 2005). Savo 

darbe mokslininkai naudojo organinę įkrovą, siekdami biodujų reaktoriuje ištirti 

šilumos perdavimo procesus. Tirta organinė įkrova gali būti laikoma neniutoniniu 

skysčio klampio tipu. Konvekcinio šilumos perdavimo skaičiavimams biodujų 

gamybos reaktoriaus viduje  galima naudoti šią lygtį (Zashkova et al., 2005): 

     𝑁𝑢 = 𝑐1 · Re
𝑐2 · (

𝜇0

𝜇
)
𝑐3

,            (1.7) 

čia Nu – Nuselto skaičius; c1, c2, c3 – konstantos; μ0 – plastiškas klampis; μ – 

biomasės klampis; Re – Reinoldso skaičius. 

Konstantos c1, c2 ir c3 buvo nustatytos iš (Zashkova et al., 2005) pateiktų 

duomenų, kurie buvo gauti remiantis matematiniu modeliavimu. Nuselto skaičių 

galima išreikšti lygtimi (Zashkova et al., 2005): 

   𝑁𝑢 =
ℎ𝑐·D𝑟

𝐾𝑓
,               (1.8) 

čia Dr – biodujų gamybos reaktoriaus skersmuo; hc – konvekcinio šilumos 

perdavimo koeficientas; Kf  – biomasės šiluminis laidumas. 

Taigi, temperatūros pasiskirstymas ir fluido dinamika tiesiogiai priklauso nuo 

biomasės maišymo ir substrato (organinės įkrovos) fizikinių parametrų, 

naudojamų biodujų gamybai (pvz., klampio ir šiluminio laidumo). 

Darbo tikslas (Ebrahimi et al., 2009) buvo ištirti maišyklės sukimosi poveikį 

šilumos perdavimui reaktoriaus viduje ir sudaryti konvekcinio šilumos perdavimo 

koeficiento nustatymo modelį. Šiame darbe šilumos paskirstymo procesų tyrimo 

ir šilumos perdavimo koeficientui nustatyti kaip substratas buvo naudotas vanduo 

(Niutoninis skystis). 

Konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas gali būti apskaičiuotas 

naudojant šią lygtį (Dostal et al., 2010): 

  𝑁𝑢 = 𝑎 · 𝑅𝑒
𝑚 · 𝑃𝑟𝑛 · 𝑉𝑖

𝑠,          (1.9) 

čia Pr – Prandtlio skaičius; a – koeficientas, kuris nurodo maišyklės geometrijos 

poveikį šilumos perdavimo koeficientui; m, n, s – modelio parametrai: s – Sieder-

Tate koregavimo koeficientas, atspindintis sumaišyto skysčio termofizinių 

savybių pokyčius šalia šilumos perdavimo sienos; Reinoldso daugiklis m 

paprastai apima intervalą nuo 2/3 iki ¾; Prandtlio daugiklis n paprastai yra 1/3, o 

Sieder-Tate korekcijos daugiklis s įvertinamas kaip 0,14; Vi – klampio skaičius, 

kuris apibrėžiamas kaip maišomo skysčio dinaminių klampių santykis esant 

vidutinei temperatūrai ir šilumos perdavimo sienos temperatūrai. 

Apskaičiuojamas naudojant lygtį (Dostal et al., 2010): 

    𝑉 =
�̅�

𝜇𝑤
,                (1.10) 
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čia 𝜇 ̅– dinaminis maišomo skysčio klampis vidutinės temperatūros sąlygomis 

(Pa·s); µw – maišomo skysčio dinaminis klampis sienos (dugno) temperatūros 

sąlygomis (Pa·s). 

Prandtlio skaičių pagal (Dostal et al., 2010) galima apskaičiuoti naudojant 

lygtį: 

   𝑃𝑟 =
𝜈

𝑧
=

𝜇·𝐶𝑃

𝐾𝑓
,            (1.11) 

čia ν – maišomo skysčio kinematinis klampis (m2·s−1); z – šiluminė difuzija 

(m2·s−1); µ – maišomo skysčio kinematinis klampis (Pa·s); CP – specifinė šiluminė 

maišomo skysčio talpa (J·kg-1·K-1).  

Reinoldso skaičius gali būti apskaičiuotas (Ebrahimi et al., 2009): 

        𝑅𝑒 =
𝑁·d2·𝜌

𝜇
,           (1.12) 

čia N – maišyklės apsisukimai per minutę (min-1); d – maišyklės diametras (cm); 

ρ – skysčio tankis (kg/m3). 

Fluido srautas laikomas visiškai turbulentiniu, jeigu Re> 10 000, laminariniu, 

kai Re <10 ir pereinamuoju, kai 10 < Re < 10 000 (Nielsen et al., 2003). 

Mokslininkai Zolfaghari-Esmaeelabadi and Hejazi (2019) šilumos perdavimo 

koeficientui apskaičiuoti taikė Nuselto skaičių, kurio išraiška yra pateikta 

formulėje: 

𝑁𝑢1/2 = 0,60 + 0,387(
𝑅𝑎

(1+0,559/𝑃𝑟9/16)16/9
)
1/6

,        (1.13) 

čia Ra – Rayleigh skaičius 10-11 < Ra < 109; Pr – Prandtlio skaičius. 

Rayleigh skaičius apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje taikomas Prandtlio 

skaičius (Zolfaghari-Esmaeelabadi and Hejazi, 2019): 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 · 𝑃𝑟,            (1.14) 

čia Gr – Grashofo skaičius. 

Grashofo skaičius apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje taikomi fizikiniai 

parametrai (Zolfaghari-Esmaeelabadi and Hejazi, 2019): 

   𝐺𝑟 =
𝐿3·𝑔·𝐵·(𝑇1−𝑇2)

𝑣2
,                  (1.15) 

čia L – korpuso aukštis; g – laisvojo kritimo pagreitis; T1 – sienelės temperatūra; 

T2 – aplinkos temperatūra; v – oro kinematinė klampa; B – oro šiluminio plėtimosi 

koeficientas. 

Oro šiluminio plėtimosi koeficientas B apskaičiuojamas pagal formulę 

(Zolfaghari-Esmaeelabadi and Hejazi, 2019): 
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      𝐵 =
1

273,15+𝑇𝑓
,           (1.16) 

čia Tf – sluoksnio temperatūra, atitinkanti vidutinę sienelės ir aplinkos 

temperatūrą. 

Tuomet šilumos perdavimo koeficientas anaerobinėje kameroje h yra lygus 

(Zolfaghari-Esmaeelabadi and Hejazi, 2019): 

  ℎ =
𝑁𝑢·𝑘𝑎

𝐿
,             (1.17) 

čia ka – oro šiluminis laidumas. 

Tolygus temperatūros pasiskirstymas visose kameros zonose daro tiesioginę 

teigiamą įtaką metanogenezės procesui. 

1.7. Biodujų kokybės pagerinimas naudojant 
bioįkrovos priedus 

Biodujų gamybos technologijų užduotis – padidinti biodujų kokybę ir išeigą 

taikant biodujų gamybos reaktorių modifikacijas ir naudojant įvairius bioįkrovos 

priedus. Biodujų gamybos proceso pagerinimas užtikrina geresnį organinės 

įkrovos (pvz., nuotekų dumblo) skaidymą (Lin et al., 2017). Mokslininkai 

Simenonov et al. (2014) nurodė tokius bioįkrovos priedus: 1) substrato priedai. 

Žaliosios biomasės (vaisių ir daržovių) naudojimas padidina biodujų gamybą dėl 

palankesnės mikroorganizmų augimui terpės formavimo ir specifinių priedų 

adsorbcijjos savybių. Tai pagerina biodujų gamybos proceso lokalinę kinetiką ir 

makrokinetiką; 2) bioreagentų priedai. Kai kurios mikroorganizmų rūšys, 

pavyzdžiui, aktinomicetai, gali padidinti biodujų gamybą, stimuliuodami tam 

tikrų enzimų, kurie turi svarbų vaidmenį celiuliozės hidrolizės procese, veiklą. 

Detalesnė anaerobinio skaidymo proceso efektyvumo padidinimo analizė atlikta 

Rusijos mokslininkės disertacijoje „Повышение эффективности анаэробной 

переработки органических отходов в метантенке с гидравлическим 

перемешиванием на основе численного эксперимента“. Autorė nurodė kelis 

mikrobiologinius efektyvumo padidinimo būdus (Трахунова, 2014): 

1) kofermentacija. Augalinio substrato taikymas pasižymi didesne biodujų išeiga, 

palyginti su gyvūninės kilmės biologiškai skylančiomis atliekomis. Tai 

paaiškinama tuo, kad augalinės kilmės atliekose yra didesnis kiekis įvairių 

biodujų išeigai reikalingų medžiagų (pvz., aminorūgščių ir redukuojančių cukrų). 

Todėl viena iš galimų krypčių siekiant padidinti biodujų išeigą – bendra augalinių 

ir gyvulinių organinių atliekų fermentacija. Būtina pabrėžti, kad šiuo atveju 

biodujų išeiga nustatoma individualiai kiekvienam ūkiui ir tik eksperimentiškai; 

2) naujas mikroorganizmų kamienas. Kamienas – tos pačios rūšies 
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mikroorganizmų individų kultūra. Perspekyvu kurti ir naudoti mikroorganizmus, 

turinčius padidėjusius gebėjimus generuoti metaną. Japonijos įmonė 

„Matsushita Electric Industial Co“ sukūrė mikroorganizmų kultūrą 

Methanobacterium kadomensis St.23, kuri užbaigia fermentacijos procesus ne per 

15–20 parų, o per 8 paras; 3) priedai, stimuliuojantys oksidacijos procesus. Į 

paruoštą organinę masę įdedami organiniai katalizatoriai, kurie keičia anglies ir 

azoto santykį (optimalus santykis C/N = 20/1–30/1). Taip pat naudojami įvairūs 

augimo faktoriai, fermentai ir enzimai; 4) mikroorganizmų imobilizavimas ant 

nešėjo. Vienas iš efektyviausių būdų padidinti oksidavimo galią – taikyti adhezinį 

ir adsorbcinį mikroorganizmų biomasės imobilizavimą ant kūno paviršiaus. Šiuo 

atveju galima naudoti membranas, pluoštą, groteles, tuščiavidurius plastmasinius 

rutuliukus ir kitas porėtąsias medžiagas.  

Šiame darbe siekiama ištirti medienos bioanglies įtaką biodujų gamybos 

procesui. Bioanglį galima priskirti prie efektyviausio būdo biodujų gamybos 

procesui pagerinti, t. y. nešėjo mikroorganizmams imobilizuoti. Medienos 

bioanglies, pagamintos  700 °C temperatūros sąlygomis, skenuojančio 

elektroninio mikroskopo (toliau – SEM) nuotrauka pateikta 1.13 paveiksle.  

 

 

1.13 pav. Medienos bioanglies porėtumas (Baltrėnas et al., 2015) 

Fig. 1.13. Porosity of wood biochar (Baltrėnas et al., 2015) 

Mikroporų skersmenys siekia 10–30 µm. Smulkesnės mikroporos siekia 

2,0– 3,0 µm, didesnės mikroporos – 0,5–1,0 µm (Baltrėnas et al., 2015). Tokios 

struktūros bioanglis gali sudaryti palankias sąlygas nejudančioms 

metanogeninėms bakterijoms sudaryti kolonijas, todėl mikroporose gali 

daugintis: 1) rūšies 0,5–10 µm dydžio ir 2) rūšies 1,5–2,5 µm dydžio 

mikroorganizmai, o mikroorganizmai, kurių dydis iki 307 µm, formuojasi ant 

bioanglies dalelių vingiuotų paviršių. 
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Bioanglis yra plačiai tiriama moksliniuose darbuose. Frenkel et al. (2017) 

tyrė bioanglį kaip auginimo terpę. Taip pat Liu et al. (2017) tyrė bioanglį kaip 

biologinę trąšą. Yu et al. (2016) tyrė bioanglį kaip elektronų akceptorių ir nustatė, 

kad bioanglis turi įtaką mikroorganizmų tarpląsteliniam kvėpavimui. 

1.8. Biodujų valymo būdai 

Per pastaruosius dešimtmečius biodujų kokybės pagerinimas tapo svarbia 

techninio susidomėjimo sritimi, kadangi biometanas buvo imtas naudoti ne tik 

transporto kuro pagrindu, bet ir ūkyje bei dujų tinkluose (Patterson et al., 2011; 

Yang et al., 2014; Paolini et al., 2016; Bekkering et al., 2015). Siekiant pagerinti 

biodujų degalų kokybę, būtina sumažinti CO2 kiekį ir tokiu būdu padidinti degiųjų 

CH4 komponentų procentą (Zhen et al., 2019). Viena iš daugybės įvairių 

modifikavimo technologijų, skirtų biodujoms valyti –  tai vakuuminė svyravimo 

adsorbcija (angl.  vacuum swing adsorption – VSA) ir slėgio svyravimo adsorbcija 

(angl. pressure swing adsorption – PSA). Šios technologijos remiasi selektyvia 

interferentinių dujų adsorbcija ant adsorbento paviršiaus, esant aukštam slėgiui. 

Atskyrimas vyksta esant skirtingoms adsorbcijos pusiausvyroms, esant darbiniam 

slėgiui. Po selektyvaus valymo adsorbentas gali būti regeneruojamas (esant 

žemam slėgiui) ir naudojamas pakartotiniame atskyrimo cikle. CO2 

koncentracijoms biodujose mažinti gali būti naudojami sintetiniai ceolitai, 

sepiolitas, silikatai, bioanglis arba aktyvuotoji anglis. Minėtos medžiagos taip pat 

naudojamos H2S ir perteklinės drėgmės pašalinimui, kadangi H2S ardo 

vamzdynus, o perteklinė drėgmė turi neigiamą įtaką CO2 koncentracijai mažinti 

ir adsorbentų regeneravimui (Ryckebosch et al., 2011; Paolini et al., 2016; 

Ling et al., 2014; Lee et al., 2012; Makareviciene and Sendzikiene, 2015). 

Pažymėtina, kad sintetinių ceolitų alternatyva – natūralūs ceolitai. Šio tipo ceolitai 

susidaro statybos pramonėje kaip atliekos, todėl yra laisvai prieinami. Dažniausiai 

jie susideda iš šabazito ir klinoptilolito (Misaelides, 2011; Paolini et al., 2016; 

Ackley et al., 2003). 

Filtro-adsorberio regeneravimas yra perspektyvi technologija, kuri suteikia 

galimybę taupyti medžiagas (adsorbentus), pakartotinai naudojant jas filtruose-

adsorberiuose. Mokslininkai (Paolini et al., 2016) tyrė natūralių ceolitų adsorbcinį 

efektyvumą ir regeneraciją. Buvo nustatyta, kad esant atmosferos slėgiui, 

natūralūs ceolitai-adsorberiai (masė – 1 kg) sugėrė iki 45 g CO2. Todėl 

mokslininkai gavo labai švarų biometaną (CO2 koncentracija siekė 0,1 %, o 

H2S – 1,5 mg/m3). Taip pat buvo nustatyta, kad natūralių ceolitų regeneravimas 

(vakuuminis arba terminis) nuo adsorbuotų CO2 ir H2S yra efektyvus (ceolitai 

neprarado adsorbcinių savybių po regeneravimo). 
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Kitas biodujų valymo būdas – tirpalų-adsorberių panaudojimas. Lietuvos 

mokslininkai Sendžikienė et al. (2010) atliko tyrimus, kuriuose dujos buvo 

valomos naudojant 5 ml pasirinkto absorbento tirpalo. Mineralai, iš kurių 

gaminami absorbciniai tirpalai, buvo susmulkinti ir mufelinėje krosnyje kaitinti 

6 valandas esant 900 °C temperatūrai. Tuomet karbonatai suskilo į oksidus, 

tirpstančius vandenyje ir sudarančius hidroksidus, reaguojančius su sieros 

vandeniliu ir anglies dioksidu. Iš iškaitintų mineralų buvo paruošti vandeniniai 

tirpalai ir jais valomos biodujos. Mokslininkai (Sendžikienė et al,  2010) atliko 

CO2 absorbcijos tyrimus, esant 20, 30, 40, 50 ir 60 °C temperatūroms, 35 % CO2 

pradinei koncentracijai modelinėse dujose, 15 % absorbento MEA 

(monoetanolaminas) koncentracijai. 

Didėjant temperatūrai, didėja ir adsorbuotas CO2 kiekis, mažiausiai 

adsorbuojama esant 20 ir 30 °C. Adsorcija didėja, esant 60 °C ir 40 °C 

temperatūroms, tačiau šiek tiek mažėja, esant 50 °C temperatūrai. Kai temperatūra 

pasiekia 60 °C, adsorbuojamas mažesnis kiekis CO2, nes prasideda desorbcijos 

procesai. Optimali temperatūra – 50 °C. Optimali adsorbcijos trukmė – 15–20 min 

(Sendžikienė et al., 2010). 

Pažymėtina, kad atidirbę gamtiniai sorbentai (pvz., dolomito suspensijos ir 

tirpalai) gali būti panaudojami ir žemės ūkyje kaip dirvas gerinančios bei sieros 

junginiais jas praturtinančios medžiagos. Siera dirvožemyje paprastai yra sulfatų 

pavidalo ir mikroorganizmai sugeba juos redukuoti iki sulfidų, patenkančių į 

dirvožemį, iš kurio gali būti pasisavinami per šaknis. Valant dujas nuo vandenilio 

sulfido ir anglies dioksido dolomito tirpalais ir suspensijomis, siera, esanti dujose, 

reaguoja su kalcio ar magnio hidroksidu susidarant magnio ir kalcio sulfidams ir 

hidrosulfidams, o anglies dioksidas su kalcio ar magnio oksidu sudaro kalcio ar 

magnio karbonatus, kurie vyrauja nekaitintame dolomite, naudojamame kaip 

dirvos gerinimo priemonė (Biodujų kokybės..., 2013). 

Vienas iš būdų pašalinti H2S iš biodujų – valymas anoksinėmis sąlygomis 

naudojant nuotekas (Zeng et al., 2018). Anoksinis metodas naudoja NOx, kurie 

yra nuotekose, kaip elektronų akceptorių, o H2S oksiduojamas į elementinę sierą 

arba sulfatus (Almenglo et al., 2016). Reakcijos sąlygos reikalauja nedaug 

energijos ir tuo pačiu galima išvalyti biodujas ir denitrifikuoti nuotekas, 

panaudojant „atliekų tvarkymo atliekomis“ principą (Li et al., 2009): 

                 5S2
− + 2NO3

− + 12H+ → 5S + N2 + 6H2O ΔGθ = −955 kJ;           (1.18) 

               5S + 6NO3
− + 2H2O → 5SO42− + 3N2 + 4H+ ΔGθ = −2738 kJ;     (1.19) 

                    3S2
− + 2NO2

− + 8H+ → 3S + N2 + 4H2O ΔGθ = −917 kJ;         (1.20) 

                          3S + 6NO2− → 3SO42− + 3N2 ΔGθ = −2027 kJ.                 (1.21) 

Mokslininkai Hosseinipour and Mehrpooya (2019) teigia, kad jeigu biodujos 

yra išvalomos ir konvertuojamos į biometaną (CH4 koncentracija – 98 %), tai 



36 1. BIODUJŲ SUSIDARYMAS IR BIODUJŲ GAMYBOS REAKTORIŲ TYRIMŲ… 

 

biometanas turi tas pačias savybes kaip ir gamtinės dujos. Dažniausiai biodujų 

konvertacijai į biometaną naudojami šie junginiai: monoetanolaminas (MEA), 

dietanolaminas (DEA) ir metildietanolaminas (MDEA), diizopropanolaminas 

(DIPA) ir aminoetoksietanolis (DGA). Kitas būdas – pašalinti iš biodujų CO2 ir 

konvertuoti biodujas į biometaną – H2 injekcijos, dėl kurių gaminami papildomi 

CH4 kiekiai (Kougias et al., 2017; Angelidaki et al., 2018):   

  CO2 + 4H2 → CH4 + H2O.                                       (1.22) 

Pažymėtina, kad biodujas valyti nuo H2S galima naudojant papildomą 

sistemą (fotobiodujų gamybos reaktorių) su mikrodumblių suspensija. Reakcijos 

metų dumbliai oksiduoja H2S (Meier et al., 2018): 

                     2HS− + O2 + 2H+ → 2H2O + 2S;                                  (1.23) 

                                       2HS− + 2O2 → H2O + S2O3
-2;                                   (1.24) 

    2HS− + 4O2 → 2SO4
-2 + 2H+.                                  (1.25) 

Mažo našumo įrenginiams, naudojamiems mažuosiuose kaimo ūkiuose, 

rekomenduojama naudoti filtrus adsorberius. Bioanglies priedas gali iš biodujų 

sugerti įvairias dujines medžiagas. Mokslinėje literatūroje nėra duomenų, kad 

bioanglis reikšmingai adsorbuotų metaną, o pasireiškia tik CO2 ir H2S adsorbcija 

dėl dviejų priežasčių – skirtingo tirtų dujinių medžiagų (CH4, CO2 ir H2S) 

poliarizuojamumo ir skirtingo jų molekulių dydžio. CO2 ir H2S molekulių 

poliarizuojamumas didesnis negu CH4 (poliarizuojamumas α išreikštas 10–24 cm3 

vienetais: α (H2S) = 3,64, α (CO2) = 2,9 > α (CH4) = 2,6 

(Ahmed and Rothenberger, 2015). Didesnė H2S ir CO2 molekulių poliarizacija 

palengvina galimą jų sąveiką su lengvai besipoliarizuojančiu bioanglies 

paviršiumi dėl pasireiškiančių dispersinių jėgų, nes lengvai besipoliarizuojantis 

bioanglies paviršius (dėl cheminių junginių, pasižyminčių elektronų donorų 

savybėmis) sudaro tvirtesnius ryšius su didesniu poliarizuojamumu 

pasižyminčiomis tirtomis dujinėmis molekulėmis (H2S ir CO2), lyginant su CH4 

(Uras-Postma et al., 2014). 

Dujinių medžiagų adsorbcijai bioanglimi įtakos turi ne tik jų 

poliarizuojamumas, bet ir molekulių dydis. Mokslininkai (Sethupathi et al., 2017) 

tyrė bioanglies, pagamintos iš skirtingų augalų rūšių, panaudojimą metano, 

anglies dioksido ir sieros vandenilio adsorbcijos iš pavienių ir 

daugiakomponenčių dujų mišinių tyrimams. Tyrimų metu nustatyta, kad bioanglis 

pasižymėjo didžiausia adsorbcine geba anglies dioksidui ir sieros vandeniliui, o 

tiriant adsorbciją iš pavienių dujų bioanglies  adsorbcinė geba metanui buvo 

mažiausia.. Ištyrus bioanglies adsorbcinę gebą daugiakomponenčio dujų mišinio, 

sudaryto iš metano, anglies dioksido ir sieros vandenilio adsorbcijai, nustatyta, 

kad iš minėto daugiakomponenčio dujų mišinio bioanglis neadsorbuoja metano, 
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tačiau adsorbuoja sieros vandenilį ir anglies dioksidą. Vienu atveju bioanglis 

geriau adsorbavo anglies dioksidą, o kitu atveju geriau adsorbavo sieros vandenilį, 

priklausomai nuo to, iš kokio augalo buvo pagaminta bioanglis. Geresnei sieros 

vandenilio ir anglies dioksido adsorbcijai, lyginant su metano adsorbcija, galėjo 

turėti įtakos tai, kad H2S ir CO2 molekulės yra mažesnio dydžio negu CH4 ir todėl 

jos užpildo poras nepalikdamos vietos metanui (Sethupathi et al., 2017). 

1.9. Temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos 
reaktoriuose skaitinis modeliavimas 

Skaitinis modeliavimas – tiriamojo proceso ar reiškinio, aprašyto 

diferencialinėmis lygtimis ir apriboto vienareikšmiškumo sąlygomis, skaitinis ar 

analizinis sprendimas. Šioje disertacijoje siekiama atlikti šilumos pasiskirstymo 

procesų modeliavimą biodujų gamybos reaktoriuje. Ši užduotis gali būti įvykdyta 

naudojant tinkamiausias ir pasaulyje naudojamas programas: COMSOL 

Multiphysics; OpenFoam; ANSYS. 

COMSOL Multiphysics. Ši universali programinės įrangos platforma remiasi 

pažangiais skaitiniais metodais ir yra skirta fizikinių uždavinių kompiuteriniam 

modeliavimui. COMSOL paketo naudojimas leidžia įvertinti susijusius arba 

„multifizinius“ reiškinius. Programinė įranga turi daugiau kaip 30 papildomų 

paketų, kurie padeda išplėsti modeliavimo platformą, naudojant specialius 

fizikinius įrankius, skirtus elektrinėms, mechaninėms, hidrodinaminėms ir 

cheminėms sistemoms. Be to, programa leidžia lengvai konvertuoti elementarius 

modelius į tos pačios fizinių procesų rūšies „multifizinį“ modelį, apdorojant 

susijusius fizinius reiškinius. Tačiau būtina paminėti, kad tai reikalauja 

matematikos ir skaitmeninės analizės žinių. Visų pirma, COMSOL Multiphysics 

leidžia pridėti lygtis, apibūdinančias medžiagų savybes, įvesti ribines sąlygas bei 

atskirus lygties narius, apibūdinančius šaltinį ir šilumos atidavimą, ir net 

diferencialinių lygčių sistemas. Remiantis įvesties lygtimis, galima sukurti naują 

sąsają (fizikinę platformą). COMSOL Multiphysics kuria ir išsprendžia modelį, 

naudojant naujausius skaitmeninės analizės metodus. Skaičiavimo tinklelis 

sudaromas iš tetraedro formos tinklelio ir išlenkto tinklelio. Programos 

papildomuose moduliuose naudojama keletas įvairių metodų, iš jų ir baigtinių 

elementų metodas, baigtinių tūrių metodas ir dalelių trasavimo metodas. Tačiau 

pagrindinis metodas programoje – baigtinių elementų metodas. Egzistuoja įvairūs 

baigtinių elementų tipai, o tarpusavyje priklausantys elementai automatiškai 

sukuriami programine įranga sprendimo metu. Būtent šis patentuotas baigtinių 

elementų kūrimo metodas leidžia naudoti neribotą kiekį multifizinių kombinacijų. 

Tai yra COMSOL paketo unikali savybė (Comsol..., 2017). 
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OpenFOAM programinis paketas.  OpenFOAM yra nemokama atvirojo kodo 

programinė įranga, skirta skysčių dinamikos skaičiavimui (CFD). Sprendžiamas 

lygčių sistemas gali sudaryti šilumos laidumas, konvekcija, šiluminę spinduliuotę 

ir cheminės reakcijos. Programa buvo skirta konstrukcijų kietumo skaičiavimams, 

tačiau, atsižvelgiant į akademinę ir pramonės plėtrą, programa leidžia išspręsti 

daugybę skirtingų mechanikos problemų, visų pirma: niutoninių ir neniutoninių 

skysčių hidrodinamiką; šilumos laidumą kietoje fazėje; tinklelio deformacijų 

skaičiavimą; kitų uždavinių problemas, kurių matematinis modelis reikalauja 

diferencialinių lygčių sudėtingoje terpės geometrijoje sprendimo. Pateikiamos 

priemonės, skirtos išspręsti dalinių diferencialinių lygčių sistemas erdvėje ir laike. 

Kodo darbo kalba yra OOP C ++ (Openfoam, 2020). 

ANSYS programinis paketas. ANSYS – baigtinių elementų analizės 

programinės įrangos šeima. Ją sukūrusi kompanija irgi vadinasi ANSYS Inc. Šio 

programinio paketo pirmoji versija išėjo 1970 m. Ši programinė įranga gali būti 

pritaikyta tokių rūšių sprendimams (ANSYS programinė..., 2017): multifizikos, 

mechanikos, skysčių dinamikos, elektromagnetiniams, skysčio-struktūros 

sąveikos, skaidymo baigtiniais elementais, išreikštinės dinamikos, mokymo. 

Programoje yra numatytas baigtinių elementų metodas (toliau – BEM), kuris 

leidžia spręsti dalines diferencialines lygtis. ANSYS skaito kitų inžinerinių 

programų paketus (CAD ir FEA moduliai). ANSYS FLUENT – programos 

ANSYS paketas, kuris turi daugybę fizinių procesų modeliavimo galimybių fluido 

dinamikai analizuoti. ANSYS FLUENT veikimo principas yra pagrįstas galutinio 

tūrio metodu: srauto plotas yra padalytas į kontrolinius tūrius; kontroliniuose 

tūriuose sprendžiami masės, impulso, energijos tvėrmės lygtys; diferencialinės 

lygtys diskretizuojamos į algebrinių lygčių sistemą; atliekamas skaitinis 

algebrinių lygčių sprendimas. 

Atsižvelgiant į ANSYS FLUENT programinio paketo privalumus ir 

konkrečių šiame darbe keliamų modeliavimo uždavinių  įvykdymo tinkamumą, 

buvo nuspręsta naudojantis šiuo programiniu paketu atlikti fluido dinamikos 

kompiuterinį modeliavimą dėl keliamų uždavinių sprendimo modulių ir algoritmų 

tinkamumo. 

1.10. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

1. Kaip parodė literatūros analizė, organinių atliekų (nuotekų dumblo, mėšlo ir 

augalinių atliekų) skaidymo procesai aplinkoje generuoja didelius kiekius 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų (metano ir anglies monoksido). Atlikus analizę 

nustatyta, kad ši problema yra globalinė, tačiau ne visos šalys kaupia biodujas 

energijai pagaminti. 



1. BIODUJŲ SUSIDARYMAS IR BIODUJŲ GAMYBOS REAKTORIŲ TYRIMŲ … 39 

 

2. Nustatyta, kad biodujų energinis rodiklis (kaloringumas MJ/m3) yra 

aukštesnis negu akmens anglies. Tai reiškia, kad biodujos gali pakeisti šį iškastinį 

kurą, kurio poveikis aplinkai dėl teršiančių medžiagų emisijų yra neigiamas. 

Palyginus metaną su kitu kuru (pavyzdžiui, su biokuru, gamtinėmis dujomis, 

dyzelinu ir etanoliu), pastebėta, kad jo energinė vertė yra mažesnė tik 15–38 %. 

Tačiau, deginant biodujas, susidaro tik CO2 ir H2O, dėl to galima teigti, kad 

biodujos – aplinkai mažiausią žalą darantis kuras. 

3. Pagrindinis biodujų gamybos reaktorių trūkumas yra pakankamai dideli 

elektros energijos poreikiai palaikant optimalią temperatūrą kamerose, siubliais 

perpumpuojant organinę masę iš vienos kameros į kitą. Be to, priklausomai nuo 

įkrovos klampumo, anaerobinėje kameroje gali susidaryti skirtingos pagal 

sumaišymą ir temperatūrą zonos, kurios daro neigiamą įtaką mikroorganizmų 

metabolizmui. Todėl šiame darbe bus tiriama, kaip galima būtų suprojektuoti 

bioįkrovos mechaninę maišyklę (kurią sudaro 3 konstrukciniai elementai), ir 

papildomą kamerą bioįkrovos paruošimui anaerobiniam skaidymui. 

4. Atliekant bioįkrovos priedų įtakos biodujų gamybos procesui analizę, 

nustatyti šie pagrindiniai mikrobiologiniai efektyvumo padidinimo būdai: 

kofermentacija, naujas mikroorganizmų kamienas, priedai, stimuliuojantys 

oksidacijos procesus, ir mikroorganizmų imobilizavimas ant nešėjo. Paskutinis 

būdas yra efektyviausias. Nešėjo funkciją gali atlikti bioanglis, tačiau 

informacijos apie bioanglies priedų taikymą bioįkrovos paruošime ir biodujų 

gamyboje mokslinėje literatūroje praktiškai nėra. 

5. Viena iš efektyviausių naudojamų technologijų, skirtų biodujoms valyti 

nuo BKMD –  naudoti mineralus-adsorbentus: dolomitą, šabazitą ir klinoptilolitą 

arba tirpalus-adsorbentus: monoetanolamino tirpalą. Panaudoti adsorbentai gali 

būti pritaikomi žemės ūkyje kaip dirvas gerinančios bei sieros junginiais jas 

praturtinančios medžiagos. Adsorbcijai užtikrinti taip pat galima naudoti 

aktyvuotąją anglį arba bioanglį. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, kad yra klausimų, kurie, 

realizuojant praktinį biodujų gamybos reaktorių taikymą, nėra išspręsti, todėl 

būtina: 

1. Teoriškai įvertinti mezofilinio režimo temperatūros nusistovėjimą biodujų 

gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje, atsižvelgiant į įrenginio dimensijas, 

bioįkrovos fizikinius parametrus bei kompleksinę modifikuotos mechaninės 

maišyklės konstrukciją. 

2. Ištirti beržo medienos ir žievės bioanglies priedo įtaką biodujų 

kokybiniams ir kiekybiniams rodikliams bei realizuoti (ir įvertinti) konstrukcines 

biodujų gamybos reaktoriaus modifikacijas (tarpinę aerobinę-anaerobinę kamerą 

ir modifikuotą mechaninę maišyklę). 

3. Sukurti biodujų valymo nuo BKMD filtrą-adsorberį ir eksperimentiškai 

nustatyti jo valymo efektyvumą. 
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4. Atlikti skaitinį modeliavimą naudojant ANSYS programinį paketą, kuris 

bioįkrovos šildymo ir maišymo metu įvertintų modifikuotos mechaninės 

maišyklės efektyvumą. Nustatyti, kokia bioįkrovos masės dalis patenka į 

mezofilinio proceso temperatūrų ribas (nemaišant ir maišant bioįkrovą). 

5. Sukurti trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių, galintį pagerinti biodujų 

gamybos procesą ir atlikti šio įrenginio eksperimentinių tyrimų kompleksą.  
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2 
Biodujų gamybos proceso teorinių, 
eksperimentinių tyrimų ir skaitinio 

modeliavimo metodikos 

Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus konstrukcija suteikia galimybę 

pagerinti biodujų gamybos procesą. Jį galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus: 

1) bioįkrovos paruošimas; 2) bioįkrovos parametrų aerobinėje-anaerobinėje 

kameroje optimizavimas; 3) biodujų anaerobinėje kameroje gamyba. Bioįkrovos 

sumaišymui naudojamas tik vienas elektrinis variklis su reduktoriumi, t. y. 

bioįkrova visose kamerose maišoma vienu metu. Konstrukcijoje numatytos trys 

kameros, kurių bendras darbas orientuotas į biodujų išeigos ir kokybės 

padidinimą. Reaktorius turi papildomą tarpinę aerobinę-anaerobinę kamerą, 

kurioje vyksta bioįkrovos dalies paruošimas procesui (mažinamas ištirpusio 

deguonies kiekis, vykdoma homogenizacija ir tolygus temperatūros 

pasiskirstymas. Modifikuota mechaninė maišyklė geba efektyviai sumaišyti 

įvairaus klampumo bioįkrovas. Maišymo elementai įrengti visose kamerose, 

tačiau turi bendrą veleną ir vieną variklį. Tokiu būdu vyksta kompleksiškas 

maišymas visose kamerose vienu metu. Pašalinamos skirtingos pagal sumaišymą 

zonos kamerose, vyksta šilumos ir masės mainai. Maišyklė suprojektuota tokiu 

būdu, kad maišyti masę visose kameros dalyse (taikoma centrinė spiralinė 
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maišyklė, vertikalios mentės prie vidinės sienelės, bei paviršiaus maišyklė 

plėvelei šalinti). 

Tyrimų tikslas – ištirti vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius, 

atlikti biodujų kokybės, išeigos, ir jų valymo nuo CO2 ir H2S efektyvumo tyrimus, 

anaerobiškai skaidant vištų mėšlo, nuotekų dumblo ir augalinės kilmės atliekas su  

medienos bioanglies priedu. Gautų rezultatų pagrindu pritaikyti konstrukcijos ir 

mechaninės maišyklės modifikacijas ir sukurti trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktorių su modifikuota mechanine maišykle ir biodujų valymo filtru-adsorberiu. 

Skyriaus tematika paskelbti aštuoni autoriaus moksliniai straipsniai 

(Baltrėnas et al. 2017; Baltrėnas and Kolodynskij, 2019; Baltrėnas et al., 2019a; 

Baltrėnas et al., 2019b; Kolodynskij et al., 2020; Baltrėnas and Kolodynskij, 

2017b; Baltrėnas ir Kolodynskij, 2016; Baltrėnas ir Kolodynskij, 2017a). Gauti 

du Lietuvos Respublikos patentai (Baltrėnas ir kt., 2016; Baltrėnas ir kt., 2017a). 

Paduota paraiška Europos patentui gauti (Baltrėnas et al., 2017b). 

2.1. Temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos 
reaktoriaus anaerobinėje kameroje teoriniai tyrimai 

Tikslas – išvesti šilumos perdavimo koeficiento hc formulę ir remiantis ją nustatyti 

mezofilinio temperatūros režimo nusistovėjimo laiką biodujų gamybos 

reaktoriuje, įvertinant bioįkrovos masę, klampį, šilumos laidumą, biodujų 

gamybos reaktoriaus dimensijas ir kompleksinę modifikuotos mechaninės 

maišyklės konstrukciją. 

Vienas iš pagrindinių faktorių, turinčių įtaką biodujų kokybei ir išeigai, yra 

šilumos perdavimo nuo kaitinimo elementų į šildomą biomasę efektyvumas 

(Zashkova et al., 2005). Minėti parametrai tiesiogiai priklauso nuo biomasės 

maišymo, fizinių substrato parametrų, maišyklės konstrukcijos ir kaitinimo 

elementų paviršiaus ploto. Teoriniams tyrimams atlikti naudojami šių autorių 

darbai: Major-Godlewska (2014), Dostal et al. (2010), Ebrahimi et al. (2009), 

Ishibashi et al. (1979), Liu et al. (2013). Tyrimams atlikti buvo naudojama 

kompleksinė kombinuota mechaninė maišyklė, kurią sudaro sraigtinė maišyklė 

centrinėje dalyje ir vertikalių menčių sistema prie biodujų gamybos reaktoriaus 

korpuso vidinės sienelės. Maišyklės principinė schema yra pateikta 2.1 paveiksle. 

Teoriniuose tyrimuose tirta modifikuota mechaninė maišyklė susideda iš 

paruošimo kameros maišyklės menčių 1, kurios skirtos pirminiai bioįkrovos 

homogenizacijai; aerobinės-anaerobinės ir anaeribiės kamerų maišyklės vertikalių 

menčių 2, kurių tikslas – sumaišyti bioįkrovą prie reaktoriaus vi-dinės sienelės; 

spiralinės dalies 3, kuri skirta bioįkrovai maišyti centrinėje kameros dalyje. 

Konstrukcijoje taip pat numatyta paviršiaus maišymo elementas 4, kuris pašalina 

biodujų išsiskyrimą slopinančia plėvelę, tačiau šilumos pasiskirstymo teoriniams 
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tyrimams jo įtaka yra ypatingai maža, todėl atliekant skaičiavimus nebuvo 

vertinamas. 

 

2.1 pav. Biodujų gamybos reaktoriaus mechaninės maišyklės schema:  

1 – paruošimo kameros maišyklės mentės; 2 – aerobinės-anaerobinės ir anaeribiės 

kamerų maišyklės vertikalios mentės; 3 – aerobinės-anaerobinės ir anaeribiės kamerų 

maišyklės spiralinė dalis, 4 – paviršiaus maišymo elementas 

Fig. 2.1. Schematic diagram of a mechanical mixer for a biogas production reactor:  

1 – preparation chamber mixer blades; 2 – vertical blades of aerobic-anaerobic and 

anaerobic chamber mixer; 3 – aerobic-anaerobic and anaerobic chamber mixer spiral 

part; 4 – surface mixing element 

Šilumos laidumo koeficientui apskaičiuoti, būtina nustatyti bendą bioįkrovos 

klampumo koeficientą: 

     𝑉𝑖 =
�̅�

𝜇𝑤
,                 (2.1) 

čia �̅� – dinaminis substrato klampumas, esant vidutinei temperatūrai, Pa·s; 

𝜇𝑤  – bioįkrovos klampumas prie kaitinamo paviršiaus, Pа·s. 

Nustatomi Reinoldso ir Prandtlio koeficientai, kurie apibūdina fluido 

fizikines charakteristikas. Šiems parametrams nustatyti taikomi faktiniai 

duomenys: maišyklės apsisukimų greitis N (aps/min), maišyklės skersmuo d, 

substrato tankis ρ, dinaminis substrato klampumas µ, substrato šiluminė talpa Cp 

(kJ/kg·К) bei konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas Kf (W/m·K). Nuselto 

skaičius, išreiškiamas konvekcinio šilumos perdavimo koeficientu: 

     𝑁𝑢 =
ℎ𝑐·𝐷𝑟

𝐾𝑓
,                 (2.2) 
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čia ℎ𝑐  – konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas tarp kaitinamo paviršiaus ir 

substrato, W/m2·K; 𝐷𝑟 – biodujų gamybos reaktoriaus skersmuo, m; 

Kf  – konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas, W/m·K. 

Bendra Nuselto skaičiaus lygtis: 

     𝑁𝑢 = 𝑧 · 𝑅𝑒
𝑎 · 𝑃𝑟𝑏 · 𝑉𝑖

𝑐 ,                     (2.3) 

čia 𝑁𝑢 – Nuselto skaičius; z – koeficientas, priklausantis nuo maišyklės 

geometrinių parametrų; Re – Reinoldso skaičius; Pr – Prandtlio skaičius; 

𝑉𝑖 – klampio koeficientas; a – Reinoldso skaičiaus laipsnis; b – Prandtlio skaičiaus 

laipsnis; c – Sieder-Tate’s pataisos koeficiento laipsnis. 

Pagal 2.1, 2.2 ir 2.3 formules išvedama bendra konvekcinio šilumos 

perdavimo koeficiento lygtis kombinuotai sraigtinei maišyklei su mentėmis prie 

biodujų gamybos reaktoriaus korpuso vidinės sienelės. Pažymėtina, kad 

koeficientai z, Reinoldso ir Prandtlio skaičių reikšmės, Sieder-Tate’s pataisos 

koeficientas gali keistis, priklausomai nuo maišyklės geometrinių parametrų, 

substrato fizinių parametrų, turbulencijos.  

Atliekant teorinius tyrimus buvo nagrinėjama, kaip kinta parametrai, didinant 

bioįkrovos temperatūrą kas 1 °C. Taip pat buvo nustatytas bendras laikas, 

reikalingas substrato (bioįkovos) temperatūrai nuo 20 ± 1,0 °C iki 35 ± 1,0 °C 

padidinti. 

2.2. Bioįkrovų ir jų priedų parametrų nustatymas 

Ruošiant bioįkrovą anaerobiniam skaidymui biodujų gamybos reaktoriuje, būtina 

nustatyti tam tikrus fizikinius ir cheminius parametrus: pH, sausos medžiagos 

kiekį, drėgnį bei organinę apkrovą. pH rodiklis nustato bioįkrovos rūgštingumą, 

šarmingumą arba neutralumą. Pažymėtina, kad bioįkrova prieš ir po 

eksperimentinių tyrimų turi būti neutrali arba silpnai šarminė, nes priešingu atveju 

tarp skirtingų bakterijų kultūrų bus neįmanoma sąveika. Drėgnio ir sausos 

medžiagos rodikliai parodo, ar tiriamoji terpė yra palanki mikroorganizmų 

metabolizmui. Organinės medžiagos vertė apibūdina maistinių medžiagų kiekį 

bioįkrovoje, nuo kurios tiesiogiai priklauso metabolizmo bei metanogenezės 

procesai. Minėtų rodiklių nustatymas užtikrina proceso efektyvumą bei galimybę 

gaminti aukštos kokybės biodujas.   

Bioįkrovų sausos medžiagos, drėgnio ir organinės apkrovos nustatymo 

tikslas – nustatyti tiriamųjų biologiškai skylančių atliekų drėgnį, sausos 

medžiagos kiekį, organinę apkrovą. Bioįkrovai pagaminti naudojama organinė 

medžiaga ir priedas (bioanglis). Bioangliai pagaminti naudojama pirminė žaliava 

yra mediena ir žievė. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad bioanglis, pagaminta 

iš medienos, pasižymi geresnėmis savybėmis, todėl eksperimentiniams tyrimams 
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atlikti buvo naudojama beržo žievė ir mediena. Mediena supjaustoma 3–5 cm ilgio 

ir pločio gabaliukais, dedama į foliją. Paruošti mėginiai deginami krosnyje 

2 valandas esant 700 °C temperatūrai. Pagaminta bioanglis mechaniniu būdu 

smulkinama ir sijojama iki 1–3 mm dalelių dispersiškumo ir sumaišoma su 

organine medžiaga (priedo dalis siekia 10 % nuo bioįkrovos sausos masės). Į gautą 

masę įpilamas vanduo, bioįkrova kruopščiai sumaišoma iki homogeniškos 

būsenos. Pažymėtina, kad siekiant įvertinti bioanglies įtaką, taip pat buvo 

paruoštos kontrolinės bioįkrovos (be bioanglies priedų). 

Prieš tiekiant paruoštą bioįkrovą į biodujų gamybos reaktorių, nustatomas jos 

sausos masės (toliau – ms) kiekis. Pasvertas mėginys džiovinamas 100–105 °C 

temperatūroje apie 2–3 h., kol nusistovi pastovi masė. Tokiu būdu iš mėginio 

pašalinamas vanduo ir gaunama sausa masė. Analitinių svarstyklių paklaida siekia 

iki ± 0,1 mg. Bandymas kartojamas 3 kartus: 

𝑚𝑠 = 𝑚0 −𝑚𝐻2𝑂 ,           (2.4) 

čia 𝑚𝑠 – mėginio sausa masė, g.; 𝑚0 – mėginio masė prieš džiovinimą, g.; 

𝑚𝐻2𝑂 – pašalinto iš mėginio vandens masė, g. 

Sausa masė susideda iš organinių ir neorganinių dalelių. Deginus sausą masę 

apie 2–3 h (esant 700 °C temperatūrai) ir pasvėrus sudegintą mėginio masę, 

nustatomas sausos masės neorganinių dalelių kiekis ir apskaičiuojamas organinių 

dalelių (organinės masės) kiekis (morg):   

𝑚𝑜𝑟𝑔 = 𝑚𝑠 −𝑚𝑠𝑛,           (2.5) 

čia 𝑚𝑜𝑟𝑔 – mėginio sausos masės organinių dalelių kiekis, g.; 𝑚𝑠 – mėginio sausa 

masė, g.; 𝑚𝑠𝑛 – mėginio sausos masės neorganinių dalelių kiekis, g. 

Įvertinus mėginio masę prieš deginimą ir po deginimo, nustatoma sudegusių 

organinių dalelių dalis nuo pradinės mėginio masės (prieš džiovinimą):   

𝑚 =
𝑚𝑜𝑟𝑔

𝑚0
× 100%,           (2.6) 

čia m – mėginio organinių dalelių dalis nuo bendros mėginio masės prieš 

džiovinimą, %; 𝑚𝑜𝑟𝑔 – mėginio sausos masės organinių dalelių kiekis, g.; 

𝑚𝑠 – mėginio sausa masė, g.; 𝑚0 – mėginio masė prieš džiovinimą, g. 

Organinės masės dalies rodiklis parodo, kiek procentų organinių medžiagų, 

iš kurių gaminamos biodujos, yra bioįkrovoje. Siekiant nustatyti naudingą biodujų 

gamybos reaktoriaus tūrį, t. y. organinių dalelių kiekį viename bioįkrovos litre 

(g VS/l), taikomas organinės apkrovos rodiklis. Atliekant tyrimus buvo nuspręsta 

ištirti bioįkrovas su skirtingomis (nuotekų dumblo, vištų mėšlo ir augalinės kilmės 

atliekų (bulvių–burokėlių mišinys 50 % ir 50 %)) organinėmis atliekomis ir 

priedais (beržo žievės ir medienos bioanglies). Tyrimai buvo atlikti naudojant 
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100,0 g VS/l ir 150,0 g VS/l organines bioįkrovų apkrovas. Po tyrimų, buvo 

padarytos išvados. 

Anglies, vandenilio, azoto ir sieros kiekių nustatymo tikslas – įvertinti 

anglies, vandenilio, azoto ir sieros procentinę dalį bioįkrovoje ir bioanglies 

prieduose. Tyrimų metu taip pat nustatomas biologiškai skylančių atliekų C:N 

santykis. Tyrimams atlikti naudojamas EA 3000 elementų analizatorius.  

Tiriamųjų elementų koncentracija nustatoma, kai pereinami šie etapai: mėginio 

deginimas, esant aukštai temperatūrai, dujų atskyrimas, koncentracijos 

nustatymas terminio konduktyvumo detektoriumi (TCD). Mėginio analizė 

atliekama tokia tvarka: mėginys (bioanglis, vištų mėšlas, nuotekų dumblas arba 

augalinės kilmės biologiškai skaidžios atliekos) pasveriamas (masė turi siekti iki 

1 mg) ir įdedamas į konteinerį. Tyrimo rezultatams užtikrinti ruošiami 3 mėginiai, 

kurie įdedami į būgną analizei. Įjungiamas kompiuteris, paleidžiama programinė 

įranga, įjungiamas prietaisas ir laukiama, kol bus pasiekta reikiama darbui vidinė 

temperatūra. Kompiuterinėje programoje paleidžiamas nutekėjimų testas, kuris 

reikalingas sistemos sandarumo patikrinimui. Pradedamas mėginių analizavimas 

(deginimas esant 1000 °C temperatūrai). Atlikus analizę, monitoriuje atsiranda 

rezultatas (mėginio C, H, N, S koncentracija, %). Po to atliekama rezultatų analizė 

ir daromos išvados. 

Bioįkrovų BDS5 parametras skirtas nustatyti biocheminį deguonies 

suvartojimą bioįkrovoje per penkias paras, siekiant įvertinti deguonies kiekį, kurį 

sunaudoja organines medžiagas skaidantys  mikroorganizmai, ir tokiu būdu 

identifikuoti bioįkrovas pagal užterštumo organinėmis dalelėmis klases. Ši 

metodika yra parengta vadovaujantis standartais: LST EN 1899-1:2000 (Vandens 

kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 

1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, 

modifikuotas)) ir LST EN ISO 5814:2012 (Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies 

nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (tapatus ISO 5814:2012)). Mėginys 

BDS5 parametrui nustatyti paimamas iš kameros centrinės dalies ir  išlaikomas 

inkubatoriuje Velp Refrigerated Thermostat Incubator FTC 90. Inkubatorius 

skirtas numatytai temperatūrai palaikyti. Nustatoma 20 ± 1,0 °C temperatūra. 

Mėginiai laikomi tamsoje, visiškai pripildytuose ir užkimštuose buteliukuose 

5 paras. Išmatuojama ištirpusio deguonies koncentracija prieš ir po inkubacijos. 

Matavimui naudojamas deguonies matuoklis WTW OXL 3205 su zondu. 

Prietaiso veikimas remiasi elektrocheminiu principu. Zondo elektrodo elektriniai 

parametrai kinta elektrolito terpėje, kai ant jo patenka tiriamosios dujos. Šie 

pokyčiai – oksidacijos-redukcijos reakcijų rezultatas ant elektrodo paviršiaus. 

Zondas įstatomas į buteliuką su tiriamuoju mėginiu taip, kad visiškai užkimštų 

angą, pro kurią galėtų patekti perteklinis deguonis.  Išmatuota deguonies 

koncentracija rodoma prietaiso ekrane (elektrocheminis metodas). Prietaiso 

paklaidų ribos: 0,01–0,1 mg O2/l. 
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Pagal formulę litrui mėginio apskaičiuojamas suvartotas deguonies kiekis: 

    𝐵𝐷𝑆𝑛 = [(ρ1 − ρ2) −
𝑉𝑡−𝑉𝑠

𝑉𝑡
· (ρ3 − ρ4)] ·

𝑉𝑡

𝑉𝑠
,         (2.7) 

čia ρ1 – ištirpusio deguonies koncentracija viename iš tiriamųjų mėginių nuliniu 

laiko momentu, mg/l; ρ2 – ištirpusio deguonies koncentracija po inkubacijos 

(n parų) to paties mėginio, mg/l; ρ3 – ištirpusio deguonies koncentracija tuščiame 

mėginyje nuliniu laiko momentu, mg/l; ρ4 – ištirpusio deguonies koncentracija po 

n parų inkubacijos tuščiame mėginyje, mg/l; V𝑠 – analizei paimtas mėginio kiekis, 

ml; V𝑡 – bendras tiriamojo mėginio kiekis, ml. 

Beržo medienos ir žievės bioanglies priedo Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

parametro nustatymo tikslas – įvertinti beržo medienos ir beržo žievės bioanglies 

BET parametrą, siekiant ištirti bioanglies porėtumą, savitojo paviršiaus plotą bei 

fizikinius porų parametrus. Tyrimams atlikti buvo naudojami šie medienos 

bioanglies mėginiai (žaliava bioangliai pagaminti pateikta 2.2 pav.): 1) beržo 

medienos bioanglis; 2) beržo žievės bioanglis. 

 

   

          a)                 b) 

2.2 pav. Mediena, naudota bioangliai pagaminti: a) beržo mediena; b) beržo žievė 

(autoriaus nuotrauka) 

Fig. 2.2. Wood used for biochar production: a) birch wood; b) birch bark  

(Author's photo) 

BET (angl. Brunauer-Emmett-Teller) – parametras, apibūdinantis dujų 

molekulių adsorbciją ant kieto paviršiaus. Šis analizės metodas skirtas medžiagos 

paviršiaus plotui nustatyti. BET analizė taikoma daugiasluoksnės adsorbcijos 

sistemoms ir dažniausiai naudoja zonduojančias dujas (adsorbatus), kurios 

chemiškai nereaguoja su medžiagų paviršiais, kai yra siekiama kiekybiškai 

įvertinti šių medžiagų paviršiaus plotą. Azotas yra dažniausiai naudojamas dujinis 

adsorbatas, naudojamas paviršiaus plotui nustatyti. BET metode taikomos 

prielaidos: adsorbento paviršius yra vienalytis, adsorbuotų molekulių sąveika 

vyksta tik statmena paviršiui kryptimi ir traktuojama kaip kondensacija. 
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BET parametras charakterizuojamas adsorbcijos izoterma – adsorbuotos 

medžiagos kiekio priklausomybe nuo šios medžiagos (dujinėje fazėje) parcialinio 

slėgio. Tuomet linijinė adsorbcijos izotermos forma (BET lygtis): 

  
1

𝑤((
𝑃0
𝑃
)−1)

=
1

𝑤𝑚×𝐶
+

𝐶−1

𝑤𝑚×𝐶
(
𝑃

𝑃0
),             (2.8) 

čia 𝑤 – adsorbuotų dujų tūris, esant STP sąlygoms (273,15 K ir atmosferos slėgis 

1,013 × 105 Pa), ml; 𝑃 – adsorbato dujų parcialinis slėgis, esant 77,4 K 

temperatūrai, Pa; 𝑃0 – adsorbato dujų prisotinimo slėgis, Pa; 𝑤𝑚 – adsorbuotų 

dujų tūris STP sąlygomis, reikalingas monosluoksnio susidarymui ant mėginio 

paviršiaus, ml; 𝐶 – bedimensė konstanta, kuri apibūdina adsorbato dujų 

adsorbcijos entalpiją ant mėginio paviršiaus. 

Prieš atliekant analizę, bioanglies mėginiai turi būti tinkamai paruošti. 

Pagaminta bioanglis turi būti susmulkinta iki 1,0–1,5 mm frakcijos. Būtina sąlyga 

– mėginio degazacija vakuuminėje kameroje, skirta garams ir dujoms iš mėginio 

paviršiaus (porų) pašalinti. Mėginiai turėtų būti degazuojami temperatūroje, kuri 

nesukeltų struktūrinių pakitimų (iki 350 °C). Parartina degazavimo procesą 

vykdyti 2–3 valandas. Pasvertas, susmulkintas ir degazuotas mėginys dedamas į 

specialų konteinerį (vamzdelį). Pasverto mėginio masė turi siekti iki 0,25 gramų. 

Vamzdelis įstatomas į BET matavimo įrangą. BET parametro tyrimai buvo atlikti 

Latvijos medienos chemijos institute. BET analizė vykdoma naudojant 

Nova 4200 E-Series analizatorių (Quantachrome Instruments (US)). Prietaiso 

paklaida siekia ± 0,1 %. Įdėjus paruoštą mėginį į analizatorių, įjungiamas 

kompiuteris ir paleidžiama programa. Tada nedideli azoto dujų (adsorbato) kiekiai 

įleidžiami į mėginio kamerą. Dujų molekulės, kurios kontaktuoja su kietos 

medžiagos (adsorbento) paviršiumi, yra adsorbuojamos ir sudaro ploną sluoksnį, 

dengiantį visą adsorbento paviršių. Dėl nuolatinio dujų molekulių pridėjimo, 

palaipsniui atsiranda keli sluoksniai. Formavimas vyksta lygiagrečiai su 

kapiliarine kondensacija. Pagal adsorbato tankį, apskaičiuojamas jo užimamas tūrį 

ir atitinkamai bendras mėginio porų tūris. Pažymėtina, kad BET parametro 

nustatymas vyksta esant 77 K temperatūrai (azoto virimo temperatūra), proceso 

trukmė – 4 minutės. Tyrimas kartojamas 3 kartus. Atlikus tyrimą, daroma 

rezultatų, kurie yra vaizduojami kompiuterinėje programoje, analizė ir rengiamos 

išvados. 

Beržo medienos ir žievės bioanglies priedo Furjė transformacijos 

infraraudonųjų spindulių spektometrijos (FTIR) parametras nustatomas siekiant 

įvertinti funkcines bioanglies grupes. FTIR – tai metodas, naudojamas kietų, 

skystų ar dujinių medžiagų infraraudonųjų spindulių adsorbcijos spektrui gauti. 

Pagal šį metodą sukuriamas spindulys, kuriame vienu metu yra daug šviesos 

dažnių. Vyksta matavimas, kiek šio spindulio mėginys adsorbuoja. Besitęsiant 

procesui spindulys yra modifikuojamas taip, kad jame būtų skirtingos 
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kombinacijos dažniai. Šis procesas kartojamas daug kartų. Vėliau kompiuterinė 

programa analizuoja  duomenis, nes siekiama nustatyti, kokia kiekviename 

bangos ilgyje yra adsorbcija. Prieš atliekant tyrimą, bioanglis susmulkinama iki 

1,0–1,5 mm frakcijos. FTIR spektoskopijai atlikti pasveriamas 2 mg bioanglies 

mėginys. Pasvertas ir susmulkintas bioanglies mėginys yra sumaišomas su KBr 

(kalio bromidas). KBr pralaidumo spektras – nuo artimų ultravioletinių spindulių 

iki ilgųjų infraraudonųjų spindulių bangų (0,25–25 μm). Todėl ši medžiaga plačiai 

taikoma spektroskopijoje. Šumaišius mėginį su KBr, naudojant tam skirtą presą 

„Specac“, suformuojama 13 mm skersmens tabletė. Ši procedūra atliekama 

kiekvienai iš bioanglies rūsių. Gautas mėginys (tabletė) dedamas į spektrometrą 

Spectrum One (Perkin Elmer, UK), kurio matavimo diapazonas 4000–450 cm–1, 

o rezoliucija – 4 cm–1 (paklaida ± 0,1 %). Atlikus eksperimentinius tyrimus, 

kompiuterinėje programoje gaunamos kreivės. Po to atliekama rezultatų analizė 

ir daromos išvados. 

2.3. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus 
tyrimai 

Tikslas – nustatyti beržo bioanglies priedo įtaką biodujų gamybos procesui bei 

parinkti tinkamos organinės apkrovos bioįkrovas, siekiant pagaminti gerensės 

kokybės biodujas skaidant nuotekų dumblo, vištų mėšlo ir augalinės kilmės 

atliekas. 

Vienos pakopos biodujų gamybos reaktorius – įrenginys, kuris susideda iš 

vieno uždaro korpuso, mechaninės maišyklės bei kaitinimo elemento (2.3 pav.). 

 

   

2.3 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriai: 1 – vienos pakopos biodujų 

gamybos reaktoriaus anaerobinė kamera; 2 – maišyklės valdymas; 3 – išleidimo 

vožtuvas; 4 – maišyklės variklis; 5 – sparnelinė maišyklė (autoriaus nuotrauka) 

Fig. 2.3. One-stage biogas production reactors: 1 – anaerobic chamber of a one-stage 

biogas production reactor; 2 – mixer control; 3 – drain valve; 4 – mixer motor; 5 – wing 

mixer (Author's photo) 
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Tokie biodujų gamybos reaktoriai vadinami periodinio veikimo, nes jų 

konstrukcijoje nenumatytas papildomos bioįkrovos papildymas. Tyrimo pradžioje 

biodujų gamybos reaktorius yra užpildomas bioįkrova (iki darbinio tūrio, kuris 

sudaro 70 % nuo bendro talpos tūrio) ir sandarinamas, kad į vidų nepatektų 

deguonies. Įjungiamas mezofilins šildymas (35,0 ± 1,0 °C) ir periodiškai maišoma 

(3 kartus po 3 minutes per parą) nemodifikuota mechanine maišykle. Bioįkrova 

yra skaidoma biodujų gamybos reaktoriuje 45 paras be cikliškų papildymų. 

Darbinis tokio tipo biodujų gamybos reaktoriaus tūris siekia 20 litrų (bendras tūris 

yra 30 litrų). Taikomos sparnalinės maišyklės privalumas – galimybė pritaikyti ją 

maišant tiek skystą tiek klampią masę, tačiau homogenizavimas tokia maišykle 

yra komplikuotas dėl masės pasiskirstymo nevienuodumo (efektyvus sumaišymas 

vyksta tik apatinėje kameros pusėje, centrinė ir viršutinė dalis lieka nepakankamai 

homogenizuota). 

Bioįkrovos pH nustatymas įvertiną vandenilio jonų (H+) koncentraciją 

bioįkrovoje, norint tinkamai paruošti ją anaerobiniam procesui. pH reikšmės kinta 

nuo 0 iki 14: pH < 7 – rūgštinė terpė; pH = 7 – neutrali terpė; pH > 7 – šarminė 

terpė. Ruošiant bioįkrovą biodujų gamybos (metanogenezės) procesui, būtina 

nustatyti jos pH. Anaerobinio skaidymo etapo metu vyksta hidrolizės procesai. 

Antrojo etapo metu dėl rūgštinių bakterijų metabolizmo atsiranda pirminiai 

rūgimo produktai – lakiosios riebalų rūgštys, vandenilis, anglies monoksidas, acto 

rūgštis, skruzdžių rūgštis ir kt. Metanogenezės proceso metu bakterjos paverčia 

organines rūgštis į biodujas. Tam, kad nebūtų sutrikdyta ši  pusiausvyra, paruošta 

procesui bioįkrova turi būti neutrali (pH reikšmės turi būti artimos 7). pH 

matuoklio paklaida siekia ±0,002. pH matavimo kartojimas atliekamas 3 kartus 

kas 7 paras penkiuose matavimo taškuose. Atlikus visus matavimus, pagal (2.9) 

formulę nustatomas bendras bioįkrovos pH: 

       𝑝𝐻 = (∑ [
𝑑1+𝑑2+𝑑3

3
]) / 5,              (2.9) 

čia  d1, d2, d3 – pH matavimų reikšmės. 

Biodujų gamybos proceso pabaigoje degazuota bioįkrova turi būti neutrali 

arba silpnai šarminė (pH = 7,0–8,0). Jeigu proceso pabaigoje terpė pasidaro 

stipriai rūgštinė arba stipriai šarminė, tai reiškia, kad mikrobiologinė pusiausvyra 

ir simbiozė yra sutrikdyta ir tyrimo duomenys nėra patikimi. Baigus pH tyrimus, 

atliekama rezultatų analizė ir formuluojamos išvados. 

Ištirpusio bioįkrovoje deguonies pokyčio nustatymas atliekamas biodujų 

gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje. Nustatoma ištirpusio deguonies 

koncentracija pradiniame etape (užkrovus kamerą), po to po 14 bioįkrovos 

išlaikymo kameroje parų (prieš prasidedant aktyviam metanogenezės procesui). 

Tyrimai atliekami naudojant ištirpusio deguonies matuoklį WTW OXL 3205. 

Prietaiso matavimo principas – elektrocheminis, o paklaidų ribos siekia 

0,01– 0,1 mg O2/l. Matavimai kartojami 3 kartus ir fiksuojamas gautas rezultatas. 
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Pagal gautus rezultatus įvertinamas kameros efektyvumas mažinant ištirpusio 

bioįkrovoje deguonies koncentraciją pradiniame anaerobinio proceso etape. 

Atliekama rezultatų analizė ir rengiamos išvados. 

CH4, BKMD koncentracijų ir biodujų išeigos tyrimai skirti parinkti tinkamas 

bioįkrovų organines apkrovas įvertinant biodujų kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius. Į bioįkrovą pridėjus beržo medienos ir žievės bioanglies priedus 

siekiama nustatyti jų įtaką biodujų gamybos procesui. Biodujų komponenčių 

koncentracijoms nustatyti naudojamas biodujų analizatorius INCA 4000. 

Matavimo prietaisas turi du pagrindinius inovatyvius modulius: nedispersinių 

infraraudonųjų spindulių modulį (NDIR) ir elektrocheminį (EC ir EC-µPulse) 

modulį. NDIR modulis naudojamas CO2 ir CH4 koncentracijoms nustatyti. 

Naudojant šį modulį ir dvigubo spindulio metodą, prietaisas dviem 

infraraudonaisiais jutikliais ir dviem infraraudonaisiais detektoriais pagauna 

dviejų skirtingų ilgių bangas, kurios priklauso nuo matuojamų dujų tipo. 

Matavimo paklaida siekia tik 1 %. Matavimas atliekamas tokia tvarka: 

INCA 4000 analizatoriumi nustatomos biodujų komponenčių (CH4, BKMD) 

koncentracijos. Biodujų išeiga nustatoma išmatavus biodujų talpyklos pakilimo 

aukštį ir apskaičiavus pagamintų biodujų tūrį. Siekiant suvienodinti matavimo 

vienetus ir palyginti biodujų išeigos rezultatus iš skirtingo tūrio biodeaktorių, 

buvo nuspręsta biodujų išeigą skaičiuoti litrais iš kilogramo bioįkrovos per parą. 

Po eksperimentinių tyrimų pabaigos buvo atlikta rezultatų analizė ir parengtos 

išvados. Rezultatams užtikrinti analizė kartojama 3 kartus, po to išvedamas 

vidurkis. Komponenčių koncentracijos ir biodujų kiekis matuojami kiekvieną 

dieną tol, kol tyrimo trukmė pasiekia 45 paras. Atlikus tyrimus, vykdoma rezultatų 

analizė ir rengiamos išvados. 

2.4. Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus 
tyrimai 

Tikslas – įvertinti nuolatinį biodujų gamybos procesą, naudojant bioįkrovas, kurių 

tyrimų rezultatai buvo geriausi (skaidant jas vienos pakopos biodujų gamybos 

reaktoriuje). Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius – įrenginys, kuris 

susideda iš vieno uždaro korpuso biodujoms gaminti, vieno uždaro korpuso 

bioįkrovai paruošti, mechaninės maišyklės bei kaitinimo elemento (2.4 pav.). 

Tokie biodujų gamybos reaktoriai vadinami nuolatinio veikimo, nes jų 

konstrukcijoje numatytas papildomos bioįkrovos papildymas. Tyrimo pradžioje 

biodujų gamybos reaktoriaus apatinė (anaerobinė) kamera yra užpildoma 

bioįkrova (iki darbinio tūrio, kuris sudaro 70 % nuo bendro talpos tūrio).  

Įjungiamas šildymas (35 ± 1,0 °C) ir periodiškai maišoma (3 kartus po 3 minutes 

per parą) nemodifikuota mechanine maišykle. Paruošimo kamera, kurios tūris 
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siekia 10 % nuo bendro anaerobinės kameros tūrio, yra skirta bioįkrovai paruošti. 

Tačiau tirtajame biodujų gamybos reaktoriuje šioje kameroje nenumatytas 

maišymas. Bioįkrova yra skaidoma biodujų gamybos reaktoriuje 45 paras su 

cikliškais papildymais kas 7 paras. Darbinis tokio tipo biodujų gamybos 

reaktoriaus tūris siekia 200 litrų (bendras tūris – 250 litrų). Papildomo įkrovos 

metu iš anaerobinės kameros šalinama 20 litrų atidirbtos masės ir iš paruošimo 

kameros tiekiama 20 litrų išlaikytos paruošimo kameroje (7 paras) bioįkrovos. 

 

   

2.4 pav. Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius: 1 – dviejų pakopų biodujų 

gamybos reaktoriaus anaerobinė kamera; 2 – dviejų pakopų biodujų gamybos 

reaktoriaus paruošimo kamera; 3 – maišyklės variklis; 4 – automatinio valdymo blokas; 

5 – mechaninė sparnelinė maišyklė (autoriaus nuotrauka) 

Fig. 2.4. Two-stage biogas production reactor: 1 – anaerobic chamber of a two-stage 

biogas production reactor; 2 – preparation chamber of a two-stage biogas production 

reactor; 3 – mixer motor; 4 – automatic control unit; 5 – mechanical wing mixer 

(Author's photo)  

Tyrimams atlikti buvo naudojamos vištų mėšlo, nuotekų dumblo ir augalinės 

kilmės atliekų bioįkrovos. Tirtos konstrukcijos maišyklė efektyviai sumaišmo 

apatinę ir centrinę bioįkrovos dalį, tačiau siekiant atlikti kompleksinę 

homogenizaciją, būtina modifikuoti konstrukcija, kad maišymas vyktų visame 

naudingame tūryje. 

Bioįkrovos pH pokytis nustatomas tokiu pačiu principu, kaip nurodyta 

metodikų 2.3 skyrelyje. Po eksperimentinių tyrimų pabaigos atliekama rezultatų 

analizė ir rengiamos išvados. 

Ištirpusio bioįkrovoje deguonies pokyčio nustatymo tikslas – įvertinti biodujų 

gamybos reaktoriaus paruošimo kameros efektyvumą mažinant bioįkrovos 

deguonies koncentraciją. Bioįkrovos dalis (10 % nuo anaerobinės kameros) yra 

išlaikoma paruošimo kameroje 7 paras. Nustatoma ištirpusio deguonies 

koncentracija pradiniame etape (užkrovus paruošimo kamerą) ir koncentracija 
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proceso metu (anaerobinėje kameroje) po papildomo pakrovimo proceso (po 

14 parų nuo eksperimento pradžios). Tyrimai atliekami naudojant ištirpusio 

deguonies matuoklį WTW OXL 3205. Matavimo principas – elektrocheminis. 

Prietaiso paklaidų ribos: 0,01–0,1 mg O2/l. Matavimai kartojami 3 kartus ir 

fiksuojamas gautas rezultatas. Pagal gautus rezultatus įvertinamas paruošimo 

kameros efektyvumas mažinant ištirpusio bioįkrovoje deguonies koncentraciją. 

Atliekama rezultatų analizė ir rengiamos išvados. 

CH4, BKMD koncentracijos ir biodujų išeigos pokytis nustatomas tokiu pačiu 

principu, kaip tai nurodyta metodikų 2.3 skyrelyje. Po eksperimentinių tyrimų 

pabaigos atliekama rezultatų analizė ir rengiamos išvados. 

2.5. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus 
tyrimai 

Tikslas – įvertinti trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus veikimą, pagamintų 

biodujų valymą, biodujų parametrus ir palyginti juos su rezultatais, gautais taikant 

dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorių be maišyklės modifikacijos. Biodujų 

gamybos reaktoriaus bendras vaizdas yra pateiktas 2.5 paveiksle.  

 

     

2.5 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus bendras vaizdas: 1 – modifikuotos 

mechaninės maišyklės variklis; 2 – bioįkrovos paruošimo kamera; 3 – tarpinė aerobinė-

anaerobinė kamera; 4 – anaerobinė kamera; 5 – išleidimo vožtuvas; 6 – paviršiaus 

maišymo elementas; 7 – vertikalios mentės; 8 – spiralinis maišyklės elementas  

(autoriaus nuotrauka) 

Fig. 2.5. General view of the three-stage biogas production reactor: 1 – modified 

mechanical mixer motor; 2 – bioloading preparation chamber; 3 – intermediate aerobic-

anaerobic chamber; 4 – anaerobic chamber; 5 – drain valve; 6 – surface mixing element; 

7 – vertical blades; 8 – spiral mixer element (Author's photo) 
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Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus konstrukcija bei gamybos būdas 

suteikia galimybę optimizuoti biodujų gamybos procesą. Biodujų gamybos būdą 

galima suskirstyti į 3 pagrindinius etapus: 1) biomasės paruošimą; 2) biomasės 

parametrų optimizavimą aerobinėje-anaerobinėje kameroje; 3) biodujų gamybą 

anaerobinėje kameroje. 

Biodujų gamybos reaktoriaus konstrukcija suprojektuota taip, kad atitiktų 

pagrindinius inžinerinius principus: efektyvumą, ekonomiškumą ir patikimumą. 

Šie principai pasiekiami pritaikius kelis sprendimus. Biomasės sumaišymui 

naudojamas tik vienas elektrinis variklis, t. y. biomasė visose kamerose maišoma 

vienu metu. Išradime numatytos trys kameros, kurių bendras darbas orientuotas į 

biodujų išeigos ir kokybės padidinimą. Paruošimo talpoje vyksta pirminis 

biomasės sumaišymas, ji yra atskirta nuo aerobinės-anaerobinės kameros 

biomasės tiekimo kanalų, nes kiekvieną kartą įkraunant biomasę į kamerą, į ją taip 

pat patenka ir perteklinio deguonies kiekis. Visose kamerose yra numatyti 

temperatūros ir slėgio kontrolės davikliai. Kadangi procesas yra uždaras, 

kiekvienoje kameroje vyksta atskiri procesai: 1) Paruošimo kameroje bioįkrova 

yra paruošiama, dangtis yra uždaroma. Kameros darbinis tūris siekia 100 litrų. 

Kameroje palaikoma kambario temperatūra; 2) Aerobinėje-anaerobinėje 

kameroje vyksta hidrolizės, acidogenezės ir acetogenezės procesai. Kameroje 

palaikoma mezofilinio proceso (32–35 ± 1,0 °C) temperatūra. Kameros darbinis 

tūris siekia 100 litrų; 3) Anaerobinėje kameroje vyksta metanogenezės procesai 

esant mezofilinio proceso (32–35 ± 1,0 °C) temperatūrai. Kameros darbinis tūris 

siekia 300 litrų. 

Kiekviena kamera yra maksimaliai pripildyta. Kas 7 paras vykdomas 10 % 

(30 litrų) atidirbtos masės šalinimas ir atitinkamai optimizuotos masės įkrovimas 

(30 litrų). Aerobinėje-anaerobinėje kameroje lieka 70 litrų substrato, todėl iš 

paruošimo kameros tiekiamas atitinkamas kiekis (30 litrų), kol aerobinės-

anaerobinės kameros darbinis tūris vėl pasiekia 100 litrų. Tuo pat metu paruošimo 

kamera irgi papildoma naujai paruošta bioįkrova, kol darbinis tūris pasiekia 

100 litrų. Tokiu būdu vyksta selektyvus biodujų gamybos procesas, kurio metu 

pagrindinėje (anaerobinėje) kameroje vyksta efektyvi metanogenzė. Biodujų 

gamybos reaktoriaus kamerų biodujų tiekimo kanalai yra sujungti į vieną, kuris 

eina pro filtravimo sistemą ir patenka į biodujų talpyklą. Maišymas atliekamas 3 

kartus per parą, esant 6 apsisukimų per minutę maišyklės intensyvumui. 

Kiekvieno maišymo trukmė – 3 minutės. Maišyklės konstrukcija suprojektuota 

tokiu būdu, kad efektyviai homogenizuoti bioįkrova kameros apačioje, centrinėje 

ir viršutinėje dalyse. Taip pat, numatytas paviršiaus maišymas plėvelei šalinti. 

Trijų pakopų biodujų gamybos reaktorius yra užkraunamas bioįkrovomis, 

kurios buvo ištirtos naudojant vienos pakopos biodujų gamybos reaktorių (pagal 

geriausius nustatytus pagamintų biodujų kokybinius ir kiekybinius rodiklius), 

turinčias analogiškas organines apkrovas, drėgnį, pH, C, H, N, S elementų santykį. 
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Per pirmąjį tyrimų etapą naudotos bioįkrovos taip pat buvo skaidomos dviejų 

pakopų biodujų gamybos reaktoriuje, todėl gauti trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktoriaus tyrimų rezultatai yra palyginami su rezultatais, gautais taikant dviejų 

pakopų biodujų gamybos reaktorių, po to daromos išvados ir rengiamos 

rekomendacijos. 

Bioįkrovos pH pokytis nustatomas tokiu pačiu principu, kaip tai nurodyta 

metodikų 2.3 skyrelyje. Po eksperimentinių tyrimų pabaigos atliekama rezultatų 

analizė ir rengiamos išvados. 

Ištirpusio bioįkrovoje deguonies pokyčio nustatymo tikslas – įvertinti biodujų 

gamybos reaktoriaus aerobinės-anaerobinės kameros efektyvumą mažinant 

bioįkrovos deguonies koncentraciją. Bioįkrovos dalis (30 % nuo anaerobinės 

kameros) yra išlaikoma paruošimo kameroje 7 paras. Po 7-ių parų dalis 

panaudotos masės (10 % pagal anaerobinės kameros tūrį) yra šalinama ir 10 % 

pridedama iš aerobinės-anaerobinės kameros. Tuomet aerobinėje-anaerobinėje 

kameroje lieka 20 % (nuo anaerobinės kameros tūrio) bioįkrovos. Todėl iš 

paruošimo kameros tiekiama nauja porcija ruošiamos bioįkrovos (10 % nuo 

anaerobinės kameros tūrio) ir aerobinės-anaerobinės kameros pripildymas siekia 

vėl 30 % nuo anaerobinės kameros tūrio. Toks kompleksiškas bioįkrovos 

paruošimo būdas ženkliai mažina bioįkrovos su padidėjusia ištirpusio deguonies 

koncentracija patekimą į anaerobinę kamerą. Ištirpusio bioįkrovoje deguonies 

pokytis nustatomas tokiu pačiu principu, kaip tai nurodyta metodikų 2.4 skyrelyje, 

tačiau papildomai matuojant koncentraciją aerobinėje-anaerobinėje kameroje (po 

14 eksperimento parų). Po eksperimentinių tyrimų pabaigos atliekama rezultatų 

analizė ir rengiamos išvados. 

CH4, BKMD, H2 koncentracijų ir biodujų išeigos nustatymas atliekamas 

siekiant įvertinti gaminamų biodujų kiekį ir kokybę bei modifikuotos maišyklės 

įtaką biodujų gamybos procesui ir palyginti rezultatus su dviejų pakopų biodujų 

gamybos reaktoriaus tyrimo rezultatais. Biodujų komponenčių koncentracijoms 

nustatyti naudojamas biodujų analizatorius GEOTECH BIOGAS 3000. Šis 

prietaisas leidžia nustatyti šių biodujų komponenčių koncentracijas: CH4, CO2, 

H2S, H2. Matavimo paklaida siekia tik 1 %. Šio prietaiso ir INCA 4000 veikimo 

principas yra vienodas (elektrocheminis), tačiau GEOTECH BIOGAS 3000 

analizatorius yra modernesnis, kadangi matavimas vyksta realiu laiku, prietaisas 

turi platų nustatymų spektrą, įskaitant įspėjamuosius signalus po nustatytų 

(užprogramuotų) biodujų komponenčių koncentracijų viršijimo. Papildomai šis 

prietais matuoja H2 koncentraciją biodujose. Rezultatams užtikrinti analizė 

kartojama 3 kartus, išvedamas nustatytų koncentracijų vidurkis. Komponenčių 

koncentracijos ir biodujų kiekis matuojamos kiekvieną dieną tol, kol tyrimo 

trukmė pasiekia 45 paras. Atlikus tyrimus, analizuojami rezultatai ir rengiamos 

išvados. 



56 2. BIODUJŲ GAMYBOS PROCESO TEORINIŲ, EKSPERIMENTINIŲ TYRIMŲ IR… 

 

Biodujų valymo nuo BKMD tikslas – nustatyti biodujų valymo įrenginio 

efektyvumą, mažinant CO2 ir H2S koncentracijas. Praktikoje biodujų kokybė yra 

vertinama pagal metano CH4 koncentraciją. Tačiau, gaminant biodujas, jų 

sudėtyje yra ganėtinai dideli kiekiai energiškai nenaudingo CO2 bei H2S. CO2 

susidaro anaerobinio skaidymo metu, vykstant mikroorganizmų metabolizmo 

reakcijoms. Principinė biodujų valymo įrenginio bendras vaizdas yra pateiktas 

2.6 paveiksle. Tyrimai atliekami naudojant tik trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktorių. 

 

 

2.6 pav. Biodujų valymo įrenginio bendras vaizdas: 1 –  filtras CO2 koncentracijai 

mažinti (1 pakopa); 2 – filtras CO2 koncentracijai mažinti (2 pakopa); 3 – filtras CO2 

koncentracijai mažinti (3 pakopa); 4 – adsorbcinis filtras H2S koncentracijos mažinimui; 

5 – kompresorius;  (Autoriaus nuotrauka) 

Fig. 2.6. General view of the biogas treatment device: 1 – filter to reduce CO2 

concentration (stage 1); 2 – filter to reduce CO2 concentration (stage 2); 3 – filter to 

reduce CO2 concentration (stage 3); 4 – adsorption filter to reduce H2S concentration; 

5 – compressor (Author's photo) 

Eksperimentiniams biodujų valymo nuo anglies dioksido tyrimams atlikti 

naudojamos cheminės medžiagos (pagaminti 50 % koncentracijos tirpalai): 

NaOH, Na2CO3, KOH. Valymo nuo CO2 reakcijos: 

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O;          (2.10) 

                    Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3;                (2.11) 

                       2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O.                               (2.12) 

H2S – kitas biodujų komponentas, kurį būtina šalinti dėl jo ardomojo poveikio 

vamzdynui arba kitoms metalinėms konstrukcijoms. Eksperimentiniam tyrimams 
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atlikti naudojamas geležies oksido užpildas (sorbentas) (4). H2S šalinimas vyksta 

pagal fomules (Hernandez and Martin, 2018):   

Fe2O3 · 3H2O + 3H2S → Fe2S3 ↓ +6H2O;               (2.13) 

   Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 ↓ +3H2O.               (2.14) 

Geležies oksido sorbento regeneracija atliekama prapučiant sorbentą oru 

naudojant kompresorių (tam tikslui yra naudojama atsarginė regeneracinė 

sistema): 

Fe2S3 · O2 + 3H2O → Fe2O3 · 3H2 + 3S.               (2.15) 

Biodujų valymo eksperimentiniai tyrimai atliekami tokia tvarka: nustatoma 

BKMD koncentracija prieš valymą, naudojant biodujų analizatorių INCA 4000 

arba GEOTECH BIOGAS 3000. Įstačius analizatoriaus mėginių ėmimo žarnelę 

prieš filtrų sistemą ir po, nustatomas BKMD koncentracijų skirtumas ir pagal jį 

apskaičiuojamas valymo įrenginio efektyvumas. Visi matavimai kartojami 3 

kartus, po to atliekama rezultatų analizė ir rengiamos išvados. 

Bioįkrovos temperatūros pokyčio tyrimai skirti aerobinės-anaerobinės 

kameros efektyvumui nustatyti (stabilizuojant ruošiamos bioįkrovos 

temperatūrą). Sumaišyta paruošimo kameroje bioįkrova yra išlaikoma aerobinėje-

anaerobinėje kameroje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį bakterijoms 

anaerobinėje kameroje, kadangi anaerobinio proceso stabilumas tiesiogiai 

priklauso nuo temperatūros svyravimų. Aerobinėje-anaerobinėje kameroje 

bioįkrova išlaikoma tam tikrą laiką, ir tokiu būdu išlyginama temperatūra (iki 

mezofiliniam procesui reikiamos 35 ± 1,0 °C temperatūros) ir mažinama 

deguonies koncentracija, kurios perteklius destabilizuoja metanogeninių 

mikroorganizmų veiklą. Atlikus literatūros analizę, nustatyta, kad bioįkrovą 

išlaikyti aerobinėje-anaerobinėje kameroje patartina iki 7 parų. 

Iš paruošimo kameros paimamas sumaišytas iki homogeninės būsenos ir 

paruoštas procesui mėginys. Naudojamas ištirpusio deguonies matuoklis WTW 

OXL 3205, kuris taip pat turi temperatūros jutiklį ir nustato terpės temperatūrą. 

Prietaiso paklaida siekia ± 0,1 °C. Įvertinamas tarpinės aerobinės-anaerobinės 

kameros efektyvumas (matuojant bioįkrovos temperatūros pokyčius aerobinėje-

anaerobinėje kameroje kiekvieną eksperimento dieną, įskaitant dienas, kai 

atliekamas nepašildytos masės papildomas pakrovimas). Gautus rezultatus 

pateikus grafikuose ir diagramose atliekama jų analizė. 
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2.6. Bioįkrovos temperatūros pasiskirstymo biodujų 
gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje skaitinis 
modeliavimas 

Tikslas – sukurti šilumos pernašos skystoje fazėje modelį taikant modifikuotą 

anaerobinės kameros mechaninę maišyklę ir įvertinti šilumos pasiskirstymo 

procesą prie anaerobinės kameros dugno, naudojant ANSYS Fluent programinį 

paketą. Uždaviniai: 1) parinkti tinkamus modelius ir sudaryti diferencialinių 

lygčių sistemas, aprašančias šilumos mainų procesą stacionariame bei 

dinaminiame stoviuose; 2) parinkti programinę įrangą, tinkančią skaitiniam 

modeliavimui atlikti pagal sudarytus modelius; 3) remiantis sudarytais teoriniais 

modeliais atlikti pasirinktų atvejų skaitinį modeliavimą; 4) Palyginti skirtingais 

atvejais gautus rezultatus temperatūros pasiskirstymo optimalumo atžvilgiu, t. y. 

vertinant temperatūros tolygumą; 5) atlikti gautų rezultatų analizę, išskirti proceso 

tendencijas, išgryninti efektus, nulemiančius šilumos pasiskirstymo dinamiką. 

ANSYS Fluent paketas turi fizinio modeliavimo galimybes, galinčias 

sumodeliuoti srautą, turbulenciją, šilumos perdavimo reakcijas ir pramoninio 

taikymo reakcijas: nuo lėktuvo sukuriamo oro srauto iki degimo procesų 

kameroje. ANSYS Fluent turi platų taikymo spektrą, kuris apima multifizinius 

procesus, aeroakustiką ir degimo procesus. Pagrindinė šilumos mainų energijos 

lygtis, taikoma šiame programiniame pakete: 

     
δ

δ𝑡
(𝑝𝐸) + 𝛻 ∙ (𝑣(𝑝𝐸 + 𝑝)) = 𝛻 ∙ (𝑘𝑒𝑓𝑓𝛻𝑇 − ∑ℎ𝑗𝐽𝑗 + (𝑡𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑣)) + 𝑆ℎ, (2.16) 

čia 𝑘𝑒𝑓𝑓 – efektyvus konduktyvumas; 𝐽𝑗 – difuzija. 

Modeliavimo eiga: Programoje Autodesk Autocad sukuriamas 3D modelis 

(rezervuaras ir kaitinimo elementai). Geometrija įkėliama į ANSYS 18.0 

programą. Generuojamas modeliavimo paviršius ir sukuriamas skaičiavimo 

tinklelis, priimant prielaidą, kad kaitinimo elementai yra atskiras objektas terpėje. 

Nustatymo lange įvedami skaičiavimo parametrai. Atliekant modeliavimą, 

siekiama įvertinti temperatūros pasiskirstymą bioįkrovoje. Šio proceso 

efektyvumas turės tiesioginę įtaką biodujų gamybos procesui ir 

mikroorganizmams kameroje. Modelis pagrindžiamas Navjė-Stokso lygčių 

sistema. 

Proceso modeliavimo variantai: 1) Stacionaraus proceso modeliavimas su 

nuolat įjungtais šildymo elementais; 2) Šilumos dinamika vykstant šildymui ir 

vykdant sraigto bei mentelių sukimą per pirmąsias 120 maišymo sekundžių. 

Pagal atliktus tyrimus nustatoma, kiek procentų sumaišytos bioįkrovos 

atitinka mezofilinio proceso temperatūrą. Pagal gautą rezultatą įvertinama 

maišyklės įtaka temperatūros pasiskirstymui biodujų gamybos reaktoriaus 

kameroje (pjūvyje, esančiame arti dugno, kadangi biodujų gamybos reaktoriaus 
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anaerobinėje kameroje yra naudojamas dugninis šildymas). Po to atliekama 

rezultatų analizė ir rengiamos išvados bei rekomendacijos. 

2.7. Antrojo skyriaus išvados  

1. Sudaryta trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus parametrų teorinių 

tyrimų, įvertinant temperatūros stabilizavimą biodujų gamybos reaktoriaus 

kameroje ir bendrą bioįkrovos temperatūros pakilimo laiką, metodika, kuri gali 

būti taikoma konvekcinio šilumos laidumo koeficientui nustatyti. Sudarytos trijų 

pakopų biodujų gamybos reaktoriaus lygtis šilumos ir masės mainų dėsniams 

įvertinti. 

2. Sudaryta bioįkrovos su bioanglies priedais fizikinių ir cheminių parametrų 

nustatymo metodika būdinga biologiniams procesams ir pasiūlyta ją taikyti, 

atsižvelgiant į skirtingus bioįkrovos ir bioanglies priedų tipus, siekiant nustatyti 

šių priedų įtaką biodujų gamybos procesui ir įvertinti bioįkrovų tinkamumą 

anaerobiniam skadymui.  

3. Sudarytos vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorių testavimo 

metodikos, kurių tikslas – nustatyti biodujų gamybos proceso efektyvumą, 

įvertinti šių įrenginių našumą ir konstrukcijos trūkumus.  Proceso ir konstrukcijos 

efektyvumas vertinamas pagal pagamintų biodujų kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius ir pagal bioįkrovos fizikinius parametrus (ištirpusio deguonies 

koncentracija, pH). Pagal gautas priklausomybes suprojektuotas ir pagamintas 

trijų pakopų bioreaktorius. 

4. Sudarytos trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus testavimo ir biodujų 

valymo efektyvumo metodikos, kurių tikslas – įvertinti biodujų gamybos ir 

valymo nuo CO2 ir H2S proceso efektyvumą naudojant trijų pakopų biodujų 

gamybos reaktorių, turintį tarpinę kamerą bioįkrovos paruošimui ir mechaninę 

maišyklę, skirtą bioįkrovai homogenizuoti. Šio tyrimo tikslui pasiekti 

atsižvelgiama į mezofilinio režimo parametrus, šildant bioįkrovą volframiniais 

kaitinimo elementais. 

5. Fluido temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos reaktoriaus kameroje 

skaitiniam modeliavimui atlikti parinktas ANSYS: Fluent programinis paketas ir 

pasiūlyti stacionarus ir dinaminis šilumos pernašos modeliai. Sudarytas optimalus 

temperatūros pasiskirstymo trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus 

anaerobinėje kameroje modelis, kurio atliktų tyrimų rezultatai vertinami 

atsižvelgiant į Navjė–Stokso lygčių (nespūdiems skysčiams) ir šilumos mainų 

lygčių sistemas.
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3 
Biodujų gamybos proceso teorinių, 
eksperimentinių tyrimų ir skaitinio 
modeliavimo rezultatai ir jų analizė 

Šių tyrimų tikslas – suprojektuoti, pagaminti trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktorių ir atlikti jo testavimą. Atlikti temperatūros pasiskirstymo reaktoriaus 

anaerobinėje kameroje teoriniai ir skaitinio modeliavimo tyrimai. Atliktais 

eksperimentiniais bioįkrovų tyrimais nustatyti optimalūs bioįkrovų parametrai 

anaerobiniam procesui užtikrinti. Tyrimuose išanalizuoti vienos ir dviejų pakopų 

biodujų gamybos reaktorių konstrukcijų trūkumai ir remiantis gautais rezultatais, 

pagamintas ir ištirtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktorius, turintis aerobinę-

anaerobinę kamerą ir modifikuota mechaninę maišyklę. Pagamintas ir ištirtas 

biodujų valymo nuo CO2 ir H2S įrenginys.    

Skyriaus tematika paskelbti aštuoni autoriaus mokslinių straipsnių (Baltrėnas 

et al. 2017; Baltrėnas and Kolodynskij, 2019; Baltrėnas et al., 2019a; Baltrėnas 

et al., 2019b; Kolodynskij et al., 2020; Baltrėnas and Kolodynskij, 2017b; 

Baltrėnas ir Kolodynskij, 2016; Baltrėnas ir Kolodynskij, 2017a). Gauti du 

Lietuvos Respublikos patentai (Baltrėnas ir kt., 2016; Baltrėnas ir kt., 2017a). 

Paduota paraiška Europos patentui gauti (Baltrėnas et al., 2017b). 
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3.1. Temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos 
reaktoriaus anaerobinėje kameroje teorinių tyrimų 
rezultatai ir jų analizė 

Temperatūros pasiskirstymo tyrimai atlikti siekiant įvertinti mezofilinio 

temperatūros režimo nusistovėjimo laiką biodujų gamybos reaktoriuje 

(anaerobinėje kameroje), pirmą kartą paleidus jį visu pajėgumu, ir gauti rezultatai 

palyginti su faktine reikšme. Priimama prielaida, kad substrato (bioįkrovos) tankis 

yra 15 % mažesnis negu vandens ir siekia 850 kg/m3. Pažymėtina, kad substrato 

klampis yra didesnis negu vandens (0,001 Pa · s, esant 20 ± 1,0 °C temperatūrai) 

todėl priimama prielaida, kad substrato klampis yra 15 % didesnis negu vandens 

ir siekia 0,0015 Pa · s.  

Reinoldso koeficientas – bedimensis dydis, apibūdinantis inercinių jėgų ir 

klampių trinties jėgų santykį klampiuose skysčiuose. Prandtlio koeficientas 

apibūdina skysčio fizinių savybių įtaką šilumos perdavimui. Apskaičiuojamas 

Reinoldso ir Prandtlio koeficientai, atskirai mentėms ir sraigtiniams maišyklės 

elementams:   

      𝑅𝑒 =
𝑁·d2·𝜌

𝜇
;              (3.1)       

        𝑃𝑟 =
𝜇·𝐶𝑃

𝐾𝑓
,              (3.2) 

čia N –  maišyklės apsisukimų greitis, 6 aps/min; d – maišyklės diametras, 0,4 m; 

ρ – substrato tankis, 0,85 kg/m3; μ – dinaminis substrato klampumas, 

0,00115 Pа·s; 𝐶𝑃 – substrato šiluminės talpos koeficientas, 3,12 kJ/kg·К; 

𝐾𝑓 – konduktyvinis šilumos perdavimo koeficientas, 0,6 W/m2·K. 

Pataisos koeficientas (Sieder-Tate‘s) nustatomas pagal formulę: 

        𝑉𝑖 =
�̅�

𝜇𝑤
,              (3.3) 

čia �̅� –  dinaminis substrato klampumas, esant vidutinei temperatūrai, 

0,00115 Pa·s; 𝜇𝑤 – substrato klampumas prie šildomo paviršiaus, 0,00084 Pа·s. 

Nuselto skaičius, apibūdinantis santykį tarp šilumos perdavimo intensyvumo 

dėl konvekcijos ir šilumos perdavimo greičio dėl šilumos laidumo, išreiškiamas 

konvekcinio šilumos perdavimo koeficientu: 

        𝑁𝑢 =
ℎ𝑐·𝐷𝑟

𝐾𝑓
,              (3.4) 

čia ℎ𝑐 –  konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas tarp kaitinimo paviršiaus ir 

substrato, W/m2·K; 𝐷𝑟 – biodujų gamybos reaktoriaus skersmuo, m; 

𝐾𝑓 – konduktyvinis šilumos perdavimo koeficientas, W/m·K. 
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Bendra Nuselto skaičiaus lygtis: 

𝑁𝑢 = 𝑧 · 𝑅𝑒
𝑎 · 𝑃𝑟𝑏 · 𝑉𝑖

𝑐,                  (3.5) 

čia 𝑁𝑢 – Nuselto skaičius; z – koeficientas, priklausantis nuo maišyklės 

geometrinių parametrų; Re – Reinoldso skaičius; Pr – Prandtlio skaičius; 

𝑉𝑖 – klampio koeficientas; 𝑎 – Reinoldso skaičiaus laipsnis; 𝑏 – Prandtlio 

skaičiaus laipsnis; 𝑐 – Sieder-Tate’s pataisos koeficiento laipsnis. 

Atliekant skaičiavimus priimama prielaida, kad bioįkrovos klampis, didėjant 

temperatūrai, mažėja. Bioįkrovos klampis prie kaitinimo paviršiaus yra 

įvertinamas konstanta. Bioįkrovos pradinis klampis yra įvertintas esant 

20 ± 1,0 °C temperatūrai ir vykstant procesui (didėjant temperatūrai) mažėja. 

  

Nustatoma bendra konvekcinio šilumos perdavimo koeficiento formulė 

sraigtinaim sraigtiniam maišyklės elementui: 

   ℎ𝑐
𝑠 =

0,65·𝐾𝑓·𝑅𝑒
0,6·𝑃𝑟0,33·(

�̅�

𝜇𝑤
)
0,14

𝐷𝑟
,                  (3.6) 

čia 𝐷𝑟 – biodujų gamybos reaktoriaus skersmuo, m; Kf  – konduktyvinis šilumos 

perdavimo koeficientas, W/m·K.  

Nustatoma bendra konvekcinio šilumos perdavimo koeficiento formulė 

maišyklei su mentėmis prie vidinės biodujų gamybos reaktoriaus korpuso 

sienelės: 

      ℎ𝑐
𝑓
=

0,55·K𝑓·𝑅𝑒
0,67·𝑃𝑟0,25·(

�̅�

𝜇𝑤
)
0,14

𝐷𝑟
,                             (3.7) 

čia 𝐷𝑟 – biodujų gamybos reaktoriaus skersmuo, m; Kf  – konduktyvinis šilumos 

perdavimo koeficientas, W/m·K.  

Kadangi nagrinėjamame biodujų gamybos reaktoriuje naudojama 

kombinuota (spiralinė ir vertikali su mentėmis) maišyklė, būtina išvesti formulę, 

kuri tinka konkrečiam įrenginiui. Pažymėtina, kad konvencinio šilumos laidumo 

koeficientas maišyklės mentėms yra apskaičiuotas esant vienai menčių sistemai 

(viena plokštuma), kuri susideda iš dviejų menčių, simetriškai išdėstytų nuo 

maišyklės vertikalios ašies. Todėl įvedamas papildomas koeficientas n1, kuris 

įvertina vertikalių menčių plokštumų skaičių (šiame darbe naudojama maišyklė, 

kurią sudaro 4 mentės (arba 2 menčių plokštumos)). Kadangi kompleksinė 

maišyklė susideda iš dviejų sudedamųjų dalių (spiralinio ir menčių elementų), 

būtina paminėti, kad spiralinis elementas palaiko vertikalųjį mašymą centrinėje 

biodujų gamybos reaktoriaus kameros dalyje, tolygiai paskirstydamas šiluminę 

eneriją nuo biodujų gamybos reaktoriaus dugno iki bioįkrovos paviršiaus. Menčių 

sistema užtikrina bioįkrovos judėjimą ir šilumos pasiskirstymą horizontalioje 
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plokštumoje. Atsižvelgiant į tokį kompleksinį maišymo būdą, išvedamas bendras 

konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas:       

    ℎ𝑐 = ℎ𝑐
𝑓
· 𝑛1 + ℎ𝑐

𝑠,                          (3.8) 

čia  𝑛1 – vertikalios maišyklės menčių plokštumų skaičius (vnt.); 

ℎ𝑐
𝑓
 – konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas maišyklei su 

mentėmis, W/m2·K; ℎ𝑐
𝑠 – konvekcinio šilumos perdavimo koeficientas spiralinei 

maišyklei, W/m2·K. 

Siekiant įvertinti specifinį šilumos laidumą ir išvesti formulę, kuri tiktų šiame 

darbe nagrinėjamam biodujų gamybos reaktoriui, kaip pagrindas buvo naudojama 

klasikinė formulė: 

                                                      𝜔 =
𝑄·𝑙

𝐴·∆𝑇
,                               (3.10) 

čia 𝜔 – šilumos laidumas, W/K·m; 𝑄 – bendras perduotas šilumos kiekis, W; 

𝑙 – šilumos perdavimo atstumas, m; 𝐴 – šilumos perdavimo plotas, m2; 

∆𝑇 – temperatūros skirtumas tarp šilumos perdavimo paviršiaus ir substrato, °C.  

Kadangi  ℎ𝑐 =
𝑄

𝐴·∆𝑇
, išvedama energijos kiekio formulė, kuri tinka šiame 

darbe nagrinėjamam biodujų gamybos reaktoriui su kombinuota mechanine 

maišykle, esant fiksuotam tūriui bei kaitinamo paviršiaus plotui: 

                                             𝜔′ = ℎ𝑐 ∙ 𝑙 ∙ 𝑉 ∙ 𝑆𝑝.𝑝.,                             (3.11) 

čia 𝑉 – faktinio biodujų gamybos reaktoriaus tūrio pataisos koeficientas; 

𝑙 – šilumos perdavimo atstumas, įvertintas 1 m; 𝑆𝑝.𝑝 – kaitinimo elementų bendro 

paviršiaus ploto pataisos koeficientas. 

Šios formulės išraiška reiškia, kad 1 m3 bioįkrovos tūris (1 metro atstumu, 

esant 1 m2 bioįkrovos plotui) gauna energiją hc iš 1 m2 kaitinamo paviršiaus per 

sekundę (W/s). Energijos kiekis, perduodamas bioįkrovai, tiesiogiai priklauso nuo 

šildomo paviršiaus ploto. Priklausomybė yra tiesioginė, kadangi kuo didesnis 

šildomas paviršius, tuo didesnis šilumos patekimas į šildomą masę. Pažymėtina, 

kad faktinis biodujų gamybos reaktoriaus tūris yra mažesnis negu 1 m3, todėl 

formulėje įrašomas pataisos koeficientas V ir Sp.p, kuris atsižvelgia į faktinį 

nagrinėjamojo įrenginio tūrį bei kaitinamo paviršiaus plotą.  

Didėjant bioįkrovos temperatūrai visi parametrai dėl kintamo proceso buvo 

skaičiuojami pakartotinai. Kaitinimo elementų temperatūra siekia 90 °C (pradinis 

substrato ir kaitinimo elementų temperatūrų skirtumas ∆T = 70 °С. 

Laikas, reikalingas bioįkrovai pašildyti 1°C, nustatomas pagal formulę:  

                                                   τ =
𝐶𝑃·𝑚·∆𝑇

𝜔′(∆𝑇)·60
,                                          (3.12) 
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čia m – bioįkrovos masė, kg; 𝐶𝑃 – substrato šiluminės talpos koeficientas, 

3,12 kJ/kg·K; ∆𝑇 – temperatūrų skirtumas kiekviename šildymo etape, °C. 
Galutiniai teorinių temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos reaktoriuje 

skaičiavimų rezultatai pateikti 3.1 paveiksle. 

 

 

3.1 pav. Bioįkrovos mezofilinio temperatūrinio režimo pasiekimo trukmė 

Fig. 3.1. Duration of reaching the mesophilic temperature regime of bioloading 

Remiantis gautais laipsniško šildymo rezultatais, išvestas bendras 

temperatūros pasiskirstymo modelis, esant biodujų gamybos reaktoriui su 

kombinuota maišykle, atsižvelgiant į fizinius organinio substrato parametrus, 

biodujų gamybos reaktoriaus dimensijas, mezofilinio temperatūrino režimo darbo 

sąlygas, Reinoldso, Prandtlio koeficientus ir konvekcinio šilumos perdavimo, 

kurio formulė buvo išvesta konkrečiam biodujų gamybos reaktoriaus darbo 

optimizavimo uždaviniui išspręsti, koeficientus. Išvesta formulė, kuri apibrėžia 

šiluminės energijos teikimą maišomai modifikuota maišykle bioįkrovai. 

Nustatyta, kad vidutiniškai 1 °C temperatūrai padidinti reikia 42 minučių. Kintant 

(didėjant) bioįkrovos temperatūrai, didėja laikas, kuris reikalingas aukštesnei 

temperatūrai pasiekti.  

Gauti rezultatai rodo tiesinį šildymo pobūdį ir temperatūros pasiskirstymą 

biodujų gamybos reaktoriuje. Nustatyta, kad bendras laikas, reikalingas substratui 
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nuo 20 °C iki 35 °C pašildyti, naudojant kombinuotą (modifikuotą) mechaninę 

maišyklę, sudaro 620 minutes (10 valandų ir 20 minučių). Faktinis biodujų 

gamybos reaktoriaus anaerobinės kameros pašildymo iki mezofilinės 

temperatūros laikas siekia 8 valandas ir 42 minutes. Šio teorinio tyrimo 

skaičiavimo rezultatai gali būti panaudoti prognozuojant ir derinant biodujų 

gamybos reaktoriaus pirmojo paleidimo arba papildymo (papildomo pakrovimo) 

darbus. 

3.2. Bioįkrovų ir jų priedų parametrų nustatymo 
rezultatai ir jų analizė 

Atlikus literatūros analizę, buvo nustatyta, kad daugiausia žemės ūkyje susidaro 

tokios biologiškai skylančios atliekos kaip paukščių mėšlas, bei augalinės kilmės 

atliekos (bulvių, burokėlių atliekos, kt.). Nuotekų dumblas, kuris susidaro tvarkant 

komunalines nuotekas, taip pat yra aplinkosauginė problėma. Todėl, atliekant 

eksperimentinius tyrimus, buvo nuspręsta naudoti trijų rūšių bioįkrovas: 

perteklinio nusausinto nuotekų dumblo, augalinės kilmės (bulvių ir burokėlių 

mišinio 50 % ir 50 %) atliekų bei sauso vištų mėšlo, gauto iš paukštyno (3.2 pav.). 

 

 

    a)                                           b)                                                 c) 

3.2 pav. Bioįkrovos: a) nuotekų dumblo; b) augalinės kilmės atliekų; c) vištų mėšlo  

Organinės apkrovos: 100,0 g VS/L (paklaida iki ± 14,6 g VS/l)) 

(autoriaus nuotrauka) 

Fig. 3.2. Bioloadings: a) sewage sludge; b) vegetable waste; c) chicken manure 

Organic loads: 100.0 g VS / L (error up to ± 14.6 g VS / L)) (Author's photo) 

Bioįkrovos hidrolizės metu polisacharidų, baltymų ir lipidų molekulės 

veikiant hidrolazės fermentams yra skaidomos į paprastesnius polimerinius 

junginius. Dėl katabolizmo, skilimo reakcijų, ląstelių energijos apykaitos ir 

anabolizmo (biomasės augimo) vyksta kompleksinių organinių polimerų 
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įsisavinimo reakcijos. Katabolizmą sudaro šie trys etapai: monomerų 

susidarymas, jų transportavimas į ląsteles, energijos (kuri naudojama anabolizmo 

reakcijoms) išsiskyrimas. Pažymėtina, kad hidrolizės metu būtina palaikyti 

tiesioginį hidrolizuojančių bakterijų kontaktą su organinėmis dalelėmis, todėl 

bioįkrova turi būti maišoma, siekiant tolygiai paskirstyti maistinių medžiagų 

prieinamumą bakterijoms. Taip pat svarbu įvertinti tai, kad bakterijos savo 

šalutinių gyvybinės veiklos produktų aplinkoje neegzistuoja, todėl susidaro 

palankios sąlygos metanogenams.  

Pažymėtina, kad nenatūraliu būdu nustatytas žemas pH turi neigiamą įtaką 

acidogenezės procesams, nes esant žemo lygio pH vertėms, acidogenai taiko 

alternatyvų metabolizmo būdą, kurio metu siekiant pašalinti vandenilį naudojami 

redukuojantys junginiai. Todėl būtina anaerobinio proceso sąlyga – nereguliuoti 

pradinio bioįkrovos pH. Priešingu atveju, susidarius rūgštinei aplinkai, 

metanogenų metabolizmas nevyksta, o kadangi acidogenai ir acetogenai negali 

išgyventi be simbiozės su metanogenais, biodujų gamybos procesas tampa 

neefektyvus ir yra pažeidžiama mikrobiologinė pusiausvyra. Pagrindinės 

rūgštinio proceso bakterijos:  Moorella thermoautotrophica, Acetohalobium 

arabaticum, Eubacterium limosum, Clostridium ljungdahlii, Аcetobacterium 

woodii.  

Pagrindinės metanogeninių bakterijų klasės: Methanobacteria, 

Methanococci, Methanopyri ir Methanomicrobiales. Į šias grupes įeina skirtingos 

morfologinės struktūros bakterijos: įvairaus ilgio tiesios arba išlenktos lazdelių 

formos, netaisyklingos formos ląstelės, apvalios formos ląstelės. Kai kurios rūšys 

pasižymi savybe formuoti siūlus arba dribsnius. Be to, būna ir nejudančių 

metanogenų rūšių. Pažymėtina, kad biosintezei ir metabolizmo procesui užtikrinti 

daugumai metanogeninių bakterijų rūšių reikalingas CO2 ir H2. Prie kitų 

svarbiausių metanogeninėms bakterijoms reikalingų energijos šaltinių galima 

priskirti acetatą, metanolį ir metilaminą. Pažymėtina, kad norint užtikrinti 

efektyvų metano gamybos procesą, bioįkrova turi būti maišoma, tačiau maišymas 

neturi būti turbulentinis. Maišymo metu užtikrinama erdvinė simbiozė tarp 

acetatogenų ir metanogenų, todėl būtina palaikyti tokį maišymo intensyvumą, kad 

pernašos poveikis nekeistų lokalinės kinetikos procesų. Pažymėtina, kad 

anaerobiniame procese taip pat dalyvauja sulfatą redukuojančios bakterijos 

(atsakingos už H2S junginio formavimą). Pagrindinės klasės: deltaproteobacteria, 

proteobacteria, nitrospirae. H2S formavimas priklauso ne tik nuo metanogenezės 

proceso efektyvumo, bet ir nuo fizikinių ir cheminių skaidomų bioįkrovų savybių. 

Prieš paruošiant bioįkrovas įkrauti į biodujų gamybos reaktorius, buvo ištirti 

šie fizikiniai-cheminiai parametrai: 1) BSA (nuotekų dumblo, augalinės kilmės 

atliekų ir vištų mėšlo) masė, kuri buvo naudojama bioįkrovoms paruošti 

(organinės medžiagos dalis (VS, %), neorganinės medžiagos dalis (VSn, %) bei 

drėgnis (%)). Pagal gautus rezultatus tirtose medžiagose buvo nustatytas 
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organinių dalelių kiekis, pagal kurį buvo paruoštos atitinkamos organinės 

apkrovos bioįkrovos; 2) BSA (nuotekų dumblo, augalinės kilmės atliekų ir vištų 

mėšlo) masė, kuri buvo naudojama bioįkrovoms paruošti, taip pat bioįkrovų 

priedų (beržo žievės ir medienos bioanglies) C, H, N, S elementų koncentracijos; 

3) Visų šiame darbe tirtų bioįkrovų BDS5 rodiklis; 4) Visų tirtų bioįkrovų 

pradinis ir galutinis pH. Papildomai, siekiant detaliau ištirti procesą, pH tyrimai 

buvo atliekami kas 7 paras, anaerobiškai skaidant visas šiame darbe tirtas 

bioįkrovas; 5) Bioįkrovų bioanglies priedų sąvitasis paviršiaus plotas BET, 

porėtumas, porų dydis; 6) Bioįkrovų bioanglies priedų funkcinių grupių analizė 

FTIR. 

Bioįkrovų sausos medžiagos, drėgnio ir organinės apkrovos nustatymo  

eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti naudojant džiovinimo spintą, analitines 

svarstykles bei pirolizės krosnį. Nuotekų dumblo, augalinės kilmės atliekų ir vištų 

mėšlo parametrų tyrimų rezultatai yra pateikti 3.3 paveiksle. 

 

 

3.3 pav. Nuotekų dumblo, augalinės kilmės atliekų, vištų mėšlo parametrai 

Fig. 3.3. Parameters of sewage sludge, vegetable waste, chicken manure 

Iš pateikto 3.3 paveikslo matyti, kad nuotekų dumblo drėgnis siekia 

70,0 ± 2,2 %, organinė dalis – 20,0 ± 0,7 %, o neorganinė – 10 ± 0,3 %. Tyrimams 

naudotas nuotekų dumblas buvo gautas iš nuotekų valyklos po perteklinio 

veikliojo dumblo mechaninio nusausinimo įrenginio. Nustatyta, kad daugiausiai 

organinių medžiagų yra tirtajame vištų mėšle (39,5 ± 0,9 %). Vištų mėšlas 

pasižymi mažiausiu drėgniu (40 ± 1,3 %) bei didžiausiu neorganinių medžiagų 

kiekiu (20,5 ± 0,2 %). Pažymėtina, kad augalinėse atliekose yra ganėtinai aukštas 

vandens kiekis (drėgnis siekia 85,7 ± 3,4 %). Šių atliekų organinės medžiagos 
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dalis siekia 12,5 ± 0,5 %, o neorganinė – tik 1,8 ± 0,1 %. Iš atliktų tyrimų rezultatų 

matyti, kad vištų mėšle yra daugiausiai organinių medžiagų, o nuotekų dumble ir 

augalinėse atliekose – jų apytiksliai 50 % mažiau.  

Pagal organinių medžiagų dalį (VS, %) buvo apskaičiuota reikalinga masė 

(kiekvienos iš trijų bioskaidžių atliekų rūšių) bei nustatytas vandens kiekis, 

reikalingas kiekvienai bioįkrovai paruošti.  Eksperimentiniams tyrimams buvo 

nuspręsta ištirti bioįkrovas, kurių organinės apkrovos siekia 100,0 ± 14,6 g VS/l. 

Papildomai buvo atlikti tyrimai, padidinus organines apkrovas 50 %, t. y. iki 

150,0 ± 9,9 g VS/l. Taip pat buvo atlikti bioįkrovų su priedais tyrimai. Priedams 

pagaminti buvo naudojama beržo žievės ir medienos bioanglis. Priedo kiekis siekė 

10 % pagal bioskaidžių atliekų organinių medžiagų masę. Visas bioįkrovų, kurios 

buvo tiriamos šiame darbe, sąrašas, kodai yra pateikti šio darbo B.1 lentelėje 

(B priede). 

Bioįkrovų kodą sudaro: 1, 2, 3 – reaktoriaus, kuriame tirta bioįkrova, pakopų 

skaičius; VM, ND arba AK – medžiaga, iš kurios pagaminta bioįkrova 

(atitinkamai vištų mėšlas, nuotekų dumblas arba augalinės kilmės atliekos); 

100 arba 150 – bioįkrovos organinė apkrova, g VS/l; PH4,5-PH7,0 – bandomųjų 

tyrimų bioįkrovos, kurių pradinis pH buvo sumažintas; BŽ – bioįkrovos su beržo 

žievės bioanglies priedų; BM – bioįkrovos su beržo medienos bioanglies priedu; 

K – kontrolinė bioįkrova (be bioanglies priedo); (M) – bioįkrova buvo maišoma 

modifikuota mechanine maišykle trijų pakopų biodujos gamybos reaktoriuje; 

(N) – bioįkrova nebuvo maišoma modifikuota mechanine maišykle trijų pakopų 

biodujos gamybos reaktoriuje.  

Eksperimentinių tyrimų pradžioje buvo nuspręsta tirti biodujų gamybos 

procesą, anaerobiškai perdirbant skirtingo pradinio pH bioįkrovas (Bioįkrovos 

1VM100PH4,5-1VM100PH7,0). Rengiant disertacinį darbą, buvo analizuojami 

užsienio mokslininkų darbai. Analizės metu pastebėta, kad esama hipotezės, kad 

pradinio bioįkrovos pH mažinimas galėtų pagerinti proceso efektyvumą. Todėl 

buvo nuspręsta atlikti bandomuosius tyrimus ir sumažinti pH skiedžiant 

100,0 ± 7,9 g VS/l organinės apkrovos vištų mėšlo bioįkrovas acto rūgšties tirpalu 

tol, kol bioįkrovų pH pasiektų reikiamas reikšmes (pH = 4,5–7,0). Acto rūgštis 

yra bakterijų metabolizmo produktas, kuris natūraliai susidaro acetogenezės metu, 

todėl pH mažinimas skiedimo būdu buvo atliktas naudojant būtent šią rūgštį. 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo paruoštos ir ištirtos 100,0 ± 7,2 g VS/l ir 

150 ± 12,4  g VS/l nuotekų dumblo, augalinių atliekų ir vištų mėšlo bioįkrovos, 

naudojant bioįkrovų priedus (beržo žievės ir medienos bioanglį, 10 % pagal 

organinę masę) ir vienos pakopos biodujų gamybos reaktorius. Atliktų tyrimų 

tikslas – nustatyti efektyviausią bioįkrovos priedą bei nustatyti biodujų gamybai 

geriausią potencialą turinčias biologiškai skylančias atliekas. Tęsiant 

eksperimentus buvo tiriamas nuolatinis biodujų gamybos procesas, naudojant 

dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorių be maišyklės modifikacijų ir be 
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išankstinio bioįkrovos pašildymo ir sumaišymo paruošimo (viršutinėje) kameroje. 

Tyrimų tikslas – įvertinti biodujų kokybinių ir kiekybinių rodiklių pokyčius, kas 

7 paras papildant bioįreaktorių (10 % nuo darbinio tūrio) naujai paruošta bioįkrova 

(be išankstinio parametrų optimizavimo) ir atitinkamai šalinant analogišką 

atidirbtos masės kiekį. Taip pat buvo atlikti tyrimai su trijų pakopų biodujų 

gamybos reaktoriumi, kurio konstrukcijoje numatyta tarpinė aerobinė-anaerobinė 

kamera, mechaninės maišyklės modifikacija bei biodujų valymo sistema. 

Organinė biodujų gamybos reaktoriaus apkrova – organinių medžiagų 

koncentracija viename bioįkrovos litre. Kuo didesnė organinė apkrova, tuo 

mažesnis vandens kiekis bioįkrovoje. Pažymėtina, kad organinė apkrova 

(100,0 ± 7,2 g VS/l) buvo parinkta atsižvelgiant į mokslinę literatūrą, kurioje 

teigiama, kad efektyviam biodujų gamybos procesui užtikrinti būtina palaikyti 

80,0–95,0 % bioįkrovos drėgnį. Esant minėtoms drėgnio vertėms, susidaro 

palankesnės sąlygos anaerobinėms bakterijoms. Siekiant įvertinti drėgnio 

sumažėjimo įtaką procesui, organinės apkrovos buvo padidintos iki 

150,0 ± 12,4 g VS/l, dėl to sumažėjo drėgmės kiekis bioįkrovose. Gaminant 

bioįkrovas buvo nustatytas ir apskaičiuotas tinkamas vandens kiekis, reikalingas 

biologiškai skaidžioms atliekoms sumaišyti su vandeniu. Būtina pabrėžti, kad taip 

pat buvo įvertintas vandens kiekis (drėgmė), kuris jau egzistavo bioskaidžiose 

atliekose (nuotekų dumble, augalinėse atliekose ir vištų mėšle). Bioįkrovų drėgnio 

tyrimo rezultatai yra pateikti 3.4 paveiksle. 

 

 

3.4 pav. Bioįkrovų drėgnio tyrimų rezultatai 

Fig. 3.4. Results of moisture tests of bioloadings 

Nustatyta, kad esant 100,0 ± 7,2 g VS/l organinei apkrovai, vištų mėšlo 

bioįkrovų drėgnis kinta 86,50–89,30 ± 1,2 % ribose (1VM100PH4,5–

1VM100PH7,0, 1VM100BŽ, 1VM100BM, 1VM100K, 2VM100BM, 

3VM100BM(M)), nuotekų dumblo – 78,80–81,40 ± 1,0 % (bioįkrovos 
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1ND100BŽ, 1ND100BM, 1 ND100K) ir augalinių atliekų nuo 96,10 

iki 97,60 ± 1,4 % (bioįkrovos 1AK100BŽ, 1AK100BM, 1AK100K, 

2AK100BM). Matyti, kad vištų mėšlo ir nuotekų dumblo bioįkrovos, kurių 

organinė apkrova siekia 100,0 g ± 7,2 g VS/l, patenka į palankaus bakterijoms 

drėgnio ribas (80,0–95,0 %). Augalinių atliekų drėgnis yra iki 2,6 % procento 

didesnis negu leistina ribinė vertė 95,0 %, tačiau siekiant kompleksiškai įvertinti 

biodujų gamybos procesus, skaidant skirtingos rūšies biologiškai skaidžias 

atliekas, buvo nuspręsta nedidinti augalinės kilmės atliekų bioįkrovų organinės 

apkrovos, siekiant sumažinti drėgnį iki 95,0 %. Padidinus organines apkrovas iki 

150,0 ± 12,4 g VS/l, atitinkamai sumažėjo vandens kiekis, reikalingas biologiškai 

skylančių atliekų sumašymui ir bioįkrovos paruošimui. Matyti, kad augalinės 

kilmės atlliekų bioįkrovų (bioįkrovos 1AK150BŽ, 1AK150BM, 1AK150K) 

drėgnis sumažėjo iki 7,80 %. Kadangi augalinės kilmės atliekos iki 85,7 % 

susidaro iš vandens, šis pokytis gali padaryti neįgiamą įtaką biodujų gamybos 

procesui dėl vandens trūkumo „laisvoje būsenoje“. Tokio drėgnumo bioįkrova yra 

klampi ir jos homogeninis sumašymas yra komplikuotas. Analogiškos problemos 

susidarė padidinus nuotekų dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovų organines apkrovas. 

Drėgnis, nustatytas nuotekų dumblo bioįkrovose (bioįkrovos 1ND150BŽ, 

1ND150BM, 1ND150K), siekė 69,50–70 ± 1,1 %. Kadangi nuotekų dumblo masę 

sudaro 70,0 ± 1,4 %  vandens, šioms bioįkrovoms paruošti nebuvo naudojamas 

vanduo, taigi atitinkamai bioįkrovos buvo skaidomos be papildomo vandens 

kiekio. Vištų mėšlo bioįkrovų (bioįkrovos 1VM150BŽ, 1VM150BM, 1VM150K) 

drėgnio ribos siekė 80,70–83,13 ± 1,3 %. Sumažėjimas, palyginti su 

bioįkrovomis, esant 100,0 ± 7,2 g VS/l, siekė iki 8,60 %. Tęsiant trijų pakopų 

biodujų gamybos reaktoriaus tyrimus, buvo nustatytas drėgnis 87,60 ± 1,0 %, 

88,80 ± 1,1 % drėgnis (bioįkrovos 3VM100BM(M) ir 3VM100BM(N)) ir 

81,20 ± 0,9 %, 81,80 ± 1,2 % (bioįkrovos 3ND100BM(M) ir 3ND100BM(N)). 

Prognozuojama, kad biodujų kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertės, padidinus 

organinę apkrovą iki 150,0 g VS/l, mažės (palyginti su vertėmis, anaerobiškai 

skaidant bioįkrovas su 100,0 g VS/l) dėl mažo drėgnio, kuris reikalingas 

mikroorganizmų metabolizmui užtikrinti, sudėtingo maišymo (dėl padidėjusio 

klampio gali susidaryti nehomogeninė masė, dėl kurios atsiranda skirtingos 

temperatūrinės zonos). Sumažinus organinę apkrovą (pavyzdžiui, iki 50,0 g VS/l), 

biodujų gamybos proceso efektyvumas mažėtų dėl mažos organinių dalelių 

koncentracijos bioįkrovoje, todėl šiame darbe tyrimai su tokiomis organinėmis 

apkrovomis nebuvo atliekami. Tęsiant tyrimus buvo nuspręsta nustatyti C, H, N, 

S elementų koncentracijas biologiškai skylančiose atliekose bei beržo žievės ir 

medienos bioanglies prieduose (3.5 pav.). 
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3.5 pav. C, H, N, S elementų koncentracijų tyrimų rezultatai 

Fig. 3.5. Results of C, H, N, S element concentration studies 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, kad efektyviam metabolizmo 

procesui užtikrinti reikalingas C:N santykis turi patekti į intervalą 20:1–30:1. 

Mikroorganizmams reikalingi šie elementai dėl asimiliacijos į ląstelių struktūrą. 

Tokiu būdu vyksta organinių medžiagų biosintezės procesai, kurių metu energija 

yra įsisavinama gyvais organizmais (bakterijomis). Jei C:N santykis yra per 

didelis (>30:1), tuomet azoto trūkumas bus veiksnys, ribojantis metano 

fermentacijos procesą. Jei šis santykis yra per mažas (<20:1), susidaro didelis 

amoniako kiekis, kuris tampa toksiškas bakterijoms. C:N santykiai nuotekų 

dumble, vištų mėšle ir augalinės kilmės atliekose yra pateikti 3.6 paveiksle. 

 

 

3.6 pav. C:N santykiai biologiškai skylančiose atliekose 

Fig. 3.6. C: N ratios in biodegradable waste 
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Iš gautų rezultatų matyti, kad nuotekų dumble yra 88,9 ± 0,4 % anglies ir 

4,3 ± 0,2 % azoto, todėl C:N santykis siekia 21:1. Tęsiant tyrimus, vištų mėšle ir 

augalinės kilmės atliekose buvo nustatytas C:N santykis, kuris siekė atitinkamai 

22:1 ir 38:1. Šie rezultatai rodo, kad nuotekų dumble ir vištų mėšle nustatyti 

tinkamos reikšmės C:N santykiai, kurie patenka į intervalą 20:1–30:1. Augalinės 

kilmės atliekose užfiksuotas netinkamas C:N santykis, kuris viršija ribinę vertę 

30:1, todėl prognozuojamas mažas biodujų gamybos proceso efektyvumas. 

Pakankamai aukšta vandenilio koncentracija (22,5 ± 0,3 %) nustatyta vištų mėšle. 

Šis cheminis elementas turės tiesioginę įtaką tiek CH4, tiek H2S susidarymui. 

Nuotekų dumble ir augalinėse atliekose vandenilio koncentracijos nebuvo aukštos 

ir siekė atitinkamai 6,4 ± 0,1 % ir 5,4 ± 0,1 %. Pažymėtina, kad augalinėse 

aliekose bei vištų mėšlė nustatytos aukštos sieros koncentracijos (atitinkamai 

12,5 ± 0,2 % ir 8,05 ± 0,1 %), todėl anaerobiškai perdirbant bioįkrovas, 

pagamintas iš šių bioskaidžių atliekų, pagamintose biodujose prognozuojama 

aukšta H2S koncentracija. Atliekant beržo žievės ir medienos bioanglies priedo 

tyrimus, esminių C, H, N, S koncentracijų skirtumų nebuvo užfiksuota (skirtumai 

paklaidų ribose). Šių junginių koncentracijos prieduose siekė atitinkamai iki 

93,8 ± 0,8 %, 6,0 ± 0,3 %, 0,3 ± 0,1 %, 0,1 ± 0,1 %. Tęsiant eksperimentinius 

tyrimus buvo įvertintas bioįkrovų biocheminio deguonies suvartojimo per 5 paras 

rodiklis (toliau – BDS5). 

BDS5 nustato mikroorganizmų gebėjimą oksiduoti biologiškai skylančias 

atliekas (bioįkrovas). Bakterijoms, taip pat kaip ir kitoms gyvybės formoms, 

reikia tiksliai apibrėžtų gyvenimo sąlygų. Optimalios sąlygos mikroorganizmams 

yra neutralus pH, taip pat subalansuotas maistinių medžiagų (įskaitant fosforą ir 

azotą) kiekis, užtikrinamas organinių dalelių koncentracija. Mikroorganizmai taip 

pat yra jautrūs temperatūros svyravimams, kurie daro įtaką jų populiacijai. 

Nustatant bioįkrovų fizikinius-cheminius parametrus, būtina įvertinti pradinį 

BDS5 (biocheminio deguonies suvartojimo per 5 paras) parametrą. Šis rodiklis 

parodo deguonies suvartojimą bakterijomis, vykstant biocheminėms reakcijoms. 

Nustačius BDS5 rodiklius, galima identifikuoti, kokiai iš penkių klasių (pagal 

standartą LST EN 1899-1:2000) priklauso tiriamosios bioįkrovos. Didesnės vertės 

BDS5 rodiklis parodo bioįkrovos potencialą biodujoms gaminti. Tyrimų rezultatai 

yra pateikti 3.7 paveiksle. Iš pateikto paveikslo matyti, kad vidutiniškai vištų 

mėšlo bioįkrovų, kurių organinė apkrova siekė 100,0 ± 7,2 g VS/l, BDS5 rodiklis 

siekė 1300,0 ± 65 mg O2/l. Tos pačios organinės apkrovos nuotekų dumblo ir 

augalinės kilmės atliekų bioįkrovų BDS5 siekė vidutiniškai 1000,0 ± 49 ir 

540,0 ± 24 mg O2/l. Kadangi BDS5 nustato lengvai oksiduojančių organinių 

dalelių kiekį, matyti, kad vištų mėšle ir nuotekų dumblo bioįkrovose yra 

pakankamai organinių medžiagų biodujų gamybai. Pagal LST EN 1899-1:2000 

jos priklauso „I“ klasei (stipriai užterštos, BDS5 ribos: 1000,0–3000,0 mg O2/l). 
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3.7 pav. Bioįkrovų BDS5 tyrimų rezultatai 

Fig. 3.7. Results of BOD5 studies of bioloadings 

Augalinės kilmės bioįkrovos, kurių organinė apkrova 100,0 ± 7,2 g VS/l, 

atitinka „S“ klasę (silpnai užterštos, BDS5 ribos: 200,0-600,0 mg O2/l). Padidinus 

bioįkrovų organinę apkrovą iki 150,0 ± 12,4 mg VS/l, padidėjo organinių 

medžiagų kiekis, kartu padidėjo ir reikalingas oksidaciniams procesams 

deguonies kiekis. Vištų mėšlo, nuotekų dumblo ir augalinės kilmės atliekų 

bioįkrovų BDS5 rodikliai siekė 1900,0 ± 96 mg O2/l, 1500,0 ± 73 mg O2/l ir 

atitinkamai 800,0 ± 41 mg O2/l. Nuotekų dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovos pagal 

standartą atitiko „I“ klasę, o augalinės kilmės atliekų bioįkrovos – „C“ klasę 

(nevalytos nuotekos). Iš atliktų pradinio bioįkrovų BDS5 tyrimų galima padaryti 

išvadą, kad tirtosios bioįkrovos galėtų būti panaudotos biodujų gamybai dėl 

aukšto organinių medžiagų kiekio, tačiau, atsižvelgiant į atliktus bioįkrovų 

drėgnio tyrimus ir C:N santykius, ne visos iš tirtųjų bioįkrovų tinka biodujų 

gamybos procesui.  

Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo įvertintas beržo medienos ir žievės 

bioanglies priedo Brunauer-Emmett-Teller (BET) parametras. Atlikus mokslinės 

literatūros analizę, buvo nustatyta, kad porėtų medžiagų taikymas bioįkrovose 

pagerina pagamintų biodujų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Bioanglis yra 

porėta medžiaga, kuri nepasižymi neigiamu poveikiu anaerobiniam 

mikroorganizmams. Tokios medžiagos priedas gali efektyviai atlikti adhezinio ir 

adsorbcinio mikroorganizmų imobilizavimo ant nešėjo funkcijas, tokiu būdu 

didindamos metabolizmo ir biosintezės reakcijas. Siekiant nustatyti taikomų 

bioanglies priedų fizikines charakteristikas, Latvijos valstybiniame medienos 

chemijos institute buvo atlikta keletas tyrimų, kurių rezultatai yra pateikti 

3.1 lentelėje.  
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3.1 lentelė. Beržo medienos ir beržo žievės bioanglies priedo fizikiniai parametrai 

Table 3.1. Physical parameters of birch wood and birch bark biochar additive 

Parametras Beržo medienos 

bioanglis 

Beržo žievės bioanglis 

Bendras porų tūris, cm3/g 1,963e-01 ± 0,001 1,935e-01 ± 0,001 

Paviršiaus plotas, m2/g 332,899 ± 2,8 326,855 ± 2,8 

Mikroporų tūris, cm3/g 0,121 ± 0,002 0,112 ± 0,002 

Mikroporų plotas, m2/g 246,855 ± 1,9 233,211 ± 1,9 

Vidutinis porų skersmuo, nm 3,893 ± 0,03 3,876 ± 0,03 

 

Iš atliktų tyrimų matyti, kad beržo medienos bioanglis pasižymi didesniu porų 

tūriu negu beržo žievės bioanglis (atitinkamai 1,963e-01 ± 0,001 ir 

1,935e- 01 ± 0,001 cm3/g). BET paviršiaus plotų skirtumas siekia iki 6,044 m2/g 

(atitinkamai 332,899 ± 2,8 ir 326,855 ± 2,8 m2/g). Pavyzdžiui, moksliniais 

tyrimais nustatyta (Kacan, 2016), kad aktyvuotosios anglies, pagamintos iš 

tekstilės pramonės nuotekų dumblo, BET paviršiaus plotas siekia tik 310,62 m2/g. 

Palyginus gautus rezultatus, nustatyta, kad beržo medienos bioanglies Bet 

paviršiaus plotas yra 6,7 % didesnis negu minėtos aktyvuotosios anglies BET 

paviršiaus plotas. Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo nustatyta, kad beržo 

medienos bioanglies mikroporų tūris siekia 0,121 ± 0,002 cm3/g (7,44 % didesnis 

negu beržo žievės bioanglies). Taip pat buvo vertinamas mikroporų plotas, kuris 

siekė 246,855 ± 1,9 m2/g (beržo medienos bioanglyje) ir 233,211 ± 1,9 m2/g (beržo 

žievės bioanglyje). Atliekant eksperimentinius porų skersmens tyrimus buvo 

pastebėta, kad beržo medienos bioanglies porų skersmuo siekė 3,893 ± 0,03 nm, 

o beržo žievės bioanglies – 3,876 ± 0,03 nm. Iš šių duomenų matyti, kad pagal 

visus tirtus parametrus beržo medienos bioanglis labiau tinka mikroorganizmams 

imobilizuoti.  

Kitas svarbus parametras bioanglies parametrams nustatyti – Furjė 

transformacijos infraraudonųjų spindulių spektometrijos (FTIR) parametras. 

Gauti rezultatai yra pateikti 3.8 paveiksle (žr. kitą puslapį). Nustatytas funkcinių 

grupių pasiskirstymas. Pagrindinė tendencija: pikas esant 3400 cm–1 bangos ilgiui 

atinka fenolio grupes; kreivės pikas esant 1500–1600 cm–1 aromatines grupes ir 

1400–1500 cm–1 alkanų grupę. Fenolinės grupės paprastai būna 2500–3500 cm–1 

bangos ilgyje. Fenolio junginiai yra medžiagos, kurių struktūroje yra aromatinis 

branduolys ir viena ar daugiau hidroksilo grupių. Dažniausiai fenolio junginiai 

augaluose yra surišti glikozidų ir esterių pavidalu su alifatiniais alkoholiais. 

Angliavandenius daugiausia sudaro gliukozė, ramnozė, arabinozė, ksilozė ir 

fruktozė. 
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3.8 pav. Beržo medienos ir žievės bioanglies Furjė transformacijos infraraudonųjų 

spindulių spektometrijos spektras 

Fig. 3.8. Fourier-transform infrared spectroscopy spectrum of birch wood and birch bark 

biochar 

Laisvoje būsenoje fenoliai randami gamtiniuose objektuose, taip pat fenolio 

yra lapuose ir medienoje. Fenolio junginiai sudaro gana stiprius kompleksus su 

sunkiųjų metalų jonais, taip susilpnindami patogenų (mikrofloros) katalizinį 

poveikį sistemai. Dėl reikšmingų pikų nebuvimo grafinėje rezultatų išraiškoje 

galima teigti, kad beržo žievės ir medienos bioanglyje dominuoja fenolinės 

grupės, dėl to patvirtinama prielaida, kad minėta bioanglis yra tinkama medžiaga 

mikroorganizmams bioanglies porose ir paviršiuje imobilizuoti. 

3.3. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus 
tyrimų rezultatai ir jų analizė 

Vienos pakopos biodujų gamybos reaktorių tyrimų tikslas – nustatyti beržo 

medienos ir žievės bioanglies priedo įtaką biodujų kokybiniams ir kiekybiniams 

rodikliams. Pagal atliktus tyrimus – parengti rekomendacijas ir išvadas, kurių 

rezultatai bus pritaikyti tolesniame tyrimų etape su trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktoriumi su modifikuota mechanine maišykle. Tyrimams atlikti šešių 

bioįkrovų pradinės pH reikšmės buvo sumažintos (atitinkamai nuo 7,0 ± 0,1  iki 

4,5 ± 0,1) naudojant praskiesto acto rūgšties tirpalą. Bandomųjų tyrimų rezultatai 

yra pateikti 3.9 ir 3.10 paveiksluose. 
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3.9 pav. Bandomųjų tyrimų rezultatai naudojant vienos pakopos biodujų gamybos 

reaktorių su vištų mėšlo bioįkrovomis: a) biodujų išeiga; b) CH4 koncentracija; 

c) CO2 koncentracija; 

Fig. 3.9. Results of pilot studies using a one-stage biogas production reactor with 

chicken manure bioloadings: a) biogas yield; b) CH4 concentration; c) CO2 concentration 
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3.10 pav. Bandomųjų tyrimų rezultatai naudojant vienos pakopos biodujų gamybos 

reaktorių su vištų mėšlo bioįkrovomis: a) H2S koncentracija; b) pH  

Fig. 3.10. Results of pilot studies using a one-stage biogas production reactor with 

chicken manure bioloadings: a) H2S concentration; b) pH 

Didžiausia biodujų išeiga (0,72 ± 0,08 l/d/kg) buvo pasiekta anaerobiškai 

suskaidžius bioįkrovą 1VM100PH7,0, kurios pradinis pH siekė 7,0 ± 0,1. Per 

pirmąjį 14-os parų laikotarpį bioįkrovoje vyko rūgštiniai procesai, todėl biodujų 

išeiga siekė tik iki 0,55 ± 0,03 l/d/kg. Tęsiant eksperimentinius tyrimus, biodujų 

išeiga didėjo iki maksimalios vertės, kuri buvo pasiekta po 23-ų parų nuo tyrimo 

pradžios. Kadangi fermentacijos procesas periodinis, pasiekus maksimalią vertę, 

biodujų išeiga pradėjo tolygiai mažėti tol, kol pasiekė minimalias reikmes tyrimo 

pabaigoje (0,20 ± 0,03 l/d/kg). Biodujų išeiga iš bioįkrovos 1VM100PH6,5 

vidutiniškai buvo iki 2-ų kartų mažesnė negu išeiga, kuri buvo nustatyta skaidant 

bioįkrovą 1VM100PH7,0. Maksimali biodujų išeiga siekė tik 0,44 ± 0,05 l/d/kg ir 
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buvo užfiksuota praėjus 20 parų nuo tyrimų pradžios. Sumažinus pradinį pH lygį 

iki 6,0 (bioįkrova 1VM100PH6,0), buvo nustatytas biodujų išeigos sumažėjimas 

iki 0,27 ± 0,04 l/d/kg. Po 25-ių tyrimo parų dėl neefektyvios mikroorganizmų 

veiklos biodujų išeiga ženkliai sumažėjo ir iki tyrimo pabaigos siekė tik iki 

0,07 ± 0,01 l/d/kg. Maksimalios biodujų išeigos, naudojant bioįkrovas 

1VM100PH4,5, 1VM100PH5,0 ir 1VM100PH5,5, siekė atitinkamai iki 

0,15 ± 0,01 l/d/kg, 0,18 ± 0,02 l/d/kg ir 0,18 ± 0,02 l/d/kg. Matyti, kad aukšti 

kiekybiniai biodujų rodikliai gali būti pasiekti naudojant bioįkrovas, kurių 

pradinis pH yra aukštesnis už 6,5 ± 0,1. Esant žemesniam pradiniam pH lygiui, 

biodujų gamybos procesas vyksta neefektyviai. CH4 priklausomybės parodo, kad 

aukščiausia metano koncentracija (iki 63,8 ± 1,0 %) pasiekta anaerobiškai 

perdirbant vištų mėšlo bioįkrovą, kurios pradinis pH lygis siekė 7,0 ± 0,1. Iš 

grafiko matyti, kad aktyvus metano gamybos procesas prasidėjo po 14-os 

eksperimento paros. Aktyvioji fazė buvo pasiekta po 19-os paros, kai procesas 

stabilizavosi. Pastebėta, kad maksimali metano koncentracija, nustatyta 

biodujose, pagamintose naudojant bioįkrovą, kurios pradinis pH lygis buvo 

6,5 ± 0,1, siekė tik 30,3 ± 1,0 %. Tęsiant tyrimą, pastebėta, kad CH4 koncentracija 

pradėjo tolygiai mažėti, o tai reiškia, kad aplinkos sąlygos, esančios tirtojoje 

bioįkrovoje, nebuvo palankios metanogeninėms bakterijoms, todėl jų 

metabolizmo efektyvumas pradėjo mažėti. Iš atliktų tyrimų matyti, kad CH4 

koncentracija biodujose, pagamintose naudojant žemo pH lygio bioįkrovas 

(bioįkrova 1VM100PH4,5, 1VM100PH5,0 ir 1VM100PH5,5) siekė iki 

2,8 ± 1,0 %, todėl šios bioįkrovos visiškai netinkamos anaerobiniam biodujų 

gamybos procesui. Matyti, kad bioįkrovoje 1VM100PH7,0 per 1–14-os parų 

laikotarpį vyko aktyvūs hidrolizės, acidogenezė ir acetogenezės procesai, todėl 

buvo užfiksuota pakankamai aukšta (iki 47,0 ± 1,0 %) CO2 koncentracija. 

Kadangi CO2 yra junginys, kuris natūraliai formuojasi acidogenezės ir 

acetogenezės metu, aukšta CO2 koncentracija tyrimo pradžioje ir jos sumažėjimas 

po 14-os tyrimo parų galėtų reikšti, kad vyksta simbiozė tarp metanogenų ir 

acetogenų. Galima teigti, kad pradinis bioįkrovos pH (7,0 ± 0,1) yra palankiausias 

šių rūšių bakterijoms. Pastebėta, kad CO2 koncentracija, anaerobiškai perdirbant 

bioįkrovą 1VM100PH6,5 (pradinis pH lygis siekė 6,5 ± 0,1), proceso pradžioje 

didėjo tolygiai tol, kol pasiekė maksimalią vertę (30,3 % ± 1,0) po 21-os paros 

nuo eksperimento pradžios. Matyti, kad acidogenezės procesas vyko neefektyviai, 

todėl dėl pradinio pH lygio mažinimo buvo pažeista mikroorganizmų simbiozė, 

nes dėl neprasidėjusios metanogenezės buvo sutrikdyta acetogeninių bakterijų 

veikla. Grafike šis procesas matomas po 25-os tyrimo paros, kai CO2 

koncentracija ženkliai mažėja iki 10,0 ± 1,0 %. Tai galėjo atsitikti dėl acetogenų 

metabolizmo sustabdymo arba dėl aktyvios metanogenų veiklos, tačiau kadangi 

iš CH4 tyrimų grafiko buvo nustatyta, kad metanogenezės procesas nevyko, tai 

reiškia, kad acetogeninių bakterijų populiacija ženkliai sumažėjo. Pažymėtina, 
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kad CO2 koncentracijos bioįkrovose 1VM100PH4,5, 1VM100PH5,0, 

1VM100PH5,5 siekė iki 7,0 ± 1,0 %. Vykstant efektyviam anaerobiniam procesui 

(bioįkrova 1VM100PH7,0) pagamintose biodujose būna aukštos H2S 

koncentracijos (maksimali vertė siekė 1150,0 ± 50,0 mg/m3). Pažymėtina, kad 

tirtoji bioįkrova buvo paruošta iš vištų mėšlo, kuriame buvo iki 8,05 ± 1,1 % 

sieros. Sulfatą redukuojančios bakterijos, kurios dalyvauja susidarant H2S, savo 

gyvybinei veiklai palaikyti naudoja anaerobinio proceso juniginius ir konkuruoja 

su metanogenais dėl H2, todėl, esant pakankamai aukštam sieros kiekiui 

bioįkrovoje, biodujose fiksuojama mažesnė CH4 koncentracija ir padidėjusi H2S 

koncentracija. Matyti, kad maksimali H2S koncentracija, pagaminta naudojant 

bioįkrovą 1VM100PH6,5, siekė iki 1776,0 ± 62,0 mg/m3. H2S koncentracijos 

padidėjimą galėjo sąlygoti žema (iki 30,3 ± 1,0 %) CH4 koncentracija. Šio proceso 

metų sulfatą redukuojančios bakterijos aktyviai vykdo metabolizmo procesus. Iš 

atliktų tyrimų matyti, kad sumažinus pH lygį nuo 6,0 ± 0,1 iki 4,5 ± 0,1 H2S 

koncentracijos nėra aukštos (iki 200,0 ± 9,8 mg/m3), todėl galima daryti išvadą, 

kad dirbtinis pradinio pH lygio sumažinimas šios grupės bakterijoms turi 

neigiamos įtakos. 

Matyti, kad bioįkrovos 1VM100PH4,5, 1VM100PH5,0, 1VM100PH5,5 

biodujų gamybos procesui yra visiškai netinkamos, nes per visą eksperimento 

laikotarpį pH vertės nedidėjo arba didėjo 0,1 pH ribose. Tai reiškia, kad 

mikroorganizmų simbiozė yra sutrikdyta, vyksta pilnai rūgštinis procesas, terpėje 

(bioįkrovoje) yra daug tarpinių produktų, įskaitant rūgštines medžiagas. Šių 

medžiagų perteklinis kiekis riboja metanogeninių bakterijų veiklą, todėl 

metanogenezės procesas nevyksta. Pradinė bioįkrovos 1VM100PH6,0 pH vertė 

yra 6,0 ± 0,1, taigi, pagal gautą priklausomybę matyti, kad po 21 paros pH 

išsilygina ir bioįkrova tampa nežymiai šarmingesnė. Tai reiškia, kad pradinė pH 

vertė bakteriologinei veiklai nėra kritiška, tačiau proceso pabaigoje pH siekia tik 

5,7 ± 0,1. Vadinasi, akivaizdu, kad efektyviai biodujų gamybai tokia bioįkrova 

netinka. Bioįkrova 1VM100PH7,0, kurios pradinis pH siekė 7,0 ± 0,1, visiškai 

atitinka efektyvaus proceso reikalavimus. Nuo eksperimento pradžios iki 21 paros 

vyksta efektyvūs hidrolizės, acidogenezės ir acetogenezės procesai. Po 21 paros 

pH vertės tolygiai didėja, kol proceso pabaigoje pasiekia 7,3 ± 0,1 vertę. Tai 

reiškia, kad po 21-os paros nuo eksperimento pradžios prasidėjo aktyvus 

metanogenezės procesas. Bioįkrova 1VM100PH6,5 (pradinis pH = 6,5 ± 0,1) 

galėtų būti naudojama biodujų gamybai, tačiau iš gautų rezultatų matyti, kad 

nenatūralus pH mažinimas slopina hidrolizės procesą, todėl aktyvūs acidogenezės 

ir acetogenezės procesai vyksta tik 14–21 parų laikotarpiu. Šių pokyčių galima 

pasekmė – biodujų išeigos ir CH4 sumažėjimas. Atlikus bandomuosius tyrimus, 

galima teigti, kad pradinio pH sumažinimas biodujų gamybos procesui turi tik 

neigiamus efektus ir slopina bakterijų metabolizmą. Todėl tęsiant tyrimus, 

pradinis bioįkrovų pH nebuvo keičiamas. Biodujų, pagamintų iš augalinės kilmės 
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atliekų bioįkrovų (su bioanglies priedais ir be jų, organinė apkrova siekė 

100,0 ± 5,3 g VS/l), tyrimų rezultatai yra pateikti 3.11, 3.12 ir 3.13 paveiksluose. 

 

 

 

3.11 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 5,3 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: a) biodujų 

išeiga; b) CH4 koncentracija  

Fig. 3.11. Research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 5.3 g VS/L organic load vegetable waste bioloadings with biochar additive: 

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Didžiausia biodujų išeiga buvo pasiekta skaidant bioįkrovą 1AK100BM 

(0,99 ± 0,08 l/d/kg). Pasiekus maksimalias vertes po 21-os paros nuo tyrimo 

pradžios, biodujų išeiga tolygiai mažėjo dėl periodinio proceso specifikos 

(uždaras procesas be maistinių medžiagų papildymo) ir tyrimo pabaigoje pasiekė 

0,39 ± 0,07 l/d/kg. Analizuojant bioįkrovą 1AK100BŽ, būtina paminėti, kad 

maksimali biodujų išeiga siekė 0,96 ± 0,09 l/d/kg. Nustatyta, kad proceso 

pradžioje biodujų išeiga iš bioįkrovos 1AK100K buvo mažesnė negu bioįkrovose 
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su priedais tik iki 0,03 l/d/kg. Tačiau po 21-os paros nuo eksperimento pradžios 

biodujų kiekis pradėjo tolygiai mažėti (maksimali biodujų išeiga siekė 

0,84 ± 0,09 l/d/kg). 

 

  

 

3.12 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 5,3 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: a) CO2 

koncentracija; b) H2S koncentracija  

Fig. 3.12. Research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 5.3 g VS/L organic load vegetable waste bioloadings with biochar additive: 

a) CO2 concentration; b) H2S concentration 

Iš atliktų tyrimų matyti, kad beržo medienos bioanglies priedas (bioįkrova 

1AK100BM) pagerina biodujų išeigą po 17-os paros, o beržo žievės priedas 

(bioįkrova 1AK100BŽ) – po 14-os paros, tačiau beržo medienos priedas pasižymi 

didesniu porėtumu ir paviršiaus plotu, kuris sudaro palankias sąlygas 

metanogeninėms bakterijoms, todėl maksimali biodujų išeiga pasiekta naudojant 

būtent šį priedą. Pateiktos priklausomybės parodo, kad maksimali CH4 

koncentracija siekė 56,1 ± 1,0 % ir buvo nustatyta skaidant bioįkrovą 
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1AK100BM. Aktyvus metanogenezės procesas prasidėjo po 13-os parų nuo 

eksperimento pradžios ir stabilizavosi tik po 37-os tyrimo paros. Pažymėtina, kad 

maksimali biodujų išeiga buvo nustatyta vykstant bioįkrovos 1AK100BŽ 

fermentacijoms procesams ir pasiekė 53,1 ± 1,0 % (3 ± 1,0 % mažesnė negu atveju 

su beržo medienos bioanglies priedu). Maksimali CH4 koncentracija, nustatyta 

skaidant kontrolinę bioįkrovą 1AK100K, siekė 50,7 ± 0,1 %. Pagal kreivių 

pasiskirstymą 3 matyti, kad bioįkrovų 1AK100BŽ ir 1AK100BM skaidymo metu 

metano gamyba prasidėjo anksčiau negu bioįkrovos 1AK100BK atveju. Tai 

galėtų reikšti, kad beržo bioanglies priedai nuo pat proceso pradžios 

metanogenezės procesui turi teigiamos įtakos. Tačiau tirtos biologiškai skylančios 

atliekos turi mažą potencialą biodujų gamyboje dėl mažos (<60,0 ± 1,0 %) CH4 

koncentracijos. Per 1–14 parų laikotarpį maksimalios bioįkrovų 1AK100BŽ, 

1AK100BM ir 1AK100K CO2 koncentracijos siekė atitinkamai 64,1 ± 1,0 %, 

60,2 ± 1,0 %, 72,0 ±1,0 %. Matyti, kad bioanglies priedas sudaro palankias 

sąlygas metanogenams, todėl šios bakterijos dauginasi greičiau negu tuo atveju, 

kai bioanglies priedas nėra naudojamas. Todėl metanogeninės bakterijos aktyviau 

naudoja pagamintą CO2 metabolizmo procesams, dėl to biodujose sumažėja 

bendra CO2 koncentracija. Analizuojant pateiktas priklausomybes buvo pastebėta, 

kad CO2 koncentracijos visais atvejais tolygiai mažėjo ir proceso pabaigoje siekė 

iki 45,0 ± 1,0 %. Kadangi nustatytos CH4 koncentracijos nesiekė net 60,0 %, 

metanogeninių mikroorganizmų veikla nebuvo ypatingai efektyvi, todėl 

pagamintose biodujose nustatytos gana aukštos CO2 koncentracijos. Mažiausia 

vidutinė H2S koncentracija per visą eksperimento laikotarpį buvo nustatyta 

biodujose, pagamintose naudojant bioįkrovą su beržo medienos bioanglies priedu 

(bioįkrova 1AK100BM) ir siekė 1253,0 ± 77,5 mg/m3. Skaidant bioįkrovas 

1AK100BŽ ir 1AK100K, vidutinės H2S koncentracijos siekė atitinkamai 

1347,0 ± 99,8 mg/m3 ir 1451,0 ± 110,4 mg/m3. Kadangi, kaip jau buvo minėta, 

sulfatą redukuojančios bakterijos konkuruoja su metanogeninėmis bakterijomis 

dėl H2, galima teigti, kad H2S ir CH4 dujų gamybos procesų priklausomybė yra 

tiesioginė: kuo didesnė CH4 koncentracija, tuo mažesnė H2S koncentracija. 

Matyti, kad bioanglies priedo taikymas netiesioginiu būdu mažina H2S 

koncentracijas, taip pagerindamas aplinkos sąlygas metanogenams. Bioįkrovos 

1AK100K pH pasiekė minimalią vertę (6,4 ± 0,1) jau po 7-ių parų nuo 

eksperimento pradžios. Šiuo laikotarpiu aktyviai vyko hidrolizės ir acidogenezės 

procesai, todėl biodujose galima didesnė CO2 koncentracija. Tęsiant tyrimą, 

nustatyta, kad po 14-os parų prasidėjo aktyvus metanogenezės procesas, nes pH 

vertės pradėjo didėti. Tyrimo pabaigoje pH siekė 7,2 ± 0,1. Pažymėtina, kad 

bioįkrovose, kuriose yra bioanglies priedo (bioįkrovos 1AK100BŽ ir 

1AK100BM), pH mažėja tolygiai iki 14-os paros nuo eksperimento pradžios. Tai 

galėtų reikšti, kad bioanglies priedu papildyta bioįkrova oksiduojasi lėčiau negu 

bioįkrova be priedo. Daroma prielaida, kad jau šiame pradiniame etape dėl 
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palankesnių aplinkos sąlygų (priedo porėtumo) atsiranda metanogenų, kurie dėl 

metabolizmo veiklos mažina terpės rūgštingumą.  

 

 

3.13 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 5,3 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės bioįkrovomis su bioanglies priedu pH tyrimų rezultatai  

Fig. 3.13. pH research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 5.3 g VS/L organic load vegetable waste bioloadings with biochar additive 

Po 21-os paros nuo eksperimento pradžios pH didėja iki 7,3 ± 1,0 vertės. Tai 

reiškia, kad vyksta aktyvus metanogenezės procesas, kurio metu galimas biodujų 

kokybinių rodiklių pagerinimas. Tęsiant eksperimentinius tyrimus, buvo atlikti 

biodujų kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, naudojant vištų mėšlo bioįkrovas 

(organinė apkrova siekė 100,0 ± 7,2 g VS/l) su beržo žievės ir medienos bioanglies 

priedais ir be jų. Tyrimai buvo atlikti naudojant vienos pakopos biodujų gamybos 

reaktorius. Biodujų tyrimų rezultatai, skaidant šias bioįkrovas, yra pateikti 3.14, 

3.15 ir 3.16 paveiksluose. 

Didžiausia biodujų išeiga (1,47 ± 0,2 l/d/kg) buvo nustatyta skaidant vištų 

mėšlo bioįkrovą su beržo medienos bioanglies priedu (1VM100BM). Būtina 

paminėti, kad maksimali biodujų išeiga, nustatyta anaerobinio bioįkrovos 

1VM100BŽ skaidymo metu, siekė 1,44 ± 0,2 l/d/kg. Matyti, kad biodujų išeigos 

maksimalios vertės skiriasi paklaidų ribose, todėl galima teigti, kad beržo 

medienos ir žievės bioanglies priedų taikymas ruošiant bioįkrovas suteikia 

galimybę pasiekti kiekybiškai vienodas maksimalias biodujų išeigos vertes 

(skaidant vištų mėšlo bioįkrovas). Tačiau tęsiant eksperimentinius tyrimus, 

anksčiau paminėtas skirtumas padidėjo iki 0,1 l/d/kg, todėl vištų mėšlo bioįkrovos 

skaidymui patartina taikyti beržo medienos bioanglį. Nustatyta, kad medienos 

bioanglies priedo taikymas padidina suminį gaminamų biodujų kiekį iki 

12,6 ± 1,0 % (beržo žievės priedas – iki 11,3 ± 1,0 %). 
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3.14 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 7,2 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: a) biodujų 

išeiga; b) CH4 koncentracija 

Fig. 3.14. Research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 7.2 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive: 

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus, buvo nustatyta, kad metanogenezės 

procesas prasideda po 27-os eksperimento paros (maksimali CH4 koncentracija 

pasiekė 73,3 ± 1,0 %).  Lyginant beržo medienos ir žievės bioanglies priedo įtaką 

CH4 koncentracijos padidėjimui, būtina pabrėžti, kad beržo medienos bioanglies 

priedas nėra efektyvesnis negu beržo žievės bioanglies priedas, nes CH4 

koncentracijų skirtumai pagamintose biodujose siekia iki 0,8 ± 1,0 %. 

Analizuojant CH4 koncentraciją biodujose, kurios buvo pagamintos naudojant 
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kontrolinę bioįkrovą 1VM100K (be bioanglies priedo), nustatyta, kad bioanglies 

priedų taikymas didina maksimalią CH4 koncentraciją iki 8,3 ± 1,0 %.  

 

  

 

3.15 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 7,2 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

a) CO2 koncentracija; b) H2S koncentracija 

Fig. 3.15. Research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 7.2 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive: 

a) CO2 koncentration; b) H2S concentration 

Matyti, kad skaidant bioįkrovą 1VM100BM, per pirmąsias 7-as paras nuo 

eksperimento pradžios išsiskiria mažiausia (palyginti su tyrimais 1VM100BŽ ir 

1VM100K) CO2 koncentracija (iki 28,1 ± 1,0 %). Tai gali reikšti, kad per šį 

laikotarpį metanogeninės bakterijos mažino CO2 tol, kol vyko metabolizmo 

procesai. Ši hipotezė buvo patvirtinta, kadangi šiame etape buvo nustatytos 
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pakankamai aukštos CH4 koncentracijos. Tęsiant eksperimentą, CO2 

koncentracija tolygiai didėjo iki maksimalios vertės (42,9 ± 1,0 %) ir pradėjo 

tolygiai mažėti po 14-os tyrimo parų. Minimali CO2 koncentracija (14–45-ių parų 

laikotarpiu) siekė 25,7 ± 1,0 %. Pagal atliktus su bioįkrova 1VM100BŽ tyrimus 

matyti, kad reikšminiai CO2 koncentracijų skirtumai (lyginant su tyrimu 

1VM100BM) buvo nustatyti tik proceso pradžioje (1–7-ių parų laikotarpiu), kai 

CO2 koncentracija buvo iki 10 ± 1,0 % didesnė negu biodujose, pagamintose 

naudojant bioįkrovą 1VM100BM. Tačiau šiame etape pagamintos dujos visų 

tyrimų atvejais dėl mažos CH4 koncentracijos vertinamos kaip „neaukštos 

kokybės“. Pažymėtina, kad skaidant bioįkrovą 1VM100K, maksimali CO2 

koncentracija siekė 51,7 ± 1,0 % proceso pradžioje ir buvo iki 8,2 ± 1,0 % didesnė 

negu CO2 koncentracijos, gautos skaidant bioįkrovas 1VM100BŽ ir 1VM100BM 

(14–45-ių parų laikotarpiu). 3.14 paveiksle pateiktos priklausomybės parodo, kad 

vidutinės H2S koncentracijos, skaidant bioįkrovas 1VM100BŽ, 1VM100BM ir 

1VM100K, siekia atitinkamai 808,0 ± 74,6 mg/m3, 745,0 ± 58,9 mg/m3 ir 

1045,4 ± 89,7 mg/m3. Matyti, kad biodujos, pagamintos naudojant bioįkrovas 

1VM100BŽ ir 1VM100BM, turi 300,5 ± 25,6 mg/m3 mažesnes H2S 

koncentracijas. Tai gali būti paaiškinta tuo, kad dėl porėtų priedų padidėja CH4 

kiekis ir atitinkamai sumažėja H2S koncentracijos dėl H2 įsisavinimo 

metanogenais.  

 

 

3.16 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 7,2 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu pH tyrimų rezultatai 

Fig. 3.16. pH research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 7.2 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive 

Lyginant beržo medienos ir beržo pievės bioanglies priedo įtaką H2S 

koncentracijų mažinimui, būtina išskirti beržo medienos bioanglies priedą dėl 
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mažėsnės pagaminto H2S koncentracijos. Pažymėtina, kad tokias biodujas 

patartina papildomai valyti, kadangi H2S ardo metalines konstrukcijas ir kitas 

inžinerines konstrukcijas. Nustatytos priklausomybės parodo, kad pradinis 

bioįkrovų 1VM100BŽ, 1VM100BM, 1VM100K vištų mėšlo bioįkrovų pH siekė 

7,0–7,1 ± 0,1. Matyti, kad aktyvūs hidrolizės, acidogenezės ir acetogenezės etapai 

vyko iki 14-tos eksperimento paros. Tęsiant eksperimentą pH vertės didėjo ir 

pasiekė maksimalias vertes proceso pabaigoje (1VM100BŽ – 7,2 ± 0,1; 

1VM100BM – 7,2 ± 0,1; 1VM100K – 7,3 ± 0,1). Iš pateikto grafiko matyti, kad 

bioįkrovos su beržo medienos bioanglies priedu pH kitimas yra tolygus. Tai galėtų 

reikšti, kad proceso pradžioje (iki 7 parų) metanogeninių bakterijų veikla galėjo 

prasidėti anksčiau (palyginti su bioįkrovomis 1VM100BM ir 1VM100K). 

Acidogenezės ir acetogenezės procesų fazė vyko 7–14 parų laikotarpiu.  

Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo atlikti biodujų, pagamintų naudojant 

periodinio veikimo biodujų gamybos reaktorių ir nuotekų dumblo bioįkrovas 

(organinė apkrova siekė 100,0 ± 6,6 g VS/L), kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. 

Biodujų tyrimų rezultatai yra pateikti 3.17, 3.18 ir 3.19 paveiksluose. 

 

 

3.17 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 6,6 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu biodujų išeigos tyrimų 

rezultatai 

Fig. 3.17. Biogas yield research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 6.6 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive 

Maksimali biodujų išeiga skaidant bioįkrovą 1ND100BŽ siekia 

1,48 ± 0,05 l/d/kg, o skaidant 1ND100BM – 1,45 ± 0,06 l/d/kg. Galima teigti, kad 

beržo bioanglies priedo rūšis, skaidant nuotekų dumblo bioįkrovas, biodujų 

išeigai įtakos neturi. Pažymėtina, kad atlikus biodujų, pagamintų naudojant 

kontrolinę bioįkrovą 1ND100K (be bioanglies priedo), išeigos tyrimus, buvo 

nustatyta, kad maksimali biodujų išeiga siekė 1,33 ± 0,05 l/d/kg. 
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3.18 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 6,6 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

 a) CH4 koncentracija; b) CO2 koncentracija 

Fig. 3.18. Research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 6.6 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) CH4 concentration; b) CO2 concentration 

Pagal gautus duomenis nustatyta, kad bioanglies priedo taikymas, ruošiant 

bioįkrovas anaerobiniam skaidymui, gali padidinti suminę biodujų išeigą iki 

17,5 ± 1,0 %. Pateiktos priklausomybės parodo, kad maksimali CH4 koncentracija 

(77,6 ± 1,0 %) buvo nustatyta biodujose, pagamintose skaidant bioįkrovą 

1ND100BM (su beržo medienos bioanglies priedu). Aktyvios metanogenezės 

stadija prasidėjo po 13-os tyrimo paros. Matyti, kad per 1–14-os parų laikotarpį, 

vykstant rūgštiniams procesams, jau buvo užfiksuota CH4 gamyba (koncentracija 

didėjo atitinkamai nuo 1,8 ± 1,0 % iki 63,8 ± 1,0 %). Atlikus CH4 koncentracijos 

tyrimų (bioįkrovos 1ND100BŽ skaidymas) rezultatų analizę, nustatyta, kad 
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maksimali CH4 koncentracija siekė 75,8 ± 1,0 %. Palyginus gautus rezultatus su 

rezultatais, nustatytais skaidant bioįkrovą 1ND100BM, matyti, kad beržo 

medienos bioanglies priedas yra efektyvesnis negu beržo žievės priedas (CH4 

koncentracija padidėjo iki 1,8 ± 1,0 %).  

 

 

 

3.19 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 6,6 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) H2S koncentracija; b) pH 

Fig. 3.19. Research results of one-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 6.6 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) H2S concentration; b) pH 

Pažymėtina, kad bioįkrovos 1ND100K skaidymo metu nustatyta maksimali 

CH4 koncentracija siekė 74,0 ± 1,0 %. Galima teigti, kad beržo medienos 

bioanglies priedo taikymas biodujų gamybos (iš nuotekų dumblo bioįkrovos) 

procese padidina maksimalią CH4 koncentraciją iki 3,6 ± 1,0 %. Nustatyta, kad 

nuotekų dumblo bioįkrovos turi didžiausias CH4 koncentracijas, palyginti su vištų 

mėšlo ir augalinės kilmės atliekų bioįkrovomis. Manoma, kad vienas iš faktorių, 
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kuris gautiems rezultatams galimai turi įtakos, yra maža sieros koncentracija (tik 

0,4 ± 0,08 %) nuotekų dumble, dėl to susidaro mažesnis kiekis H2S ir, kaip 

pasekmė, didesnis CH4 kiekis. Matyti, kad maksimali CO2 koncentracija (skaidant 

bioįkrovą 1ND100BŽ) siekė 39,5 ± 1,0 %. Po 12-os fermentacijos parų CO2 

koncentracija pradėjo tolygiai mažėti ir tyrimo pabaigoje pasiekė 24,9 ± 1,0 %. 

Atliekant tyrimus su bioįkrova 1ND100BŽ, pastebėta, kad maksimali CO2 

koncentracija siekė tik 36,6 ± 1,0 %, kuri pradėjo mažėti po acetogenezės proceso 

(po 13-os eksperimento paros). Proceso pabaigoje ji siekė 23,4 ± 1,0 %. Remiantis 

atliktais tyrimais nustatyta, kad beržo medienos bioanglies priedo taikymas 

efektyviau mažina CO2 koncentraciją biodujose negu beržo žievės bioanglies 

priedas (skirtumas iki 6,7 ± 1,0 %). Atliekant eksperimentinius tyrimus su 

kontroline bioįkrova (1ND100K), nustatyta, kad maksimali CO2 koncentracija 

siekė 43,2 ± 1,0 %. Taip pat buvo atlikti bioįkrovų 1ND100BM ir 1ND100K CO2 

koncentracijų palyginamieji tyrimai ir buvo nustatyta, kad beržo medienos 

bioanglies priedo taikymas sumažina CO2 koncentraciją iki 10,0 ± 1,0 %.  Atlikus 

H2S koncentracijų tyrimus, pastebėta, kad biodujose, pagamintose naudojant visas 

tirtąsias bioįkrovas (1ND100BŽ, 1ND100BM, 1ND100K), H2S koncentracijos 

siekia iki 260 ± 19,0 mg/m3. Tokios vertės pasiektos todėl, kad tirtajame nuotekų 

dumble, kurio pagrindu pagamintos bioįkrovos, kaip jau buvo minėta, yra tik 

0,4 ± 0,08 % sieros. H2S koncentracijos didėjo tolygiai nuo eksperimento pradžios 

iki 21-os paros, po kurios prasidėjo metanogenezės procesas. Šio proceso metu 

metanogeninės bakterijos aktyviai gamino CH4, todėl H2S koncentracijos pradėjo 

mažėti. Vidutinės H2S koncentracijos, nustatytos skaidant bioįkrovas 1ND100BŽ, 

1ND100BM, 1ND100K siekė 65,0 ± 5,8 mg/m3, 52,0 ± 4,7 mg/m3 ir 

109,24 ± 11,2 mg/m3. Matyti, kad geriausi rezultatai pasiekti skaidant bioįkrovą 

su beržo medienos bioanglies priedu (1ND100BM). Vertinant šio priedo 

efektyvumą (netiesioginį H2S koncentracijų mažinimą) nustatyta, kad tokio 

priedo taikymas sumažina H2S koncentraciją gaminamose biodujose iki 

47,6 ± 1,0 %. Nustatyta, kad bioįkrovos 1ND100K pradinis pH siekė 7,0 ± 0,1. 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus, po 7-ių parų pH vertė sumažėjo iki 6,6 ± 0,1. 

Gauti rezultatai parodė, kad šiuo laikotrapiu vyko rūgštiniai procesai. pH vertės 

pradėjo didėti tik po 14 parų, kai prasidėjo aktyvios metanogenezės fazė. Tyrimo 

pabaigoje pH siekė 7,3 ± 0,1. Aktyvioji metanogenezės fazė, skaidant bioįkrovas 

1ND100BŽ ir 1ND100BM, taip pat prasidėjo po 14-os parų nuo eksperimentinių 

tyrimų pradžios. Tyrimo pabaigoje pH reikšmės siekė atitinkamai 7,4 ± 0,1 ir 

7,3 ± 0,1. 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo nuspręsta padidinti tirtųjų bioįkrovų 

organinę apkrovą iki 150,0 ± 12,4 g VS/l ir pakartotinai atlikti biodujų kiekybinių 

ir kokybinių rodiklių tyrimus. Augalinių atliekų bioįkrovų biodujų tyrimų 

rezultatai yra pateikti 3.20, 3.21 ir 3.22 paveiksluose. 
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3.20 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 12,4 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) biodujų išeiga; b) CH4 koncentracija 

Fig. 3.20. Research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 12.4 g VS/L organic load vegetable waste bioloadings with biochar additive:  

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Nustatyta, kad biodujų išeiga nėra efektyvi ir visais tyrimų atvejais siekia tik 

iki 0,7 ± 0,08 l/d/kg. Biodujų išeiga, nustatyta skaidant bioįkrovas 1AK150BŽ ir 

1AK150BM, kinta paklaidų ribose, o maksimali jos vertė siekia 0,66 ± 0,09 l/d/kg. 

Pažymėtina, kad po 28-ių parų nuo tyrimų pradžios biodujų išeiga tolygiai mažėjo 

ir tyrimų pabaigoje siekė 0,19 ± 0,05 l/d/kg. Maksimali biodujų išeiga, kuri buvo 

nustatyta anaerobiškai skaidant bioįkrovą 1AK150K, siekia 0,57 ± 0,04 l/d/kg 

(0,09 ± 0,04 l/d/kg mažiau negu biodujų, pagamintų naudojant bioįkrovas 

1AK150BŽ ir 1AK150BM). Iš gautų rezultatų matyti, kad bioanglies priedai 
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neturėjo reikšmingo poveikio biodujų išeigai, esant nepalankioms 

mikroorganizmams sąlygoms (per aukšta organinė apkrova).  

 

 

3.21 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 12,4 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) CO2 koncentracija; b) H2S koncentracija 

Fig. 3.21. Research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 12.4 g VS/L organic load vegetable waste bioloadings with biochar additive:  

a) CO2 concentration; b) H2S concentration 

Pateiktos priklausomybės parodo, kad tirtųjų bioįkrovų pagamintose 

biodujose buvo nustatytos ypač žemos CH4 koncnetracijos (>35,0 ± 1,0 %). 

Tokios kokybės biodujos neturi energinės vertės ir visiškai netinka naudojimui. 

Pažymėtina, kad visais atvejais procesas stabilizavosi tik po 27-ių parų nuo 

eksperimento pradžios. Matyti, kad bioanglies priedą turinčios bioįkrovos 

(1AK150BŽ ir 1AK150BM) neturi privalumo prieš kontrolinę bioįkrovą be 

priedo (1AK150K), kadangi CH4 koncentracijų kitimo tendencija ir vertės yra 

artimos arba skiriasi paklaidų ribose. Matyti, kad esant padidėjusioms iki 
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150,0 ± 12,4 g VS/l augalinių atliekų bioįkrovoms mikroorganizmų simbiozė yra 

sutrikdyta. CO2 koncentracijų didėjimas prasideda nuo pat eksperimento pradžios 

ir tęsiasi iki 33-os eksperimento paros. Maksimalios CO2 koncentracijos, skaidant 

bioįkrovas 1AK150BŽ, 1AK150BM ir 1AK150K, siekia atitinkamai 

63,4 ± 1,0 %, 63,4 ± 1,0 % ir 64,1 ± 1,0 %. Remiantis gautais duomenimis 

nustatyta, kad bioanglies priedai mažina CO2 koncentracijas biodujose (palyginti 

su kontroliniu tyrimu 1AK150K) iki 30-os paros nuo eksperimento pradžios, 

tačiau, kaip jau buvo minėta, tokios kokybės biodujos neatitinka aukštos kokybės 

biodujų normos. Pateiktos priklausomybės parodo, kad dėl netinkamo vandens 

kiekio bioįkrovoje (dėl padidėjusios iki 150,0 ± 12,4 g VS/l organinės apkrovos) 

buvo sudarytos nepalankios sąlygos metanogeninėms bakterijoms, todėl buvo 

nustatytos aukštos H2S koncentracijos. Matyti, kad maksimali H2S koncentracija 

buvo nustatyta biodujose, kurios buvo pagamintos naudojant bioįkrovą 1AK150K 

(3500,0 ± 302,0 mg/m3), tačiau iš pateikto paveikslo matyti, kad bioanglies priedu 

papildytos bioįkrovos turėjo minimalią įtaką H2S koncentracijų mažinimui. 

Vidutinės H2S koncentracijos biodujose, pagamintose skaidant bioįkrovas 

1AK150BŽ, 1AK150BM ir 1AK150K, siekė atitinkamai 2785,0 ± 214,0 mg/m3, 

2700,0 ± 205,0 mg/m3 ir 2791,0 ± 300,0 mg/m3.  

 

 

3.22 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 12,4 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės bioįkrovomis su bioanglies priedu pH tyrimų rezultatai 

Fig. 3.22. pH research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 12.4 g VS/L organic load vegetable waste bioloadings with biochar additive 

Pagal gautus rezultatus matyti, kad bioanglies priedai neturi įtakos biodujų 

gamybos procesui esant nepalankioms sąlygoms (mažas vandens kiekis 

bioįkrovoje, klampi bioįkrova). Esančios priklausomybės parodo, kad dėl 

padidėjusios organinės apkrovos anaerobinio proceso efektyvumas mažėja. 
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Matyti, kad bioįkrovų 1AK150BŽ, 1AK150BM ir 1AK150K pradiniai pH siekė 

atitinkamai 6,9 ± 0,1, 7,0 ± 0,1, 6,8 ± 0,1.  

Tęsiant eksperimentinius tytimus buvo atlikti tyrimai su padidėjusiomis iki 

150,0 ± 9,9 g VS/l organinės apkrovos vištų mėšlo bioįkrovomis. Biodujų tyrimų 

rezultatai yra pateikti 3.23, 3.24 ir 3.25 paveiksluose.  

 

 

 

3.23 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 9,9 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) biodujų išeiga; b) CH4 koncentracija 

Fig. 3.23. Research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 9.9 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive:  

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Maksimali biodujų išeiga (0,96 ± 0,05 l/d/kg) buvo nustatyta anaerobiškai 

skaidant bioįkrovą su beržo žievės priedu (1VM150BŽ), tačiau būtina paminėti, 

kad biodujų išeigos, nustatytos skaidant bioįkrovas 1VM150BM ir 1VM150K, 

buvo mažesnės tik paklaidų ribose, todėl galima teigti, kad bioanglies priedų 

taikymas, skaidant vištų mėšlo bioįkrovas su 150,0 ± 9,9 g VS/l organinėmis 

apkrovomis, neturėjo itakos biodujų išeigos padidinimui. Pažymėtina, kad 



96 3. BIODUJŲ GAMYBOS PROCESO TEORINIŲ, EKSPERIMENTINIŲ TYRIMŲ IR… 

 

biodujų išeiga, skaidant visas paminėtas bioįkrovas, pradėjo tolygiai mažėti po 

21-os paros nuo eksperimento pradžios.  

 

 

 
 

3.24 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 9,9 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) CO2 koncentracija; b) H2S koncentracija 

Fig. 3.24. Research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 9.9 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive:  

a) CO2 concentration; b) H2S concentration 

Pateiktos priklausomybės parodo, kad maksimali CH4 koncentracija 

biodujose siekė 46,8 ± 1,0 %. Matyti, kad CH4 koncentracijos biodujose, 

pagamintose taikant bioįkrovas su bioanglies priedais (1VM150BŽ ir 

1VM150BM), buvo iki 6,0 ± 1,0 % aukštesnės 8–17-os parų laikotarpiu. Matyti, 

kad CO2 koncentracijų sumažėjimas buvo nustatytas 9–13-os parų laikotarpiu, 

naudojant bioanglies priedu papildytas bioįkrovas (1VM150BŽ  ir 1VM150BM). 
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Po šio laikotarpio CO2 koncentracijos susilygino su koncentracijomis, kurios buvo 

nustatytos taikant kontrolinę bioįkrovą 1VM150K. Pagal atliktus 

eksperimentinius tyrimus matyti, kad bioanglies priedų taikymas, esant 

padidėjusiai iki 150,0 ± 9,9 g VS/l organinei apkrovai, neturi įtakos CO2 

koncentracijų mažinimui. Po 21-os paros nuo eksperimento pradžios vidutinės 

CO2 koncentracijos tirtosiose bioįkrovose siekė 45,4 ± 1,0 %. Matyti, kad nuo 

eksperimento pradžios H2S koncentracijos didėjo tolygiai tol, kol pasiekė 

maksimalias vertes 19–22-ų parų laikotarpiu. Maksimalios H2S reikšmės skyrėsi 

paklaidų ribose ir siekė vidutiniškai 2700,0 ± 254,0 mg/m3. Gauti rezultatai 

reiškia, kad, esant didelei organinei apkrovai ir mažam drėgmės kiekiui, 

bioįkrovose dominuoja sulfatą redukuojančios bakterijos, dėl kurių sumažėja 

metanogenų aktyvumas ir pagamintos dujos praranda energinę vertę. Matyti, kad 

vištų mėšlo bioįkrovos (su padidėjusiomis iki 150,0 ± 9,9 g VS/l organinėmis 

apkrovomis) pH reikšmės kinta nereikšmingai.  

 

 

3.25 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 9,9 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu pH tyrimų rezultatai 

Fig. 3.25. pH research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 9.9 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive  

Proceso pradžioje bioįkrovų 1VM150BŽ, 1VM150BM, 1VM150K pH 

reikšmės siekė atitinkamai 7,0 ± 0,1, 6,9 ± 0,1, 7,0 ± 0,1. Tęsiant eksperimentus, 

jų reikšmės sumažėjo (maksimaliai iki 6,6 ± 0,1) ir po acidogenezės ir 

acetogenezės proceso (po 21-os paros nuo eksperimento pradžios) pradėjo didėti, 

kol tyrimo pabaigoje pasiekė atitinkamai 6,9 ± 0,1, 6,8 ± 0,1, 6,85 ± 0,1. Matyti, 

kad šios vertės yra mažesnės, negu buvo tyrimo pradžioje. Tai reiškia, kad 

metanogenezės procesas dėl netinkamo organinių medžiagų ir vandens santykio 

bioįkrovose nėra efektyvus. Bioanglies priedai įtakos pH verčių pokyčiams 

neturėjo. 
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Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo nuspręsta ištirti nuotekų dumblo 

bioįkrovas (organinė apkrova siekė 150,0 ± 12,4 g VS/l), anaerobiniam procesui 

naudojant vienos pakopos biodujų gamybos reaktorius. Biodujų tyrimų rezultatai, 

naudojant minėtas bioįkrovas, yra pateikti 3.26, 3.27 ir 3.28 paveiksluose. 

 

 

 

3.26 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 12,4 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) biodujų išeiga; b) CH4 koncentracija 

Fig. 3.26. Research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 12.4 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

 Maksimali biodujų išeiga, skaidant bioįkrovą 1ND150BM, siekė 

0,76 ± 0,05 l/d/kg. Ši vertė buvo nustatyta po 24-ių parų nuo eksperimento 

pradžios. Per pirmąsias 11 parų biodujų išeiga didėjo tolygiai ir pasiekė 

0,50 ± 0,06 l/d/kg vertę. Pažymėtina, kad biodujų išeiga, nustatyta skaidant 
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bioįkrovas 1VM150BŽ ir 1ND150K, skyrėsi nuo rezultatų, gautų skaidant 

bioįkrovą 1ND150BŽ paklaidų ribose. Remiantis gautais duomenimis galima 

teigti, kad bioanglies priedai neturėjo įtakos biodujų kiekybinio parametro 

pokyčiams. 

  

 

 

3.27 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 12,4 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai:  

a) CO2 koncentracija; b) H2S koncentracija 

Fig. 3.27. Research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 12.4 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) CO2 concentration; b) H2S concentration 

Pateiktos priklausomybės parodo, kad metanogenezės proceso efektyvumas 

yra mažas, kadangi nuotekų dumble yra mažai sieros (0,4 ± 0,08 %). Pagal gautus 

rezultatus matyti, kad maksimali CH4 koncentracija siekia tik 56,0 ± 1,0 % 

(skaidant bioįkrovą su beržo žievės bioanglies priedu). Analizuojant duomenis, 
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pastebėta, kad skaidant bioįkrovą su beržo medienos bioanglimi (1ND150BM), 

nustatytos mažiausios CH4 koncentracijos esant aktyvios metanogenezės stadijai 

(po 21-os paros nuo eksperimento pradžios). Koncentracija siekė tik iki 

52,5 ± 1,0 %. Tai gali būti paaiškinta tuo, kad tirtoji bioįkrova buvo pakrauta į 

biodujų gamybos reaktorių be papildomo sumaišymo su vandeniu, kadangi 

150,0 ± 12,4 g VS/l organinės apkrovos bioįkrovos drėgnis siekė 70,0 ± 1,1 %, o 

tai atitinka nuotekų dumblo drėgnį. CH4 koncentracijos sumažėjimas galėjo įvykti 

dėl nepakankamo bioįkrovos sumaišymo ir dėl padidėjusio klampio.  

Apibendrinant tyrimų rezultatus, galima teigti, kad skaidant 150,0 ± 12,4 g VS/l 

organinės apkrovos bioįkrovas metanogenezės procesas vyksta neefektyviai ir 

pagamintos biodujos nėra aukštos kokybės (CH4 koncentracija <60,0 ± 1,0 %). 

Matyti, kad skaidant bioįkrovą 1ND150BM, per pirmąsias 15 parų nuo 

eksperimento pradžios buvo nustatytos aukštesnės negu tyrimuose 1ND150BŽ ir 

1ND150K CO2 koncentracijos (padidėjimas iki 9,0 ± 1,0 %). CO2 koncentracijos 

biodujose, pagamintose naudojant bioįkrovas 1ND150BŽ ir 1ND150K, taip pat 

buvo aukštos ir proceso pabaigoje siekė iki 39,0 ± 1,0 %. Matyti, kad dėl mažos 

metanogeninių bakterijų populiacijos mažėja CO2 suvartojimas ir didėja šio 

junginio koncentracija biodujose. Tą hipotezę patvirtina pH tyrimai, kurių metu 

buvo nustatytas silpnas bioįkrovos rūgštėjimas ir proceso pabaigoje pH lygis, 

kuris siekė mažiau už 7,0 ± 0,1. Galima padaryti išvadą, kad organinė apkrova 

150,0 ± 12,4 g VS/l yra per didelė ir todėl esant tokiai apkrovai sutrikdoma 

bakterijų simbiozė. Bioanglies priedas šiuo konkrečiu atveju taip pat neturi įtakos 

biodujų kokybės pagerinimui.  

 

 

3.28 pav. Vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus su 150,0 ± 12,4 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu pH tyrimų rezultatai 

Fig. 3.28. pH research results of one-stage biogas production reactor having 

150.0 ± 12.4 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive 
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Pateiktos priklausomybės parodo, kad bioanglies priedai neturi poveikio H2S 

koncentracijos kitimui, kadangi H2S koncentracijos, nustatytos tiek kontrolinėje 

bioįkrovoje 1ND150K, tiek bioįkrovose su bioanglies priedais 1ND150BŽ ir 

1ND150BM, kinta 20,0–60,0 ± 8,9 mg/m3 ribose. Analizuojant procesą būtina 

pabrėžti, kad po 18-os parų po eksperimento pradžios H2S koncentracijos, kurios 

buvo nustatytos biodujose, netolygiai mažėja. Tai reiškia, kad prasidėjo 

aktyviosios metanogenezės stadija, tačiau, kaip jau buvo minėta, tokios kokybės 

biodujos efektyviai energijos gamybai yra netinkamos. Gautos priklausomybės 

rodo, kad pH reikšmės proceso pradžioje siekė 7,0 ± 0,1 (bioįkrova 1ND150BŽ), 

7,1 ± 0,1 (bioįkrova 1ND150BM) ir 6,9 ± 0,1 (bioįkrova 1ND150K). Besitęsiant 

fermentacijos procesams, po 21-os paros nuo eksperimento pradžios buvo 

pasiektos minimalios pH reikšmės (atitinkamai 6,7 ± 0,1, 6,8 ± 0,1 ir 6,65 ± 0,1). 

Proceso pabaigoje pH reikšmės padidėjo, tačiau buvo mažesnės negu proceso 

pradžioje. Tai reiškia, kad, kaip ir atveju su vištų mėšlo bioįkrovomis, kokybiniai 

ir kiekybiniai pagamintų biodujų parametrai negali būti aukšti dėl klampios 

bioįkrovos ir ypač mažo vandens kiekio biodujų gamybos reaktoriaus 

anaerobinėje kameroje.  

Atliekant eksperimentinius tyrimus, buvo analizuojamas ištirpusio deguonies 

pokytis bioįkrovose. Tyrimų rezultatų vidutinės vertės yra pateiktos 

3.29 paveiksle.  

 

 

3.29 pav. Ištirpusio deguonies sumažinimo vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriuje 

efektyvumas 

Fig. 3.29. Dissolved oxygen reduction efficiency in a one-stage biogas production 

reactor 

Vienos pakopos bioreaktoriaus veikimo principas – periodinis. Bioįkrova yra 

išlaikoma kameroje be papildymų, todėl blokuojamas perteklinės deguonies 
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patekimas į procesą. Tačiau, būtina paminėti, kad ištirpusio deguonies 

koncentracijos pokytis proceso metu tiesiogiai priklauso nuo masės mainų 

balanso, maišymo intensyvumo ir efektyvumo. Be to, įtaką turi ir BSA, naudotų 

bioįkrovai pagaminti, frakcija. Nustatyta, kad proceso pradžioje ištirpusio 

deguonies koncentracija siekė 7,5 ± 0,1 mg O2/l. Po 14-os tyrimo parų ji siekė 

3,2 ± 0,1 mg O2/l. Matyti, kad ištirpusio deguonies koncentracija sumažėjo 

57,3 %. Tirto biodujų gamybos reaktoriaus trūkumas – sparnelinės maišyklės 

išdėstymas. Sparnelės suprojektuotos kameros apačioje, todėl bioįkrova nėra 

kompleksiškai homogenizuojame visose kameros taškuose. Esant tokiomis 

sąlygomis, šilumos ir masės mainai efektyviai vyksta tik maišymo sektoriuose. 

Viršutinė bioįkrovs dalis lieka nepakankamai sumaišyta.  

3.4. Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus 
tyrimų rezultatai ir jų analizė 

Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tyrimų tikslas – įvertinti nuolatinio 

biodujų gamybos proceso efektyvumą, atitinkamai naudojant divejų pakopų 

technologiją. Biodujų kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai buvo įvertinti, naudojant 

skirtingos rūšies biologiškai skylančias atliekas (nuotekų dumblo, vištų mėšlo ir 

augalinių atliekų, esant 100,0 ± 9,8 g VS/l organinei apkrovai) su bioanglies 

priedu, taikant reaktorių be modifikuotos mechaninės maišyklės. Bioįkrovos 

dalinis papildymas ir atitinkamai šalinimas buvo vykdomas kas 7 paras, išlaikant 

ruošiamos bioįkrovos dalies atitinkamą tūrį paruošimo kameroje be maišymo. 

Anaerobinėje kameroje buvo palaikomas 32–35 °C temperatūrinis režimas, o 

paruošimo kameroje – vidutinė kambario temperatūra (20 °C), todėl skaidomos ir 

ruošiamos bioįkrovų temperatūrų skirtumas siekė iki 15 °C. Biodujų išeigos 

tyrimų rezultatai yra pateikti 3.30, 3.31 ir 3.32 paveiksluose. Mažiausia biodujų 

išeiga buvo nustatyta skaidant augalinių atliekų bioįkrovą be bioanglies priedo 

(bioįkrova 2AK100BM). Vykstant hidrolizės procesui, biodujų išeiga tolygiai 

didėjo iki 6-os paros nuo eksperimento pradžios. Praėjus 6 paroms biodujų išeiga 

siekė 0,17 ± 0,05 l/d/kg. Tęsiant 2AK100BM bioįkrovbos tyrimą, buvo atliktas 

cikliškas bioįkrovos įkrovimas ir atidirbtos masės šalinimas, po kurio biodujų 

išeiga sumažėjo iki 0,10 ± 0,05 l/d/kg. Analogiški perkrovimai buvo atlikti po 14, 

21, 28, 35 ir 42 tyrimo parų. Buvo nustatyta, kad biodujų išeiga po perkrovimo 

darbų sumažėja vidutiniškai iki 0,63 ± 0,05 l/d/kg. Besitęsiant eksperimentui 

biodujų išeiga tolygiai didėjo iki tolesnio cikliško užkrovimo, tačiau maksimali 

biodujų išeiga buvo nustatyta tik po 18-os tyrimo parų ir siekė 0,63 ± 0,04  l/d/kg. 

Tyrimo pabaigoje biodujų išeiga sumažėjo iki 0,31 ± 0,03 l/d/kg. Tai galėtų 

reikšti, kad cikliškai tiekiamas naujai paruoštos bioįkrovos pakrovimo dažnis (kas 



3. BIODUJŲ GAMYBOS PROCESO TEORINIŲ, EKSPERIMENTINIŲ TYRIMŲ IR… 103 

 

 

7 paras) yra per ilgas, ir bakterijos suskaido organines daleles greičiau, negu gauna 

papildomų maisto šaltinių. 

 

      

 

3.30 pav.  Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 9,8 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės, nuotekų dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies 

priedu tyrimų rezultatai: a) biodujų išeiga; b) CH4 koncentracija 

Fig. 3.30. Research results of two-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 9.8 g VS/L organic load vegetable waste, sewage sludge and chicken manure 

bioloadings with biochar additive: a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Analogiškas tyrimas buvo atliktas su nuotekų dumblo bioįkrova (bioįkrova 

2ND100BM). Matyti, kad kitimo tendencija yra vienoda: papildžius bioįkrovą 

naujai paruošta mase, kuri nėra išmaišyta, fiksuojamas biodujų išeigos 

sumažėjimas. Vidutiniškai sumažėjimas siekė iki 0,24 ± 0,05 l/d/kg. Maksimali 

biodujų išeiga nustatyta po 34-ių parų nuo tyrimų pradžios ir siekė 
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1,26 ± 0,06  l/d/kg (2,01 karto didesnė negu biodujų išeiga, nustatyta skaidant 

bioįkrovą 2AK100BM).  

 

  

 

3.31 pav.  Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 9,8 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės, nuotekų dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies 

priedu tyrimų rezultatai: a) CO2 koncentracija; b) H2S koncentracija 

Fig. 3.31. Research results of two-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 9.8 g VS/L organic load vegetable waste, sewage sludge and chicken manure 

bioloadings with biochar additive: a) CO2 concentration; b) H2S concentration 

Tęsiant tyrimus buvo analizuojama biodujų išeiga, gauta skaidant vištų mėšlo 

bioįkrovą (bioįkrova 2VM100BM). Nustatyta, kad biodujų išeiga tolygiai didėjo 

nuo pat eksperimento pradžios, tačiau biodujų sumažėjimas buvo nustatytas jau 

po pirmo cikliško bioįkrovos papildymo. Tas efektas pasikartojo po kiekvieno 

dalinio bioįkrovos papildymo. Vidutiniškai biodujų išeiga po šio proceso mažėjo 

iki 0,29 ± 0,05 l/d/kg. Pateiktos priklausomybės parodo, kad didžiausia CH4 

koncentracija buvo nustatyta skaidant nuotekų dumblo bioįkrovą 2ND100BM, 
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kuri siekė 73,4 ± 1,0 %. CH4 koncentracija tolygiai didėjo iki pirmo cikliško 

pakrovimo, kuris buvo atliktas po 7-ių tyrmo parų. Po šio proceso CH4 

koncentracija sumažėjo nuo 17,2 ± 1,0 % iki 10,4 ± 1,0 %. Tęsiant eksperimentą, 

CH4 koncentracija pradėjo didėti iki kito cikliško pakrovimo. Šis procesas 

kartojosi po kiekvieno papildomo pakrovimo. Vidutiniškai CH4 koncentracija 

mažėjo iki 5,65 ± 1,0 %. Atliekant tyrimus su augalinių atliekų bioįkrova 

2AK100BM buvo nustatyta, kad biodujų CH4 koncentracija mažėja pagal tokį pat 

principą. Vidutiniškai dėl cikliško neoptimizuotos bioįkrovos dalies pakrovimo 

CH4 koncentracija mažėjo iki 5,78 ± 1,0 %. Maksimali CH4 koncentracija, 

nustatyta skaidant šios rūšies bioįkrovą, siekė tik 48,9 ± 1,0 %. Analizuojant CH4 

koncentraciją, kuri buvo nustatyta skaidant vištų mėšlo bioįkrovą 2VM100BM, 

būtina paminėti, kad jos maksimali vertė siekė 64,0 ± 1,0 %. Atliekant cikliško 

pakrovimo procesą, CH4 koncentracija taip pat mažėjo (vidutiniškai iki 

4,83 ± 1,0 %). Nustatyta, kad didžiausia CO2 koncentracija (71,1 ± 1,0 %) buvo 

nustatyta skaidant augalinės kilmės atliekų bioįkrovą 2AK100BM. Besitęsiant 

hidrolizės, acidogenezės ir acetogenezės procesams CO2 koncentracija didėjo iki 

14 paros, kol pradėjo tolygiai mažėti. Pažymėtina, kad atlikus ciklišką pakrovimą 

po 7-ių parų nuo eksperimento pradžios, CO2 koncentracija padidėjo tik iki 

1,5 ± 1,0 % ir pasiekė 71,5 ± 1,0 %. Atliekant cikliškus pakrovimus po 14, 21, 28, 

35 ir 42 tyrimo parų, buvo nustatyta, kad CO2 koncentracija padidėja vidutiniškai 

iki 6,58 ± 1,0 %. Pažymėtina, kad skaidant nuotekų dumblo bioįkrovą 

2ND100BM, didžiausia CO2 koncentracija siekė 50,1 ± 1,0 %. Taip pat nustatyta, 

kad cikliško bioįkrovos papildymo procesai vidutiniškai padidina CO2 

koncentraciją iki 6,8 ± 1,0 %, kuri vėl tolygiai mažėja iki sekančio pakrovimo po 

7-ių parų. Maksimali CO2 koncentracijos vertė, skaidant vištų mėšlo bioįkrovą 

2VM100BM, siekė 54,2 ± 1,0 %, o vidutinis CO2 padidėjimas dėl cikliško 

pakrovimo – iki 6,6 ± 1,0 %. Pateiktos priklausomybės parodo, kad didžiausia 

H2S koncentracija (2150 ± 70,0  mg/m3) buvo nustatyta anaerobiškai perdirbant 

bioįkrovą 2AK100BM. Pažymėtina, kad H2S koncentracija pradėjo mažėti po 

aktyvaus metanogenezės proceso pradžios (po 14-os tyrimo parų), tačiau buvo 

nustatyta, kad atliekant ciklišką pakrovimą H2S koncentracija padidėja 

vidutiniškai iki 12,5 ± 1,0 %. Po šio proceso H2S koncentracija mažėja ir vėl 

padidėja po sekančio cikliško pakrovimo. Analizuojant H2S koncentracijų tyrimų 

rezultatus būtina paminėti, kad maksimali H2S koncentracija, skaidant nuotekų 

dumblo bioįkrovą 2ND100BM, siekė tik 342,0 ± 34,0 mg/m3. Tačiau cikliškas 

pakrovimas didino šios biodujų komponentės koncentraciją iki 66,7 ± 1,0 %. 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus, H2S koncentracijos buvo analizuojamos 

skaidant vištų mėšlo bioįkrovą 2VM100BM. Maksimali H2S koncentracija siekė 

1552,0 ± 52,0  mg/m3. Atliekant ciklišką bioįkrovos pakrovimą buvo nustatyta, 

kad po 13-os tyrimo parų H2S koncentracija pradėjo mažėti, tačiau atlikus 

pakrovimą – padidėjo ir vėl pradėjo mažėti. Šis procesas kartojosi po kiekvieno iš 
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sekančių pakrovimų. Vidutiniškai H2S koncentracija didėjo iki 25,4 ± 2,2 %. 

Nustatyta, kad aktyvūs augalinių atliekų bioįkrovos 2AK100BM hidrolizės, 

acidogenezės ir acetogenezės procesai pasibaigė po 21-os paros nuo eksperimento 

pradžios (pH pasiekė 6,4 ± 0,1).  

 

 

3.32 pav.  Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 9,8 g VS/l organinių 

apkrovų augalinės kilmės, nuotekų dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies 

priedu pH tyrimų rezultatai 

Fig. 3.32. pH research results of two-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 9.8 g VS/L organic load vegetable waste, sewage sludge and chicken manure 

bioloadings with biochar additive 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus pH tolygiai didėjo tol, kol pasiekė 

maksimalią vertę tyrimo pabaigoje (7,2 ± 0,1). Nuotekų dumblo ir vištų mėšlo 

bioįkrovų (2ND100BM ir atitinkamai 2VM100BM) pH kaita buvo analogiška. Po 

21-os paros buvo užfiksuotas pH padidėjimas, o tai reiškia, kad prasidėjo 

aktyvusis metanogenezės procesas. Remiantis gautais rezultatais galima teigti, 

kad mikroorganizmų simbiozė ir biosintezė šiose bioįkrovose vyko efektyviai. 

Atliekant tyrimus su dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriumi atsirado 

proceso optimizavimo problemos: nestabili biodujų išeiga, kintama CH4 

koncentracija, BKMD koncentracijų padidėjimas, taip pat padidėjusi ištirpusio 

deguonies koncentracija anaerobinėje kameroje dėl nepakankamo bioįkrovos 

paruošimo (2,9 ± 0,1 mg O2/l, po 14-os eksperimento parų). Matyti, kad tyrimo 

pradžioje ištirpusio deguonies koncentracija siekė 7,1 ± 0,1 mg O2/l, todėl 

paruošimo kameros efektyvumas mažinant ištirpusio deguonies koncentraciją 

siekė tik 59,0 ± 1,0 %. Paruošimo kameroje nėra numatytas maišymas, bioįkrova 

yra tik šildoma. Todėl, dalis ruošiamos bioįkrovos lieka pašildyta nepakankamai, 

kita dalis – perkaitinta. 
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3.33 pav. Ištirpusio deguonies sumažinimo dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriuje 

efektyvumas 

Fig. 3.33. Dissolved oxygen reduction efficiency in a two-stage biogas production 

reactor 

Anaerobinėje kameroje nėra taikoma modikiuota maišyklė, todėl maišymas 

nėra kompleksinis. Siekiant išspręsti šias problemas, buvo atlikti tyrimai su trijų 

pakopų biodujų gamybos reaktoriumi, kuris papildomai turi biodujų valymo nuo 

BKMD filtrų sistemą bei tarpinę aerobinę-anaerobinę kamerą efektyviam 

bioįkrovos dalies paruošimui. 

3.5. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus 
tyrimų rezultatai ir jų analizė 

Eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti naudojant trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktorių su modifikuota mechanine maišykle. Kadangi vienos ir dviejų pakopų 

biodujų gamybos reaktorių tyrimų metu buvo nustatyta, kad augalinės kilmės 

atliekos pasižymi žema CH4 koncentracija (< 60,0 ± 1,0 %), buvo nuspręsta 

atsisakyti tirti šią bioįkrovą naudojant trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių. 

Tyrimai buvo atlikti su vištų mėšlo ir nuotekų dumblo bioįkrovomis 

(100,0 ± 14,6 g VS/l organinės apkrovos) su beržo medienos bioanglies priedu 

(10 % pagal bioįkrovų organinę masę). Abiejų rūšių bioįkrovos buvo maišomos 

ir nemaišomos. Tokiu būdu nustatytas maišyklės efektyvumas (biodujų valymas 

nebuvo vertinamas, kadangi koncentracijos buvo matuojamos prieš valymą). Taip 

pat, atskirai buvo nustatytas biodujų valymo įrenginio efektyvumas (matuojant 

biodujų komponenčių koncentracijas po valymo) ir deguonies koncentracijos bei 

temperatūros pokyčiai po bioįkrovos optimizavimo aerobinėje-anaerobinėje 
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kameroje. Cikliškas bioįkrovos papildymas buvo atliekamas kas 7 paras, šalinant 

10 % (pagal darbinį tūrį) atidirbtos bioįkrovos ir užkraunant atitinkamą kiekį iš 

aerobinės-anaerobinės kameros. Biodujų tyrimų rezultatai (naudojant vištų mėšlo 

bioįkrovas) yra pateikti 3.34, 3.35, 3.36 ir 3.37 paveiksluose. Biodujų išeigos 

optimizavimo problema buvo išspręsta, nes grafike nėra nustatyta biodujų išeigos 

sumažėjimo dėl cikliško bioįkrovos perkrovimo. Maksimali biodujų išeiga buvo 

pasiekta po 20-ties eksperimento parų ir šiekė 2,12 ± 0,09 l/d/kg. Taip pat biodujų 

gamybos procesas aktyviai prasidėjo jau po 10-tos paros nuo eksperimento 

pradžios. Matyti, kad trijų pakopų biodujų gamybos reaktorius kompleksiškai 

pagerino biodujų išeigą. Pateiktos priklausomybės parodo, kad maksimali CH4 

koncentracija siekė 78,6 ± 1,0 %. Lyginant su analogiška bioįkrova, kuri buvo 

tirta naudojant dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorių (bioįkrova 

2VM100BM), būtina paminėti, kad maksimali CH4 koncentracija siekė tik 

64,0 ± 1,0 %.  

 

 

3.34 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 12,5 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu biodujų išeigos tyrimų rezultatai  

Fig. 3.34. Biogas yield research results of three-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 12.5 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive 

Matyti, kad trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus bioįkrovos 

optimizavimo sistema (kurią apima modifikuota mechaninė maišyklė bei 

aerobinė-anaerobinė kamera) ženkliai pagerina CH4 koncentraciją (skirtumas 

siekia iki 14,6 ± 1,0 %). Be to, iš pateikto paveikslo matyti, kad atliekant cikliško 

perkrovimo darbus nebuvo užfikuota CH4 koncentracijų sumažėjimo. Tai reiškia, 

kad ruošiamos bioįkrovos temperatūros išlyginimas bei deguonies koncentracijos 

optimizavimas yra vienas iš faktorių, užtikrinančių efektyvų procesą. Nustatyta, 

kad maksimali CO2 koncentracija (bioįkrova 3VM100BM(M)) proceso pradžioje 

siekė 52,6 ± 1,0 %. Lyginant CO2 tyrimų rezultatus su rezultatais, kurie buvo gauti 
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naudojant dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorių su analogiška bioįkrova 

(bioįkrova 2VM100BM), maksimali ir vidutinė koncentracijos siekė atitinkamai 

54,2 ± 1,0 % ir 40,07 ± 1,0 %.  

 

 

 

3.35 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 12,5 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

 a) CH4 koncentracija; b) CO2 koncentracija  

Fig. 3.35. Research results of three-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 12.5 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive: 

 a) CH4 concentration; b) CO2 concentration 

Vidutinė CO2 koncentracija (bioįkrova 3VM100BM(M)), kuri siekė 

36,02 ± 1,0 %, yra žemesnė už nustatytą naudojant dviejų pakopų biodujų 

gamybos reaktorių (40,07 ± 1,0 %). Be to, vykdant ciklišką bioįkrovos papildymą, 

CO2 koncentracijų padidėjimo nebuvo nustatyta. Pateiktos priklausomybės 

parodo, kad maksimali H2S koncentracija buvo nustatyta po 7 paros ir siekė 

1325,0 ± 40,0 mg/m3. Didėjant metanogenezės proceso efektyvumui (po 10-ties 

parų), H2S koncentracijos pradėjo mažėti. Vidutinė H2S koncentracija siekė 
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950,0 ± 50,0 mg/m3. Lyginant šią vertę su rezultatais, gautais skaidant bioįkrovą 

2VM100BM dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriuje, nustatyta, kad vidutinė 

H2S koncentracija siekė 1071,0 ± 52,0 mg/m3.  

 

 

 

3.36 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 12,5 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

 a) H2S koncentracija; b) pH  

Fig. 3.36. Research results of three-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 12.5 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar additive: 

 a) H2S concentration; b) pH 

Galima padaryti išvadą, kad dėl aktyvesnio metanogenezės proceso trijų 

pakopų biodujų gamybos reaktoriuje sulfatą redukuojančios bakterijos gamina 

mažesnį kiekį H2S, todėl, lyginant H2S koncentraciją, būtina paminėti, kad ji 

sumažėjo 11,3 ± 1,0 %. Matyti, kad tyrimo pradžioje, vykstant hidrolizės, 

acidogenezės ir acetogenezės procesams, H2 koncentracija didėjo. Buvo nustatyta, 

kad po 9-ių parų pradėjo didėti CH4 koncentracijos ir mažėti H2, o tai reiškia, kad 



3. BIODUJŲ GAMYBOS PROCESO TEORINIŲ, EKSPERIMENTINIŲ TYRIMŲ IR… 111 

 

 

metanogenai metabolizmo metu pradėjo naudoti H2. Maksimali H2 koncentracija 

siekė 50,0 ± 2,5 mg/m3, o vidutinė – 27,3 ± 2,5 mg/m3.  

 

 

3.37 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 12,5 g VS/l organinių 

apkrovų vištų mėšlo bioįkrovomis su bioanglies priedu H2 koncentracijos tyrimų 

rezultatai  

Fig. 3.37. H2 concentration research results of three-stage biogas production reactor 

having 100.0 ± 12.5 g VS/L organic load chicken manure bioloadings with biochar 

additive 

Pagal gautus tyrimų rezultatus matyti, kad trijų pakopų biodujų gamybos 

reaktoriuje skaidomos bioįkrovos pH tyrimų rezultatai ženkliai skiriasi nuo tyrimų 

su vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriais. Tyrimo pradžioje 

bioįkrovos 3VM100BM(M) pH reikšmė siekia 7,0 ± 0,1. Tęsiant 

eksperimentinius tyrimus, prasidėjo aktyvus metanogenezės procesas, todėl pH 

lygis tolygiai didėjo ir tyrimo pabaigoje pasiekė 7,5 ± 0,1 vertę. Matyti, kad pH 

priklausomybės nuo eksperimento trukmės, naudojant trijų pakopų biodujų 

gamybos reaktorių, atitinka anaerobinių procesų pH vertes. Esant tarpinei 

aerobinei-anaerobinei kamerai bioįkrovos parametrai yra optimizuojami greičiau, 

o modifikuota mechaninė maišyklė užtikrina tolygų masės ir šilumos 

pasiskirstymą kameroje.  

Tęsiant eksperimentinius tyrimus bus atlikta biodujų, pagamintų ir nuotekų 

dumblo bioįkrovos su beržo medienos bioanglies priedu, analizė (žr. 3.38, 3.39 ir 

3.40 pav.). Bioįkrovos 3ND100BM(M) skaidymo metu maksimali biodujų išeiga 

siekė 1,92 ± 0,05 l/d/kg ir buvo pasiekta praėjus 22 paros nuo eksperimento 

pradžios. 1-11 parų laikotarpyje buvo nustatytas biodujų išeigos padidėjimas nuo 

0,07 ± 0,05 iki 1,83 ± 0,05 l/d/kg atitinkamai. Vidutinė biodujų išeiga per 45-ių 

parų eksperimentą siekė 1,60 ± 0,05 l/d/kg. Pažymėtina, kad vykstant cikliško 

bioįkrovos papildymo procesui, nebuvo nustatytas laikinas biodujų išeigos 

sumažėjimas (gaminamas biodujų kiekis kito paklaidų ribose). 
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3.38 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 14,6 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

 a) biodujų išeiga; b) CH4 koncentracija  

Fig. 3.38. Research results of three-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 14.6 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Tęsiant eksperimentinius tyrimus buvo atlikti biodujų išeigos tyrimai kai 

bioįkrova nebuvo maišoma (bioįkrova 3ND100BM(N)). Nustatyta, kad didžiausia 

biodujų išeiga (1,08 ± 0,05 l/d/kg) buvo pasiekta praėjus 27 paroms nuo 

eksperimento pradžios. Vidutinė biodujų išeiga siekė tik 0,73 ± 0,05 l/d/kg, t. y. 

2,2 karto mažiau negu atveju kai bioįkrova buvo maišoma. Tyrimo metu taip pat 

buvo analizuojamas CH4 koncentracijos kitimas. Pažymėtina, kad didžiausia 

koncentracija (80,6 ± 1,0 %) nustatyta skaidant maišomą bioįkrovą 

3ND100BM(M). Analizuojant bioįkrovos 3ND100BM(N) skaidymą, nustatyta, 

kad maksimali CH4 koncentracija pagamintose biodujose siekė tik 59,0 ± 1,0 %. 

Skirtumas siekė 21,6 ± 1,0 %. Matyti, kad maišymo metų padaroma tiesioginė 

įtaką bakterijų fermentacijos procesui. Tolygus maišymas užtikrina maistinių 
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medžiagų apykaitą. Tais atvejais, kai maišymo nėra, simbiozė tarp acidogenų, 

acetogenų ir metanogenų nėra efektyvi, terpėje susidaro pertekliniai kiekiai CO2. 

Nustatyta, kad bioįkrovos maišymo metu, biodujose nustatoma mažiausia CO2 

koncentracija (18,4 ± 1,0 %). Pažymėtina, kad šios komponentės mažiausia 

koncentracija biodujose, kurios buvo pagamintos iš nemaišomos bioįkrovos, siekė 

40,0 ± 1,0 %, t.y. 2,2 karto didesnė negu maišomos bioįkrovos atveju.  

 

 

 

3.39 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 14,6 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

 a) CO2 koncentracija; b) H2S koncentracija  

Fig. 3.39. Research results of three-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 14.6 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) CO2 concentration; b) H2S concentration 

Pagal nustatytas CO2 ir CH4 koncentracijas matyti, kad metanogeninių 

bakterijų veikla tokiomis sąlygomis yra slopinama. Tai gali turėti įtaką ir kitos 

komponentės formavimuisi – H2S, kadangi šis junginys aktyviai susidaro esant 
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sutrikdytam metanogenezės procesui. Atliekant tyrimus pastebėta, kad didžiausia 

H2S koncentracija biodujose (maišant bioįkrovą ir nemaišant) siekė atitinkamai 

240,0 ± 15,0 ir 502,0 ± 24,0 mg/m3. Skirtumas siekė 2,1 karto. Vidutinės šios 

komponentės koncentracijos siekė atitinkamai 159,4 ± 15,0 ir 327,1 ± 24,0 mg/m3.  

 

 

 

3.40 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 100,0 ± 14,6 g VS/l organinių 

apkrovų nuotekų dumblo bioįkrovomis su bioanglies priedu tyrimų rezultatai: 

 a) pH; b) H2 koncentracija 

Fig. 3.40. Research results of three-stage biogas production reactor having 

100.0 ± 14.6 g VS/L organic load sewage sludge bioloadings with biochar additive:  

a) pH; b) H2 concentration 

Pagal tyrimo rezultatus matyti, kad maišymas turi teigiamą įtaką H2S ir CO2 

koncentracijų biodujose mažinimui šių junginių gamybos metu. Tęsiant 

eksperimentinius tyrimus buvo analizuojamos H2 koncentracijos. Nustatytos 

koncentracijos parodo, kad H2 koncentracijos siekė iki 16,0 mg/m3. Manoma, kad 

atveju, kai bioįkrova nebuvo maišoma, laisvas vandenilis buvo naudojamas H2S 
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formavimui, todėl jo koncentracija biodujose buvo apie 1,8 karto mažesnė negu 

atveju kai bioįkrova buvo maišoma. Atliekant tyrimus taip pat buvo 

analizuojamas pH pokytis bioįkrovose. Pagal gautas priklausomybes matyti, kad 

bioįkrovos maišymas užtikrina tinkama pH pokyčio tendencija. Analizuojant 

bioįkrovos 3ND100BM(M) rezultatus, nustatyta, kad 1-21 parų laikotarpyje pH 

kito nuo 7,1 ± 0,1 iki 6,5 ± 0,1. Po šio proceso (hidrolizės, acidogenezės ir 

acetogenezės), pH pradėjo tolygiai didėti ir tyrimo pabaigoje pasiekė 

7,6 ± 0,1 vertę. Būtina anaerobinio skaidymo sąlyga – tinkamas bioįkrovos pH. 

Pagal gautus rezultatus (kai bioįkrova nebuvo maišoma), nustatyta, kad dėl 

bioįkrovos nehomogeniškumo, susidaro labiau rūgštinė aplinka ir pH vertės 

mažėja iki 5,6 ± 0,1. Esant tokiomis sąlygomis, metanogenai negauta maistinių 

medžiagų, metanogenezės procesas yra slopinamas. Taip pat, sutrikdoma 

simbiozė tarp skirtingų mikroorganizmų rūšių ir biodujų gamybos procesas nėra 

efektyvus. Tęsiant tyrimus buvo nustatytas biodujų valymo nuo H2S ir CO2 filtrų 

sistemos efektyvumas. Biodujoms valyti buvo naudojama filtrų sistema, kurią 

sudarė: filtrai su NaOH, KOH, Na2CO3 tirpalais ir filtras su geležies oksido 

užpildu. Matuojant biodujų komponenčių koncentracijas buvo atliekami tyrimai 

prieš valymo sistemą ir po jos, siekiant nustatyti valymo efektyvumą. Tyrimai 

buvo kartojami po 3 kartus, valant biodujas, pagamintas naudojant vištų mėšlo ir 

nuotekų dumblo bioįkrovas su beržo medienos bioanglies priedu (organinė 

apkrova siekė 100,0 ± 14,6 g VS/l). Biodujų valymo nuo BKMD įrenginio 

efektyvumo tyrimo rezultatai yra pateikti 3.41 paveiksle. 

 

 

3.41 pav. Biodujų valymo nuo H2S ir nuo CO2 įrenginio efektyvumas 

Fig. 3.41. Efficiency of biogas treatment from H2S and CO2 device 
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Biodujų valymo įrenginys efektyviai sumažino H2S koncentracijas iki 0,0 

mg/m3 (11–45 parų laikotarpiu, kai prasideda aktyvus metanogenezės procesas), 

todėl galima teigti, kad šio teršalo koncentracija buvo sumažinta 100,0 ± 1,0 %. 

Vidutinis valymo efektyvumas per 45-ių parų laikotarpį siekė 98,8 ± 1,0 %. 

Analizuojant papildomą biodujų valymą nuo CO2 būtina paminėti, kad 

maksimalus valymo efektyvumas, skaidant nuotekų dumblo ir vištų mėšlo 

bioįkrovas siekė atitinkamai 67,1 ± 1,0 % ir 72,2 ± 1,0 % (vidutinis valymo 

efektyvumas siekė atitinkamai 62,2 ± 1,0 % ir 60,2 ± 1,0 %). Tai rodo, kad biodujų 

valymo įrenginys pasižymi aukštu efektyvumu valant pagamintas dujas nuo H2S. 

Geležies oksido sorbentas aktyviai mažina šio junginio koncentraciją, tačiau 

atlikus tytimą būtina atlikti regeneravimo procesą (išvalyti sorbentą suslėgtu oru). 

Pažymėtina, kad CO2 koncentracijos mažinimas iki 0-1 ± 1,0 % gali būti pasiektas 

tik apdorojant biodujas iki biometano, kas nėra šios disertacijos tikslas. Tokia 

technologija ir valymo sistema reikalautų didesnių investicijų, todėl tokios 

technologijos taikomos tik didesnio našumo įrenginiuose.  

Siekiant įvertinti aerobinės-anaerobinės ir anaerobinės kamerų efektyvumą 

vykstant bioįkrovos optimizavimo (temperatūros išlyginimo ir deguonies 

koncentracijos mažinimo) procesui, buvo atlikti tyrimai naudojant trijų pakopų 

biodujų gamybos reaktorių. Įrenginyje buvo palaikomas mezofilinis 35 ± 1,0 °C 

temperatūrinis režimas, o naujai įkraunamos bioįkrovos temperatūra siekė 

20,0 ± 1,0 °C. Deguonies koncentracijos mažinimo efektyvumo rezultatai yra 

pateikti 3.42 paveiksle. 

 

 

3.42 pav. Ištirpusio eguonies sumažinimo aerobinėje-anaerobinėje kameroje 

efektyvumas 

Fig. 3.42. Efficiency of dissolved oxygen reduction in the aerobic-anaerobic chamber 
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Procentiškai įvertinant optimizavimo proceso efektyvumą, nustatyta pradinė 

deguonies koncentracija siekė 7,2 ± 0,1 mg O2/l. Matyti, kad, išlaikius 

optimizuojamą bioįkrovą aerobinėje-anaerobinėje kameroje, deguonies kiekis 

šioje bioįkrovoje mažėja iki 3,9 ± 0,1 mg O2/l. Aerobinėje kameroje deguonies 

koncentracija yra dar mažesnė ir siekia tik 1,4 ± 0,1 mg O2/l (po 14-os 

eksperimento parų). Iš atliktų tyrimų matyti, kad aerobinės-anaerobinės kameros 

efektyvumas, optimizuojant bioįkrovą anaerobiam procesui pagrindinėje 

(anaerobinėje) kameroje, siekia 80,5 %. 

 Ištirpusio deguonies koncentracijos nustatymo tyrimai (naudojant vienos 

pakopos bioreaktorių) parodė, kad tirtos konstrukcijos periodinio veikimo 

reaktorius nėra tinkamas efektyviam ištirpusio deguonies koncentracijos 

mažinimui (ištirpusio deguonies kiekis po 14-os eksperimento parų siekė 

3,2 ± 0,1 mg O2/l). Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tyrimų metu 

ištirpusio deguonies koncentracija buvo sumažinta iki 2,9 ± 0,1 mg O2/l). Matyti, 

kad nuolatiniame procese paruošimo kameroje taikomas šildymas leido 

papildomai sumažinti ištirpusio deguonies koncentraciją (lyginant su vienos 

pakopos biodujų gamybos reaktoriumi), tačiau šio biodujų gamybos reaktoriaus 

konstrukcijoje nėra numatyta tarpinė aerobinė-anaerobinė kamera su 

kompleksiniu maišymu ir šildymu, todėl bioįkrova tiekiama į anaerobinę kamerą 

nepakankamai homogenizuota (anaerobinėje kameroje ištirpusio deguonies 

koncentracija siekia 2,9 ± 0,1 mg O2/l). Pagal atliktus tyrimus nustatyta, kad 

bioįkrovoje yra padidėjęs deguonies kiekis, kuris daro neigiamą įtaką 

mikroorganizmams anaerobinėje kameroje. Ši prielaida yra patvirtinama pagal 

gautas biodujų kokybės ir išeigos priklausomybes dviejų pakopų biodujų 

gamybos reaktoriuje (atsiranda pikai ir metano koncentracijos sumažėjimai 

bioįkrovos papildymo metu). Todėl galima padaryti išvadą, kad dviejų pakopų 

biodujų gamybos reaktorius gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai bioįkrova yra 

išlaikoma paruošimo kameroje ilgesnį negu 7 paros laiką, per kurį sumažėja 

deguonies kiekis ir yra išlyginama temperatūra (atsiranda perkaitinimo rizika, 

todėl kameroje rekomenduojama įrengti maišymo elementus). Siekiant išspręsti 

nustatytas vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorių problemas, 

mažinant ištirpusio deguonies koncentraciją ir gerinant bioįkrovos 

homogenizaciją, buvo suprojektuotas trijų pakopų biodujų gamybos reaktorius su 

papildoma (aerobinė-anaerobinė) kamera ir modifikuota mechaninė maišyklė. 

Tokio tipo reaktoriaus naudojimas leido reikšmingai sumažinti ištirpusio 

deguonies koncentraciją anaerobinėje kameroje (2,3 karto lyginant su vienos 

pakopos biodujų gamybos reaktoriumi ir 2,1 karto lyginant su dviejų pakopų 

biodujų gamybos reaktoriumi).  

Bioįkrovos paruošimo anaerobiniam procesui metu, svarbu vaidmenį turi 

bioįkrovos temperatūros stabilizavimas, kadangi nuo jo tiesiogiai priklauso 

biodujų gamybos proceso efektyvumas. Todėl, tęsiant eksperimentinius tyrimus, 
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trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriuje buvo atlikti aerobinėje-anaerobinėje 

kameroje esančios bioįkrovos temperatūros stabilizavimo tyrimai (žr. 3.43 pav.). 

Palaikomo mezofilinio proceso temperatūra aerobinėje-anaerobinėje 

kameroje siekia 35,0 ± 1,0 °C. Atliekant cikliško kameros įkrovimo ir iškrovimo 

darbus (kameroje lieka 2/3 pagal tūrį optimizuotos bioįkrovos), įdėjus šaltesnę 

bioįkrovą (20,0 ± 0,1 oC) optimizavimui (1/3 pagal bendrą kameros tūrį), kinta 

kameros temperatūrinis režimas. Tačiau iš pateikto paveikslo matyti, kad 

minimali temperatūra siekia 27,5 ± 0,1 °C, kuri jau po 1-os paros išsilygina iki 

35,0 ± 0,1 °C. Nustatyta, kad šalinant iš aerobinės-anaerobinės kameros 30 % 

(pagal tūrį) optimizuotos bioįkrovos, kameroje dar lieka 70 % pašildytos iki 

35,0 ± 0,1 °C. bioįkrovos, todėl papildant kamerą šalta (20,0 ± 0,1 oC) 

neoptimizuota bioįkrova (30 % pagal kameros tūrį) temperatūra nekrenta žemiau 

už 27,5± 0,1 °C, todėl bendras temperatūros stabilizavimo laikas siekia iki 1-os 

paros. 

 

 

3.43 pav. Temperatūros stabilizavimas aerobinėje-anaerobinėje kameroje 

Fig. 3.43. Temperature stabilization in an aerobic-anaerobic chamber 

Pagal atliktus tyrimus galima teigti, kad temperatūros išlyginimo procesas yra 

efektyvus, jis visiškai tenkina mažo ūkio, kuriame biologiškai skylančios atliekos 

gali susidaryti kiekvieną dieną, sąlygas.      
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3.6. Bioįkrovos temperatūros pasiskirstymo biodujų 
gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje 
skaitinio modeliavimo rezultatai ir jų analizė 

Kompiuterinio modeliavimo tyrimai buvo atlikti naudojant ANSYS programinę 

įrangą, pritaikius Fluent paketą. Prieš pradedant proceso simuliaciją, buvo sukurta 

tiriamoji biodujų gamybos reaktoriaus modifikuotos mechaninės maišyklės 

geometrija, atsižvelgiant į faktinius matmenis. Braižymui buvo taikoma Autodesk 

AutoCad programa, naudojant 3D modeliavimo įrankius. 3.44 paveiksle yra 

pateikta suprojektuota modifikuotos maišyklės geometrija, kuri susideda iš 

spiralinės maišyklės bei vertikalių menčių sistemos elementų. Biodujų gamybos 

reaktorių sudaro kelios konstrukcinės dalys: šildymo elementai, vertikaliosios 

mentės, maišymo sraigtas ir paviršiaus maišyklė. Tyrimo eigoje galima būtų 

nagrinėti modelius su skirtingomis šių elementų kombinacijomis. Išskirstomi šie 

proceso modelaivimo variantai: 1) stacionaraus proceso modeliavimas su nuolat 

įjungtais šildymo elementais; 2) šilumos dinamika vykstant šildymui ir vykdant 

sraigto bei mentelių sukimą. Modeliavimui buvo parinktas pradinis maišymo 

proceso laikas (tik pirmosios 5 maišymo minutės), pirmame šildymo sektoriuje 

(prie dugno). Teorinis temperatūros stabilizavimo laikas siekia 10 val. 20 min., 

faktinis – 8 val. 42 min. 

      

 

3.44 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus modifikuotos mechaninės 

maišyklės geometrija: 1 – vertikalios maišyklės mentės; 2 – spiralinė maišyklė;  

3 – paviršiaus maišyklė 

Fig. 3.44. Geometry of a modified mechanical mixer in a three-stage biogas production 

reactor: 1 – vertical mixer blades; 2 – spiral mixer; 3 – surface mixer 
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Pagal atliktus tyrimus galima teigti, kad temperatūros išlyginimo procesas yra 

efektyvus, jis visiškai tenkina mažo ūkio, kuriame biologiškai skylančios atliekos 

gali susidaryti kiekvieną dieną, sąlygas.    

Siekiant išsiaiškinti, kiek yra svarbus bioįkrovos maišymas, pirmojo skaitinio 

modeliavimo atveju bus laikoma, kad biodujų gamybos reaktoriuje vyksta tik 

šilumos mainai, t.y., biomasę šildo elektriniai kaitinimo elementai, mechaninio 

maišymo elementų nėra. Tūrio sritis bus išskaidyta į dalis Ω = Ω𝑚 ∪ Ω𝑏 ∪ Ωℎ, 

čia Ω𝑚 – sritis su skysta biomase, Ω𝑏 , Ωℎ – plieno dūgno ir volframo šildymo 

elementų sritys (3.45 pav.). 

Kraštinių sąlygų sritis ∂Ω išskaidoma į 𝜕Ω = 𝜕Ω𝑠 ∪ 𝜕Ω𝑏 ∪ 𝜕Ω𝑡 ∪ 𝜕Ω𝑤. Čia 

Ω𝑤  – judančių detalių kraštų paviršius, 𝜕Ω𝑠, 𝜕Ω𝑏 , 𝜕Ω𝑡 – cilindro šonų, apačios ir 

atitinkamai viršaus paviršiai. 

Priimama, kad t yra laikas, 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) – erdvinės koordinatės, 

�⃗�   – paviršiaus normalė, 𝑣 = (𝑣𝑥(𝑥); 𝑣𝑦(𝑥); 𝑣𝑧(𝑥)) – masės judėjimo greitis, 

𝑝 =  𝑝(𝑥) – slėgis, 𝑇 = 𝑇(𝑥, 𝑡) – temperatūra, ρ – medžiagos tankis, c – specifinė 

šiluma, λ – šilumos laidumo koeficientas, ν – klampis. Tiriamajame objekte 

naudojamos 3 medžiagos:  1) bioįkrovos medžiaga; 2) volframas, iš kurio 

pagaminti šildymo elementai; 3) nerūdijantis plienas – iš jo pagamintas dugnas. 

 

 

3.45 pav. Schematinis biodujų gamybos reaktoriaus geometrijos vaizdas 

Fig. 3.45. Schematic view of biogas production reactor geometry 

Skaitiniame modeliavime naudotų medžiagų parametrai pateikti 3.2 lentelėje.  
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3.2 lentelė. Bioįkrovos ir reaktoriaus komponentų fizikiniai parametrai 

Table 3.2. Physical parameters of bioloading and reactor components 

Eilės 

Nr. 

 

Medžiaga  ρ , g/cm3  c , J/kg·K 
 λ, 

W/(m·K)  
 ν , Pa·s 

1. Bioįkrova  0,85   3890,0  0,58449   0,0015 

2. Volframas  19,25   130,0  175,0  – 

3. Nerūdijantis plienas  7,90  477,0   14,9   – 

 

Biodujų gamybos reaktoriaus šonai ir apačia yra ribojami sienelių, kurios 

nepraleidžia masės, bet dalyvauja šilumos mainuose dėl biodujų gamybos 

reaktoriaus viduje ir išorėje esančio temperatūrų skirtumo. Priimama prielaida, 

kad išorėje temperatūra yra pastovi ir lygi 20 °C. Bioįkrovą iš viršaus riboja 

išsiskiriančios biodujos; skirtingai nuo šonų ir apačios, bioįkrovos judėjimas ties 

viršutine riba nėra ribojamas. Priimama prielaida, kad judantys elementai 

temperatūros nepraleidžia: jie yra apsupti bioįkrovos ir dėl gero šilumos laidumo 

greitai įgauna jos temperatūrą, tačiau šilumos laidumo efektai šiose srityse turi 

mažą įtaką bendram modeliui. Taigi, išskirtos 3 skirtingomis savybėmis 

pasižyminčias kraštų grupės, kurios bus modeliuojamos naudojant šias kraštines 

sąlygas: 1) biodujų gamybos reaktoriaus šonuose ir apačioje 𝜕Ω𝑠 ∪ 𝜕Ω𝑏 yra 

sienelės, neleidžiančios masei judėti, t. y. 𝑣 = 0, temperatūra keičiasi dėl 

konvekcijos (šilumos mainai su išore) 𝜆
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
= 𝛼(𝑥)(�̅�(𝑥) − 𝑇), čia �̅�(𝑥) yra 

išorės temperatūra, 𝛼(𝑥) – šilumos perdavimo koeficientas, kuris priklauso nuo 

išorinės erdvės sąlygų, tokių kaip vėjas, patalpos dydis ir kitos konvekciją 

veikiančios charakteristikos; 2) iš viršaus sąlygos yra panašios, tačiau būtina 

atsižvelgti į tai, kad nėra bioįkrovos judėjimo ribojančios sienelės – 𝑣  tinka 

„slidžios“ kraštinės sąlygos. Fluent terpėje jos modeliuojamos kaip simetrinės 

kraštinės sąlygos (Čiegis et al., 2015) 𝑣 ⋅ �⃗� = 0, 𝜇
𝜕�⃗� 

𝜕�⃗� 
× �⃗� = 0; 3) atsižvelgiant į 

maišyklę sudarančios medžiagos savybes priimama prielaida, kad judančių 

detalių viduje šilumos mainai nevyksta (taigi šio proceso nemodeliuosime), o 

paviršius nepraleidžia bioįkrovos (masė juda kartu su šalia esančiomis 

sienelėmis), taigi šioje srityje 𝑣 = 0,
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
= 0. Pažymėtina, kad šilumos laidumo 

modeliavimas metalinėse konstrukcijose tik pagerintų temperatūros 

pasiskirstymo tolygumą. Daroma prielaida, kad elektrinių kaitinimo elementų 

energijos (šilumos) generavimas yra pastovus, nepastovumas realiajame 

eksperimente aproksimuojamas pastoviu mažesnės galios šaltiniu. Bendruoju 

atveju konstrukcijos dalies sukimui aprašyti būtinas nestacionaraus uždavinio 

sprendimas su dinaminiu arba slenkančiu diskretizacijos tinkleliu. Tačiau yra 

būdų tokio tipo uždavinį esant tam tikroms sąlygoms suvesti į stacionarųjį. Vienas 
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iš būdų besisukančioms detalėms modeliuoti – užšaldyto sukimo metodas, kai 

modeliuojama tik atsižvelgiant į judėjimo proceso vieną momentą. Priimama 

prielaida, kad judančių detalių sukimas yra aprašomas vektoriumi �⃗⃗� (𝑥), kurio 

kryptis sutampa su sukimosi ašimi, o ilgis lygus sukimosi greičiui ω (0,1 rad/s). 

Tada reliatyvus judančios srities atžvilgiu greitis: 

        𝑣 𝑟 = 𝑣 − �⃗⃗� × 𝑟 ,          (3.13) 

čia 𝑟  – taško pozicijos vektorius besisukančiose koordinatėse (kurių atskaitos 

taškas atsiranda sukimosi ašyje). Priimama, kad besisukanti sritis yra visos srities 

cilindro formos dalis, į kurią patenka besisukančios konstrukcijos, bet nepatenka 

šildymo elementai: 

                    𝜔(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = {
(0,0 − 0,62832);  𝑘𝑎𝑖   √𝑥1

2 + 𝑥2
2

(0,0,0)  𝑘𝑖𝑡𝑢𝑟 ,
             (3.14) 

čia laikoma, kad 𝑥3 sutampa su sukimosi ašimi. 

Šilumos mainų biodujų gamybos reaktoriaus viduje modelį galima aprašyti 

Navjė–Stokso lygčių nespūdiems skysčiams (Liao et al., 2015) ir šilumos mainų 

lygčių sistema: 

                    

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
∇ ⋅ 𝑣 𝑟 = 0;

𝜌 (
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝑣 𝑟⊗𝑣 ) + �⃗⃗� × 𝑣 ) − ∇ ⋅ (𝜈∇𝑣 ) = −∇𝑝;

𝑐𝜌 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝑣 𝑟 𝑇)) + ∇ ⋅ (𝑝 �⃗⃗� × 𝑟 ) = ∇ ⋅ (𝜆∇𝑇);

                                             𝑘𝑎𝑖   𝑡 ∈ (0, 𝑡𝑚𝑎𝑥], 𝑥 ∈ Ω𝑚,

𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ ⋅ (𝜆∇𝑇) + 𝑞;

                                           𝑘𝑎𝑖   𝑡 ∈ (0, 𝑡𝑚𝑎𝑥], 𝑥 ∈ Ω𝑏 ∪ Ωℎ;

𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0, 𝑣 (𝑥, 0) = 0, 𝑘𝑎𝑖   𝑥 ∈ Ω;

𝑣 = 0,                                    𝑘𝑎𝑖   𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑏 ∪ 𝜕Ω𝑠;

𝑣 ⋅ �⃗� = 0, 𝜈
𝜕�⃗� 

𝜕�⃗� 
× �⃗� = 0,    𝑘𝑎𝑖   𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑡;

𝑣 𝑟 = 0,
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
= 0,                  𝑘𝑎𝑖   𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑤;

𝜆
𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
= 𝛼(𝑥)(�̅�(𝑥) − 𝑇),   𝑘𝑎𝑖   𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑠 ∪ 𝜕Ω𝑏 ∪ 𝜕Ω𝑡 .

 (3.15) 

 Atrojo modeliavimo atvejaus trečiojo tipo kraštinės sąlygos parametrai, kaip 

ir pirmuoju skaitinio modeliavimo atveju, priklauso nuo paviršiaus srities: 
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                                (𝛼(𝑥), �̅�(𝑥)) = {

(2302,15), 𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑡;
(5293,15), 𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑠;
(3293,15), 𝑥 ∈ 𝜕Ω𝑏 .

        (3.16) 

Kaip jau buvo paminėta, šaltinis volframo plokštelėse yra pastovus: 

𝑞 = {
𝐹, 𝑥 ∈ Ωℎ;
0, 𝑥 ∈ Ω𝑏 ,             (3.17) 

čia F – nuo atvejo priklausanti konstanta. Maksimali reikšmė gaunama dalijant 

maksimalią generuojamą šilumą per laiko vienetą plokštelėje iš jos tūrio, t. y.  

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 300 W/(0,295 m × 0,125 m × 0,01 m) = 813 559 W/m3. Priimama 

prielaida, kad pradinė temperatūra lygi kambario temperatūrai, t. y. 

𝑇0 =  293,15 K. 

Pirmame skaitinio modeliavimo bandyme modeliuojama pilna galia 

veikiantys šildymo elementai 𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 813 559 be maišyklės sukimosi, t. y. 

𝜔 = (0,0,0). Sprendžiamas stacionarus uždavinys, kai 𝑡 → ∞. Temperatūros 

pasiskirstymas pavaizduotas 3.46 paveiksle. 

 

 

3.46 pav. Pirmojo skaitinio modeliavimo atvejo diskretizacijos tinklelis  

(𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 813 559), kai vyksta tik šilumos difuzija be maišymo 

Fig. 3.46. Discretization grid of the first numerical modeling case 

 (𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 813 559), when only thermal diffusion occurs without mixing 

Matyti, kad temperatūra stipriai viršija leistinas ribas, tačiau pasiskirstymas 

artimas tolygiam, todėl galima tikėtis, jog sumažinus šildymo galingumą 

temperatūros gradientų reikšmės išliks mažesnės, o pasiskirstymas bus artimesnis 

tolygiam. 
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3.47 pav. Bioįkrovos masės dalies ir palankaus temperatūros intervalo atitiktis 

Fig. 3.47. Correspondence between the mass fraction of the bioloading and the favorable 

temperature range 

Iš pateikto paveikslo matyti, kad į mezofilinį intervalą (303,15–308,15 K) 

pateko tik 46,6 % bioįkrovos. Likusioji dalis pateko į nepageidautinus intervalus, 

t. y. arba perkaitinta arba nepašildyta iki reikiamos temperatūros. Galima daryti 

išvadą, kad biodujų gamybos procesas tiesiogiai priklauso nuo maišymo 

efektyvumo: kuo mažesnis temperatūros pasiskirstymas kameroje, tuo mažesnis 

bioįkrovos panaudojimo potencialas. 

Antrojo skaitinio modeliavimo bandyme naudojama 𝐹 =  𝐹𝑚𝑎𝑥 = 813 559 

ir modeliuojama dinamika, t. y. bus įjungtas judančių elementų sukimasis, 

sprendžiamas pilnas uždavinys. 3.48 paveiksle pateikti temperatūros pokyčiai 

pirmosiomis 120 maišymo sek. (įvyko 12 pilnų maišyklės apsisukimų). 

 

     
        a)            b)           c) 

3.48 pav. Antro skaitinio modeliavimo atvejis: a) t = 30 s; b) t = 60 s; c) t = 120 s 

Fig. 3.48. Case of the second numerical modeling: a) t = 30 s; b) t = 60 s; c) t = 120 s 
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Maišymas pradedamas laikant pradinę bioįkrovos temperatūrą 𝑇0 = 293,15. 

Šiltas (žalia spalva) sluoksnis pradeda kilti į viršų. Esant maišymo laikui 30 sek., 

matyti, kad biomasė aktyviai šildoma zonose, kur išdėstyti kaitinimo elementai. 

Masės ir šilumos maišnai vyksta vertikalia kryptimi. Tęsiant maišymą (t = 60 sek), 

buvo nustatytas vyraujantis šilumos pasiskirstymas horizontalia kryptimi (X ir Y). 

Matyti, kad masės dalis prie sraigtinės maišyklės pagrindo yra šiltesnė (geltona 

spalva), tačiau po 60 sekundžių temperatūros pasiskirstymo vektorius juda 

lygiagrečiai X, Y ir Z kryptimi. Po 120 sekundžių masės maišymo buvo nustatyta 

padidinta masės ir reaktoriaus dugno temperatūra (raudonoji zona), tačiau būtina 

paminėti, kad kaitinimo elementai užprogramuoti cikliškam darbui (automatiškai 

išsijungia pasiekus tam tikrą volframinių elementų temperatūrą ir masės 

temperatūrą virųutinėje kameros dalyje kur įrengtas sensorius). Padidinta dugno 

temperatūra taip pat buvo užfiksuota eksperimentinių tyrimų metu, kadangi 

pradinė masės temperatūra siekė 303,15–308,15 K (šalta masė). Kaitinimo 

elementai nepertraukiamai šildo masę, kol ji pasiekia nustatytą intervalą, ir tada 

išsijungia. Todėl, pradiniu laiko momentu gali būti fiksuojamos „raudonos“ zonos 

prie kameros dugno.  

     

 

3.49 pav. Masės judėjimo trajektorijos, pradedant iš taškų horizontaliajame pjūvyje, 

vaizdas iš šono 

Fig. 3.49. Side view of the trajectory of the mass movement, starting from the points in 

the horizontal section 

Pagal masės ir šilumos mainų kryptis matyti, kad nagrinėjamo sektoriaus 

temperatūros pasiskirstymas yra tolygus, maišymo elementai (tiek spiralinis tiek 

mentės) geba efektyviai paskirstyti šilumą reaktoriaus kameroje. Tačiau, 
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priklausomai nuo mažo ūkio, kuriame bus naudojamas reaktorius, šildymo 

elementų galingumą galima sumažinti. Tokiu būdu ženkliai padidės masės 

šildymo laikas. Tačiau toks sprendimas reikalautų papildomų ekonominių 

skaičiavimų dėl ilgesnio elektros energijos naudojimo laiko. Srautų vizualizacijai 

naudojamas plačiai taikomas metodas – masės judėjimo trajektorijų vaizdavimas. 

Imama trajektorijų pradžių taškų aibė ir remiantis greičio lauku atkuriama galima 

masės judėjimo iš pasirinktų taškų trajektorija. Trajektorijų spalvos siejamos su 

temperatūra. Vaizdavimas atliktas analizuojant horizontalųji pjūvį apatinėje 

srities su biomase dalyje.   

Nustatyta, kad sušildyta masė kyla į viršų sraigto srityje. Masės judėjimo 

trajektorijos tolygiai pasiskirsto kaitinamo paviršiaus centrinėje dalyje (kurioje 

suprojektuota modifikuotos mechaninės maišyklės spiralinis elementas). 

Pažymėtina, kad centrinėje dalyje masė yra šiltesnė, ir iš šonų – šaltesnė, kadangi 

tose vietose įrengti plokšteliniai kaitinimo elementai (iš išorės). Pagal atliktus 

tyrimus matyti, kad tiriama maišykle geba efektyviai ir tolygiai paskirstyti 

temperatūrą masėje nagrinėtame apatinės dalies pjūvyje (didžioji masės dalis 

patenka į užduotą „žalią“ temperatūros intervalą). Skaitinio modeliavimo išvados: 

1) papildoma izoliacija leistų sumažinti šildymo energijos sąnaudas, įskaitant ir 

šilumos ekranavimą iš apačios, kadangi ten esančiais  šildymo elementais galima 

nukreipti energiją į srities dalį su biomase, taip izoliuojant šilumos nuvedimą per 

biodujų gamybos reaktoriaus apačią; 2) nesant maišymo, tik 46,6 % bioįkrovos 

atitinka reikiamą mezofiliniam temperatūriniam režimui intervalą; 3) pagal gautus 

modeliavimo vaizdus matyti, kad bioįkrovos temperatūra nagrinėjamame pjūvyje 

pasiskirsto tolygiai.  

3.7. Inžineriniai sprendimai 

Atlikus kompleksinius teorinius ir eksperimentinius tyrimus, tiriant vienos ir 

dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius, sukurtas trijų pakopų biodujų 

gamybos reaktorius su biodujų valymo filtru-adsorberiu. Šis biodujų gamybos 

įrenginys geba pagaminti aukštos kokybės biodujas bei pagerinti bioįkrovos 

naudojimo potencialą didindamas biodujų išeigą. Yra gautas patentas „Biodujų 

gamybos reaktorius ir biodujų gamybos būdas“. Valstybinis patentų biuras. 

Patento Nr. LT 6478 (Baltrėnas, Baltrėnaitė, Kolodynskij, 2016). Siekiant 

pagerinti pagamintų biodujų kokybę (sumažinti CO2 koncentraciją ir pašalinti 

H2S) buvo sukurtas filtras-adsorberis. Taip pat biodujų kokybiniams ir 

kiekybiniams parametras pagerinti bioįkrovos buvo ruošiamos naudojant beržo 

medienos ir žievės bioanglies priedus. Yra gautas patentas „Bioskaidžių atliekų 

paruošimo anaerobiniam skaidymui būdas“, patento numeris LT 6555 

(Baltrėnas, Baltrėnaitė, Kolodynskij, 2017a).  
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Tradiciniai biodujų gamybos reaktoriai gali būti naudojami didžiuosiuose ir 

mažuosiuose ūkiuose, sąvartynuose bei nuotekų tvarkymo objektuose. Tačiau 

pagrindinis biodujų gamybos reaktorių trūkumas yra ganėtinai dideli elektros 

energijos poreikiai, palaikant optimalią temperatūrą kamerose, perpumpuojant 

organinę masę iš vienos kameros į kitą (pvz., iš paruošimo kameros į biodujų 

gamybos kamerą), naudojant nuotekų siurblius. Be to, priklausomai nuo biomasės 

klampumo, anaerobinėje kameroje gali susidaryti skirtingos pagal sumaišymą ir 

temperatūrą zonos. Metanogeninės bakterijos yra ypač jautrūs anaerobai, todėl 

netgi nedidelis temperatūros svyravimas arba netolygus pasiskirstymas gali 

biodujų gamybos procesui padaryti neigiamą įtaką. Šiai problemai spręsti biodujų 

gamybos reaktoriaus konstrukciją būtina modifikuoti. Trijų pakopų biodujų 

gamybos reaktoriaus projektiniai brėžiniai yra pateikti 3.50 paveiksle.  

 

 

3.50 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus projektiniai brėžiniai: a) vaizdas iš 

šono; b) bendras vaizdas; c) vaizdas iš apačios; d) biodujų gamybos reaktoriaus 

maišyklės variklis su reduktoriumi; e) maišyklės veleno ir jo sujungimo vietos vaizdas; 

f) kaitinimo elementų išdėstymo vaizdas 

Fig. 3.50. Design drawings of a three-stage biogas production reactor: a) side view;  

b) general view; c) bottom view; d) biogas production reactor mixer engine with reducer; 

e) view of the mixer shaft and its connection point; f) view of the arrangement of heating 

elements 
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Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus konstrukcija suteikia galimybę 

pagerinti biodujų gamybos procesą. Jį galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus: 

1) bioįkrovos paruošimas; 2) bioįkrovos parametrų aerobinėje-anaerobinėje 

kameroje optimizavimas; 3) biodujų anaerobinėje kameroje gamyba. Biodujų 

gamybos reaktoriaus konstrukcija suprojektuota taip, kad atitiktų pagrindinius 

inžinerinius principus: efektyvumą, ekonomiškumą ir patikimumą. Šie principai 

pasiekiami taikant kelis sprendimus. Bioįkrovos sumaišymui naudojamas tik 

vienas elektrinis variklis su reduktoriumi, t. y. bioįkrova visose kamerose 

maišoma vienu metu. Konstrukcijoje numatytos trys kameros, kurių bendras 

darbas orientuotas į biodujų išeigos ir kokybės padidinimą. Biodujų gamybos 

reaktoriaus bendras vaizdas yra pateiktas 3.51 paveiksle. 

 

 

3.51 pav. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus bendras vaizdas: 1 – bioįkrovos 

paruošimo kamera; 2 – aerobinė-anaerobinė kamera; 3 – anaerobinė kamera 

Fig. 3.51. General view of a three-stage biogas production reactor: 1 – bioloading 

preparation chamber; 2 – aerobic-anaerobic chamber; 3 – anaerobic chamber 

Paruošimo talpa, kurioje vyksta pirminis bioįkrovos sumaišymas, yra atskirta 

nuo aerobinės-anaerobinės kameros bioįkrovos tiekimo kanalų, nes kiekvieną 

kartą įkraunant biomasę, į kamerą taip pat patenka ir perteklinio deguonies kiekis. 
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Pažymėtina, kad aerobinėje-anaerobinėje kameroje visuomet lieka 2/3 biomasės, 

kuri uždaro kelią deguoniui patekti. Taikant šį sprendimą, į aerobinę-anaerobinę 

kamerą nepatenka perteklinis deguonis. Aerobinėje-anaerobinėje kameroje vyksta 

pereinamasis procesas, kai bioįkrova iš aerobinės (prisotintos ištirpusio 

deguonies) būsenos pereina į anaerobinę (bedeguonę) būseną. Šiam tikslui 

pasiekti kameroje vyksta bioįkrovos maišymas modifikuota mechanine maišykle 

ir šildymas, taikant tris 300 W galios kaitinimo elementus, išdėstytus kameros 

dugne (išorėje). Prieš tiekiant bioįkrovos dalį į anaerobinę kamerą, ji turi būti tam 

tikrą laiką išlaikyta aerobinėje-anaerobinėje kameroje, kurioje yra kruopščiai 

sumaišoma ir pašildoma iki mezofilinio režimo (35 °C) temperatūros. Kadangi 

kamera yra uždara, vyksta dezoksidacijos procesai. Tokiu būdu dezoksiduota, 

paruošta biodujų gamybai ir nukreipta į anaerobinę kamerą bioįkrova nedaro 

neigiamos įtakos jau esančioms anaerobinėje kameroje metanogeninių bakterijų 

kolonijoms. Bioįkrovos dalies išlaikymo laikas priklauso nuo susidarančių 

biologiškai skylančių atliekų kiekio ir kiekvienam ūkio objektui yra skirtingas. 

Šiame darbe bioįkrovos dalis buvo išlaikoma aerobinėje-anaerobinėje kameroje 7 

paras, ją šildant ir maišant. Modifikuotos mechaninės maišyklės vaizdai yra 

pateikti 3.52 paveiksle. 

 

     

a)                                 b)                                                 c)  

 

3.52 pav. Modifikuotos mechaninės maišyklės elementai: a) bendras vaizdas; b) vaizdas 

iš viršaus; c) vaizdas iš šono; 1 – paviršiaus maišyklė;  

2 – vertikalios mentės; 3 – spiralinis maišymo elementas 

Fig. 3.52. Elements of a modified mechanical mixer: a) general view; b) top view; 

c) side view;  1 – surface mixer;  2 – vertical blades; 3 – spiral mixing element 

Šis biodujų gamybos reaktoriaus elementas sudarytas iš trijų elementų: 

spiralinės maišyklės (skirtos bioįkrovos maišymui centrinėje kameros dalyje); 

vertikalių menčių (4 vienetai), kurių paskirtis – bioįkrovos maišymas prie 

kameros korpuso vidinės sienelės; paviršiaus maišyklės, kuri skirta plėvelei ir 

putoms pašalinti. 
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Modifikuotos konstrukcijos maišyklė įrengta aerobinėje-anaerobinėje ir 

anaerobinėje biodujų gamybos reaktoriaus kamerose. Paruošimo kameroje įrengta 

nemodifikuota maišyklė, kuri skirta tik pirminiam bioįkrovos sumaišymui. 

Išradimo naujumas – reaktoriaus papildoma tarpinė aerobinė-anaerobinė 

kamera, kurioje vyksta ruošiamos bioįkrovos dalies paruošimas procesui 

(mažinamas ištirpusio deguonies kiekis, vykdoma homogenizacija, ir tolygus 

temperatūros pasiskirstymas. Modifikuota mechaninė maišyklė geba efektyviai 

sumaišyti įvairaus klampumo bioįkrovas. Maišymo elementai įrengti visose 

kamerose, tačiau turi bendrą veleną ir vieną variklį. Tokiu būdu vyksta 

kompleksiškas maišymas visose kamerose vienu metu. Maišyklė skirta masei 

homogenizuoti visame kamerų tūryje (taikoma centrinė spiralinė maišyklė, 

vertikalios mentės prie vidinės sienelės, bei paviršiaus maišyklė plėvelei šalinti).   

3.3 lentelė. Techninės trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus charakteristikos 

Table 3.3. Technical characteristics of a three-stage biogas production reactor 

Parametras Reikšmė 

Paruošimo kameros bendras tūris, l 85,0 

Paruošimo kameros darbinis tūris, l 60,0 

Aerobinės-anaerobinės kameros bendras tūris, l 105,0 

Aerobinės-anaerobinės kameros darbinis tūris, l 60,0 

Anaerobinės kameros bendras tūris, l 375,0 

Anaerobinės kameros darbinis tūris, l 300,0 

Spiralių skaičius, vnt 7,0 

Spiralių kampas 10° 

Vertikalių maišymo elementų plotis, cm 5,0 

Kaitinimo elementų bendra galia, kW 1,8 

Kaitinimo elementų veikimo laikas, val/parą 1-1,25 

Maišyklės variklio galia, kW 1,0 

Vidutinė biodujų išeiga, l/parą ~ 500,0 

Vidutinė CH4 koncentracija, % Nuo 75,0 

Biodujų gamybos reaktoriaus vidutinės elektros energijos sąnaudos 

kWh/parą (Maišymas / šildymas) 
0,17 / 1,80 

Naudingas pagamintos energijos kiekis, kWh 

(Per parą / per mėnesį) 
1,68 / 52,0 
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Vidutinė biodujų išeiga: iki 500,0 litrų/parą arba iki 15,0–18,0 m3/mėn. 

Vidutiniškai 4 žmonių šeima sunaudoja apie 9,0–12,0 m3 gamtinių dujų maistui 

gaminti dujine virykle per mėnesį. Kadangi biodujų energinis efektyvumas, 

palyginti su gamtinėmis dujomis, yra apie 30 % mažesnis, maistui gaminti 

tokiomis sąlygomis būtų sunaudota apie 11,7–15,6 m3 biodujų. Pritaikomumas 

ūkyje: nuolatiniam procesui užtikrinti (kas 7 paras šalinant 10 % panaudoto 

bioįkrovos tūrio ir pridedant 10 % naujai paruošto) 300,0 litrų tūrio bioreaktoriaus 

pajėgumas siekia apie: 1) cikliškam 50,0 kg/sav vištų mėšlo perdirbimui (ūkis apie 

30 vištų); 2) cikliškam 70–75 kg/sav kiaulių arba karvių mėšlo perdirbimui (ūkis 

apie 1–2 kiaulių arba 1–2 karvių). 

3.8. Trečiojo skyriaus išvados 

1. Atlikus temperatūros pasiskirstymo biodujų gamybos reaktoriaus 

anaerobinėje kameroje teorinius tyrimus, nustatyta, kad bendras laikas, 

reikalingas bioįkrovai pašildyti nuo 20 °C iki 35 °C, naudojant modifikuotą 

mechaninę maišyklę (įvertinant bioįkrovos fizikinius rodiklius), siekia 10 valandų 

ir 20 minučių. 

2. Nustatyta, kad tyrimams naudoto nuotekų dumblo drėgnis siekė 

70,0 ± 2,2 %, vištų mėšlo – 40,0 ± 1,3 %, o augalinės kilmės atliekų 85,7 ± 3,4 %. 

Nustatyti organinės dalies rodikliai: nuotekų dumblo – 20 ± 0,7 %, vištų 

mėšlo – 39,5 ± 0,9 %, augalinės kilmės atliekų – 12,5 ± 0,5 %. Ištyrus bioįkrovų 

drėgnį ir atlikus biodujų kokybinių ir kiekybinių rodiklių analizę, buvo nustatyta, 

kad geriausi rezultatai pasiekiami tik tuo atveju, kai bioįkrovos drėgnis siekia 

daugiau už 80,0 %. Atlikus biologiškai skylančių atliekų C:N santykio tyrimus 

nustatyta, kad jo vertė nuotekų dumble, vištų mėšle ir augalinės kilmės atliekose 

siekė atitinkamai 21:1, 22:1 ir 38:1. Augalinės kilmės atliekų bioįkrovose yra 

maža azoto koncentracija, kuri daro įtaką biodujų gamybos proceso efektyvumui. 

Nustatyta, kad augalinės kilmės aliekose bei vištų mėšle nustatytos aukštos 

elementinės sieros koncentracijos (atitinkamai 12,5 ± 0,2 % ir 8,05 ± 0,1 %), todėl 

perdirbant bioįkrovas, pagamintas iš šių bioskaidžių atliekų, biodujose 

prognozuojama aukšta H2S koncentracija. 

3. Nustatyta, kad pagal BDS5 rodiklį, šiame darbe tirtos nuotekų dumblo ir 

vištų mėšlo bioįkrovos turi aukštą organinių dalelių koncentraciją ir pagal 

standartą LST EN 1899–1:2000 yra priskiriamos „I“ ir „C“ klasėms (stipriai 

užterštos, BDS5 ribos: 1000,0–3000,0 mg O2/l). Augalinės kilmės bioįkrovos 

priskiriamos prie „S“ klasės (BDS5 ribos: 200,0–600,0 mg O2/l), t. y., dėl mažos 

organinių dalelių koncentracijos netinkamos efektyviai biodujų gamybai. Todėl 

trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tyrimai buvo atlikti tik su nuotekų 

dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovomis. 
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4. Atlikus beržo žievės ir medienos bioanglies priedų savitojo paviršiaus 

ploto tyrimus, nustatyta, kad medienos bioanglies paviršiaus plotas yra 1,8 % 

didesnis negu beržo žievės. Nustatyta, kad beržo medienos bioanglies mikroporų 

tūris, plotas ir skersmuo taip pat yra nežymiai didesni. Abu priedai priklauso 

fenolių grupei, kurios junginiai sudaro gana stiprius kompleksus su sunkiųjų 

metalų jonais, taip susilpnindami patogenų (mikrofloros) katalizinį poveikį 

sistemai. 

5. Įvertinta bioįkrovų pradinio pH įtaka biodujų gamybos procesui. Bioįkrovų 

pH buvo sumažintas naudojant acto rūgšties tirpalą, kadangi ši medžiaga susidaro 

natūraliai vykstant anaerobiniam procesui. Nustatyta, kad bioįkrovos su pradinių 

pH lygiu nuo 4,5 ± 0,1 iki 6,0 ± 0,1 negali būti taikomos biodujų gamybai be 

išankstinio apdorojimo (pH lygio didinimo), kadangi šiuo atveju terpėje susidaro 

stipriai rūgštinė aplinka, kuri nėra palanki jautriems metanogeniniams 

mikroorganizmams. Nustatyta, kad pradinis pH turi patekti į ribas nuo 6,5 ± 0,1 

iki 7,5 ± 0,1. 

6. Atlikus vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus tyrimus, naudojant 

nuotekų dumblo, vištų mėšlo ir augalinės kilmės atliekų bioįkrovas, buvo 

nustatyta kad organinės dalies padidinimas nuo 100,0 ± 7,2 iki 150,0 ± 12,4 g VS/l 

mažina bioįkrovos drėgnį. Tokiu būdu biodujų gamybos procesui padaroma 

neigiama įtaka. Nustatytas vidutinis CH4 ir biodujų išeigos sumažėjimas siekė 

atitinkamai iki 1,5 ir 1,9 karto, o CO2 ir H2S padidėjimas – atitinkamai iki 1,3 ir 

1,9 karto. Įvertintas bioįkrovų priedų efektyvumas didinant CH4 koncentraciją 

biodujose, pagamintose esant periodiniam procesui. Didžiausia CH4 koncentracija 

biodujose, pagamintose iš 100,0 ± 5,4 g VS/l organinės apkrovos nuotekų dumblo 

bioįkrovos, naudojant beržo medienos bioanglies priedą, siekė 77,6 ± 1,0 % o 

naudojant beržo žievės priedą – 75,8 ± 1,0 %. 

7. Atlikus dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tyrimus, nustatyta, kad 

maksimali CH4 koncentracija (73,4 ± 1,0 %) buvo gauta skaidant nuotekų dumblo 

bioįkrovą su beržo medienos bioanglies priedu. Didžiausia biodujų išeiga buvo 

nustatyta skaidant vištų mėšlo bioįkrovą su beržo medienos bioanglies priedu, 

tačiau biodujose buvo gauta 4,5 karto aukštesnė H2S koncentracija negu nuotekų 

dumblo bioįkrovos skaidymo metu. Taigi tokias biodujas būtina valyti. Dėl mažos 

CH4 koncentracijos (48,9 ± 1,0 %) augalinės kilmės atliekos yra netinkamos 

biodujų gamybai dviejų pakopų bioreaktoriuje. 

8. Dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tyrimo metu dėl cikliško 

bioįkrovos papildymo buvo nustatytas nestabilus biodujų gamybos procesas. 

Ruošiama bioįkrovos dalis nebuvo homegenizuota ir tinkamai paruošta procesui 

dėl tarpinės kameros, kompleksiško maišymo ir šildymo (paruošimo kameroje) 

nebuvimo. Gautos priklausomybės parodė biodujų kiekybinių ir kokybinių 

parametrų svyravimą. 
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9. Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus modifikuotos maišyklės ir 

dugninio šildymo elementų veikimas padidina bioįkrovos temperatūrą nuo 

20,0 ± 1,0 °C iki 35,0 ± 1,0 °C per 8 valandas ir 42 minutes. Tarpinės kameros 

panaudojimas visiškai pašalino nuolatinio biodujų proceso nestabilumą, kuris 

buvo nustatytas dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tyrimo metu. 

Maksimali CH4 koncentracija biodujose, naudojant trijų pakopų bioreaktorių, 

siekė 80,6 ± 1,0 %. 

10. Biodujų valymo įrenginio, sudaryto iš geležies oksido, KOH, NaOH, 

Na2CO3 filtravimo pakopų, efektyvumas mažinant H2S koncentracijas siekė 

98,8 ± 1,0 %. Vidutinis biodujų valymo efektyvumas nuo CO2, skaidant nuotekų 

dumblo ir vištų mėšlo bioįkrovas, siekė atitinkamai 62,2 ± 1,0  % ir 60,2 ± 1,0  %. 

11. Ištirpusio bioįkrovoje deguonies tyrimai naudojant vienos, dviejų ir trijų 

pakopų biodujų gamybos reaktorius, parodė, kad vienos pakopos biodujų 

gamybos reaktoriaus konstrukciniai sprendimai mažina ištirpusio deguonies 

koncentraciją per 14-os parų laikotarpį tik 57,3 %, dviejų pakopų – 59,0 %, trijų 

pakopų – 80,5 %. Koncentracijos mažinimui, bioįkrovos homogenizacijai ir 

šilumos mainams turi įtaką maišyklės konstrukcija, jos išdėstymas kameroje, 

tarpinės kameros panaudojimas, kurioje yra numatytas šildymas ir kompleksinis 

maišymas. 

12. Atlikus šilumos pasiskirstymo anaerobinėje kameroje tyrimus, nustatyta, 

kad papildomas izoliacijos sluoksnis leistų ženkliai sumažinti energijos sąnaudas 

šildymui. Šiluminis ekranavimas iš kameros dugno išorinės pusės leistų izoliuoti 

šilumos nuvedimą per biodujų gamybos reaktoriaus apačią. Bioįkrovos 

temperatūra nagrinėjamame ruože pasiskirsto tolygiai, todėl eksploatuojant trijų 

pakopų biodujų gamybos reaktorių perkaitintos zonos gali būti sėkmingai 

pašalintos. 
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Bendrosios išvados 

1. Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad yra atlikta daug nuolatinio 

ir periodinio biodujų gamybos reaktorių tyrimų, kuriuose nagrinėjamas biodujų 

gamybos procesas ir biodujų kokybinių ir kiekybinių parametrų gerinimo ir 

valymo nuo H2S ir CO2 būdai, tačiau, kiekvienai reaktoriaus kamerai maišymo 

procesai yra nagrinėjami kaip atskiros sistemos. Neaptikta technologinių 

sprendimų, kurie turėtų padėti modifikuoti mechaninę maišyklę, skirtą bioįkrovos 

homogenizacijai, ir papildomą kamerą, skirtą bioįkrovos apdorojimui prieš 

anaerobinį skaidymą. Neaptikta sprendimų dėl medienos bioanglies taikymo 

bioįkrovos paruošimo procese. 

2. Parengtos bioįkrovų, jų priedų, biodujų tyrimo eksperimentinių tyrimų, 

šilumos pasiskirstymo teorinių tyrimų ir modeliavimo metodikos, kurias 

pritaikius galima efektyviai gaminti biodujas, naudojant vienos, dviejų ir trijų 

pakopų biodujų gamybos reaktorius. 

3. Atlikus vienos pakopos biodujų gamybos reaktoriaus eksperimentinius 

tyrimus, naudojant vištų mėšlo, nuotekų dumblo ir augalinės kilmės atliekų 

bioįkrovas, nustatyta, kad beržo medienos ir beržo žievės bioanglies priedų 

taikymas suminį pagamintų biodujų kiekį padidino iki 17,5 ± 1,0 %, o CH4 

koncentracija padidėjo nuo 65,0 ± 1,0 % iki 73,3 ± 1,0 %. Nustatyta, kad organinės 

bioįkrovų apkrovos (150 ± 12,4 g VS/l) yra netinkamos dėl perteklinio organinių 

dalelių kiekio ir sumažėjusio bioįkrovų drėgnio (< 80,0 %). 
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4. Biosintezės ir metabolizmo procesams užtikrinti, daugumai metanogeninių 

bakterijų rūšių reikalingas CO2 ir H2. Todėl, daroma prielaida, kad dėl to 

biodujose, pagamintose su bioanglies priedu, buvo mažesnė CO2 koncentracija 

(sumažėjimas tarp 6,6 ± 1,2 % ir 8,8 ± 1,2 %). Metanogeninės ir sulfatą 

redukuojančios bakterijos priklausomai vienos nuo kitų atlieka metabolizmo 

funkcijas, todėl dėl padidėjusios CH4 koncentracijos sulfatą redukuojančių 

bakterijų veikla buvo slopinama ir biodujos, pagamintos naudojant bioanglies 

priedus, turėjo mažesnę H2S koncentraciją (sumažėjimas – iki 27,45 ± 2,4 %). 

Lyginant beržo medienos ir beržo žievės priedų įtaką biodujų išeigai, buvo 

nustatyta, kad galima taikyti abu priedus (skirtumai kinta paklaidų ribose). 

 5. Atlikus dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus eksperimentinius 

tyrimus nustatyta, kad cikliško (kas 7 paras) pakrovimo metu kinta biodujų 

kiekybiniai ir kokybiniai parametrai: biodujų išeiga mažėja vidutiniškai 

31,7 ± 3,1  %, 19,04 ± 3,1 % ir 19,2 ± 3,1 % (atitinkamai naudojant augalinės 

kilmės, nuotekų dumblo ir vištų mešlo bioįkrovas). Po papildomo pakrovimo 

proceso buvo nustatytas CH4 koncentracijos sumažėjimas (vidutiniškai 

4,52 ± 1,5 %), CO2 koncentracijos padidėjimas (vidutiniškai 5,44 ± 1,8 %) bei 

H2S koncentracijos padidėjimas (vidutiniškai 16,95 ± 2,1 %). Nustatyta, kad tokie 

rezultatai buvo gauti dėl paruošimo metu nehomogenizuotos bioįkrovos dalies. 

6. Ištyrus vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius, buvo 

nustatyta, kad augalinės kilmės atliekų bioįkrovos yra netinkamos biodujų 

gamybai dėl netinkamo C:N santykio (38:1). Šių atliekų skaidymo metu 

pagamintose biodujose nustatyta žema CH4 koncentracija (iki 56,1 ± 1,0 %). 

Todėl, atliekant trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus eksperimentinius 

tyrimus, augalinės kilmės atliekos nebuvo naudojamos. 

7. Nustatyta, kad tarpinės aerobinės-anaerobinės kameros panaudojimas ir 

kompleksinis maišymas sumažina ištirpusio bioįkrovoje (anaerobinėje kameroje) 

deguonies koncentraciją nuo 7,2 ± 0,1 iki 1,4 ± 0,1 mg O2/l. Dviejų pakopų 

biodujų gamybos reaktoriaus konstrukcija leidžia sumažinti šį parametrą (per tą 

patį laikotarpį) nuo 7,1 ± 0,1 iki 2,9 ± 0,1 mg O2/l, o vienos pakopos – nuo 

7,5 ± 0,1 iki 3,2 ± 0,1 mg O2/l.  

8. Kompleksinis bioįkrovos maišymas bei tarpinės kameros taikymas 

užtikrina efektyvų ištirpusio deguonies koncentracijos mažinimą, todėl 

temperatūra pasiskirsto tolygiai. Tai patvirtina pagamintų biodujų kiekybiniai ir 

kokybiniai parametrai (lyginant su dviejų pakopų biodujų gamybos reaktoriumi): 

biodujų išeigos vidutinis padidėjimas – 37,06 ± 2,8 %, vidutinis CH4 

koncentracijos padidėjimas – 11,01 ± 1,1 %, vidutinis CO2 ir H2S koncentracijų 

sumažėjimas – atitinkamai 5,2 ± 1,2 %, ir 13,9 ± 1,1 %. Sukurtas trijų pakopų 

biodujų gamybos reaktorius turi bendrą maišyklės variklį ir vertikalų kamerų 

išdėstymą, todėl jį eksploatuojant nereikalingas nuotekų siurblys bioįkrovos 

perpumpavimui į kameras, dėl to mažinamos elektros energijos sąnaudos. 
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9. Atlikus temperatūros pasiskirstymo anaerobinėje kameroje skaitinį 

modeliavimą, nustatyta, kad nesant maišymo tik 46,6 % bioįkrovos masės pateko 

į mezofilinį temperatūros intervalą (303,15–308,15 K), o likusi dalis yra 

perkaitinta arba atitinka psichrofilinį temperatūrinį režimą. Maišymo simuliacija 

parodė, kad temperatūra pasiskirsto tolygiai, šiltesnės zonos yra arčiau dugno, 

kadangi kameros dugno išorėje buvo sumontuoti kaitinimo elementai. Skaitinio 

modeliavimo rezultatai pasitvirtino atliekant modifikuotos maišyklės 

eksperimentinius tyrimus. Nustatyta, kad nustojus maišyti bioįkrovą, biodujų 

išeiga mažėja 56,14 ± 2,4 %, o CH4 koncentracija – 20,9 ± 2,1 %. CO2 ir H2S 

didėja atitinkamai 44,8 ± 1,8 % ir 48,5 ± 1,7 %. 
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Rekomendacija 

Sukurtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktorius su modifikuota mechanine 

maišykle ir biodujų valymo filtru-adsorberiu biodujoms gaminti ir valyti nuo H2S 

ir CO2. Pritaikyti konstrukciniai sprendimai: papildoma (tarpinė) aerobinė-

anaerobinė kamera ir modifikuota mechaninė maišyklė. Maišyklė turi bendrą 

veleną ir vieną 1 kW galingumo variklį (apsisukimo dažnis 6 aps. /min.). 

Priklausomai nuo skaidomos bioįkrovos klampumo, rekomenduojama didinti 

variklio apsukų skaičių iki 12 aps/min arba didinti bendrą maišymo laiką iki 

1 val. /parą. Pasirpriešinimo mažinimui maišymo metu, siūloma keisti maišyklės 

vertikalių menčių kampą (pvz., 20° arba 40°). Siūloma bioreaktoriaus korpusą 

gaminti iš nerūdijančio plieno siekiant ilgiau eksploatuotį įrenginį. Priklausomai 

nuo įrengimo vietos, siekiant išvengti šilumos energijos nuostolių, siūloma 

papildomai izoliuoti įrenginį izoliuojamuoju sluoksniu (akmens vata, mineraline 

vata), iš jų ir iš apačios arba mažinti kameros volframinių katinimo elementų 

skaičių (rekomenduojamas kiekis ne mažiau kaip 2 vnt.). Rekomenduojamas 

reaktoriaus našumas siekia iki 80 kg /sav. BSA cikliškam perdirbimui (tinkama 

proporicija sumaišius su vandeniu, kad bioįkrovos drėgnis siektų apie 85–95 %). 

Galimos naudojimo sritys: mažas ūkis, kaimo ūkis.  
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Summary in English 

Introduction 

 
Formulation of the problem 

At present, greenhouse gas (GHG) emissions and global climate change are one of the 

main environmental challenges for humanity. 

CO2 and CH4 emissions have increased significantly over the last century due to 

anthropogenic activities and industrialization. The excess of these gases poses a serious 

threat to the Earth's climate change due to its impact on the already established natural 

balance. 

Every year about 1,270,000 tons of municipal waste, more than half of which is 

biodegradable waste, is being generated the Republic of Lithuania. After the organic 

matter decomposed because of anaerobic processes, biogas, containing  CO2, CH4 and 

H2S, is released into the environment. It is harmful not only to the environment but also 

to the health of living organisms. The storage of organic waste (for example in the storage 

of excess sludge from sewage treatment plants) or its disposal in landfills not only emits 

unpleasant odors, but also contaminates groundwater and soil due to infiltration processes. 

In order to reduce the problems of biodegradable waste accumulation and GHG 

release into the environment, it would be expedient to use biogas production reactors in 

small farms for the production and storage of biogas. The main problem of this technology 

is process optimization, i. y. ensuring an even temperature distribution in the chamber and 

reducing dissolved oxygen in the newly charged portion of the bioloading. This problem 
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can be solved by using engineering solutions, modifying the designs of the mechanical 

mixer to evenly distribute the thermal energy in the bioloading, and installing additional 

intermediate chambers to optimize the physical parameters of the bioloadings. It is also 

important to increase the qualitative and quantitative parameters of biogas by using 

bioloading additives, which improve the conditions for methanogenic microorganisms to 

carry out metabolic processes. 

It should be noted that there is a lack of information in the scientific literature and 

statistical portals about the use of small biogas production reactors in Lithuanian villages 

and farms. It is obvious that the use of biodegradable waste for biogas production in 

Lithuania is not developed and the potential of this technology is not properly exploited. 

Relevance of the thesis 

In order to address environmental and energy issues as successfully as possible, there is 

an increasing focus on the development of biogas technologies from biodegradable waste. 

In many parts of the world (eg Germany, Austria, Denmark, Turkey, India, China), these 

technologies have become examples of waste management and pollution reduction. The 

prevailing opinion is that in this respect special attention should be paid to small farms, 

which are also characteristic of the Republic of Lithuania. 

Biogas production plant systems always have built-in biogas tanks for biogas 

collection and storage, which reduces the emission of these GHGs into the ambient air. 

CH4 is a flammable gas that can be used on the farm for local purposes. However, the 

composition and quantity of biogas depends on the primary biomass to be processed. 

Researchers of Vilnius Gediminas Technical University worked in the field of 

biotechnologies: P. Baltrėnas, M. Kvasauskas, R. Dauknys, M. Rimeika, A. Mažeikienė, 

A. Misevičius, R. Vilniškis, K. Stomaitė. Other Lithuanian scientists working in this field 

are also known: J. Kirstukas, L. Kilčiauskaitė (Lithuanian University of Agriculture), 

V. Župerka, A. Kryževičienė, K. Venslauskas, G. Kulikauskas, T. Janušauskas (Vytautas 

Magnus University). Analyzing the scientific works of foreign authors: Xie (National 

University of Ireland), who studied biogas production from pig manure and silage feed 

(Xie, 2012), Fang (Technical University of Denmark), who studied biogas production 

processes from food industry waste (Fang, 2010), Haugen (Telemark university college, 

Norway), studied the optimal management and control of a biogas production reactor 

(Haugen, 2014). 

The main disadvantage and problem of biogas production reactors is the relatively 

high electricity requirements to maintain the optimum temperature in the chambers when 

the organic mass is pumped from one chamber to another. In addition, depending on the 

viscosity of the biomass, different zones according to mixing and temperature may form 

in the anaerobic chamber. Depending on the protein content of the biodegradable waste, 

H2S is formed in the biogas. It is a toxic, rather aggressive gas that destroys metal 

structures, pipelines, compressors and other biogas production equipment. Therefore, an 

adsorption filter will be used in the work to solve this problem. Also, filters with KOH, 

NaOH, Na2CO3 solutions will be used to reduce the amount of CO2 in the biogas yield. In 

order to increase the energy value of biogas, it is appropriate to use bioloading additives 
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(eg biochar) which, due to their structural properties, could improve the metabolism of 

microorganisms. 

The object of the research 

The object of the research is one-, two- and three-stage biogas production reactors with 

mechanical mixers, which produce biogas from biodegradable waste with the addition of 

birch biochar, and a filter-adsorber for biogas purification, which cleans biogas from CO2 

and H2S. 

The aim of the thesis 

To develop a three-stage biogas production reactor with a biogas purification system, 

which has a modified mechanical mixer for bioloading homogenization, taking into 

account theoretical, experimental and numerical modeling research. 

The tasks of the thesis 

The following objectives are required to achieve the set aim: 

1. To theoretically analyze a mesophilic temperature stabilization in the 

anaerobic chamber of a biogas production reactor. 

2. To experimentally investigate the influence of bioloading birch wood and 

bark biochar additives on biogas quality and yield. 

3. To experimentally investigate the influence of intermediate aerobic-anaerobic 

chamber and modified mechanical mixer on biogas quality and yield. 

4. To experimentally determine the efficiency of biogas purification from H2S 

and CO2. 

5. To evaluate the temperature distribution in the anaerobic chamber of a three-

stage biogas production reactor using numerical modeling. 

6. To create and test a three-stage biogas production reactor. 

Research methodology 

Methods for determination of physical and chemical parameters of bioloading and its 

biochar additives are applied in the work: moisture, dry matter and organic loads of 

bioloadings (using the weight method); determination of C, H, N, S elements and BOD5; 

determination of BET and FTIR parameters of birch bark and wood biochar; pH 

adjustment of bioloadings; determination of dissolved oxygen in the bioloading; 
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determining the change in bioloading temperature; biogas treatment from H2S and CO2; 

determination of concentrations of biogas components using INCA 4000 and GEOTECH 

BIOGAS 3000 analyzers (electrochemical method); evaluation of theoretical studies on 

the temperature distribution in the anaerobic chamber of a biogas production reactor. The 

ANSYS numerical modeling tool is used to model the temperature distribution in a three-

stage biogas production reactor in an anaerobic chamber using a modified mechanical 

mixer. 

Scientific novelty of the thesis 

The novelty of the work includes complex theoretical, numerical modeling and 

experimental research of a biogas production reactor, intermediate aerobic-anaerobic 

chamber to reduce oxygen concentration in bioloading and maintain proper temperature 

in anaerobic chamber, modified mechanical mixer to maintain the bioloading in a 

homogeneuos state and birch biochar additives to improve biogas quality and yield. 

Practical value of the research findings 

Research of a biogas production reactor with a biogas purification filter should allow to 

determine the appropriate parameters of bioloading with birch wood and bark biochar 

additives, with the aim to improve the biogas production process and clean it from the 

biogas energy reducing components – H2S and CO2. The efficiency of the process directly 

depends on the engineering-design solutions of the biogas production reactor. The biogas 

production method consists of three stages: bioloading preparation, optimization of 

bioloading parameters in an aerobic-anaerobic chamber and biogas production in an 

anaerobic chamber. Biogas yield and quality should be improved through the use of 

bioloading additives. The structural solutions of the biogas production reactor should 

allow to improve the quantitative and qualitative indicators of biogas, therefore the use of 

the improved three-stage biogas production reactor should be especially suitable for a 

small farm. 

Defended statements  

1. When the bioloading of the biogas production reactor is supplemented with 

the birch wood biochar additive (10% by dry weight), the concentration of 

CH4 in the produced biogas increases from 65.0 ± 1.0 to 73.3 ± 1.0%. 

2. The use of an aerobic-anaerobic chamber in a continuous biogas production 

process and the mixing of the bioloading with a modified mechanical mixer 

increases the average biogas yield 1.4 times, and the maximum concentration 

of CH4 in the produced biogas reaches from 73.3 ± 1.0% to 80.6 ± 1.0%. 
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3. The concentration of dissolved oxygen in the bioloading of the anaerobic 

chamber decreases up to 5 times with the application of the intermediate 

chamber of the three-stage biogas production reactor. 

Approval of the research findings 

8 scientific articles have been published on the topic of the dissertation: five – in scientific 

journals included in the list of Clarivate Analytics Web of Science (Baltrėnas et al. 2017; 

Baltrėnas and Kolodynskij, 2019; Baltrėnas et al., 2019a; Baltrėnas et al., 2019b; 

Kolodynskij et al., 2020); one is in a peer-reviewed scientific journal referenced in other 

databases (Baltrėnas and Kolodynskij, 2017b); two in conference proceedings (Baltrėnas 

ir Kolodynskij, 2016; Baltrėnas ir Kolodynskij, 2017a). Two patents of the Republic of 

Lithuania were obtained – "Biogas production reactor and biogas production method", 

patent number LT 6478 (Baltrėnas ir kt., 2016) and „Method of preparation of 

biodegradable waste for anaerobic digestion“, patent number LT 6555 (Baltrėnas ir kt., 

2017a). An application for a European patent has been provided – „Bioreactor and biogas 

production method“, number of application EP 17194675.9 (Baltrėnas et al., 2017b). 

The results of the research conducted in the dissertation were presented in ten 

scientific conferences in Lithuania and abroad:  

− Republican conferences of young scientists “Science – future of Lithuania”, 

2016–2020, Vilnius; 

− International scientific conference “Environmental Engineering” 2017,  

Vilnius; 

− International scientific-practical conferences “Human and nature safety”,  

2018–2019, Kaunas; 

− 20th International Conference “International Conference on Ecological, 

Environmental and Biological Sciences”, 2018, Rome, Italy; 

− International scientific conference “11th edition of international conference on 

Advances in Microbiology and Public health”, 2019, Vienna,  

Austria. 

Internship was implemented at the Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, 

Latvia, 2018 (July–August). 

The structure of the dissertation 

The thesis consists of an introduction, three chapters, a summary of the results and 

recommendation, references and author's publications on the topic of the dissertation. 

There are also 5 annexes. 

The volume of the dissertation is 171 pages, excluding appendices; 58 numbered 

equations, 71 figures and 5 tables were used in the text. 168 literature sources were used 

when writing the dissertation. 
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1. Biogas formation and the analysis of the research of biogas 
production reactors  

The first chapter provides an overview of biodegradable waste (BDW) generation, biogas 

potential, impact on the ecosystem, anaerobic digestion processes, principles of modeling 

and theoretical research of heat exchange in an anaerobic chamber, biogas treatment 

methods and biogas production reactor designs. 

Biogas released into the atmosphere causes a greenhouse effect 

(Konate´ et al., 2013). Therefore, the use of biogas technology is an effective way to 

reduce environmental pollution (Gao et al., 2019; Gil et al., 2015). Biogas production 

reactors are used for biogas production. Their main disadvantage is high electricity 

demand. In addition, different zones according to mixing and temperature can be formed 

in the anaerobic chamber, which have a negative effect on the microorganisms. To solve 

this problem, the design needs to be modified. 

The quality and yield of biogas can also be increased by using various biocharging 

additives and methods (Трахунова, 2014). Convective heat transfer in an anaerobic 

chamber is taken into account in theoretical studies of heat distribution. The finite element 

and volume method is used in numerical modeling. Systems of equations may include 

thermal conductivity, convection, thermal radiation, and chemical reactions. 

Filter-adsorber regeneration is a promising technology for purifying biogas from H2S 

and CO2. An efficient way to clean biogas is to use solution-adsorbents. 

2. Theoretical, experimental research and numerical modeling 
methodologies of biogas production process 

One (batch), two and three stage (continuous) biogas production reactors were used for 

theoretical, experimental and numerical modeling studies. Bioloading additives (birch 

wood and bark biochar, 10% by dry weight) were also used to increase biogas yield and 

quality. 

During the theoretical studies, the settling time of the mesophilic temperature in the 

anaerobic chamber was determined by evaluating the bioloading parameters and the 

design of the modified mixer. Reynolds and Prandtl coefficients and the Nuston equations 

were used for the calculations.  

During the numerical modeling, the process of stationary and dynamic heat 

distribution in the anaerobic chamber was solved. Process modeling options: 1) stationary 

process modeling with permanently switched on heating elements; 2) thermal dynamics 

during heating and rotation of the mixer and blades during the first 120 seconds of mixing. 

Based on the obtained result, the influence of the mixer on the temperature distribution in 

the biogas production reactor chamber (in the section close to the bottom, because bottom 

heating is used in the anaerobic chamber of the biogas production reactor) is evaluated. 

Sewage sludge (ND), chicken manure (VM) and plant-derived (AK) waste were used 

to produce bioloadings (Figure S2.1). Analysis of bioloadings was performed: organic 

load, BOD5, moisture, C: N ratio, pH, C, H, N, S concentration. Parameters determined 

for biochar additives: C, H, N, S concentration, Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface 
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area; Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) spectrum. Biogas analysis: gas 

yield, CH4, CO2, H2S and H2 concentrations.  

 

 

       a)                                        b)                                                c) 

Fig. S2.1. Bioloadings: a) sewage sludge; b) vegetable waste; c) chicken manure 

Organic loads: 100.0 g VS / L (error up to ± 14.6 g VS / L)) (Author's photo) 

Biogas treatment studies were performed to assess changes in H2S and CO2 

concentrations by using filter-adsorber. Chemicals used for experimental biogas cleaning 

of CO2 (prepared 50% concentration solutions): NaOH, Na2CO3, KOH. CO2 purification 

reaction: 

      2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O;                  (S2.1) 

                           Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3;                  (S2.2) 

                                2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O.                                  (S2.3) 

H2S removal takes place according to the following formulas (iron oxide filler): 

 Fe2O3·3H2O + 3H2S → Fe2S3 + 6H2O;                        (S2.4) 

                                 Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H2O.                         (S2.5) 

Oxygen reduction efficiency studies dissolved in the bioloading (after 14 days of the 

experiment) were also performed. The temperature range of the reactor chambers ranged 

from 32 to 35 °C. 

3. Results of theoretical, experimental research, numerical 
modeling and its analysis of biogas production process 

Theoretical studies of the temperature distribution in the anaerobic chamber showed that 

the total time required to heat the biocharge from 20 °C to 35 °C using a modified 

mechanical mixer was 10 hours and 20 minutes. The formula of convective heat transfer 

coefficient is derived: 

        ℎ𝑐 = ℎ𝑐
𝑓
· 𝑛1 + ℎ𝑐

𝑠 ,                  (S3.1) 
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here 𝑛1 – number of vertical mixer blade planes (pcs.); ℎ𝑐
𝑓
 – convective heat transfer 

coefficient for mixer blades, W/m2·K; ℎ𝑐
𝑠 – convective heat transfer coefficient for a spiral 

mixer, W/m2·K. 

Studies of a one-stage biogas production reactor have shown that the use of 

bioloading birch wood biochar additive increases the CH4 concentration from 65.0 ± 1.0% 

to 73.3 ± 1.0%. In the study of a two-stage biogas production reactor, unstable biogas 

production was found due to cyclic replenishment of non-homogenized bioloading (every 

7 days, 10% by volume). Studies of the three-stage biogas production reactor 

(Figures S3.1 and S3.2) showed that the use of an intermediate chamber and complex 

mixing eliminated the instability of the continuous-biogas process, identified during the 

two-stage biogas production reactor study. Four experiments were impelented: 

3VM100BM(M), 3VM100BM(N), 3ND100BM(M), 3 ND100BM(N) – chicken manure 

(VM) and sewage sludge (ND) bioloadings (having 100.0 g VS/L organic load) with birch 

wood biochar additive digestion (with mixing (M) and without (N)).  

 

     

 

Fig. S3.1. Research results of a biogas production by a three-stage biogas production reactor using 

100.0 g VS / L organic loads VM and ND bioloadings with birch wood biochar additive:  

a) biogas yield; b) CH4 concentration 

Studies have shown that the use of a modified mixer allowed to stabilize the pH level 

(> 7.0 ± 0.1), to reduce the CO2 concentration by 44.8 ± 1.8%, and H2S – by 48.5 ± 1.7%.  
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Fig. S3.2. Research results of a biogas production by a three-stage biogas production reactor using 

100.0 g VS / L organic loads VM and ND bioloadings with birch wood biochar additive:  

a) CO2 concentration; b) H2S concentration; c) pH; d) H2 concentration 
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Compared to the two-stage biogas production reactor (with mixing in both reactors) 

the following results were obtained: average increase of biogas yield – 37.06 ± 2.8%, 

average increase of CH4 concentration – 11.01 ± 1.1%, average decrease of CO2 

concentration – 5.2 ± 1.2%, the mean decrease in H2S concentration was 13.9 ± 1.1%. An 

evaluation of the efficiency of the biogas treatment plant from H2S and CO2 was 

performed (Figure S3.3). 

  

 

Fig. S3.3. Biogas purification efficiency by filter-adsorber  

The purification device consists of iron oxide, KOH, NaOH, Na2CO3 filtration 

stages. The efficiency in reducing H2S concentrations was 98.8 ± 1.0% and 

CO2 – 62.2 ± 1.0%.  

After the investigation of parameters of bioloadings, the moisture content of ND was 

found to be 70.0 ± 2.2%, VM to 40.0 ± 1.3%, and PC waste to 85.7 ± 3.4%. The indicators 

of the organic part were determined: ND – 20.0 ± 0.7%, VM – 39.5 ± 0.9%, 

AK – 12.5 ± 0.5%. Studies of the C: N ratio showed that its value ranged from 21: 1 to 

38: 1. Bioloadings, which are classified as “I”, “C” and “S” according to the standard LST 

EN 1899-1: 2000, were tested according to the BOD5 indicator. Specific surface area 

(BET) studies showed that the surface area of birch wood biochar is 1.8% larger than that 

of birch bark (332.899 ± 2.8 and 326.855 ± 2.8 m2 / g, respectively). A FTIR has shown 

that both additives belong to the group of phenols that attenuate the catalytic effect of 

pathogens (microflora). 

Investigations of dissolved oxygen in the bioloading were performed to evaluate the 

efficiency of aerobic-anaerobic and anaerobic chamber deoxidation in a three-stage biogas 

production reactor. The use of three-stage biogas production reactor allowed to 

significantly reduce the dissolved oxygen concentration in the anaerobic chamber (Figure 

S3.4) (2.3 times compared to a one-stage biogas production reactor and 2.1 times 

compared to a two-stage biogas production reactor).  
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Fig. S3.4. Dissolved O2 reduction efficiency in a three-stage biogas production reactor  

Before the numerical modeling, a geometry of the anaerobic chamber with modified 

mechanical mixer and heating elements was created (Figure S3.5). 

 

 

Fig. S3.5. Geometry of an anaerobic chamber mixer, mechanical and heating elements  

In order to find out the importance of bioloading mixing, in the case of the first 

numerical modeling, only heat exchange in the biogas production reactor was selected. 

The second test was heating and mechanical mixing (12 full revolutions of the mixer in 

120 seconds) (Figure S3.6). 
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a)           b)     c)         d) 

Fig. S3.6. Mixing process modeling: a) no mixing; b) t = 30 sec, c) t = 60 sec;  

d) t = 120 sec 

The data show that the temperature is well above the permissible limits (when there 

is no mixing). Mixing is started by maintaining the initial bioloading temperature 

T = 293.15 K. The warm layer starts to rise (Figure S3.7).  

 

 

Fig. S3.7. Side view of the trajectory of the mass movement, starting from the points in the 

horizontal section 

After stirring the mass for 120 seconds, a stable temperature distribution was 

determined. Without mixing, only 46.6% of the bioloading mass fell into the mesophilic 

temperature range (303.15–308.15 K). The simulation results were confirmed 

experimentally, since the efficiency of biogas production decreases up to 56.14 ± 2.4% in 

the absence of mixing. 
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General conclusions 

1. An analysis of the scientific literature has shown that many continuous and 

periodic studies of biogas production reactors have been carried out, examining the biogas 

production process and methods for improving the qualitative and quantitative parameters 

of biogas and purification from H2S and CO2. However, the mixing processes for each 

reactor chamber are considered as separate systems. No technological solutions have been 

found which should help to modify the mechanical mixer for bioloading homogenization 

and to modify the additional chamber for bioloading treatment before anaerobic digestion. 

Also, no solutions have been found regarding the use of wood biochar in the bioloading 

preparation process. 

2. Methodologies for bioloadings, its additives, experimental studies of biogas 

research, theoretical research of heat distribution and modeling have been developed, on 

the basis of which biogas can be efficiently produced using one-, two- and three-stage 

biogas production reactors. 

3. Experimental studies of a one-stage biogas production reactor with bioloading of 

chicken manure, sewage sludge and vegetable waste showed that the application of birch 

wood and bark biochar additive increased the total amount of produced biogas to 

17.5 ± 1.0%, and CH4 concentration increased from 65.0 ± 1.0% to 73.3 ± 1.0%. Organic 

load of bioloadings (150 ± 12.4 g VS / L) was found to be unsuitable due to excess organic 

particles and reduced bioloading moisture (<80.0%). 

4. Most types of methanogenic bacteria require CO2 and H2 to ensure biosynthesis 

and metabolism. Therefore, it is assumed that this fact resulted in lower CO2 

concentrations in biogas produced with the addition of biochar (reduction between 

6.6 ± 1.2% and 8.8 ± 1.2%). As methanogens and sulphate-reducing bacteria depend on 

each other for metabolic functions, the increased CH4 concentration also inhibited the 

activity of sulphate-reducing bacteria and biogas, produced using biochar additives, had a 

lower H2S concentration (decrease to 27.45 ± 2.4%). Comparing the additives of birch 

wood and birch bark according to the influence on biogas yield, it was found that both 

additives can be applied (differences vary within the margins of error). 

 5. Experimental studies of a two-stage biogas production reactor have shown that 

the quantitative and qualitative parameters of biogas are changing during cyclic (every 7 

days) resupplement of bioloading: biogas yield decreases on average by 31.7 ± 3.1%, 

19.04 ± 3.1% and 19.2 ± 3.1% (using bioloaidngs of vegetable waste, sewage sludge and 

chicken manure, respectively). Also, a decrease in CH4 concentration (mean 4.52 ± 1.5%), 

an increase in CO2 concentration (mean 5.44 ± 1.8%) and an increase in H2S concentration 

(mean 16.95 ± 2.1%) were observed after the additional loading process. Such a results 

were found to be due to the non-homogenized portion of the bioloading during the  

preparation. 

6. According to the results of the research of one-stage and two-stage biogas 

production reactors, it was found that the used bioloadings of vegetable waste are 

unsuitable for biogas production due to the incorrect C: N ratio (38: 1). Low concentration 

of CH4 (up to 56.1 ± 1.0%) was found in the biogas produced during the decomposition 

of this waste. Therefore, vegetable waste was not used in the experimental studies of the 

three-stage biogas production reactor. 



170 SUMMARY IN ENGLISH 

 

 

7. It was found that the use of an intermediate aerobic-anaerobic chamber and 

complex mixing reduces the oxygen concentration dissolved in the bioloading (in 

anaerobic chamber) from 7.2 ± 0.1 to 1.4 ± 0.1 mg O2/L. The design of the two-stage 

biogas production reactor allows to reduce this parameter (during the same period) from 

7.1 ± 0.1 to 2.9 ± 0.1 mg O2/L, and in one stage – from 7.5 ± 0,1 to 3.2 ± 0.1 mg O2/L. 

8. The complex mixing of the bioloading and the application of the intermediate 

chamber ensure an effective reduction of the dissolved oxygen concentration, so the 

temperature is evenly distributed. This is confirmed by the quantitative and qualitative 

parameters of the produced biogas (when comparing with the two-stage biogas production 

reactor): average increase of biogas yield – 37.06 ± 2.8%, average increase of CH4 

concentration – 11.01 ± 1.1%, the mean reduction in CO2 and H2S concentrations were 

5.2 ± 1.2% and 13.9 ± 1.1%, respectively. The developed three-stage biogas production 

reactor has a common mixer motor and vertical chamber layout, therefore its operation 

does not require a sewage pump to deliver the bioloading into the chambers and it reduces 

electricity costs. 

9. Numerical modeling of the temperature distribution in the anaerobic chamber 

showed that in the absence of mixing, only 46.6% of the bioloading mass fell into the 

mesophilic temperature range (303.15-308.15 K). The rest is overheated or corresponds 

to a psychrophilic temperature regime. The simulation of the mixing showed that the 

temperature is evenly distributed, the warmer zones are closer to the bottom because the 

heating elements were mounted on the outside of the bottom of the chamber. The results 

of the numerical modeling were confirmed by experimental studies of the modified mixer. 

It was found that the biogas yield decreased by 56.14 ± 2.4%, and the CH4 

concentration – by 20.9 ± 2.1% when the mixing of the bioloading was stopped. CO2 and 

H2S increased by 44.8 ± 1.8% and 48.5 ± 1.7%, respectively. 

Recommendation 

A three-stage biogas production reactor with a modified mechanical mixer and a biogas 

purification filter-adsorber for biogas production and purification from H2S and CO2 has 

been developed. Adapted design solutions: additional (intermediate) aerobic-anaerobic 

chamber and modified mechanical mixer. The mixer has a common shaft and one 1 kW 

motor (speed 6 rpm). Depending on the viscosity of the bioloading, it is recommended to 

increase the engine speed to 12 rpm or to increase the total mixing time to 1 hour / day. 

To reduce the resistance during mixing, it is suggested to change the angle of the vertical 

blades of the mixer (eg 20 ° or 40 °). It is proposed to make the biogas production reactor 

housing from stainless steel for longer exploitation of the device. Depending on the 

installation location, in order to avoid heat energy loss, it is proposed to additionally 

insulate the device with an insulating layer (stone wool, mineral wool) from the bottom or 

reduce the number of tungsten heating elements of the chamber (recommended amount of 

at least 2). The recommended reactor capacity is up to 80 kg / week BSA for cyclical 

digestion (appropriate proportion when mixed with water to achieve a bioloading moisture 

of about 85–95%). Possible areas of use: small farm, agriculture.  
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