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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
РЕЦИКЛІНГУ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ
У статті наведено аналіз динаміки розвитку проектів в сфері біоенергетики в світі і
можливості їх реалізації в Україні. Проведено порівнѐльний аналіз сучасних біотехнологічних
рішень переробки та утилізації органічних відходів та обґрунтовано доцільність розробки
комплексної біотехнології рециклінгу відходів агропромислового комплексу при комбінації
аеробних і анаеробних методів з утилізаціюя низькопотенційного тепла відходів за допомогоя
теплових насосів і виробництва біошроту або добрива.
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В статье приведен анализ динамики развитиѐ проектов в сфере биоэнергетики в мире и
возможности их реализации в Украине. Проведен сравнительный анализ современных
биотехнологических решений переработки и утилизации органических отходов и обоснована
целесообразность
разработки
комплексной
биотехнологии
рециклинга
отходов
агропромышленного комплекса при комбинации аэробных и анаэробных методов с утилизацией
низкопотенциального тепла отходов с помощья тепловых насосов и производства биошрота или
удобрениѐ.
Ключевые слова: биотехнологиѐ, рециклинг отходов, агропромышленный комплекс,
биоэнергетика

The article presents analysis of dynamics of bio-energy projects in the world and the possibility
of their implementation in Ukraine. The modern biotechnology solutions for processing and recycling of
organic waste were analyzed. The expediency of developing a comprehensive recycling biotechnology of
agricultural waste was determined. The optimal combination of aerobic and anaerobic methods was
proposed with production fat-free protein preparation (bio-meal) or fertilizers. In this case the use of
low-potential heat of waste was provided from a heat pump.
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Вступ. На сьогоднішній день сільськогосподарська індустріѐ ю невід'юмноя частиноя
суспільства, забезпечуячи життюдіѐльність лядини і при цьому, утворяячи значні обсѐги відходів.
Тому розробка технологій рециклінгу відходів агропромислового комплексу (АПК) ю своючасним
завданнѐм, що вимагаю рішеннѐ. Адже забрудненнѐ довкіллѐ тваринницькими та іншими

комплексами найчастіше відбуваютьсѐ через недосконалість технологій і технічних засобів, що
застосовуятьсѐ, недотриманнѐ встановлених екологічних нормативів та санітарно-гігіюнічних
вимог *5+. У країнах Європи відбуваютьсѐ активний розвиток нових і вдосконаленнѐ існуячих
способів та технологій переробки відходів. При цьому більш широкого впровадженнѐ набуваять
анаеробні технології з виробництва добрива і біометану. Стимуляваннѐ розвитку біотехнологій
рециклінгу відходів відбуваютьсѐ завдѐки високим еколого-економічним показникам, ѐкі
досѐгаятьсѐ використаннѐм нових типів біогазових установок.
Аналіз літературних джерел і постановка проблеми. В агропромисловому комплексі
утворяютьсѐ понад 250 млн тон відходів на рік, з них 150 млн тон припадаю на тваринництво і
птахівництво, 100 млн тон – на рослинництво (в Україні вироблѐять за добу до 300 тон посліду).
Це завдаю серйозного економічного, екологічного та соціального збитку, тому що значна частка
органічної сировини не перероблѐютьсѐ, а накопичуютьсѐ поблизу ферм, утворяячи «послідні
озера» з розвитком в них патогенних мікроорганізмів. Длѐ вирішеннѐ ціюї проблематики
розроблѐятьсѐ різні технологічні рішеннѐ та відповідне апаратне оснащеннѐ длѐ переробки
органовмістних відходів. Насамперед, це стосуютьсѐ розвитку біотехнологій з можливістя
виробництва біопалива та інших біопродуктів *5+.
Використаннѐ біогазу на фермах може забезпечити фермерські господарства власноя
електро- і теплоенергіюя, скорочуячи енергетичні втрати і т.п. Адже на сьогодні ціни на
енергоносії постійно зростаять, стримуячи зростаннѐ промислового і сільськогосподарського
виробництва. Отже, завданнѐ створеннѐ джерел енергії на постійно поновляваному паливі ю
найбільш актуальним *11+.
У рѐді розвинутих країн світу переробка органічних відходів набула широкого
впровадженнѐ у промислових масштабах. Анаеробні установки створяятьсѐ з механізованим
обслуговуваннѐм і автоматичним регуляваннѐм процесів *1+. В останню десѐтиліттѐ інтенсивно
почали розвиватисѐ проекти виробництва біометану з подальшим закачуваннѐм у мережі
природного газу. Виходѐчи з даних про кількість проектів виробництва біогазу та біометану в світі,
наведених в *2+, нами була побудована діаграма відсоткового співвідношеннѐ вагомості внеску
окремих країн в розвиток біоенергетики (рис. 1).
За даними діаграми (див. рис. 1) видно, що найбільший розвиток виробництва біометану
припадаю на Німеччину (42%), а на другому місці Швеціѐ (24%.). В Україні виробництво енергії з
біогазу знаходитьсѐ на початковому етапі становленнѐ, юдиний механізм стимуляваннѐ ю
використаннѐ фіксованих «зелених» тарифів, ѐкий запрацявав у квітні 2013 року, а його величина
становить 0,1239 ювро/кВт·год.
(з коефіціюнтом ЗТ рівним 2,3)
[3].
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Рис. 1. Розвиток біоенергетики у світі

населенні, територіѐ України майже в два рази більше території Німеччини. При цьому Україна
через меншу лісистість маю майже в 3 рази більше орних земель, основний фонд ѐких формуять
чорноземи.
Таким чином, завданнѐ розробки екологічно безпечної біотехнології утилізації відходів
АПК з виробництвом біометану і утилізаціюя рідких стоків ѐк низькотемпературних джерел тепла ю
актуальним завданнѐм. При цьому залишаютьсѐ важливим процес автоматизації роботи
біотехнологічних систем та оптимізації їх робочих параметрів, длѐ чого необхідно подальше
вдосконаленнѐ технологічних рішень і раціоналізаціѐ підбору апаратного оснащеннѐ.
Мета і завдання дослідження. Мета – аналіз сучасних біотехнологічних рішень рециклінгу
відходів АПК та обґрунтуваннѐ найбільш оптимального варіанту з утилізаціюя енергетичного
потенціалу відходів і отриманнѐ високоѐкісного добрива або біошроту.
Длѐ досѐгненнѐ мети були поставлені такі завданнѐ:
- аналіз різних типів установок біологічної обробки, ѐкі можуть бути застосовані длѐ
утилізації відходів АПК;
- пропозиції найбільш оптимальних варіантів реалізації комплексної технології рециклінгу
органічних відходів.
Матеріали і результати дослідження. Порівнѐльна характеристика сучасних
біотехнологічних рішень і їх апаратного оснащеннѐ длѐ переробки органічних відходів. Длѐ
обробки стоків використовуять три типи реакторів: анаеробний фільтр, біореактор з
гранульованим активним мулом (USAB і EGSB-реакторів), біосорбер з псевдозрідженим шаром
частинок сорбенту, при цьому матеріал сорбенту може бути різний (активоване вугіллѐ та ін.).
Розглѐнемо конструкційні особливості цих реакторів.
Найбільш простим в конструкційному вирішенні ю анаеробний біофільтр. Це герметичний
апарат, найчастіше циліндричної форми, в ѐкому закріплена нерухома волокниста насадка. На цій
насадці закріплена біоплівка з анаеробних мікроорганізмів, де відбуваютьсѐ процес перетвореннѐ
важкоокисляячих речовин, в легко окисляячі [8].
З реакторів з прикріпленоя біомасоя можливість підвищеннѐ дози вдало реалізована в
реакторах з псевдозрідженим шаром загрузки *6+. Конструкціѐ EGSB-реактора представлена на
рис. 2,б *13+. Вони почали активно завойовувати ринок і впроваджені в промислових масштабах в
рѐді ювропейських країн.
Комбінований UASB-реактор (рис. 2,а) складаютьсѐ з декількох зон. У нижній зоні
відбуваютьсѐ ущільненнѐ активного мулу в процесі ѐкого утворяятьсѐ гранули, вони створяять
велику концентрація мулу. У верхній зоні знаходитьсѐ анаеробний біофільтр з волокнистоя
насадкоя, де відбуваютьсѐ газомуловідділеннѐ. Він відрізнѐютьсѐ тим, що не маю завантаженнѐ.
Активний мул утримуютьсѐ за допомогоя того ж газомуловідділявача, що забезпечую в процесі
експлуатації біореактора формуваннѐ флокульованого і гранульованого мулу з високоя
седиментаційноя здатністя.
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Рис. 2. Принципова схема UASB (а) та
продуктивність UASB- реакторів;
EGSB-реакторів (б) *13+
- питома
потужність
анаеробного зброджуваннѐ реактора
(без ферментів) становить до 16 кг ХПК/м3 на добу з тривалістя зброджуваннѐ розчинених
органічних забруднень протѐгом 6-8 годин;
- цей технологічний процес дозволѐю видалити більше 95% маси органічного забрудненнѐ,
з концентраціюя їх по ХПК на виході з біореактора в межах 1,5-3,0 г/дм3;
- реактор можливо поділити на три різні частини: мулову основу, муловий шар, трифазний
відділявач;
- винайденнѐ UASB-реактора з висхідним потоком через шар активного мулу істотно
поліпшило анаеробну метанізація рідкої фракції;
- низький приріст біомаси при анаеробній метанізації рідкої фракції поѐсняютьсѐ малим
енергетичним виходом реакцій, здійсняваних метановим біоценозом. Лише 8% енергії
витрачаютьсѐ
на
приріст
біомаси, 3% складаять теплові
втрати і 89% переходить у
метан.
На рис. 3 зображено
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Рис. 3. Схема конструкційного рішення біосорбера:
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у
1, 2, 3 – колони 1, 2, 3 ступенів; 4 – аераційні камери;
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активного мулу, що сприѐю більш глибокому окислення забрудненнѐ *9+.
Біосорбери ефективні при знебарвленні води, видаленні вуглеводнів нафти, домішок
фенольної групи і іншої резистентних органічних домішок. З урахуваннѐм місцевих умов і
результатів розрахунків біосорбери виконуятьсѐ одно- або багатоступінчастими.
З даних табл. 1 *8,13+ видно, що при анаеробних умовах і малій швидкості протоку ступінь
очищеннѐ стічної води досѐгаю 98% за ХСК.

Високий ступінь очищеннѐ досѐгаютьсѐ при тривалості обробки в анаеробному біофільтрі
21 год. *8+, в UASB і EGSB-реакторів 5-6 год. *13+, в біосорбері з псевдозрідженим шаром сорбенту
досѐгаютьсѐ ступінь очищеннѐ 90% при часі утриманнѐ 0,8 год. *8+.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика різних типів установок біологічної обробки органічних відходів
Забрудненість
стоків за ХСК,
мг/дм3

Концентрація
зваженої маси
мікроорганізмів в
апараті, г/дм3

Кількість
видалених
забруднень за
ХСК, мг/дм3

Ступінь
очистки стоків
за ХСК,%

Анаеробний
біофільтр

3300

5-20

2420

73-81

UASB-реактор

3100

20-40

2530

86-98

EGSB-реактор

3100

20-35

2540

85-98

Біосорбер

1400

10-40

1165

81-90

Тип установки

У роботі *8+ зазначено, що висока продуктивність біосорбера обумовлена сприѐтливими
умовами длѐ масообміну в псевдорозрідженому шарі і великоя поверхнея частинок сорбенту з
розвиненоя біоплівкоя. Однак недоліком роботи біосорбера ю значні витрати енергії на аерація.
Слід зазначити, що все більшого поширеннѐ набуваю реалізаціѐ комплексних систем
біологічної очищеннѐ, що вклячаять ѐк анаеробну так і аеробну стадії і забезпечуять високу
ступінь очищеннѐ від забрудняячих речовин. При цьому актуальним ю впровадженнѐ систем
утилізації низькопотенційного тепла відходів. Застосуваннѐ теплових насосів длѐ утилізації теплоти
стічних вод даю рѐд переваг не тільки економічного, але й екологічного характеру – за рахунок
скороченнѐ шкідливих викидів. Теплота, що отримуютьсѐ від теплонасосних установок, може бути
використана ѐк на власні потреби, так і реалізована споживачам *10+.
У роботі *7+ описане технологічне рішеннѐ, в ѐкому оброблений в анаеробному біореакторі
субстрат (еффляент) направлѐютьсѐ в накопичувач еффляента і в безперервному режимі
прокачуютьсѐ через теплообмінник-випарник теплового насоса (рис. 4).
Теплова енергіѐ від еффляента, через легко закипаячий теплоносій, післѐ підвищеннѐ
температурного потенціалу в компресорі передаютьсѐ через теплообмінник-конденсатор
вихідному субстрату, що циркуляю за схемоя «біореактор–насос–теплообмінник–конденсатор–
біореактор». Таким чином, теплова енергіѐ нагрітого субстрату, що відводитьсѐ з біореактора,
корисно використовуютьсѐ длѐ нагріву інфляента. При коефіціюнті перетвореннѐ теплового насоса
на рівні 4-5, на кожні 3-4 кВт теплової потужності, що відводитьсѐ з біореактора з еффляентом,
може бути отримано 4-5 кВт теплової потужності, що підводитьсѐ до вихідного субстрату. При
цьому витрачаютьсѐ ~ 1 кВт механічної потужності на приводі компресора. Недоліком цього
технічного рішеннѐ ю низька інтенсивність основних процесів, що визначаять продуктивність
технологічної лінії «приймальнѐ юмність–біореактор–відстійник еффляента»

У цілому використаннѐ теплонасосних установок даю можливість зменшити витрати
потужності і покрити витрати на підігрів сировинної маси відходів.
Обговорення результатів аналізу біотехнологічних рішень переробки відходів та
обґрунтуваннѐ комплексної біотехнології рециклінгу органічних відходів АПК. Проаналізувавши
існуячі варіанти реалізації біотехнологій переробки відходів ми прийшли до висновку про високу
ефективність комбінації аеробних і анаеробних методів. Комплексне біотехнологічне рішеннѐ
рециклінгу відходів АПК, на наш поглѐд, слід реалізувати у двох стадійній формі:
І – попереднѐ аеробна підготовка (біотермічна
низькопотенційного тепла відходів за допомогоя теплових насосів;

конверсіѐ)

з

утилізаціюя

ІІ – анаеробна ферментаціѐ з виробництвом біошрота.

Рис. 4. Використання низькопотенційної теплоти еффлюента за допомогою теплового насоса
На першому етапі відбуваютьсѐ біотермічна конверсіѐ, що дозволѐю істотно скоротити
витрати на знезараженнѐ органічних відходів і поліпшити їх санітарно-гігіюнічні показники
(внаслідок загибелі хвороботворних мікроорганізмів, ѐюць гельмінтів і личинок мух). У процесі
життюдіѐльності аеробних мікроорганізмів відбуваютьсѐ споживаннѐ і витрата органічних речовин,
тому біотермічний процес найбільш ефективний при біоконверсії сирих незброджених органічних
відходів АПК.
Доцільно застосувати процес біотермічної обробки в поюднанні з анаеробним
зброджуваннѐм відходів. При цьому низькопотенційне тепло відходів можна утилізувати за
допомогоя теплового насоса і використовувати длѐ підтримки постійного температурного режиму
в анаеробному біореакторі.
На другому етапі в процесі анаеробної ферментації відбуваютьсѐ утвореннѐ біогазу, ѐкий
надходить на доочищеннѐ длѐ отриманнѐ біометану, а маса зброджуваної суміші органічних
відходів АПК піддаютьсѐ центрифугування. При цьому частина утвореного концентрату
повертаютьсѐ в анаеробний біореактор ѐк інокулѐт. Надлишок зброджуваної маси направлѐять на
сушку длѐ отриманнѐ сухого біошроту або добрива (в залежності від компонентного вихідного
складу органовмісних відходів).

У подальших дослідженнѐх було б доцільним провести проектуваннѐ технічного
оснащеннѐ длѐ реалізації запропонованої комплексної біотехнології, здійснити математичну
формалізація енерго-речовинного балансу системи і зробити розрахунок оптимальних
співвідношень потоку сировини до потоку біомаси, ѐку повертатимуть в ѐкості закваски в процесі
анаеробної ферментації.
Висновки. Аналіз сучасних розробок в області конструкційних рішень біореакторів свідчить
про високу ефективність використаннѐ UASB-реакторів з висхідним потоком через шар активного
мулу, що істотно покращую анаеробну метанізація рідкої фракції і досѐгаю ступенѐ очищеннѐ стоків
до 98% за ХПК.
У результаті порівнѐльного аналізу існуячих варіантів реалізації біотехнологій переробки
відходів було обґрунтовано доцільність розробки комплексної біотехнології рециклінгу відходів
АПК при комбінації аеробних і анаеробних методів з утилізаціюя низькопотенційного тепла
відходів і виробництвом біошроту або добрива.
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