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Siekiant suskaidyti sunkiau yrančias medžiagas – celiuliozę ir ligniną svarbu 

išlaikyti biomasę reaktoriuje kuo ilgesnį laiką. Taip sumažinamas ir šviežios biomasės 
išplovimas iš bioreaktoriaus. Šio darbo tikslas – ištirti tūrinės organinės reaktoriaus 
apkrovos įtaką daugiamečių žolių siloso perdirbimo į biodujas energiniams rodikliams. 
Tirtos trys daugiamečių žolių rūšys – paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata), nendrinis 
eraičinas (Festuca arundinacea) ir nendrinis dryžutis (Phalaris arundinacea).  

Nustatyta, kad didinant organinę apkrovą nuo 1,0 iki 2,0 kg m-3 d-1, biodujų išeiga 
iš daugiamečių žolių siloso turi tendenciją mažėti. Didžiausias kitimas pastebėtas 
paprastosios šunažolės atveju, kai biodujų išeiga sumažėjo nuo 550 iki 365 litrų iš 
kilogramo sausosios medžiagos. Geriausi energetiniai rodikliai yra gauti taikant  
1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Didžiausia metano koncentracija gauta esant 1,0 kg m-3 d-1 
organinei apkrovai – 57,1 %, mažiausia – esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 49,7 %. 
Didžiausia energinė vertė gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą – 12,5 MJ iš 
kilogramo sausosios organinės medžiagos. 

Augalinė biomasė, anaerobinis perdirbimas, organinė apkrova, biodujos, 
energetiniai rodikliai 
 

Įvadas 
 

Vietinių atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas yra aktualus dėl 
energijos poreikių augimo ir atmosferos taršos mažinimo. Augalų biomasės ir iš jos 
gaminamų biodujų gamyba tampa patrauklia atsinaujinančios energetikos 
technologija [1, 2]. Biodujų gamyba iš organinių atliekų ir specialiai auginamų 
augalų yra perspektyvi Lietuvoje [3, 4, 5]. Ypač intensyviai žalioji biomasė 
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biodujoms gaminti naudojama Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje [6]. Biodujų 
gamyba yra sudėtingas mikrobiologinis procesas, priklausantis nuo temperatūros ir 
žaliavos cheminių – fizinių savybių, substrato išlaikymo trukmės, terpės 
rūgštingumo, maisto medžiagų kiekio ir kt. Perdirbant į biodujas augalų biomasę 
ypač svarbus rodiklis yra anaerobinio reaktoriaus tūrinė organinė apkrova [7]. 
Remiantis daugelio biodujų jėgainių patirtimi, tūrinė organinė apkrova svyruoja 
nuo 1,2 iki 3,1 kg m-3d-1 [8]. Comino ir kt. [9] tyrė organinės apkrovos įtaką 
biodujų gamybos intensyvumui maišant galvijų mėšlą ir augalų biomasę. 
Nustatyta, kad didinant organinę apkrovą iki 7,8 kg m-3d-1, žymiai sumažėja 
biodujų gamybos intensyvumas ir metano koncentracija biodujose [9]. Taip pat 
pernelyg didelė organinė apkrova sudaro sąlygas šviežiai biomasei ištekėti iš 
reaktoriaus kartu išnešant ir mikroorganizmų kultūras. Antra vertus, gaminant 
biodujas iš augalų biomasės, svarbu išlaikyti biomasę reaktoriuje kuo ilgesnį laiką, 
t.y. didinti išlaikymo trukmę siekiant suskaidyti sunkiau yrančias medžiagas – 
celiuliozę ir ligniną [10, 11]. 

Tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba. 
 
Tyrimų tikslas – ištirti daugiamečių žolių siloso perdirbimo į biodujas 

galimybes, nustatyti organinės apkrovos įtaką anaerobinio perdirbimo 
energetiniams rodikliams ir rasti optimalią organinę apkrovą reaktoriui dirbant 
periodinės įkrovos režimu. 
 

Tyrimų objektas ir metodika 
 

Šiame darbe buvo tiriamas paprastosios šunažolės, nendrinio eraičino ir 
nendrinio dryžučio silosas, taikant anaerobinį perdirbimą periodinės įkrovos režime 
prie skirtingų organinių apkrovų. 

Daugiametės žolės, užaugintos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų laukuose. Po pjūties daugiametės žolės 
buvo susmulkintos iki 3 – 8 mm ilgio gabalėlių ir silosuojamos. Silosuojant 
nenaudoti jokie konservantai. Susmulkinta žolė dėta į 2 ir 3 litrų talpos užsukamus 
stiklainius ir juose suslėgta vizualiai stebint sutankinimo lygį. 

Sukrautos masės tankis kito nuo 530 kg m-3 iki 630 kg m-3. Siloso masė 
laikyta neatidarant indų 60 – 90 parų 14 – 18 °C temperatūroje. Po to paimti 
mėginiai siloso kokybei įvertinti. 

LŽI Cheminių tyrimų laboratorijoje žolių siloso masės kokybei ištirti 
taikytas artimosios srities infraraudonųjų spindulių spektroskopijos metodas. Šis 
metodas yra vienas iš įteisintų metodų žalių baltymų, rūgštyse išplautos ląstelienos 
– ADF bei drėgmės kiekiui pašaruose nustatyti. Tirta sausosios medžiagos (SM), 
sausosios organinės medžiagos (SOM), azoto (N), sieros (S) ir organinės anglies 
(C) koncentracija žolių silose. Taip pat nustatytas vandenyje tirpių angliavandenių 
(VTA) kiekis sausoje masėje. VTA perdirbimas prasideda jau nuo pirmųjų biodujų 
gamybos proceso etapų – nesunkiai vykstančios tirpių oligosaharidų hidrolizės bei 
monosacharidų acidogenezės, susidarant iš jų organinėms rūgštims ir alkoholiui. 
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Tūrinė organinė reaktoriaus apkrova (D) išreiškiama lygtimi: 
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čia: Mįk – įkrovos masė, kg d-1; SOM – sausosios organinės medžiagos 
koncentracija, proc.; Vr – biodujų darbinis reaktoriaus tūris, m3. 
 

Biodujų gamybos iš daugiamečių žolių perdirbimo procesui optimizuoti 
buvo atlikti tyrimai, naudojant periodines biomasės įkrovas ir taikant skirtingas 
tūrines organinės medžiagos apkrovas – 1,0, 1,5 ir 2,0 kg m-3 d-1. Šios tūrinės 
organinės apkrovos pasirinktos remiantis veikiančių biodujų jėgainių praktine 
patirtimi [8]. Eksperimentiniai tyrimai atlikti laboratoriniuose 20 litrų talpos 
biodujų reaktoriuose. Tyrimams atlikti buvo naudotas vertikalaus tipo laboratorinis 
biodujų reaktorius bei jo valdymo ir parametrų matavimo sistema [12]. 

Pagrindinis eksperimentinių tyrimų su nuolatine įkrova tikslas buvo 
nustatyti augalinės biomasės energetinės konversijos faktorius [13, 14]. Šiems 
rodikliams nustatyti augalinės biomasės įkrova kas parą buvo atliekama tol, kol 
anaerobinis procesas laboratoriniame biodujų reaktoriuje nusistovėdavo, t.y. buvo 
gaunama stabili biodujų išeiga kiekvieną parą. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Daugiamečių žolių siloso cheminės analizės rezultatai rodo gana didelę 

sausųjų medžiagų koncentraciją – 22,0 – 36,5 % (1 lentelė). Azoto kiekis priklauso 
nuo žolių rūšies ir didžiausia N koncentracija pastebima nendrinio dryžučio silose 
– 2,51 %, tuo tarpu žymiai mažesnė (1,41 – 1,69) – paprastosios šunažolės ir 
nendrinio eraičino silose.  

 
1 lentelė. Daugiamečių žolių siloso cheminės analizės rezultatai 
Table 1. Results of chemical analysis of perennial grass silage 
 

Daugiamečių 
žolių rūšis 

Organinė apkrova,
kg m-3d-1

SM, 
proc. 

SOM, 
proc. 

N, 
proc. 
SM 

S, 
proc. 
SM 

C, 
proc. 
SM 

pH 
VTA, 
proc. 
SM 

1,0 36,5 32,3 1,54 0,383 44,1 4,40 0 
1,5 22,0 20,1 1,41 0,082 45,8 4,50 4,90 Paprastoji 

šunažolė 2,0 22,3 20,1 1,41 0,082 45,8 4,50 4,90 
1,0 23,2 21,5 1,72 0,080 46,4 5,60 3,05 
1,5 22,5 20,7 1,69 0,082 45,8 5,50 3,17 Nendrinis 

eraičinas 2,0 22,5 20,7 1,69 0,082 45,8 5,50 3,17 
1,0 22,5 20,8 2,51 0,084 46,6 4,60 5,87 
1,5 22,5 20,8 2,51 0,084 46,6 4,60 5,87 Nendrinis 

dryžutis 2,0 22,5 20,8 2,51 0,084 46,6 4,60 5,87 
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Svarbiu biodujų gamybai rodikliu yra anglies (C) ir azoto (N) santykis 
(C:N) biomasėje. C:N vertės visų tirtųjų žolių biomasėje buvo 18,6 – 32,5. 

Tiriant paprastosios šunažolės silosą nustatyta, kad didžiausia biodujų 
išeiga gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Šios apkrovos metu biodujų 
išeiga nusistovėjusiame režime siekė 200 litrų iš biomasės kilogramo (Bm), 550 
litrų iš sausosios medžiagos kilogramo (BSM) ir 620 litrų iš sausosios organinės 
medžiagos kilogramo (BSOM) (2 lentelė). Padidinus organinę apkrovą iki  
1,5 kg m-3 d-1, biodujų išeiga iš biomasės kilogramo sumažėjo iki 81,4 litro. Tai iš 
dalies paaiškinama sumažėjusia sausosios ir sausosios organinės medžiagos 
koncentracija įkrovoje (1 lentelė).  
 

2 lentelė. Daugiamečių žolių siloso perdirbimo į biodujas energetiniai 
rodikliai 
Table 2. Energy ratios of anarobic digestion of perennial grass silage 
 

Biomasė 
Organinė 
apkrova, 
kg m-3d-1

SM, 
proc.

SOM, 
proc. 

Bm, 
l/kg

BSM, 
l/kg

BSOM, 
l/kg 

CM, 
proc.

EM, 
MJ/kg

ESM, 
MJ/kg 

ESOM, 
MJ/kg 

1,0 36,5 32,3 201 551 622 57,1 4,05 11,1 12,5 
1,5 22,3 20,1 81,4 365 405 49,7 1,43 6,40 7,10 Paprastoji 

šunažolė 2,0 22,3 20,1 81,3 365 404 53,4 1,53 6,87 7,62 
1,0 23,2 21,5 111 478 516 59,4 2,33 10,0 10,8 
1,5 22,5 20,7 107 476 517 58,5 2,21 9,82 10,7 Nendrinis 

eraičinas 2,0 22,5 20,7 94,5 420 457 59,1 1,97 8,76 9,52 
1,0 22,5 20,8 136 604 654 59,6 2,86 12,7 13,8 
1,5 22,5 20,8 120 533 577 59,7 2,53 11,2 12,2 Nendrinis 

dryžutis 2,0 22,5 20,8 110 489 529 59,2 2,30 10,2 11,1 
 

Didžiausia metano koncentracija (CM) biodujose taip pat gauta esant  
1,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 57,1 %. Taikant 1,5 kg m-3 d-1 organinę 
apkrovą, metano koncentracija sumažėjo iki 49,7 %, o esant 2,0 kg m-3 d-1 
organinei apkrovai pastebimas metano koncentracijos padidėjimas – 53,4 %  
(1 pav.). Tai turėjo įtakos ir paprastosios šunažolės siloso energetinės konversijos 
rodikliams. Didžiausia energinė vertė gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą 
– 4,05 MJ iš kilogramo biomasės (EM), 11,1 MJ iš kilogramo sausosios medžiagos 
(ESM) ir 12,5 MJ iš kilogramo sausosios organinės medžiagos (ESOM). Mažiausia 
energinė vertė gauta esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 1,43 MJ iš kilogramo 
biomasės, 6,40 MJ iš kilogramo SM ir 7,10 MJ iš kilogramo SOM (2 lentelė). 

Nendrinių eraičinų siloso tyrimo metu nustatyta, kad didžiausia biodujų 
išeiga gauta taip pat taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Biodujų išeiga 
nusistovėjusiame režime siekė 111 litrų iš biomasės kilogramo, 478 litrų iš 
sausosios medžiagos kilogramo ir 516 litrų iš sausosios organinės medžiagos 
kilogramo (2 lentelė). 
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Biodujų išeiga iš sausosios medžiagos kilogramo siekė 365 litrus, o iš 
sausosios organinės medžiagos kilogramo – 405 litrus. Padidinus organinę apkrovą 
iki 2,0 kg m-3 d-1, biodujų išeiga praktiškai nepakito (1 pav.). 
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1 pav. Biodujų išeiga iš paprastosios šunažolės siloso sausosios medžiagos ir 
metano koncentracija biodujose 
Fig 1. Biogas yield from dry matter of cocksfoot grass silage and methane 
concentration in biogas 

 
Palaipsniui didinant organinę apkrovą iki 2,0 kg m-3 d-1, biodujų išeiga 

nežymiai sumažėjo (2 pav.). Esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai biodujų iš 
biomasės kilogramo siekė 107 litrus, iš sausosios medžiagos kilogramo – 476 
litrus, o iš sausosios organinės medžiagos kilogramo – 516 litrų. Esant  
2,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai gauta mažiausia biodujų išeiga. Iš biomasės 
kilogramo biodujų išeiga siekė 94,5 litro, iš SM kilogramo – 420 litrų, o iš SOM 
kilogramo – 517 litrų (2 lentelė). 

Metano koncentracija biodujose taikant skirtingas organines apkrovas 
gauta panaši ir kito – 58,5 – 59,4 %. Didžiausia energinė vertė gauta taikant  
1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą – 2,33 MJ iš kilogramo biomasės, 10 MJ iš 
kilogramo sausosios medžiagos ir 10,8 MJ iš kilogramo sausosios organinės 
medžiagos. Mažiausia energinė vertė gauta esant 2,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai 
– 1,97 MJ iš kilogramo biomasės, 8,76 MJ iš kilogramo sausosios medžiagos ir 
9,52 MJ iš kilogramo sausosios organinės medžiagos (2 lentelė). 

Tiriant nendrinių dryžučių silosą nustatyta, kad didžiausia biodujų išeiga, 
kaip ir paprastosios šunažolės bei nendrinio eraičino atvejais, gauta taip pat taikant 
1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Biodujų išeiga nusistovėjusiame režime siekė 136 
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litrus iš biomasės kilogramo, 604 litrus iš sausosios medžiagos kilogramo ir 654 
litrus iš sausosios organinės medžiagos kilogramo (2 lentelė). 
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2 pav. Biodujų išeiga iš nendrinio eraičino siloso sausosios medžiagos ir metano 
koncentracija biodujose 
Fig 2. Biogas yield from dry matter of tall fescue silage and methane concentration 
in biogas 

 
Palaipsniui didinant organinę apkrovą iki 2,0 kg m-3 d-1, pastebimas 

biodujų išeigos sumažėjimas (3 pav.). Esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai 
biodujų iš biomasės kilogramo siekė 120 litrų, iš sausosios medžiagos kilogramo – 
533 litrai, o iš sausosios organinės medžiagos kilogramo – 577 litrai. Esant 2,0 kg 
m-3 d-1 organinei apkrovai gauta mažiausia biodujų išeiga. Iš biomasės kilogramo 
biodujų išeiga siekė 110 litrų, iš sausosios medžiagos kilogramo – 489 litrus, o iš 
sausosios organinės medžiagos kilogramo – 529 litrus (2 lentelė). 

Kaip ir nendrinio eraičino atveju, metano koncentracija biodujose taikant 
skirtingas organines apkrovas gauta panaši ir kito – 59,2 – 59,7 % ribose. 
Didžiausia energinė vertė gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą – 2,86 MJ 
iš kilogramo biomasės, 12,7 MJ iš kilogramo sausosios medžiagos ir 13,8 MJ iš 
kilogramo sausosios organinės medžiagos. Mažiausia energinė vertė gauta esant 
2,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 2,30 MJ iš kilogramo biomasės, 10,2 MJ iš 
kilogramo sausosios medžiagos ir 11,1 MJ iš kilogramo sausosios organinės 
medžiagos (2 lentelė). 
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3 pav. Biodujų išeiga iš nendrinio dryžučio siloso sausosios medžiagos ir metano 
koncentracija biodujose 
Fig 3. Biogas yield from dry matter of reed canary grass silage and methane 
concentration in biogas 

Organinės apkrovos įtaką anaerobinio proceso parametrams parodo 
perdirbtos biomasės cheminė sudėtis (3 lentelė). Nustatyta, kad mažiausia sausųjų 
medžiagų koncentracija gaunama perdirbant paprastosios šunažolės fermentuotą 
biomasę – 6,74 – 7,51 %. Nendrinio eraičino anaerobinio perdirbimo metu 
biomasėje pastebima ir organinės anglies (C) koncentracijos priklausomybė nuo 
organinės reaktoriaus apkrovos. Esant mažiausiai organinei apkrovai 1,0 kg m-3 d-1 
organinė anglies koncentracija yra 39,7 %, o esant 2,0 kg m-3 d-1 tūrinei reaktoriaus 
apkrovai – 51,3 %. Gautas pokytis tarp skirtingų apkrovų siekia 29,2 %. Mažiau šis 
rodiklis nuo apkrovos priklausė perdirbant nendrinio dryžučio biomasę. Azoto 
koncentracijos perdirbtame substrate priklausomybė nuo apkrovos turi atvirkščią 
tendenciją negu anglies koncentracijos kaita. 

 
3 lentelė. Daugiamečių žolių siloso perdirbtos biomasės cheminė sudėtis 
Table 3. Results of chemical analysis of digested perennial grass 

Daugiamečių 
žolių rūšis 

Organinė apkrova, 
kg m-3 d-1

SM, 
proc. 

SOM, 
proc. 

N, 
proc. 
SM 

C, 
proc. 
SM 

VTA, 
proc. 
SM 

1,0 6,74 6,60 2,79 40,9 1,12 
1,5 7,10 6,94 3,10 40,4 1,11 Paprastoji 

šunažolė 2,0 7,51 7,35 2,68 41,4 2,28 
1,0 8,80 8,63 5,74 39,7 – 
1,5 8,98 8,88 1,79 48,9 0,76 Nendrinis 

eraičinas 2,0 9,27 9,21 1,95 51,3 0,85 
1,0 7,79 7,71 2,31 49,6 0,75 
1,5 7,41 7,36 2,10 49,1 0,64 Nendrinis 

dryžutis 2,0 7,15 7,04 2,39 45,4 1,08 
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Pastebėta tendencija, kad esant mažiausiai 1,0 kg m-3 d-1 tūrinei biodujų 
reaktoriaus apkrovai, SM koncentracija šios žolės antriniame produkte yra mažesnė 
(6,74 %), o taikant 2,0 kg m-3 d-1 tūrinę biodujų reaktoriaus apkrovą ji siekia  
7,51 % arba 11,4 % didesnė. Tai rodo geresnį biomasės medžiagų įsisavinimo 
laipsnį esant mažesnėms reaktoriaus apkrovoms. Toks pat dėsningumas pastebimas 
ir su nendriniu eraičinu – esant mažiausiai 1,0 kg m-3 d-1 tūrinei biodujų reaktoriaus 
apkrovai, SM koncentracija yra 8,80 %, o taikant 2,0 kg m-3 d-1 tūrinę biodujų 
reaktoriaus apkrovą ji siekia 9,27 % arba 5,3 % didesnė. 
 

Išvados 
 

1. Nustatyta, kad didinant organinę apkrovą nuo 1,0 iki 2,0 kg m-3 d-1, 
biodujų išeiga iš daugiamečių žolių siloso mažėja. Didžiausias kitimas pastebėtas 
paprastosios šunažolės atveju, kai biodujų išeiga sumažėjo nuo 550 iki 365 litrų iš 
kilogramo sausosios medžiagos. Mažiausią įtaką biodujų išeigai organinė apkrova 
turėjo anaerobiniu būdu perdirbant nendrinio eraičino silosą. Šiuo atveju biodujų 
išeiga iš sausosios medžiagos kilogramo sumažėjo nuo 478 iki 420 litrų. 

2. Metano koncentracija iš nendrinio eraičino ir nendrinio dryžučio siloso 
gautose biodujose mažai priklausė nuo organinės apkrovos ir kito nuo 58,5 iki  
59,7 %. Tiriant paprastosios šunažolės silosą pastebėta metano koncentracijos 
priklausomybė nuo organinės apkrovos. Didžiausia metano koncentracija gauta 
esant 1,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 57,1 %, mažiausia – esant 1,5 kg m-3 d-1 
organinei apkrovai – 49,7 %. 

3. Energetinės konversijos faktoriai taip pat priklausė nuo organinės 
apkrovos. Didžiausią įtaką organinė apkrova turėjo paprastosios šunažolės siloso 
atveju – didinant apkrovą energinė vertė iš sausosios medžiagos kilogramo 
sumažėjo nuo 11,1 iki 6,4 MJ. Mažiausia įtaka nustatyta tiriant nendrinio eraičino 
silosą – energinė vertė iš sausosios medžiagos kilogramo sumažėjo nuo 10,0 iki  
8,8 MJ. 

4. Paprastosios šunažolės siloso perdirbtoje biomasėje gauta mažiausia 
sausosios medžiagos koncentracija – 6,74 – 7,51 %. Didinat organinę apkrovą 
sausosios medžiagos koncentracija perdirbtoje biomasėje turi tendenciją didėti. 

5. Organinė apkrova mažai turėjo įtakos perdirbto substrato rūgštingumo 
rodikliui, kuris kito nuo 7,32 iki 7,82 pH. Šiuo požiūriu daugiamečių žolių silosas 
yra tinkamas biodujų gamybai. 
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ORGANIC LOAD INFLUENCE ON ENERGY RATES OF HERBACEOUS 

BIOMASS ANAEORBIC DIGESTION 
 

Abstract 
 

Cellulose and lignin are heavily degrading materials therefore biomass 
retention time in the digester has to be prolonged. At the same time the raw 
substrate outflow from the digester is reduced. The purpose of the paper is to 
analyse volumetric organic load influence on energetic ratios of anaerobic 
digestion of perennial grass silage. Three different perennial grasses - cocksfoot 
grass (Dactylis glomerata), tall fescue (Festuca arundinacea) ir reed canary grass 
(Phalaris arundinacea) have been analysed. 

It is determined that increasing the organic load from 1,0 up to 2,0 kg m-3 
d-1 the biogas yield from perennial grasses has a tendency to decrease. The highest 
variation was for cocksfoot grass case when biogas yield decreased from 550 liters 
down to 365 liters from kilogram dry matter. The best energy ratios is at 1,0 kg m-3 
d-1 organic load and the highest methane concentration as well. The lowest methane 
concentration – 49,7 % was at 1,5 kg m-3 d-1 organic load. The energetic value at 
1,0 kg m-3 d-1 organic load was the highest – 12,5 MJ from kilogram dry organic 
material. 

Plant biomass, anaerobic digesting, volumetric organic load, biogas, 
energetic ratio. 
 

К. Навицкас, К. Венслаускас, В. Жуперка, А. Некрошюс,  
Т. Куликаускас, Б. Буткуте 

 
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТРАВЯНОЙ БИОМАССЫ 
 

Резюме 
 

Целлюлоза и лигнин являются трудно разлагающимся структурными 
частями биомассы и требует длительного пребывания в анаеробном реакторе 
для переработки на биогаз. Тем самым уменьшается, сплыв органического 
вещества с биогазового реактора. Целью настоящей работы было установить 
влияние органической нагрузки биогазового реактора на энергетические 
показатели переработки биомассы травяного силоса на биогаз. Были 
исследованы три разные сорта многолетних трав (Ежа сборная - Dactylis 
glomerata, Овсяница тростниковидная - Festuca arundinacea и Двукисточник 
тростниковый - Phalaris arundinacea). 

 14 



Было установлено, что при увеличении органической нагрузки с 1,0 
кг м-3 д-1 до 2,0 кг м-3 д-1, выработка биогаза с биомассы многолетних трав 
снизилась. Самые большие изменения по выработке биогаза установлены при 
переработки силоса травы  Dactylis glomerata, которая снизилась с 550 литров 
до 365 литров с килограмма сухого вещества. Самые большие выработки 
энергии (до 12,5 МДж с 1 килограмма органического материала) и 
концентрации метана установлены при органических нагрузках 1,0 кг м-3 д-1. 
Наименьшие концентрации метана в биогазе установлены при органических 
нагрузках 1,5 кг м-3 д-1. 

Растительная биомасса, анаэробная переработка, органическая 
нагрузка, биогаз, энергетический потенциал. 
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