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Zavrnitev odgovornosti: 

Za vsebino tega poročila odgovarjajo samo avtorji. Ni nujno, da vsebina odraža mnenje Evropske unije. 
Tudi EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) in Evropska komisija nista odgovorni 
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih to poročilo vsebuje. 

 

Informacije v tem poročilu so podane v dobri veri širši javnosti, zaradi narave gradiva in vrste 
najrazličnejših tehnologij, substratov, vrste delovanja in trgov za proizvode, je bilo treba mnoge aspekte 
posplošiti. Avtorji niso odgovorni, kolikor zakonodaja to dopušča, za kakršne koli stroške ali izgube, ki 
zajemajo posebno, naključno, posledično ali podobno škodo ali izgubo, ki bi nastala neposredno ali 
posredno kot rezultat uporabe poročila ali informacij v njem. Navajanje komercialnih proizvodov ali tehnik, 
stroškov in cen ter njihovih virov ali njihove uporabe v zvezi materialom v poročilu, se ne sme razlagati kot 
dejanska ali implicitna potrditev tehnologije, proizvodov ali storitev 
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Tega poročila ni dovoljeno kopirati v celoti ali delno brez pisne odobritve avtorjev
(končni izsledki) je bil preveden v 
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ila ni dovoljeno kopirati v celoti ali delno brez pisne odobritve avtorjev. Povzetek poročila 
ilo je trenutno dosegljivo samo 

 



1. Namen in področje poro

 

To poročilo pojasnjuje pomen in vpliv 
razgradnje (AR) in biometanskih naprav
vzorčenja in režimov monitoring
tega izhajajočih proizvedenih 
s tehnologijami čiščenja bioplina 
pregled kontrolnih postopkov
biometanske naprave. 

 

Ta pregled in priročnik podaja splošne i
spremljamo pri kontroli naprave AR, da bi

a) omogočili določeno fle
substratov 

b) omogočili določeno raznolikost vrst 
c) obdelovali odpadke do visoke stopnje 
d) čim bolj povečali organ
e) proizvajali kakovostne
f) imeli dostop do bolj specifi
g) imeli dostop do drugih trgov za proizveden

omrežje) 
h) zmanjšali dolžino neobratovanj
i) zmanjšali velikost naprave in

temperaturnih obremenit
j) povečali okoljske koristi naprave in zmanjšali 

 

Na koncu pa bi ti koristni učinki pozitivno vplivali na ekonomi
naprav in bi še naprej prispevali k 

a) tehnično prispevali na dolgoro
b) omogočali določeno opera
c) pripomogli k temu, da bi te
d) prispevali ugodnosti v okoljskem in go
e) izpolnili obljube, ki so jih dali vladi in javnosti

 

 

čje poročila 

e pomen in vpliv izvedbe monitoringa naprav z 
anskih naprav. Podaja tudi pregled številnih 

monitoringa, pomembnih za sam proces AR, substrat
 digestatov in plina. Vsebuje tudi informacije o monitoring

enja bioplina in nadgradnje procesa. V domeno tega poro
postopkov, sistemov ali režimov, ki bi bili uporabni z

podaja splošne informacije, povezane s ključnimi 
spremljamo pri kontroli naprave AR, da bi: 

fleksibilnost menjavanja hidravličnega in organ

raznolikost vrst vhodnih substratov  
do visoke stopnje (ko so substrati opredeljeni kot

organsko učinkovitost pretvorbe v bioplin/biometan
kakovostne digestate in biometan 

specifičnih in zahtevnih trgov z digestati 
imeli dostop do drugih trgov za proizveden biometan (n.pr. transport

neobratovanja naprave/procesa  
zmanjšali velikost naprave in znižali stroške obratovanja, n.pr. kemijskega doziranja in

obremenitev 
ali okoljske koristi naprave in zmanjšali njene vplive na okolje

činki pozitivno vplivali na ekonomičnost naprav 
prispevali k verodostojnosti tehnologij, tako da bi:  

na dolgoročni osnovi  
eno operativno fleksibilnost 

pripomogli k temu, da bi te naprave obravnavali kot dobrega soseda
ugodnosti v okoljskem in gospodarskem smislu  

i so jih dali vladi in javnosti 
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naprav z uporabo anaerobne 
Podaja tudi pregled številnih parametrov ter tehnik 

substratov za razgradnjo in iz 
Vsebuje tudi informacije o monitoringu v zvezi 

tega poročila pa ne spada 
, ki bi bili uporabni za naprave AR in 

 parametri, ki jih lahko 

n organskega nalaganja 

kot odpadki) 
/biometan 

. transportno gorivo in plinsko 

kemijskega doziranja in 

vplive na okolje 

naprav AR in biometanskih 

obravnavali kot dobrega soseda 



To bo tudi pripomoglo k temu, da bo
sisteme, ki bodo s tem dobili nova sredstva
politike in finančnih spodbujevalnih skladov

 

To bo tudi pripomoglo k temu, da bodo javnost in urbanisti hitreje sprejel
, ki bodo s tem dobili nova sredstva ali pa jih bodo še naprej dobivali s stra

podbujevalnih skladov.  
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hitreje sprejeli AR in biometanske 
pa jih bodo še naprej dobivali s strani vladne 

 



2. Potreba po monitoring

značilnosti substratov in

 

Anaerobna razgradnja - AR je biokemi
katerih organska snov minerali
ki jih povzročijo različne skupin
potekajo v eni posodi, digestorju
Rezultat procesa anaerobne razgradnje 
električne oziroma toplotne energije, ali pa ga uporabljamo kot gorivo za vozila
tudi digestat, ki mora imeti nizko lahko razgradlji
koristna hranila. Anaerobna razgradnja
bioplina, predstavlja okolju prijazno tehnologijo. Ti okolju prijazni u
odpadkov, zmanjšanje onesnaževa
praks z recikliranjem rastlinskih
digestatov in hranil, je trenutno predmet nadaljnjih
po vsem svetu več kot 8000 
manjših velikosti). Evropa ima trenutno najve
njihova uporaba še narašča
primerih pa na pridobivanje bioenergije
biometanskih naprav, ki izkoriš
plinsko omrežje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Poenostavlje

Hidroliza 

Kompleksen organski material (ogljikovi hidrati, beljakovine in lipidi), razdeljen v 
manjše molekule 

Acidogeneza/Fermentacija

Proizvodnja vodika H2

(HMK) 

Acetogeneza 

Alkoholi in HMK (>C2) pretvorjene v acetat, vodik H
vodik H2 in ogljikov dioksid CO

Metanogeneza 

Acetat, vodik in CO2, pretvorjeni v metan

 

Potreba po monitoringu lastnosti procesa anaerobne razgradnje 

substratov in izhodnih lastnosti 

je biokemični postopek, ki poteka v hermetič
mineralizira v glavnem v metan in ogljikov dioksid s pomo

skupine mikroorganizmov (slika 1). Različni stadiji 
digestorju (včasih poimenovanemu reaktor), ali v razli

anaerobne razgradnje  je metan, ki ga uporabljamo za pridobivanje obnovljive 
ne oziroma toplotne energije, ali pa ga uporabljamo kot gorivo za vozila

nizko lahko razgradljivo organsko vsebnost in ki 
naerobna razgradnja za obdelavo organskih odpadkov in proizvodnjo 

predstavlja okolju prijazno tehnologijo. Ti okolju prijazni učinki zajemajo obdelavo 
odpadkov, zmanjšanje onesnaževanja, pridobivanje obnovljive energije in izboljšanje kmetijskih 

rastlinskih hranil. Razširitev uporabe in koristi, pridobljen
je trenutno predmet nadaljnjih raziskovalno razvojnih aktivnosti

8000 naprav za anaerobno razgradnjo - AR (ne da bi šteli tudi
a ima trenutno največjo instalirano kapaciteto, v nekaterih 
ča, in sicer z osredotočanjem na obdelavo o

primerih pa na pridobivanje bioenergije. Po mnenju IEA, po svetu uporabljajo ve
, ki izkoriščajo različne substrate kot gorivo za vozila ali za 

Poenostavljen diagram različnih faz v procesu anaerobne razgradnje

ompleksen organski material (ogljikovi hidrati, beljakovine in lipidi), razdeljen v 

Acidogeneza/Fermentacija 

, ogljikovega dioksida CO2 in hlapne maščobne kisline 

Alkoholi in HMK (>C2) pretvorjene v acetat, vodik H2 in ogljikov dioksid CO
in ogljikov dioksid CO2 se lahko pretvorita nazaj v acetat 

, pretvorjeni v metan 
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anaerobne razgradnje - AR, 

ni postopek, ki poteka v hermetično zaprtih posodah, v 
zira v glavnem v metan in ogljikov dioksid s pomočjo niza reakcij, 

čni stadiji procesa, lahko 
ali v različnih posodah. 

je metan, ki ga uporabljamo za pridobivanje obnovljive 
ne oziroma toplotne energije, ali pa ga uporabljamo kot gorivo za vozila; rezultat tega je 

in ki bi lahko vseboval 
organskih odpadkov in proizvodnjo 

činki zajemajo obdelavo 
nja, pridobivanje obnovljive energije in izboljšanje kmetijskih 

koristi, pridobljenih iz teh 
raziskovalno razvojnih aktivnosti. Trenutno je 

ne da bi šteli tudi naprave 
jo instalirano kapaciteto, v nekaterih regijah pa 

na obdelavo odpadkov, v mnogih 
po svetu uporabljajo več kot 170 

kot gorivo za vozila ali za vbrizgavanje v 

anaerobne razgradnje 

ompleksen organski material (ogljikovi hidrati, beljakovine in lipidi), razdeljen v 

obne kisline 

in ogljikov dioksid CO2; 



 

Anaerobna razgradnja  je vsestranski
so različni komunalni, industrijski in
pa ta vsestranskost lahko s sabo prinese tudi dolo
spopadati s substrati, katerih 
celo vsakodnevno ali tedensko 
zanj. 

 

Razen velike raznolikosti substratov (ali 
ustvarjajo kompleksni in dinami
fizikalno-kemijski aspekti, ki v kon
strokovno znanje mikrobiolog
potekale večinoma v zadnjih štirih desetletjih, imajo za posledico stalno ažuriranje osnovnih 
pravil procesa in večje upoštevanje 
mešano kulturo bakterij in arhej 
in modelov akcije-reakcije v 
razumemo popolnoma. Stabilnost
stopnjami rasti glavnih metaboli
acetogenov in metanogenov. 

 

Čeprav je proces Anaerobne razgradnje 
AR) po naravi stabilen, lahko postane tudi nestabilen

a) preobremenitve organ
b) prisotnosti toksičnih ali

aktivnih mikroorganizmov ali zmanjšanja u
c) pomanjkanja hranil ali elementov v sledeh, ki so bistvenega pomena 

rast mikrobov, 
d) odklona od optimalnih te

 

Pri tem je pomembno razumeti, da ima vsaka faza svoje lastne
hidroliza in metanogeneza najbolj zahtevni
razgradnjo določenih substrat
odvisna od velikosti in oblike 
adsorpcije encimov. Metanogene
hitreje in pri katerih lahko sistem
izgube mikrobov v digestorjih, ker 

 

je vsestranski proces, ki lahko razgradi številne organske substrate, kot 
ni komunalni, industrijski in kmetijski ostanki in odpadki ter energ

a vsestranskost lahko s sabo prinese tudi določene izzive. Ta proces
 fizikalna in kemijska sestava ima širok razpon, 

celo vsakodnevno ali tedensko zelo spremenljivi, kar lahko v določenem smislu predstavlja oviro

Razen velike raznolikosti substratov (ali vhodnih surovin), ki jih je mogoče uporabiti, 
inamični sistemi, kjer se tesno prepletajo mehanski
ki v končni fazi vplivajo na njegove lastnosti. R

robiologov, kemikov, inženirjev in matematikov po vsem svetu, in ki so 
inoma v zadnjih štirih desetletjih, imajo za posledico stalno ažuriranje osnovnih 

upoštevanje kompleksnosti in raznolikosti procesa
arhej prednostne/tekmovalne narave. Vendar pa vs
v povezavi z mikrobnimi aktivnostmi in splošn

Stabilnost procesa je odvisna od kritičnega ravnotežja med simbiotskimi 
metaboličnih skupin bakterij in arhej, t.j. kislinotvornih 

 

obne razgradnje – AR (v nadaljnjm tekstu je uporabljena samo kratica 
lahko postane tudi nestabilen, in sicer zaradi različnih motenj, kot n

nskih ali hidravličnih vrednosti, 
nih ali zaviralnih sestavin, ki bi preprečile razgradnjo zaradi

zmov ali zmanjšanja učinkovitosti (aktivnosti) encimov
pomanjkanja hranil ali elementov v sledeh, ki so bistvenega pomena 

odklona od optimalnih temperatur za njihovo delovanje. 

Pri tem je pomembno razumeti, da ima vsaka faza svoje lastne značilnosti, od katerih sta 
za najbolj zahtevni. Hidroliza se je pokazala kot 

substratov in tudi nekaterih maščob. Splošna hidrolizna vrednost 
elikosti in oblike substrata, površine, mikrobne koncentra

etanogeneza je tipičen omejitveni faktor za substrate, ki se razgrajujejo 
stemi vključujejo krajši zadrževalni čas, ki bi lahko privedel do neto 

ov v digestorjih, ker metanogeni rastejo počasi. En digest
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, ki lahko razgradi številne organske substrate, kot 
energetske rastline. Vendar 

proces se mora dostikrat 
širok razpon, in ki so zaradi tega 

m smislu predstavlja oviro 

če uporabiti, proces AR 
mehanski, mikrobiološki in 

. Raziskave, ki zajemajo 
, kemikov, inženirjev in matematikov po vsem svetu, in ki so 

inoma v zadnjih štirih desetletjih, imajo za posledico stalno ažuriranje osnovnih 
kompleksnosti in raznolikosti procesa kot je ustvarjen z 

Vendar pa vse kompleksnosti 
splošnimi lastnostmi še ne 

nega ravnotežja med simbiotskimi 
kislinotvornih bakterij, 

AR (v nadaljnjm tekstu je uporabljena samo kratica 
zaradi različnih motenj, kot npr.: 

razgradnjo zaradi poškodbe 
inkovitosti (aktivnosti) encimov, 

pomanjkanja hranil ali elementov v sledeh, ki so bistvenega pomena za vzdrževanje in 

značilnosti, od katerih sta 
iza se je pokazala kot omejitveni faktor za 

Splošna hidrolizna vrednost je 
oncentracije, pridobivanja in 
substrate, ki se razgrajujejo 

as, ki bi lahko privedel do neto 
digestor morda ne bi trpel 



škode zaradi omejitev ene skupine 
zaradi več kot ene skupine mikrobov in zaradi tega ve

 

Spanjers in van Lier (2006) 
obdelavo odpadnih voda in ugotovila, da je bila pri
obratovanju omejeno na pH, temperatur
al. (2011) tudi poročajo, da mnoge naprave delujejo na osnovi analiz 
kot so pH, potencial/stopnja redukcije
situ ali in-line. Doslej so to opažal
znake večje motivacije v smeri
ter uporabe tehnik daljinskega monitoringa

 

V mnogih primerih so se nestabilnosti procesa izognili tako, da 
največjo zmogljivostjo z zmanjšano
večje naprave, kot bi bilo potrebno, ki delujejo 
s tem povezano neučinkovitostjo
povzročajo mikrobi, ki zahteva
v ustreznih pogojih. Zato podhranjenost 
do boljšega ravnanja z odpadki in boljše pretvorbe v bioplin, ker 
omejena tudi rast mikrobne kulture
razmerja hrana : mikroorganizmi
sistemsko napajanje relativno 
primer, za metanogene Methanosarc

stopnjam pretvorbe, ko v digest
digestat slabše kvalitete in bi se lahko pojavila potreba po izboljšanju digestata
“zglajevanja digestata” (anaerob
visoki organski obremenitvi in smrad
lahko za posledico fitotoksičnost, 

 

Pomembne razlike nastanejo tudi zaradi pred
ali bolj kompleksne predhodne obdelave), ki jo izvedejo zato, da bi 
hidrolize substratov, te pa lahko neposredno vplivajo na, na primer,
hlapnih maščobnih kislin (HMK)
različni drugi faktorji, ki pomagajo pri odlo
dejavnik pa je vsekakor tudi 
(angl. Upflow Anaerobic Sludge 
obratujejo pri nizkem nivoju neraztopljenih trdnih delcev 
organsko stopnjo obremenitve 
primerjamo z bolj konvencionalnimi

 

omejitev ene skupine mikrobov. Dejansko pri mnogih sistemih 
 kot ene skupine mikrobov in zaradi tega več kot ene faze razgradnje

van Lier (2006) sta pregledala približno 400 kompletnih naprav
in ugotovila, da je bila pri 95 % naprav in-situ 

pH, temperaturo, pretok vode, pretok, nivo in tlak
ajo, da mnoge naprave delujejo na osnovi analiz ex-

redukcije-oksidacije in količina proizvedenega
Doslej so to opažali tudi avtorji tega poročila. Vendar pa je industrija 

v smeri boljšega razumevanja procesa in bolj poglobljen
tehnik daljinskega monitoringa. 

e nestabilnosti procesa izognili tako, da je proces AR
jo zmogljivostjo z zmanjšano količino proizvedenega substrata. To pa pomeni

rebno, ki delujejo z višjimi investicijskimi in obratovalnimi stroški i
inkovitostjo. Namesto tega bi bilo potrebno upoštevati, da ta proces 

, ki zahtevajo organske substrate za hrano in da se ti mikrobi razvijajo samo
podhranjenost in dolgi zadrževalni časi v digestorjih ne privede

do boljšega ravnanja z odpadki in boljše pretvorbe v bioplin, ker je zaradi pomanjkanja 
kulture. Mikrobiologija v procesu AR je še kompleksnejša, ker 

mikroorganizmi, se bodo mikrobi  z visoko stopnjo pretvorbe
relativno visoko ali če je digestor utrpel določene

Methanosarcina sp. (npr. De Vrieze et al., 
digestorjih prevladujejo samo te vrste mikrobov, lahko ti proizvedejo 

digestat slabše kvalitete in bi se lahko pojavila potreba po izboljšanju digestata
(anaerobno ali kako drugače), ker bi bil digestat 

in smradu zaradi velike vsebnosti hlapnih maš
čnost, če ga uporabijo v tleh. 

Pomembne razlike nastanejo tudi zaradi predhodne obdelave substrata (
ali bolj kompleksne predhodne obdelave), ki jo izvedejo zato, da bi ak

te pa lahko neposredno vplivajo na, na primer, pH, 
obnih kislin (HMK), ko substrati vstopijo v digestor. Razen tega pa obstajajo še 

ji, ki pomagajo pri odločitvi o tem, kako upravljati digest
pa je vsekakor tudi proces razgradnje. Na primer, visoko sposobni 

ludge Blanket - UASB reactors), ki so običajno 
neraztopljenih trdnih delcev in maščob navadno

organsko stopnjo obremenitve ob krajših hidravličnih zadrževalnih 
primerjamo z bolj konvencionalnimi digestorji v obliki posode za kontinuirano mešanje (angl. 
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pri mnogih sistemih nastanejo omejitve 
 kot ene faze razgradnje. 

naprav AR pretežno za 
situ in merjenje v liniji v 

nivo in tlak bioplina. Madsen et 

-situ in samo senzorje 
ga plina uporabljajo in-
industrija začela kazati 

in bolj poglobljenega monitoringa 

proces AR potekal precej pod 
o pa pomeni, da gradijo 

z višjimi investicijskimi in obratovalnimi stroški in 
Namesto tega bi bilo potrebno upoštevati, da ta proces 

in da se ti mikrobi razvijajo samo 
v digestorjih ne privedejo nujno 

zaradi pomanjkanja hrane 
je še kompleksnejša, ker poleg 

mikrobi  z visoko stopnjo pretvorbe razvili samo, če je 
ene okvare. To velja, na 

 2012). Kljub visokim 
jih prevladujejo samo te vrste mikrobov, lahko ti proizvedejo 

digestat slabše kvalitete in bi se lahko pojavila potreba po izboljšanju digestata – korak 
bil digestat podvržen relativno 

maščobnih kislin, ki ima 

elave substrata (pogojev skladiščenja 
ktivno povečali stopnjo 
pH, nivo amonijaka in 

Razen tega pa obstajajo še 
digestorje, pomemben 

visoko sposobni digestorji, kot so 
čajno zasnovani tako, da 

ob navadno lahko oskrbijo višjo 
 časih (HZČ), če jih 

digestorji v obliki posode za kontinuirano mešanje (angl. 



Continuously Stirred Tank R
zadrževanja mikrobov v granulah digestorja
morebitnega mikrobnega izpiranja
stopnjo zaščite občutljivih metanogen

 

Obstaja precej literature, ki obravnava nekatere znane pogoje
nekaj načinov optimizacije uč
Vendar pa, poleg sprememb pri substratih in zelo zapletenem biokemi
imelo kar nekaj biokemičnih interakcij antagonisti
nekaterih primerih težko predvideti 
učinkov nastanejo, na primer, ko razgradnja poteka v prisotnosti razli
kar potem povzroča težave pri ugot
primanjkuje ali pa ga je preve
razpoložljivost in biološka dostopnost dolo
katerih prisotnost lahko ugotovimo s pomo
razpoložljivost/dostopnost mikrobnim kulturam in celo dolo
substrata ali s kemičnim doziranjem, t.j. alkali
razpoložljivost esencialnih element

 

Ob vseh teh možnih razlikah in kompleksnostih pa, namesto da bi na
prevelike razgradne procese, s pomo
tudi drugi načini povečevanja 
monitoringom substratov kakor tudi matrice postopka AR
Poznavanje uspešnosti, zmožnosti in 
upravljavce in njihovo sposobnost 
povezano z menjavanjem substrat
spreminjanjem organskih in
substrata ali naknadne obdelave 
procesa odstranjevanja amonijaka

 

Pomembno je nadaljevati raziskave, da bi s tem bolje razumeli postopek
monitoringa in kontrole naprav AR ter celo zmanjšali stroške.
nadaljnjih spoznanj ne pride samo v laboratorijskih pogojih temve
izkušenj v polnem obsegu, kjer so 
monitoringa in kontrole pa so bolj 

 

 

Reactors - CSTRs). Do tega pride zaradi njihove sposobnosti 
v granulah digestorja, s tem pa do pomembnega 

morebitnega mikrobnega izpiranja. Razen tega pa granularna struktur
metanogenov, ki se običajno nahajajo v jedru granule.

, ki obravnava nekatere znane pogoje inhibicije
inov optimizacije učinkovitosti sistema (Chenet et al., 2008; Fricke 

Vendar pa, poleg sprememb pri substratih in zelo zapletenem biokemičnem procesu, bi lahko 
nih interakcij antagonistične učinke. Zaradi vseh teh dejavnikov je v 

nekaterih primerih težko predvideti lastnosti samega procesa. Nekateri od teh kompleksnih 
inkov nastanejo, na primer, ko razgradnja poteka v prisotnosti različnih kovin in 

a težave pri ugotavljanju dokončne vrednosti element
ali pa ga je preveč. Obstajajo pa tudi drugi pomembni dejavniki

dostopnost določenih sestavin, t.j. esencialn
lahko ugotovimo s pomočjo analize. Vendar pa je težje opredeliti njihovo 

razpoložljivost/dostopnost mikrobnim kulturam in celo določene spojine (ki so dodane kot del 
nim doziranjem, t.j. alkaličnost ali kontrola H2

elementov in povzročijo, na primer, oborine. 

razlikah in kompleksnostih pa, namesto da bi na
procese, s pomočjo katerih bi poskušali ublažiti možne

evanja uspešnosti naprav AR. To lahko dosežemo z aktivnim in pogostim
ov kakor tudi matrice postopka AR in njenih

zmožnosti in tendenc njihovega procesa AR je klju
in njihovo sposobnost sprejemanja ustreznih kontrolnih odloč

substratov, dodajanjem pH pufrov, hranil in elementov v sledovih, 
organskih in hidravličnih stopenj obremenitve, uvajanj

naknadne obdelave digestata, ali izvajanjem (na občasni 
amonijaka ter drugih ukrepov. 

je nadaljevati raziskave, da bi s tem bolje razumeli postopek
in kontrole naprav AR ter celo zmanjšali stroške. Pomembno pa je tudi, da do 

nadaljnjih spoznanj ne pride samo v laboratorijskih pogojih temveč tudi na osnovi industrijskih in 
, kjer so pogoji obratovanja na splošno bolj 

in kontrole pa so bolj splošno uporabne in jih je zato laže v polnosti 
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Do tega pride zaradi njihove sposobnosti 
pomembnega zmanjšanja 

tura omogoča določeno 
granule. 

cije sistemov AR in kar 
2008; Fricke et al., 2006). 

Vendar pa, poleg sprememb pri substratih in zelo zapletenem biokemičnem procesu, bi lahko 
nke. Zaradi vseh teh dejavnikov je v 

Nekateri od teh kompleksnih 
čnih kovin in amonijaka, 
elementa, ki ga bodisi 

Obstajajo pa tudi drugi pomembni dejavniki, kot so biološka 
esencialnih kovin v sledovih, 

jo analize. Vendar pa je težje opredeliti njihovo 
ene spojine (ki so dodane kot del 

2S) lahko spremenijo 

razlikah in kompleksnostih pa, namesto da bi načrtovali in upravljali 
jo katerih bi poskušali ublažiti možne probleme, obstajajo 

naprav AR. To lahko dosežemo z aktivnim in pogostim 
in njenih izhodnih lastnosti. 

je ključnega pomena za 
ustreznih kontrolnih odločitev. Vse to je lahko 

hranil in elementov v sledovih, 
uvajanjem predobdelave 
časni osnovi) pomožnega 

je nadaljevati raziskave, da bi s tem bolje razumeli postopek in optimizirali tehnike 
Pomembno pa je tudi, da do 
 tudi na osnovi industrijskih in 

bolj spremenljivi, oblike 
v polnosti ovrednotiti. 



Seveda pa obstajajo tudi meje tega, kar lahko dosežejo režimi monitoring
Pomembno je razumeti, da ni vedno mogo
substrati ali drugače od svojih
precejšnje spremembe njene zasnove, 
povzročile določeno prekinitev nor
pomemben investicijski vložek.

 

Razen tega pa bi se pri opravljanju monitoring
delovanja in učinkovitosti digestorja
zadostili, na primer, pogojem 

Podobno je treba stalno ali vsaj pogosto spremljati kvaliteto 
da je potrebno ob vsakem č
obveznost spremljanja in shranjevanja pomembnih parametrov
biometana. Kot je za pričakovati, 
biometan vbrizgajo v plinsko omr
vozila, ki zahteva shranjevanje pod visokim tlakom
Razen zakonskih zahtev je treba spremljati dolo
naprave in jih shraniti zaradi kasnejšega preverjanja in 
nadgradne tehnologije. Monitoring 
obratovanje, temveč tudi med njenim obratovanjem
pokažejo poslabšanje lastnosti
podatki lahko tudi pripomorejo k 
števila pripomočkov/orodja ali
tipičnih prametrov naprave pripomore k 
servisiranja (servis strojne opreme
kemikalij), in na ta način pripomore k 

 

 

 

 

 

Seveda pa obstajajo tudi meje tega, kar lahko dosežejo režimi monitoring
Pomembno je razumeti, da ni vedno mogoče, da naprava obratuje s signifikantno

svojih splošnih tehničnih zahtev, ne da bi bile pri tem potrebne 
precejšnje spremembe njene zasnove, za kar bi bil potreben določen č

eno prekinitev normalnega procesa obratovanja, lahko pa bi tudi zahtevale 
pomemben investicijski vložek. 

pri opravljanju monitoringa in kontrolnih ukrepov 
inkovitosti digestorja pojavili razlogi za monitoring kvalitete

pogojem praznjenja substrata ali kriterijem za izhodne odpadke

Podobno je treba stalno ali vsaj pogosto spremljati kvaliteto bioplina in biomet
ob vsakem času zagotoviti kvaliteto proizvedenega biometan

obveznost spremljanja in shranjevanja pomembnih parametrov v odvisnosti od kon
akovati, je treba zadostiti najbolj restriktivnim obveznosti

plinsko omrežje za zemeljski plin. Tudi pri dobavi biometan
ranjevanje pod visokim tlakom, je potrebna določena stopnja monitoring

Razen zakonskih zahtev je treba spremljati določen niz parametrov 
jih shraniti zaradi kasnejšega preverjanja in interpretacije

Monitoring je potreben ne samo med usposabljanjem naprave za 
 tudi med njenim obratovanjem. Podatki monitoring

lastnosti naprave pri analizi življenjske dobe njenega obratovanja.
morejo k izboljšanju lastnosti, izboljšanju učinkovitosti, zmanjšanju 

ali odpravi ozkih grl. Nazadnje pa ustrezno vzdrževan niz podatkov 
pripomore k pričakovanemu razporedu vzdrževanja in primernega 

strojne opreme, zamenjava potrošnega materiala
in pripomore k maksimalni celotni razpoložljivosti naprave
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Seveda pa obstajajo tudi meje tega, kar lahko dosežejo režimi monitoringa in kontrole. 
signifikantno različnimi 

, ne da bi bile pri tem potrebne 
čen čas, in ki bi pri tem 

malnega procesa obratovanja, lahko pa bi tudi zahtevale 

in kontrolnih ukrepov v korist izboljšave 
kvalitete digestata, da bi 

kriterijem za izhodne odpadke. 

plina in biometana. Ker je jasno, 
biometana, obstaja tudi 

v odvisnosti od končne uporabe 
obveznostim takrat, ko 

biometana, kot goriva za 
čena stopnja monitoringa. 

en niz parametrov bioplinske nadgradne 
cije, odvisno od izbrane 

ne samo med usposabljanjem naprave za 
Podatki monitoringa so koristni in lahko 

naprave pri analizi življenjske dobe njenega obratovanja. Ti 
činkovitosti, zmanjšanju 

o vzdrževan niz podatkov 
vzdrževanja in primernega 

potrošnega materiala, ponovno polnjenje 
razpoložljivosti naprave. 



3. Pripomoček za paramet

 

Na vsaki matrici/stopnji AR in biometanske naprave obstajajo številni parametri, ki jih lahko 
spremljamo (slika 2). Navedene 
osnovi informacij iz literature 
nadgradnje AR in bioplinskih procesov in delu na 

 
Slika 2. Medsebojni vpliv razli

 

Določili so parametre glede na matrico/
(slika 3). Končno poročilo v povezavi
vsakega parametra. Kombina
razumevanje delovanja naprav in številne koristi
biometana. Ni pa potrebno meriti vseh parametrov za vse naprave. Vendar pa je v nekaterih 
primerih potrebno meriti dodatne parametr

 
Zlasti kar zadeva napravo AR, substrate in digestate, niso raziskovalna skupnost ali 
določili nikakršnega standardnega na
tem, kakšen naj bi bil najboljši izbor parametrov za monitoring, samo za nekatere pa so 
opredelili optimalne nivoje in koncentracije. Optimalne ali
niso opredelili. Koristno bi bilo pove
dodatne stroške, t.j. zunanje stroške laboratorijskih analiz, vlaganja v senzorje in 
bi bili nameščeni v napravi, ali stroške z osebjem, ki bi opravljalo analize ex situ ali kalibracijo in 
vzdrževanje senzorjev. Ko bi enkr
upravljavcih, ki bi znali interpretirati senzori
medsebojno povezati in ugotoviti možne 

čiščenje in 

nadgradnja

bioplina

splošni

parametr

naprave

 

arametre in režime monitoringa 

Na vsaki matrici/stopnji AR in biometanske naprave obstajajo številni parametri, ki jih lahko 
Navedene parametre monitoringa so izbrali avtorji tega pris

literature kakor tudi na osnovi let praktičnih izkušenj pri prou
procesov in delu na delujočih kompletnih napravah po vsej Evropi

edsebojni vpliv različnih faz v anaerobni razgradnji in biometa

ili so parametre glede na matrico/fazo AR in biometanske naprave, v kateri jih lahko merijo 
ilo v povezavi z izpolnitvijo Naloge 5.2 zajema podrobnejšo razlago 

ombinacija določenega števila teh parametrov bo 
delovanja naprav in številne koristi, vključno z optimizacijo proizvodnje bioplina in 

Ni pa potrebno meriti vseh parametrov za vse naprave. Vendar pa je v nekaterih 
iti dodatne parametre, kar je odvisno od posebnih okoliš

Zlasti kar zadeva napravo AR, substrate in digestate, niso raziskovalna skupnost ali 
ili nikakršnega standardnega načina monitoringa, t.j. niso dosegli nikakršnega dogovora o 

m, kakšen naj bi bil najboljši izbor parametrov za monitoring, samo za nekatere pa so 
opredelili optimalne nivoje in koncentracije. Optimalne ali minimalne pogostosti
niso opredelili. Koristno bi bilo povečati pogostost meritev, vendar je zna
dodatne stroške, t.j. zunanje stroške laboratorijskih analiz, vlaganja v senzorje in 

ali stroške z osebjem, ki bi opravljalo analize ex situ ali kalibracijo in 
vzdrževanje senzorjev. Ko bi enkrat vpeljali režim monitoringa, bi se pojavila tudi potre

, ki bi znali interpretirati senzorične podatke ali rezultate biokemi
medsebojno povezati in ugotoviti možne interference analiz in sklepati o stanju naprave, na

substrat

anaerobna

razgradnja

digestat

čiščenje in 

nadgradnja

plina

splošni

parametri

naprave
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Na vsaki matrici/stopnji AR in biometanske naprave obstajajo številni parametri, ki jih lahko 
so izbrali avtorji tega prispevka na 

nih izkušenj pri proučevanju 
napravah po vsej Evropi. 

 

metanski napravi 

AR in biometanske naprave, v kateri jih lahko merijo 
zajema podrobnejšo razlago 

rov bo omogočila dobro 
zacijo proizvodnje bioplina in 

Ni pa potrebno meriti vseh parametrov za vse naprave. Vendar pa je v nekaterih 
, kar je odvisno od posebnih okoliščin. 

Zlasti kar zadeva napravo AR, substrate in digestate, niso raziskovalna skupnost ali upravljavci 
, t.j. niso dosegli nikakršnega dogovora o 

m, kakšen naj bi bil najboljši izbor parametrov za monitoring, samo za nekatere pa so 
pogostosti merjenja tudi 

ati pogostost meritev, vendar je znano, da to sproži 
dodatne stroške, t.j. zunanje stroške laboratorijskih analiz, vlaganja v senzorje in analizatorje, ki 

ali stroške z osebjem, ki bi opravljalo analize ex situ ali kalibracijo in 
, bi se pojavila tudi potreba po 

ne podatke ali rezultate biokemičnih analiz, jih nato 
in sklepati o stanju naprave, na 



osnovi česar bi izvedli kontrolni(e) ukrep(e) ali popravni(e) korak(e). Da bi bil izziv še ve
bilo vse to potrebno opraviti hitro, ker bi 

 

Protokole monitoringa v zvezi s
vendar je stanje v vsaki državi bistveno druga
monitoring kvalitete biometan
sestavin, kot so ogljikov dioksi
pravzaprav v večini primerov ni nikjer omenjen direktno, lastnosti plina in njegova kvaliteta pa so 
opredeljeni v smislu zahtev 
gostoto. Pogostost monitoring
treba stalno spremljati (pogosto je dovolj merjenje v 15 minutnih intervalih). Vendar pa so 
natančen pristop k monitoringu in protokoli obi
zahtevo upravljavca naravnega plinskega omrežja.

 

Stanje in lastnosti procesa AR 
potreba po kisiku (KPK), suh
suhe snovi ali hlapnih trdnih
kisline (HMK), pH, alkaličnost
CO2). Na kratko, za posamezne
parametrični monitoring za naprave AR. Za pH so ugotovili, da ima 
ekstremna variabilnost delnih 
Lahko merimo tudi dodatne parametr
raznolikost populacij) in mikrobnimi aktivnostmi. 
povzročile precejšnje zanimanje. 
uporabimo za vrednotenje lastnosti
podrobno v končnem poročilu, tudi v povezavi z nalogo 5.2.
 
 
 

 

esar bi izvedli kontrolni(e) ukrep(e) ali popravni(e) korak(e). Da bi bil izziv še ve
opraviti hitro, ker bi se drugače lahko poslabšala funkcionalnost procesa

v zvezi s proizvodnjo biometana so deloma vpeljali
vendar je stanje v vsaki državi bistveno drugačno. Značilno pa je, da 

biometana in obstajajo omejitve za določene vrste, t.j
sestavin, kot so ogljikov dioksid, vodikov sulfid, skupno žveplo, amonijak

ini primerov ni nikjer omenjen direktno, lastnosti plina in njegova kvaliteta pa so 
 glede na toplotno vrednost, Wobbe indeks

monitoringa in zahteve v zvezi z zapisom podatkov se lahko 
treba stalno spremljati (pogosto je dovolj merjenje v 15 minutnih intervalih). Vendar pa so 

monitoringu in protokoli običajno predpisani z zakonom ali pa predstavljajo 
htevo upravljavca naravnega plinskega omrežja. 

AR lahko spremljamo z merjenjem konverzije 
suha snov ali skupni trdni delci (STD), ali odstranjevanja 

h delcev (HTD), akumulacije vmesnih snovi 
čnost, H2, CO in nastajanja proizvoda (hitrost pro

za posamezne HMK so se na splošno sporazumeli, 
monitoring za naprave AR. Za pH so ugotovili, da ima 

delnih tlakov H2 pa v mnogih primerih predstavlja težavo pri interpretaciji. 
Lahko merimo tudi dodatne parametre, ki so povezani z mikrobnimi 

mikrobnimi aktivnostmi. V zadnjem času so te mikrobne analize 
ile precejšnje zanimanje. Slika 4 ponazarja možne aspekte monitoring

lastnosti digestorjev, mnogi od teh parametrov pa so opisani bolj 
čilu, tudi v povezavi z nalogo 5.2. 
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esar bi izvedli kontrolni(e) ukrep(e) ali popravni(e) korak(e). Da bi bil izziv še večji, bi 
funkcionalnost procesa. 

deloma vpeljali in tudi delujejo, 
 je natančno definiran 
j. običajno nezaželenih 

amonijak, kisik in vlaga. Metan 
ini primerov ni nikjer omenjen direktno, lastnosti plina in njegova kvaliteta pa so 

ks, gostoto ali relativno 
in zahteve v zvezi z zapisom podatkov se lahko razlikujejo in jih 

treba stalno spremljati (pogosto je dovolj merjenje v 15 minutnih intervalih). Vendar pa so 
zakonom ali pa predstavljajo 

lahko spremljamo z merjenjem konverzije substrata, kemijska 
odstranjevanja organske 

akumulacije vmesnih snovi - hlapne maščobne 
proizvodnje plina, CH4, 

so se na splošno sporazumeli, da so koristne kot 
monitoring za naprave AR. Za pH so ugotovili, da ima odloženo odzivnost, 

pa v mnogih primerih predstavlja težavo pri interpretaciji. 
z mikrobnimi skupnostmi (obilje in 

asu so te mikrobne analize 
Slika 4 ponazarja možne aspekte monitoringa, ki jih lahko 

orjev, mnogi od teh parametrov pa so opisani bolj 



Slika 3. Parametri monitoringa

 

Organ

hidravlične stopnje 

obremenitve

Zadrževalni čas

Razmerje C:N

Organ

amonijak

Kovinski ioni

kalcij, kalij, magnezij

Bikarbonat

Alkaličnost/ Buffering 

kapaciteta

Temperatur

Oksidacija

HMK (skupne in

speciacijske) in  dolge 

verige maščobnih 

Ma

Hitrost pretoka in 

sestava bioplina

CO2, O

Raztopljen vodik

Bakteri

STD 

HTD 

KPK 

Razmerja 

C:H:N:P:K:S  

Elementi v sledovih 

Organski ogljik in 

amonijak 

Organski dušik in 

amonijak 

Kovine (vključno z 

lahkimi in težkimi) 

Temperatura 

pH in alkaličnost 

Patogeni 

Biocidi 

Potencial bioplina 

in metana  

Velikost delcev 

 

monitoringa za vsako fazo/matrico, pomembno za delovanje naprave AR

Hitrost pretoka 

Vsebnost plina

CH

Druge vsebnosti 

delcev, siloksani

hlapne organske 

snovi, merkaptani

kisik in halogeni

Kalorična vrednost 

in Wobbe

TS 

VS 

KPK in biokemijska 

potreba po kisiku 

(BPK) 

pH 

vsebnost N, P, K, 

Na, Ca, Mg in S  

Patogeni 

Rezidualni 

potencial 

Bioplina/Metana  

HMK 

Fizikalni 

onesnaževalci 

(steklo / plastika, 

itd) 

Potencialni toksični 

elementi ali 

inhibitorji za 

rastline, živali in 

mikrobne 

receptorje (n.pr. 

težke kovine) 

 

Organske in 

hidravlične stopnje 

obremenitve 

Zadrževalni čas 

TS in VS 

Razmerje C:N 

Organski dušik in 

amonijak 

Kovinski ioni (natrij, 

j, kalij, magnezij) 

pH 

Bikarbonat 

čnost/ Buffering 

kapaciteta 

Temperatura 

Oksidacija-redukcija 

HMK (skupne in 

speciacijske) in  dolge 

verige maščobnih 

kislin) 

Makro in mikro 

hranila 

Hitrost pretoka in 

sestava bioplina (CH4, 

, O2, NH3, H2S and 

H2) 

Raztopljen vodik 

terijski encimi  

 

13 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co, pomembno za delovanje naprave AR 

Hitrost pretoka 

bioplina in 

biometana  

Vsebnost plina in  

CH4, CO2, O2, H2S, 

H2O in NH3 

Druge vsebnosti – 

delcev, siloksani, 

hlapne organske 

snovi, merkaptani, 

kisik in halogeni 

Kalorična vrednost 

in Wobbejev indeks 

Mikrobni 

povzročitelji 

 



 

Slika 4. T

 

Slika 5 uvaja terminologijo, ki jo uporabljajo za prikaz izvajanja monitoringa in pridobivanja 
podatkov, in ki v tem primeru ponazarja monitoring matrice v digestorju

 

 

 TRDNI 

Biokemijski parametri v trdni fazi

Hlapni trdni delci 

Skupni trdni delci

Ne-anaerobno 
razgradljiv 

Celice

e 

Neaktivni 

delcioli

Koencimi 
Imunologija 
Membranski lipidi 

  Aktivnostni test 

Aktivni

CH
4
 

Ogljikohidrati, 
beljakovine in 
maščobe 

Metanogeni 

 

Testi lastnosti za 3-faze anaerobnih digestorjev

uvaja terminologijo, ki jo uporabljajo za prikaz izvajanja monitoringa in pridobivanja 
podatkov, in ki v tem primeru ponazarja monitoring matrice v digestorju. 

 TEKOČ

Kemijski parametr

BA 

VFAs 

pH 

Prevodnost

Biokemijski parametri v trdni fazi 
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uvaja terminologijo, ki jo uporabljajo za prikaz izvajanja monitoringa in pridobivanja 

TEKOČI 

Kemijski parametri v tekoči fazi 

ORP 

Prevodnost Kovine 

        Amonij 



Slika 5. Koncepti/terminologija
podatkov 

 

Uspešnost katerega koli sistema monitoringa
senzorjev in primerni načini vzor
naprave AR, učinek pa je boljši, 
pogoji časa in shranjevanja lahko vplivajo na
večinoma tudi velja. Pri monitoringu 
probleme kvalitete vzorčenja 
premešan), pa v mnogih prime
stiku s tekočimi/trdnimi matricami. Razen tega pa pomemben vidik pri odlo
lokacija senzorja/ali sonde ali 
in situ in in-line v stiku s trdnimi in teko
treba pogosto vključiti režime č
so včasih postavljeni na mestih, kjer je slabo mešanje vsebnosti digestorja ali pa pride do 
odlaganja kakšnega neorganskega materiala
odčitavanje, razen če senzor ne meri ravno te
treba postavitev odprtin za jemanje 
naprave je treba vgraditi določ
senzorjev. Vse to predstavlja dobro strategijo, ki zajema vzor
parametrov in pogost monitoring, ki upošteva tudi dolo
zamašenosti senzorjev in drugih ovir.

Idealne metode monitoringa bi moral
omogočale pridobivanje podat

Sestava plina

Analiza 
izven 
naprave 

 
 

Analiza na 
mestu 

Zunanja laboratorijska 
analiza 

Digestor

 

ija, uporabljena za definicijo režimov monitoringa 

Uspešnost katerega koli sistema monitoringa procesa določajo tudi ustrezna postavitev 
čini vzorčenja ali protokoli. To velja za katerokoli matrico ali 

oljši, če so matrice pomembno raznolike in 
asa in shranjevanja lahko vplivajo na njihove značilnosti, kar v primeru sistemov AR 

Pri monitoringu in-situ, kljub temu da so senzorji 
enja in merjenje nereprezentativnih vzorcev (ko je digestor dobro 

premešan), pa v mnogih primerih pride do problemov z umazanostjo, zlasti pri senzorjih, ki so v 
imi/trdnimi matricami. Razen tega pa pomemben vidik pri odlo

ali odprtine za odvzem vzorcev. Umazanost senzorjev, postavljenih 
line v stiku s trdnimi in tekočimi matricami, se bo po vsej verjetnosti zgodilo, zato je 

iti režime čiščenja in vzdrževanja, razen če se senzor
asih postavljeni na mestih, kjer je slabo mešanje vsebnosti digestorja ali pa pride do 

odlaganja kakšnega neorganskega materiala, ali pa na vrh digestorja, kjer pena in skorja ovirata 
e senzor ne meri ravno teh posebnih pogojev. Zaradi vseh teh vzrokov je 

odprtin za jemanje vzorcev in senzorjev skrbno premisliti in v fazi na
naprave je treba vgraditi določeno stopnjo fleksibilnosti pri pozicioniranju 

. Vse to predstavlja dobro strategijo, ki zajema vzorčenje na več
in pogost monitoring, ki upošteva tudi določeno stopnjo heterogenosti vzorcev, 
senzorjev in drugih ovir. 

bi morale biti na mestu ali liniji, avtomatične in
datkov v realnem času. Rezultat tega bi bile 
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monitoringa vzorcev in zbiranja 

tudi ustrezna postavitev 
ali protokoli. To velja za katerokoli matrico ali fazo 

e so matrice pomembno raznolike in za vzorce, pri katerih 
ilnosti, kar v primeru sistemov AR 

ji najmanj dovzetni za 
nereprezentativnih vzorcev (ko je digestor dobro 

, zlasti pri senzorjih, ki so v 
imi/trdnimi matricami. Razen tega pa pomemben vidik pri odločanju predstavlja 

senzorjev, postavljenih 
imi matricami, se bo po vsej verjetnosti zgodilo, zato je 

senzor ne čisti sam. Senzorji 
asih postavljeni na mestih, kjer je slabo mešanje vsebnosti digestorja ali pa pride do 

ali pa na vrh digestorja, kjer pena in skorja ovirata 
. Zaradi vseh teh vzrokov je 

zorjev skrbno premisliti in v fazi načrtovanja 
eno stopnjo fleksibilnosti pri pozicioniranju odvzemnih odprtin in 

na več mestih, merjenje več 
eno stopnjo heterogenosti vzorcev, 

čne in stalne, ker bi s tem 
tega bi bile minimalne ovire in 

 
ridobljeni 

(v realnem  

pretekli podatki) 

Tok podatkov 



zgodnje odkrivanje neravnotežja
sistema. To bi omogočalo tudi 
Vendar pa trenutno s pomočjo podatkov, pridobljenih on
času avtomatsko meriti vseh pomembnih
tehničnih težav in stroškov je to neprakti
senzorjev, sond ali analizatorjev 
predobdelava vzorca, da bi se izognili
vzorcev s posebno snovjo. 

 

Pri izbiri metode merjenja je treba upoštevati zahtevano to
inštrumenta. Inštrumente, ki bi jih uporabili 
kalibrirati. Upoštevati bi bilo treb
morali uporabljati samo v okolju, za kakršnega so bili predvideni

 

Metodologije odvzema vzorcev 
monitoring na liniji (posebno, 
reprezentativnost in svežost/ohranjenost 
s prekinitvami preko dneva ali ves teden, se bodo pokazal
digestorja in bioplina v tem obdobju. Na primer, 
pa je polnjenje občutno zmanjšano, bodo vsebnost digestorja
ponedeljek od tistih v torek kot

 

Prekinjajoči ali neučinkoviti režimi mešanja digestorja lahko privedejo tudi
znotraj digestorja. To pa lahko vpliva na homogenost odvzetega vzorca. Tudi vzorci, ki jih 
odstranimo iz digestorja in ki omogo
CO2, bodo vplivali na meritve
opozoriti. Plastične posode, ki jih uporabljajo za odvzem vzorcev lahko
HMK in drugih sestavin. 

 

 

zgodnje odkrivanje neravnotežja in pomembnih sprememb v stanju mikrobov in 
alo tudi sprejemanje takojšnjih kontrolnih ukrepov 
čjo podatkov, pridobljenih on-line, še ne moremo stalno in v realnem 

asu avtomatsko meriti vseh pomembnih parametrov na mestu ali in-
nih težav in stroškov je to nepraktično, ker sta v nekaterih primerih nabava in delovanje 

analizatorjev relativno draga, v nekaterih drugih primerih pa je potrebna 
predobdelava vzorca, da bi se izognili, na primer, problemom z zamašitvijo

Pri izbiri metode merjenja je treba upoštevati zahtevano točnost merjenja in kvaliteto 
, ki bi jih uporabili za to področje, bi bilo potrebno redno vzdrževa

kalibrirati. Upoštevati bi bilo treba princip merjenja in možne ovire, inštrumente ali senzorje pa bi 
morali uporabljati samo v okolju, za kakršnega so bili predvideni. 

odvzema vzorcev vplivajo predvsem na analizo ex-situ 
posebno, kadar obratuje s prekinitvami), ker je včasih težko zagotavljati

ohranjenost vzorca. Razen tega pa, če dovajanje 
s prekinitvami preko dneva ali ves teden, se bodo pokazale razlike med monitoringom vsebnosti 
digestorja in bioplina v tem obdobju. Na primer, če digestorja ne polnimo preko konca tedna ali 

utno zmanjšano, bodo vsebnost digestorja in profil
kot če so v predhodnih dneh digestor polnili bolj intenzivno

inkoviti režimi mešanja digestorja lahko privedejo tudi 
To pa lahko vpliva na homogenost odvzetega vzorca. Tudi vzorci, ki jih 

ki omogočajo sproščanje raztopljenih plinov, 
bodo vplivali na meritve, kot so pH in alkaličnost. Tudi na druge vidike bi bilo potrebno 

ne posode, ki jih uporabljajo za odvzem vzorcev lahko a
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in pomembnih sprememb v stanju mikrobov in lastnosti 
nih ukrepov celo na daljavo. 

še ne moremo stalno in v realnem 
-line. Zaradi nekaterih 

no, ker sta v nekaterih primerih nabava in delovanje 
draga, v nekaterih drugih primerih pa je potrebna 

er, problemom z zamašitvijo, zlasti pri merjenju 

nost merjenja in kvaliteto 
bilo potrebno redno vzdrževati in 

princip merjenja in možne ovire, inštrumente ali senzorje pa bi 

situ kakor tudi na sprotni 
časih težko zagotavljati 

dovajanje substratov poteka 
e razlike med monitoringom vsebnosti 

ne polnimo preko konca tedna ali 
in profili bioplina različni v 

e so v predhodnih dneh digestor polnili bolj intenzivno. 

 do neenake vsebnosti 
To pa lahko vpliva na homogenost odvzetega vzorca. Tudi vzorci, ki jih 

 kot je ogljikov dioksid 
nost. Tudi na druge vidike bi bilo potrebno 

absorbirajo majhen del 



Naj povzamemo, da je vzrok za
monitoringa v smislu izbora parametrov in pogostosti 
analize v veliki meri zapletenost procesa AR in širok 
spekter uporabljenih substratov, vrste digestorja,
obratovalnih pogojev in ciljev naprave. Razli
monitoringa veljajo tudi v odvisnosti od obratovalne 
stopnje razvoja naprave. Režim monitoring
lahko razdelimo v tri faze:
obratovanje, ki vključuje “kvazi”
kakor tudi bolj začasne obratovalne pogoje in
 
Vsaka faza obratovanja ima posebne zahteve glede 
monitoringa. Pogostost monitoring
naprava obratuje normalno pod 
pri nekaterih bioplinskih napravah, ki delujejo stalno 
osnovi specifičnih energet
monitoringa se morajo opirati na bolj pogoste meritve
širšo parametrizacijo ob zagonu
inokuluma iz digestorja(ev), ki delujejo
ali v času prehodnih pogojev obratovanja,
nekaterih naprav AR, ki uporabljajo
katerih so pogoste menjave vnosa 
 
 

Pomembno je tudi razumeti, da nekatere spremembe, ki jih sproži 
spremembe pogojev obratovanja, potrebujejo nekaj 
lastnosti naprave AR, kar pomeni, da bi obdobja moni
zadrževalnih časov (HŽČ), to pa znaša pri nekaterih napravah A
primerih ja treba v tistih obdobjih 
parametrov je treba nadzorovati vsaj dvakrat na teden). Pri tem 
monitoringa postanejo bolj koristn
Zamude pri prikazovanju manj kot optimaln
časom, ki je potreben za tvorbo
kovin kot so natrij, kalcij in kali
sposobni tvorbe pomembnih 
koncentracij bi pokazale, da se bodo
Je pa tudi res, da ne pride vedno do poslabšanja
obratovanja morda na začetku niso
mikrobni populaciji, da se prilagodi in 
določenim nivojem teh sestavin

 

Težko je posplošiti vprašanje, kateri parametri in kakšne ustrezne pogostosti monitoring
primerne za vse naprave AR zaradi vpliva vse
morali pogosto razmišljati o številu tehni

 

Naj povzamemo, da je vzrok za nestandardne režime 
v smislu izbora parametrov in pogostosti 

v veliki meri zapletenost procesa AR in širok 
spekter uporabljenih substratov, vrste digestorja, 
obratovalnih pogojev in ciljev naprave. Različni režimi 

veljajo tudi v odvisnosti od obratovalne 
naprave. Režim monitoringa naprave AR 

lahko razdelimo v tri faze: 1) zagon, 2) normalno 
kvazi” ali skoraj zanesljivo stanje' 
bratovalne pogoje in 3) zaprtje. 

ima posebne zahteve glede 
. Pogostost monitoringa je lahko manjša kadar 

pod 'skoraj stalnimi pogoji’, t.j. 
terih bioplinskih napravah, ki delujejo stalno na 

etskih rastlin. Toda režimi 
opirati na bolj pogoste meritve s 
b zagonu (zlasti takrat, ko je vir 

, ki delujejo na različen način), 
prehodnih pogojev obratovanja, t.j. v primeru 

R, ki uporabljajo bioodpadke, pri 
vnosa substratov pravilo. 

Pomembno je tudi razumeti, da nekatere spremembe, ki jih sproži 
spremembe pogojev obratovanja, potrebujejo nekaj časa za to, da pomembno spremenijo 

naprave AR, kar pomeni, da bi obdobja monitoringa lahko trajala 
o pa znaša pri nekaterih napravah AR veliko mesecev

primerih ja treba v tistih obdobjih monitoring izvajati precej pogosto 
nadzorovati vsaj dvakrat na teden). Pri tem 

koristne kot pa samo izogibanje določenim
manj kot optimalnih lastnosti digestorja bi bile lahko povezane s 

asom, ki je potreben za tvorbo koncentracij sestavine v digestorju, na primer, ionov lahkih 
in kalij ali amonijak, ki lahko dosežejo prekomerne 

sposobni tvorbe pomembnih inhibicij šele čez nekaj časa. Toda, 
, da se bodo problemi verjetno začeli pojavljati na neki dolo

ne pride vedno do poslabšanja lastnosti. Določeni 
četku niso dopustni, toda po prilagoditvi režima polnjenja

ciji, da se prilagodi in prestavi, se bo digestor morda naknadno 
sestavin ali pogojem obratovanja. 

Težko je posplošiti vprašanje, kateri parametri in kakšne ustrezne pogostosti monitoring
primerne za vse naprave AR zaradi vpliva vseh zgoraj obrazloženih dejstev. Upravljavci 

osto razmišljati o številu tehničnih operativnih vidikov. Slika 5 

normal

obratovanje
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Pomembno je tudi razumeti, da nekatere spremembe, ki jih sproži vnos substrata ali 
asa za to, da pomembno spremenijo 

lahko trajala do treh hidravličnih 
R veliko mesecev. V takšnih 

izvajati precej pogosto (t.j. določeno število 
nadzorovati vsaj dvakrat na teden). Pri tem tendence parametrov 

m nivojem/omejitvam. 
bi bile lahko povezane s 

na primer, ionov lahkih 
prekomerne nivoje, ki so 

Toda, tendence povečanja 
eli pojavljati na neki določeni točki. 

čeni substrati in pogoji 
režima polnjenja, ki omogoča 

naknadno lahko prilagodil 

Težko je posplošiti vprašanje, kateri parametri in kakšne ustrezne pogostosti monitoringa so 
oraj obrazloženih dejstev. Upravljavci bi 

5 je bila sestavljena na 

zagon

normalno

obratovanje

zaprtje



podlagi številnih vprašanj, na katera bi morali upravljavci dati rutinske odgovore
kateri upravljavec odgovorov ‘DA’, bolj obsežen režim monitoring
AR. 

Slika 6. Nekaj vprašanj, na katera bi morali upravljavci pravilno odgovoriti

 

Razen tega smo trudili pokazati tri 
tveganosti in za katere predlagamo režim
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pomembno in 

hitro

Digestor bi 
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nekaj zraka
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podlagi številnih vprašanj, na katera bi morali upravljavci dati rutinske odgovore
kateri upravljavec odgovorov ‘DA’, bolj obsežen režim monitoringa bi moral potekati na napravi 

Nekaj vprašanj, na katera bi morali upravljavci pravilno odgovoriti

Razen tega smo trudili pokazati tri širše razrede delovanja digestorja
tveganosti in za katere predlagamo režim okvirnega monitoringa monitoring
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podlagi številnih vprašanj, na katera bi morali upravljavci dati rutinske odgovore. Več kot bi imel 
i moral potekati na napravi 

Nekaj vprašanj, na katera bi morali upravljavci pravilno odgovoriti 

vanja digestorja, ki nakazujejo nivo 
monitoring. V vseh primerih je 

Visoko topen 

substrat

Substrat z 

nezadostnimi 

osnovnimi 

elementi

Substrat z malo

količino 

anaerobnih

mikrobov

Visoko

spremenljivi 

substrati in 

hitre 

spremembe

Populacije v 

digestorju so

omejene ali

krhke



treba temperaturo spremljati in ohranjati v optimalnem obsegu
termofilno), nikakor pa ne sme priti do vstopa zraka v digestor
potekati iz dobro delujočega digest
bi dobili prilagojeno kulturo in
več kot eno vrsto inokuluma
primesi je treba v čim večji koli
ustrezen odstranjevalni program
ki zmanjšajo njihov delovni obseg in spremenijo u

 

Razred A – Optimizirano obratovanje naprave

tveganje 

Režimi monitoringa bi bili lahko bolj sproš
pogosti, če naprave AR: 

• Obratujejo optimalno in jih ne 
hidravlične stopnje obremenitve

• Obratujejo v daljših obdobjih pod
stopnjo obremenitve substrat

• Ko obratujejo brez zavira
biocidov, kapaciteta naprave 

V teh pogojih lahko meritve hitrosti pretoka in sestave bioplina 
redno, pri tem pa izvajamo tudi teden
kot parametra monitoringa v kon
skupnih koncentracij HMK. Vse to bi omogo
Razen tega bi lahko potekal tedenski opis lastnosti 
vsebnost trdih delcev (TD in 
parametre lahko merimo obč
zahtev domače zakonodaje, kot na primer, prikaz kakovosti digestata. 
potreben, če bi se začele spreminjati 
meritve bioplina ali spremenjene lastnos
za to vrsto naprav bi po vsej verjetnosti pripomogel k temu, da bi se izognili pomembnim 
neuspehom. 

 

Razred B – obratovanje naprave

stopnja tveganosti  

Sledeči režim monitoringa 
obremenjujemo do maksimuma 
uporabljeno vrsto digestorja in

 

treba temperaturo spremljati in ohranjati v optimalnem obsegu (bodisi
, nikakor pa ne sme priti do vstopa zraka v digestor. Inoku

ega digestorja(jev), ki idealno deluje(jo) na podobnih
in nekaj potrebne raznolikosti. V nekaterih primerih lahko zmešamo 

inokuluma, da bi zagotovili prisotnost širokega spektra
čji količini odstraniti pred vstopom v digestor ali pa je treba imeti 

program. Sicer se digestorji sčasoma napolnijo s peskom in
delovni obseg in spremenijo učinkovitost mešanja. 

rano obratovanje naprave AR pod ustaljenimi pogoji

bi bili lahko bolj sproščeni v smislu različnosti paramet

Obratujejo optimalno in jih ne obremenjujemo do maksimuma 
stopnje obremenitve za uporabljeno vrsto digestorja in 

Obratujejo v daljših obdobjih pod precej ustaljenimi pogoji, t.j. delujejo
substrata(tov), in  

z zaviralnih pogojev (t.j. dovolj, a ne preveč je hranil in kovin
kapaciteta naprave pa je ustrezna). 

hitrosti pretoka in sestave bioplina izvajamo nepretrg
pri tem pa izvajamo tudi tedenske meritve pH (oglej si razlago pomanjkljivosti

v končnem poročilu), kakor tudi alkaličnosti bikarbonata
Vse to bi omogočilo sprejemljivo oceno lastnosti

bi lahko potekal tedenski opis lastnosti substratov, ki bi kot minimum 
 HTD) zaradi preverjanja stopenj obremenitve

lahko merimo občasno zaradi preverjanja splošnih lastnosti 
e zakonodaje, kot na primer, prikaz kakovosti digestata. Dodatni monitoring bi bil 

spreminjati lastnosti, kar bi pokazali nivoji skupnih kislin in alkali
meritve bioplina ali spremenjene lastnosti substratov ali digestatov. Opisani režim monitoringa 
za to vrsto naprav bi po vsej verjetnosti pripomogel k temu, da bi se izognili pomembnim 

obratovanje naprave AR pod nekaterimi začasnimi pogoji

 bo po vsej verjetnosti primeren, kadar naprave AR 
do maksimuma ali nad organsko ali hidravlično stopnjo obremenitve za 

ja in substratov, temveč obratujejo v dolo
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bodisi mezofilno bodisi 
kulacija digestorja mora 

na podobnih substratih, tako da 
V nekaterih primerih lahko zmešamo 

spektra mikrobov. Razne 
ini odstraniti pred vstopom v digestor ali pa je treba imeti 

napolnijo s peskom in usedlinami, 

d ustaljenimi pogoji– majhno 

parametrov in tudi manj 

simuma ali nad organske ali 
substratov, 

delujejo na isto vrsto in 

 je hranil in kovin, ni vnosa 

nepretrgoma ali precej 
pomanjkljivosti meritev pH 

bikarbonata in vsaj še 
lastnosti digestorja(jev). 

kot minimum vključeval tudi 
zaradi preverjanja stopenj obremenitve v digestorju. Druge 

 ali zaradi spoštovanja 
Dodatni monitoring bi bil 

, kar bi pokazali nivoji skupnih kislin in alkaličnosti, 
ov. Opisani režim monitoringa 

za to vrsto naprav bi po vsej verjetnosti pripomogel k temu, da bi se izognili pomembnim 

asnimi pogoji– srednje 

bo po vsej verjetnosti primeren, kadar naprave AR ne 
no stopnjo obremenitve za 

 obratujejo v določenih obdobjih pod 



prehodnimi / začasnimi pogoji,
stopenj obremenitve. Da bi optimi
ovire, bi morali najmanj enkrat tedensko dolo
če bi prišlo do pomembnih sprememb pri substratu. Pri odkrivanju kakršnekoli 
spremembe substratov, bi bilo treba dolo

• Razmerje C:N:P:S  
• Kovine, vključno s kalci

Monitoring hitrosti pretoka bioplina in k
pa bi bilo treba spremljati okoli
posamezni HMK (t.j. ocetna, propion
pH. Nekatere druge meritve v digestorju, kot n. 
alkalijske (zemlja) kovine v odvisnosti od
pogosto. Če se pokaže nekolik
bi pripomogla k bolj učinkovitemu izvajanju kontrolnih aktivnosti

 

Razred C – naprava AR, ki obratuje 

sistemi z visoko stopnjo 

pogoji – visoka stopnja tveganja

 

Druge naprave AR zahtevajo bolj stroge režime monitoring
kombinira določeno število slede

• Obratuje zelo blizu maksimaln
zadrževalnim časom glede 

• Obstajajo pogoji, ki bi lahko v nekaterih primerih
hranil in elementov v sledovih

• Obstaja možnost napajanja ali nastajanja zaviralnih 
alkalijskih (zemeljskih
nekaterih biocidov, n. pr. iz 

• Ob zelo hitrem nastajanju pomembnih sprememb v sestavi

 

V teh primerih je monitoring 
ključnega pomena in koristen
ali in-line s podatki, dobljenimi skoraj v realnem 
biokemijska analiza, ju je treba opraviti in pridobiti rezultate zelo hitro, da bi, 
lahko zelo hitro izvedli kontrolne ukrepe.
vsebnosti metana in H2S (odvisno od vrste 

 

asnimi pogoji, t.j. ob spreminjanju vrste substratov in organ
Da bi optimizirali delovanje, t.j. stopnje obremenitve ali prepre

ovire, bi morali najmanj enkrat tedensko določiti lastnosti vsebnosti trdnih delcev ter pogosteje, 
do pomembnih sprememb pri substratu. Pri odkrivanju kakršnekoli 

substratov, bi bilo treba določiti naslednje lastnosti: 

alcijem, natrijem in kalijem, v odvisnosti od vrste substratov.

hitrosti pretoka bioplina in koncentracij plina bi moral biti stalen, vsebnosti 
pa bi bilo treba spremljati okoli 3 krat na teden, in sicer za parameter kot so

, propionska, butirična, izobutirična, valerična in
Nekatere druge meritve v digestorju, kot n. pr. elemente v sledovih, 

v odvisnosti od uporabljenih substratov, bi bilo tudi potrebno meriti 
nekoliko manj optimalna uspešnost, je potrebna širša parametri

temu izvajanju kontrolnih aktivnosti. 

R, ki obratuje z največjo stopnjo obremenitve 

visoko stopnjo pretvorbe in nizkimi HZČ) pod pomembnimi prehodnimi

visoka stopnja tveganja 

zahtevajo bolj stroge režime monitoringa Na primer, 
sledečih obratovalnih scenarijev: 

elo blizu maksimalne organske stopnje obremenitve ali z najnižjim 
asom glede na tehnične zahteve njegove zasnove, 

Obstajajo pogoji, ki bi lahko v nekaterih primerih imeli za posledico pomanjkanje klju
hranil in elementov v sledovih, 

aja možnost napajanja ali nastajanja zaviralnih sestavin, kot so pomembni nivoji 
zemeljskih) kovin, maščobnih kislin z dolgimi verigami

, n. pr. iz čistil, 
Ob zelo hitrem nastajanju pomembnih sprememb v sestavi substrata

monitoring kombinacije parametrov v zvezi z bioplinom, substratom(ti) 
in koristen, če bodo merjeni stalno, ali občasno, vendar 

s podatki, dobljenimi skoraj v realnem času. Če sta potrebni analiza 
iza, ju je treba opraviti in pridobiti rezultate zelo hitro, da bi, 

lahko zelo hitro izvedli kontrolne ukrepe. Razen on-line monitoringa hitrosti pretoka
odvisno od vrste substratov), bo po vsej verjetnosti potrebno tudi
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organskih in hidravličnih 
, t.j. stopnje obremenitve ali preprečili možne 

dnih delcev ter pogosteje, 
do pomembnih sprememb pri substratu. Pri odkrivanju kakršnekoli pomembne 

sti od vrste substratov. 

cij plina bi moral biti stalen, vsebnosti digestorja 
parameter kot so alkaličnost, 

in izovalerična kislina), 
, amonijak in nekatere 

ov, bi bilo tudi potrebno meriti bolj 
, je potrebna širša parametrizacija, ki 

jo stopnjo obremenitve (vključno s 

pomembnimi prehodnimi 

Na primer, kadar digestor 

organske stopnje obremenitve ali z najnižjim 
,  

imeli za posledico pomanjkanje ključnih 

, kot so pomembni nivoji 
obnih kislin z dolgimi verigami, amonijaka ali 

substrata. 

rov v zvezi z bioplinom, substratom(ti) 
vendar zelo pogosto, in-situ 

sta potrebni analiza ex-situ ali ročna 
iza, ju je treba opraviti in pridobiti rezultate zelo hitro, da bi, če je to potrebno, 

monitoringa hitrosti pretoka bioplina, 
bo po vsej verjetnosti potrebno tudi vsaj 



enkrat na dan opraviti analize
alkaličnost, posamezne HMK
substratov). Potrebne so tudi pogoste meritve elementov v sledovih. Poleg tega bi bilo koristno 
bakterijsko encimsko delovanje in
učinkovitosti digestorja ni razvidna iz drugih meritev. 
stopnjo pretvorbe, ki obratujejo 
neraztopljenih substratov z zadržano združbo mikroorganizmov
režim monitoringa, ker lahko pride ce
digestorja. Drugi bolj sproščen 
optimizacije naprave zaradi razli
sposobnost prepričljivega odkrivanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popravnih ukrepov 

 

 

V primerih, ko naprav ne spremljajo in nadzorujejo u
verjetnosti pod optimalno vrednostjo
digestorju. Potreba po ponovni
delovanje za mnogo mesecev
materialov v bioplin, bi se razen zmanjšane pro
okolje, čemur bi se bilo treba izogniti. Zato je nujno, da že na operativnem nivoju obstaja
stopnja razumevanja statusa 

 

Razen vrednosti večparametr
kakovostnega zapisovanja in hranjenja podatkov za daljše obdobje. Te 

V vsakem primeru pa je pomembno upoštevati, da ve
kontrola procesnih pogojev 
preveč, in hitreje kot so dosegljive, ve
zgodile. 

Ob tem, ko živi mikroorganizmi opravljajo bis
tudi, da podatke analiziramo in razumemo, tako da pri tem ne moremo spregledati znanja in 
izkušenj upravljavca. Dobra praksa monitoringa daje upravljavcem sliko tega, kar se dogaja 
pri procesu AR in značilnost
rednih intervalih omogoča, da iz tega izpeljemo usmeritve, upravljavcem pa daje možnost, 
da vnaprej prepoznajo kritič
ukrepov, kar je ključ za dolgoro
spremljamo vsaj ključnih parametrov, je zelo težko dose
Podobno je ‘vožnji avtomobila brez vetrobranskega stekla ali volana’, ko postane težavno 
primerjanje delovanja in optimizacija obratovanja naprave. Težko je tudi razumeti, kaj bi bil(i) 
glavni dejavnik(i), če pride do odpovedi procesa, ki posledi
hitrega(ih) (in v nekaterih primerih stroškovno u

 

enkrat na dan opraviti analize parametrov, kot so učinkovitost odstranjevanja organskih snovi
nost, posamezne HMK, amonijak in nekatere alkalijske (zemlja

Potrebne so tudi pogoste meritve elementov v sledovih. Poleg tega bi bilo koristno 
bakterijsko encimsko delovanje in mikrobno profiliranje, zlasti če diagnoza vzroka zmanjšane 

inkovitosti digestorja ni razvidna iz drugih meritev. Določeno število 
, ki obratujejo pri nizkem HZČ (t.j. manj kot 4 dni) 

zadržano združbo mikroorganizmov, običajno tudi 
, ker lahko pride celo v enem tednu do pomembnega vpliva na 

čen način monitoringa se lahko izkaže za omeje
različnih in hitro se spreminjajočih pogojih delovanja

ljivega odkrivanja vzrokov za ne tako optimalno učinkovitost ali neuspeh

ne spremljajo in nadzorujejo učinkovito, bo učinkovitost digestorja po vsej 
pod optimalno vrednostjo, v najslabšem slučaju pa lahko odpove

digestorju. Potreba po ponovni inokulaciji in zagonu start-up digest
delovanje za mnogo mesecev. Na primer, če ne dosežemo sprejemljive

ov v bioplin, bi se razen zmanjšane proizvodnje energije, povečala možnost izpustov v 
bi se bilo treba izogniti. Zato je nujno, da že na operativnem nivoju obstaja

procesa. 

parametrskega in pogostega monitoringa bi lahko imeli
in hranjenja podatkov za daljše obdobje. Te 

V vsakem primeru pa je pomembno upoštevati, da več parametrov, ko spremljamo, 
kontrola procesnih pogojev in večja je fleksibilnost pri kontroli postopka. 

, in hitreje kot so dosegljive, večja je verjetnost, da se bodo kontrolne dejavnosti tudi 

Ob tem, ko živi mikroorganizmi opravljajo bistvene naloge, je bistven tudi 
tudi, da podatke analiziramo in razumemo, tako da pri tem ne moremo spregledati znanja in 
izkušenj upravljavca. Dobra praksa monitoringa daje upravljavcem sliko tega, kar se dogaja 

ilnosti digestata, ki izhajajo iz tega. Monitoring posebnih parametrov v 
ča, da iz tega izpeljemo usmeritve, upravljavcem pa daje možnost, 

da vnaprej prepoznajo kritično situacijo, ob tem pa puščajo čas za sprejemanje varnostnih 
 za dolgoročno uspešno obratovanje. Če pri napravah AR ne 

nih parametrov, je zelo težko doseči pomembne koristi tega sistema. 
Podobno je ‘vožnji avtomobila brez vetrobranskega stekla ali volana’, ko postane težavno 

je delovanja in optimizacija obratovanja naprave. Težko je tudi razumeti, kaj bi bil(i) 
e pride do odpovedi procesa, ki posledično omejuje sposobnost 

hitrega(ih) (in v nekaterih primerih stroškovno učinkovite) sanacijskega(ih) ukrepa(o

 

21 | P a g e  

 

inkovitost odstranjevanja organskih snovi, 
zemlja) kovine (odvisno od 

Potrebne so tudi pogoste meritve elementov v sledovih. Poleg tega bi bilo koristno 
e diagnoza vzroka zmanjšane 

eno število digestorjev z visoko 
(t.j. manj kot 4 dni) pri nizki vsebnosti 

ajno tudi zahtevajo tovrstni 
do pomembnega vpliva na biokemijo 

se lahko izkaže za omejevalnega v smislu 
delovanja, omeji pa tudi 

inkovitost ali neuspeh. 

inkovitost digestorja po vsej 
aju pa lahko odpove biokemija v 

up digestorja lahko upočasni 
e ne dosežemo sprejemljive pretvorbe organskih 

čala možnost izpustov v 
bi se bilo treba izogniti. Zato je nujno, da že na operativnem nivoju obstaja visoka 

bi lahko imeli korist tudi od 
in hranjenja podatkov za daljše obdobje. Te informacije je treba 

 parametrov, ko spremljamo, večja je 
postopka. Informacij ni nikoli 

ja je verjetnost, da se bodo kontrolne dejavnosti tudi 

tvene naloge, je bistven tudi čas. Pomembno je 
tudi, da podatke analiziramo in razumemo, tako da pri tem ne moremo spregledati znanja in 
izkušenj upravljavca. Dobra praksa monitoringa daje upravljavcem sliko tega, kar se dogaja 

i digestata, ki izhajajo iz tega. Monitoring posebnih parametrov v 
a, da iz tega izpeljemo usmeritve, upravljavcem pa daje možnost, 

as za sprejemanje varnostnih 
e pri napravah AR ne 

i pomembne koristi tega sistema. 
Podobno je ‘vožnji avtomobila brez vetrobranskega stekla ali volana’, ko postane težavno 

je delovanja in optimizacija obratovanja naprave. Težko je tudi razumeti, kaj bi bil(i) 
no omejuje sposobnost 

inkovite) sanacijskega(ih) ukrepa(ov). 



zapisati v takšen format, ki bo lahko dosegljiv
spremembe vrste substrata in 
povzroča težave pri interpretiranju 
napravah AR, ki niso podvržene pomembnemu režimu monitoring
ugotavljanju, zakaj so se nekatere sprememb
število majhnih vzorcev v za to namenjenem zamrzovalniku, da bi bile na voljo, 
treba analizirati. 

 

Parametre in režime monitoring
al., 2011; Boe et al., 2010, Monson 
smislu razumevanja odzivov 
razvoja novih tehnik monitoring
monitoringa. Zato je smiselno nadaljevati s pregledom
pozorno spremljati nove tehnik
trg v prihodnosti in ki bi bil
avtomatizirani in bi dajali podatke v realnem 

 

 

 

ki bo lahko dosegljiv in ki ga bo razumel celo tuj upravljavec. 
spremembe vrste substrata in obremenitev ter načinov upravljanja niso zabeležene

interpretiranju sprememb pri odzivu procesa in podatkov o u
niso podvržene pomembnemu režimu monitoring

ugotavljanju, zakaj so se nekatere spremembe začele dogajati, nekaj mesecev 
število majhnih vzorcev v za to namenjenem zamrzovalniku, da bi bile na voljo, 

monitoringa naprav AR so raziskovali številni raziskovalci 
Monson et al., 2007). Nadaljnji razvoj na tem polju se nadaljuje v 

odzivov procesa biokemije in parametrov kakor tudi v smislu nadaljnjega 
razvoja novih tehnik monitoringa in izboljšave robustnosti in zmanjšanja stroškov razli

Zato je smiselno nadaljevati s pregledom akademske in komercialne 
tehnike monitoringa, novih senzorjev in analizatorjev

trg v prihodnosti in ki bi bili manj dovzetni za interference in zamašenost 
podatke v realnem času. 
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tuj upravljavec. Dostikrat 
ov upravljanja niso zabeležene, kar 

in podatkov o učinkovitosti. Pri 
niso podvržene pomembnemu režimu monitoringa, bi bilo treba pri 

nekaj mesecev hraniti določeno 
število majhnih vzorcev v za to namenjenem zamrzovalniku, da bi bile na voljo, če bi jih bilo 

so raziskovali številni raziskovalci (t.j. Madsen et 

Nadaljnji razvoj na tem polju se nadaljuje v 
kakor tudi v smislu nadaljnjega 

jšanja stroškov različnih tehnik 
komercialne literature in 

izatorjev, ki bodo prišli na 
in zamašenost in, ki bi bili 



4. Splošni parametri za napravo 

 

Naprave AR običajno opišemo s pomo
parametri v zvezi z načrtom, t
porabo energije. S temi informacij
primerjavo med procesi in napravami 
številke/podatke običajno zberemo
vendar jih lahko predrugačimo, 
spremembe lahko zberemo na osnovi upravljav
splošni pregled vrste in učinkovitosti
bi morale vključevati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotavljanje vrste uporabljenih substratov

Vrsta sistema razgradnje 

pretočno ali kontinuirano mešanje, eno ali ve
suspenzija mikrobov) 

Letna ali dnevna količina proizvoda na enoto 

 Organska stopnja obremenitve (OSO)

Količina organske suhe snovi ali hlapnih trdnih delcev, ki se polni na prostornino delujo
digestorja na dan (kg VS ali COD/m

Volumetrična stopnja obremenitve (VSO)

Količina vhodne surovine (vlažna teža), ki se polni na p
(kg vhodne surovine (ww)/m3

Hidravlični zadrževalni čas (HZ

Povprečni čas ostajanja substrata v digestorju
(prostornina delujočega digestorja
 

Stopnja degradacije s pomo

Proizvedeni digestat (ton na leto)

Opredelitev trgov za digestat

 

Splošni parametri za napravo (načrt, obratovanje in učinkovitost

ajno opišemo s pomočjo niza parametrov, navedenih spodaj
, tipična učinkovitost obratovanja, vključno z letno proizvodnjo in 

informacijami običajno povzamemo profil naprave AR in omogo
med procesi in napravami kakor tudi planiranje kapacitet 

ajno zberemo ob načrtovanju in jih zasnujemo na predvideni u
čimo, če se spremenijo substrati, učinkovitost in

na osnovi upravljavčeve dokumentacije. Ta informa
činkovitosti naprave AR in biometanske naprave

uporabljenih substratov 

Vrsta sistema razgradnje (vlažna ali suha, mezofilna ali termofilna, šaržna ali kontinuirana, 
mešanje, eno ali večstopenjska/angl. multi-

ina proizvoda na enoto časa (t.j. ton na leto) 

a stopnja obremenitve (OSO) 

ina organske suhe snovi ali hlapnih trdnih delcev, ki se polni na prostornino delujo
digestorja na dan (kg VS ali COD/m3.d) 

na stopnja obremenitve (VSO) 

ina vhodne surovine (vlažna teža), ki se polni na prostornino delujočega digestorja na dan 
3.d) 

čas (HZČ) 

as ostajanja substrata v digestorju 
ega digestorja m3 / dnevna stopnja polnjenja substrat

Stopnja degradacije s pomočjo procesa razgradnje (% VS ali COD unič

(ton na leto) 

Opredelitev trgov za digestat (cel, ločena vlakna ali tekoči) 
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činkovitost) 

rov, navedenih spodaj. Tam so opisani 
čno z letno proizvodnjo in 

profil naprave AR in omogočamo 
acitet AR po regijah. Te 

predvideni učinkovitosti, 
inkovitost in odziv procesa. Te 

informacija podaja nek 
naprave. Pričujoče informacije 

šaržna ali kontinuirana, 
-digesters retained ali 

ina organske suhe snovi ali hlapnih trdnih delcev, ki se polni na prostornino delujočega 

rostornino delujočega digestorja na dan  

substrata m3/d) 

uničeni) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiranje in zapis teh informacij
nacionalna zakonodaja in so 
spodbujene z vladnimi shemami

 

 

 

Pretvorba energije in uporaba

Vrsta izkoriščanja bioplina, t.j. CHP (toplotna in elektri
enote (za plinsko omrežje ali gorivo za vozila)

Moč stroja ali turbine (MWe)

Kapaciteta biometanske nadgradne enote (m

Letna ali dnevna proizvodnja elektri

Letna ali dnevna parazitna elektri

Dodatne potrebe po gorivu/energiji (kWh
električne energije 

 

Letna ali dnevna proizvodnja bioplina/biometana 

Količine proizvedenega metana

CH4 proizveden na tono substrata (vlažna teža ali VS ali COD) dodana in uni
tono VS dodan ali uničen) 

Metan ali bioplin, proizveden na volumen digestorja na dan

Standardni pogoji temperature in pritiska (STP) po predpisih normalno 273 K, 1013 hPa

 

informacij sta del splošne dobre prakse, ki jih v mnogih primerih zahteva 
in so povezane tudi z dobičkom iz obnovljive energije, ki so bile 

spodbujene z vladnimi shemami. 

 

Pretvorba energije in uporaba 

bioplina, t.j. CHP (toplotna in električna energija) ali biometan
(za plinsko omrežje ali gorivo za vozila) 

) 

Kapaciteta biometanske nadgradne enote (m3
STP bioplina/h) in proizvodnja (m

Letna ali dnevna proizvodnja električne ali toplotne energije (t.j. MWhe ali MWh

električna energija ali toplotna obremenitev (e.g. kWh

Dodatne potrebe po gorivu/energiji (kWhe ali kWhth/leto) naravnega plina, nafte olja ali 

izvodnja bioplina/biometana (e.g. m3
STP CH4/leto)

ine proizvedenega metana 

proizveden na tono substrata (vlažna teža ali VS ali COD) dodana in uni

Metan ali bioplin, proizveden na volumen digestorja na dan (e.g. m3
STP CH

Standardni pogoji temperature in pritiska (STP) po predpisih normalno 273 K, 1013 hPa
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jih v mnogih primerih zahteva 
obnovljive energije, ki so bile 

na energija) ali biometanske nadgradne 

bioplina/h) in proizvodnja (m3
STP biometana/h) 

ali MWhth/leto) 

na energija ali toplotna obremenitev (e.g. kWhe ali kWhth/leto) 

/leto) naravnega plina, nafte olja ali 

/leto) 

proizveden na tono substrata (vlažna teža ali VS ali COD) dodana in uničena (m3
STPCH4 / 

CH4 / m
3 digestor.d) 

Standardni pogoji temperature in pritiska (STP) po predpisih normalno 273 K, 1013 hPa 



5. Principi in tehnike merjenja pri mon

naprav 

 

Monitoring AR in bioplinskih predelovalnih naprav
in tehnik, ki so jih razvili in jih uporabljajo v mnogih drugih bi
tehnoloških procesih. Toda v nekaterih primerih so zasnova
lahko širok spekter uporabe merilnih principov uporabijo tudi posebej za bioplinske sis
mnogih primerih, na primer, zahtevajo pripravo vzorca zaradi biološkega onesnaženja in
vsebnosti neraztopljenih trdnih de

Principi merjenja se opirajo na 
njihovih kombinacij. Nekatere principe merjenja lahko uporabimo za ocenjevanje ve
parametra medtem ko nekatere
Izbira principa za monitoring je lahko narejena na osnovi stroškov, natan
potreben za analizo, možnih 
najpomembnejših merilnih metod, uporabljenih v sistemih AR, zajemajo

1. Gravimetrijo 
• Preprosta metod

nekaterih primerih lahko povezane s predhodno obdelavo,
potrebna za odstranitev vlage pri

 
2. Kromatografijo 

• Ločevanje snovi
(na osnovi r

• Lahko jo uporabimo za teko
sestave plina

• Tehnike se delijo na plinsko k
Gas Chromatograph, 
Performance L
 

3. Elektrokemijo 
• Na osnovi merjenja 

elektrod 
• Lahko jo uporabimo za

redukcije, prevodnosti in dolo
kalcij, različ
merjenje raz

 
4. Titrimetrijo 

• Merjenje koli
• Lahko jo uporabi

merjenje skupnih HMK
 
 

 

ke merjenja pri monitoringu naprav AR 

predelovalnih naprav se opira na določeno število
k, ki so jih razvili in jih uporabljajo v mnogih drugih biotehnoloških

Toda v nekaterih primerih so zasnovali posebno 
lahko širok spekter uporabe merilnih principov uporabijo tudi posebej za bioplinske sis
mnogih primerih, na primer, zahtevajo pripravo vzorca zaradi biološkega onesnaženja in

trdnih delcev v vzorcih, povezanih z AR. 

se opirajo na omejeno število fizikalnih, kemijskih al
njihovih kombinacij. Nekatere principe merjenja lahko uporabimo za ocenjevanje ve

ra medtem ko nekatere parametre lahko merimo tako, da uporabimo razli
Izbira principa za monitoring je lahko narejena na osnovi stroškov, natan
potreben za analizo, možnih stranskih vplivov in zahtev v zvezi s pripravo vzorca. Nekatere od 

nih metod, uporabljenih v sistemih AR, zajemajo: 

metoda za določanje količine sestavin na osnovi 
nekaterih primerih lahko povezane s predhodno obdelavo,
potrebna za odstranitev vlage pri karakterizaciji TS 

evanje snovi po njihovi različni afiniteti med mobilno
na osnovi relativne topnosti, adsorpcije, velikosti ali naboja

Lahko jo uporabimo za tekočine ali pline in za merjenje posamezn
plina 
se delijo na plinsko kromatografijo, (PK) (GC

Gas Chromatograph, HS-GC) in tekočinsko kromatografijo (angl. 
Performance Liquid Chromatograph - HPLC) 

Na osnovi merjenja električnega potenciala, toka ali uporno

Lahko jo uporabimo za tekočinske vzorce za merjenje 
prevodnosti in določenega števila ionskih vrst, kot so

j, različne težke kovine, karbonata in sulfida. Uporabili so jo tudi za 
raztopljenega vodika 

rjenje količine reagenta, ki reagira s sestavino component
Lahko jo uporabimo za merjenje alkalnosti in kot nadomestno
merjenje skupnih HMK 
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naprav AR in biometanskih 

eno število analitskih metod 
hnoloških, kemijskih in 
 metodologijo, tako da 

lahko širok spekter uporabe merilnih principov uporabijo tudi posebej za bioplinske sisteme. V 
mnogih primerih, na primer, zahtevajo pripravo vzorca zaradi biološkega onesnaženja in visoke 

kemijskih ali bioloških tehnik ali 
njihovih kombinacij. Nekatere principe merjenja lahko uporabimo za ocenjevanje več kot enega 

da uporabimo različne principe. 
Izbira principa za monitoring je lahko narejena na osnovi stroškov, natančnosti, časa, ki je 

in zahtev v zvezi s pripravo vzorca. Nekatere od 

sestavin na osnovi mase (ki so v 
nekaterih primerih lahko povezane s predhodno obdelavo, t.j. toplota, 

no fazo in mirujočo fazo 
naboja) 

ine ali pline in za merjenje posameznih HMK in 

GC), (angl. Headspace 
insko kromatografijo (angl. High 

, toka ali upornosti  s pomočjo 

za merjenje pH, oksidacije-
vrst, kot so amonijak, 

Uporabili so jo tudi za 

component, ki bo ocenjena 
osti in kot nadomestno metodo za 



5. Biosenzorje 
 

• Povezujejo 
• Lahko jih uporabimo za merjenje

skupne HMK
 

6. Detektorji plina za plinske meritve
 
• Zbirko elektron

hlapnih sestavljenih
metabolične aktivnosti

• Ta vrsta senzor
tekočinsko-plinska
raziskav bo treba opra
senzorje lahko uporabljali na terenu

7. Mikrobiološka in mole
 

• Tehnike, ki jih lahko uporabljamo pri 
mikrobov ali za analizo, povezano z 
vključujejo mikroskopiranje
hybridisation
Electrophoresis
reakcijo v realnem 

• Te tehnike so v zadnjih letih pomembno napredovale 
in se bo po vsej verjetnosti njihova uporaba v bod
razširila 

 
8. Spektrometrijo 

• Merjenje absorpcije
fluorescence 
vidnem (VIS) 

• molekularna
atomska spe
v plinski fazi

• Odvisno od fotometri
so lahko merjene k
NH4-N in HMK, podvržene
obarvanosti vzorca 

• V zadnjem desetletju so raziskovali pomembn
 

Nekateri od zgoraj omenjenih principov merjenja so bili ali bi lahko
izdelavo instrumentov za merjenje 
naredili in uporabili v laboratori
komercialne instrumente (t.j. an

 

Povezujejo selektivnost bioloških snovi z mikroelektroniko
Lahko jih uporabimo za merjenje BOD, v zadnjem č
skupne HMK 

za plinske meritve 

tronskih plinskih senzorjev, tako imenovanih ‘ele
sestavljenih angl.mappers, uporabljajo posredno za merjenje 

aktivnosti. 
orjev bi lahko imela obetavni potencial pri AR, ker ni invazivna

plinska faza ravnotežja je omejena v anaerobnih 
raziskav bo treba opraviti, da bi elektronske plinske 

lahko uporabljali na terenu. 

molekularna orodja  

ke, ki jih lahko uporabljamo pri naštevanju 
ov ali za analizo, povezano z DNA/RNA; 

ujejo mikroskopiranje, fluorescence (angl. in-situ 
hybridisation - FISH), (angl. Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis - DGGE), polimerazno verižno 

realnem času (qPCR) in DNA sekvencerji.  
ke so v zadnjih letih pomembno napredovale 

in se bo po vsej verjetnosti njihova uporaba v bodoče v sistemih AR še bolj 

absorpcije, prenosa, difuzije ali 
fluorescence sevanja v ultravijoličnem (UV), 

(VIS) in infrardečem (IR) območju  
na spektroskopija meri tekočine, 
pektroskopija pa meri komponente 

v plinski fazi 
Odvisno od fotometrično opravljene analize 
so lahko merjene koncentracije, t.j. COD, 

HMK, podvržene motnjam zaradi določenih snovi in
obarvanosti vzorca  
V zadnjem desetletju so raziskovali pomembnost uporabe 

Nekateri od zgoraj omenjenih principov merjenja so bili ali bi lahko bili teoreti
rjenje parametrov direktno (in-line) v sistem

laboratorijih, vendar pa nekatere od njih še niso do popolnosti razvi
an online senzor na osnovi HS-GC za merjenje HMK
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mikroelektroniko in opto-elektroniko 
v zadnjem času pa amonijaka in 

‘elektronskih nosov’ ali 
posredno za merjenje 

R, ker ni invazivna, toda 
nih sistemih in še več 

če v sistemih AR še bolj 

čenih snovi in povezane 

uporabe teh tehnik v AR 

teoretično uporabljeni za 
stemih AR. Nekaj so jih že 

od njih še niso do popolnosti razvili kot 
za merjenje HMK VFA (Boe et 



al., 2007) in presledni analizator alkalnosti bikarbonata,
(2000)). 

V zadnjem času so pri monitoring
multivariatnih analitskih tehnik za 
IR spektroskopijo so uporabili, na primer, pri
COD, skupnega organskega ogljika
naprav, sekundarnim vrstam blata iz 
nekaterih primerih za določeno število razli
vključno s Steyerjem et al. (2002), 
al. (2011) in Lesteurjem et al.

sposoben podati več parametrov 
nekaterih primerih opravili pr
tehnike ne moremo uporabljati
v zvezi s predhodno obdelavo 
vgraditi in kalibrirati za želene
in, ker ni nujno, da en model 
odložilo uporabo teh tehnik s strani
cikel merjenja samo nekaj mi
modele pa so že začeli uporabljati
proizvedle razne akademske
Raman. Raziskujejo tudi akusti
sistemih AR (t.j. Lomborg et al.,

 

 

analizator alkalnosti bikarbonata, o katerem poro

asu so pri monitoringu opažene tendence uporabe infrardeče
k za ocenjevanje določenega števila parametrov, povezanih z 

o so uporabili, na primer, pri monitoringu HMK, alkalnos
skupnega organskega ogljika (SOO), TS in VS, določanje primarnih

rstam blata iz čistilnih naprav, kakor tudi biometanskega potenciala v 
čeno število različnih substratov in delovanja digestorjev
(2002), Lomborgom et al. (2009), Jacobijem et al.

et al. (2011). Analizator, ki potrebuje majhno
arametrov in rezultate, ki so bili precej zanesljivi

pripravo vzorca s pomočjo filtriranja ali sušenja, kar pomeni, da te 
tehnike ne moremo uporabljati in-situ ali at-line za pridobitev podatkov on
v zvezi s predhodno obdelavo niso bile splošno veljavne. Podatkovne modele je treba še

irati za želene korelacije, kar v mnogih primerih pomeni pomembno
model ustreza korelaciji(jam) za različne vrste substrat

odložilo uporabo teh tehnik s strani industrije. Vendar pa, ko so model(i) 
inut. Pomembne RR v povezavi s tem se še nadaljujejo, 

eli uporabljati v komercialne namene in celo vrsto
ske inštitucije in podjetja. Začeli so uporabljati tudi spektrometrijo 

. Raziskujejo tudi akustično kemometrijo, ki tudi nakazuje potencial za uporabo v 
et al., 2009 in Lhunegbo et al., 2012). 
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o katerem poročajo Esteves et al., 

če (IR) spektroskopije in 
parametrov, povezanih z AR. 

osti (delne in skupne), 
nih vrst blata iz čistilnih 

biometanskega potenciala v 
delovanja digestorjev, raziskovalci, 

et al. (2009), Reedom et 

potrebuje majhno vzdrževanje, je bil 
zultate, ki so bili precej zanesljivi. Vendar pa so v 

jo filtriranja ali sušenja, kar pomeni, da te 
on-line. Toda te zahteve 

Podatkovne modele je treba še 
cije, kar v mnogih primerih pomeni pomembno porabo časa 

substratov, bi to lahko 
) enkrat kalibrirani, traja 

v povezavi s tem se še nadaljujejo, nekatere 
o različnih modelov so 

eli so uporabljati tudi spektrometrijo 
no kemometrijo, ki tudi nakazuje potencial za uporabo v 



 

6.1 Stroški in prejemki pri monitoringu naprav A

 

Monitoring v realnem času razli
bil koristen poleg stopnje pretoka 
vedno, vzrok za to pa so nedos
realnem času, kot je bilo že omenjeno.

 

Podatke o stroških v zvezi z sen
analizami in monitoringa bioplinskih naprava preko pogodb 
različne razmere in različni 
informacij o stroških iz nekaterih evropskih

 

6.1.1 Tipični stroški za analitsko opremo, laboratorijske analize in 

pogodbe za monitoring naprave

 

Najpogosteje uporabljani analizatorji v realnem 
in biometana. Investicijski stroški za 
koncentracije CH4, CO2, O2

analizatorjevega principa in natan
kontinuriano merjenja ali pa so to meritve vzorcev. Nadalje ali
in sušenje plina. Merjenje 
temperaturo (s kompenzacijo tlaka in temperature)
se gibljejo okoli 5 do 12 tisoč
običajno opravimo v realnem č
prenosnik signala (merilnik) bo potrebnih dod

 

Ex-situ analize lahko običajno
monitoring vhodnih surovin, vsebine digestorjev in zna
izvedejo s pomočjo analitske opreme ali analitskih met
pošiljanjem vzorcev v zunanje laboratorije. Na primer, stroški nakupa analizatorja HMK, ki 
omogoča koncentracije določ
kislino, lahko znašajo okoli € 35k, med
HMK v razmerju € 1700-3800. Dodatni 
in vključujejo potrošni material, vzdrževanje in upravljav

 

Stroški in prejemki pri monitoringu naprav AR in biometanskih naprav

asu različnih biokemijskih parametrov v zvezi z delovanjem digestorja bi 
stopnje pretoka in sestave bioplina. Vendar pa teh postopkov ne opravljajo 

vedno, vzrok za to pa so nedostopnost takih analitskih pripomočkov ali stroški za anal
asu, kot je bilo že omenjeno. 

Podatke o stroških v zvezi z senzorji in analizatorji monitoringa kakor tudi laboratorijskimi 
monitoringa bioplinskih naprava preko pogodb je težko zbrati

čni regionalni okvirni pogoji. Vendar pa smo uspeli narediti izbor 
informacij o stroških iz nekaterih evropskih držav, njihov povzetek pa podajamo v tem poro

ni stroški za analitsko opremo, laboratorijske analize in 

monitoring naprave 

analizatorji v realnem času merijo stopnje pretoka 
stroški za večkomponentne analizatorje plina, ki merijo pl

2 in H2S variirajo od 20 do 80 tisoč Evrov 
analizatorjevega principa in natančnosti merjenja in od tega ali zagotavlja neposredno 

ali pa so to meritve vzorcev. Nadalje ali opravlja avtomatizirano kalibracijo 
in sušenje plina. Merjenje volumskega pretoka bioplina in biometana, 

o (s kompenzacijo tlaka in temperature) lahko izvedejo z analizato
do 12 tisoč Evrov v odvisnosti od stopnje pretoka plina. Merjenje pH lahko 

opravimo v realnem času ali ex-situ, stroški pH sonde pa znašajo
bo potrebnih dodatnih €700-900. 

čajno opravijo v povezavi z biokemičnimi parametri, relevantnimi za 
, vsebine digestorjev in značilnosti digestatov. Te analize lahko 

jo analitske opreme ali analitskih metodologij na kraju samem 
pošiljanjem vzorcev v zunanje laboratorije. Na primer, stroški nakupa analizatorja HMK, ki 

koncentracije določenega števila HMK vključno z ocetno, butiri
€ 35k, medtem ko stane titrator za merjenje alkalnosti in skupnih 

3800. Dodatni obratovalni stroški so povezani z opravljanjem teh analiz 
ujejo potrošni material, vzdrževanje in upravljavčev čas. 
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in biometanskih naprav 

nih biokemijskih parametrov v zvezi z delovanjem digestorja bi 
stave bioplina. Vendar pa teh postopkov ne opravljajo 

kov ali stroški za analizatorje v 

kakor tudi laboratorijskimi 
zbrati. Razlog za to so 

. Vendar pa smo uspeli narediti izbor 
držav, njihov povzetek pa podajamo v tem poročilu. 

ni stroški za analitsko opremo, laboratorijske analize in 

stopnje pretoka in sestavo bioplina 
plina, ki merijo plinske 

č Evrov v odvisnosti od 
zagotavlja neposredno 

opravlja avtomatizirano kalibracijo 
bioplina in biometana, glede na tlak in 
lahko izvedejo z analizatorji, katerih stroški 

plina. Merjenje pH lahko 
jo okrog € 300, toda za 

nimi parametri, relevantnimi za 
ilnosti digestatov. Te analize lahko 

na kraju samem on-site ali s 
pošiljanjem vzorcev v zunanje laboratorije. Na primer, stroški nakupa analizatorja HMK, ki 

no z ocetno, butirično in propionsko 
tem ko stane titrator za merjenje alkalnosti in skupnih 

stroški so povezani z opravljanjem teh analiz 



 

Tabela 1 povzema stroške, zbrane v niz
odvisnosti od uporabljenih metodologij in v odvisnosti nivoja dohodkov posamezne države. 
Ugotavljamo, da v določenem številu držav dostopnost 
razširjena. Za izbrane parametre
bioplina ali biometana, te analize opravljajo predvsem univerze ali raziskovalni inštituti, ponudba 
s strani komercialnih laboratorijev pa je še omejena. 
naprave se razlikuje v specifikaciji 
pomagajo pri tem, da ne pride do 
znaša € 5 k - 40 k, za višji nivo 
delovanja digestorja temveč tudi podpora 
nasvetov in laboratorijskih analiz. Vendar pa je treba te vrednosti obravnavati samo kot 
navodilo, ker je vsaka naprava razli
analiz in predloženih sprememb pa so tudi lahko signifikantno razli

 

Poročilo z naslovom ‘Evropske študije primera naprav anaerobn
njihovih praks monitoringa (naloga 5.1)
tem povezanimi stroški za nekatere naprave AD in biometanske naprave v Evropi.

 

Tabela 1 – Stroški analiz pomembnih
na en vzorec razen 

Parametri

Potencial bioplina/biometana 
(test traja običajno okoli 30 dni; metodologija se lahko 
spreminja, rezultati pa lahko zajemajo vsebnost trdnih snovi in 
sestavo bioplina; pH in HMK lahko spremljajo ob koncu testa, 
kontrolno obratovanje pa lahko opravijo paralelno)
Sestava bioplina (CH4, CO2, H
pH 
SS suha snov  
oSS organska suha snov 
Kemijska potreba po kisiku – 
Hranila (N, P, K) 
Analiza elementov (ogljik, vodik, dušik, žveplo in kisik)
TKN 
Vsebnost NH4  

 

povzema stroške, zbrane v nizu laboratorijev po vsej Evrop
odvisnosti od uporabljenih metodologij in v odvisnosti nivoja dohodkov posamezne države. 

čenem številu držav dostopnost zagotavljanja 
metre, kot so mikrobne združbe ali celo analiza HMK in potencial 

bioplina ali biometana, te analize opravljajo predvsem univerze ali raziskovalni inštituti, ponudba 
s strani komercialnih laboratorijev pa je še omejena. Letna pogodba monitoring

v specifikaciji in stroških, toda običajno pokriva osnovne informacije, ki 
pomagajo pri tem, da ne pride do odpovedi delovanja digestorja in da ustreza predpisom kar 

, za višji nivo razčlenitve stroškov pa cilj ni samo izogibanje 
č tudi podpora nenehni optimizaciji naprave na osnovi tehni

in laboratorijskih analiz. Vendar pa je treba te vrednosti obravnavati samo kot 
, ker je vsaka naprava različna, različno pa je tudi njeno delovanje, vrst

analiz in predloženih sprememb pa so tudi lahko signifikantno različne. 

ilo z naslovom ‘Evropske študije primera naprav anaerobne razgradnje
naloga 5.1) vključuje nekatere reference v zvezi z

tem povezanimi stroški za nekatere naprave AD in biometanske naprave v Evropi.

pomembnih parametrov v eksternih laboratorijih (stroški se nanašajo 
na en vzorec razen če je omenjeno drugače) 

 
Parametri 

 
Laboratorijski stroški

Potencial bioplina/biometana za vhodne surovine in digestate 
okoli 30 dni; metodologija se lahko 

spreminja, rezultati pa lahko zajemajo vsebnost trdnih snovi in 
MK lahko spremljajo ob koncu testa, 

pa lahko opravijo paralelno) 

€ 520 –

, H2S, O2) € 20 -30 /spojina compound
€ 5 - 10
€ 6 - 40
€ 9 - 40

 KPK  € 30 - 60
€ 35 - 85

Analiza elementov (ogljik, vodik, dušik, žveplo in kisik) € 210 
€ 14 - 45
€ 15 - 40
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Evropi. Stroški variirajo v 
odvisnosti od uporabljenih metodologij in v odvisnosti nivoja dohodkov posamezne države. 

zagotavljanja teh analiz ni preveč 
kot so mikrobne združbe ali celo analiza HMK in potencial 

bioplina ali biometana, te analize opravljajo predvsem univerze ali raziskovalni inštituti, ponudba 
monitoringa učinkovitosti 

pokriva osnovne informacije, ki 
in da ustreza predpisom kar 

samo izogibanje odpovedi 
optimizaciji naprave na osnovi tehničnih 

in laboratorijskih analiz. Vendar pa je treba te vrednosti obravnavati samo kot 
je tudi njeno delovanje, vrsta in pogostost 

razgradnje s predstavitvijo 
v zvezi z monitoringom in s 

tem povezanimi stroški za nekatere naprave AD in biometanske naprave v Evropi. 

parametrov v eksternih laboratorijih (stroški se nanašajo 

 
Laboratorijski stroški 

 

– 800 

30 /spojina compound 
10 
40 
40 
60 
85 

45 
40 



 
HMK (hlapne maščobne kisline)

Težke kovine (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb in Zn)
Kationi in anioni (natrij, kalij, amonij, fosfor, klorid, nitrat, nitrit)
Elementi v sledeh (kobalt, nikelj, selen, molibden, železo, 
volfram) 
Higienski parametri (salmonela, E koli, enter
Profiliranje mikrobnih populacij
(Eubac in metanogeni) 
 
16 S pyro sekvenciranje (odvisno od dolžine sekvenciranja
velikosti podatkov) 
 
Metagenomska analiza (1 GB podatki)
Specifična Metanogenska aktivnost 
števila testiranih substratov) 
Opomba: Analize izvajajo običajno

10-20% popust običajno ponujajo 

Nekateri laboratoriji zaračunajo 

 

6.1.2 Primer ekonomskih 

rezultat monitoringa

 

Tu sta prikazana dva poenostavljena primera 
poveča na podlagi rezultatov monitoringa.

 

Naprava AD na osnovi kmetijskih 

Nazivna moč (začetna) 
 
Vhodne surovine (letna količ
 
 
 
Odkupna cena elektrike 
 
Prodaja električna energija 

 

obne kisline) 
 
€ 50 – 100 (
6 vrst HMK 
Na spojino 

As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb in Zn) € 65 – 129
Kationi in anioni (natrij, kalij, amonij, fosfor, klorid, nitrat, nitrit) € 80 – 125
Elementi v sledeh (kobalt, nikelj, selen, molibden, železo, € 50  - 

Higienski parametri (salmonela, E koli, enterokoki) € 150 –
cij s qPCR 

16 S pyro sekvenciranje (odvisno od dolžine sekvenciranja in 

Metagenomska analiza (1 GB podatki) 

€ 470 
 
 
€ 720 -
 
 
€ 1200 

aktivnost (odvisna od metodologije in € 75 – 280
 

običajno v treh izvodih, stroški pa ne vključujejo lokalnih pristojbin

običajno ponujajo za dolgoročni pogodbeni monitoring ali za večje število

 tudi minimalne stroške. 

Primer ekonomskih koristi, če se izboljša storilnost 

rezultat monitoringa 

Tu sta prikazana dva poenostavljena primera stroškov in koristi, če se proizvodnja bioplina
a na podlagi rezultatov monitoringa. 

Naprava AD na osnovi kmetijskih vhodnih surovin (obratuje v Avstriji)

količina) 

na energija v omrežje 

500 kW 
 
Prašičja gnojevka (1,600 ton
ton) in energetske rastline (
8,500 ton 
 
€ 170.2 / MWh 
 
4,077 MWh 
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100 (skupaj) 
HMK €120  

Na spojino €30 
129 
125 
 135 

– 210 

- 1650 

 
280 

lokalnih pristojbin. 

je število vzorcev. 

storilnost naprave kot 

e se proizvodnja bioplina 

(obratuje v Avstriji) 

(1,600 ton), detelja (175 
ton) in energetske rastline (koruzna silaža 



(začetna) 
 
Količina bioplina na tono oSS
 
Prodajna cena toplotne energije
 
Količina toplotne energije za prodajo 
(začetna) 
 
Cena silaže 
 
Investicijski stroški 
 
 

Brez upoštevanja obdavčitve letnega dobi
investicijskih izdatkov za omogo
proizvodnjo bioplina za 10%, kar bi imel
ali €150,000, če bi se proizvodnja bioplina pove

 

Naprava AR, ki obdeluje prehranske odpadke (

Nazivna moč (začetna) 
 
Količina vhodne surovine (letna 
količina) 
 
Odkupna cena električne energije
 
Prodajna cena električne in 
toplotne energije 
 
 

Kot primer bi 20% povečanje proizvodnje bioplina v tej na
dohodkov za približno £200,000 na leto, in sicer na osnovi 
energije po odkupnih cenah in po prodajnih cenah.
toplota obravnava kot obnovljivi vir topl
obdelavo odpadkov, povečanje proizvodnje bioplina imelo za posledico pove
odpadkov, povečanje količine predelanih odpadkov 
prihodkov. 

 

 

ioplina na tono oSS 

Prodajna cena toplotne energije 

ina toplotne energije za prodajo 

 
 
600 m³/ t oSS 
 
€22.5 / MWh 
 
1,937 MWh 
 
 
62.5 €/ t SS 
 
€ 2,041,000 

čitve letnega dobička ali katerih koli večjih stroškov 
za omogočanje izboljšav, bolje upravljana naprava 

bioplina za 10%, kar bi imelo za posledico povečanje letnega dohodka za 
e bi se proizvodnja bioplina povečala za 20%. 

prehranske odpadke (obratuje v Angliji) 

letna 

ne energije 

in 

1 MW 
 
30,000 ton ločeno zbranih odpadkov hrane
 
 
9.24 p/kWh 
 
4.64p/kWh in 2p/kWh 

čanje proizvodnje bioplina v tej napravi AR 
dohodkov za približno £200,000 na leto, in sicer na osnovi prodaje 

po odkupnih cenah in po prodajnih cenah. Do povečanja prihodkov bi prišlo, 
obravnava kot obnovljivi vir toplote. Možno je tudi, da bi pri napravi, ki 

čanje proizvodnje bioplina imelo za posledico pove
čine predelanih odpadkov pa bi zopet imelo za rezultat 

 

31 | P a g e  

 

čjih stroškov v smislu 
anje izboljšav, bolje upravljana naprava bi lahko povečala 

anje letnega dohodka za €72,000 

eno zbranih odpadkov hrane 

 bilo enako povečanju 
prodaje toplotne in električne 

anja prihodkov bi prišlo, če bi bila 
pri napravi, ki se ukvarja z 

anje proizvodnje bioplina imelo za posledico povečanje obdelave 
pa bi zopet imelo za rezultat povečanje 



Povečanje proizvodnje metana za ve
naprav AR, kmalu pa bodo tudi izšla poro

6.1.3 Posebna opomba o monitoringu nadgraj

Monitoring in shranjevanje relevantnih parametrov o kakovost
in je odvisno od končne uporabe biometana. Najbolj restriktivne obveznosti je treba izpolniti pri 
vbrizgavanju zemeljskega plina. Še ve
storilnosti naprave se je pokazal
Prvič, ti parametri lahko pokažejo vsako poslabšanje 
v celotni življenjski dobi naprave 
med zagonom naprave pa tudi 
omogočajo spremljanje storilnosti 
ali odpravo ozkih grl. 
 

 

 

 

oizvodnje metana za več kot 10% je prikazano kot del tega projekta pri izboru 
, kmalu pa bodo tudi izšla poročila kot del naloge D 5.3. 

Posebna opomba o monitoringu nadgrajenih naprav A

relevantnih parametrov o kakovosti in količini biometana je obvezno 
ne uporabe biometana. Najbolj restriktivne obveznosti je treba izpolniti pri 

vbrizgavanju zemeljskega plina. Še več, pridobivanje in hranjenje relevantnih prametrov o 
naprave se je pokazalo kot izredno dragoceno za učinkovito obratovanje naprave. 

lahko pokažejo vsako poslabšanje storilnosti naprave, č
v celotni življenjski dobi naprave in napovejo prihajajoče vzdrževanje in servisiranje. Drugi

pa tudi v kasnejših fazah v času življenjske dobe naprave, lahko ti 
spremljanje storilnosti (preverjanje usklajenosti z načrtom), pove
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 kot 10% je prikazano kot del tega projekta pri izboru 

naprav AR 

čini biometana je obvezno 
ne uporabe biometana. Najbolj restriktivne obveznosti je treba izpolniti pri 

, pridobivanje in hranjenje relevantnih prametrov o 
inkovito obratovanje naprave. 

naprave, če so analize potekale 
zdrževanje in servisiranje. Drugič, 

asu življenjske dobe naprave, lahko ti 
), povečanje učinkovitosti 



7. Zaključki 

Obstaja veliko število merljivih
naprav. Še vedno pa je nekaj prametrov, ki jih ne merimo 
primerih je to povezano z analitskimi težavami, v drugih pa je to zaradi 
vzdrževanja in stroškov. V tem vodi
bi lahko omogočili učinkovit pristop k monitoring
strokovnjaki na osnovi RR 
bioplinskimi nadgradnimi napravami po vsej Evropi. Razli
uporabijo v odvisnosti od ciljev naprav AR in bioplinskih 
kontrolo opravljali, glede na vrsto in zna
tehnologij in trgov s proizvedenim digestatom in biometanom

 

Vrste in značilnosti substratov, njihova priprava in shranjevanje 
imeli pomemben vpliv na učinkovitost naprave
združba enkratna (glede na raznolikost in
tega pa kljub podobnostim glede u
enak način. Medtem ko za de
optimalnih nivojev za razne 
splošno bi pogosta karakterizacija
biorazgradljivost, hranilni in elementi v 
ustrezne zasnove in delovanj
t.j. v smislu količine pretoka 
predstavljala idealne parametr
narekujejo ustrezne in precej
digestorja. Včasih pa je treba za popolno razumevanje vzrokov za slabšo
temeljitejšo parametrizacijo, vklju
mikrobov. Razen monitoringa in kontrolnih aktivnosti
učinkovitosti digestorja pa obstajajo tudi 
zadostitev, na primer, pogojem praznjenja substrata 

 

Podobno smo pokazali, da monitoring kakovosti in koli
parametri naprav za proizvodnjo biometana
nadgradnjo obratovanja bioplinskih naprav
števila parametrov kvalitete biometana 
v omrežje ali za oskrbo goriva za vozila, vendar so natan
Kakorkoli že, popolna in sledljiva 
morala predstavljati dodano vrednost
bioplinske nadgradne tehnolog
obratovanja naprave ugotavljanje 
izboljšanje njene učinkovitosti

 

Obstaja veliko število merljivih parametrov za nadgradnjo tehnologij naprav A
Še vedno pa je nekaj prametrov, ki jih ne merimo in-situ in v realnem 

o povezano z analitskimi težavami, v drugih pa je to zaradi pomembnih 
ja in stroškov. V tem vodiču po monitoringu smo izbrali in opredelili 

inkovit pristop k monitoringu. Te ključne parametre monitoring
in praktičnih izkušenj, pridobljenih pri delu

napravami po vsej Evropi. Različni parametri
ciljev naprav AR in bioplinskih nadgradnih naprav gled

kontrolo opravljali, glede na vrsto in značilnosti uporabljenih substratov, vrsto 
tehnologij in trgov s proizvedenim digestatom in biometanom. 

ilnosti substratov, njihova priprava in shranjevanje ter zasnova 
činkovitost naprave AR. Razen tega je lahko vsak
raznolikost in količino) in tudi kemijske reakcije so zapletene

tega pa kljub podobnostim glede učinkovitosti digestorji niso enaki in se ne odzivajo vedno na 
in. Medtem ko za delujoče digestorje obstajajo splošne smernice pa natan

alnih nivojev za razne biokemijske komponente ne moremo natan
lošno bi pogosta karakterizacija substratov (organske vsebnosti in vsebnosti vlage,

in elementi v sledovih in možne zaviralne sestavine
in delovanja razgradnje, skupaj s povratnim odzivom uč

pretoka metana, kakor tudi ostankov posameznih HMK
parametre monitoringa. Ti parametri v povezavi lahko

precej hitre kontrolne ukrepe, potrebne za optimi
asih pa je treba za popolno razumevanje vzrokov za slabšo

vključno z oceno aktivnosti, različnosti in količ
mikrobov. Razen monitoringa in kontrolnih aktivnosti v korist izboljšanja delovanja in 

inkovitosti digestorja pa obstajajo tudi drugi razlogi za monitoring kvalitete digestata, t.j. 
pogojem praznjenja substrata ali kriterijem za izhodne odpadke

Podobno smo pokazali, da monitoring kakovosti in količine biometana kakor tudi nekater
proizvodnjo biometana zagotovijo učinkovito, varno in zanesljivo 

nadgradnjo obratovanja bioplinskih naprav. Monitoring in shranjevanje podatkov iz dolo
parametrov kvalitete biometana predstavlja obvezo, bodisi za dobavo

goriva za vozila, vendar so natančni kriteriji razli
Kakorkoli že, popolna in sledljiva dokumentacija proizvedenega biometana je obvezna in bi 

dodano vrednost v času delovanja naprave. Odvisno od 
tehnologije omogočajo monitoring in shranjevanje dolo

obratovanja naprave ugotavljanje poslabšanja učinkovitosti delovanja naprave ali
inkovitosti. Dodatno pa je načrtovano vzdrževanje in servi
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naprav AR in bioplinskih 
in v realnem času. V nekaterih 

pomembnih zahtev glede 
smo izbrali in opredelili več parametrov, ki 

ne parametre monitoringa so izbrali 
nih izkušenj, pridobljenih pri delu z napravami AR in 

ni parametrični monitoringi se 
naprav glede na to, ali bodo 

uporabljenih substratov, vrsto pretvorbenih 

zasnova digestorja bodo 
ega je lahko vsaka več bakterijska 

in tudi kemijske reakcije so zapletene. Zaradi 
ji niso enaki in se ne odzivajo vedno na 

smernice pa natančnih 
ne moremo natančno definirati. Na 
ske vsebnosti in vsebnosti vlage, 

zaviralne sestavine), ki privede do 
odzivom učinkovitosti digestorja, 

posameznih HMK in alkaličnosti, 
lahko v večini primerov 

optimizacijo učinkovitosti 
asih pa je treba za popolno razumevanje vzrokov za slabšo učinkovitost opraviti 

in količine različnih populacij 
izboljšanja delovanja in 

ing kvalitete digestata, t.j. 
ali kriterijem za izhodne odpadke. 

a kakor tudi nekateri drugi 
inkovito, varno in zanesljivo 

in shranjevanje podatkov iz določenega 
dobavo zemeljskega plina 

različni v vsaki deželi. 
dokumentacija proizvedenega biometana je obvezna in bi 

Odvisno od uporabljene 
in shranjevanje določenih parametrov 

inkovitosti delovanja naprave ali možnosti za 
servisiranje naprave in 



njenih sestavnih delov podprto z obsežnim 
razpoložljivosti naprave. 

Upoštevajoč iniciative v povezavi z 
podatkov, prikazanih v tem poro
laboratorijskih analiz in letnih pogodbenih monitoringov za naprave A
če bi izvedba programov monitoringa omogo
na osnovi kmetijskih vhodnih surovin
samo malo nad 10%, bi dohodek, povezan z dodatno proizvodnjo bioplina zelo verjetno 
prevladal nad investicijo v programe monitoringa celo pri napravah A

 

 

 

 

podprto z obsežnim režimom monitoringa, ki 

iniciative v povezavi z obnovljivo energijo v mnogih državah Evrope in na osnovi 
anih v tem poročilu, ki se nanašajo na stroške analizatorjev, zunanjih 

laboratorijskih analiz in letnih pogodbenih monitoringov za naprave AR in biometanske naprave, 
programov monitoringa omogočila izboljšave v proizvodnji bioplina za naprave

vhodnih surovin kakor tudi za komunalne in industrijske odpadke celo 
samo malo nad 10%, bi dohodek, povezan z dodatno proizvodnjo bioplina zelo verjetno 

investicijo v programe monitoringa celo pri napravah AR srednje 
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ki vodi k maksimalni 

obnovljivo energijo v mnogih državah Evrope in na osnovi 
ilu, ki se nanašajo na stroške analizatorjev, zunanjih 

in biometanske naprave, 
izboljšave v proizvodnji bioplina za naprave AR 

kakor tudi za komunalne in industrijske odpadke celo 
samo malo nad 10%, bi dohodek, povezan z dodatno proizvodnjo bioplina zelo verjetno 

srednje velikosti. 
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Dodatek 1 – Pomembni parametri

 

Plin na vstopu, produkti in stranski produkti

Surovi plin na vstopu 
Volumski pretok surovega plina
Temperatura surovega plina 
Tlak surovega plina 
Vsebnost CH4 v surovem plinu 
Vsebnost CO2 v surovem plinu
Vsebnost O2  v surovem plinu
Vsebnost N2 v surovem plinu
Vsebnost H2 v surovem plinu
Vsebnost H2S v surovem plinu
Vsebnost NH3 v surovem plinu 
Vsebnost siloksana v surovem plinu
Vsebnost hlapnih organskih snovi v surovem plinu
Vsebnost merkaptana S v surove
Vsebnost COS v surovem plinu 
Vsebnost celotnega S v surovem plinu 
Vsebnost halogena v surovem plinu 
Vsebnost  H2O v surovem plinu 
Vsebnost delcev v surovem plinu 
Vsebnost kapljic v surovem plinu  
Spodnuja kurilna vrednost surovega plina 
 
Očiščeni in nadgrajeni plin
Volumski pretok plina 
Temperatura surovega plina 
Tlak surovega plina 
Vsebnost CH4 v plinu  
Vsebnost CO2 v plinu 
Vsebnost O2  v plinu 
Vsebnost N2 v plinu 
Vsebnost H2 v plinu 
Vsebnost H2S v plinu 
Vsebnost NH3 v plinu  
Vsebnost siloksana v plinu 
Vsebnost hlapnih organskih snovi v surovem plinu
Vsebnost merkaptana S v surovem plinu 
Vsebnost COS v surovem plinu 
Vsebnost celotnega S v surovem plinu 
Vsebnost halogena v surovem plinu 
Vsebnost  H2O v surovem plinu 
Vsebnost delcev v surovem plinu 
Vsebnost kapljic v surovem plinu  

 

Pomembni parametri za sisteme za nadgradnjo bioplina

stranski produkti 

Enota 
ovega plina  m³STP/h 

 °C 
bar(g) 

v surovem plinu  %v/v suh 
v surovem plinu %v/v suh 

v surovem plinu %v/v suh 
v surovem plinu %v/v suh 

em plinu %v/v suh 
S v surovem plinu mg/m³STP, ppmv

v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
Vsebnost siloksana v surovem plinu mg/m³STP, ppmv
Vsebnost hlapnih organskih snovi v surovem plinu mg/m³STP, ppmv
Vsebnost merkaptana S v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
Vsebnost COS v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
Vsebnost celotnega S v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
Vsebnost halogena v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv

O v surovem plinu  %v/v, ppmv, dew to
plinu  mg/m³STP 

Vsebnost kapljic v surovem plinu   mg/m³STP 
Spodnuja kurilna vrednost surovega plina  kWh/m³STP

plin na izstopu 
 

m³STP/h 
 °C 

bar(g) 
%v/v suh 
%v/v suh 
%v/v suh 
%v/v suh 
%v/v suh 
mg/m³STP, ppmv
mg/m³STP, ppmv
mg/m³STP, ppmv

Vsebnost hlapnih organskih snovi v surovem plinu mg/m³STP, ppmv
Vsebnost merkaptana S v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
Vsebnost COS v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
Vsebnost celotnega S v surovem plinu  mg/m³STP, ppmv

surovem plinu  mg/m³STP, ppmv
O v surovem plinu  %v/v, ppmv, dew to

Vsebnost delcev v surovem plinu  mg/m³STP 
Vsebnost kapljic v surovem plinu   mg/m³STP 
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za sisteme za nadgradnjo bioplina 

 
 
 
 
 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 

%v/v, ppmv, dew točka 
 
 

STP, MJ/m³STP 

 
 
 
 
 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 
, ppmv 

%v/v, ppmv, dew točka 
 
 



Zgornja kurilna vrednost plina
Wobbejev indeks plina 
 
 
Stranski plin kot produkt čiš
Volumski pretok plina 
Temperatura plina 
Tlak plina 
Vsebnost CH4 v plinu  
Vsebnost CO2 v plinu 
Vsebnost O2  v plinu 
Vsebnost N2 v plinu 
Vsebnost H2 v plinu 
Vsebnost H2S v plinu 
Zgornja kurilna vrednost plina 

 
Specifični parametri bioplinskih naprav (vse naprave

Parameter 
Celotna električna poraba   
Temperatura gretja  
Tlak pri segrevanju  
Pretok pri segrevanju   
Tempertura hlajenja 
Tlak pri hlajenju  
Pretok pri hlajenju  

 

Specifični parametri naprav (vodno 

Parameter 
Poraba električne energije za vodno
Pretočna količina vode za pranje 
Temperatura vode za pranje 
Delovni tlak 
Delovna temperatura plina  
Stripping zračni pretok 
Stripping zračna temperatura 
Stripping zračni tlak 

 

Specifični parametri naprave (adsorpcija pod povišanim tlakom

Parameter 
Delovni tlak za  adsorber n 
Delovna temperature plina za 
Vklopni intervalni čas  
Stripping pretok zraka 
Stripping temperatura zraka 

 

Zgornja kurilna vrednost plina kWh/m³STP

kWh/m³STP

Stranski plin kot produkt čiščenja plina  

 

m³STP/h 
°C 
bar(g) 
%v/v suh 
%v/v suh 
%v/v suh 
%v/v suh 
%v/v suh, ppmv
%v/v, ppmv, dew to

Zgornja kurilna vrednost plina  kWh/m³STP

bioplinskih naprav (vse naprave) 

Enota 
kW 
°C 
bar(g) 
m³STP/h 
°C 
bar(g) 
m³STP/h 

ni parametri naprav (vodno čiščenje pod tlakom) 

Enota 
ne energije za vodno črpalko kW 

ina vode za pranje  m³/h 
 °C 

bar(g) 
°C 
m³STP/h 

na temperatura  °C 
bar(g) 

aprave (adsorpcija pod povišanim tlakom) 

Enota 
bar(g) 

Delovna temperature plina za adsorber n °C 
s 
m³STP/h 

 °C 
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STP, MJ/m³STP 
P, MJ/m³STP 

 
 
 
 

%v/v suh, ppmv 
%v/v, ppmv, dew točka 

STP, MJ/m³STP 



Stripping tlak zraka 
 

 

Specifični parametri naprave (aminsko pranje

Parameter 
Poraba el. energije za črpalko za aminsko raztopino
Pretok aminske raztopine  
Temperatura aminske raztopine
Delovni tlak 
Delovna temperatura plina 
Poraba električne energije za sušenje plina
Stripping pretok zraka 
Stripping temperatura zraka 
Stripping tlak zraka 

 

Specifične vrednosti (membranske naprave

Parameter 
Poraba električne energije za plinski kompresor
Delovna temperatura membranske faze
Delovni tlak za membransko fazo
CH4- vsebnost dovoda za membransko fazo
CH4- vsebnost ostanka za membransko fazo
CH4- vsebnost prepustnega dela za membransko fazo
Volumenska količina notranje faze v ponovnem vodenju 

 

 

bar(g) 

ni parametri naprave (aminsko pranje) 

Enota 
rpalko za aminsko raztopino kW 

m³/h 
ke raztopine °C 

bar(g) 
°C 

e energije za sušenje plina kW 
m³STP/h 

 °C 
bar(g) 

membranske naprave) 

Enota 
ne energije za plinski kompresor kW 

membranske faze n °C 
Delovni tlak za membransko fazo n bar(g) 

vsebnost dovoda za membransko fazo n %v/v suh 
vsebnost ostanka za membransko fazo n %v/v suh 
vsebnost prepustnega dela za membransko fazo n %v/v suh 

anje faze v ponovnem vodenju  m³STP/h 
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