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T

echnologia przeznaczona jest do zastosowania w systemach beztlenowego oczyszczania ścieków organicznych z sektora przemysłu spożywczego, w tym zakładów mleczarskich, cukrowniczych, spirytusowych,
mięsnych itp. Może być również zaadaptowana w typowych biogazowniach rolniczych i instalacjach utylizacji odpadów organicznych. Polega ona na stymulowaniu beztlenowej transformacji zawartych w biodegradowalnych ściekach przemysłowych związków organicznych, do biogazu poprzez wprowadzenie do bioreaktorów elementów wypełnienia magnetoaktywnego. Zastosowanie domieszek metali oraz elementów magnetycznych
pozwala na usunięcie siarkowodoru z biogazu oraz usprawnienie procesu odgazowania, co korzystnie wpływa na
metabolizm bakterii anaerobowych. Zastosowanie tej technologii umożliwia 15–20-procentowy wzrost wydajności
produkcji biogazu w stosunku do dostępnych na rynku rozwiązań.

Obciążenie ładunkiem związków organicznych:

5÷10 kg ChZT/m3xd

Temperatura procesu:

35÷55°C

Hydrauliczny czas zatrzymania:

12÷48 h

Zawartość wypełnienia aktywnego w bioreaktorze:
Zawartość wypełnienia z magnetycznymi
aktywatorami:

15÷30%

10÷25%

Wydajność produkcji biogazu:

800÷1000 dm3/kg
ChZT

Wydajność produkcji metanu:

400÷600 dm3/kg ChZT

Procentowa zawartość metanu w biogazie:

60÷70%

Zawartość siarkowodoru w biogazie:

0÷100 ppm
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T

he technology is intended for anaerobic treatment of organic wastewaters from food industry obtained
particularly from creameries, sugar plants, spirit factories, or meat plants. There is also a possibility to
use the technology in typical agricultural biogas plants and installations for organic waste utilisation.
The technology consists in simulating anaerobic transformation of organic compounds in biodegradable
industrial wastewaters into biogas, which is possible thanks to the introduction of magnetically active elements to
bioreactors. The use of metallic additives and magnetic elements enables the removal of hydrogen sulphide from
biogas and helps to improve the degassing process, which positively affects the metabolism of anaerobic bacteria.
This technology allows a 15–20% increase in the efficiency of biogas production, as compared to commercially
available products.

Load with organic compound charge:

5÷10 kg COD/m3xd

Temperature of the process:

35÷55°C

Hydraulic retention time:

12÷48 h

Active filling content in the reactor:

15÷30%

Content of filling with magnetic activators:

10÷25%

Efficiency of biogas production:

800÷1000 dm3/kg COD

Efficiency of methane production:

400÷600 dm3/kg COD

Percentage of methane in biogas:

60÷70%

Content of hydrogen sulphide in biogas:

0 to 100 ppm
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