
 



 



 



 



АННОТАЦИЯ 

 

Мақсаты. Мал шаруашылығының органикалық қалдықтарын өңдеу және 

биогаз өндіру кезінде метаногенезді математикалық жоспарлау және 

оңтайландыру. 

Міндеттері: 
1 Мал шаруашылығының қалдықтарын қайта өңдеудің ерекшеліктерін 

зерттеу; 

2 Биореактордағы метаногенезге әсер ететін факторларды математикалық 

жоспарлау және мал шаруашылығы мен биогаз өндірісінің органикалық 

қалдықтарын өңдеу процестерін оңтайландыру әдісін зерттеу; 

3 Мал шаруашылығының органикалық қалдықтарын қайта өңдеу және 

биогаз өндірісінің биореакторының моделі мен биотехнологиясын әзірлеу. 

Есептік зерттеулер метаногенездің және метанмен байытылған биогаз 

өндірісінің процестерін жақсарту үшін биореактордағы оңтайлы жағдайларды 

математикалық болжауға бағытталған. 

Жалпы алынған теңдеуді талдау метантенктегі органикалық заттардың 

анаэробты ыдырауы кезінде метаногенездің берілген технологиялық 

параметрлерде температура Х1=35 °С болғанда максималды 70,54 %, рН Х2=6,8 

болғанда 73,48 %, субстраттағы ұшпа май қышқылдарының Х3=6000 мг/л 

болғанда 73,44 % , сілтілік металдардың Х4=200 мг/л болғанда 73,36 % биогаз 

құрамындағы метанның ең жоғары оптималды бөлінуіне ықпал етеді. 

Дипломдық жұмыс баспа мәтінінің 28 беттерінде жасалынған 5 кесте және 

7 суреттен тұрады. 



АННОТАЦИЯ 

 

Цель. Математическое планирование и оптимизация метаногенеза при 

переработке органических отходов животноводства и производства биогаза. 

Задачи: 

1 Изучить особенности рециклинга отходов животноводства; 
2 Изучить факторы, влияющие на метаногенез в биореакторе, методом 

математического планирования и оптимизации его процессов при переработке 

органических отходов животноводства и производства биогаза; 

3 Разработать модель биореактора и биотехнологию переработки 

органических отходов животноводства и производства биогаза. 

Расчетные исследования были направлены на математическое 

прогнозирование оптимальных условий в биореакторе для улучшения процессов 

протекания метаногенеза и производства биогаза, обогащенного метаном. 

Анализ общего полученного уравнения показал, что при анаэробном 

разложении органических веществ в метантенке при заданных технологических 

параметрах метаногенеза максимум 70,54% при температуре Х1=35 °С, 73,48% 

при рН Х2=6,8, 73,44% при Х3=6000 мг/л летучих жирных кислот в субстрате, 

73,36% при Х4=200 мг/л щелочных металлов способствует максимальному 

оптимальному выделению метана. 

Дипломная работа выполнена на 28 страницах машинописного текста и 

содержит 5 таблиц и 7 рисунков. 



ANNOTATION 

 

Goal. Mathematical planning and optimization of methanogenesis in the processing 

of organic waste from animal husbandry and biogas production. 

Tasks: 

1 To study the features of animal waste recycling; 
2 To study the factors influencing methanogenesis in a bioreactor by the method of 

mathematical planning and optimization of processes in the processing of organic 

waste from animal husbandry and biogas production; 

3 To develop a bioreactor model and biotechnology for processing organic waste 

from animal husbandry and biogas production. 

Computational studies were aimed at mathematical prediction of optimal conditions 

in the bioreactor to improve the processes of methanogenesis and the production of 

biogas enriched with methane. 

The analysis of the general equation obtained showed that during the anaerobic 

decomposition of organic substances in a methane tank with the specified technological 

parameters of methanogenesis, a maximum of 70.54 % at a temperature of X1=35 °C, 

73.48 % at a pH of Х2=6.8, 73.44% at X3=6000 mg/l of volatile fatty acids in the 

substrate, 73.36 % at X4=200 mg/ l of alkali metals contributes to the maximum optimal 

release of methane. 

The thesis was completed on 28 pages of typewritten text and it contains 5 tables 

and 7 figures. 
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КІРІСПЕ 

 

Өзектілігі. Қолда бар мұнай қоры таусылып жатқандықтан, бүкіл әлемде 

өсіп келе жатқан энергия қажеттіліктерін өтейтін балама, тұрақты энергия 

көздерін табу қажет. Әлемде өнеркәсіптің көптеген түрлері бар болғанымен, 

ауыл шаруашылығы негізінен органикалық қалдықтардың көп мөлшері 

шығарылуы қоршаған ортаны ластаудың негізгі көзі болып табылады [1]. 

Жаңартылатын баламалы энергетика бүкіл әлемде дамуда. Бұл үдерісте ауыл 

шаруашылығын, биогаз өндіру үшін пайдалануға болатын ресурстары бар мал 

шаруашылығы ерекше орын алады. Сондықтан мал шаруашылығының 

органикалық қалдықтарын өңдеу және биогаз өндіру кезінде метаногенезді 

математикалық жоспарлау және оңтайландыру бойынша зерттеулер Қазақстан 

үшін өзекті мәселе болып табылады. 

Мақсаты. Мал шаруашылығының органикалық қалдықтарын өңдеу және 

биогаз өндіру кезінде метаногенезді математикалық жоспарлау және 

оңтайландыру. 

Міндеттері: 
1 Мал шаруашылығының қалдықтарын қайта өңдеудің ерекшеліктерін 

зерттеу; 

2 Биореактордағы метаногенезге әсер ететін факторларды математикалық 

жоспарлау және мал шаруашылығы мен биогаз өндірісінің органикалық 

қалдықтарын өңдеу процестерін оңтайландыру әдісін зерттеу; 

3 Мал шаруашылығының органикалық қалдықтарын қайта өңдеу және 

биогаз өндірісінің биореакторының моделі мен биотехнологиясын әзірлеу. 

Есептік зерттеулер метаногенез ағымының және метанмен байытылған 

биогаз өндірісінің процестерін қарқындату және оңтайландыру үшін биореактор 

жағдайында оңтайлы жағдайларды математикалық болжауға бағытталған. 

Ғылыми маңызы. Теориялық зерттеу әдістерінен алынған дипломдық 

жұмыстың нәтижелері «Экологиялық биотехнология» пәнінің «Органикалық 

қалдықтарды өңдеу биотехнологиясы» тақырыбындағы дәрістерді әзірлеу үшін 

пайдаланылуы мүмкін. 

Практикалық маңыздылығы. Зерттеудің есептік әдістерінен алынған 

дипломдық жұмыстың нәтижелері «Экологиялық биотехнология» пәнінің 

«Органикалық қалдықтарды өңдеу кезінде метаногенез процестерін 

оңтайландыру» тақырыбы бойынша математикалық модельдеу әдісін игеруге 

негіз болады. 

Құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс 28 беттен тұрады, кіріспе, 

әдебиеттерге шолу жасау, зерттеу материалдары мен әдістемесі, зерттеу 

нәтижелері мен қорытындылар, әдебиеттердің библиографиялық тізімі, 7 

график, 5 кесте бар. Библиографиялық көрсеткіште 49 ғылыми деректерге 

сілтемелер берілген. 



1 Әдебиетке шолу 

 

 Мал шаруашылығындағы органикалық қалдықтар 

 

Жыл сайын бүкіл әлемде биоэнергияны өндіру және айналмалы 

биоэкономиканы жүзеге асыру үшін анаэробты өңдеуге болатын көптеген ауыл 

шаруашылық қалдықтары пайда болады. Органикалық қалдықтарды анаэробты 

ашыту таза энергияны өндіру және қалдықтарды үнемді өңдеу сияқты     көптеген 

артықшылықтарға ие. Негізінен, органикалық қалдықтардың көпшілігі (тамақ, 

ауыл шаруашылық) жағуға жіберіледі, компостқа айналдырылады немесе жерге 

көміледі. Ауыл шаруашылық қалдықтарын екі негізгі түрге бөлуге болады: 

дақылдардың тағамдық және тағамдық емес (жеуге болмайтын) бөліктері 

(күріш қауызы, бидай (күріш) сабаны, жержаңғақ қабығы, жүгері собықтары, 

ағаш, жапырақтар, сабақтар мен бақша кесектері, көң, қоқыс). Өндірілетін 

биогаздың химиялық қасиеттері өңделетін органикалық шикізаттың  химиялық 

құрамымен тікелей байланысты. Шикізаттағы құрғақ заттың (немесе қатты 

заттардың жалпы мөлшерінің) құрамын ажырату керек. Органикалық  заттарды 

биогазға айналдыру үшін микроорганизмдердің қалыпты өсіп тұруына 

жеткілікті уақытты қамтамасыз ету керек [2]. 

Анаэробты ашыту – бұл энергияны өндіруге мүмкіндік беретін 

микробиологиялық бақылауда ұстауға болатын процесс. Микроорганизмдер 

анаэробты реакторлардың ядросы болып табылады және гидролиз, ацидогенез, 

ацетогенез және метаногенез процестерінің реттілігінде маңызды рөл атқарады. 

Қатысушы микробтық қауымдастықтардың әртүрлілігі биомассаны 

валоризациялау және биоотын өндірісі үшін реактордың өнімділігі туралы жаңа 

мәліметтер бере алады [3]. 

Органикалық қалдықтарды анаэробты ашыту биоотын өндіру мақсатында 

жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласында тартымды 

биотехнологиялық балама болып табылады. Әдетте, бұл процесс ерімейтін 

қосылыстарды сұйылту мен гидролиздеуден және органикалық заттардың 

ішінара немесе толық минералдануы мен гумификациясымен бірге жүретін 

аралық өнімдерді газдандырудан тұрады [4]. Целлюлозаны микробтық қайта 

өңдеу биосферадағы ең кең материалдық ағындардың біріне жауап береді [5]. 

Қалдықтарды өңдеу биосфераға қауіпті әсерлерді азайту арқылы бірқатар 

экологиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Анаэробты ашыту – бұл 

сутектің аралық өнім ретінде өндірілуіне және метанның бөлінуіне әкелетін көп 

сатылы процесс, оны энергия тасымалдаушысы ретінде пайдалануға болады [3]. 

Микроорганизмдер  популяциясының дәйекті   кооперациясы 

бактериялардың басқа тобы оның ішінде, микроорганизмдердің төрт тобы: 

гидролизаторлар,  ацидогендік микроорганизмдер,  ацетогендер және 

метаногендер [7] қолданатын белгілі бір өнімдерді синтездеуге мүмкіндік береді 

[6]. 



Анаэробты ашытудың әр кезеңі: гидролиз ферменттелген қант пен амин 

қышқылдары сияқты ерітілген молекулаларын, ацидогенез ұшпа май 

қышқылдары мен сутегіні, ацетогенез сірке қышқылы мен сутегі, ал соңғы 

процесс метаногенез негізінен метан мен көмірқышқыл газы (биогаз) сияқты 

маңызды биоөнімдер алуға мүмкіндік береді [8]. 

Анаэробты ашытудың соңғы кезеңінде метаногендік археялар деп 

аталатын микроорганизмдердің ерекше тобы басым болады. Олар сутегі 

тасымалдаушысы ретінде гидрогеназа болған кезде әрекет ететін f420 кофакторы 

арқылы сипатталады, тек метаногендерде пайда болады. Белсенді метаногендер 

ашытудың екінші кезеңінде, ацидогендік фазада пайда болады, бірақ 

метаногендік археялардың саны метаногендік фазада көбейе бастайды. 

Methanobacterium, Methanospirillum және Methanosarcina биогаз өндірісіне 

қатысатын метаногенді түрлердің бірі болып табылады [9]. 

Мал шаруашылығы фермаларының ағымдағы қызметінің нәтижесінде көң 

ағынды суы түріндегі органикалық қалдықтарды, мынадай түрлерде алынады 

[9]: 

– төсенішті көң қатты заттардың концентрациясы 12-15 %, құрамында 

үгінділер мен сабан 4 %-ға дейін (бұл жағдайда үй-жайлардан көңді механикалық 

алып тастау қолданылады); 

– төсенішсіз көң ұсталуына байланысты құрғақ заттардың 

концентрациясы  8 % болатын жартылай сұйық көң (көңді өздігінен ағызу әдісі 

қолданылады); 

– құрғақ заттардың концентрациясы 3-4 %-ға дейін сұйық көң, 

жануарлардың төсенішсіз көң құрамынан алынады (ауруды жоюдың 

гидравликалық әдісі қолданылады); 

– 1-2% құрғақ заттардың концентрациясы бар көң ағындары санитарлық 

талаптарды қамтамасыз ету мақсатында қалыптасады, су жануарларды ұстау 

орындарын жуу үшін қолданылған кезде, көң ірі мал фермаларында мал 

орындары мен көң ағындарынан гидравликалық тәсілмен шығарылады. 

Анаэробты биогаз қондырғысына түсетін субстрат өзінің физикалық 

құрамы бойынша көп фазалы коллоидты полидисперсті орта болып табылады, 

оның негізгі бөліктері жануарлардың қатты және сұйық бөлінділері, жемшөп 

қалдықтары, технологиялық су және биохимиялық процестер нәтижесінде 

түзілетін газ болып табылады [10]. 

Көң–бұл жануарлардың қатты және сұйық органикалық, технологиялық 

және ағынды сулардың, жемшөп қалдықтарының және газ тәрізді заттардың 

қоспасы [11]. Анаэробты өңдеу процесінің тиімділігі субстраттың құрамына 

байланысты және физикалық, химиялық, биологиялық, коррозиялық болып 

бөлінеді [12]. Қоспаны талдау органикалық бөліктен (майлар, көмірсулар және 

ақуыздар) тұратын құрғақ элементтің болуымен сипатталады; құрылымдық 

материалдар – лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, клетчатка және 

бейорганикалық (Мn, Сu, Са, Zn) қосылыстар тұрақты, еріген, коллоидты күйде 

болуы мүмкін және бір күйден екінші күйге ауысуы мүмкін. Аммиак – азоттың 

сулы түрі. Ол анаэробты жағдайда қалыптасады. Көңде өсімдіктер үшін өте 



маңызды фосфор органикалық қосылысы бар. Қоспадағы калий еритін 

физикалық күйде болады [13]. 

Биогаз [14-16]: 
– бұл газдардың жанғыш қоспасы; 

–негізінен CH4 және CO2 тұрады; 

– органикалық қалдықтардың анаэробты биоыдырауы нәтижесінде пайда 

болады; 

– құрамы биологиялық ыдырайтын шикізат түріне байланысты; 
– күрделі табиғи-антропогендік метаногендік технологиялар нәтижесінде 

пайда болады. 

Биогазогенезде микроорганизмдердің екі тобы шартты түрде қатысады 

[17, 18]: 

– қышқыл түзетін, күрделі органикалық қосылыстарды (ақуыздар, майлар, 

клетчатка және т. б.) қарапайымға (ұшпа май қышқылдары, төмен спирттер, 

сутегі, көміртек тотығы, сірке және басқа қышқылдар және т. б.) ыдыратуға; 

– метан түзушілер (архея) қоректік зат ретінде аз күрделі органикалық 

қышқылдарды пайдаланады және оларды көбінесе метан мен көмірқышқыл 

газына ашытуға. 

Органикалық қалдықтар шығу тегі бойынша (өнеркәсіптік, тұрмыстық), 

физикалық жай-күйі бойынша (қатты, қатты тұрмыстық қалдықтар, тамақ және 

ауыл шаруашылығы; жартылай сұйық ағатын – ағынды сулардың тұнбасы, 

жартылай сұйық көң; сұйық – ағынды сулар) жіктеледі [19, 20]. 

Органикалық ауыл шаруашылық қалдықтарына мыналарды жатқызуға 

болады: 

– мал шаруашылығы қалдықтары – қи мен саңғырық; 

– өсімдік шаруашылығы өнімінің қалдықтары; 

– ағынды сулардың тұнбасы және т.б. 
Қатты ауыл шаруашылығы қалдықтарының құрамында органикалық 

қалдықтардың құрамы 80 %-ға жетеді (1000 кг тірі салмақтан көң күніне 5,27 кг- 

ға дейін өндіріледі) [22]. 

 
 

Органикалық қалдықтардың анаэробты биодеградация фазалары 

 

Анаэробты биоыдырау органикалық заттардың деградациясынан 

туындаған бірқатар биохимиялық өзгерістермен сипатталады. 

Биологиялық ыдыраудың бүкіл процесі бірнеше түрлі кезеңдерді қамтиды: 

гидролиз, ацидогенез, ацетогенез, метаногенез [23]. 

Метаногенез биогазды метанмен жабдықтаудың негізгі кезеңі болып 

табылады. Бұл кезеңде метаногендік бактериялар сутегі мен сірке қышқылын екі 

негізгі газға – метан мен көмірқышқыл газына айналдырады [24]. Метаногенез 

фазасының жалпы теңдеуі [25]: 

 
2n(СН3СООН) n(CO2) метаногендік микроорганизмдер 2n(CН4) + 2n(CО2)  (1) 



Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша көң, қи 

және қоқыс ағындары жануарлардың аса қауіпті аурулары қоздырғыштарының 

100-ден астам түрінің, оның ішінде адамның да ауруларының берілу көзі болып 

табылатынын дәлелдеді [26]. 

Анаэробты жағдайда Clostridium түрлері негізгі деградерлар болып 

табылады. Гидролизді Streptococcus және Entero bacterium тәрізді факультативті 

(салыстырмалы) анаэробтар тобындағы бактериялар жүргізеді [27]. Actinomyces, 

Thermomonospora, Ralstonia және Shewanella сияқты организмдердің 

вариациялары органикалық қалдықтарды ұшпа май қышқылдарына айналдыруға 

жауап береді, ал Metanobacterium, Methanobacter және Methanosarcina метан 

өндірісіне қатысады [28]. Methano bacterium suboxydans сияқты бактериялар 

пентан қышқылының пропион қышқылына ыдырауын құрайды, ал Methano 

bacterium propionicum пропион қышқылының сірке қышқылына ыдырауын 

түсіндіреді [27]. Метаногендер алты санатқа бөлінеді [29]: Methano bacteriales, 

Methano coccales, Methano microbiales, Methano sarcinales, Methanocellales, 

Methanopyrales. 

Температура. Метаногенез үшін оңтайлы температура 35 °C-тан (биогазды 

метанмен байыту процесіне әсер ететін мезофильді режим) 55 °C-қа дейінгі 

температураны (ыдырау процесінің үдеуіне әсер ететін термофильді режим) 

құрайды. Ферментация процесі құрғақ заттың құрамы бойынша: 1) 

органикалық қалдықтардағы құрғақ заттың мөлшері 10-15 % шегінде болғанда 

сұйық фазалық; 2) құрғақ заттың мөлшері 25-30 % жеткенде қатты фазалық деп 

бөлінеді [24]. 

Метаногенді микроорганизмдер рН деңгейіне жоғары сезімталдыққа ие: 

олар үшін 7,2-ден 8,8-ге дейін, оңтайлы 7,5-тен 8,3-ке дейін болуы керек. 

Гидролитикалық бактериялар рН-ның кең диапазонында белсенді: 4,5-тен 8,5-ке 

дейін. pН деңгейі 6,0-ге жақын, олар үшін гидролиз және қышқылогенез кезінде 

ең қолайлы болып саналады [30]. 

Қысым. Биогазды өндіру процесінде қысым үлкен мәнге ие. Метаногенді 

бактериялар әсер ететін гидростатикалық қысым кезінде судың мөлшері 400-500 

мм-ден асатындығын көрсетті, нәтижесінде биогаз өндірісі тоқтайды. 

Метаногенез процесі гидростатикалық қысым жоғарыдағы мәннен төмендегенде 

ғана қайта басталады [31]. 

С/N оңтайлы қатынасы. С/N 15-25 диапазонында болады, бұл кезде аэробты 

процесс бір сатыда жүзеге асырылады және процесс екі кезеңде дамитын жағдай 

үшін C/N оңтайлы қатынасы өзгереді: I кезең үшін: 10-45; II кезең үшін: 20-30 

[32]. 

Ауыл шаруашылығынан қалдықтарды дұрыс бағытта пайдалану–біздің 

әлемдегі жаһандық және маңызды мәселе. Бір жағынан, бұл биомасса 

энергиясын кәдеге жарату мүмкіндігімен және одан сұйық және газ тәрізді отын 

(биогаз) алу мүмкіндігімен байланысты, екінші жағынан, су объектілерінің 

ластануын, жердің топырақ жамылғысын мал фермаларының тезек ағындарында 



орналасқан патогендік микроорганизмдермен және гельминттер жұқтырудың 

алдын алуға көмектеседі [33]. 

Сонымен қатар, мал шаруашылығы мен құс шаруашылығын жүргізудің 

қазіргі заманғы жағдайларында қалыптасып отырған нарықтық қатынастарда 

мал шаруашылығының қалдықтары (саңғырық, қи) органикалық тыңайтқыштар 

алу үшін ғана емес, кейіннен олардан қайталама жемшөп, шикізат 

компоненттерін (биомасса, биогаз және т.б.) жасау үшін олардан қоректік заттар 

алу үшін бағалы шикізат материалы болып табылатынын да ескеру қажет [34]. 

Негізінен, бұл органикалық және минералды қосылыстардан, судан, түрлі 

тұздар мен газдардан тұратын полидисперсті суспензия. Оның құрамына 

көптеген микроорганизмдер, қарапайымдылар, гельминттердің жұмыртқалары 

мен личинкалары, балдырлар мен тұқымдар, жүн, қылшық және басқа да 

қосындылар кіреді. Мұндай қоқыс пен көңдегі минералды шығу компоненттері 

– коллоидты, сазды, шаңды және құмды компоненттер, олар жануарлар мен 

құстарға едендер, торлар мен қоқыс пен көңді тазарту жүйелерінің арналары 

бұзылған кезде жеммен түседі [35]. 

Әлемде өндірілетін ауыл шаруашылығы қалдықтарының энергетикалық 

құрамы 93×1018 Дж./жыл құрайды. Олардың тек 25 %-ын шынымен 

пайдалануға болатындығын ескерсек, мұндай қалдықтар әлемдік энергияның 

шамамен 7 % - ын қамтамасыз ете алады. 

Жер бетіндегі биомассаның жыл сайынғы өсімі 220 млрд.тоннаны құрайды 

[36]. 

Биогаз – 65 % метаннан тұратын әмбебап жаңартылатын энергия көзі [37]. 

Метанның пайда болу потенциалы 170 және 310 м3/т аралығында [38]. 

Құрамында 64-69 % метан бар биогаз жалпы энергетикалық әлеуетке ие 23-25 

МДж/м3 биогаздың жылу шығару қабілеті шамамен 6 кВтсағ/м3 құрайды, бұл 0,5 

л дизель отынына балама ретінде қарастырылады [39]. Биогаз өндірілгеннен 

кейін анаэробты ыдыраудан қалған қалдық дигестат ретінде белгілі, оны одан әрі 

тұрақтандыруға және сапалы топырақ қоректендіргіш – компостқа айналдыруға 

болады [40]. Биогаз технологиясын енгізу әртүрлі экологиялық, экономикалық, 

техникалық және әлеуметтік факторларға байланысты [41]. 

Биоотынды биомасса түріне қарай: бірінші (жеуге болатын өсімдіктерден 

алынған биоотын), екінші (ауылшаруашылық қалдықтары мен жеуге болмайтын 

өсімдіктерден алынған) және үшінші (балдырлар биомассасынан алынған) буын 

биоотыны деп жіктеуге болады [42]. 

Осылайша, мал шаруашылығының органикалық қалдықтарын қайта өңдеу 

топырақпен араласқан биогумус, компосттау кезінде био тыңайтқыш, 

анаэробты биодеградация кезінде биогаз және кептіру мен түйіршіктеу кезінде 

мал азығын  өндіруге бағытталған. 

Ферментативті көңді пайдалану ауыл шаруашылығында дәстүрлі дағды 

болып табылады, оның маңыздылығы [43]: 

– топыраққа түсетін қоректік заттар мөлшерінде; 

– өсімдіктердің өсуі мен дамуын жақсартуда; 
– топырақтың қоректік заттарды сақтау қабілетін арттыруда; 



– жер асты суларына түсу қаупімен бейіннің тереңдігі арқылы қоректік 

заттардың шайылуын болдырмауда; 

– өсімдіктерге олардың тұтынушылық қажеттіліктеріне сәйкес қоректік 

заттардың қол жетімділігін қамтамасыз етуде. 



N  K 1 

2 Материал және зерттеу әдістемесі 

 

Зерттеу нысаны – мал шаруашылығының органикалық қалдықтары. 

Зерттеу әдістемесі келесідей сатылардан тұрады: 

Теориялық зерттеулердің нәтижелері бойынша «Әдебиетке шолу» бөлімі 

жасалынды. Есептеу зерттеулері математикалық модельдеу әдістерін қолдануға 

негізделген. 

Есептік зерттеу әдістемесі экспериментті математикалық жоспарлау 

әдісіне негізделген. 

Есептеудің қорытындысында қолданылатын формулалар мен теңдеулер 

[45, 46]: 

Сызықтық емес еселік корреляция: 
 

 

R 

(2) 
 

Уэ– тәжірибелік мән, 
Уср– тәжірибенің орташа мәні. 

Уm – теориялық (есептік) мәні, 

N – сипатталған нүктелер саны, 

K – әсер ету факторларының саны, 

Нақтылық мына формуламен анықталады: 
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tR  1  R2 

 2
 

 

(3) 
 

N = 5, K = 1. 

 

Ең кіші квадраттар әдісі: 
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Жалпылама теңдеуге арналған формула Уоб: 
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(7) 

 

У1, У2, У3, …Уп – жеке функциялар, 
Уср– жалпы алған функцияның барлық ескерілетін мәндерінің жалпы 

ортасы. 

У 



3 Зерттеу нәтижелері 

 

 Мал шаруашылығының органикалық қалдықтарын өңдеу және 

биогаз өндіру кезінде метаногенезді математикалық жоспарлау және 

оңтайландыру 

 

Мал шаруашылығы өндірісінің органикалық қалдықтарын өңдеп биогаз 

алу кезінде метаногенезді математикалық жоспарлау және оңтайландыру төрт 

факторды зерттеу мысалында қарастырылған (кесте 1). 

Биогаз құрамында метан 60-80 %-да кездеседі. Қалдықтардың анаэробты 

ыдырауы кезінде жиі қолданылатын температура диапазоны мезофильді (37 ᵒC; 

35-42 ᵒС) және термофильді (55 ᵒC, 45-60 ᵒС). Термофильді режимде процестің 

тұрақтылығын бақылау қиынырақ, әдіс улы заттарға және пайдалану 

параметрлерінің өзгеруіне сезімтал; реакция жылдамдығы мен кинетика 

жоғарылайды, бұл жоғары жүктеме жылдамдығына әкеледі, осылайша биогаз 

өндірісін арттырады. Мезофильді режим жылытуға энергия шығынын азайтуды 

және процестің тұрақтылығын қамтамасыз етеді [46, 47]. рН 6.8-7.3 диапазоны 

метан түзетін бактериялар үшін ең қолайлы [48]. Егер өңделген субстраттағы 

ұшқыш май қышқылдарының мөлшері 8000 мг/л-ден асса, онда олардың болуы 

метаногенді микроорганизмдерге зиян. Сондықтан аралықтың зерттелетін 

аймағы 6000-8000 мг/л аралығында болды. Сілтілік металдар сәйкес, 

метаногенезді 200-400 мг/л концентрациясында ынталандырады, ал 8000-12000 

мг/л–де олар метаногенді бактериялар үшін улы болады [49]. 

 

Кесте 1. Факторлық кеңістік аймағы 

 

Факторлардың атауы 
Фактор деңгейлері 

1 2 3 4 5 

Х1 – анаэробты биодеградация 

температурасы,оС 
35,0 36,4 37,8 38,2 39,6 

Х2 – рН 6.8 7,0 7,2 7,4 7,6 
Х3–ұшқыш май қышқылдары, мг/л 6000 6240 6480 6720 6960 

Х4 – сілтілік металдар, мг/л 200 216 232 248 264 

 

Биогаз құрамындағы метанның мөлшері, 2 кестеден көрініп тұрғандай, 60- 

тан 80 %-ға дейін өзгереді. 



Кесте 2. Матрица факторы экспериментті жоспарлау 

 
Т

әж
ір

и
б

е 
№

 

Матрица факторы экспериментті жоспарлау CH4 

% 
Х1 Х2 Х3 Х4  

Д
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й
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М
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1 1 35.0 1 6.8 5 6960 1 200 71 

2 1 35.0 2 7.0 4 6720 3 232 73 

3 1 35.0 3 7.2 3 6480 2 216 70 

4 1 35.0 4 7.4 2 6240 4 248 68 

5 1 35.0 5 7.6 1 6000 5 264 72 

6 2 36.4 1 6.8 5 6960 1 200 68 

7 2 36.4 2 7.0 4 6720 3 232 69 

8 2 36.4 3 7.2 3 6480 2 216 67 

9 2 36.4 4 7.4 2 6240 4 248 66 

10 2 36.4 5 7.6 1 6000 5 216 74 

11 3 37.8 1 6.8 5 6960 1 200 80 

12 3 37.8 2 7.0 4 6720 3 232 75 

13 3 37.8 3 7.2 3 6480 2 216 70 

14 3 37.8 4 7.4 2 6240 4 248 62 

15 3 37.8 5 7.6 1 6000 5 264 61 

16 4 38.2 1 6.8 5 6940 1 200 79 

17 4 38.2 2 7.0 4 6720 3 232 76 

18 4 38.2 3 7.2 3 6480 2 216 78 

19 4 38.2 4 7.4 2 6240 4 248 60 

20 4 38.2 5 7.6 1 6000 5 264 72 

21 5 39.6 1 6.8 5 6960 1 200 73 

22 5 39.6 2 7.0 4 6720 3 232 65 

23 5 39.6 3 7.2 3 6480 2 216 64 

24 5 39.6 4 7.4 2 6240 4 248 77 

25 5 39.6 5 7.6 1 6000 5 264 62 

 

Ең кіші квадраттар әдісімен функцияларды алгебралық сипаттау үшін 

модельдерді талдау жасалды (4 кесте) 

Нақты функциялардың эксперименттік мәндерін есептеу 3 кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 3. Жеке функциялардың эксперименттік мәндерін есептеу 
 

№ Көрсеткіш Деңгей Орташа мән 

1 2 3 4 5 
Х1 70.8 68.8 69.6 73 68.2 70.08 
Х2 74.2 71.6 69.8 66.6 68.2 70.08 



Х3 68.2 66.6 69.8 71.6 74.2 70.08 
Х4 74.2 69.8 71.6 66.6 68.2 70.08 

 

Ең кіші квадраттар әдісі мен функцияларды алгебралық сипаттау үшін 

модельдерге талдау жасалды (4 – кесте) 
 

Кесте 4. Зерттелетін функциялардың есептік мәндері 

 
№ 

тәжірибе 

Х1 

X Y X2 XY 

1 35,0 70,8 1225 2478 

2 36,4 68,8 1324.96 2504.32 

3 37,8 69,6 1428.84 2630.88 

4 38,2 73 1459.24 2788.6 

5 39,6 68,2 1568.16 2700.72 

Σ 187 350.4 7006.2 13102.52 

 
№ 

тәжірибе 

Х2 

X Y X2 XY 

1 6,8 74,2 46.24 504.56 

2 7,0 71,6 49 501,2 

3 7,2 69,8 51.84 502.56 

4 7,4 66,6 54.76 492.84 

5 7,6 68,2 57.76 518.32 

Σ 36 350.4 259.6 2519,48 

 
№ 

тәжірибе 

Х3 

X Y X2 XY 

1 6000 68,2 36000000 409200 

2 6240 66,6 38937600 415584 

3 6480 69,8 41990400 452304 

4 6720 71,6 45158400 481152 

5 6960 74,2 48441600 516432 

Σ 32400 350,4 210528000 2274672 

 
№ 

тәжірибе 

Х4 

X Y X2 XY 

1 200 74,6 40000 14920 

2 216 69,8 46656 15076.8 

3 232 71,6 53824 16611.2 

4 248 66,6 61504 16516.8 

5 264 68,2 69696 18004.8 

Σ 1160 350,8 271680 81129.6 

 

Кесте 5. Зерттелетін функцияларды жуықтау 

 
Формулы Х1 Х2 Х3 Х4 

b  
n XY   X Y 

n X 2   X 2 

- 0,197 -8,5 0,007 - 0,1 



5 кестенің жалғасы 

 

a  
Y  b X 

n 
77,44 131,28 24,72 93,36 

Y  a  b X 
Y1=77,44+(-0,197) 
∙ Х1 

Y2=131,28+(- 

8,5)∙Х2 

Y3= 24,72+0,007∙Х 

3 

Y4= 93,36+(- 

0,1)∙Х4 

Жеке функциялардың теориялық мәні: 
Yn1=a+b ∙ Xn1 70,545 73,48 66,72 73,36 
Yn2=a+b ∙ Xn2 70,2692 71,78 68,40 71,76 
Yn3=a+b ∙ Xn3 69,9934 70,08 70,08 70,16 
Yn4=a+b ∙ Xn4 69,9146 68,38 71,76 68,56 
Yn5=a+b ∙ Xn5 69,6388 66,68 73,44 66,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) жеке функциялардың эксперименттік мәндері б)жеке функциялардың теориялық мәндері 

 

Сурет 1. Биогаздағы метанға температура әсері 

 

1- ші суреттен көрініп тұрғандай, органикалық компоненттердің құрамы 

70.54% болған жағдайда органикалық қалдықтар үшін бұл құрам оңтайлы 

шешім болып табылады, онда температура 35 ᵒС деңгейінде болып тұр. Бұл 

жағдайда биогаз құрамындағы метанның мөлшері максималды болады. 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

34 36 38 40 

Биоыдырау температурасы % 

70.6 
70.5 
70.4 
70.3 
70.2 
70.1 

70 
69.9 

69.8 
69.7 
69.6 

69.5 

34 36 38 40 

Биоыдырау температурасы% 

Б
и

о
га

з 
қ
ұ
р
ам

ы
н

д
ағ

ы
 

м
ет

ан
н

ы
ң

 қ
ұ
р
ам

ы
 %

 

Б
и

о
га

з 
қ
ұ
р
ам

ы
н

д
ағ

ы
 м

ет
ан

 

қ
ұ
р
ам

ы
%

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) жеке функцияладың эксперименттік 

мәндері 

б) жеке функциялардың теориялық 

мәндері 
 

Сурет 2. Биогаз құрамындағы метанға рН әсері 

 

2 - ші суретте көрініп тұрғандай, органикалық қалдықтардың құрамы 

оңтайлы болады егер, рН мөлшері 7,8 деңгейінде болғанда. Бұл жағдайда 

биогаз       құрамындағы метанның мөлшері максималды болады . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) жеке функциялардың эксперименттік 

мәндері 
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Сурет 3. Субстраттағы ұшпа май қышқылдарының биогаз құрамындағы 

метан құрамына әсері 
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а) жеке функциялардың эксперименттік 

мәндері 

б) жеке функциялардың теориялық 

мәндері 
 

Сурет 4. Субтраттағы сілтілік металдар құрамының биогаз құрамындағы 
метанға әсері 

 

Графиктерден көріп отырғанымыздай (1-4 суреттер), температура (Х1, ᵒС 

факторы), субстраттағы ұшқыш май қышқылдары мен сілтілік металдардың 

құрамы ( Х3, Х4, мг/л факторлары), рН деңгейі ( Х2 факторы) сияқты тәуелсіз 

факторлардың метантенктегі органикалық қалдықтарды анаэробты 

биодеградациялау кезінде биогаз құрамындағы метан өндірісіне әсері зерттелді. 

Эксперименттік есептеулер нәтижесінде жеке теңдеулермен сипатталатын 

заңдылықтар алынды. Функцияларды талдау мыналарды көрсетті: 

1) субстратта ұшқыш май қышқылдарының (Х3, мг/л) және сілтілі 

металдардың (Х4, мг/л) құрамының әсері айтарлықтай, өйткені: 

– біріншіден, У3 және У4 мәндері айтарлықтай аралықта артады; 
– екіншіден, У3 және У4 мәндерінің жүзден бір бөлігі бар, бұл метаногенді 

микроорганизмдердің қарастырылып отырған факторларға ерекше 

сезімталдығын көрсетеді. 

2) Х3 және Х4 факторларының әсерін сипаттайтын У3 және У4 мәндерінің 

функциялары, яғни белсенді әрекет ететін (күшті әсер ететін) жақсы 

анықталған,өйткені 6000-6960 мг/л және 200-264 мг/л аралықтағы өзгерістер 

кезінде жоғары көрсеткіштермен сипатталады; 

3) субстратта ұшпа май қышқылдарының (6960 мг/л қарсы 6000 мг/л) және 

сілтілік металдардың (264 мг/л қарсы 200 мг/л) құрамы неғұрлым төмен болса 

және температура (39,6 ᵒС қарсы 35ᵒС) және рН жоғары (6,8 қарсы 7,6) болса, 

метан өндіру пайызы биогаз өндірісінде соғұрлым жоғары болады. 

CH4 генерация дәрежесінің өзгеру сезімталдығы жүзінші үлестің 

аралығында болады, бұл метаногенез кезінде қарастырылатын факторларға 

жоғары сезімталдықты көрсетеді. 
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ТҰЖЫРЫМ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Функцияларды талдау нәтижелері: 

1) субстратта ұшқыш май қышқылдарының (Х3, мг/л) және сілтілі 

металдардың (Х4, мг/л) құрамының әсері айтарлықтай, өйткені: 

– біріншіден, У3 және У4 мәндері айтарлықтай аралықта артады; 
– екіншіден, У3 және У4 мәндерінің жүзден бір бөлігі бар, бұл метаногенді 

микроорганизмдердің қарастырылып отырған факторларға ерекше 

сезімталдығын көрсетеді. 

2) Х3 және Х4 факторларының әсерін сипаттайтын У3 және У4 мәндерінің 

функциялары, яғни белсенді әрекет ететін (күшті әсер ететін) жақсы анықталған, 

өйткені 6000-6960 мг/л және 200-264 мг/л аралықтағы өзгерістер кезінде жоғары 

көрсеткіштермен сипатталады; 

3) субстратта ұшпа май қышқылдарының (6960 мг/л қарсы 6000 мг/л) және 

сілтілік металдардың (264 мг/л қарсы 200 мг/л) құрамы неғұрлым төмен болса 

және температура (39,6 ᵒС қарсы 35 ᵒС) және рН жоғары (6,8 қарсы 7,6) болса, 

метан өндіру пайызы биогаз өндірісінде соғұрлым жоғары болады. 

Тұжырымдар: 
Жалпы алынған теңдеуді талдау метантенктегі органикалық заттардың 

анаэробты ыдырауы кезінде метаногенездің берілген технологиялық 

параметрлерде температура Х1 = 35 ᵒС болғанда максималды 70,54 %, рН Х2 = 6,8 

болғанда 73,48 %, субстраттағы ұшпа май қышқылдарының Х3 = 6000 мг/л 

болғанда 73,44 %, сілтілік металдардың Х4 = 200 мг/л болғанда 73,36 % биогаз 

құрамындағы метанның ең жоғары оптималды бөлінуіне ықпал етеді. 
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