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POVZETEK 
 

Anaerobna razgradnja kot postopek obdelave organskih odpadkov ima že precejšno 
tradicijo. Kljub današnjim tehnološko zelo dovršenim sistemom pa pojav »novih 
izdelkov« in porast v odpadkih prisotnih spojin povzročata različne, za postopek 
škodljive obremenitve. Da bi se izognili potencialni nevarnosti, sicer že potrjenih 
oziroma ugotovljenih škodljivih vplivov soli, smo v podjetju Koto d.o.o., opravili 
raziskavo z namenom ugotoviti potencialno inhibitornost soli pri pogojih različne 
obremenitve substrata za bioplin po uvedeni laboratorijski metodi.  
S ciljem poiskati zvezo med koncentracijo soli v substratu in inhibicijo na proces 
razgradnje smo opravili šest preskusov. V prvi fazi smo opravili tri preskuse hkrati – 
dva preskusa kronične inhibicije in enega akutne inhibicije. V drugi fazi smo opravili tri 
preskuse akutne inhibicije. Glavni parametri za opis uspešnosti procesa in prikaz 
morebitne inhibicije so bili: delež suhe snovi, delež organske snovi in koncentracija 
kloridov v iztoku. Kot spremljevalni in kontrolni parameter smo dnevno spremljali pH 
vrednost digestata, volumen proizvedenega bioplina ter delež metana v bioplinu. 
Pri preskusih kronične inhibicije je inhibicijo povzročila koncentracija 18 g/L kloridov. 
Proizvodnja bioplina se je z dnevnim povprečjem 20 L na dan znižala na 10 L bioplina 
na dan, učinek razgradnje suhe snovi pa za približno 40 %. Pri koncentraciji kloridov 
24,6 g/L je bila dnevna proizvodnja bioplina le 1,6 L bioplina na dan, učinek razgradnje 
pa 6,9 %. Pri preskusih akutne inhibicije so inhibicijo povzročile koncentracije kloridov v 
območju nad 15 g/L. Pri koncentracijh 20 g/L in 25 g/L kloridov so proizvodnja bioplina 
in učinek razgradnje suhe snovi padla za več kot 50 %. Pri najvišji doseženi 
koncentraciji 30 g/L je bila proizvodnja bioplina 1,9 L/dan in učinek razgradnje suhe 
snovi manj kot 2 %.  
 
Ključne besede: anaerobna razgradnja, inhibicija slanosti, kronična inhibicija, akutna 
inhibicija 
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SUMMARY 
 

Anaerobic digestion has a long tradition as the method for processing organic wastes. 
Despite technologically advanced systems, the phenomenon of "new products" and an 
increase of various compounds in wastes today cause different strains to the anaerobic 
digestion. In the company Koto Ltd, we have executed research of which the aim was 
to determine potential of sallinity inhibition in various conditions of chronic and acute 
inhibition. We have implemented six experiments with a goal to find a relationship 
between concentration of salinity in the substrate and inhibition to the anaerobic 
process. In the first phase, three test were implemented simultaneously, i.e. two tests 
of chronic inhibition and one of acute-chronic inhibition. Three tests of acute inhibition 
were implemented during the second phase. Main parameters for the description of 
effectiveness of the process and indication of potential inhibition were: total solids 
content, organic solids content, and concentration of chlorides in effluent. pH-value of 
effluent, the volume of produced biogas, and the portion of methane in biogas were 
daily monitored as control parameters. 
In eksperiments of chronic inhibition, the inhibition was caused by 18 g/L of chloride 
concentration. The production of biogas decreased from 20 L per day to 10 L per day in 
average and the effect of total solids degradation decreased by 40 % in average. When 
concentration of chloride was 24.6 g/L, daily production of biogas was only 6 L per day 
and the degradation efficiency was 6.9 %. In experiments of acute inhibition, the 
inhibition was caused by concentrations of chlorides above 15 g/L. In concentrations of 
chlorides of 20 g/L and 25 g/L the production of biogas and degradation efficiency of 
total solids decreased by more than 50 %. In the maximum concentration achieved, i.e. 
30 g/L, the production of biogas was 1.9 L per day and the degradation efficiency of 
total solids was less than 2 %.  
 
Key words: anaerobic digestion, salinity inhibition, chronic inhibition, acute inhibition 

 
 

 
  



 

VI 
 

KAZALO VSEBINE 
1 UVOD 1 

1.1 Predstavitev problema 1 

1.2 Namen 1 

2 TEORETIČNI DEL 3 

2.1 Splošno o anaerobni razgradnji 3 

2.2 Bioplin 4 

2.2.1 Uporaba bioplina 5 

2.3 Surovina za anaerobno razgradnjo (vhodne surovine) 6 

2.4 Biokemija anaerobne razgradnje 7 

2.5 Vpliv posameznih procesnih parametrov 8 

2.5.1 Temperatura 8 

2.5.2 pH vrednost 9 

2.5.3 Zadrževalni čas 9 

2.5.4 Hlapne maščobne kisline 9 

2.5.5 Elementi v sledeh, hranilne in toksične snovi 10 

2.5.6 Slanost 10 

2.6 Sol (natrijev klorid) 11 

2.6.1 Poraba soli v Sloveniji 11 

2.7 Inhibicija anaerobne razgradnje 12 

2.7.1 Inhibicija anaerobne razgradnje zaradi soli 12 

2.7.2 Inhibicija natrija 14 

3 EKSPERIMENTALNI DEL 16 

3.1 Izvedba preskusov 16 

3.1.1 Kronična inhibicija 16 

3.1.2 Akutna inhibicija 16 

3.2 Materiali in metode 17 

3.2.1 Inokulum 17 

3.2.2 Reaktor 17 

3.2.3 Merilnik bioplina 18 

3.3 Analizne metode 18 

3.3.1 Določitev suhe snovi 18 

3.3.2 Določanje organske snovi s sežigom v žarilni peči 19 

3.3.3 Določanje kloridov 20 

3.3.4 Določitev pH vrednosti 20 

3.3.5 Določanje vsebnosti metana v bioplinu 20 

4 REZULTATI IN DISKUSIJA 22 

4.1 Kronična inhibicija 22 

4.1.1 Preskus 1 22 

4.1.2 Preskus 2 24 

4.2 Akutna inhibicija 26 

4.2.1 Preskus 3 26 

4.2.2 Preskus 4 28 

4.2.3 Preskus 5 28 

4.2.4 Preskus 6 29 

5 ZAKLJUČEK 31 

6 VIRI 32 

PRILOGA A 34 

 



 

VII 
 

SEZNAM PREGLEDNIC 
 
Preglednica 1: Primerjava eno- in dvostopenjskega procesa (Balkwaste project, 
2012) ............................................................................................................................ 4 

Preglednica 2: Tipična sestava bioplina anaerobne razgradnje blata iz čistilnih 
naprav in primerjava z deponijskim plinom (Appels in sod., 2008) ......................... 5 

Preglednica 3: Povprečna sestava in donos metana za različne vrste substrata 
(Lindow, 2004) ............................................................................................................. 6 

Preglednica 4: Potreben zadrževalni čas pri različni temperaturi procesa (Appels 
in sod., 2008) ............................................................................................................... 9 

Preglednica 5: Mejne koncentracije nekaterih toksičnih elementov (Appels in 
sod., 2008) ................................................................................................................. 10 

Preglednica 6: Povprečna letna poraba soli v Sloveniji in Evropski uniji po 
posameznih segmentih (Kodra, 2002) ..................................................................... 11 

Preglednica 7: Rezultati študije in primerjava parametrov v kontrolnem reaktorju 
in reaktorju z dodatkom NaCl (Jackson-Moss in sod., 1989) ................................. 13 

Preglednica 8: Rezultati študije šok in kroničnih testov inhibicije soli (De Baere 
in sod.,1984) .............................................................................................................. 14 

Preglednica 9: Prikaz preskusov kronične inhibicije ............................................. 16 

Preglednica 10: Prikaz preskusov akutne inhibicije ............................................... 17 

Preglednica 11: Lastnosti inokuluma ...................................................................... 17 

Preglednica 12: Odčitek in % metana v bioplinu .................................................... 21 

 
 

  



 

VIII 
 

SEZNAM SLIK 
 
Slika 1: Različne poti uporabe bioplina (Appels in sod., 2008) ................................ 5 

Slika 2: Faze procesa anaerobne razgradnje (Roš in Zupančič, 2010) .................... 7 

Slika 3: Vpliv temperature na stopnjo razgradnje, ki je funkcija rasti bakterij 
(Lindow, 2005)  ............................................................................................................ 8 

Slika 4: Shema reaktorja .......................................................................................... 18 

Slika 5: Delovno okolje ............................................................................................. 18 

Slika 6: Fermentacijska cevka za določanje vol. % metana v bioplinu ................. 21 

Slika 7: Rezultati preskusa 1 .................................................................................... 23 

Slika 8: Rezultati preskusa 2 .................................................................................... 25 

Slika 9: Rezultati preskusa 3 .................................................................................... 27 

Slika 10: Rezultati preskusa 4 .................................................................................. 28 

Slika 11: Rezultati preskusa 5 .................................................................................. 29 

Slika 12: Rezultati preskusa 6 .................................................................................. 30 

 
 
 

 
  



 

IX 
 

OKRAJŠAVE 
 
AR = anaerobna razgradnja 
ATP = adenozin trifosfat je vir energije za procese v celici 
BPK = biokemijska potreba po kisiku je množina kisika, ki je potrebna za oksidacijo 

razgradljivih organskih snovi s pomočjo mikroorganizmov [mg/L] 
BPR = bioplinska produktivnost je količina plina, ki se proizvede na volumen reaktorja 

na dan [m3/m3
R/d] 

HMK = hlapne maščobne kisline 
IC (inhibition concentration) = koncentracija snovi, ki v določenem času povzroči 

določen odstotek specifičnih odgovorov organizmov [%] 
KPK = kemijska potreba po kisiku je količina kisika, ki je potrebna za kemijsko 

oksidacijo organskih snovi [mg/L] 
NADH = koencim dehidrogenaz, ki sodeluje pri prenašanju elektronov in protonov 
OS = organska snov je izguba po sežigu vzorca pri 550 °C [%] 
MO = mikroorganizmi 
pKa = negativni dekadični logaritem Ka, ki je mera za jakost kislin  
SPB = specifična proizvodnja bioplina je izplen bioplina oz. razmerje volumna 

nastalega bioplina in mase organske snovi na vtoku [m3/kg OS] 
SS = suha snov je ostanek po sušenju vzorca pri 105 °C [%] 
ZČ = zadrževalni čas 
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1 UVOD 
 
Da bi razumeli uporabnost procesa anaerobne razgradnje so danes na voljo obsežne 
publikacije in literatura v zvezi z delovanjem, vzdrževanjem, nadzorom in 
odpravljanjem težav procesa anaerobne razgradnje. Pravzaprav lahko po temeljitem 
pregledu ugotovimo, da ni več področja uporabe anaerobne razgradnje, na katerem se 
v preteklosti ni eksperimentiralo - bodisi z namenom povečati zmogljivost sistemov z 
večjo proizvodnjo bioplina, bodisi z namenom analizirati specifične pogoje parametrov, 
ki jih je uporaba zmogljivejših sistemov vnesla v tehnologijo.  
 
Kot kaže, je edini izziv, ki je ostal, uporaba čedalje več razpoložljivih surovin in 
ocenjevanje dinamike vplivov v odpadkih prisotnih spojin. Če pri tem še upoštevamo, 
da je potencial anaerobne razgradnje v prihodnosti zelo visok - navsezadnje 
prizadevanja po varčevanju in manjših posledicah potrošništva, recikliranje in ločevanje 
odpadkov pomenijo materiale, ki jih je na čimbolj sonaraven način mogoče tudi 
predelati – sta ocena odpadkov, tako v smislu izkoristka, kot morebitnih izgub, ter 
vrednotenje vplivov številnih onesnaževal, razumljivo izhodišče, da se dolgoročno 
omogoči ustrezen in uspešen razvoj uporabe sistemov anaerobne razgradnje.  
 
Najenostavneje lahko uvod zaključim z besedami fizika F. Weisskopa, ki brez dvoma 
držijo tudi za tehnologijo anaerobne razgradnje: »Stojimo pred zapletenim spletom 
fizikalnih, kemičnih in bioloških vzrokov in posledic in mnoge med njimi le delno 
razumemo. Preden se bomo lahko lotili reševanja teh problemov, bomo morali opraviti 
še pravo množico natančnih osnovnih raziskav. Če pa se bomo lotili uvajanja tehničnih 
rešitev, preden bomo dodobra spoznali in razumeli pogoje, lahko naša prizadevanja po 
izboljšanju položaja privedejo do poslabšanja tega« (Kirn, 1985). 
 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
pH vrednost, temperatura, zadrževalni čas in drugi parametri so ključni procesni 
parametri, ki jih je nujno treba razumeti za večjo učinkovitost, uspešen zagon in 
obratovanje sistema. Podobno velja tudi za uporabljene vhodne surovine, za katere se 
je v praksi kot ključno merilo pri njihovi uporabi pokazala prisotnost oziroma odsotnost 
toksičnih spojin, ki so v najskrajnejšem primeru lahko usodne za proces anaerobne 
razgradnje. 
 
Posebno mesto med njimi ima sol (NaCl), ki jo zaradi ogromne uporabe in porabe 
najdemo v mnogih odpadkih ter odpadnih vodah, posredno pa zaradi osmotskega šoka 
mikroorganizmov zavira proizvodnjo bioplina. 
 
  
1.2 Namen 
 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na učinkovitost procesa razgradnje, je prisotnost 
toksičnih spojin - inhibitorjev. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na vpliv soli 
(NaCl) kot inhibitorja anaerobne razgradnje. Glavni namen diplomskega dela je bil 
oceniti učinek soli v substratu anaerobne razgradnje na splošno stabilnost in 
učinkovitost procesa. Ker so nas zanimali občutljivost procesa na enkratne 
koncentrirane obremenitve in učinki nižjih koncentracij ob daljši izpostavljenosti, na 
katere so se anaerobne bakterije sposobne prilagoditi, smo za študijo uporabili dva 
različna pristopa - akutno inhibicijo in kronično inhibicijo.  
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Na vprašanja kot so: katere so koncentacije soli v substratu, ki zavrejo proizvodnjo 
bioplina, kolikšne so obremenitve brez vidnih poškodb, ki jih anaerobni mikroorganizmi 
še lahko prenesejo, kdaj nastopi inhibicija v primeru občasnih večjih obremenitev in, ali 
inhibicija anaerobne razgradnje zaradi soli kaže kakšen specifičen značaj, smo 
odgovorili z analizo ključnih parametrov (pH, učinek razgradnje, delež metana v 
bioplinu) in s spremljanjem proizvodnje bioplina. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 Splošno o anaerobni razgradnji  
 
Splošna definicija anaerobne razgradnje (AR) v slovenski zakonodaji pravi: 
»Anaerobna razgradnja je biološka razgradnja biološko razgradljivih odpadkov brez 
kisika in pri nadzorovanih pogojih ob delovanju mikro - in makroorganizmov (vključno z 
bakterijami, ki proizvajajo metan) z namenom pridobivanja bioplina in pregnitega blata« 
(Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, 2008). 
Z drugimi besedami, anaerobna razgradnja je proces razgradnje in stabilizacije 
organskega materiala v anaerobnih razmerah, pod vplivom mikroorganizmov (MO), ki 
vodi do nastanka bioplina in mikrobne biomase (Chen in sod., 2007).  
Danes je AR standardna tehnologija obdelave bolj obremenjenih odpadnih vod, 
dodatno pa se razvija tudi razgradnja komunalnih, kmetijskih in industrijskih odpadkov. 
Glavni cilj anaerobne razgradnje je pretvorba organskih odpadkov v dve kategoriji 
dragocenih produktov: na eni strani v bioplin za proizvodnjo zelene elektrike, toplote ali 
goriva, na drugi strani pa v predelan substrat, ki ga po navadi imenujemo digestat in se 
uporablja kot gnojilo v kmetijstvu (Nemet, 2009). Druge zahteve oz. idealne 
predpostavke, ki se jim ob temeljiti pripravi vstopnih materialov, dobri tehnični 
opremljenosti, dobrem vodenju in stalnosti kakovosti vstopnih snovi da zelo dobro 
približati, so: optimalna kakovost produktov (plina in ostanka), čimvečji izplen energije v 
obliki metana, čim manj ostankov, minimalne emisije, čim manjše delovne površine, 
čim manj osebja ter čim nižji investicijski in obratovalni stroški (Vuk, 2000). 
 
Čeprav je proces v osnovi vedno enak, so se do danes z uporabo kombinacij 
posameznih načinov razvile različne izvedbe procesa anaerobne razgradnje. Te so 
odvisne od števila stopenj razgradnje (eno ali dvo stopenjski postopki), ločevanja 
tekočih in trdnih snovi (eno ali dvostopenjski sistemi), vsebnosti vode (suha in mokra 
fermentacija) in tudi od načina dovajanja in odvajanja substrata (prekinjen ali 
neprekinjen). V enostopenjskem postopku procesne faze hidrolize, kislih stopenj 
(acidogeneze in acetogeneze) in metanogeneze, potekajo v enem reaktorju, zato 
zaradi nekoliko različnih okoljskih zahtev v različnih fazah ni mogoče doseči optimalnih 
pogojev za reakcijo celotnega procesa. Pri dvostopenjskem postopku so hidroliza in 
kisle stopnje ločene od metanogeneze in potekajo v ločenih, med seboj povezanih 
reaktorjih, tako da se lahko vsak parameter optimizira posebej. Glavne značilnosti obeh 
so podane v preglednici 1. Glede na vsebnost vode ločimo suhi (trdni) in mokri 
postopek. O suhem postopku govorimo takrat, ko je vode med 55 % in 75 %, o 
mokrem pa takrat, ko je vode več kot 85 %. Ker je velikost delcev večja in 
razpoložljivosti substrata manjša med suhim postopkom procesa, je stopnja razgradnje 
nižja kot v mokrih postopkih. Kadar se substrat dovaja in odvaja redno, je način 
delovanja neprekinjen. Takšni sistemi so popolnoma premešani (completely mixed 
system), zato ni mogoče vedno zagotoviti potrebnega zadrževalnega časa za vsak del 
substrata. V prekinjenem načinu delovanja (batch process), je reaktor popolnoma 
napolnjen s surovimi odpadki, pomešanimi z inokulumom in se po določenem času 
zamenja. Ti sistemi so primerni tako za mokre kot suhe odpadke, so tehnično 
enostavni in imajo nizko ceno (Balkwaste project, 2012).  
Pri vsem naštetem velja omeniti tudi prednosti in pomanjkljivosti, ki jih ima AR v 
primerjavi z drugimi biološkimi procesi ravnanja z odpadki. Če jo primerjamo z aerobno 
obdelavo, je njena prednost visoka stopnja stabilizacije odpadkov. Ker se večji del 
razgradljivih odpadkov pretvori v metan, se tudi problem odstranjevanja preseženega 
blata močno zmanjša. Pri obdelavi nekaterih odpadkov, zlasti industrijskih, so 
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pomembna prednost nizke zahteve po hranilih. Tudi stopnja razgradnje ni omejena s 
prenosom kisika, saj proces poteka v odsotnosti kisika; tudi potrebe po energiji so zato 
manjše. Prav gotovo je največja ugodnost proizvodnja »zelene energije«. Nasprotno je 
pomembna slabost tehnologije počasna stopnja rasti bakterij, ki proizvajajo metan. 
Posledica tega je več časa, potrebnega za začetek postopka in večja občutljivost na 
temperaturo ali druge okoljske pogoje. Pri odpadkih z veliko količino vode (močno 
onesnažene odpadne vode) so lahko slabost visoke temperature, potrebne za 
optimalno delovanje in dovolj proizvedenega metana za ogrevanje sistema. Ne gre 
pozabiti niti že omenjene ranljivosti procesa na različne zaviralce (Appels in sod., 
2008). 
 
Preglednica 1: Primerjava eno- in dvostopenjskega procesa (Balkwaste project, 2012) 

 

 
 
2.2 Bioplin 
 
Bioplin je »mešanica ogljikovega dioksida, metana in drugih plinov v sledeh, ki 
nastajajo pri nadzorovani anaerobni razgradnji biološko razgradljivih odpadkov«. 
(Uredba o obdelavi..., 2006). Največji delež v bioplinu predstavljata metan (65-70 %) in 
ogljikov dioksid (30-35 %); drugi plini, prisotni v sledeh, so N2, H2, H2S, frakcija vodne 
pare in morebitna druga onesnaževala, na primer siloksani (Appels in sod., 2008). 
Podrobnejša sestava je prikazana v preglednici 2. 
Odvisno od dejanske sestave surovin in koncentracije organske snovi, zadrževalnega 
časa, temperature procesa in vsebnosti skupne suhe snovi sta deleža metana in 
ogjikovega dioksida v bioplinu različna. Največ bioplina z visokim deležem metana 
nastane z razgradnjo maščob (1,25 m3/kg vstopne organske snovi in 68 % CH4), manj 
bioplina z najnižjim deležem metana, razgradnjo ogljikovih hidratov (0,79 m3/kg in 50 % 
CH4), in najmanj bioplina z največ metana razgradnjo proteinov (0,70 m3/kg in 71 % 
CH4). Velja tudi, da bolj razredčen substrat daje večjo vsebnost metana zato, ker se 
več ogljikovega dioksida raztopi v bolj razredčenem mulju zaradi večje vsebnosti vode. 
Prav tako ne obstaja nobena posredna povezava med maso organske snovi in 
potencialom proizvedenega plina (Lindow, 2004). 
 

PROCES ENOSTOPENJSKI DVOSTOPENJSKI 

ločitev trde in 
tekoče faze 

suhi postopek mokri postopek 

skupaj trdne snovi 25-45 % <15 % 
vsebnost vode 55-75 %                           >85 % 
dodajanje 
substrata nekontinuirno neprekinjeno 

temperatura mezofilna (30-37 °C) termofilna (55-65  °C) 

zanesljivost 
 

v enakem obsegu 
tehnična oprema relativno enostavna kompleksnejša 
nadzor postopka kompromisna rešitev optimalen 
nevarnost 
nestabilnosti  

visoka minimalna 

zadrževalni čas dolg kratek 
stopnja razgradnje zmanjšana povečana 



 

 

Preglednica 2: Tipična sestava bioplina anaerobne razgradnje blata iz čistilnih naprav 
in primerjava z deponijskim

Parameter 

toplotna vrednost 
gostota 
CH4 
CO2 
H2 
CO 
N2 
H2S 
O2 
NH4 
Cl 
 
Znani sta dve metodi, s katerima lahko napovemo proizvodnjo metana v procesu 
nastajanja bioplina (Pfeffer
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Slika 1: Različne poti uporabe bioplina (Appels in sod.
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Tipična sestava bioplina anaerobne razgradnje blata iz čistilnih naprav 
ijskim plinom (Appels in sod., 2008) 

 
Enota 

 
Deponijski plin 

MJ/Nm3 16 
kg/Nm3 1,3 
vol % 45 
vol % 40 
vol % 0,3 
vol % 0 
vol % 15 
ppm <100 
ppm 1 
ppm 5 

mg/Nm3 20-200 

dve metodi, s katerima lahko napovemo proizvodnjo metana v procesu 
er, 1980): 

sestava vhodnih surovin, lahko proizvodnjo metana 
formulo, ki sta jo razvila Bushwell in Mueller leta 1952 (Pfeffer, 1980)
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Zlahka lahko proizvodnjo metana določimo tudi iz ocene kemijske in

 in BPK) pri standardni temperaturi in tlaku:  

��� ��� � 0,348 $% ���                                                         

Uporaba bioplina 

kot obnovljiv vir energije, se lahko uporablja bolj ali manj v vseh aplikacijah, ki 
so bile razvite za zemeljski plin. Znani so naslednji načini uporabe bioplina: proizvodnja 
toplote in električne energije, imenovana tudi soproizvodnja (co-generation), uporaba 

dnjo toplote ali za vozila) ali kot surovina za proizvodnjo 
Posamezne poti so prikazane na sliki 1. 

Različne poti uporabe bioplina (Appels in sod., 2008) 

BIOPLIN

popolna obdelava

preoblikovanje

gorivne celice

energija

odstranitev  žvepla

kotel

toplota

kogeneracija

toplota

Tipična sestava bioplina anaerobne razgradnje blata iz čistilnih naprav 

Bioplin 

23 
1,2 

50-70 
30-50 

0 
0 

0,2 
<1000 

0 
<100 
0-5 

dve metodi, s katerima lahko napovemo proizvodnjo metana v procesu 

dnjo metana ocenimo 
(Pfeffer, 1980): 

                                    (1) 

kemijske in biokemijske 
 

                                                        (2) 

se lahko uporablja bolj ali manj v vseh aplikacijah, ki 
načini uporabe bioplina: proizvodnja 

generation), uporaba 
kot surovina za proizvodnjo kemikalij. 

 

odstranitev  žvepla

kogeneracija

energija
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2.3 Surovina za anaerobno razgradnjo (vhodne surovine) 
 
Glavne značilne skupine odpadnih organskih snovi, ki so primerne za postopek 
anaerobne obdelave, so: kmetijski ostanki, živinska gnojevka in blato, odpadki iz 
prehrambne industrije (rastlinskega in živalskega izvora), gostinski odpadki, organski 
del komunalnih odpadkov, kanalizacijska gošča, idr. (Al Seadi in sod, 2010). Na 
splošno bi lahko rekli, da je vsak odpadek, ki je primeren za aerobno obdelavo, 
primeren tudi za postopek anaerobne obdelave. Obstaja le nekaj izjem in določeni 
odpadki, kot so tisti s celulozo, ki se lažje obdelajo pod aerobnimi pogoji, in stabilni 
oleseneli materiali, na primer lignin, ki jih anaerobni mikrorganizmi zelo težko razgradijo 
(Appels in sod., 2008).  
 
Preglednica 3: Povprečna sestava in donos metana za različne vrste substrata 
(Lindow, 2004) 

SUBSTRAT % suhe snovi (SS) % org.snovi (OS) v 
SS 

donos metana 
(L/kg OS) 

biološko blato 3 70 540 
primarno blato 19 60 540 
prašičji gnoj 5 85 450 
goveji gnoj 8 77 250 
konjski gnoj 32 80 250 
odpadno sadje 45 93 670 
vrtni odpadki 42 90 780 
kuhinjski odpadki 35 70 450 
krvna moka 90 80 900 
meso iz klavnic 20 90 470 
silaža in trava 25 90 300 
 
Dodatno so, razen vrste, pri obravnavi primernosti pomembne sestava in nekatere 
lastnosti vhodnih surovin. Ker se v procesu del organske snovi pretvori v biomaso, del 
pa stabilizira s pretvorbo v ogljikov dioksid in metan, je smiselno vedeti, koliko frakcije 
se pretvori v celice in koliko v metan. Dobra osnova pri vrednotenju razgradljivosti so 
relativne koncentracije ogljikovih hidratov, maščob in proteinov ali razmerje med BPK in 
KPK. Zaželeno je razmerje nad 0,25 - v nasprotnem so materiali težko razgradljivi 
(Lindow, 2004). Za odpadne snovi, ki so potencialno primerne za uporabo anaerobne 
razgradnje, je med drugim pogoj vsebnost anorganskih hranil, predvsem fosforja in 
dušika (Pfeffer, 1980). Na podlagi povprečne kemijske oblike bioloških celic C5H9O3N 
se ocenjuje, da je zahteva po dušiku 11 % mase hlapnih trdnih snovi in 2 % mase za 
fosfor. Tudi temperatura substrata, ki ga dovajamo v sistem, ima svoj vpliv in ne sme 
bistveno odstopati od delovne temperature reaktorja. V literaturi se poudarja tudi 
alkalnost. Če za ponazoritev uporabimo enačbo za pH sistem (reakcija 1), ki ga nadzira 
ogljikov dioksid - koncentracija H2CO3 in koncentracija hidrogen karbonata HCO3

-, 
lahko na primeru razgradnje substratov z visokim deležem proteinov (reakcije 2, 3, 4) 
zaključimo, da lahko vrsta odpadka močno vpliva na alkalnost sistema in delež 
ogljikovega dioksida. V primeru razgradnje proteinov se zaradi oglikovega dioksida, ki 
vstopa v reakcije, koncentracija tega v tekoči fazi zmanjša, poveča pa se alkalnost 
sistema kot posledica tvorbe hidrogen karbonatnih ionov (Pfeffer, 1980). 
 
&�'( ↔ �*&����%( &���%+(⁄ …                                                                                       (3) 
 



 

 

.�% � ��� ↔ .�'� � ��+

��� � ��� ↔ ����% ↔ �'

����% � ��+ ↔ ���%+ � ���
                    
                                                        
2.4 Biokemija anaerobne razgradnje
  
Anaerobno razgradnjo kompl
stopenj. Večina avtorjev (Al Seadi in sod
razlikuje med hidrolizo (1), 
specifične skupine mikrorganizmov zaporedno 
Poenostavljeno shemo procesa anaerobne razgradnje prikazuje slika 2.
 

Slika 2: Faze procesa anaerobne razgradnje (Roš in Zupančič, 2010)
 
V prvi stopnji, tj. hidrolizi
polisaharidi, proteini, hidrolizirajo 
kisline, polisaharidi v monos
purine in pirimidine (Nemet, 2009)
V drugi oz. acidogeni stopnji 
substrate. Iz topnih monomerov nastanejo vodik 
nižje (hlapne) maščobne kisline in etanol
V tretji oz. acetogeni stopnji hlapne maščobne kisline in alkoholi oksidirajo v acetat, 
vodik in ogljikov dioksid 
bakterijami. 
V zadnji oz. metanogeni stopnji 
cepitvijo acetata v CO2 oziroma redukcijo ogljikovega dioksida in H
2009). Večina ga nastane iz acetata (70
(Al Seadi in sod., 2010). Primer
(Nemet, 2009). 
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anaerobne razgradnje 

Anaerobno razgradnjo kompleksnih organskih snovi je mogoče opisati kot proces štirih 
(Al Seadi in sod., 2010; Roš in Zupančič, 2010

, acidogenezo (2), acetogenzo (3) in metanogenezo
specifične skupine mikrorganizmov zaporedno razkrajajo proizvode prejšn
Poenostavljeno shemo procesa anaerobne razgradnje prikazuje slika 2.

Faze procesa anaerobne razgradnje (Roš in Zupančič, 2010) 

idrolizi, se kompleksni materiali (polimeri), kot so maščobe, 
hidrolizirajo do monomerov. Lipidi se razgradijo v maščobne 

kisline, polisaharidi v monosaharide, proteini v aminokisline in nukleinske kisline v 
(Nemet, 2009).  

acidogeni stopnji bakterije pretvarjajo proizvode hidrolize v metanogene 
pnih monomerov nastanejo vodik H2, CO2 in vmesni produkti, kot so 

maščobne kisline in etanol (Al Seadi in sod., 2010).  
acetogeni stopnji hlapne maščobne kisline in alkoholi oksidirajo v acetat, 

 s skupino acetat oksidirajočimi in acetat red

metanogeni stopnji s pomočjo arhej nastaja metan na dva načina: s
oziroma redukcijo ogljikovega dioksida in H2 v metan

Večina ga nastane iz acetata (70 %), ostalih 30 % pa iz pretvorbe vodika in CO
Primeri nastanka metana so prikazani s spodnjimi reakcij

                                                                                           (4)                                                 

                                                 (5)                                                             

                                                                     (6) 

eksnih organskih snovi je mogoče opisati kot proces štirih 
Roš in Zupančič, 2010; Lindow, 2004) 

in metanogenezo (4), kjer 
proizvode prejšnjih korakov. 

Poenostavljeno shemo procesa anaerobne razgradnje prikazuje slika 2.        

 

, kot so maščobe, 
do monomerov. Lipidi se razgradijo v maščobne 

aharide, proteini v aminokisline in nukleinske kisline v 

proizvode hidrolize v metanogene 
in vmesni produkti, kot so 

acetogeni stopnji hlapne maščobne kisline in alkoholi oksidirajo v acetat, 
s skupino acetat oksidirajočimi in acetat reducirajočimi 

nastaja metan na dva načina: s 
v metan (Nemet, 

vorbe vodika in CO2 

o prikazani s spodnjimi reakcijami 
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2��%����� � ��� → ��� � 2��%����                                                                       (7) 
 
��%���� → ��� � ���                                                                                                 (8) 
 
��� � 4�� → ��� � ���                                                                                                (9) 

 
                  

2.5 Vpliv posameznih procesnih parametrov 
 
V procesu anaerobne razgradnje se bakterije, ki tvorijo kisline oz. metan, zelo 
razlikujejo glede na fiziologijo, prehranske potrebe, kinetiko rasti, in tudi občutljivost za 
okoljske pogoje (Chen in sod., 2007). Da proces poteka stabilno in učinkovito, je 
potrebno poznavanje pogojev, ki omogočajo rast in razvoj mikororganizmov. 
 
 

2.5.1 Temperatura 
 
Med izjemno pomembne vplive fizikalnega značaja štejemo temperaturo, pri kateri se 
odvija proces anaerobne razgradnje. Ker višja temperatura pomeni hitrejšo stopnjo 
rasti MO (slika 3), je posledično zadrževalni čas krajši, učinkovitost razgradnje pa 
večja. Z višjo temperaturo se odstrani tudi več virusov in patogenov v odpadkih (Appels 
in sod., 2008).  
  

 
 
Slika 3: Vpliv temperature na stopnjo razgradnje, ki je funkcija rasti bakterij (Lindow, 
2005) 1 
 
Odvisno od prostora, ki nam je na voljo, potreb po energiji, temperature vhodnih 
surovin ter želene stopnje higienizacije (Lindow, 2004) anaerobni procesi pogosto 
potekajo pri temperaturi 30-40 °C (mezofilno območje), ali pri temperaturah 50-60 °C 
(termofilno območje). Kljub številnim prednostim termofilnega procesa pred mezofilnim, 
npr. večja topnost organskih spojin, hitrejše biološke in kemične reakcije (Appels L. in 
sod., 2008), velja za bolj stabilnega in uporabnega proces v mezofilnem 
temperaturnem območju. Vzrok je nižji izdatek energije, potrebne za vzdrževanje 

                                                
1 Na sliki 3 je v območju med 42 °C in 48 °C temperatura previsoka za mezofilne in prenizka za termofilne bakterije 
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konstantne temperature, in s tem povezan višji neto izkoristek energije (Balkwaste 
project, 2012). Še en nasprotujoč učinek uporabe visokih temperatur je manj 
amonijaka, ki je lahko toksičen za bakterije, vendar višji pKa hlapnih maščobnih kislin 
pri višjih temperaturah naredi proces dovzetnejši za inhibicijo (Appels in sod., 2008).  
Pomembno je poudariti, da je bolj kot temperatura, pri kateri proces poteka, pomembno 
vzdrževanje konstantne temperature, saj odstopanja za več kot 0,6 °C dnevno 
drastično zmanjšajo stopnjo razgradnje in s tem proizvodnjo bioplina (Appels in sod., 
2008). 
 
 

2.5.2 pH vrednost 
 
Čeprav se v literaturi navaja, da uhajanje procesa iz območja med pH 6,5 in 8,5 
(Lindow, 2004), v kislo ali alkalno smer močno omeji učinkovitost procesa, je 
maksimalen razpon pH vrednosti, ki omogoča stabilno delovanje, med 6,8 in 7,2. 
Obstaja sicer več teorij, katere so optimalne vrednosti za katero skupino bakterij oz. 
arhej, vendar je ključno, da se pH vzdržuje nad vrednostjo 6,4, zaradi inhibicije 
metanogenih arhej pri vrednosti nižji od 6,4 (Nemet, 2009). 
 
 

2.5.3 Zadrževalni čas 
 
Ker je proces funkcija časa, ki ga zahtevajo mikroorganizmi za reprodukcijo in prebavo 
organskih snovi (Appels in sod., 2008), je pomemben parameter zadrževalni čas (ZČ), 
ki ga potrebujemo za doseganje celotnega možnega razkroja organske snovi (Nemet, 
2009). Daljši ZČ pomeni večji obseg reakcij in obratno (Appels in sod., 2008).  
Pomembna funkcija ZČ je temperatura; tudi vrsta odpadka in reaktorja. Empirični 
zadrževalni časi za različne temperature procesa so podani v preglednici 4. Naj 
omenimo, da je kljub delovanju procesa pri minimalnem ZČ za večjo stabilnost in 
učinkovitost priporočljiv približno trikrat (vsaj 2,5) daljši ZČ od minimalnega. Razlog za 
to je prekomerno izpiranje biomase pri nizkih ZČ (Appels in sod., 2008).  
 
Preglednica 4: Potreben zadrževalni čas pri različni temperaturi procesa (Appels in 
sod., 2008) 

TEMPERATURA 
ZČ (dnevi) 
minimum 

ZČ (dnevi) 
maksimum 

24 OC 8 20 
35 OC 4 10 
40 OC 4 10 

 
 

2.5.4 Hlapne maščobne kisline  
 
Poleg znižanja pH vrednosti, visokega deleža ogjikovega dioksida v plinu, manjše 
proizvodnje bioplina, je nenadno povečanje hlapnih maščobnih kislin (HMK) eden prvih 
znakov, ki kaže na nestabilnost procesa. Namreč, kadar proces deluje v neugodnih 
pogojih za metanogene bakterije, ki porabljajo te kisline, ali so bakterije prisotne v 
premajhnem številu, se stopnja uporabe kislin upočasni, zato se koncentracija poveča 
(Pfeffer, 1980). 
 
Katera je absolutna koncentracija, ki je toksična za proces, je težko določiti, saj različni 
avtorji toksičnost povišanih koncentacij HMK povezujejo z različnimi vzroki (padec pH 
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vrednosti, zaviranje degradacije propionata in butirata). Lahko pa na podlagi različnih 
ravni HMK najdenih v različnih reaktorskih sistemih sklepamo, da ima vsak sistem 
svojo »normalno« raven HMK, ki je odvisna od sestave substratov in pogojev delovanja 
(Ahring in sod., 1995).  
 
 

2.5.5 Elementi v sledeh, hranilne in toksične snovi 
 
Ker so biokemijske reakcije posledica metabolne aktivnosti MO, je za njihovo rast in 
sintezo novih celic ter posledično učinkovito razgradnjo nujno potrebna oskrba s hranili. 
Razen ogljika, dušika in fosforja ter vzdrževanja optimalnega razmerja C : N je 25 : 1, 
C : P je 150 : 1 in N : P je 7 : 1, so pomembni elementi kalcij, kalij, magnezij, cink, 
železo in kobalt. Da je oskrba s hranili res tako nujna, pa pove dejstvo, da odsotnost le 
enega elementa oziroma hranila močno prizadene razgradnjo (Lindow, 2004). 
Drugačen problem v procesu povzročajo toksični elementi, ki se v prevelikih 
koncentracijah pojavljajo v odpadkih in motijo aktivnost mikrorganizmov. Snovi, ki lahko 
zavirajo oziroma so toksične za proces anaerobne razgradnje, so bodisi kontaminanti 
vhodnih surovin, kot so težke kovine, amonijak, sulfid, sol in drugi materiali, bodisi 
vmesni produkti, na primer hlapne maščobne kisline (Mignone, 2005). Tudi višje 
maščobne kisline, kot sta oleinska in stearinska kislina, ki nastajajo med razgradnjo 
maščob in lipidov, lahko zmotijo transportne in zaščitne funkcije celic in so zaviralne že 
pri koncentracijah 1 g/L (Appels in sod., 2008). Razen kisika so za metanotvorne 
bakterije toksični tudi visoko oksidirani materiali, kot sta nitrit in nitrat (Pfeffer, 1980).   
V literaturi največkrat omenjene toksične snovi in koncentracije, pri katerih zavirajo 
proces, so podane v preglednici 5. Kar velja dodati k spodaj prikazanim podatkom, so 
pogoste razlike v literaturi zaradi različnih eksperimetalnih metod in pogojev, sestave 
odpadkov, uporabljenih substratov ter mehanizmov, kot so antagonizem, sinergizem in 
aklimatizacija (Chen in sod., 2007).  
 
Preglednica 5: Mejne koncentracije nekaterih toksičnih elementov (Appels in sod., 
2008) 

INHIBITOR 
KONCENTRACIJA 

mg/L 
sulfat 5,000 
natrijev klorid >10000 
nitrat 0.05 
baker 100 
krom 200 
Na+ 3500-5500 
K+ 2500-4500 
Ca2+ 2500-4000 
Mg2+ 1000-1500 
cianid 1-2 
 

2.5.6 Slanost 
 
Poleg vseh zgoraj prikazanih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na aktivnost mikrobov, 
je slanost še eden, ki zaradi osmotskega stresa lahko zmanjša rast bakterijskih celic in 
njihovo poduktivnost (Danevčič, 2008). Kadar se mikroorganizmi znajdejo v slanem 
okolju, na katerega niso prilagojeni, postane težava dostopnost vode. Ker je ta odvisna 
od koncentracije topljencev, kot so soli in sladkorji, ki so v vodi raztopljeni in voda 
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difundira iz območja z nizko koncentracijo topljencev v območje z visoko koncentracijo 
topljencev (proces osmoze), voda, namesto da bi prehajala v celico iz nje odteka 
(Maučec, 2009).  
Lahko rečemo, da takrat, ko se MO, ki niso prilagojeni na visoke koncentracije soli, 
znajdejo v slanih okoljih, sol povzroči dehidracijo njihovih celic. 
 
 
2.6 Sol (natrijev klorid)  
 
Več kemijskih in fizikalnih lastnosti soli danes omogoča 14.000 primerov znane 
uporabe soli. Mnogi, celo večina od izdelkov, ki jih uporabljamo, so proizvedeni iz soli 
ali z uporabo soli pri njihovi izdelavi. Sol je kot osnovna surovina zelo pomembna za 
kemijsko industrijo, kjer sta pomembna produkta klor in natrijev hidroksid. Potrošnikom 
tako sol nudi čisto vodo, mila in detergente, veliko zdravil, PVC cevi, mobilne telefone, 
digitalne fotoaparate, LCD televizorje. V industriji usnja je nepogrešljiva pri strojenju 
kož, v tekstilni industriji pri barvanju tkanin. Uporabljajo jo pri pripravi bazenskih vod, v 
medicini kot izotonično raztopino, slano kopel. V prehrani živine je pomembna za 
zagotavljanje zdravja in produktivnosti živine. Med drugim sol velja za odlično čistilno 
sredstvo, uporablja se za odmaščevanje odtokov, za mehčanje vode za zaščito cevi in 
naprav v domovih. Včasih se je natrijev klorid uporabljal kot poceni in varno sušilo 
zaradi svojih higroskopskih lastnosti. Prav to je danes vzrok, da se sol pogosto 
uporablja kot konzervans v hrani, saj črpa vodo iz bakterij prek osmotskega tlaka in 
tako prepreči njihovo reprodukcijo in posledično kvarjenje hrane (Salt Institute, 2012).  
V procesu AR so glavni vir visokih koncentracij soli odpadne vode kemijske industrije in 
odpadne vode živilskopredelovalne industrije - rafinerije, mlečna industrija, predelava 
morskih sadežev in konzerviranje hrane (Feijoo in sod., 1995). 
 

2.6.1 Poraba soli v Sloveniji 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da v Sloveniji v povprečju več kot polovico celotne količine 
soli, porabijo za posipanje cest. Drugi največji porabnik soli je kemijska industrija, 
sledijo neživilska in živilskopredelovalna industrija. Najmanj se v Sloveniji porabi 
gospodinjske soli. 
 
Preglednica 6: Povprečna letna poraba soli v Sloveniji in Evropski uniji po posameznih 
segmentih (Kodra, 2002) 

 
 
 
 

VRSTA PORABE KOLIČINE TON V SLO KOLIČINE TON V EU 

elektroliza 21.000 8.934.000 (42,0 %) 
neživilska industrija in 
živinoreja 16.000 3.442.000 (16,2 %) 
živilskopredelovalna 
industrija 7.000 1.907.000 (9 %) 
gospodinjska sol 6.000 802.000 (3,8 %) 
posipanje cest 30 – 90.000 5.039.200 (23,7 %) 
SKUPAJ 80 – 140.000 28 – 73.000 
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2.7 Inhibicija anaerobne razgradnje 
 
Pojem inhibicija, ki ga večina disiplin definira kot poslabšanje delovanja 
mikrorganizmov (Speece, 2008), v procesu AR pomeni znižanje proizvodnje metana 
oziroma kopičenje organskih kislin in je posledica zaviranja bakterijske rasti ali drugega 
škodljivega učinka, ki jih povzročajo materiali - strupene snovi (Chen in sod., 2007). 
  
Za boljše razumevanje inhibicije procesa naj navedemo nekatera osnovna dejstva: 
prvič, za kakršen koli material, ki je potencialno toksičen oziroma zavira proces, je 
nujno, da je ta v topni obliki - če snov ni topna, ni mogoče, da prehaja skozi celične 
stene in zato ne more vplivati na organizem; drugič, toksičnost je relativen pojem - 
obstajajo topne organske in anorganske snovi, ki so ali zaviralne ali strupene. Pogosto 
je, zato izraz »strupen« napačno ime, saj majhni odmerki najbolj inhibitornih snovi 
dejansko stimulirajo biološko aktivnost; tretji dejavnik je aklimatizacija (prilagajanje) - 
ob daljši izpostavljenosti, ko se potencialne zaviralne ali strupene snovi počasi 
povečujejo, lahko veliko bioloških organizmov prilagodi svojo presnovo novim virom in 
s tem premaga škodljive učinke; in končno, obstaja možnost za anatagonizem in 
sinergizem – zmanjšanje oziroma povečanje strupenih učinkov ene snovi ob prisotnosti 
druge (Mignone, 2005). 
Pri proučevanju učinkov snovi, ki zavirajo proces, je treba upoštevati tudi, da je za 
različne koncentracije biomase učinek enake koncentracije inhibitorja lahko različen. 
Namreč, če daješ isto koncentracijo strupene snovi v reaktorje, ki vsebujejo različne 
koncentracije biomase, se porazdelitev strupene snovi na enoto mase organizmov 
zmanjša v reaktorju z več biomase. Manjše je razmerje inhibitor - biomasa, zato je 
učinek snovi, ki zavira organizme, nižji. Prav tako pomemben je čas izpostavljenosti 
inhibitorju. Ko sta Parkin in Speece (1983) izpostavila 100 mg/L cianida za čas 24 h in 
1 h ter ga nato s centrifugiranjem odstranila, si je proces hitreje opomogel po eni uri 
izpostavljenosti cianidu. Pri tem moramo omeniti, da zaradi hitrega izpiranja lahko del 
inhibitorja ostane nerazgrajenega. Literatura opozarja tudi na zadrževalni čas in 
temperaturo kot pomembna dejavnika inhibicije procesa. Večjo stabilnost procesa, ko 
je prisoten inhibitor, zagotavlja daljši zadrževalni čas, medtem ko nižje temperature 
pomenijo hitrejšo inhibicijo in daljši čas okrevanja (Speece, 2008). 
V številnih člankih, ki obravnavajo inhibicijo procesa, se med drugim omenja predvsem 
nujnost nadzora snovi, ki zavirajo razgradnjo organske snovi. Možni načini, ki se lahko 
uporabljajo, so (Pffefer, 1980):  

• razredčitev strupenih snovi pod »pragom strupenosti«, 
• odstranjevanje strupenih snovi iz raztopine z obarjanjem ali tvorbo netopnih 

kompleksov,  
• dodajanje materialov, ki zmanjšajo toksičnost (antagonizem) 

 
2.7.1 Inhibicija anaerobne razgradnje zaradi soli 

 
Zaradi uporabe cele vrste odpadnih vod, ki vsebujejo visoke koncentracije soli 
(odpadne vode kemijske industrije in odpadne vode živilsko-pridelovalne industrije - 
rafinerije, mlekarska industrija, predelava morskih sadežev, konzerviranje hrane in 
druge) (Feijoo in sod., 1995), je bilo v zadnjih nekaj desetletjih opravljenih več 
obsežnejših raziskav, ki neposredno proučujejo vpliv soli na proces anaerobne 
razgradnje.  
Številne raziskave so potrdile, da previsoke koncentracije soli zavirajo proces 
razgradnje organske snovi v bioplin. Med drugim so raziskave pokazale, da predvsem 
kationi zavirajo mikrobno dejavnost, in da so za toksičnost soli bolj dovzetni 
mikrorganizmi, ki uporabljajo acetat, kot tisti, ki uporabljajo propionat. Upoštevati je 
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treba tudi spoznanje Sota (1992), ki je primerjal anaerobno razgradnjo odpadnih vod iz 
tovarne školjk pri mezofilnih in termofilnih pogojih in zaključil, da se na povečano 
slanost hitreje prilagodi mezofilno blato (Appels in sod., 2008).  
Da bodo vplivi soli in zaviranje procesa anaerobne razgradnje zaradi povišanih 
obremenitev preglednejši, smo te predstavili z rezultati nekaterih raziskav (preglednica 
7 in 8). 
 
Preglednica 7: Rezultati študije in primerjava parametrov v kontrolnem reaktorju in 
reaktorju z dodatkom NaCl (Jackson-Moss in sod., 1989) 

 
 
 
 

parameter 

kontrolni reaktor 
čas (dnevi) 

reaktor z dodatkom NaCl 
čas (dnevi) 

1 30 60 90 1 30 60 90 

pH 7,58 7,21 7,30 7,44 7,59 7,20 7,55 7,42 
BPR (m3/m3/dan) 0,102 0,108 0,107 0,102 0,101 0,099 0,104 0,103 

metan (%) 71,9 75,3 74,8 77,5 82,2 85,5 86,6 86,4 
HMK (mg/L) 39,7 19,6 30,3 56,5 25,4 56,4 48,8 114,8 
Na+ (mg/L) 44 48 46 42 62 630 4000 5700 
Cl- (mg/L) 240 230 240 245 235 850 4950 11100 

 
Sposobnost prilagajanja anaerobnih populacij na visoke koncentracije NaCl za 
anaerobno razgradnjo usnjarskih odpadnih vod so raziskali Jackson - Moss in sod. 
(1989). V študiji so dokazali, da koncentracije soli do 17.000 mg/L nimajo zaviralnega 
učinka na proces anaerobne razgradnje. Edina sprememba je bila večja vsebnost 
metana v bioplinu. S tem so potrdili že opravljene študije, ki so pokazale, da so se 
metanogene populacije, ko so jih izolirali iz halofilnih okolij, sposobne prilagoditi tudi na 
koncentracije soli 22 g/L in 65 g/L in da je več metana v bioplinu posledica dejstva, da 
natrij poveča tvorbo metana iz acetata. 
Obsežnejšo študijo o vplivu visokih koncentracij NaCl pri mezofilnih pogojih (30-35 °C) 
na dejavnost metanogenih bakterij so opravili De Baere in sod. (1984). Za študijo so 
uporabili polkontinuirane pretočne reaktorje. Enega so izpostavili šoku (enkratni 
obremenitvi), medtem ko so v drugem proučevali odziv na postopno povečanje 
koncentracije soli.  
Rezultati so v primerjavi s prejšnjimi raziskavami pokazali, da je toleranca na visoke 
koncentracije NaCl višja. Pri šok testu se je začetna inhibicija pokazala pri koncentraciji 
30 g/L NaCl. Pri koncentraciji 35 g/L se je v enem dnevu proizvodnja bioplina 
zmanjšala za 65 %, učinek razgradnje pa se je iz 98 % zmanjšal na 70 %. Za dodatek 
60 g/L je bila proizvodnja manjša od 15 % glede na proizvodnjo pred dodatkom, učinek 
razgradnje pa je bil nižji od 20 %. pH je po vsakem šoku padel iz 6,8 na 5,4. V 
reaktorjih s postopnim povečanjem koncentracije NaCl so 50 % inhibicijo povzročile 
koncentracije 65 g/L in 95 g/L NaCl. Pri najvišji koncentraciji 120 g/L NaCl je učinek 
razgradnje padel pod 50 %, proizvodnja bioplina pa pod 15 %. Za boljši pregled so 
rezultati študije navedeni v preglednici 8. 
Učinek soli na stopnjo rasti metanogenih bakterij, ki uporabljajo različne substrate 
(celulozo, propionat, acetat in H2

 - CO2) pri koncentracijah 0, 0,5, 1,0 in 1,5 M NaCl sta 
raziskala Liu in Boone (1990). 50 % inhibicijo (IC50) metanogenih bakterij, ki uporabljajo 
celulozo, je povzročila koncentracija 0,25 M NaCl. Druge kulture niso pokazale 
bistvene spremembe. Tudi kljub pričakovani inhibiciji pri koncentraciji 0,5 M NaCl je bila 
rast dovolj hitra za vzdrževanje populacije. Rast bakterij je preprečila koncentracija 1,0 
M NaCl. Avtorja sta raziskavo zaključila z ugotovitvijo, da so za toksičnost soli najbolj 
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občutljive metanogene bakterije, ki uporabljajo celulozo, sledijo bakterije z uporabo 
acetata, propionata in H2

 - CO2.  
 
Preglednica 8: Rezultati študije šok in kroničnih testov inhibicije soli (De Baere in 
sod.,1984) 

 

      
 

2.7.2 Inhibicija natrija 
 
Čeprav je bilo ugotovljeno, da je natrij pri nizkih koncentracijah bistvenega pomena za 
metanogene bakterije zaradi nastanka ATP in oksidacije NADH, so številne študije 
potrdile, da visoke koncentracije zavirajo aktivnost metanogenih bakterij (Chen in sod., 
2007). Ker se obseg koncentracij, tako koristnih kot kritičnih/toksičnih, v študijah precej 
razlikuje, omenimo najprej vzroke za različne rezultate študij.  
Prvi pomemben dejavnik, ki pogosto vpliva na rezultate preskusov o toksičnosti natrija, 
je kombinacija različnih kationov. Tako na primer hkratno dodajanje kalija in kalcija, tudi 
magnezija in kalija bistveno zmanjša toksičnost natrija (Appels in sod., 2008). Naslednji 
dejavnik inhibicije natrija je zmožnost prilagajanja blata/vrste substrata. Feijoo in sod. 
(1995), ki so proučevali vpliv natrija na metanizacijo hlapnih maščobnih kisilin za tri 
različne mulje poročajo o 50 % inhibiciji v območju koncentracij med 5 in 6 g/L za 
neprilagojeno blato, medtem ko je bila v mulju, prilagojenem na slanost, toleranca višja. 
50-odstotno inhibicijo razgradnje propionske, ocetne in n-maselne kisline so povzročile 
koncentracije 10,5, 17 in 19 g/L. Zanimiva navedba istih avtorjev je, da se 
koncentracija natrija, ki je toksična lahko poveča za 4-10 ali več g/L, kadar je vir natrija 
morska voda in ne NaCl.  
Tudi dolgotrajna izpostavljenost lahko vodi do večje tolerance metanogenih bakterij na 
višje koncentracije natrija. Če navedemo koncentracije, ki so povzročile 50-odstotno 
znižanje dejavnosti metanogenih bakterij - 20 g/L in več pri dolgotrajni izpostavljenosti, 
ter med 6 in 13 g/L oziroma 14 in 18 g/L za enkratne obremnitve (šok testi), lahko, 
sodeč po rezultatih, zaključimo, da poleg časa izpostavljenosti na rezultate vpliva tudi 
metoda dela, tudi različni testi strupenosti (Feijoo in sod., 1995).  
Če navedemo še druge rezultate, ki so jih zabeležili med raziskovanjem inhibicije 
natrija, so po začetnih študijah koncentracije natrija, ki zmerno zavirajo proces 
anaerobne razgradnje, med 3,5 in 5,5 g/L Na+, močno pa pri 8 g/L Na+ (Chen in sod, 
2007). Glede na vse zgoraj naštete dejavnike so kasnejše študije zabeležile 
koncentracije Na+, ki so povzročile 50-odstotno inhibicijo v območju 5,6-53 g/L Na+. 
Mendez in sod. (1995) so poročali o 100-odstotni (IC100) inhibiciji pri 12 g/L Na+ po 
enem dnevu prilagajanja blata in več kot 17 g/L za obdobje prilagajanja 719 dni. Kar se 
tiče povečane oziroma zmanjšane toksičnosti ob prisotnosti drugih elementov - 
antagonizem in sinergizem, sta McCarty in Kugelman (1964) poročala, da 
koncentracija Mg2+ nad koncentracijo 0,01 M poveča toksičnost natrija, tudi Ca2+ in 

 
 
 
 

parameter 

ŠOK TEST 
koncentracija NaCl 

KRONIČNI TEST 
koncentracija NaCl 

35 g/L 60 g/L 95 g/L 120 g/L 

pH 5,4      5,4 / / 
bioplin 
(L/dan) 

65% ↓ < 15% 50%↓ <15% 

TOC (%) 18% ↓ < 20% 50%↓ <50% 
čas 

okrevanja 
24 h 5 dni / / 
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NH4
+. Nasprotno pa pri koncentraciji natrija 7000 mg/L, ki je močno inhibitorna za 

proces, 300 mg/L dodanega kalija zmanjša toksičnost za 80 % (Chen in sod., 2007). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
3.1 Izvedba preskusov 
 
Eksperimentalni del diplomskega dela smo opravili v laboratoriju podjetja Koto, d.o.o.,  
v Ljubljani. Osnovni namen je bil ugotoviti potencialno inhibitornost soli pri termofilnih 
pogojih proizvodnje bioplina. S ciljem poiskati zvezo med koncentracijo soli v substratu 
in inhibicijo na proces razgradnje smo opravili dve seriji preskusov. Ker sta nas 
zanimala občutljivost procesa na enkratne povečane obremenitve soli v substratu in z 
zaporedji povezan razpon koncentracij brez toksičnih učinkov, smo za vrednotenje 
inhibicije uporabili dva različna pristopa - v nadaljevanju akutna inhibicija in kronična 
inhibicija.  
Skupno je bilo opravljenih šest preskusov, dva preskusa kronične inhibicije in štirje 
preskusi akutne inhibicije. Glavni parametri za opis uspešnosti procesa in prikaz 
morebitne inhibicije so bili: delež suhe snovi, organske snovi, koncentracija kloridov v 
iztoku, pH vrednost iztoka, volumen proizvedenega bioplina in delež metana v bioplinu. 
Aktivni volumen v reaktorjih smo vzdrževali z enakomernim odlivanjem digestorskega 
ostanka in dolivanjem svežega substrata. Iztok reaktorja smo uporabili za kemijske 
analize. Dnevno smo ob istem času, preden smo opravili iztok, beležili volumen 
nastalega bioplina.  
V času celotnega eksperimenta smo večkrat pripravili svež substrat, ki smo ga dodajali 
reaktorjem. Osnovni substrat smo najprej zmleli in ga redčili z vodo v razmerju 2 : 3. 
Del tako pripravljenega substrata smo odvzeli za analize, na osnovi katerih smo nato 
določali potrebne dnevne vtoke reaktorjev za vzdrževanje konstantne obremenitve. 
Med preskusi smo pripravljen substrat hranili v hladilniku. 
 

3.1.1 Kronična inhibicija 
 
Namen tega preskusa je bil oceniti učinkovitost procesa ob dolgotrajni in ponavljajoči 
izpostavljenosti manjšim dozam inhibitorja oziroma ugotoviti možno adaptacijo 
mikrobne združbe na dodan inhibitor. S tem namenom smo tako v reaktorje dnevno 
poleg svežega substrata dodajali različne količine soli. Izvedli smo dva ločena 
preskusa pri različnih bremenitvah ter želeni koncentraciji soli v substratu (20 g/L in 30 
g/L). Pogoji preskusov 1 in 2 so prikazani v preglednici 9. 
 
Preglednica 9: Prikaz preskusov kronične inhibicije 

 čas 
trajanja 

preskusa 

aktivni 
volumen (L) 

želena 
koncentracija 

kloridov 

dosežena 
koncentracija 

kloridov 

PRESKUS 1 121 dni 5 L 20 g/L 15,6 g/L 
PRESKUS 2 111 dni 5 L 30 g/L 24,6 g/L 
 
 

3.1.2 Akutna inhibicija 
 
Tokrat je bil namen proučiti vpliv višjih, hkratnih koncentracij soli v substratu anaerobne 
razgradnje. Najprej smo izvedli preskus 3 z namenom oceniti kumulativno akutno 
povečano obremenitev (akutno-kronično) v širšem območju koncentracij. Zanimalo nas 
je, kakšne koncentracije inhibitorja, če te dodajamo v presledkih, še ne ovirajo 
razgradnje organske snovi v procesu AR. Za razliko od ostalih preskusov smo tokrat 
predhodno pripravili raztopine substrata z različnim masnim deležem soli (od 11 g/L do 
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110 g/L), ki smo jo v izbranih časovnih intervalih nato dodajali reaktorju. Da smo 
dosegli želene koncentracije, smo za pripravo raztopin na volumen substrata 
preračunali ustrezno zatehto soli. Da bi preverili koncentracijo, smo opravili analizo 
kloridov in po potrebi raztopino razredčili oziroma dodali še več soli.  
V drugih preskusih (4-6) akutne inhibicije smo izbrali specifične testne koncentracije: 
15, 20 in 25 g/L, katerim smo izpostavili reaktorje. Pred začetkom preskusov smo, 
glede na čas predvidenega trajanja testov in aktivnega volumna, preračunali potreben 
odmerek soli, ki smo ga v času trajanja preskusov v izbranih intervalih dodajali 
substratu. Preglednica 10 kaže pogoje preskusov 3-6. 
 
Preglednica 10: Prikaz preskusov akutne inhibicije 

 čas 
trajanja 

preskusa 

aktivni 
volumen 

želena 
koncentracija 

kloridov 

dosežena 
koncentracija 

kloridov 

PRESKUS 3 85 dni 5 L / 30 g/L 
PRESKUS 4 12 dni 5 L 15 g/L 15,2 g/L 
PREAKUS 5 14 dni 5 L 20 g/L 20,3 g/L 
PRESKUS 6 10 dni 5 L 25 g/L 25,1 g/L 
 
 
3.2 Materiali in metode 
 
 

3.2.1 Inokulum  
 
V digestorje se je ob začetku poskusa dodalo sveže aktivno termofilno anaerobno blato 
iz digestorja bioplinske naprave podjetja Koto d.o.o. Pripravili smo osnovni substrat iz 4 
ton mešanice odpadkov, ki smo ga razredčili z 2 m3 vode. Temu smo odvzeli 200 L 
vzorca, ki smo ga v obdobju trajanja preskusov hranili v hladilniku pri temperaturi 2-3 
°C. Preglednica 11 kaže lastnosti inokuluma uporabljenega v preskusih. Vzorec 1 smo 
uporabili pri preskusih 1 in 2, vzorec 2 pri preskusu 3 in vzorec 3 pri preskusih 4-6. 
 
Preglednica 11: Lastnosti inokuluma 

Vzorec 
inokuluma 

sušina 
(%) 

vlaga   
(%) 

pepel    
(%) 

OS            
(%) 

beljak. 
(%) 

dušik   
(%) 

maščobe 
(%) 

Cl-              

(g/L) 
1 3,11 96,89 31,70 68,30 1,72 0,27 6,26 1,45 
2 2,85 97,15 32,50 67,50 1,74 0,28 5,25 1,50 
3 3,85 96,15 37,03 62,97 1,62 0,26 2,54 0,60 

 
 

3.2.2 Reaktor 
 
Za vzpostavitev anaerobnega okolja smo uporabili pilotne laboratorijske reaktorje (sliki 
4 in 5), s pomočjo katerih smo simulirali proizvodnjo bioplina s kontinuirno anaerobno 
razgradnjo pri termofilnih pogojih (55 ± 0,5 °C). Vsi preskusi so potekali v reaktorjih z 
dvojno steno, volumna 7 L. Od tega je bilo 5 L delovnega volumna. Reaktor smo 
povezali na merilnik bioplina. Termofilne pogoje in stalno delovno temperaturo smo 
vzdrževali s plaščem za ogrevalno vodo na obodu, povezanim na vodno kopel. Za 
mešanje smo uporabili magnetna mešala. Dnevno smo sveži substrat dozirali v 
zgornjem delu reaktorjev, vzorce iztoka za laboratorijske analize pa v spodnjem delu 
skozi iztočni ventil.  
 



 

18 
 

 

 
 
Slika 4: Shema reaktorja 

 

 
Slika 5: Delovno okolje 
 

3.2.3 Merilnik bioplina 
 
Proizvodnjo bioplina smo kontinuirno merili s prekucnim merilnikom bioplina, 
povezanim na reaktor, ki se je na umerjeno količino bioplina (100 mL – 1 prekuc) 
premaknil utež, in prištel 1 enoto (100 mL) na števcu. 
 

3.3 Analizne metode 
 
 

3.3.1 Določitev suhe snovi 
 
Za določitev suhe snovi v vzorcu smo uporabili gravimetrično metodo - razmerje med 
maso vode ter hlapnih snovi v vzorcu in med absolutnim suhim vzorcem.  
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Izvedba analize 
 
Na analitski tehtnici smo najprej zatehtali prazen tehtič in zapisali težo. Vanj smo 
zatehtali približno 10 g vzorca in ponovno zapisali težo lončka plus vzorca. Sledilo je 
sušenje v sušilniku pri 103 ± 2 °C približno 24 ur, do konstantne teže. Iz sušilnika smo 
lonček nato prenesli v eksikator, ohlajenega stehtali ter po formuli za določitev 
vlažnosti izračunali vsebnost vlage v odstotkih. 
 
Izračun 
 

0 � 12+13
12+14

× 100                                                                                                         (10) 

 
V = % vlage in hlapnih substanc 
m1 = masa lončka + vzorca pred sušenjem 
m2 = masa lončka + vzorca po sušenju 
m0 = masa lončka 
 
67š�	�&%( � 100 
 0&%(                                                                                           (11) 
 
Aparatura 
 

• tehtnica - precizna ET, območje 0,05–210 g (Sartorius) 
• sušilnik (Binder) 
 
 

3.3.2 Določanje organske snovi s sežigom v žarilni peči 
 
V postopku ločimo suho snov, ki ostane po sušenju, na organski del, ki izgori in izhlapi, 
ter anorganski del, ki ostane v obliki pepela. Žarilna izguba oz. razlika med suho snovjo 
in žarilnim ostankom je delež organske snovi.  
 
Izvedba analize 
 
Najprej smo 30 minut pri 550 °C žarili prazen žarilni lonček, ga ohladili in praznega 
stehtali. Zatem smo vanj zatehtali ca. 5 g suhega vzorca. Suhi vzorec smo pripravili 
tako, da smo sušino zmleli z mlinčkom. Lonček z vzorcem smo prenesli v žarilno peč in 
postopoma dvigovali temperaturo na 550 °C ter tako preprečili morebitno gorenje. Pri 
tej temperaturi smo žarili približno pet ur, dokler pepel ni postal bel. Lonček s pepelom 
smo nato dali v eksikator, da se je ohladil, ohlajenega ponovno stehtali in izračunali % 
organske snovi. 
 
Izračun 
 

% � &�+�(
9 × 100                                                                                                           (12) 

 
a - masa suhega vzorca in žarilnega lončka pred žarenjem 
b - masa suhega vzorca in žarilnega lončka po žarenju 
c - masa zatehtanega vzorca 
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Aparatura 
 

• tehtnica - precizna ET, območje 0,05–210 g (Sartorius) 
• sušilnik (Binder) 
• žarilna peč (Nabertherm) 
 
 

3.3.3 Določanje kloridov 
 
Za določanje kloridov smo uporabili fotometrično metodo in reagente, ki so bili že 
pripravljeni za samo določanje kloridov (CHLORIDE TEST). Princip metode temelji na 
reakciji kloridnih ionov z živosrebrovim (II) tiocianatom, iz katerega kloridni ioni 
izpodrinejo tiocianatne anione. Sproščeni anioni se nato vežejo z železovimi (III) ioni v 
rdeče obarvan železov (III) tiocianat.  
 
2��+ � ��&6�.(� → ����� � 26�.+ … 36�.+ � :�%' → :�&6�.(%                           (13) 
 
Izvedba analize 
  
Svežemu vzorcu (približno 10 mL) smo najprej dodali manjšo količino polielektrolita 
(SUPERFLOC C494), s čimer smo povzročili hitrejšo usedanje suspendiranih snovi. 
Vzorec smo nato prenesli v plastični tulec (centrifugirka) in ga centrifugirali vsaj 2 
minuti pri 3000 obr/min, da se je naredila usedlina. Zgornji tekoči del smo odlili in ga 
najprej s filtracijsko enoto prefilitrirali. V plastični lonček smo odpipetirali 1 mL 
prefiltriranega vzorca in ga razredčili s 25 mL destilirane vode (50 mL pri večjih 
koncentracijah). Razredčenega vzorca smo nato odvzeli 1 mL, dodali 2,5 mL reagenta 
Cl–1 in 0,5 mL Cl–2 za hitro metodo določanja kloridov. Pripravljen vzorec z reagenti 
smo pustili stati minuto, da le-ta zreagira, in ga nato prelili v kiveto (10 mm). Sledilo je 
merjenje na fotometru, ki nam je po nekaj sekundah izpisal rezultat, izražen v mg/L.  
 
Aparatura 
 
• fotometer NOVA 60 (MERCK) 
• centrifuga LC 320 (ŽELEZNIKI) 
  
 

3.3.4 Določitev pH vrednosti 
 
Kot spremljevalni in kontrolni parameter smo dnevno spremljali pH vrednost s pomočjo 
pH metra (HI 221 Hanna), in sicer takoj po odvzemu vzorca iz reaktorja.  
 
 

3.3.5 Določanje vsebnosti metana v bioplinu 
 
Metan v bioplinu smo določali s fermentacijsko cevko (slika 6). To smo napolnili z 10 
mL 10 molarne raztopine NaOH in jo nagibali tako, da je iz nje izšel ves zrak. Bioplin 
smo nato vzorčili s 5 mL brizgalko, ki smo jo predhodno nekajkrat napolnili z bioplinom 
in izpraznili, tako da ni bilo prisotnega zraka. Iglo smo vstavili skozi odprtino na dno 
cevke, tako da je bil konec igle na dnu zaprtega dela cevke. Iztisnili smo 5 mL bioplina. 
Ker se ogljikov dioksid absorbira v raztopino NaOH, se na vrhu nabere metan. 
Vrednost smo nato odčitali na skali, kot je prikazano na preglednici 12. 
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 Preglednica 12: Odčitek in % metana v bioplinu 

Odčitek (mL) 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 
% metana 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Odčitek (mL) 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 
% metana 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 

 

 
Slika 6: Fermentacijska cevka za določanje vol. % metana v bioplinu 
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
 
4.1 Kronična inhibicija 
 
Pri preskusu kronične inhibicije smo v laboratorijskih pilotnih napravah opravili dva 
preskusa z dvema reaktorjema (v nadaljevanju preskus 1 in preskus 2). Vsebina in 
osnovni namen posameznega preskusa ter rezultati za vsak reaktor ločeno so opisani 
v nadaljevanju.  
 

4.1.1 Preskus 1 
 
Osnovni namen preskusa 1 je bil oceniti učinkovitost procesa ob dolgotrajni in 
ponavljajoči izpostavljenosti manjšim dozam inhibitorja pri termofilnih pogojih 
anaerobne razgradnje. S tem namenom smo tako v reaktor dnevno dozirali sveži 
substrat in različne zatehte soli (priloga A). Ciljna vrednost obremenitve reaktorja s 
soljo je bila 20 g/L. Najvišja izmerjena koncentracija kloridov, ki smo jo dosegli je bila 
15,6 g/L. 
Rezultati so pokazali, da koncentracija kloridov 15 g/L ob dolgotrajni in ponavljajoči se 
izpostavljenosti ni inhibitorna za proces anaerobne razgradnje pri termofilnih pogojih. 
Pri nobenem od parametrov namreč nismo ugotovili značilnega trenda sprememb v 
odvisnosti od koncentracije kloridov v substratu, razen nekaj odstopanj v dnevni 
proizvodnji bioplina in učinkih razgradnje organske in suhe snovi na začetku preskusa, 
kar je najverjetneje posledica različne aktivnosti biomase in odzivnosti te na substrat. 
Ugotovilli smo lahko le rahel padec učinkov razgradnje organske snovi in suhe snovi, 
ko smo zaradi omejitve časa dodatke soli k substratu povečali. Ker se je učinek obeh 
povišal, ugotavljamo, da se je združba po začetnem zaviralnem vplivu soli prilagodila. 
Rezultati preskusa 1 so prikazani na sliki 7. 
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Slika 7: Rezultati preskusa 1 
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4.1.2 Preskus 2 
 
Za ugotavljanje vpliva nizkih koncentracij soli ob dolgotrajni izpostavljenosti na biomaso 
smo z isto metodo in pri enakih procesnih razmerah kot preskus 1 opravili tudi preskus 
2. Tokrat smo si za ciljno koncentracijo soli v reaktorju postavili obremenitev 30 g/L. 
Dosegli smo koncentracijo kloridov 24,6 g/L.  
Za razliko od preskusa 1 smo pri tem preskusu dokazali inhibicijo procesa. Grafični 
prikaz odvisnosti posameznih parametrov od koncentracije kloridov v substratu 
prikazuje slika 8. pH vrednost se je večino časa preskusa gibala med 7,5 in 7,8 ter 
padla pri koncentraciji kloridov 22 g/L. Iz vrednosti 7,1 se je znižala na 5,9. Zadnji dan 
preskusa pri koncentraciji kloridov 24,6 g/L je vrednost pH znašala 5,4. Dnevna 
proizvodnja bioplina je bila v povprečju med 3 in 4 m3 bioplina na m3 reaktorja na dan. 
143. dan preskusa je pri koncentraciji kloridov 19 g/L proizvodnja bioplina v enem 
dnevu padla iz 2,8 na 1,1 m3 bioplina na m3 reaktorja. Pri koncentraciji kloridov 24,6 g/L 
je bila proizvodnja bioplina le še 0,3 m3 in se je iz povprečnih 3,3 m3 proizvedenega 
bioplina na dan v zadnjem tednu zmanjšala za 90 %. 
Učinek razgradnje OS se glede na spremembe koncentracije kloridov v substratu ni 
bistveno spreminjal. Ta se je v povprečju gibal okoli 65 % in sprememba koncentracije 
klorida ni bistveno vplivala na delež razgradnje. Zadnji teden preskusa so se vrednosti 
še vedno gibale okoli povprečja. 
Učinek razgradnje SS prikazan kot delež, je v odvisnosti od koncentracije kloridov pri 
prvih analizah precej nihal, posledica česar je najverjetneje nestabilen proces. Po 60. 
dnevu obratovanja smo ugotovili, da se je sistem stabiliziral. Učinek razgradnje SS se 
giblje med 50 in 60 %. Prvi očiten padec nastopi pri koncentraciji kloridov 6 g/L, ko 
učinek razgradnje SS pade iz 51 na 41 %. Pri koncentraciji kloridov 17 g/L je bil učinek 
le še 26 %, zadnji dan preskusa pri koncentraciji 24,6 g/L pa le še 7 %. 
Tudi delež metana v bioplinu je v odvisnosti od koncentracije kloridov v substratu 
nekoliko nihal po času, vendar če gledamo celoten čas preskusa so izmerjene 
vrednosti metana v bioplinu konstantne v območju med 60 in 80 % in ne prihaja do 
velikih odstopanj. Rezultati preskusa 2 so prikazani na sliki 8. 



 

25 
 

 

 
Slika 8: Rezultati preskusa 2
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4.2 Akutna inhibicija 
 
V celotnem času pilotnih preskusov smo opravil štiri preskuse akutne inhibicije s štirimi 
reaktorji. Daljši preskus 3, kjer si nismo postavili ciljne obremenitve reaktorja s soljo, 
smo obremenjevali s šaržami soli, katerim je sledil nekaj dnevni premor. Preskuse 4-6 
s ciljnimi obremenitvami 15, 20 in 25 g/L soli v reaktorju smo opravili tako, da smo v 
treh dneh dosegli želeno koncentracijo. Vsebina in rezultati posameznega preskusa so 
opisani v nadaljevanju.  
 
 

4.2.1 Preskus 3 
 
Preskus 3 smo označili kot akutno-kronični preskus, kjer smo akumulacijo soli dosegli z 
več zaporednimi manjšimi akutnimi obremenitvami (priloga A). Najvišja koncentracija 
kloridov, ki smo jo dosegli, je bila 33 g/L.  
 
Z dobljenimi rezultati smo dokazali inhibicijo procesa. Izmerjene pH vrednosti so se v 
povprečju gibale med 7,5 in 7,8 in se do 82. dneva preskusa niso znatno spreminjale, 
ne glede na koncentracijo kloridov v substratu. 82. dan se je pH vrednost pri 
koncentraciji kloridov 33 g/L znižala na 6,18. Zadnji dan preskusa smo izmerili vrednost 
5,47 in koncentracijo kloridov 30 g/L. Iste vrednosti so pri šok testih pri mezofilnih 
pogojih anaerobne razgradnje izmerili De Beare in sod. (1983). 
Začetno inhibicijo v proizvodnji bioplina je povzročila koncentracija kloridov 14 g/L, ko 
je proizvodnja iz skoraj 4 m3/m3

R/d padla na 2,6 m3/m3
R/d. 68. dan je bila pri 

koncentraciji kloridov 16,8 g/L proizvodnja bioplina nižja od 2 m3/m3
R/d. Več bioplina 

smo spet izmerili med 69. in 74. dnevom preskusa v obdobjih, ko k substratu nismo 
dodajali soli, vendar so se vrednosti v zadnjem tednu, ko je koncentracija kloridov 
presegla 20 g/L, ponovno znižale. Pri koncentraciji kloridov 22 g/L je bila proizvodnja 
bioplina 1,9 m3/m3

R/d, in zadnji dan preskusa pri koncentraciji 30 g/L pa 0,4 m3/m3
R/d. 

Učinek razgradnje organske in suhe snovi je v prvih 60 dneh v določenih območjih 
konstanten. Učinek razgradnje OS se je, ko je koncentracija kloridov v substratu 
presegla 17 g/L, iz povprečnih 65 % znižal za skoraj 40 %. 70. dan preskusa je bil 
učinek 43 %, zadnji dan preskusa pri koncentraciji kloridov 30 g/L pa le še 21 %. 
Učinek razgradnje SS se je pri koncentraciji kloridov 19 g/L iz povprečnih 55 % znižal 
na 19 %. Zadnji dan preskusa, pri koncentraciji 30 g/L, je bil učinek razgradnje SS nižji 
od 2 %.  
Delež metana v bioplinu je bil tudi zadnji teden, ko so vrednosti koncentracije kloridov 
presegale 20 g/L okoli 70 %, kar je, sodeč po študiji Jackson – Mossa in sod. (1989), 
posledica dejstva, da natrij poveča tvorbo metana iz acetata. Rezultati preskusa 3 so 
prikazani na sliki 9. 
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Slika 9: Rezultati preskusa 3 
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4.2.2 Preskus 4 
 
V drugi seriji preskusov akutne inhibicije smo s preskusom 4 ugotavljali testno 
koncentracijo 15 g/L, kateri smo izpostavili biomaso. Pred začetkom preskusov smo 
tako glede na čas predvidenega trajanja preskusa in aktivnega volumna preračunali 
potreben odmerek soli, ki smo ga v času trajanja preskusov v izbranem intervalu 
dodajali substratu. Dodatki substrata ter zatehte soli so podani v prilogi A. 
Rezultati, prikazani na sliki 10 kažejo, da koncentracija 15 g/L ob enkratnih povečanih 
obremenitvah ni inhibitorna za proces AR pri termofilnih pogojih. Tako pH vrednost, kot 
proizvodnja bioplina tudi v dnevih po dodatku soli nista bistveno padli. Pri koncentraciji 
kloridov 15 g/L smo izmerili pH vrednost 7,7, proizvodnja bioplina pa je znašala 2,8 
m3/m3

R/d.  
Le učinek razgradnje SS je po obremenitvi s soljo iz 50 % padel na 30 % in v dnevih, 
ko v reaktor nismo več dodajali soli, ponovno narasel. Meritve vsebnosti metana v 
bioplinu niso pokazale odvisnosti od koncentracije kloridov v substratu. 

 
 
Slika 10: Rezultati preskusa 4 

 
4.2.3 Preskus 5 

 
Z namenom ugotoviti vpliv soli ob enkratnih povečanih obremenitvah, smo po enakem 
postopku kot preskus 4 ponovili preskus 5. Tokrat smo testirali koncentracijo 20 g/L. 
Dodatki so podani v prilogi A.  
 
Na osnovi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da koncentracija kloridov 20 g/L 
povzroči inhibicijo procesa AR pri termofilnih pogojih. pH vrednosti digestata so 4.,5. in 
6. dan, ko smo k substratu dozirali tudi sol, presegle vrednost 7. Pri najvišji izmerjeni 
koncentraciji 20 g/L je bil 7. dan preskusa pH 7,7. Padati je začel pri koncentraciji 17 
g/L. Zadnji dan preskusa smo pri koncentraciji kloridov 13 g/L izmerili vrednost 5,7.  
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Prej se je pokazala inhibicija v proizvodnji bioplina. Pri koncentraciji kloridov 14 g/L se 
je 6. dan preskusa proizvodnja iz 3 m3/m3

R/d pred dodatkom soli znižala na 2,5 
m3/m3

R/d. Pri koncentraciji 20 g/L je bila proizvodnja bioplina 2,1 m3/m3
R/d in je padala 

tudi v obdobju, ko k substratu nismo več dodajali soli. Zadnji dan preskusa je bila pri 
koncentraciji kloridov 13,2 g/L proizvodnja nižja od 1 m3/m3

R/d.  
Podobno odvisnost kaže učinek razgradnje suhe snovi. 6. dan preskusa, pri 
koncentraciji kloridov 14 g/L, je bil učinek razgradnje SS 36 %, pri najvišji koncentraciji 
kloridov 20 g/L pa nižji od 30 %. Iz prvotnih 76 % je učinek razgradnje SS do konca 
preskusa padel za skoraj 80 %.  
Tudi izmerjene vrednosti deleža metana v bioplinu so bile pred dodatkom soli nekoliko 
višje kot po dodatku, vendar niso bistveno odstopale od povrečja. Iz povprečnih 70 % 
metana v bioplinu pred dodatkom soli je delež metana v bioplinu do konca preskusa 
padel za 20 %. Rezultati so prikazani na sliki 11. 
 

 
 
Slika 11: Rezultati preskusa 5 

 
4.2.4 Preskus 6 

 
S preskusom 6 smo po enakem postopku kot vse preskuse akutne inhibicije testirali 
koncentracijo kloridov 25 g/L. 
 
Grafični prikazi spremembe posameznih parametrov v odvisnosti od koncentracije 
kloridov v substratu so prikazani na sliki 12. Ko smo 6. dan drugič k substratu dodali 
sol, je pH vrednost začela postopno padati. Pri najvišji koncentraciji kloridov 25 g/L 
smo izmerili vrednost 7,1, in zadnji dan preskusa pri koncentraciji kloridov 19 g/L 
vrednost 6,3. 
Dnevna proizvodnja bioplina se je iz nekaj nad 3 m3/m3

R/d v obdobju pred dodajanjem 
soli do konca preskusa znižala za več kot 70 %. Padati je začela pri koncentraciji 
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kloridov 17,5 g/L, in se tudi v obdobju, ko smo prenehali z dodajanjem soli ni izboljšala. 
Pri koncentraciji kloridov 25 g/L je proizvodnja znašala 1,5 m3/m3

R/d, in zadnji dan 
preskusa 0,08 m3/m3

R/d. Učinek razgradnje SS se je iz povprečnih 63 % pred 
dodatkom soli do konca preskusa zmanjšal za skoraj 90 %. Začetno inhibicijo je 
povzročila koncentracija kloridov 17,5 g/L, učinek razgradnje SS se je znižal na 30 %. 
Pri koncentraciji kloridov 25 g/L je bil učinek le še 18 %, in zadnji dan preskusa nižji od 
8 %.  
Tudi delež metana je po obremenitvi s soljo padel za nekaj odstotkov. Na začetku 
preskusa je bila vsebnost metana v bioplinu 68 % in je pričakovano narasla na 74 % v 
obdobju dodajanja soli. Najnižjo vrednost smo izmerili zadnji dan preskusa, in sicer je 
znašala 54 %. 
 

 
 
 
Slika 12: Rezultati preskusa 6 



 

31 
 

 
5 ZAKLJUČEK 
 
Na podlagi pregledane literature in rezultatov dela lahko podamo naslednje zaključke: 
  

1. Ugotavljamo, da povečana slanost substrata zmanjšuje učinkovitost procesa 
AR pri termofilinih pogojih. Inhibitorni vpliv soli na proces AR je povzročila 
koncentracija kloridov 18 g/L pri testih kronične inhibicije. Proizvodnja bioplina 
se je z dnevnim povprečjem 3,3 m3/m3

R/d znižala na 1,1 m3/m3
R/d, učinek 

razgradnje suhe snovi pa za okoli 40 %. Pri koncentraciji kloridov 24,6 g/L je 
bila dnevna proizvodnja bioplina le 0,3 m3/m3

R/d, učinek razgradnje SS pa 6,9 
%. Pri testih akutne inhibicije so inhibicijo povzročile koncentracije kloridov v 
območju 15 - 18 g/L. Pri koncentracijah 20, 25 in 30 g/L kloridov sta proizvodnja 
bioplina in učinek razgradnje SS padla za več kot 50 %. 

 
2. Potrdili smo ugotovitve mnogih avtorjev, da je inhibitorni vpliv odvisen od 

količinske obremenitve substrata z inhibitorjem in načina dodajanja inhibitorja. 
Preskusi so pokazali, da prej inhibicijo procesa povzročijo občasne povečane 
obremenitve, medtem ko so se v primeru nižjih, konstantnih dodatkov inhibitorja 
MO do neke meje sposobni prilagoditi. Trditev potrjujejo meritve analiziranih 
parametrov preskusov 2 in 5, kjer je pri dodatku soli 55,44 g dva dni zapored 
(preskus 5) proizvodnja bioplina padla na 2,1 m3/m3

R/d in učinek razgradnje SS 
pod 30 %, medtem ko je pri isti koncentraciji kloridov v substratu (14 g/L) pri 
testu kronične inhibicije (preskus 2) bila proizvodnja bioplina še vedno 3,7 
m3/m3

R/d in učinek razgradnje SS 60 %. 
 

3. Če primerjamo še koncentracije soli pri termofilnih pogojih in koncetracije pri 
mezofilnih pogojih anaerobne razgradnje, ki povzročijo inhibicijo procesa AR, 
lahko potrdimo spoznanje Sota (1992), ki je primerjal inhibicijo slanosti AR pri 
mezofilnih in termofilnih pogojih ter zaključil, da se na povečano slanost hitreje 
prilagodijo mezofilni MO. Čeprav so rezultati posameznih preskusov pokazali 
ustrezno primerljivost z ugotovitvami avtorjev Jackson-Mossa in sod. (1989) ter 
De Baere in sod. (1984), da koncentracije soli do 17 g/L niso inhibitorne za 
proces anaerobne razgradnje in začetni inhibiciji pri 30 g/L za šok teste, lahko 
pri primerjavi rezultatov ugotovimo, da so rezultati naših preskusov in 
koncentracije, ki povzročajo inhibicijo procesa pri termofilnih pogojih, tako pri 
šok testih kot kroničnih testih nižje. De Beare in sod. (1983) poročajo o inhibiciji 
pri 30 g/L NaCl (21 g/L kloridov) za akutne teste in 65 g/L NaCl (39 g/L kloridov) 
za kronične teste pri mezolfilnih pogojih, medtem ko so začetno inhibicijo pri 
akutnih testih v naših preskusih povzročile že koncentracije kloridov v območju 
15 - 18 g/L, in koncentracija kloridov 18 g/L  pri testih kronične inhibicije.   
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PRILOGA A 
 

Preglednica 13: Dodatki substrata in soli po dnevih za posamezen preskus 
 

Dnevi 
preskusov 

KRONIČNA INHIBICIJA AKUTNO-KRONIČNA 

PRESKUS 1 PRESKUS 2 PRESKUS 3 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 

1 400 / 400 / 330 / 

2 400 / 400 / 330 / 

3 400 / 400 / 330 / 

4 400 / 400 / 330 / 

5 400 0,84 400 0,24 330 / 

5 400 0,84 400 0,24 330 / 

6 400 0,84 400 0,24 340 / 

7 400 0,84 400 0,24 340 / 

8 400 0,84 400 0,24 280 11 

9 400 0,84 400 0,24 280 11 

10 400 0,84 400 0,24 340 / 

11 400 0,84 400 0,24 340 / 

12 400 0,84 400 0,24 280 11 

13 400 0,84 400 0,24 280 11 

14 400 0,84 400 0,24 310 / 

15 400 0,84 400 0,24 310 / 

16 400 0,84 400 0,24 250 13,5 

17 400 0,84 400 0,24 250 13,5 

18 400 0,84 400 0,24 310 / 

19 400 0,84 400 0,24 310 / 

20 400 0,84 400 0,24 250 13,5 

21 400 0,84 400 0,24 250 13,5 

22 400 0,84 400 0,24 250 13,5 

23 350 0,84 350 0,24 320 / 

24 350 0,84 350 0,24 320 / 

25 340 0,84 340 0,24 320 11 

26 340 0,84 340 0,24 320 11 

27 340 0,84 340 0,24 320 11 

28 350 0,84 350 0,24 320 / 

29 350 0,84 350 0,24 320 / 

30 350 0,84 350 0,24 320 11 

31 390 0,84 390 0,24 280 17,5 

32 390 0,84 390 0,24 280 17,5 

33 390 0,84 390 0,24 280 17,5 
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Dnevi 
preskusov 

KRONIČNA INHIBICIJA AKUTNO-KRONIČNA 

PRESKUS 1 PRESKUS 2 PRESKUS 3 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 

34 390 0,84 390 0,24 360 / 

35 340 0,84 340 0,24 360 / 

36 340 0,84 340 0,24 360 / 

37 340 0,84 340 0,24 280 / 

38 340 0,84 340 0,24 280 / 

39 340 0,84 340 0,24 290 26,5 

40 340 0,84 340 0,24 290 26,5 

41 340 0,84 340 0,24 290 26,5 

42 340 0,84 340 0,24 290 26,5 

43 350 0,84 350 0,24 280 / 

44 350 0,84 350 0,24 280 / 

45 350 0,84 350 0,24 280 / 

46 350 0,84 350 0,24 280 / 

47 330 0,84 330 0,24 290 26,5 

48 330 0,84 330 0,24 290 26,5 

49 330 0,84 330 0,24 290 23,3 

50 330 0,84 330 0,24 280 / 

51 330 0,84 330 0,24 280 / 

52 330 0,84 330 0,24 280 / 

53 230 1,81 230 1,29 280 / 

54 230 1,81 230 1,29 290 23,3 

55 205 0,96 205 0,49 290 23,3 

56 205 0,96 205 0,49 290 23,3 

57 205 0,96 205 0,49 240 / 

58 205 0,96 205 0,49 240 / 

59 205 0,96 205 0,49 260 30,3 

60 350 2,65 350 1,86 260 30,3 

61 350 2,65 350 1,86 260 30,3 

62 350 2,65 350 1,86 240 / 

63 350 2,65 350 1,86 240 / 

64 330 2,85 330 2,1 120 90,6 

65 330 2,85 330 2,1 120 90,6 

66 330 2,85 330 2,1 120 90,6 

67 330 2,85 330 2,1 270 / 

68 330 2,85 330 2,1 270 / 

69 330 2,85 330 2,1 120 90,6 

70 330 2,85 330 2,1 230 90,6 
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Dnevi 
preskusov 

KRONIČNA INHIBICIJA AKUTNO-KRONIČNA 

PRESKUS 1 PRESKUS 2 PRESKUS 3 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 

71 330 2,85 330 2,1 230 90,6 

72 330 2,85 330 2,1 270 / 

73 330 2,85 330 2,1 270 / 

74 340 2,94 340 2,16 230 90,6 

75 340 2,94 340 2,16 230 90,6 

76 340 3,29 340 2,44 230 90,6 

77 340 3,29 340 2,44 260 / 

78 340 3,29 340 2,44 260 / 

79 340 3,29 340 2,44 260 110 

80 340 3,29 340 2,44 260 110 

81 320 3 320 2,22 260 110 

82 310 3 310 2,22 260 / 

83 310 3 310 2,22 260 / 

84 250 2,35 310 2,22   

85 250 2,35 310 2,22   

86 250 2,35 310 2,22   

87 250 2,35 310 2,22   

88 250 2,35 310 2,22   

89 250 2,35 310 2,22   

90 250 2,35 310 2,22   

91 250 2,35 310 2,22   

92 250 2,35 310 2,22   

93 250 2,35 310 2,22   

94 255 2,21 320 1,97   

95 255 2,21 320 1,97   

96 255 2,21 320 1,97   

97 255 2,21 320 1,97   

98 255 2,21 320 1,97   

99 255 2,21 320 1,97   

100 255 2,21 320 1,97   

101 280 3,38 320 1,97   

102 280 3,38 360 2,48   

103 280 3,38 360 2,48   

104 280 3,38 360 2,48   

105 220 2,83 280 2,13   

106 220 2,83 280 2,13   

107 220 2,83 280 2,13   
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Dnevi 
preskusov 

KRONIČNA INHIBICIJA AKUTNO-KRONIČNA 

PRESKUS 1 PRESKUS 2 PRESKUS 3 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 

108 220 2,83 280 2,13   

109 220 2,83 280 2,13   

110 220 2,83 280 2,13   

111 220 2,83 280 2,13   

112 220 2,83 280 2,13   

113 220 2,83 280 2,13   

114 220 2,83 280 2,13   

115 220 2,83 280 2,13   

116 220 2,83 280 2,13   

117 220 2,83 280 2,13   

118 220 2,83 280 2,13   

119 220 2,83 280 2,13   

120 220 2,83 280 2,13   

121 220 2,83 280 2,13   

122 190 2,34 240 1,74   

123 190 2,34 240 1,74   

124 190 2,34 240 1,74   

125 190 2,34 240 1,74   

126 190 2,34 240 1,74   

127 190 2,34 240 1,74   

128 190 2,34 240 1,74   

129 190 2,34 240 1,74   

130 190 13,54 240 7,54   

131 190 13,54 240 7,54   

132 215 8,51 270 15,26   

133 215 8,51 270 15,26   

134 215 8,51 270 15,26   

135 215 8,51 270 15,26   

136 215 8,51 270 15,26   

137 215 8,51 270 15,26   

138 215 5,12 270 15,5   

139 215 5,12 270 15,5   

140 215 5,12 270 15,5   

141 215 5,12 270 15,5   

142 215 5,12 270 15,5   

143 215 5,12 270 15,5   

144 215 5,12 270 15,5   
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Dnevi 
preskusov 

KRONIČNA INHIBICIJA AKUTNO-KRONIČNA 

PRESKUS 1 PRESKUS 2 PRESKUS 3 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 
substrat 

(mL) sol (g) 

145 215 5,12 270 15,5   

146 210 4,84 260 12,59   

147 210 4,84 260 12,59   

148 215 4,84 260 12,59   

149 215 4,84 260 12,59   

150 215 4,84 260 12,59   

151 215 4,84 260 12,59   

152 215 4,84   

153 220 5,16 

154 220 5,16 

155 220 5,16 

156 220 5,16 

157 220 5,16 

158 220 5,16 
 
 

AKUTNA INHIBICIJA 
 PRESKUS 4 PRESKUS 6 PRESKUS 6 

Dnevi 
preskusov 

substrat 
(mL) 

 
Sol (g) 

substrat 
(mL) 

 
sol (g) 

substrat 
(mL) 

 
sol (g) 

1 270 / 270 / 270 / 
2 270 / 270 / 270 / 
3 270 / 270 / 270 / 
4 270 41,5 270 55,4 270 69,3 
5 270 41,5 270 55,4 270 69,3 
6 270 41,5 270 55,4 270 69,3 
7 270 / 270 / 270 / 
8 270 / 270 / 270 / 
9 270 / 275 / 275 / 
10 270 / 275 / 275 / 
11 270 / 275 /   
12 270 / 275 /   
13   275 /   
14   275 /   
 


