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Abstract: The report examines the technical requirements for comparison of in-
dustrial installations involving several patented processes that have success-
fully proven their reliable operation in full-turn installations: BIOCEL (quantita-
tive system), DRANCO, Valorga, KOMPOGAS (single-stage dry system), Waasa, 
BTA ( one-stage wet system), Schwarting-Uhde (two-stage wet system) and 
Linde - BRV (two-stage dry system). This is the basis of comparison: quantity 
or continuous feeding, number of phases, total solid waste and operating tem-
perature, mixing methods (injection with gas or with mechanical stirrer), the 
type of reactor (vertical or horizontal, rectangular or cylindrical).

Стимулирани от повишеното търсене на анаеробен биореактор за 
твърди органични отпадъци, няколко варианта за индустриални инстала-
ции са били разработени през последните две десетилетия.

Съществуват много различни процеси, които се предлагат на пазара. 
Процесите са патентовани според няколко основни свойства: количество 
или непрестанно подаване, брой фази, общ брой на твърди отпадъци и 
операционна температура. Методите на смесване (впръскване с газ или с 
механични бъркалки), типът на реактора (вертикален или хоризонтален, 
правоъгълен или цилиндричен) са също параметри, необходими за полу-
чаването на патенти. Фиг. 1. представя наличните технологии за анае-
робно разграждане на твърд органичен отпадък на европейския пазар.

Няколко патентовани процеси успешно са доказали тяхното надежд-
но действие в пълно-оборотни инсталации: BIOCEL (количествена систе-
ма), DRANCO, Valorga, KOMPOGAS (едноетапна суха система), Waasa, 
BTA (едноетапна мокра система), Schwarting-Uhde (двуетапна мокра сис-
тема) и Linde - BRV (двуетапна суха система).  

„BIOCEL“-системата е базирана на количеството сухо органично ве-
щество при анаеробно разграждане. Общата концентрация на твърди 
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частици от твърди органични отпадъци, като и субстанцията за подхран-
ване се поддържа на 30-40 % сухо вещество. Процесът се осъществява 
в няколко правоъгълни бетонни биореактора имащи мезофилна 35-400С 
температура. Преди захранването, пресен био-отпадъчен субстрат и 
инокуланти (вторична биомаса от предишни захранвания) са смесени. 
Типичното време на задържане при този процес е между 15 и 21 дни [1]. 
Работеща на максимални мощности инсталация „BIOCEL” успешно е об-
работила зеленчукови, градински и плодови отпадъци с капацитет 35000 
тона за година. Около 310 килограма висококачествен компост, 455 ки-
лограма вода, 100 килограма пясък, 90 килограма биогаз, имащ средно 
съдържание на метан 58% и 45 килограма инертни отпадъци са произве-
дени от всеки тон обработен отпадък [2]. 

Системата „DRANCO” (сухо анаеробно биологично разграждане) 
включва едностепенна система за анаеробно разграждане. Въпреки, че 
се оперира с термофилна температура (50-550С), операции с мезофил-
на температура (35-400С) също могат да се приложат за специфични 
отпадъчни потоци [3]. Обикновено, една част от разложената маса се 
използва за инокулант и се смесва с шест до осем части пресен суб-
страт. Няма уреди за смесване, освен природното движение надолу на 
отпадъка, което е предизвикано от прясното захранване и отстранява-
нето на вторична биомаса [4, 5, 6]. „DRANCO” е считан за ефективен 
при обработването на твърди отпадъци с 20-50% от общия брой твърди 

Фиг. 1. Технологии за анаеробно разграждане на твърди  
органични отпадъци
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частици. Времето на задържане е между 15 и 30 дни и добивът варира 
между 100 и 200 м3/тон захранване с отпадъци [7].  

Системата „Valorga” е едностепенен процес на сухо анаеробно раз-
лагане, който използва цилиндричен реактор работещ на мезофилни и 
на термофилни температури. Подготвителна обработка, преди захранва-
нето, включва: сухо разделяне за да се премахне тежката част и други 
замърсители, смачкване на биоотпадъците от 8мм, настройване на съ-
държанието на твърди части за да стане 25-32%, като за това се смесва 
с вода [8, 9]. Времето на задържане за тази система е типично между 18 и 
25 дена при мезофилни температури с добив на биогаз от 80 до 160 м3/тон 
захранване, в зависимост от типа на твърдия отпадък [7]. Технически не-
достатък на системата е, че входовете за газово впръскване много лесно 
се задръстват. Според [4,5] функционирането на термофилния „Valorga” 
в Швейцария е бил спрян за относително дълго време, поради голямо 
количество седименти (пясък, чакъл и др.) в основата, което е възпре-
пятствало функционирането на смесващото съоръжение и е понижило 
активния капацитет на биореактора. 

Системата „KOMPOGAS” е едностепенен процес на сухо анаеробно 
разлагане. Процесът на ферментация се осъществява в хоризонтален 
поточен реактор с термофилна температура. Преди захранване, твърди-
те отпадъци са механично предварително обработени за да се махнат 
нечистотиите и да се намали размера на субстрата. Пренастройване на 
общото съдържание на твърди части чрез прибавянето на вода се прави 
за да се получи концентрация от общия брой твърди частици около 23 
до 28%. Ако стойностите на общия брой твърди частици са по-малки от 
тази граница, тежки частици като пясък и стъкло потъват и се акумули-
рат вътре в реактора, докато по-високи стойности могат да предизвикат 
по-голямо съпротивление на потока [10]. Времето на задържане за тази 
система варира от 15 до 20 дни. Според [11] при три вида отпадъци (а 
именно: боклук и отпадъци от хотели, градински отпадъци и стара хартия) 
са били смесени при различни съотношения за да контролира съотноше-
нието между въглерод и азот преди да бъде захранена „KOMPOGAS”. 

Процесът „Waasa” е мокра едностепенна система за анаеробно разла-
гане и функционира както с мезофилни така и с термфилни температури. 
Относително сложен процес на предварителна обработка, включващо 
механично сортиране, миенето на отпадъците трябва да се извърши пре-
ди захранването. Сортиращата апаратура произвежда вторични проду-
кти като например относително висок калоричен поток от RDF (отпадъч-
но гориво), метални частици, хартиени и пластмасови частици. Според 
[7] пълнооборотна инсталация за обработване „Waasa”, която е работила 
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паралелно на двете температури при термофилния процес е било необ-
ходимо 10-дневно време за задържане в сравнение с 20 дневното време 
на задържане при мезофилния процес. 

„BTA” процесът е съставен от две основни стъпки: хидро-механично 
предварително обработване и процес на анаеробно разлагане. По вре-
ме на хидро-механичното предварително обработване твърдите части са 
разредени с циркулираща оборотно вода от процеса за да бъде постиг-
нато максимално съдържание на твърди части от 10%. Едностепенните 
системи са главно за относително малки, децентрализирани площадки за 
обработка на отпадъци, докато многостепенните системи са главно за ин-
сталации с капацитет от повече от 50 000 тона за година. Температурата 
в процеса „BTA” се подържа в мезофилния диапазон, обикновено на 350С 
и смесен реактор. В зависимост от съставките на отпадъците, добивът на 
газ варира между 80 и 120 м3/тон от биоотпадъци [10, 7, 12]. 

Schwarting-Uhde - процес на двустепенно мокро анаеробно разлагане, 
който се осъществява чрез серия от два вертикални поточни реактора. 
Първият реактор работи с мезофилни температури за процесите на хи-
дролиза, докато втория реактор работи с термофилни температури за ме-
таногенеза. Сортирания в началото биоотпадък е смлян за да се намали 
рамера на частиците и е разреден до концентрация на общия брой твърди 
частици от около 12%. Времето на задържане в двата реактора е около 
5 до 6 дни, като се получава общо време на задържане от 10 до 12 дни. 
Поради високия риск от задръстване на перфорираните плочи, процесът 
„Schwarting-Uhde” е подходящ само за обработване на относително чисти 
високо биоразградими биоотпадъци [13, 4]. 

Процесът „Linde-BRV” може да се възприеме като двустепенно анае-
робно разлагане. Сместа е предварително разградена [4]. Процесът обик-
новено подържа термофина температура, но модификация към мезофил-
на температура също е възможна. При термофилния процес, времето за 
задържане е около 21-25 дни с темп на органично натоварване от 8kg от 
общия брой твърди частици [4, 14]. Съдържание на сухо вещество от 15 
до 45 %. Няма риск от образуване на плаващи повърхностни слоеве и има 
по - малка енергоемкост. Подходящ само за ”сухи „ субстрати.

 В литературата могат да бъдат намерени различни основни кате-
гории параметри – технически изисквания: експлоатационни, които могат 
да се определят чрез измерване и такива, които могат да се пресметнат 
въз основа на измерените данни. За да се оценят работните възможнос-
ти на инсталацията трябва да се извърши оценка на повече критерии. 
Оценки, базирани на един параметър не могат да дефинират процеса. 
Задължително трябва да бъдат включени и икономически параметри, за 
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да се определи дали инсталацията може да осигури възвращаемост на 
инвестициите в приемлив период от време.
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