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SPIS TREŚCI

     Rozwój sektora biogazu rolniczego w Polsce

     Mix odnawialnych źródeł energii  elektrownia hybrydowa 
          w Prenzlau / Niemcy

     Lukratywny ekointeres  biogazownie

     Kogeneracja rozproszona  wykorzystanie gazu wysypiskowego 
          do skojarzonego wytwarzania ciepła i elektryczności

     Wykorzystanie biogazu do produkcji energii w Polsce

     Wsparcie finansowe gminnych biogazowni  od czystej wody 
          do czystej energii

     Biogaz – szybko, wydajnie i opłacalnie. Sposoby modyfikacji 
          technologii fermentacji metanowej

     Budowa biogazowni  inwestycja w pewne źródło energii

     Fermentacja biogazowa wywaru z gorzelni

     Barycz – odzysk energii na wysypisku śmieci

     Biogaz – energia z przyszłością

     Biogaz – kiedy, ile i jakie świadectwa pochodzenia 
          dla wytworzonej energii elektrycznej?

     Biogazownie rolnicze
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Biomasa

ulegaj¹ce biodegradacji substan-

cje pochodzenia roœlinnego lub 

zwierzêcego, pochodz¹ce z pro-

duktów, odpadów oraz pozosta-

³oœci z produkcji rolnej i leœnej, 

a tak¿e z przemys³u przetwarzaj¹-

cego ich produkty oraz inne 

czêœci odpadów.

Biogaz 

gaz palny bêd¹cy produktem 

fermentacji anaerobowej zwi¹z-

ków pochodzenia organicznego, 

oraz czêœciowo ich gnicia, 

powstaj¹cy w biogazowni.

Bioetanol (C H OH)  2 5

najczystsza postaæ alkoholu ety-

lowego, uzyskiwanego w proce-

sie odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surowców 

pochodzenia rolniczego. Etanol 

powstaje w wyniku fermentacji 

skrobi lub fermentacji cukrów 

i procesów destylacji.

Biometanol (CH OH) 3

alkohol metylowy wytwarzany 

z biomasy roœlinnej. Metanol 

otrzymuje siê w wyniku suchej 

destylacji materia³u roœlinnego, 

a tak¿e gazu syntezowego uzyski-

wanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciek³e do silników z za-

p³onem samoczynnym zawiera-

j¹ce w 100% metylowe (lub ety-

lowe) estry kwasów t³uszczo-

wych.

Zrêbki 

œcinki drewna o d³ugoœci, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

w³ókien, od 5 do 50 mm.

Pellety

granulat drzewny w postaci wal-

ców o œrednicy od 5 do 25 mm 

i d³ugoœci do kilku centymetrów.

Konwersja fotochemiczna 

energia promieniowania s³onecz-

nego dziêki fotosyntezie prowa-

dzi do powstawania energii 

wi¹zañ chemicznych w proce-

sach asymilacji. Proces zapew-

nia nieprzerwan¹ produkcjê 

biomasy.

ABC 
bioenergetyki

Ile ton peletów muszê spaliæ, aby uzyskaæ tyle energii, 
co z 1 tony wêgla?

Wartoœæ opa³owa wêgla kamiennego waha siê od 17 do 29 MJ/kg. 

Przyk³adowo producenci ekogroszku gwarantuj¹ czêsto wartoœæ 

opa³ow¹ swego produktu na poziomie 25 MJ/kg lub wiêcej, przeciêtna 

wartoœæ opa³owa polskiego wêgla zaœ to 23 MJ/kg. Wartoœæ opa³owa 

peletów wynosi od 17,5 do 21 MJ/kg. Przyjmuj¹c przeciêtn¹ wartoœæ 

opa³ow¹ wêgla i gwarantowan¹ wartoœæ opa³ow¹ wiêkszoœci peletów 

wystêpuj¹cych na rynku (17,5 MJ/kg), mo¿na ³atwo obliczyæ ¿e 1 tona 

wêgla o przeciêtnej wartoœci opa³owej mo¿e byæ zast¹piona 1,3 tony 

peletów. W porównaniu z  1 ton¹ ekogroszku, trzeba spaliæ 1,4 tony 

peletów,  ¿eby uzyskaæ tak¹ sam¹ iloœæ energii.

Mam kilka hektarów ziemi i chcia³bym je przeznaczyæ 

pod plantacjê wierzby energetycznej. Od czego zacz¹æ?

Przede wszystkim nale¿y zbadaæ, czy gleba ma odpowiednie 

w³aœciwoœci. Klasy bonitacyjne nie odgrywaj¹ tu du¿ej roli, gdy¿ 

wierzba nie jest pod tym wzglêdem bardzo wymagaj¹ca, ale wa¿ne jest 
Grzegorz Pe³ka
GLOBEnergia

PrzewoŸna wytwórnia brykietów 
ze s³omy i siana
Technologia BIOMASSER® jest wyj¹tkowym rozwi¹-

zaniem na rynku maszyn z bran¿y odnawialnych Ÿróde³ 

energii. Brykieciarki œlimakowe BIOMASSER® poz-

walaj¹ brykietowaæ s³omê (bez suszenia) o wilgotnoœ-

ci od 15% do 30%. Charakterystyczny otwór w brykie-

cie umo¿liwia odparowanie wilgoci z biomasy podczas 

procesu brykietowania i polepsza jego spalanie. 

W urz¹dzeniach nie ma elektroniki, hydrauliki czy 

pneumatyki, nie s¹ wymagane specjalne kwalifikacje 

do ich obs³ugi.

Technologia TOMASSER® to rozdrabnianie s³omy. 

W³asne i powsta³e w kooperacji z innymi znanymi 

firmami rozdrabniacze s¹ bardzo sprawne i niskoener-

getyczne. Maj¹ wydajnoœæ od 600 kg/h do 3300 kg/h. 

Nadaj¹ siê do rozdrabniania biomasy do dalszego 

brykietowania lub peletowania, a nawet bezpoœred-

niego spalania w palnikach kot³ów energetycznych. 

Na jnowszym ofe rowanym produktem jes t  

BIOMASSER® MOBILE, czyli przewoŸna wytwórnia do 

produkcji brykietów. Maszyna przeznaczona jest do 

brykietowania s³omy, siana i innych roœlin trawiastych 

w miejscu ich sk³adowania np. przy stogu na polu, czy 

w stodole. W ten sposób wysoki koszt transportowania 

surowca do przetwórni zostaje wyeliminowany. Linia ta 

sk³ada siê z rozdrabniacza balotów, zasobników sieczki 

oraz œlimakowych brykieciarek. Maszyny zasilane s¹ 

z sieci elektrycznej lub agregatu pr¹dotwórczego. 

W technologii BIOMASSER® brykietowany jest 

naturalny surowiec bez dodawania klejów, lepiszczy 

itp. Otrzymujemy w 100% ekologiczne paliwo opa³owe 

– brykiety ze s³omy nazywane „z³otym wêglem” do 

zastosowania zamiast wêgla czy drewna. Atutem tej 

technologii jest jej prostota, brak urz¹dzeñ hydra-

ulicznych, pneumatycznych, procesorów i skompli-

kowanej elektroniki oraz niskie zu¿ycie energii. 

Ÿród³o: Asket

Zestaw do brykietowania 
BIOMASSER® DUO-SET

Linia produkcyjna

PrzewoŸna wytwórnia do produkcji brykietów

wystêpowanie wysokiego poziomu wód gruntowych - wierzba 

jest roœlin¹ wodolubn¹. Kolejn¹ istotn¹ kwesti¹ jest dobre 

przygotowanie pola pod uprawê. Nale¿y przeprowadziæ 

odchwaszczanie, wykonaæ badania kwasowoœci gleby i dostoso-

waæ j¹ ewentualnie do wymagañ wierzby. Wa¿ne jest równie¿ 

wykonanie g³êbokiej orki, która przyczyni siê do szybszego uko-

rzenienia sadzonki (zrzezu). Oczywiœcie wszystkie te zabiegi 

nale¿y przeprowadziæ w lecie i w jesieni roku poprzedzaj¹cego 

za³o¿enie plantacji. Nasadzenia wykonuje siê na wiosnê.

Przed rozpoczêciem przygotowañ do za³o¿enia plantacji danej 

roœliny energetycznej istotne jest znalezienie potencjalnego 

odbiorcy surowca, o ile plantator nie bêdzie wykorzystywa³ zrêb-

ków lub pêdów we w³asnym zakresie. Przed posadzeniem nale¿y 

tak¿e wybraæ metodê zbioru wierzby, aby w³aœciwie okreœliæ 

rozstawy rzêdów. 

Pytanie do redakcji
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Jak wytwarzany jest biogaz?

UltradŸwiêkowy dezintegrator 
osadu œciekowego

Oczyszczalnie œcieków, w procesach biologicznych produkuj¹ wci¹¿ wzrastaj¹ce iloœci osadu 

œciekowego, który nale¿y poddaæ kosztownym i wyd³u¿aj¹cym siê w czasie procesom stabi-

lizacji. UltradŸwiêkowy dezintegrator osadu to urz¹dzenie wspomagaj¹ce procesy zarówno 

tlenowej jak i beztlenowej stabilizacji osadu œciekowego. Kompaktowa jednostka, o stosun-

kowo niedu¿ej mocy, pozwala skutecznie skróciæ czas procesów technologicznych, zmniejszyæ 

iloœæ wytwarzanego osadu, ograniczyæ zjawisko pêcznienia i pienienia oraz przede wszystkim 

zwiêkszyæ produkcjê biogazu. Dzia³anie reaktora oparte jest na zjawisku kawitacji, powstaj¹cej 

w oœrodku ciek³ym pod wp³ywem oddzia³ywania fal ultradŸwiêkowych o czêstotliwoœci 20 kHz.  

Reaktor KR3 2005 - Specyfikacja techniczna

Waga w³¹cznie z modu³ami oscyluj¹cymi: 101 kg (gruboœæ materia³u: 6 mm)
Materia³: Stal nierdzewna  V2A (1.4301)
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.): 1450 mm x 250 mm x 1126 mm

3Objêtoœæ wewn¹trz reaktora: 0,025 m
Iloœæ jednostek oscyluj¹cych: 5
System ch³odzenia konwertera: powietrze
Amplituda sonotrody przy nastawieniu 100%: 17-20 µm
Ci¹g³a moc wyjœciowa wydzielona przez reaktor: 5000 W
Dopuszczalne nadciœnienie: 0,5 - 1,5 bar (zale¿nie od medium)

3Zalecana wydajnoœæ: 1,25 m /h
o oTemperatura powietrza otaczaj¹cego: 5 C- 35 C

Wilgotnoœæ : 30% - 90%

Standardowy model reaktora ultradŸwiêkowego, wyposa¿ony jest 

w piêæ jednostek oscyluj¹cych (sonotrody), w których, ch³odzone po-

wietrzem piezoceramiczne przetworniki, transformuj¹ energiê elek-

tryczn¹ w energiê mechaniczn¹. Poszczególne sonotrody, zasilane s¹ 

odpowiednio przez piêæ niezale¿nych generatorów, z których ka¿dy 

posiada ³atwy w obs³udze panel. Reaktor ultradŸwiêkowy, montowany 

jest razem z obudow¹ dŸwiêkoch³onn¹, ograniczaj¹ca ha³as do oko³o 

70 dB w odleg³oœci 1m od urz¹dzenia. Niewielkie wymiary i waga 

reaktora, pozwalaj¹ na ³atwy transport oraz proste wmontowanie 

jednostki do uk³adu technologicznego. Ponadto urz¹dzenie dzia³a 

poza obszarem wysokich ciœnieñ i temperatur, co zdecydowanie 

u³atwia jego utrzymanie i konserwacjê. Oferowane przez firmê CES 

urz¹dzenie jest zdobywc¹ z³otego medalu na targach POLEKO 2009 .Ÿród³o: Centrum Elektroniki Stosowanej CES

Modu³  KS1000/2000  

Waga i wymiary: 3,5 kg, 71 mm x 175 mm x 430 mm
Ci¹g³a moc wyjœciowa modu³u: 1000 W
Napiêcie robocze: 230 V / 50-60 Hz

Materia³y wsadowe s¹ pompowane do podgrzewanych fermentorów z izolacj¹ 

ciepln¹, zbudowanych z betonu zbrojonego, w których ulegaj¹ procesowi 

fermentacji bez dostêpu powietrza. Proces ten przebiega w temperaturze 35 do 
o38 C. Bakterie rozk³adaj¹ biomasê i wytwarzany jest biogaz zawieraj¹cy metan.

Biogaz mo¿e byæ wykorzystany do zasilania pieca centralnego ogrzewania lub 

napêdzania silników kogeneratora. Wyprodukowana energia elektryczna 

przekazywana jest do lokalnej sieci energetycznej, a poferment zatrzymywany w zbiorniku 

zasobnikowym, sk¹d mo¿e byæ bezpoœrednio rozlewany na u¿ytki rolne lub przetwarzany na 

cenny kompost i p³ynny nawóz.

Praktycznie wszystkie materia³y organiczne, takie jak gnojowica, nawozy naturalne, osady 

œciekowe, odpady biodegradowalne oraz specjalnie uprawiane roœliny energetyczne mog¹ 

byæ wykorzystywane do produkcji biogazu.

Zbiornik ciep³a

ciep³o elektrycznoœæ elektrycznoœæ ciep³o

Modu³ CHP Publiczna sieæ
elektryczna

Modu³ CHP Zbiornik ciep³a

np. budynek przemys³owy

96% metanu/
Publiczna sieæ
(np. 30 km)

B
io

m
et

an

Mikrosieæ gazowa
(np. 4 km)

Obszar mieszkalny

Modu³ CHP

elektrycznoœæ ci
ep

³o

Zbiornik ciep³a
Publiczna sieæ

elektryczna

Biogaz

55-60% metanu
Biogaz

55-60% metanu

B
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m
et

an

96% metanu

Przetwarzanie do postaci
gazu naturalnego

Zak³ady gazownicze Zbiornik pofermentacyjny

Fermentor

Klienci korzystaj¹cy 
z naturalnego biogazu

Oczyszczanie scieków/
kompostowanie, suszenie

Wykorzystanie
w rolnictwie

Szklarnia DomStajnia

Ÿród³o: Envitec-Biogas
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ABC 
bioenergetyki
Biomasa 
to ulegające biodegradacji 
substancje pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, 
pochodzące z produktów, 
odpadów oraz pozostałości 
z produkcji rolnej i leśnej, a także 
z przemysłu przetwarzającego 
ich produkty oraz inne części 
odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący produktem 
fermentacji anaerobowej 
związków pochodzenia 
organicznego, oraz częściowo 
ich gnicia, powstający 
w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alkoholu 
etylowego, uzyskiwanego 
w procesie odwadniania 
spirytusu, produkowanego 
z surowców pochodzenia 
rolniczego. Etanol powstaje 
w wyniku fermentacji skrobi lub 
fermentacji cukrów i procesów 
destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwarzany 
z biomasy roślinnej. Metanol 
otrzymuje się w wyniku suchej 
destylacji materiału roślinnego, 
a także gazu syntezowego 
uzyskiwanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silników 
z zapłonem samoczynnym 
zawierające w 100% metylowe 
(lub etylowe) estry kwasów 
tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 
mierzonej zgodnie z kierunkiem 
włókien, od 5 do 50 mm.

Pellety 
granulat drzewny w postaci 
walców o średnicy od 5 do 
25 mm i długości do kilku 
centymetrów.

Konwersja fotochemiczna 
energia promieniowania 
słonecznego dzięki fotosyntezie 
prowadzi do powstawania 
energii wiązań chemicznych 
w procesach asymilacji. 
Proces zapewnia nieprzerwaną 
produkcję biomasy.

Czy rolnik mający niewielkie gospodarstwo rolne 
może zarobić na produkcji biomasy na  cele 
energetyczne?
Na początek trzeba sprecyzować pojęcie niewielkiego gospo-
darstwa rolnego – załóżmy,  że jest to gospodarstwo o 
powierzchni około 10 ha. Przy tak niewielkiej powierzchni 
gospodarstwa, zarówno produkcja na cele konsumpcyjne, jak 
i na cele energetyczne, nie przyniesie dużych dochodów. Gdy 
gleby są dobrych klas bonitacyjnych, rolnik może uprawiać 
rzepak, z którego zostanie wyprodukowane biopaliwo. Słoma 
zarówno rzepaku, jak i zbóż może zostać wykorzystana w lokal-
nych ciepłowniach, o ile jest takie zapotrzebowanie, lub zostać 
przetworzona na pelety bądź brykiety.  Rolnik może również 
ogrzewać dom zbożem wyprodukowanym w swoim gospo-
darstwie – dostępne są w sprzedaży kotły oraz palinki spala-
jące owies. Obecnie jednostki produkujące energię elektryczną 
oraz ciepło, na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
mogą spalać zboże o niskiej jakości. Może to być również spo-
sób zagospodarowania przez rolnika zbóż niskiej jakości. Przy 
glebach niskich klas można zastanowić się nad uprawą roślin 
energetycznych, gdyż niektóre gatunki nie mają szczególnych 
wymagań glebowych. Inną ewentualnością jest dostarcza-
nie surowców roślinnych do biogazowni, o ile taka w pobliżu 
działa i zgłasza zapotrzebowanie na surowiec. 

Oprócz wyżej wymienionych możliwości istnieje jeszcze wiele 
innych. Ogólnie można przyjąć, że odpowiedni dobór uprawy 
na cele energetyczne może przynieść dochód porównywalny, 
a w niektórych przypadkach nawet wyższy, niż z upraw na 
cele konsumpcyjne. Dodatkowym atutem przemawiającym za 
uprawami energetycznymi może być możliwość wieloletniej 
kontraktacji.

Jakie substraty nadają się do produkcji biogazu?
Biogaz może być wytwarzany z różnych rodzajów oraz typów 
substratów, np. z odpadów z produkcji rolniczej, sadowniczej, 
przetwórczej, z wyselekcjonowanych frakcji odpadów komu-
nalnych, z osadów ściekowych, z odpadów poubojowych oraz 
z zielonej masy organicznej. 

Do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych bardzo 
dobrze nadają się obornik, gnojowica, odpady zbożowe i 
paszowe, odpady z produkcji rolniczej, np. łęty ziemniaczane, 
liście buraczane, wytłoki. Znaczna większość z biogazowni rol-
niczych w Europie, oprócz wyżej wymienionych substratów, 
produkuje również rośliny specjalnie przeznaczone na wsad do 
biogazowni. Największy potencjał gazotwórczy mają zielonka 
oraz kiszonka kukurydzy, buraki, ziemniaki, trawy oraz zboża.

Biogazownia może również funkcjonować: przy ubojniach, 
gdzie za wsad służą odpady poubojowe, przy zakładach prze-
twórstwa owocowego, gorzelniach czy cukrowniach.

Najstabilniej pracują biogazownie, które mają zróżnicowane 
wsady, np. wykorzystują nawozy zwierzęce oraz kiszonki kuku-
rydzy. Dobranie odpowiednich rodzajów i proporcji substra-
tów dla fermentacji nie jest łatwe ze względu na różną wydaj-
ność produkcji biogazu, różną dynamikę zachodzenia procesu 
oraz składu uzyskanego biogazu. Wpływ na ilość biogazu oraz 
szybkość zachodzenia reakcji  ma również zawartość substan-
cji inhibitujących i toksycznych.

Grzegorz Pełka
GLOBEnergia 

Systemy rurowe
do transportu biomasy
Do wytwarzania biogazu potrzebna jest biomasa (na przykład: 
gnojowica, śmieci, rośliny wysokoenergetyczne itd.), która 
później fermentuje w fermentatorze. W celu zaopatrzenia insta-
lacji do produkcji biogazu w odpowiednie substancje REHAU 
proponuje różne systemy rurowe do transportu biomasy: 
system wysokoodpornej kanalizacji grawitacyjnej AWADUKT 
PP SN10 RAUSISTO lub system rur ciśnieniowych do kana-
lizacji RAUPROTECT PE-RC.

Zalety rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO do grawitacyjnego 
transportu biomasy: 
• niewiele połączeń dzięki długim odcinkom rur 
• niewielka waga rury dla łatwiejszego układania 
• zakres temperatur roboczych od -20OC bis +90OC 

(krótkotrwale) 
• możliwość płukania wysokociśnieniowego do 340 bar

Zalety rur ciśnieniowych do transportu biomasy RAUPROTECT 
z PE 100-RC: 
• doskonale nadają się do zastosowania w nowoczesnych 

technikach układania, takich jak wykop standardowy bez 
obsypki i podsypki oraz w bezwykopowych technikach mon-
tażu i renowacji, np. berstlining, płużenie, wiercenie, wpłuki-
wanie, relining

• odporność na obciążenia punktowe spowodowane ostrymi 
krawędziami kamieni, co w efekcie nie prowadzi do powsta-
wania rys i spękań

• nadają się do wszystkich klas podłoża
• możliwość układania bez kosztownej wymiany podłoża; nie 

trzeba dowozić materiału na podsypkę ani szukać miejsca na 
usunięte podłoże

• system jakości REHAU (RQS) oraz trwały kod Traceability 
(identyfikacja)

• pełna identyfikacja każdego ułożonego metra rurociągu
• automatyczne dokumentowanie połączeń zgrzewanych; mniej 

potencjalnych błędów niż w przypadku dokumentacji ręcznej
• wykorzystanie kodu Traceability (identyfikacja) w ramach 

nowoczesnego systemu magazynowania w zarządzaniu łań-
cuchami logistycznymi

źródło: Rehau

Pytanie do redakcji

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

RAUPROTECT 

z PE 100-RC
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Biogaz w liczbach – statystyki
Biogaz to mieszanina gazów składająca się w znacznej mierze z metanu 
(CH4) oraz dwutlenku węgla (CO2) .  Podstawowym źródłem biogazu 
mogą być:

• wysypiska odpadów

• oczyszczalnie ścieków

• biogazownie rolnicze i komunalne

W Polsce istnieje 126 działających instalacji pozyskujących bio-
gaz na cele energetyczne (stan na 31.12.2009 wg URE). Łączna moc 
wytwarzana w elektrowniach biogazowych wynosi około 70,88 MW. 
Wykres 1 przedstawia ilość produkowanej mocy dla poszczególnych 
województw. 

Najbardziej rozpowszechnione w Polsce są małe elektrownie (lub 
elektrociepłownie) biogazowe przy wysypiskach odpadów, które sta-

Wykorzystanie biogazu do 
produkcji energii w Polsce

nowią  ponad połowę wszystkich instalacji tego typu. Kolejną co do 
wielkości grupę zajmują instalacje pozyskujące biogaz z oczyszczalni 
ścieków, których w kraju łącznie jest 46. Najmniej, bo tylko 6, jest bio-
gazowni rolniczych, jednak zainteresowanie tego typu inwestycjami 
wciąż wzrasta. Ilościowy udział poszczególnych instalacji ze względu 
na typ substratów przedstawia wykres 2.

Produkcja energii z biogazu może następować w dwojaki sposób:

• rozdzielnie (osobna produkcja elektryczności lub ciepła)

• produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu – kogenera-
cja rozproszona (CHP –combined heat and power)

Z  energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia 
znacznie bardziej korzystne jest wytwarzanie energii w skojarzeniu, 
ponieważ jest to proces przebiegający z wyższą sprawnością (produ-
kując energię w skojarzeniu lepiej wykorzystywana jest energia che-
miczna paliwa).

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wybrane instalacje 
wykorzystujące biogaz w celach energetycznych.  Rysunek 1 przedsta-
wia rozmieszczenie wybranych instalacji na terenie Polski.

Energia z odpadów – wykorzystanie gazu 
składowiskowego
Najczęściej stosowanym substratem dla małych elektrowni (i elektro-
ciepłowni) biogazowych w Polsce jest gaz składowiskowy. W kraju 
istnieją 74 instalacje zlokalizowane przy składowiskach odpadów, 
co stanowi 59% ogólnej liczby wszystkich elektrowni biogazowych.  
Energia pozyskana w ten sposób przyczynia się dwojako do ochrony 
środowiska: 

– ogranicza emisję CO2, która powstałaby, gdybyśmy 
zamiast biogazu wykorzystali paliwa kopalne;

– pozwala efektywnie wykorzystać odpady, ponadto 
zapobiega niekontrolowanemu uwalnianiu się i samo-
zapłonowi metanu (którego potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego jest wyższy niż  CO2).

Od niedawna odnotowuje się dynamiczny rozwój sektora 
biogazu w Unii Europejskiej. Doskonałym przykładem są 
nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, gdzie po wprowadzeniu 
nowelizacji do ustawy o Energiach Odnawialnych w sierp-
niu 2004 roku w szybkim tempie pojawiają się nowe bioga-
zownie wykorzystujące coraz bardziej zaawansowane tech-
nologie.  Jak jest w Polsce? Ile jest instalacji produkujących 
energię z biogazu? Co jest najczęściej stosowanym substra-
tem i gdzie znajdują się przykładowe instalacje, w których 
oprócz wykorzystania „zielonej” – odnawialnej energii czę-
sto stosuje się korzystne energetycznie skojarzone wytwa-
rzanie ciepła i elektryczności  –kogenerację? 

BIOGAZ
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Małe elektrownie i elektrociepłownie biogazowe

Województwo

Wykorzystujące gaz 
składowiskowy

Wykorzystujące gaz 
oczyszczalniany

Wykorzystujące biogaz rolniczy Razem

ilość instalacji
łączna moc 
[MW]

ilość instalacji
łączna moc 
[MW]

ilość instalacji
łączna moc 
[MW]

ilość instalacji łączna moc [MW]

dolnośląskie 3 3,150 5 2,558 0 0,000 8 5,708

kujawsko-pomorskie 9 3,007 2 1,782 1 2,126 12 6,915

lubelskie 2 1,000 3 1,330 1 1,000 6 3,330

łódzkie 5 3,036 2 2,989 0 0,000 7 6,025

małopolskie 4 2,573 3 0,964 0 0,000 7 3,537

mazowieckie 16 7,731 3 0,740 0 0,000 19 8,471

opolskie 0 0,000 1 0,300 0 0,000 1 0,300

podkarpackie 3 1,764 6 2,248 0 0,000 9 4,012

podlaskie 1 0,700 3 1,592 0 0,000 4 2,292

pomorskie 4 2,654 1 0,260 4 4,120 9 7,034

śląskie 12 7,253 8 3,190 0 0,000 20 10,443

świętokrzyskie 1 0,360 2 0,980 0 0,000 3 1,340

warmińsko-mazurskie 2 1,142 4 1,226 0 0,000 6 2,368

wielkopolskie 4 3,224 3 3,495 0 0,000 7 6,719

zachodniopomorskie 8 2,394 0 0,000 0 0,000 8 2,394

SUMA 74 39,988 46 23,654 6 7,246 126 70,888

Wykr. 1. Opracowanie na podstawie danych URE na 31.12.2009 Wykr. 2. Ilościowy udział instalacji produkujących energię z biogazu ze względu 
na rodzaj użytego substratu

Rys. 1. Rozmieszczenie omawianych instalacji na terenie Polski

BIOGAZ

Przykłady
Mała elektrownia biogazowa Sobuczyna (woj. śląskie)
Sobuczyna leży w województwie śląskim niedaleko Częstochowy. Elektrownia 
zlokalizowana jest przy składowisku odpadów w Sobuczynie, właścicielem 
jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Rozpoczęcie pracy elek-
trowni datuje się na maj 2006 roku. Energia wytwarzana jest dzięki silnikom 
typu CATERPILLAR 3516.  Obecnie moc systemu wynosi 1,6 MW. W przyszło-
ści planuje się zwiększenie produkowanej mocy, a także zaopatrywanie w ener-
gię cieplną lokalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów i powstającej strefy 
ekonomicznej. W skład instalacji wchodzi także pochodnia typu zamkniętego 
wysokotemperaturowa, ssawa osłonięta 1500 m3/h z pełną automatyką. Gaz 
pozyskiwany jest dzięki 75 studniom znajdującym się na wysypisku. Roczna 
produkcja energii będzie wynosić 27 600 MWh, co pozwala ograniczyć emisję 
CO2 do atmosfery o 49000 t. Roczne zużycie gazu przy 50% zawartości metanu 
wynosi 6,6 mln m3. Tak pracująca instalacja jest w stanie zaopatrzył w ener-
gię ponad 7000 gospodarstw domowych. Szacowany koszt instalacji to ok. 
9 mln zł. 

Mała elektrownia biogazowa Lubin
Zlokalizowana jest na Składowisku Odpadów w Lubinie, pracuje od sierpnia 
2007 roku. Właścicielem elektrowni jest Firma JANEX Jan Busse. Roczną pro-
dukcję energii szacuje się na 8280 MWh, co pozwala zmniejszyć emisję o 14 000 

3/2010 55

Tab. 1. Opracowanie na podstawie danych  URE z 31.12.2009

GLOBEnergia18Akademia Viessmann



t CO2 rocznie. Gaz pochodzący z 98 studni na składo-
wisku, dostarczany jest do silnika CAT 3516 o mocy 
1150 kW i jest w stanie zaopatrzyć w energię ponad 
5 tys. gospodarstw domowych. Instalacja dodatkowo 
posiada trzy niezależne zespoły prądotwórcze WOLA 
180 kW eksploatowane przez właściciela. Łączna ener-
gia wyprodukowana przez zespoły urządzeń to około 
12 200 MWh rocznie.

Mała elektrownia biogazowa – Kąsie (gmina 
Bełchatów)
Mieści się przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Innych 
niż Niebezpieczne i Obojętne Amest Kamieńsk – 
w woj. łódzkim.  Powstała w 2005 roku, jej właści-
cielem jest spółka Amest Kamieńsk, a  koszt budowy 
wyniósł około 8,1 mln zł. W skład instalacji wchodzą 2 
silniki Perkins 4008 o mocy 500 kW, pochodnia osło-
nięta wysokotemperaturowa oraz ssawa 1500 m3/h 
z pełną automatyką. W planach jest zwiększenie mocy 
do 3,5 MW.  Roczna produkcja energii wynosi 15 480 
MWh, co pozwala zaoszczędzić na emisji 65 400 t CO2 
rocznie. Elektrownia może zaopatrzyć w energię ponad 
9 tys. gospodarstw domowych. 

Ścieki źródłem energii – zagospodarowanie 
biogazu oczyszczalnianego
Innym przykładem zagospodarowania biogazu do 
celów energetycznych jest wykorzystanie metanu 
wydzielającego się w oczyszczalniach ścieków. 46 
polskich oczyszczalni  wyposażonych jest w instala-
cje do produkcji ciepła lub moduły ko generacyjne, 
dzięki którym można produkować energię.  Bardzo 
korzystne ze względów energetycznych i ekonomicz-
nych są oczyszczalnie ścieków wyposażone w komory 
fermentacyjne (tzw. wydzielone komory fermentacyjne 
WKF). Gaz fermentacyjny, który powstaje w komorach 
jako produkt uboczny biologicznej degradacji, jest 
stosunkowo bogaty w metan, więc jego wykorzystanie 
do wytwarzania energii jest opłacalne.

Przykłady
Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” w Krakowie
Wytwarzanie energii z biogazu powstającego w oczysz-
czalni ścieków „Kujawy” odbywa się dzięki systemowi 
CHP dostarczonemu przez firmę CES w 2001 roku. 
Składa się on z trzech modułów kogeneracyjnych typu 

Fot. 1. Mała elektrownia biogazowa Sobuczyna (fot. ENER-G Polska) Fot. 2. Mała elektrownia biogazowa Lubin (fot. ENER-G Polska)

MBk 2876 L1, z których każdy ma moc elektryczną 
171 kW i cieplną 289 kW. Układ jest całkowicie zau-
tomatyzowany, dzięki czemu możliwa jest regulacja 
stanu pracy urządzeń w zależności od zapotrzebowa-
nia na energię cieplną lub elektryczną. Łączna moc 
systemu wynosi 1373 kW, z czego 513 kW to moc 
elektryczna, a 860 kW moc cieplna. Agregaty kogene-
racyjne posiadają jednostki zsynchronizowane z sie-
cią energetyczną, dodatkowo całą pracę koordynować 
można poprzez szafę sterowania nadrzędnego (możli-
wość kontroli dodatkowych napędów oraz wizualizacja 
parametrów układu CHP).

Oczyszczalnia Ścieków „Załęże” w Rzeszowie
W oczyszczalni Ścieków „Załęże” biogaz ujmowany 
jest z komór fermentacyjnych, po czym poddaje się 
go procesowi odsiarczania. Tak oczyszczony  w cało-
ści przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej. Od 2003 roku działa układ składający się 
z dwóch agregatów prądotwórczych firmy CES, które 
do produkcji elektryczności i ciepła wykorzystują bio-
gaz oczyszczalniany i gaz ziemny. Łączna moc elek-
tryczna w pracy równoległej z siecią energetyczną 
wynosi 690 kW, natomiast moc cieplna – 1062 kW. 

Biogazownia rolnicza – prąd, ciepło i nawóz
W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskują 
biogazownie rolnicze, w których substratem do pro-
dukcji metanu, a następnie energii mogą być:

– rośliny, np. buraki cukrowe i pastewne, zboża, kuku-
rydza, wierzby, topole, słoma czy nadwyżki z trwałych 
użytków rolnych, 

– odpady przetwórstwa rolnego i spożywczego, np. 
gnojowica, obornik, wywar gorzelniany, gliceryna, 
odpady  poubojowe, przemysłu mleczarskiego, resztki 
żywności.

Odpady organiczne to bardzo korzystne paliwo dla 
małych elektrowni biogazowych  głównie ze względu 
na łatwość ich pozyskania, często za darmo, z dodat-
kowymi profitami za ich utylizację. Miejscem prze-
twarzania wsadu jest zbiornik fermentacyjny, w któ-
rym zachodzą reakcje biochemiczne prowadzące do 
powstania biogazu. Pozytywnym efektem jest rów-
nież uzyskanie wartościowego produktu – nawozu, 
który można wykorzystać na potrzeby gospodarstwa 
rolnego.

W Polsce obecnie istnieje niewiele instalacji wykorzy-
stujących jako paliwo biogaz rolniczy, jednak od nie-
dawna  zauważa się wzrost inwestycji oraz projektów 
z tego zakresu. Jedną z przyczyn jest rządowy pro-
jekt „Biogazownia w każdej gminie”, który przewiduje 
powstanie 2 tys. zakładów produkujących biogaz do 
2020 roku oraz możliwość uzyskania dotacji w ramach 
Programu Zielonych Inwestycji  a także poży-
czek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Przykłady
Biogazownia w Pawłówku (gmina Przechlewo)
Pawłówek jest to wieś w województwie pomorskim, 
w której instalacja do pozyskania biogazu została uru-
chomiona 9 czerwca 2005 roku przez firmę Poldanor. 
Głównymi obiektami biogazowni są:  stacja przy-
jęć surowców, zbiornik wstępny z stacją pomp,  2 
zbiorniki fermentacyjne o łącznej pojemności 1500 
m3, budynek techniczny z higienizatorem, zbiornik 
pofermentacyjny. Za produkcję energii odpowiadają 
dwa moduły kogeneracyjne o mocy elektrycznej 230 
kW i 495 kW, dodatkowo wspomagane przez kocioł 
gazowy o mocy cieplnej 350 kW. Roczna produkcja 
biogazu wynosi 1500 000m3, z czego powstaje około 
3000 MWh/rok energii elektrycznej oraz 3900 MWh/
rok energii cieplnej.

Biogazownia w Płaszczycy (gmina Przechlewo)
Płaszczyca to wieś położona w północnej Polsce – 
w województwie pomorskim. Za datę uruchomie-
nia instalacji przyjmuje się 21 kwietnia 2008 roku. 
Projektantem jest  firma Poldanor. Do obiektów bio-
gazowni można zaliczyć: 2 zbiorniki wstępne o poj. 
300m3, zbiornik na komponenty o poj. 300m3, zbior-
nik fermentacyjny o poj. 1500m3, zbiornik pofermenta-
cyjny o poj. 2000m3, budynek techniczny, wiatę tech-
niczną oraz zbiornik przeciwpożarowy.  Podstawowym 
wsadem używanym do produkcji biogazu jest gnojo-
wica, której ilość wynosi ok. 18 500 ton/rok. Energia 
otrzymywana jest dzięki modułowi kogeneracyjnemu 
o mocy elekt. 625 kW i cieplnej 692 kW, które dodat-
kowo wspomaga kocioł grzewczy o mocy cieplnej 
600 kW.  Roczna produkcja biogazu wynosi około 2 
300 000 m3/rok, energii elektrycznej to około 5 300  
MWh/rok, natomiast energii cieplnej – około 5 900 
MWh/rok.

BIOGAZ
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Biogazownia w Koczale 
Wieś Koczała leży w północnej Polsce, w wojewódz-
twie pomorskim. Biogazownia to stosunkowo nowa 
instalacja – została uruchomiona 15 kwietnia 2009 
roku przez firmę Poldanor. W jej skład wchodzą: dwu-
komorowy zbiornik wstępny o poj. 4000 m3, zbior-
nik na komponenty o poj. 615 m3, zbiornik miesza-
nia o poj. 352 m3, 3 zbiorniki fermentacyjne o poj. 
9030 m3, 2 zbiorniki pofermentacyjne o poj. 7980 
m3, plac na komponenty, budynek techniczny, sta-
cja transformatorowa oraz przepompownia. Wsad 
uzyskuje się z gnojowicy, kiszonki kukurydzianej 
oraz gliceryny. Łączna pojemność komór fermenta-
cyjnych to 9000 m3.  Prąd oraz ciepło otrzymuje się 

Fot. 3. Biogazownia rolnicza w Pawłówku (www.przechlewo.pl) Fot. 4. Biogazownia rolnicza w Płaszczycy (www.przechlewo.pl)

z dwóch modułów kogeneracyjnych o łącznej mocy 
elekt. 2126 kW i cieplnej 2206 kW oraz kotła gazo-
wego o mocy cieplnej 1900 kW.  Instalacja produ-
kuje rocznie około 7 800 000 m3 biogazu, z czego pro-
dukuje się około 18 000 MWh/rok energii elektrycz-

nej oraz około 19 500  MWh/rok energii cieplnej.

Podsumowanie
Obecnie udział sektora biogazu, tak jak i innych odna-
wialnych źródeł energii, na Polskim rynku nie jest 
wysoki. Największe znaczenie ma biogaz powsta-
jący na wysypiskach śmieci oraz przy oczyszczalniach 
ścieków, z czego za produkcję prądu odpowiedzialne 
są głównie te pierwsze. Szansą na rozwój sektora jest 

coraz większe zainteresowanie inwestorów bioga-
zowniami rolniczymi, które pomimo popularności na 
zachodzie w Polsce wciąż stanowią rzadkość.

źródło:

www.ure.gov.pl - Urząd Regulacji Energetyki

www.energ.pl 

www.poldanor.com.pl

www.ces.com.pl

Dominika Nowicka

REKLAMA
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nej oraz około 19 500  MWh/rok energii cieplnej.
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BIOMASA / przegląd

ABC 

bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegradacji sub-

stancje pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów oraz 

pozostałości z produkcji rol-

nej i leśnej, a także z przemysłu 

przetwarzającego ich produkty 

oraz inne części odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący produk-

tem fermentacji anaerobo-

wej związków pochodzenia 

organicznego, oraz częś-

ciowo ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C
2
H

5
OH) 

najczystsza postać alkoholu 

etylowego, uzyskiwanego 

w procesie odwadniania spiry-

tusu, produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolniczego. 

Etanol powstaje w wyniku fer-

mentacji skrobi lub fermentacji 

cukrów i procesów destylacji.

Biometanol (CH
3
OH) 

alkohol metylowy wytwarzany 

z biomasy roślinnej. Metanol 

otrzymuje się w wyniku suchej 

destylacji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezowego uzy-

skiwanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silników 

z zapłonem samoczynnym 

zawierające w 100% metylowe 

(lub etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

włókien, od 5 do 50 mm.

Pelety 

granulat drzewny w postaci 

walców o średnicy od 5 do 

25 mm i długości do kilku 

centymetrów.

Pytanie do redakcji

Czy słoma jest dobrym surowcem energetycznym 

na potrzeby domu lub gospodarstwa rolnego?

Słoma jest surowcem, który można na wiele sposobów prze-

tworzyć na energię. Począwszy od jej zgazowania, poprzez 

bezpośrednie spalanie aż do spalania słomy przetworzonej.

Na potrzeby domu lub małego gospodarstwa rolnego naj-

bardziej praktyczne wydaje się spalanie peletów lub brykie-

tów ze słomy. W przypadku tych pierwszych będzie można 

bez problemu zautomatyzować proces spalania, co spowo-

duje bardziej komfortowe użytkowanie. Gama kotłów spala-

jących pelety lub brykiety jest bardzo duża, a moce zaczynają 

się już od kilku kilowatów. Niestety nie każde gospodarstwo 

domowe może sobie pozwolić na produkcję peletów lub bry-

kietów na własne potrzeby. Pozostaje zatem zakup paliwa.

Coraz popularniejsze staje się również spalanie słomy 

w balotach. Niestety tutaj trzeba się liczyć z załadunkiem 

beli co jakiś czas do kotła. Moce kotłów wsadowych na 

słomę zaczynają się od około 30 kW, więc trochę za dużo jak 

na niewielki domek jednorodzinny. Inaczej jest w przypadku 

ogrzewania dużego domu czy też pomieszczeń gospodar-

czych. Posiadając swój surowiec, wyprodukowanie ciepła 

jest bardzo tanie.

Spalanie słomy w postaci balotów lub sieczki w sposób 

ciągły jest raczej zarezerwowane dla większych mocy niż 

potrzebne w gospodarstwie rolnym. Takie kotły mogą pra-

cować w lokalnych ciepłowniach.

Grzegorz Pełka

Redakcja GLOBEnergia

Nowoczesna 

biogazownia firmy

Viessmann w Allendorf

Fabryka powstaje pomiędzy Międzynarodowym Centrum 

Dystrybucji firmy Viessmann a lotniskiem. Przewidywany 

koszt budowy to 2 500,000 euro. Uruchomienie instalacji 

zaplanowano na wiosnę 2010 roku.

Fabryka należąca do spółki BIOFerm Sp. z o.o., będącej częś-

cią koncernu Viessmann, pracować będzie na zasadzie fer-

mentacji odpadów stałych. W procesie tym, jako substraty, 

będą służyły zielone odpady z gospodarki rolnej. Rocznie, 

z 4500 ton substratu, produkowanych będzie 1,2 miliona 

kWh. Do przekształcenia energii wstępnej biogazu posłużą 

bloki kogeneracyjne Vitobloc, będące elektrownią biolo-

giczną, z wydajnością 190 kW mocy elektrycznej i 238 kW 

mocy termicznej.

Produkcja biogazu sterowana jest 

w pełni automatycznie 

Biomasa zostaje zmieszana z bakteriami w czterech komo-

rach fermentacyjnych, gdzie poddawana jest fermentacji, 

bez dopływu powietrza. Produkcja, oprócz procesów zała-

dunku i rozładunku, odbywa się w pełni automatycznie. 

Roztwór bakterii, potrzebny do procesu fermentacji, znaj-

duje się w obwodzie zamkniętym. Powstający gaz jest ode-

ssany w taki sposób, aby uchronić mieszkańców przed nie-

przyjemnym zapachem. 

Wykorzystanie masy biologicznej jako 

część projektu „Efektywność Plus“

Budując fabrykę biogazu w Allendorfie, firma Viessmann 

podkreśla zarówno swój ścisły związek z główną siedzibą, jak 

również swoją strategię wzmożonego wykorzystania odna-

wialnych nośników energii w ramach projektu „Efektywność 

Plus“. Dzięki niemu do 2010 roku zużycie kopalnych surow-

ców energetycznych zostanie zmniejszone o 40%, a emisja 

dwutlenku węgla o 30%. Nowoczesna biogazownia przy-

czyni się tym samym do zmniejszenia emisji dwutlenku 

węgla o 500 ton rocznie. 

Zastosowane bloki kogeneracyjne Vitobloc 200 (BHKW) 

są kompaktowymi jednostkami, wytwarzającymi energię, 

które decentralnie, w miejscu odbioru, dostarczają ciepło 

i prąd przy sprawności całkowitej wynoszącej około 90%. 

W porównaniu z oddzielnym zasilaniem w energię z elek-

trowni kondensacyjnej i ciepła z kotła grzewczego uzyskuje 

się oszczędność energii pierwotnej znacznie powyżej 30%.

źródło: Viessmann
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Gminne biogazownie mogą powstawać przy obiektach gospodarki 

wodno-ściekowej i pracować w trybie ciągłym, co pozwoli na uzyska-

nie wymiernych korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Trzeba 

pamiętać, że ustawa – Prawo energetyczne (art. 18, 19, 20) nakłada 

obowiązek planowania i organizowania zaopatrzenia w ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Biogazownie 

gminne oparte na lokalnych zasobach mogą wspomóc realizację pla-

nów energetycznych gmin, szczególnie w zakresie zwiększenia bez-

pieczeństwa energetycznego i wykorzystania OZE.

Ścieki bytowo-gospodarcze najczęściej są oczyszczane metodami 

biologicznymi, które polegają na intensyfikacji procesów samo-

oczyszczania się wód w warunkach naturalnych. Pozostaje jednak 

kwestia zmniejszenia uciążliwości obiektów gospodarki wodno-

ściekowej na otoczenie i dlatego stabilizacja beztlenowa osadów 

z oczyszczalni ścieków idealnie wpisuje się w założenia Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Biogaz ze ścieków

W Polsce funkcjonuje ponad 2800 biologicznych oczyszczalni ście-

ków komunalnych i przemysłowych. W każdym z tych obiektów 

powstają nadmierne osady ściekowe jako następstwo prowadzo-

nych procesów oczyszczania ścieków stanowiące doskonały suro-

wiec do produkcji biogazu. Osady z oczyszczalni komunalnych 

zazwyczaj nie zawierają metali ciężkich i substancji toksycznych, 

a duża zawartość substancji organicznych daje szerokie możliwo-

ści ich beztlenowej obróbki. Z osadów ściekowych, w zależności 

od rodzaju osadu, można uzyskać od 310 do nawet 740 dm3/kg 

s.m. org. biogazu. Wartość opałowa uzyskanego biogazu zależy od 

zawartości metanu i waha się w granicach 16,7–23 MJ/m3.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wydał 107 koncesji na bioga-

zownie, z czego ponad 1/3 stanowiły obiekty wybudowane przy 

oczyszczalniach ścieków [1]. Szacuje się, że w biogazowniach zasi-

lanych osadami ściekowymi produkowana jest ponad połowa ener-

gii elektrycznej i 83% ciepła wytwarzanego we wszystkich bioga-

zowniach w kraju, co stanowi produkcję roczną na poziomie 140 

GWh i 290 GWh [2]. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, można zauważyć wzrost 

wytwarzanych osadów ściekowych, co wynika przede wszystkim 

z budowy nowych oczyszczalni ścieków opartych na technolo-

Wsparcie finansowe gminnych biogazowni

Od czystej wody do czystej energii
Biogazownie, mimo istniejącego potencjału, rozwijają się w niezadawalającym tempie. Okazuje się, że inwestorzy zmagają się 

z problemem zapewnienia nieprzerwanych dostaw podstawowych substratów procesu fermentacji. Ciągłość dostaw wymaga roz-

woju sieci logistycznej, co generuje dodatkowe koszty i niekorzystnie wpływa na ekonomikę przedsięwzięcia. W tej sytuacji rozsąd-

nym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejących obiektów wodno-kanalizacyjnych.

gii osadu czynnego. Natomiast same osady ściekowe przerabiane 

są nadal metodami tradycyjnymi opartymi na procesach zagęsz-

czania, stabilizacji i odwadniania. Stwarza to duże możliwości do 

produkcji biogazu poprzez przeprowadzenie beztlenowej stabi-

lizacji produkowanego w oczyszczalniach biologicznych osadu 

nadmiernego. 

Osad otrzymany po fermentacji można stosować w rolnictwie, 

w drogownictwie i do rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Osad musi odpowiadać jakości określonej w odpowiednich rozpo-

rządzeniach Ministra Środowiska (z 1 sierpnia 2002 r.). Ze wzglę-

dów sanitarnych mogą być stosowane osady, które nie zawierają 

bakterii z rodzaju Salmonella.

Komunalne osady ściekowe mogą być zakwalifikowane do katego-

rii odpadów niebezpiecznych, jeśli nie są wykorzystywane w rol-

nictwie, ze względu na zbyt wysokie stężenie metali ciężkich lub 

innych wymienionych w załączniku 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 

r. o odpadach, substancji toksycznych. Wielkości stężeń tych sub-

stancji zależą od charakteru zlewni, a zwłaszcza rodzaju przemysłu 

odprowadzającego swoje ścieki do kanalizacji miejskiej. Zdarzają 

się w Polsce osady o zawartości metali zdecydowanie przekraczają-

cych podane limity wartości (np. cynk – do 12 000 mg/kg s.m. czy 

też kadm – do 55 mg/kg s.m.). W ostatnich latach obserwujemy 

pozytywne zmiany w gospodarce osadowej. Skutkuje to obniże-

niem zawartości metali ciężkich w osadach nadmiernych dzięki 

wprowadzeniu obowiązku podczyszczania ścieków przemysłowych 

przed ich wprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej i uregu-

lowaniu sytuacji prawnej, która odnosi się do możliwości wykorzy-

stania osadów. Utylizacja materiału pofermentacyjnego, w przy-

padku braku zgody na wykorzystanie nawozowe, może wiązać się 

z koniecznością ich spalania, co generuje koszty – minimum 700 

zł/t. Brak możliwości wykorzystania osadów przesądza praktycznie 

o braku opłacalności ekonomicznej inwestycji. 

Dofinansowanie inwestycji w biogazownie

Istniejące mechanizmy wsparcia finansowego pozwalają na zwięk-

szenie opłacalności nowych inwestycji i modernizację już istnieją-

cych, które wykorzystują osady. Założeniem wszystkich dostępnych 

programów pomocowych jest dążenie do wykorzystania energe-

tycznego jak największej ilości osadów ściekowych, które stanowią 

Fot. Rehau
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doskonałe źródło biomasy. Okres programowania 

2007–2013 stwarza wiele możliwości finansowa-

nia projektów energetycznych związanych rów-

nież z budową biogazowni zasilanych osadami 

ściekowymi. 

Program krajowy

W Programie Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko (POIiŚ) w ramach Działania 9.4. 

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych moż-

liwe jest uzyskanie wsparcia dla projektów doty-

czących budowy lub zwiększenia mocy jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i bio-

gazu. Warto nadmienić, że dofinansowanie może 

obejmować przyłącza jednostek wytwarzania ener-

gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliż-

szej istniejącej sieci elektroenergetycznej. O dotacje 

mogą aplikować przedsiębiorcy, jednostki samo-

rządu terytorialnego i ich grupy, podmioty świad-

czące usługi publiczne, Kościoły, kościelne osoby 

prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki 

wyznaniowe. Wnioski w ramach drugiego już kon-

kursu można było składać do 31 maja 2010 r. w sie-

dzibie Ministerstwa Gospodarki. 

W przypadku inwestycji w budowę lub rozbudowę 

biogazowni, minimalna wartość projektu wynosi 

10 mln zł, natomiast maksymalna kwota wspar-

cia została wyznaczona na poziomie 40 mln zł. 

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w for-

mie dotacji rozwojowej (refundacja poniesionych 

i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych) 

lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków 

kwalifikowalnych. Forma płatności jest rozpatry-

wana indywidualnie przez Instytucję Wdrażającą na 

etapie zawierania umowy o dofinansowanie. 

Warto zauważyć, że tylko w ramach zakończo-

nego ostatniego naboru wniosków w konkursie nr 

2/POIiŚ/9.4/2010 złożonych zostało 160 wniosków 

na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3,181 

mld PLN. W konkursie zostało zgłoszonych 65 pro-

jektów dotyczących energetyki wiatrowej, 63 doty-

czących produkcji energii z biogazu, 18 z biomasy, 

5 projektów związanych z energetyką słoneczną 

oraz 5 projektów elektrowni wodnych i 4 projekty 

związane z wykorzystaniem energii geotermal-

nej. Najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowili 

mikroprzedsiębiorcy, którzy złożyli 82 wniosków 

oraz duże przedsiębiorstwa – 38 projektów. 

W związku z dużym zainteresowaniem beneficjen-

tów powyższym mechanizmem wsparcia OZE moż-

liwe jest zwiększenie przez Ministerstwo Gospodarki 

Wsparcie finansowe dla projektów biogazowni w poszczególnych RPO

Województwo Energia odna-

wialna biomasa 

[mln euro]

Minimalna/

maksymalna wartość 

projektu

Min/ Max  

kwota wsparcia

Działanie/ nabory

dolnośląskie 2 547 604 3 mln zł/10 mln zł 5.1. Odnawialne źródła energii (maj 2010) 

500 tys. zł / 10 mln zł 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja

kujawsko-pomorskie 6 419 276 max 10 mln zł 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (lipiec 2010)

lubelskie 15 893 000 143 tys. zł / 20 mln zł 85 tys. zł / 

4 mln zł

1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 

oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (marzec i grudzień 2010)

zgodnie z linią demar-

kacyjną

6.2. Energia przyjazna środowisku (II kwartał 2010) 

lubuskie 2 032 680 max 10 mln zł 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii (marzec 2010)

łódzkie 4 790 373 max 10 mln zł 2.9. Odnawialne źródła energii (24.05.10/25.06.10)

małopolskie 1 100 024 max 10 mln zł 20 tys. /

5 mln zł

7.2.  Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kwiecień-

maj 2010)

mazowieckie 5 525 000 max 10 mln zł 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (maj/czerwiec 2010) 

opolskie 1 708 579 zgodnie z linią demar-

kacyjną

250 tys. /

5 mln zł

4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (I konkurs luty 2010) 

podkarpackie 9 775 974 500 tys./

10 mln zł

2.2. Infrastruktura energetyczna

podlaskie 3 000 000 3 mln/ 10 mln zł 5.1.  Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska (kwiecień  2010)

1 mln/ 3 mln zł 5.2.  Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (kwiecień  2010)

pomorskie 3 097 730 1 mln/ 20 mln zł 5.4.  Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych (pierwszy konkurs – maj 2010)

śląskie 3 210 000 zgodnie z linią demar-

kacyjną 

5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (maj 2010)

świętokrzyskie 3 640 000 3 mln/ 10 mln zł 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (3 konkurs od 15.02 do 

29.03.2010)

max 3 mln zł 4.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (3 konkurs od 15.02 do 

29.03.2010)

warmińsko-mazurskie 6 219 252 max 10 mln zł 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kwiecień 2010) 

wielkopolskie 2 502 500 max 10 mln zł 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii (konkurs – nie wiadomo czy będzie) 

zachodniopomorskie 10 000 000 max 10 mln zł 4.1.3. Energia odnawialna: biomasa (konkurs – marzec/kwiecień 2010)*

Benefi cjentem projektów mogą być przedsiębiorstwa

Benefi cjentem projektów nie mogą być przedsiębiorstwa

Benefi cjentem projektów mogą być partnerstwa publiczno-prywatnego

*Benefi cjentem projektów mogą być duże przedsiębiorstwa

puli środków przeznaczonych na realizację Działania 

9.4. PO Infrastruktura i Środowisko.

Regionalne programy

Dla mniejszych projektów, których całkowity koszt 

nie przekroczy 10 mln zł, można ubiegać się o dofi-

nansowanie w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych. Duże możliwości pozyskania bio-

masy zainspirowały wszystkie województwa do 

zaplanowania znacznego wsparcia dla tworzonych 

lokalnych biogazowni. Najwięcej środków na ten cel 

przeznaczyły województwa: lubelskie, warmińsko-

mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomor-

skie i podkarpackie. Województwa te przeznaczyły 

na dotowanie inwestycji związanych z energetycz-

nym wykorzystaniem biomasy co najmniej 6 mln 

euro.

Beneficjentami w Regionalnych Programach 

Operacyjnych mogą być przede wszystkim jed-

nostki samorządu terytorialnego, ich związki i sto-

warzyszenia, organizacje pozarządowe, pod warun-

kiem że planują budowę lub rozbudowę jednostek 

wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących 

biomasę lub biogaz. W niektórych województwach 

również przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinanso-
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wanie na rozwój tego sektora energetyki. Możliwości 

takie istnieją w województwie lubelskim, lubuskim, 

łódzkim, zachodniopomorskim, mazowieckim, war-

mińsko-mazurskim, wielkopolskim, małopolskim. 

W województwach śląskim, pomorskim i podla-

skim przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w projekcie 

wyłącznie na zasadzie partnerstwa publiczno-pry-

watnego. W RPO maksymalny udział dofinansowa-

nia wynosi 85% wydatków kwalifikowanych lub 

zgodnie z dopuszczalnym pułapem pomocy publicz-

nej, który jest określony w programie pomocowym.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem programu jest stymulowanie rozwoju obsza-

rów wiejskich poprzez likwidację barier, które wyni-

kają z braku podstawowych elementów infrastruk-

tury technicznej.

Na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich mogą liczyć inwestycje zlokalizowane 

w gminach wiejskich albo w miejscowościach nale-

żących do gmin miejsko-wiejskich. Z programu 

wyłączone zostały natomiast miasta liczące powyżej 

5 tys. mieszkańców i miejscowości w gminach miej-

skich o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. 

W ramach działania 321 Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej możliwa jest m.in. 

realizacja inwestycji, które służą wytwarzaniu lub 

dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym 

energii pochodzącej z biogazowni ściśle powiąza-

nych z oczyszczalniami ścieków. Realizacja działa-

nia stanowi uzupełnienie zakresu wsparcia, które 

obejmuje inwestycje przewidziane do finansowania 

w ramach regionalnych programów oraz programu 

krajowego.

Dofinansowanie z PROW może objąć koszty inwe-

stycyjne, w szczególności: zakup materiałów 

i wykonanie prac budowlano-montażowych, zakup 

niezbędnego wyposażenia czy koszty sporządzenia 

dokumentacji technicznej. Beneficjentami Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być: gminy, jed-

noosobowe spółki gminy oraz gminne zakłady 

budżetowe. Maksymalny udział dofinansowa-

nia w PROW wynosi 75% wydatków kwalifikowa-

nych. Warto jednak dodać, że na projekty w zakresie 

wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odna-

wialnych maksymalna kwota wsparcia projektów 

w jednej gminie nie może przekroczyć 3 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej udziela wsparcia finansowego w ramach 

Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć 

w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji w formie preferencyj-

nej pożyczki o stałym oprocentowaniu w skali roku. 

Minimalny koszt przedsięwzięcia wynosi 10 mln zł, 

natomiast maksymalna kwota dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln zł. W ramach programu 

beneficjent może starać się o uzyskanie umorze-

nia nawet do 50% zaciągniętej pożyczki. Ta forma 

wsparcia przewidziana jest jedynie dla przedsię-

wzięć o niskiej rentowności. Na powyższy cel ma 

zostać przeznaczona alokacja w wysokości co naj-

mniej 900 mln zł. 

 W biogazowniach gminnych nie występuje prob-

lem zagospodarowania wyprodukowanej ener-

gii. Zarówno energii elektrycznej jak i ciepła wyko-

rzystywanego w dużej mierze na potrzeby własne 

i prowadzonych procesów. Natomiast możliwość 

pozyskania finansowania z wielu dostępnych pro-

gramów pomocowych dla różnej wielkości inwesty-

cji na terenie całego kraju sprawia, że biogazownie 

gminne okazują się nie tylko rozwiązaniem uciążli-

wego problemu ale również efektywną energetycz-

nie i ekonomicznie inwestycją w przyszłość.
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Istnieją jednak pewne ograniczenia biotechnologiczne, które 

powodują, że produkcja biogazu z niektórych surowców jest trudna 

i mało opłacalna, a wynika to głównie z niskiej biodostępności 

związków organicznych i/lub mineralnych, które w nich występują, 

lub z obecności zbyt wysokich stężeń inhibitorów procesu. Należy 

bowiem pamiętać, że procesy zachodzą tak szybko, na ile pozwala 

im składnik lub czynnik limitujący, czyli występujący w nadmiarze 

lub w niedomiarze.

Proces fermentacji metanowej jest podzielony na kilka etapów, 

z których każdy zachodzi z udziałem wielu grup współzależnych 

mikroorganizmów. Produkty przemiany związków organicznych 

jednej grupy bakterii stają się pokarmem dla kolejnej. Powstający 

w ostatnim etapie fermentacji cenny dla nas metan jest odpa-

dem metabolicznym bakterii, który uwalnia się jako jeden z gazo-

wych produktów tych przemian. W przypadku niskiej biodostęp-

ności związków organicznych w substracie już pierwsza grupa 

bakterii ma trudności z ich trawieniem (hydrolizą), co jest przy-

czyną osłabienia wydajności całego procesu. W związku z tym 

podejmowane są próby wzbogacenia technologii biogazowych 

np. o możliwość suplementacji lub katalizy oraz o procesy wstęp-

nej obróbki substratu, które czynią go bardziej podatnym na dzia-

łania enzymów bakteryjnych i tym samym zwiększają wydajność 

i/lub szybkość powstawania biogazu, podnosząc jednocześnie 

opłacalność przedsięwzięcia, jakim jest budowa i eksploatacja bio-

gazowni. Przykładowo dzięki przyśpieszeniu odfermentowania 

substratu następuje skrócenie jego średniego czasu przebywania 

(HRT) w fermentorze. To z kolei umożliwia projektowanie bioga-

zowni z mniejszymi fermentorami, co istotnie wpływa na obniże-

nie kosztów inwestycyjnych. 

Należy zaznaczyć, że stosowane w artykule pojęcie „wydajność” 

- to ilość biogazu uzyskiwana z jednostki masy substratu, co jest 

związane ze stopniem jego odfermentowania. Szybkość fermenta-

cji – rozumiana tu jako ilość biogazu powstająca w jednostce czasu 

z jednostkowej objętości roboczej fermentora, często pozostaje 

w bezpośrednim związku z wydajnością poprzez tzw. obciążenie 

fermentora substratem, co wyraża się z kolei np. masą substratu 

jaka trafia w ciągu doby do 1 m3 objętości roboczej fermentora. 

Można przyjąć, że wzrostowi stopnia odfermentowania na ogół 

towarzyszy wzrost tempa fermentacji, natomiast wzrost szybko-

ści fermentacji nie musi oznaczać zwiększenia stopnia odfermento-

wania substratu. Często oprócz wzrostu szybkości i/lub wydajności 

produkcji biogazu obserwuje się wzrost udziału [%] metanu w bio-

gazie. Osiągane rezultaty zależą to od właściwości substratu oraz od 

typu wprowadzonej modyfikacji.

Poniżej przedstawiono i krótko opisano wybrane zabiegi i techniki 

stosowane w celu poprawy wydajności, stabilności i opłacalności 

produkcji biogazu.

Jak wyżej wspomniano – fermentacja metanowa przebiega dzięki 

działaniu enzymów. Ich aktywność przejawia się poprzez oddzia-

ływanie ze związkami organicznymi obecnymi w substracie. 

To oddziaływanie jest tym lepsze i intensywniejsze, im łatwiej czą-

steczce enzymu jest przyłączyć się do cząsteczek substratu, a więc 

nie bez znaczenia jest wielkość powierzchni kontaktu między nimi. 

Ta powierzchnia rośnie wraz ze stopniem rozdrobnienia surowca, 

czego końcowym efektem jest na ogół szybsze odfermentowanie 

oraz większa wydajność produkcji uzyskiwana z jednostki masy 

substratu.

Rozdrobnienie i dezintegracja (hydroliza) substratu może być pro-

wadzona na kilka sposobów. Integralną metodą w niemalże każ-

dej biogazowni jest rozdrobnienie mechaniczne, które zachodzi 

podczas pompowania, transportowania i dozowania substratu 

w urządzeniach do tego przeznaczonych. Uzyskiwany standar-

dowo stopień rozdrobnienia nie gwarantuje jednak maksymalnego 

wykorzystania substancji organicznej do produkcji biogazu, dlatego 

stosuje się niekiedy metody niszczące strukturę substratu, takie jak 

np. oddziaływanie ultradźwiękami, wysoką temperaturą i ciśnie-

niem oraz związkami chemicznymi lub egzoenzymami.

Hydroliza termiczna prowadzona jest poprzez działanie na wstęp-

nie rozdrobniony substrat (lub mieszankę kosubstratów) wysoką 

temperaturą (100-200oC) i ciśnieniem w czasie od kilku do kilku-

dziesięciu minut. W końcowym etapie często następuje gwałtowne 

rozprężanie, co powoduje rozerwanie ścian komórkowych i uwol-

nienie zawartych w nich związków organicznych i mineralnych. 

Uwolnienie tych ostatnich eliminuje konieczność suplementacji 

mikroelementów. Dzięki zastosowaniu hydrolizy termicznej bio-

masa fermentuje szybciej, wyższy jest stopień jej odfermentowa-

nia, co jest równoznaczne z istotną redukcją suchej masy. Podczas 

Technologie biogazowe oferują możliwość utylizacji wielu uciążliwych odpadów z jednoczesną produkcją energii odnawialnej. Istotna 

jest uniwersalność metody, zwłaszcza w odniesieniu do wilgotnych odpadów organicznych, których inne formy neutralizacji (np. spala-

nie, zgazowanie, piroliza) są na ogół nieopłacalne z uwagi na konieczność ich wcześniejszego energochłonnego osuszania.

Biogaz – szybko, wydajnie i opłacalnie
Sposoby modyfikacji technologii fermentacji metanowej
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hydrolizy termicznej następuje też bardzo skuteczna 

sterylizacja, co gwarantuje eliminację patogenów 

i umożliwia stosowanie przefermentowanej masy 

na cele nawozowe. Wzrost wydajności produk-

cji biogazu może przekroczyć 100% – zależnie od 

parametrów hydrolizy i typu substratu. 

Podobne efekty dezintegracji można osiągnąć 

poprzez zastosowanie ultradźwięków. Ich oddzia-

ływanie na biomasę powoduje mechaniczne roz-

bicie jej struktury oraz reakcje sonochemiczne, 

które są efektem kawitacji. Zjawisko to objawia-

jące się powstawaniem tzw. pęcherzyków kawita-

cyjnych skutkuje lokalnymi, gwałtownymi zmia-

nami ciśnienia (~1000 atm) i temperatury (nawet 

do ok. ~5000 K) oraz drganiami cząsteczek z szyb-

kością nawet 400 km/h. Obecne w obrębie kawitacji 

cząsteczki wody mogą ulegać rozbiciu do wolnych 

rodników, które reagują z rozpuszczonymi wiel-

kocząsteczkowymi substancjami, powodując ich 

hydrolizę. Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależ-

ność między częstotliwością stosowanych ultra-

dźwięków a średnicą pęcherzyków kawitacyjnych, 

przy czym im większe pęcherzyki – tym większe siły 

ścinające generują w swoim sąsiedztwie i efektyw-

niej rozbijają biomasę. Z tego powodu na ogół naj-

lepsze rezultaty otrzymuje się stosując ultradźwięki 

o niskich częstotliwościach, rzędu 20 kHz. Poza czę-

stotliwością ultradźwięków na efektywność rozbicia 

cząsteczek biomasy istotny wpływ ma ich moc oraz 

czas oddziaływania. 

Zastosowanie ultradźwięków do rozbijania biomasy 

przed fermentacją skutkuje wzrostem wydajności 

produkcji biogazu o kilkanaście do kilkudziesięciu 

procent, przy czym obserwuje się również ustabili-

zowanie procesu poprzez szybszą konwersję lotnych 

kwasów tłuszczowych w metan, co jednocześnie 

zapobiega zakwaszeniu układu przy ponadnorma-

tywnym obciążeniu fermentora masą organiczną.

Stwierdzono również, że wydajność produkcji bio-

gazu z masy organicznej rośnie, jeżeli poddać ją 

działaniu enzymów produkowanych przez wybrane 

szczepy bakterii lub pleśni. W szczególności doty-

czy to mikroorganizmów z rodzaju Actinomycetes 

produkujących enzymy rozkładające β-glukany tj. 

np. celulozę (endo- i egzoglukanazy oraz β-glu-

kazany); enzymy te tną (hydrolizują) na mniejsze 

fragmenty cząsteczki celulozy obecne w materiale 

roślinnym i zbudowane z wielu tysięcy cząsteczek 

glukozy połączonych w łańcuchy. Enzymatycznie 

pocięta celuloza zawiera cząsteczki, których bio-

dostępność jest znacznie większa niż jej natywna 

postać, dzięki czemu produkcja biogazu jest szybsza 

i wydajniejsza. 

Podobne rezultaty obserwuje się również po doda-

niu do fermentora bakterii Caldicellulosyruptor sac-

charylyticus, które produkują nie tylko enzymy 

celulolityczne, ale również wodór, którego odpo-

wiednia podaż w środowisku może istotnie wpłynąć 

na wydajność produkcji biogazu. Znane są wyniki 

badań, które dowodzą, że dodatek tych mikroorgani-

Tab. 1. Wybrane z literatury przykłady różnych sposobów podnoszenia wydajności fermentacji metanowej, które uzyskano w skali laboratorium i/lub znalazły zastosowanie w skali przemysłowej

Lp. Sposób Uwagi

1 Właściwe połączenie odpowiednich kosubstratów 

w proporcjach, które gwarantują ich maksymalne 

w danych warunkach odfermentowanie.

Rodzaj stosowanych kosubstratów jest silnie zdeterminowany ich dostępnością w danej lokalizacji i w związku z tym nie zawsze 

może być optymalny. Należy wówczas optymalizować proporcje między nimi, bowiem niewłaściwy ich dobór może skutkować 

obniżeniem wydajności fermentacji. Aby bakterie otrzymywały dostateczną porcję substancji pokarmowych stosunek C:N:P:S, 

powinien wynosić: 600:15:5:1;

2 Suplementacja – dodatek mikroelementów, poprze-

dzony analizami laboratoryjnymi

Kontrolowany dodatek mikroelementów takich jak, np. Ni, Cu, Mo, Zn, Co, Mn, Fe i in., do poziomu optymalnego poprzez zasto-

sowanie dedykowanego dla danej biogazowni preparatu – niweluje skutki hamowania fermentacji przez tzw. składnik limitujący 

(występujący w niedomiarze lub nadmiarze);

3 Usuwanie siarkowodoru Dodatek soli żelazowych (np. chlorku żelaza) dzięki czemu następuje wiązanie toksycznego dla bakterii siarkowodoru może skut-

kować wzrostem wydajności produkcji metanu i biogazu. Obniżenie stężenia siarkowodoru ogranicza konieczność suplementacji 

mikroelementami, które są wiązane przez siarkowodór do postaci niedostępnej dla bakterii;

4 Dodatek substancji wspomagających W warunkach laboratoryjnych i w skali przemysłowej stwierdzono, że dodatek takich substancji jak: bentonit, fosforyt, zeolit, 

a także węgiel drzewny, żel silikonowy, pektyny, węgiel drzewny, alkohol poliwinylowy, kaolin, proszek aluminiowy i inne, mogą 

poprawiać wydajność, szybkość i stabilność fermentacji metanowej, np.

- Dodatek węgla drzewnego do stabilnie pracującego fermentora (w skali laboratorium) zaowocował wzrostem pro-

dukcji biogazu o 17-35%;

- Dodatek żelu silikonowego do stabilnie pracującego (w skali laboratorium) fermentora spowodował wzrost pro-

dukcji biogazu o ~100% i wzrost stężenia metanu w biogazie z 62% do ~73%;

5 Inokulacja wyselekcjonowanymi szczepami bakterii Wzbogacanie populacji bakterii w fermentorze o szczepy produkujące enzymy, które hydrolizują np. celulozę – podnosi szybkość 

fermentacji i stopień odfermentowania substratów. 

- Inokulacja fermentora zasilanego mieszanką osadu ściekowego, gnojowicy wieprzowej, i topinamburem – szcze-

pem produkującym celulazy oraz wodór - Caldicellulosyruptor saccharylyticus spowodował wzrost szybkości pro-

dukcji biogazu o 60-70%;

6 Immobilizacja bakterii uczestniczących w procesie 

fermentacji 

Przestrzeń fermentora wypełnia się np. kształtkami z tworzywa, które stanowią podstawę do której przylegają bakterie, dzięki czemu 

w znacznie mniejszym stopniu są wymywane z układu podczas odbierania osadu przefermentowanego. Uzyskuje się wyższą kon-

centrację bakterii w układzie = większa wydajność fermentacji i możliwość stosowania większych obciążeń fermentora;

7 Hydroliza biologiczna (z recyrkulacją) Fizyczne rozdzielenie fazy hydrolizy i właściwej fermentacji między min. dwa fermentory, z których II-gi jest zasilany hydroli-

zatem z I-go, I-szy właściwym substratem i tzw. recyrkulatem z II-go. Prawidłowo zaprojektowany układ hydrolizer-fermentor 

umożliwia wydajną fermentację trudno-rozkładalnych związków organicznych, podnosi stopień i szybkość odfermentowania 

substratu. Np. wstępna hydroliza biologiczna gnojowicy bydlęcej – poprzez przetrzymanie 1-2 dni w 30-35oC powoduje wzrost 

wydajności produkcji biogazu o 17-19% i wzrost stężenia metanu z 68-75% do 75-86%; Dwuetapową fermentację stosuje się 

również w biogazowniach zasianych np. wysłodkami z buraka cukrowego oraz odpadami z gastronomii;   

8 Hydroliza termiczna Działanie na substraty wysoką temperaturą (100-200oC) i ciśnieniem zakończone gwałtownym rozprężeniem powoduje ich 

dezintegrację i uwolnienie do roztworu łatwo-przyswajalnych związków organicznych, co wzmaga stopień odfermentowania, 

szybkość produkcji biogazu i ułatwia odwadnianie osadów pofermentacyjnych;

9 Dezintegracja za pomocą ultradźwięków SONIFIKACJA, czyli działanie wysokimi energiami ultradźwięków powoduje dezintegrację na poziomie pojedynczych komórek 

– uwalniając obecne w nich szybko fermentujące związki organiczne – podnosząc tym samym możliwą do uzyskania ilość 

biogazu z jednostki masy substratu; 

10 Dezintegracja chemiczna lub enzymatyczna Działanie na substrat – przed fermentacją substancjami takimi jak zasada sodowa, handlowe preparaty enzymów hydrolitycz-

nych (glikozydazy, proteazy, lipazy), lub dodatek tzw. autolizatów – powodują mniej lub bardziej posuniętą depolimeryzację 

wielkocząsteczkowych związków organicznych – podnosząc tym samy wydajność i szybkość fermentacji.

- Przetrzymanie odpadów roślinnych (liści drzew owocowych) przez 7 dni przed kofermentacją z gnojowicą z dodat-

kiem 1% NaOH może przynieść nawet 100% wzrost wydajności produkcji biogazu;

- Zastosowanie tzw. autolizatów jako dodatku wspomagającego fermentację osadów ściekowych spowodowało 

wzrost wydajności produkcji biogazu o 8,1-86,4%, w zależności od użytych proporcji między lizatem a substratem 

i od sposobu przygotowania autolizatu;

11 Rozdrabnianie mechaniczne surowców przeznaczo-

nych do fermentacji za pomocą: młynów kulowych, 

koloidalnych i innych

Następuje wzrost powierzchni kontaktu enzymów z substratem, co skutkuje wzrostem wydajności produkcji biogazu i metanu; 

wymaga jednak sporych nakładów energetycznych – przez co metoda jest rzadko stosowana w skali przemysłowej;
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zmów do stabilnie pracującego fermentora spowo-

dował wzrost produkcji biogazu nawet o 60–70%. 

Dodatkiem intensyfikującym produkcję biogazu 

i zwiększającym stabilność fermentacji mogą być 

niektóre mocno rozdrobnione (sproszkowane) skały. 

Wzrost wydajności produkcji biogazu z gnojowicy o 10-

15% otrzymuje się np. poprzez dodatki fosforytów. 

Podobnie działają bentonity. Z kolei w obecności 

zeolitów wydajność produkcji może wzrosnąć nawet 

o kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym popra-

wieniu stabilności procesu. 

Mechanizm „katalizy” polega na tym, że minerał 

dodany do fermentora staje się podstawą lub lepisz-

czem, dzięki któremu łatwiej dochodzi do tzw. agre-

gacji i immobilizacji bakterii metanowych, a przez 

to do zagęszczenia ich populacji w fermentorze. 

Ponadto, na drodze tzw. wymiany jonowej uwal-

niają się do roztworu np. korzystne dla przebiegu 

procesu jony magnezu i wapnia, a wiąże toksyczny 

dla mikroorganizów amoniak. Wtórnym rezultatem 

ich stosowania jest również znaczne obniżenie stę-

żenia lotnych kwasów tłuszczowych i wzrost zasa-

dowości, co niejednokrotnie umożliwia zwiększe-

nie ilości dozowanych odpadów. Należy zaznaczyć, 

że dla określonego zestawu kosubstratów konieczna 

będzie inna dobowa dawka katalizatora, a ponie-

waż minerały te, dostępne w handlu, są stosunkowo 

drogie – zasadne jest przeprowadzenie wstępnych 

badań w warunkach laboratoryjnych, które zopty-

malizują ich dozowanie. 

Wyniki badań omawiane w wielu publikacjach 

dowodzą, że również dodatek takich substancji, 

jak: pektyny, węgiel drzewny, alkohol poliwiny-

lowy, kaolin, żel silikonowy, proszek aluminiowy 

i in. mogą poprawiać wydajność, szybkość i stabil-

ność fermentacji metanowej. Niekiedy suplementa-

cji wymagają mikroelementy, takie jak np.: Cr, Cu, Ni, 

Zn, Fe i in., które nie zawsze są dostępne w substra-

cie w wystarczających ilościach. Stwierdzono np., że 

podniesienie zawartości jonów niklu w dozowanym 

substracie o 2,5-5 ppm może spowodować wzrost 

szybkości powstawania  biogazu i wzrost wydajno-

ści o ok. 55%. 

Należy zaznaczyć, że wymienione powyżej (rów-

nież w tabeli) metody intensyfikacji produkcji bio-

gazu nie wyczerpują jej długiej listy, którą można 

by zapełnić po przestudiowaniu dostępnej literatury 

naukowej. Istotne jest jednak, że spora ich część, jak-

kolwiek dała pozytywne rezultaty, nie wyszła poza 

półtechniczną skalę laboratoriów lub może mieć 

jedynie lokalny zasięg zastosowania. Wynika to naj-

częściej ze zbyt wysokich kosztów stosowania lub 

np. z opracowania danej innowacji w celu poprawy 

opłacalności produkcji biogazu ze ściśle określo-

nego i rzadkiego substratu, lub z zastosowania jedy-

nie lokalnie występujących suplementów czy katali-

zatorów, których pozyskanie i transport poza region 

ich występowania byłby nieopłacalny. 

Rozpatrując możliwość zintensyfikowania produk-

cji biogazu zawsze trzeba mieć na uwadze ogólny 

bilans energetyczny procesu. Oddziaływanie mecha-

niczne, termiczne, termochemiczne albo chemiczne 

na substrat wymaga określonych nakładów energe-

tycznych (i finansowych) i w związku z tym należy 

tak dobierać i optymalizować metody wspomagania 

fermentacji, aby otrzymane efekty rekompensowały 

nam z nawiązką poniesione na ten cel nakłady inwe-

stycyjne. Pierwszym krokiem, który można podjąć, 

są badania w skali laboratorium, które umożliwią 

sprawdzenie osiąganych efektów i optymalizację 

parametrów procesu.
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Jak długo zwraca się inwestycja w budowę biogazowni?

Biogazownia na potrzeby rolnictwa jest inwestycją długotermi-

nową. Przed podjęciem decyzji o budowie należy zatem sprawdzić, 

czy realizacja projektu jest rzeczywiście opłacalna. Rolę odgrywa 

tutaj nie tylko dostępny kapitał. Należy uwzględnić także dostęp-

ność miejsca do budowy biogazowni, pogłowie zwierząt i dostępny 

areał, a także siłę roboczą.

Budowa biogazowni wymaga spełnienia następujących warunków:

• powierzchnia upraw – ok. 0,3–1,0 ha / kW)

• kapitał – 3000–5000 € / kW

• siła robocza – ok. 1 os. / dobę / 500 kW

• miejsce do budowy biogazowni – ok. 1 ha / 1 MW

 

Aspekty ekonomiczne biogazowni są określone przez:

• koszty inwestycji

• rozmiary biogazowni

• dofinansowanie, odsetki, podatki

• koszty biomasy

• wydajność instalacji

• wykorzystanie pozyskanego ciepła

Przychody z eksploatacji biogazowni

Podstawowym składnikiem przychodu z eksploatacji biogazowni 

jest sprzedaż energii czarnej, wytwarzanej w procesie spala-

nia biogazu. Lokalny operator energetyczny jest prawnie zobo-

wiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odna-

wialnych źródeł energii, przyłączonych do sieci znajdujących się 

w obszarze działania operatora. Zakup ten odbywa się po średniej 

cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalen-

darzowym, określanej przez Towarową Giełdę Energii (podstawa 

BUDOWA BIOGAZOWNI

Inwestycja w pewne źródło energii

prawna – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grud-

nia 2005 roku).

Dodatkowym przychodem jest sprzedaż praw majątkowych wyni-

kających ze świadectw pochodzenia od wytwórców zielonej ener-

gii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są 

zbywalne i stanowią towar giełdowy. Rejestr świadectw pochodze-

nia i ich wycenę prowadzi Towarowa Giełda Energii SA. Wytwórcy 

energii z biogazowni mają możliwość sprzedaży zielonych certy-

fikatów, będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elek-

trycznej w OZE. Ponadto, po nowelizacji ustawy – Prawo ener-

getyczne z dniem 1 marca 2010 roku doszła również możliwość 

sprzedaży żółtych i czerwonych certyfikatów, będących potwier-

dzeniem wyprodukowania energii w wysokosprawnej kogene-

racji. Ceny tychże certyfikatów podlegają obrotowi na Towarowej 

Giełdzie Energii.

Dodatkowe bonusy

Rentowność instalacji biogazowej można znacząco poprawić 

poprzez zużycie na potrzeby własne bądź sprzedaż do sieci cie-

płowniczej ciepła, które powstaje jako efekt uboczny spalania bio-

gazu. Trzeba jednak pamiętać o konieczności zainwestowania 

w odpowiednią infrastrukturę przesyłu ciepła oraz znaleźć lokal-

nych odbiorców, chętnych kupować to ciepło. Ważne jest również 

rozeznanie możliwości sprzedaży nawozu pofermentacyjnego do 

nawożenia gruntów rolnych. Bardzo poważnie należy przyjrzeć 

się również możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów 

poprzez przyjmowanie do utylizacji odpadów z przemysłu rolno-

spożywczego. Odpady takie nie tylko mogą zwiększyć wydajność 

produkcji biogazu, ale mają także swoją cenę na rynku za ich uty-

lizację, co pozytywnie wpływa na rentowność funkcjonowania 

instalacji biogazowej.

Efektywne wytwarzanie energii i oszczędne gospodarowanie jej zasobami to jedne z najważniejszych wyzwań naszych czasów. 

Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii oraz konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, nieuniknione stało się zwrócenie 

w kierunku bardziej intensywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Poza systemami solarnymi, fotowoltaiką i elek-

trowniami wiatrowymi, w otaczający nas krajobraz wpisane są także biogazownie, które nabierają coraz większego znaczenia 

zarówno pod względem czynników średnio-, jak i długookresowych. Biomasa stanowi przyjazny dla klimatu oraz dostępny lokal-

nie surowiec energetyczny i może być przekształcana w energię bez przerwy.

4/201048

Fot. 1. Ogrzewanie fermen-

tatora systemem RAUBIO 

(fot. Rehau)
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BIOGAZ

Wielkość 

biogazowi

Energia czarna 

(średnia cena 

z TGE*)

centy/kWh

Zielony certy-

fikat (średnia 

cena z TGE*)

centy/kWh 

Żółty certyfikat 

(średnia cena 

z TGE*)

centy/kWh

Czerwony cer-

tyfikat (średnia 

cena z TGE*)

centy/kWh

do 1000 kW 5 6,8 3,2 0

powyżej 1000 kW 5 6,8 0 0,6

*Towarowa Giełda Energii – stan za I kw. 2010

Korzyści płynące z wykorzystywania biogazu 

– przykładowe obliczenia

W przypadku biogazowni o mocy 1000 kW możemy liczyć na sprzedaż ener-

gii elektrycznej do sieci za stawkę w wysokości ok. 5 centów/kWh. Dodatkowo 

przyjmujemy możliwość sprzedaży zielonego certyfikatu w cenie 6,8 centów/

kWh oraz żółtego certyfikatu (dla biogazowni o mocy do 1 MW) w cenie 3,2 

centy/kWh.

Wykorzystywanie ciepła odpadowego z lokalnej elektrociepłowni w sieci cie-

płowniczej (transport ciepła na małe odległości) pozwala na uzyskanie dodatko-

wego bonusu w postaci przychodów ze sprzedaży ciepła w wysokości 2 centów/

kWh. Za energię elektryczną z biogazowni można zatem uzyskać łączną stawkę 

ok. 17 centów/kWh.

Przykładowe wartości dla projektowanej biogazowni o mocy 1MW

Wielkość biogazowi Fermentator
Potrzebne 

miejsce

Miejsce do 

składowania

Moc elektryczna lokalnej elektro-

ciepłowni w kW
Objętość w m3 Powierzchnia 

upraw w ha
Objętość w m3

1000 4.000 380 8.000

Biogazownia z przytoczonego powyżej przykładu jest wyposażona w fermen-

tator i w miejsce do składowania pofermentu (zbiornik, laguna lub ecobag) bez 

konieczności podgrzewania i dachu w technologii gazoszczelnej. Lokalna elek-

trociepłownia dostarcza energię elektryczną o mocy 1000 kWel. Kogenerator 

pracuje ok. 8000 godzin w ciągu roku przy pełnym obciążeniu. Do wytwarzania 

biogazu stosuje się w tym przypadku surowce odnawialne w postaci gnojowicy 

(7000 ton/rok) oraz kiszonki kukurydzianej (17.100 ton/rok). Ciepło odpadowe 

z lokalnej elektrociepłowni wykorzystuje się do ogrzewania pobliskiego osiedla. 

Dzięki temu stawka za dostarczaną energię jest zwiększona o bonus ze sprzedaż 

ciepła. Przy założeniu sprawności elektrycznej kogeneratora na poziomie 39% 

i sprawności cieplnej na poziomie 40% szacuje się, że:

– ilość wyprodukowanego biogazu to 3.648.080 m3/rok

– ilość wyprodukowanego prądu to 7.842.931 kWh/rok

– ilość wyprodukowanego ciepła to 8.044.032 kWh/rok, w tym ciepło do wyko-

rzystania to 6.864.613 kWh/rok

Koszty biogazowni (wartości przykładowe)*

Inwestycja ok. 3500 €/kW, razem ok.3.500.000 €

Amortyzacja 10 lat  (10%) 350.000 €/a

Odsetki 7% (koszt kapitału obcego – udział 30%) 37.000 €/a

Naprawy, konserwacja, utrzymanie w dobrym stanie, serwis 

techniczny, wsparcie biologiczne

170.000 €/a

Ubezpieczenia 20.000 €/a

Koszty enegii, opłaty, koszty ogólne 66.000 €/a

Siła robocza 5 €/h, 12 h dziennie 22.000 €/a

Planowane koszty surowców odnawialnych 350.000 €/a

Suma kosztów w pierwszym roku 1.015.000 €/a

Przychody z biogazowi (wartości przykładowe)*

Stawka za prąd 5 centów/kWh 392.000 €/a

Zielony certyfikat 6,8 centów/kWh 535.000 €/a

Żółty certyfikat 3,2 centów/kWh 252.000 €/a

Przekazanie ciepła do sieci 2 centy/kWh 138.000 €/a

Przychód z tytułu utylizacji odpadów nie dotyczy

Przychód ze sprzedaży pozostałości po fermentacji W zależności od zużycia własnego 

i lokalnych cen

Suma przychodów w pierwszym roku 1.317.000 €/a

*Wszystkie podane wartości należy rozumieć jako wartości szacunkowe i nie 

zastępują one szczegółowej analizy. Parametry zależą między innymi od warun-

ków budowy biogazowni, typu biogazowni, wydajności lokalnej elektrocie-

płowni oraz rodzaju stosowanych substratów.

Powyższa kalkulacja efektywności ekonomicznej biogazowni jest potwier-

dzeniem na to, że inwestycja w biogazownię jest dochodowa i może zwró-

cić się w okresie 10–15 lat. Mając na uwadze dynamiczny wzrost cen trady-

cyjnych nośników energii, jak np. gaz czy węgiel, można wnioskować, że czas 

może ulec jeszcze skróceniu. Dodatkowym motorem napędzającym rozwój bio-

gazowni w Polsce oraz poprawiającym zyskowność inwestycji są środki finan-

sowe zarówno krajowe, jak i unijne, wspierające inwestycje w odnawialne źródła 

energii. Jednak temat wsparcia finansowego jest na tyle obszerny, że warto mu 

poświęcić odrębny artykuł.

Jakub Koczorowski

Manager Grupy Produktów

Odnawialne Źródła Energii

REHAU 
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Fot. 2. Schemat biogazowni (fot. Rehau)

Fot. 3. Biogazownia (fot. Rehau)
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BIOMASA / przegląd

ABC 
bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegradacji sub-
stancje pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, pochodzące 
z produktów, odpadów oraz 
pozostałości z produkcji rol-
nej i leśnej, a także z przemysłu 
przetwarzającego ich produkty 
oraz inne części odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący produk-
tem fermentacji anaerobo-
wej związków pochodzenia 
organicznego, oraz częś-
ciowo ich gnicia, powstający 
w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 

najczystsza postać alkoholu 
etylowego, uzyskiwanego 
w procesie odwadniania spiry-
tusu, produkowanego z surow-
ców pochodzenia rolniczego. 
Etanol powstaje w wyniku fer-
mentacji skrobi lub fermentacji 
cukrów i procesów destylacji.

Biometanol (CH3OH) 

alkohol metylowy wytwarzany 
z biomasy roślinnej. Metanol 
otrzymuje się w wyniku suchej 
destylacji materiału roślinnego, 
a także gazu syntezowego uzy-
skiwanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silników 
z zapłonem samoczynnym 
zawierające w 100% metylowe 
(lub etylowe) estry kwasów 
tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, mie-
rzonej zgodnie z kierunkiem 
włókien, od 5 do 50 mm.

Pelety 

granulat drzewny w postaci 
walców o średnicy od 5 do 
25 mm i długości do kilku 
centymetrów.

Pytanie do redakcji
Na czym polega proces brykietowania biomasy?

Brykietowanie materiałów roślinnych ma na celu nadanie 
im ściśle określonych cech fizycznych (kształtu, masy, gęsto-
ści, wytrzymałości itp.). Technologia zagęszczania biomasy 
wymaga, aby brykietowane materiały miały niską wilgot-
ność (do 20%) oraz ujednolicony skład ziarnowy. Przed bry-
kietowaniem należy wykonać szereg procesów mających 
na celu odpowiednie rozdrobnienie surowca oraz, w razie 
potrzeby, jego dosuszenie. Proces brykietowania jest prze-
prowadzany na urządzeniach zwanych brykieciarkami. Do 
produkcji brykietów z biomasy najczęściej stosowane są bry-
kieciarki tłokowo-mechaniczne, brykieciarki hydrauliczne 
i brykieciarki ślimakowe.

Wytworzone brykiety charakteryzują się wieloma zaletami 
w porównaniu z paliwami w ich pierwotnej postaci. Do naj-
ważniejszych można zaliczyć:
• zmniejszenie objętości magazynowanego i transporto-

wanego paliwa
• zachowanie większej czystości podczas różnych operacji 

z surowcem
• zminimalizowanie zagrożeń spowodowanych pożarem
• ujednolicenie parametryczne paliwa
• możliwość spalania w tradycyjnych kotłach grzewczych

Grzegorz Pełka
Redakcja GLOBEnergia

W Nacławiu (woj. zachodniopomorskie) odbył się uro-
czysty rozruch piątej już biogazowni rolniczej Poldanoru. 
W uroczystości udział wzięli m.in. Hans Michael Kofoed-
Hansen – Ambasador Królestwa Danii oraz przedstawiciele 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Nowo uruchomiona biogazownia w Nacławiu jest piątą 
inwestycją tej spółki. Pierwsza biogazownia Poldanoru 
została wybudowana w 2005 r. w Pawłówku, następne 
w 2008 r. w Płaszczycy i Kujankach oraz w Koczale w 2009 r. 
Wszystkie dotychczasowe biogazownie znajdują się na tere-
nie województwa pomorskiego. Biogazownia w Nacławiu 
jest pierwszą tego typu inwestycją w województwie 
zachodniopomorskim. 

Biogazownia rolnicza w Nacławiu służy do produkcji biogazu 
i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem 
energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymie-
szane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukury-
dzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Rodzaj 
i ilość stosowanych substratów są codziennie kontrolo-
wane, co pozwala uzyskać największą wydajność instala-
cji i zapewnia pełny rozkład podczas fermentacji. Produkcja 
biogazu oparta jest na fermentacji mezofilnej, czyli takiej, 
która przeprowadzana jest w temperaturze 30–37°C, trwa-
jącej ok. 20 dni w zamkniętych komorach fermentacyjnych, 
z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności pod-
grzewania komory fermentacyjnej, fermentacja mezofilna 
posiada dodatni bilans energii. Powstały w procesie fer-
mentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. 
Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo (5–10%) 
wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni 
i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10–15%). Pozostała część 
(75–85%) jest sprzedawana do sieci. Uzyskiwana ener-
gia cieplna służy do procesów technologicznych biogazowni 
oraz będzie zużywana przez odbiorców zewnętrznych. Koszty 
budowy biogazowi wyniósł 6,5 mln PLN.

W skład biogazowni wchodzą następujące obiekty:
• plac na komponenty z dozownikiem 

o łącznej powierzchni 288 m2 
• zbiornik na komponenty nr 1 o pojemności 32 m3 
• zbiornik na komponenty nr 2 o pojemności 32 m3 
• zbiornik wstępny o pojemności 1000 m3 
• zbiornik fermentacyjny o pojemności 1250 m3 
• zbiornik pofermentacyjny o pojemności 2000 m3 
• budynek techniczny 
• wiata techniczna ze zbiornikiem mieszania 
• moduł kogeneracyjny o mocy 625kWe i 680 kWt 
• kocioł grzewczy o mocy 690 kW 
• chłodnica awaryjna 
• dwukomorowy zbiornik na gnojowicę 

przefermentowaną 2 x 10 000 m3 
Roczny wsad do biogazowni wynosi:
• wsad gnojowicy ok. 20 000 ton
• wsad kiszonki kukurydzianej ok. 13 800 ton
• wsad gliceryny ok. 4700 ton (opcja)
Roczna produkcja biogazowni:
• biogaz – ok. 2300 000 m3

• energia elektryczna – ok. 5300 000 kWh
• energia cieplna – ok. 5900 000 kWh 
• Zainstalowana moc elektryczna – 625 kW
• Zainstalowana moc cieplna – 686 kW

Kwestie związane z budową biogazowni rolniczych jako źró-
deł energii odnawialnej są traktowane priorytetowo zarówno 
w polityce Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Działalność zakła-
dów produkujących czystą energię jest przyjazna środowi-
sku, gdyż przyczynia się do redukcji efektu cieplarnianego 
oraz pozwala na zdywersyfikowanie źródeł zaopatrzenia 
w energię, zmniejszając przy tym konieczność wykorzysty-
wania nieodnawialnych źródeł energetycznych.

źródło: Poldanor S.A.    

Budowa biogazowni zakończona
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Monofermentacja – specyfika udanego procesu
Dobra znajomość naturalnego procesu zachodzącego w bioga-
zowni jest niezbędnym wymogiem zapewnienia jego odpowied-
niego przebiegu. Rozkład materii organicznej w biogazowni prze-
biega w czterech etapach:
1) hydroliza
2) zakwaszanie
3) acetogeneza
4) metanogeneza
Podstawowym wymogiem prawidłowego przebiegu fermentacji 
wywaru i innych substratów jest sukcesywne lub równoległe uru-
chamianie indywidualnych procesów biochemicznych z podziałem 
na dwie główne fazy, tj. fazę hydrolizy (etapy 1 i 2) oraz fazę meta-
nogenezy (etapy 3 i 4).

Fermentacja biogazowa 
wywaru z gorzelni

Doświadczenie pokazuje, że w przypadku wywaru z gorzelni o zawar-
tości suchej masy pomiędzy 6 a 9% faza hydrolizy trwa od 3 do 6 
dni. Czas ten zależy od rodzaju substratu, stopnia rozkładu i konsy-
stencji wywaru. Z tych względów hydroliza wywaru z ziemniaków 
przebiega szybciej niż wywaru ze zboża. Czas fermentacji metanowej 
(czas retencji) wywaru zazwyczaj wynosi pomiędzy 20 a 25 dni. 
Tabela 1 pochodzi z typowego arkusza analizy bardzo dobrze dzia-
łającej biogazowni na wywar z gorzelni. W tabeli pokazany jest roz-
wój kwasów tłuszczowych i wolnych kwasów tłuszczowych w fazie 
hydrolizy oraz ich rozkład i przekształcanie w metan w fazie meta-
nogenezy (Pesta, 2005). 
Hydroliza jest czynnikiem ograniczającym w produkcji biogazu. 
Im więcej kwasów tłuszczowych powstaje na etapie acetoge-
nezy, szczególnie kwasu octowego, tym wyższy jest stopień roz-
kładu i produkcja biogazu w następnych etapach. Oznacza to, że 
tylko substancje powstałe w fazie hydrolizy i zakwaszania mogą 
być przetworzone przez bakterie na biogaz w etapach acetogenezy 
i metanogenezy. 
Wyniki i doświadczenia z monofermentacji wywaru z gorzelni 
mogą być odniesione do monofermentacji dowolnego mate-
riału roślinnego, np. do odpadów biogenicznych lub pierwotnych 
produktów odnawialnych. Pod uwagę powinny być brane nastę-
pujące zasady dotyczące właściwej eksploatacji biogazowni na 
monosubstraty:
• Należy zapewnić możliwie największy rozkład komórek.
• Im większa jest łączna powierzchnia cząstek, tym lepszy jest sto-

pień rozkładu, a za tym również wydajność biogazu.
• Rozkład komórek przeprowadzić można termicznie, mechanicz-

nie, enzymatycznie lub chemicznie.

Fermentacja wywaru z gorzelni w biogazowni
Fermentacja wywaru z gorzelni w biogazowi może być przepro-
wadzona wyłącznie pod ścisłą kontrolą. Dlatego też części stałe 
powinny zostać usunięte z wywaru poprzez separację i nie powinny 
być one dostarczane do fermentora.
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Biogazownie zasilane wywarem z gorzelni pracują od ponad 20 lat. 
Surowcem do produkcji biogazu w procesie fermentacji beztlenowej oprócz 
samego wywaru mogą być ścieki i nadwyżki drożdży z destylacji alkoholu 
z ziemniaków, ziarna zbóż, kukurydzy, a także melasy, której badanie było 
przedmiotem udanego eksperymentu (Gleixner i Spradau, 1996).
Biogazownie na wywar z gorzelni jako monosubstrat są rozwiązaniami 
przeznaczonymi do specyficznego procesu fermentacji metanowej wywaru. 
Fermentacja beztlenowa jest procesem naturalnym, którego przebieg 
i wydajność możemy poprawić poprzez odpowiednie środki techniczne 
i technologiczne. Drobnoustroje biorące udział w tej fermentacji zaliczane są 
do jednych z najstarszych form życia na Ziemi. Wysoka wydajność i bezprob-
lemowa praca biogazowni wynika z zapewnienia odpowiednich warunków 
życia bakterii biorących udział w procesie fermentacji. Energetyczne wyko-
rzystanie wywaru z gorzelni jest alternatywą dla jego paszowego przezna-
czenia, szczególnie wtedy, jeśli tradycyjne wykorzystanie wywaru nie sta-
nowi źródła przychodu, a może też być dodatkowym kosztem.
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• W biogazowni powinny być wyodrębnione dwie 
fazy z rozdziałem na hydrolizę i metanogenezę 
(nie mylić z powszechnie stosowanym systemem 
biogazowni rolniczych składających się z fermen-
tatora głównego i zamkniętego zbiornika pofer-
mentacyjnego). 

• Substraty do fermentacji powinny być jednolite 
i prawidłowo wymieszane do pompowania. 

• Wymagania te mają na celu uzyskanie wysokiej 
wydajności biogazu w odniesieniu do pojemności 
fermentatora i czasu fermentacji, jak również za-
pewnienie bezpiecznej eksploatacji biogazowni.

• Dodawanie gnojowicy w procesie fermentacji 
materiałów pochodzenia roślinnego nie jest nie-
zbędne, wydajność biogazu jest w tym przypadku 
wyższa bez dodawania gnojowicy.

W tym kontekście stosowanie specjalnych enzy-
mów, które są w stanie rozłożyć ligniny i włókna 
błonnika, uwalniając cukry celulozowe, pozwala 
na osiągniecie do 20% wyższej wydajności energii 
(Baeuml, 2005). Należy brać pod uwagę, że rozwią-
zania takie są bardziej rozbudowane mechanicznie 
i mają nieco wyższe zapotrzebowanie na energię.

Oczywiście biologia działa również w biogazowniach 
jednoetapowych (hydroliza i metanogeneza w jed-
nym zbiorniku fermentacji), jednak taka technologia 
charakteryzuje się długim czasem retencji oraz niskim 
wskaźnikiem dopuszczalnego ładunku świeżej masy 
organicznej, co jest niezbędne do zapewnienia opty-
malnego bilansu dla przejścia kolejnych etapów fer-
mentacji. Jeśli te dwa warunki nie zostaną speł-
nione, zagrożeniem jest szybkie zakwaszenie całego 
wsadu i całkowite załamanie procesu fermentacji. 

Potencjał energii 

Do produkcji biogazu wykorzystywane są tłuszcze, białka, 
natomiast lignina nie podlega rozkładowi w fermentacji bez-

tlenowej. Produkcja biogazu i zawartość metanu (jakość gazu) 
zależy również od kompozycji substratów. Znając kompozycję 
substratów, możliwe jest teoretyczne określenie wydajności 
biogazu i zawartości CH4 i CO2 na podstawie obliczeń według 
wzoru Buswella (Wellinger et al., 1991).

Tabela 2 pokazuje porównanie składu różnych sub-
stratów na podstawie wartości pokarmowych pasz 
według DLG. W praktyce dane te mogą się różnić 
w zależności od technologii gorzelni, np. zawartość 
suchej masy wahać się może pomiędzy 4,5 a 16%. 
Dla lepszego porównania dane te są określone dla 
standaryzowanej zawartości suchej masy 7%.
Takie wydajności biogazu można osiągnąć tylko 
w biogazowni z wysokowydajną technologią dwu-
etapową, z odpowiednio zharmonizowanym pro-
cesem. Zazwyczaj jednoetapowe biogazownie rol-
nicze z typowymi układami podawania i mieszania 
substratów nie są w stanie zrealizować procesu fer-
mentacji i wyprodukować biogazu z wywaru.

Koncepcja systemu
Ze względu na specyfikę produkcji gorzelnie idealnie 
nadają się do stosowania technologii biogazowni 
do produkcji energii (ciepła i energii elektrycznej) 
z odpadu produkcyjnego. Wynika to z tego, że skład-
niki wywaru są wstępnie rozpuszczane przez droż-
dże fermentacji alkoholowej, substrat ten ma stały 
skład, nie wymaga podgrzewania przed jego apli-
kacją do biogazowni, a gorzelnia sama w sobie jest 
odbiorcą dużej ilości energii (rys. 1). 
Biogaz produkowany z wywaru może być wykorzy-
stany podobnie jak gaz ziemny. Od początku wyko-
rzystania biogazu w gorzelniach biogaz był wyko-
rzystywany bezpośrednio w połączeniu z gazem 
ziemnym lub zamiast oleju opałowego w kot-
łowni parowej. Wraz z wejściem w życie pierwszego 
niemieckiego prawa dotyczącego źródeł ener-

gii z 1990 roku współwytwarzanie energii cieplnej 
i energii elektrycznej (kogeneracja) zostało zdefi-
niowane prawnie jako element sztuki zaopatrzenia 
w energię.
Ze zmianami prawa energetycznego w Niemczech 
i przyznaniem priorytetu pierwszeństwa odnawial-
nym źródłom energii (OZE), produkcja energii stała 
się bardziej lukratywna (W najnowszej nowelizacji 
polskiego prawa energetycznego zostały wprowa-
dzone dodatkowe mechanizmy wsparcia dla bioga-
zowni. Oprócz zielonych certyfikatów biogazownia 
otrzymywać może certyfikaty fioletowe dla energii 
wytworzonej w kogeneracji, a w przypadku bioga-
zowni, z których biometan wtłaczany jest do sieci 
gazu ziemnego, obowiązuje certyfikat brązowy, tzw. 
świadectwo pochodzenia biogazu, zastępujący cer-
tyfikat zielony – przypomnienie tłumacza)
Biogaz może być wykorzystany na kilka sposobów:
• Bezpośrednie spalanie w kotle parowym do pro-

dukcji pary technologicznej, wraz z gazem ziem-
nym lub zamiast oleju napędowego (wielopali-
wowymi palnika).

• Spalanie paliw w układach kogeneracji energii 
elektrycznej (CHP) z wysokotemperaturowym 
systemem chłodzenia silnika gazowego, do wy-
twarzania energii elektrycznej i energii cieplnej 
procesowej w postaci skompresowanej wody lub 
pary o niskim ciśnieniu lub elektrociepłowni z wy-
korzystaniem ciepła spalin do wytwarzania pary 
wodnej.

• Spalanie w bloku kogeneracyjnym z turbiną 
gazową, do wytwarzania energii elektrycznej 
i pary/ciepła procesowego (tylko w większych za-
kładach).

• Zastosowanie biogazu w ogniwach paliwowych, 
energii elektrycznej i energii cieplnej.

Rysunek 2 przedstawia przypadek idealnego prze-
pływu masy i energii w nowoczesnych gorzelniach.

Kwasy tłuszczowe

C-2 C-3 i-C-4 C-4 i-C-5 C-5 C-6 C-7

Etap octowy propionowy izomasłowy masłowy izowalerianowy walerianowy kapronowy enentowy Suma

Hydroliza (mg/L) 6,857 2,606 104 2,612 145 1,413 1,722 666 16,125

Metanogeneza (mg/L) 109 16 5 22 5 30 28 14 229

Stopień rozkładu (%) 98,4 99,4 95,2 99,2 96,6 97,3 98,4 97,9 98,6

Tab. 2. Porównanie typowych wydajności biogazu z różnych substratów: wywaru, biomasy roślin uprawnych (NaWaRo) i gnojowicy

Substrat SM/OSM (%) Tłuszcz (g/kg SM) Białko (g/kg SM)
Węglowodany 
(g/kg SM)

Włókno surowe 
(g/kg SM)

Wydajność bio-
gazu (m3/kg SM)

Biogaz 
z 1 m3 substratu 
(m3/m3)

Zawartość 
metanu CH4

Wywar z ziemniaków 7,0/85 17 285 451 80 0,60 36 75%
Wywar z pszenicy

7,0/88 67 362 416 97 0,65 38 68%

Wywar z żyta
7,0/88 54 431 406 56 0,68 40 60%

Wywar z kukurydzy 7,0/94 82 297 466 104 0,70 45 70%
Zacier z kiszonki 
z kukurydzya 7,0/95,5 41 98 743 73 0,62 41 63%

Zacier z kiszonki 
z trawya 7,0/91,4 53 219 558 85 0,58 38 66%

Gnojowica świńskab 7,0/86 70 180 450 160 0,50 30 68%
Gnojowica bydlęcab 7,0/80 30 150 410 210 0,48 27 64%
a po oddzieleniu niedegradowalnego włókna surowego.
b w tym gnojówka

Tab. 1. Przykładowy skład kwasów tłuszczowych i stopień ich rozkładu w biogazowni
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Biogazem produkowanym z wywaru można zapewnić do 90% zapotrzebowa-
nia na energię procesową (cieplną i elektryczną) gorzelni, w której ten wywar 
powstaje. Gorzelnia taka powinna spełniać warunki pozwalające na wykorzy-
stanie energii produkowanej z wywaru. Warunki te wymagane są również dla 
zapewnienia opłacalności produkcji alkoholu:
• ciągła produkcja, ponad 24 h (trzy zmiany), 6–7 dni w tygodni,
• praca przez cały rok, 350 dni rocznie,
• stałe zużycie energii,
• względnie stała częstotliwości podłoża, nieznaczne zmiany obciążenia.

Wykorzystanie energii
Biorąc pod uwagę przykładową gorzelnię o wydajności 28.000 hl, możliwe jest 
wykorzystanie energii w następujący sposób:

Prawdopodobna roczna ilość wywaru 1, 2:
Skład wywaru:

Pojemność fermentatora:
Wskaźnik ładunku świeżej masy substratów:
Wydatek biogazu::
Produkcja biogazu: 

Jakość biogazu:
Energia pierwotna biogazu:

16.800 t /a (= 48 t /d) 
11% SM (suchej masy)
w tym 89,5% SMO (suchej masy organicznej) 
czyli około 4885 kg SMO /d 
1700 m3 
2.92 kg SMO/m3d 
600 L biogazu/kg SMO
ok. 2950 m3/d 
ok. 1.032.500 m3/a
>70% CH4 

ok. 20.500 kWhprim/d 
ok. 7.190.000 kWhprim/a

1  W odróżnieniu od gorzelni, substraty do biogazowni są podawane ciągle. Wywar rozprowa-
dzany jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Z tego wynika 350 dni roboczych rocznie. 

2 Ilość wywaru odseparowana po recyrkulacji.

Mechanizmy wsparcia dla wytwarzania energii odnawialnej w kogeneracji obo-
wiązujące w Polsce gwarantują następujące przychody biogazowni:

• z tytułu sprzedaży energii elektrycznej:
• z tytułu sprzedaży świadectw pochodze-

nia energii elektrycznej wytworzonej w źródle 
odnawialnym (zielony certyfikat):

• z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia 
energii elektrycznej wytworzonej w kogenera-
cji z biogazu (fioletowy certyfikat):

minimum 197,21 zł1

maksymalnie 267,95 zł2

maksymalnie 215,89 zł w 2011 roku3

1 Średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w 2009 roku, cena minimalna obowiązująca w 2010 roku.
2 Jednostkowa opłata zastępcza obowiązująca w 2010 roku.
3 30-120% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym .

Wysokotemperaturowy system chłodzenia silnika gazowego do wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej jest również wykorzystywany do odzysku ciepła 
traconego w gorzelni. W tych układach ciepło jest dostępne jako para wodna 
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Rys. 2. Wykorzystanie własne biogazu produkowanego z wywaru (Gleixner, 2004)

BIOGAZ

Rys. 1. Schemat biogazowni na wywar dla przykładowej gorzelni o wydajności 28 000 hl rocznie 
(Gleixner, 2004)

o temperaturze 125OC. Alternatywą są jednostki kogeneracyjne, które wykorzy-
stują temperaturę spalin (400OC) poprzez specjalne wymienniki ciepła. Około 
połowa energii cieplnej z kogeneracji może być wykorzystana do wytwarzania 
pary.
W ciągu roku agregat kogeneracyjny o mocy 330 kW pracujący 8000 godzin ze 
sprawnością 36% wytwarza 7380 kWhel/d, czyli około 2.583.000 kWhel/a.

Zużycie własne energii, koszty eksploatacji
Zużycie własne energii w biogazowni zasilanej wywarem jest stosun-
kowo niskie. Zużycie energii elektrycznej z biogazowni wynosi około 
200.000 kWhel /a. Zapotrzebowanie na energię cieplną jest niewielkie, jeśli 
dostarczany wywar ma temperaturę w przedziale 40 do 50OC.
Zapotrzebowanie na pracę obsługi biogazowni zasilanej wywarem jest również 
niewielkie ze względu na możliwość zastosowania automatyzacji. Uwzględnia 
się dwie godziny pracy w charakterze nadzoru. 
• koszty pracy proporcjonalne:  ok. 14.000 zł
• koszty napraw i konserwacji:  ok. 200.000 zł 
• nadzór biotechnologiczny itp.:  ok. 20.000 zł 
Dodaje się również koszty finansowe oraz amortyzację biogazowni. Koszty dostar-
czania wywaru i usuwania pozostałości pofermentacyjnych nie zostały uwzględ-
nione. Koszty te są kosztami surowcowymi i zostały uwzględnione w kosztach 
pracy gorzelni. 

Płyn pofermentacyjny
Pozostałości pofermentacyjne gorzelni rolniczych są gromadzone, przechowy-
wane i wykorzystywane jako dodatek paszowy dla przeżuwaczy lub doda-
tek do nawozów organicznych. Redukcja substancji organicznej w procesie 
wytwarzania biogazu powoduje obniżenie lepkości (ok. 2-3% SM) wywaru. 
Składniki mineralne, takie jak N, P, K, są w dużym stopniu zachowane w płynie 
pofermentacyjnym. Badania znanych ekspertów wykazały, że wpływ nawo-
żenia płynem pofermentacyjnym z wywaru jest lepszy niż efekt nawożenia 
świeżym wywarem.
Wywar musi być dobrze przefermentowany, aby stracił typowy zapach i zyskał 
trwałość do przechowywania. Redukcja masy organicznej o ponad 85% może 
być osiągnięta tylko w poprawnie działających biogazowniach dwustopniowych 
(dwuetapowych), co umożliwia przechowywanie płynu pofermentacyjnego 
w lagunach odkrytych, bez emisji nieprzyjemnych zapachów. Metoda ta przed-
stawia optymalne ekologicznie rozwiązanie: przefermentowany wywar wraca 
do ziemi jako nawóz organiczny i jest wykorzystywany w procesie metabolizmu 
roślin uprawnych, których plon stanowić może surowiec dla gorzelni, co tworzy 
zamknięty obieg materii.
W większych gorzelniach, produkujących 500 m3 wywaru dziennie, bezpośred-
nie wykorzystanie płynnego nawozu przekracza możliwości logistyczne. Zgodnie 
z regulacjami prawnymi nawożenie pól możliwe jest w ściśle określonych termi-
nach, wykluczony jest m.in. okres zimowy. To wymusza magazynowanie bar-
dzo dużych ilości nawozów organicznych. Dodatkowo określone są maksymalne 
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dawki nawożenia pól azotem. Ze względu na fakt, że w większych gorzelniach 
surowce kupowane są zazwyczaj na bardzo dużym obszarze, koszty transportu 
płynu pofermentacyjnego na pola, z których pochodzi surowiec, mogą mieć bar-
dzo negatywny wpływ na opłacalność pracy gorzelni. 
Praktycznym rozwiązaniem jest odseparowanie fazy stałej i ciekłej z płynu 
pofermentacyjnego. Faza stała może być przechowywana w formie skoncen-
trowanej, co wymaga mniejszej objętości składowania. Fazę wodną poddaje 
się obróbce tlenowej, oczyszcza z wykorzystaniem mikrofiltrów, odparowuje 
lub odprowadza rurami. Woda ta może być ostatecznie oczyszczona do jako-
ści wody technologicznej i wykorzystana, pod warunkiem że jest to opłacalne 
ekonomicznie. Podobnie można postępować z gnojowicą, która także może 
być suszona i kondycjonowana w celu obniżania kosztów przechowywania 
i nawożenia.

Przykłady biogazowni na wywar z gorzelni
Jak już wspomniano na wstępie, doświadczenia z biogazowniami na wywar 
z gorzelni prowadzone są już od dłuższego czasu. Duże instalacje tego typu funk-
cjonują w Republice Południowej Afryki już od lat 60. XX wieku, wykorzystując 
ścieki z gorzelni (Temper et al., 1986). 
Jedną z pierwszych biogazowni działających w Niemczech był zakład pana 
Spradau w Twistringen-Heiligenloh. Biogazownia ta została zaprojektowana 
przez Schraufstetter i była archetypem biogazowni INNOVASi.

1. Biogazownia Twistringen-Heiligenloh
Funkcjonowała przez 20 lat, od 1982 roku do zamknięcia gorzelni w 2002 roku
Pojemność fermentatorów: 1 x 300 m3, 1 x 700 m3

Substrat: wywar z ziemniaków
Wytworzono ponad 10 x 106 m3 biogazu 

2. Biogazownia Mellinghausen 
Biogazownia funkcjonowała przez 10 lat, od 1984 do 1994 roku (zamknięcie 
gorzelni)
Pojemność fermentatora: 2200 m3 
Substrat: wywar z ziemniaków
Przez 3 miesiące w ciągu roku biogazownia była częściowo wygaszana, a następ-
nie bez problemu uruchamiana w ciągu kilku dni

3. Biogazownia Altheim 
Funkcjonuje od 1999 r.
Pojemność fermentatora: 1200 m3

Biogazownia wykorzystuje wywar w zimie i pulpę ziemniaczaną w okresie letnim
Wykorzystanie ciepła w gorzelni i suszarni roślin

Wnioski
Technologie biogazowni wykorzystujących wywar i / lub części roślinne są 
w pełni rozwinięte, a wieloletnie doświadczenie gwarantuje dostępność do nie-
zawodnej technologii. Odpowiednie zaplanowanie i zaprojektowanie biogazow-
ni zapewnia jej rentowność. 
Gorzelnie są tego najlepszym przykładem. Wytworzony biogaz pokrywa do 90% 
zapotrzebowania na energię paliw kopalnych, a zatem zapewnia niezależność ener-
getyczną gorzelni. Uniezależnienie od wpływu międzynarodowego rynku energii 
jest najważniejszym kryterium stosowania biogazowni i produkcji alkoholu.
Mali i średni producenci organicznego alkoholu etylowego mają szansę konku-
rować na tym rynku, jeżeli posiadają one biogazownie do wykorzystania energii 
wywaru.
Jedyną alternatywą wykorzystania wywaru jest produkcja suszu do produkcji 
pasz, ale nie jest to alternatywa konkurencyjna. Przede wszystkim ze względu na 
fakt, że suszenie wywaru jest bardzo energochłonne, a przy wytwarzaniu energii 
z wywaru z biogazowni odzyskujemy energię z materiału uważanego za odpad, 
czyli przy najkorzystniejszym stosunku energii wytworzonej do energii włożonej 
w proces jej wytworzenia.
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Jak wykorzystuje się energię zawartą w odpadach 
komunalnych?

Jednym ze sposobów wykorzystania energii z odpadów organicz-
nych jest spalanie biogazu, który powstaje podczas ich składowa-
nia. W skrócie ujmując proces odbioru energii następuje poprzez 
odgazowanie złoża, sprężenie i odwodnienie gazu wysypisko-
wego, a następnie dostarczenie go do agregatu kogeneracyjnego, 
w którym poprzez spalanie (najczęściej w silniku tłokowym) nastę-
puje konwersja energii chemicznej paliwa (konkretnie metanu) 
na pracę i ciepło. Później w generatorze praca zamieniana jest na 
prąd. W Polsce działa ponad 70 takich instalacji przy składowiskach 
odpadów komunalnych. Składowisko Barycz również posiada tego 
typu instalację.

Składowisko Barycz

Składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie powstało 
w latach 70. jako miejsce depozycji odpadów dla Krakowa oraz 
Wieliczki. Teren, na którym znajduje się składowisko, to obszar 
zapadliska powstałego w wyniku eksploatacji soli. Jego wybór 
został dokonany w wyniku porozumienia pomiędzy Kopalnią 
Soli w Wieliczce a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania 
w Krakowie – na pierwszych spoczywał obowiązek rekultywacji 
zdegradowanych, poeksploatacyjnych terenów wyrobisk kopalnia-
nych, drudzy szukali obszaru na składowanie odpadów komunal-
nych. Składowanie odpadów rozpoczęto w 1974 roku, poczynając 
od etapu pierwszego kierując się w kolejnych latach na zachód.

Obszar, jaki zajmuje składowisko, na którym odpady deponowane 
są na trzech etapach, to przeszło 36 ha. Teren pierwszego i drugiego 
etapu zajmuje powierzchnię około 25 ha i został już poddany rekul-
tywacji. Etap trzeci, oddany do eksploatacji w 2005 roku, zajmujący 

Barycz – odzysk energii na wysypisku śmieci

Fot. 1. Bloki kogeneracyjne 
na składowisku Barycz. 
Od lewej: czwarty, trzeci, 
pierwszy, drugi – numera-
cja wg kolejności powstania 
(fot. D. Nowicka)

Jak wiadomo „w przyrodzie nic nie ginie” – to najprostsze sformułowanie zasady zachowania energii, która jest fundamentalnym 
prawem w otaczającym nas świecie. Dotyczy to również każdego z nas i wszystkich czynności, jakie wykonujemy – jedną z nich 
jest niewątpliwie konsumpcja.  To, czego nie zjemy lub nie zużyjemy, ląduje w koszu na śmieci, a następnie na wysypisku. Skoro 
do wyprodukowania tych śmieci, czy to w sposób naturalny – w procesie fotosyntezy, czy w procesach przemysłowych, została 
zużyta pewna ilość energii, to dlaczego by nie próbować jej odzyskać? Polskim przykładem energetycznego wykorzystania odpa-
dów komunalnych, a konkretnie biogazu powstałego podczas ich depozycji, jest składowisko Barycz w Krakowie. 

około 11 ha, od 2008 roku jest składowiskiem ponadpoziomowym, 
tzn. odpady deponowane są tarasowo we wzniesionych wcześniej 
obwałowaniach ziemnych, które tworzą nieckę.

W miarę rozwoju składowiska oraz wzrostu świadomości ekolo-
gicznej i konieczności sprostania wymogom Unii Europejskiej obok 
składowiska powstała m.in. kompostownia odpadów zielonych, 
z których wytwarza się nawóz, oraz sortownia odpadów, które po 
odpowiedniej segregacji mogą zostać poddane recyklingowi. 

Pozyskiwanie biogazu

Cały obszar składowiska wyposażony jest w system studni odga-
zowujących wierconych oraz system perforowanych rurociągów 
horyzontalnych. Z pierwszego etapu składowiska biogaz pobierany 
jest okresowo, z pozostałych dwóch – stale. Wykonywanie studni 
gazowych dla pierwszego etapu następowało w momencie rekul-
tywacji złoża. Inaczej było z nowszą częścią składowiska – tutaj po 
zdeponowaniu pewnej miąższości odpadów wykonywano pierw-
szą część studni pionowych, jak i poziomych, po czym następowała 
kolejna dostawa odpadów – wtedy tworzono następną, już tylko 
pionową część systemu studni. System odgazowujący drugi etap 
składowiska stanowią studnie pionowe oraz częściowo horyzon-
talne. System odprowadzania biogazu na trzeciej części składowi-
ska jest cały czas rozbudowywany i obecnie znajduje się na nim 
28 studni gazowych. 

Szacunkowo w ciągu godziny na wysypisku przetwarzane jest 
500 m3 biogazu. Po jego odebraniu z wysypiska trafia on do stacji 
zbiorczej biogazu (fot. 4), która znajduje się przy pierwszym etapie 
składowiska, oraz do sprężarek, mających za zadanie zwiększyć ciś-
nienie gazu. Planowana jest rozbudowa węzła ze sprężarkami, gdyż 
obecnie biogaz musi pokonywać długą drogę do bloków energe-

5/201048
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Fot. 2. Barycz. Na pierwszym planie: część kompostowni, dalej: trzeci etap składowiska odpadów 
(fot. D. Nowicka)

Fot. 3. System odwadniający zrekultywowanej części składowiska (fot. D. Nowicka)

tycznych (odległość sprężarek od bloków wynosi ok. 
350 m). Należy dodać, że zasysany z wysypiska gaz 
nie jest oczyszczany, jedynie odprowadzana jest 
z niego wilgoć. Aby wyeliminować wodę z gazu, 
stosuje się odwadniacze. Po sprężeniu oraz odwod-
nieniu gaz trafia do bloków energetycznych.

Energetyczne wykorzystanie gazu 
wysypiskowego

Wykorzystanie biogazu składowiskowego w celach 
energetycznych rozpoczęto w 1998 roku, wcześ-
niej gaz był spalany w pochodni. Obecnie zassany 
ze składowiska biogaz jest przekazywany do czte-
rech zespołów prądotwórczych, gdzie w skojarzeniu 
wytwarzana jest energia elektryczna oraz cieplna – 
jest to tzw. kogeneracja lub inaczej CHP (ang. combi-
ned heat and power). Wszystkie bloki energetyczne 
mają zabudowę kontenerową oraz są instalacjami 
całkowicie zautomatyzowanymi i bezobsługowymi. 
Sercem każdego z układów kogeneracyjnych jest sil-
nik tłokowy o zapłonie iskrowym (fot. 4), w którym 
następuje spalanie biogazu i zamiana energii paliwa 
na pracę i ciepło. Praca wykonana przez silnik jest 

zamieniana w generatorze na energię elektryczną, 
a ciepło odbierane w wymiennikach ciepła. Każdy 
zespół wyposażony jest w elektroniczny panel ste-
rowania, na którym wyświetlają się m.in. parame-
try pracy silnika i generatora, schemat instalacji czy 
zawartość metanu w gazie. Zestawienie parame-
trów technicznych dla poszczególnych bloków ener-
getycznych znajduje się w tabeli.

Blok energetyczny nr 1 został oddany do eksploata-
cji pod koniec 1998 roku. Moc cieplna bloku wynosi 
386 kWt, moc elektryczna 249kWe. Kolejny blok 
energetyczny (nr 2) zaczął pracować pod koniec 
1999 roku. Zarówno moc termiczna, jak i elektryczna 
jest taka sama jak w przypadku bloku nr 1. W maju 
2002 roku do eksploatacji oddano trzeci blok energe-
tyczny, którego moc cieplna wynosi 553 kWt , a elek-
tryczna 373 kWe. Najnowszy, czwarty blok energe-
tyczny, który został zakupiony w ramach Projektu 
„Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I”, 
oddano do eksploatacji w styczniu 2009 roku. Jest 
to jednostka bardziej nowoczesna od trzech pozo-
stałych, o wyższej mocy cieplnej (576 kWt) i elek-
trycznej (469 kWe). Wszystkie cztery układy koge-
neracyjne zostały wyprodukowane przez niemiecką 

firmę HAASE Energietechnik AG. Bloki energetyczne 
pracują przy bezpiecznej zawartości metanu 
w gazie, tj. powyżej 40%. Jeśli zawartość CH4 spada, 
wówczas bloki nie mogą pracować, a gaz kierowany 
jest do pochodni. 

Energia elektryczna wyprodukowana z biogazu 
zużywana jest na potrzeby własne zakładu, a jej 
nadwyżki sprzedawane są do sieci elektroenerge-
tycznej. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
Spółka z o.o. w Krakowie posiada koncesję udzie-
loną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 
wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu jako 
Odnawialnego Źródła Energii. MPO przysługują dwa 
rodzaje certyfikatów, czyli tzw. świadectw pocho-
dzenia – mechanizmów wsparcia finansowego za 
produkowanie energii:

− zielony – za produkcję energii z odnawialnych 
źródeł (biogaz),

− czerwony – za wytwarzanie energii w skojarze-
niu (kogeneracja).

W związku ze znaczną odległością składowi-
ska Barycz od budynków mieszkalnych, produko-
wana energia cieplna wykorzystywana jest tylko 

Fot. 4. Stacja zbiorcza biogazu (fot. D. Nowicka) Fot. 5. Silnik tłokowy o zapłonie iskrowym znajduje się w każdym z bloków energetycznych (fot. D. Nowicka)
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na potrzeby zakładu, ponieważ przesył tego rodzaju 
energii nie jest opłacalny ze względu na duże straty 
ciepła w czasie transportu. Na terenie zakładu cie-
pło wykorzystuje się do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń zaplecza 
technicznego. Dodatkowo wyprodukowana energia 
elektryczna oraz cieplna jest używana do eksploata-
cji sortowni oraz kompostowni.

Podsumowanie

Składowisko Barycz w Krakowie to doskonały przy-
kład skutecznego zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Niewątpliwym tego dowodem jest 
wiele nagród i wyróżnień, które MPO otrzymało za 

Fot. 6. Dzięki nowoczesnym panelom sterowania znajdującym 
się w każdym bloku możliwy jest stały monitoring oraz regulacja 
parametrów instalacji (fot. D. Nowicka)

Fot. 7. Blok energetyczny nr 4 – najnowszy układ kogeneracyjny, 
oddany do eksploatacji na początku 2009 roku (fot. D. Nowicka)

Parametry techniczne poszczególnych bloków energetycznych

Nr bloku 
energetycznego

1 2 3 4

SILNIK:
DEUTZ - 
MOTORENWERKE 
Mannhein AG

DEUTZ - 
MOTORENWERKE 
Mannhein AG

DEUTZ - 
MOTORENWERKE 
Mannhein AG

DEUTZ - 
MOTORENWERKE 
Mannhein AG

Typ silnika TBG 616 V8 TBG 616 V8 TBG 616 V12 TCG 2016 V12 K
Zapłon iskrowy iskrowy iskrowy iskrowy
Obroty 1500 n/min 1500 n/min 1500 n/min 1500 n/min
GENERATOR STAMFORD STAMFORD STAMFORD Mavelli Generators
Typ generatora HC I 534 D2 HC I 534 D2 HC 534 E MJB  400 LA4 B24

Moc
450 kVA / 360 kW, 
cos = 0,8

500 kVA/400kW, 
cos = 0,8

600 kVA/480 kW, 
cos = 0,8

1200 kVA, cos = 0,8

Napięcie 400/231 V (3 fazy) 400/231 V (3 fazy) 400/231 V (3 fazy) 400/231 V (3 fazy)
Prąd 630 A 722 A 866 A 1732 A
Moc cieplna 386 kW 386 kW 553 kW 576 kW
Moc elektryczna 249 kW 249 kW 373 kW 469 kW

swoją działalność na rzecz ochrony środowiska czy 
edukacji ekologicznej. Bezpieczne składowanie, sor-
towanie oraz kompostowanie, a także produkcja 
energii z odpadów to dzisiaj konieczność wynikająca 
nie tylko z narzuconych nam przez Unię Europejską 
wymogów dotyczących ochrony środowiska, lecz 
także coraz większej świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa. Wykorzystanie biogazu wysypiskowego 
jako paliwa to – co najbardziej istotne – dobry spo-
sób na zagospodarowanie odpadu, a dodatkowo 
wykorzystanie efektywnej energetycznie technolo-
gii – kogeneracji oraz odnawialnego i taniego źródła 
energii. 

Dominika Nowicka
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BIOMASA / przegląd

ABC 

bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, 

pochodzące z produktów, 

odpadów oraz pozostało-

ści z produkcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich produkty 

oraz inne części odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący produk-

tem fermentacji anaerobo-

wej związków pochodzenia 

organicznego, oraz czę-

ściowo ich gnicia, powsta-

jący w biogazowni.

Bioetanol (C
2
H

5
OH) 

najczystsza postać alkoholu 

etylowego, uzyskiwanego 

w procesie odwadniania spi-

rytusu, produkowanego 

z surowców pochodzenia 

rolniczego. Etanol powstaje 

w wyniku fermentacji skrobi 

lub fermentacji cukrów 

i procesów destylacji.

Biometanol (CH
3
OH) 

alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślin-

nej. Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destylacji 

materiału roślinnego, a także 

gazu syntezowego uzyski-

wanego na drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silników 

z zapłonem samoczynnym 

zawierające w 100% mety-

lowe (lub etylowe) estry 

kwasów tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, mie-

rzonej zgodnie z kierunkiem 

włókien, od 5 do 50 mm.

Pelety 

granulat drzewny w postaci 

walców o średnicy od 5 do 

25 mm i długości do kilku 

centymetrów.

W Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 

w Mochnaczu (k. Włocławka) Przedsiębiortswo 

Gospodarki Komunalnej „Saniko” uruchomiło bioga-

zownię. Oddana instalacja jest rozbudowanym syste-

mem odgazowania kwater, które wykorzystują biogaz 

na cele energetyczne. Zakład w Mochnaczu wypo-

sażony został w generator prądu, a biogaz wysypi-

skowy dostarczany jest przez instalację odgazowującą. 

W skład stacji zbiorczej wchodzi 15 przyłączy ssących 

ze studni odgazowujących. Jest wśród nich 12 nowo 

wybudowanych studni ujęć biogazu oraz trzy już ist-

niejące studnie z ujęcia podfoliowego. W każdym przy-

łączu znajduje się układ, który umożliwia pomiar ilości 

przepływającego biogazu, a także zawór, przez który 

można pobrać próbki przeznaczone do analiz labora-

toryjnych. Znajdujący się w kontenerze zbiorczym bio-

gaz zasysany jest do stacji ssąco-pompowej po czym 

przedostaje się do agregatu prądotwórczego. Jego moc 

elektryczna kształtuje się na poziomie 200 kW, moc 

cieplna zaś – 250 kW. Warto tutaj wspomnieć, iż jest 

to drugi agregat prądotwórczy zasilający całą instala-

cję. Moc pierwszego z nich jest dwukrotnie mniejsza. 

Pytanie do redakcji 
Czy kształt brykietu zależy od rodzaju surowca, 

z którego jest on zrobiony?

Kształt brykietu nie zależy od surowca, lecz od typu 

brykieciarki. Oczywiście dobierając maszynę, najpierw 

zastanawiamy się, jaki chcemy mieć produkt wyj-

ściowy, a następnie uwzględniamy surowiec, z któ-

rego będziemy produkować brykiety. Brykieciarki do 

przetwarzania biomasy możemy podzielić na tłokowe 

mechaniczne, hydrauliczne i ślimakowe. 

W brykieciarkach tłokowych mechanicznych naj-

częściej są produkowane brykiety w kształcie walca 

o średnicach od 30 do 80 mm. Długość brykietów jest 

różna – od 20 do 300 mm, z tym że dłuższe brykiety 

składają się z segmentów tworzonych przez uderza-

jący w brykietowany materiał tłok brykieciarki.

W zależności od typu, brykieciarki hydrauliczne mogą 

produkować brykiety w kształcie walca albo kostki. 

Średnice brykietów walcowych, podobnie jak w przy-

padku brykieciarek tłokowych mechanicznych, wyno-

szą od 30 do 80 mm. Ich długość wynosi od kilku do 

kilkunastu centymetrów (w zależności od ilości mate-

riału napełniającego komorę pracy brykieciarki). 

W tym przypadku brykiet ma charakter jednolity (brak 

charakterystycznych dla brykieciarek mechanicznych 

segmentów). Brykiet w kształcie kostki jest również 

produkowany przez maszyny hydrauliczne. Kostka ma 

zazwyczaj wymiary 150x65x90, spotykana jest rów-

nież wielkość 120x60x80.

Brykieciarki ślimakowe produkują brykiety w kształ-

cie walca lub brykiet o przekroju kwadratu, sześcio- 

lub ośmiokąta, z otworem w środku lub bez. Długość 

takich brykietów to zazwyczaj 25–30 mm.

Projekt instalacji wymagał stworzenia dla obu genera-

torów wspólnego emitera spalin, zgodnego z wymo-

gami ochrony środowiska. Podczas spalania biogazu 

w generatorze produkowana jest energia elektryczna, 

która zasila budynki i urządzenia zakładu, a jej nadmiar 

sprzedawany jest do sieci energetycznej. Dodatkowo 

wytwarzana energia cieplna służy nie tylko do ogrze-

wania budynków, ale także tuneli foliowych, pod któ-

rymi hodowane są kwiaty. 

Zakład posiada tzw. Świadectwo Pochodzenia, które 

wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Oznacza to, że 

każda megawatogodzina wyprodukowana na tere-

nie zakładu jest wytworzona w Odnawialnym Źródle 

Energii. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” ma w planach dalszą rozbudowę instalacji. 

Kolejnym etapem będzie wybudowanie instalacji do 

oczyszczania oraz sprężania biogazu, która w przyszło-

ści będzie dostarczać paliwo do napędzania komunal-

nych śmieciarek. 

Biogazownia na włocławskim wysypisku śmieci

Procentowy udział nakładów elementów projektu biogazowni, 

dane uśrednione dla biogazowni polskich (1-2 MWe)

źródło: www.saniko.com.pl

Opracowała: Joanna Szeremeta

Grzegorz Pełka

Redakcja GLOB Energia

źródło: Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Warszawa 2009
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ABC 

bioenergetyki

Biomasa 

to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodze-

nia roślinnego lub zwie-

rzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów 

oraz pozostałości z pro-

dukcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich pro-

dukty oraz inne części 

odpadów.

Biogaz 

gaz palny będący pro-

duktem fermentacji ana-

erobowej związków 

pochodzenia organicz-

nego, oraz częściowo 

ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C
2
H

5
OH) 

najczystsza postać alko-

holu etylowego, uzy-

skiwanego w procesie 

odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolni-

czego. Etanol powstaje 

w wyniku fermenta-

cji skrobi lub fermenta-

cji cukrów i procesów 

destylacji.

Biometanol (CH
3
OH) 

alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślinnej. 

Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destyla-

cji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezo-

wego uzyskiwanego na 

drodze pirolizy.

Biodiesel 

paliwo ciekłe do silni-

ków z zapłonem samo-

czynnym zawierające 

w 100% metylowe (lub 

etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 

ścinki drewna o długości, 

mierzonej zgodnie z kie-

runkiem włókien, od 5 do 

50 mm.

Pytanie do redakcji 
Jak w prosty sposób wykorzystać energię bio-

masy w gospodarstwie domowym?

Najprostszą metodą wykorzystania energii bio-

masy jest spalanie drewna. Najpopularniejszym 

sposobem jest palenie w domowym kominku. 

Jest to jednak metoda o bardzo małej efek-

tywności energetycznej, gdyż większość cie-

pła tracimy przez komin. Bardziej efektywne 

jest spalanie drewna w kominkach z płasz-

czem wodnym. Dzięki nim możemy zapew-

nić ciepło dla centralnego ogrzewania oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Najefektywniejszym systemem pozyskiwania 

energii z drewna w warunkach domowych jest 

jego spalanie w specjalnych kotłach zgazowu-

jących. Pracują one z efektywnością trzykrot-

nie wyższą niż tradycyjne spalanie. W każdym 

z omówionych przypadków należy pamiętać, 

że drewno powinno być sezonowane w celu 

osiągnięcia odpowiednio niskiej zawartości 

wilgoci.

Jakub Kapuśniak

Redakcja GLOB Energia

Pierwszym etapem każdego biogazowego pro-

cesu inwestycyjnego powinno być uzyskanie 

wytycznych z badań laboratoryjnych substra-

tów, które będą dozowane do fermentorów. Ilość 

i jakość biogazu, jaką można otrzymać z lokalnie 

dostępnego substratu, wpływa na prawidłowe 

zaplanowanie mocy biogazowni i określenie nie-

zbędnych ilości wsadu do całorocznego zasilania 

Znaczenie badań laboratoryjnych 

w inwestycjach biogazowych
obiektu. Badania laboratoryjne służą również do 

kontroli procesu fermentacji w istniejących już 

biogazowniach. 

Laboratorium biotechnologiczne firmy 

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. – od ponad czterech lat 

prowadzi badania na potrzeby własne oraz na 

zlecenia klientów zewnętrznych. Współpracują 

z nim uczelnie wyższe oraz inwestorzy zainte-

resowani budową i eksploatacją biogazowni. 

Wyposażenie obejmuje ponad 50 fermentorów 

i nowoczesny sprzęt analityczny. 

Nowością w ofercie w laboratorium są 

mobilne analizy składu biogazu z dojazdem do 

wskazanej biogazowni.

Analiza obejmuje: 

• pomiar stężenia CH
4
, CO

2
, O

2
, H

2
S, NH

3
 i H

2
 ,

• wyliczenie wartości opałowej suchego 

biogazu, 

• pomiar pH, potencjału redox, (tzw. FOS/TAC) 

oraz stężenia azotu amonowego w zawartości 

fermentora.

Źródło: Biogaz Zeneris Sp. z o.o. 

1/201146
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ABC 
bioenergetyki

Biomasa 
to ulegające biodegrada-
cji substancje pochodze-
nia roślinnego lub zwie-
rzęcego, pochodzące 
z produktów, odpadów 
oraz pozostałości z pro-
dukcji rolnej i leśnej, 
a także z przemysłu prze-
twarzającego ich pro-
dukty oraz inne części 
odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący pro-
duktem fermentacji ana-
erobowej związków 
pochodzenia organicz-
nego, oraz częściowo 
ich gnicia, powstający 
w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alko-
holu etylowego, uzy-
skiwanego w procesie 
odwadniania spirytusu, 
produkowanego z surow-
ców pochodzenia rolni-
czego. Etanol powstaje 
w wyniku fermenta-
cji skrobi lub fermenta-
cji cukrów i procesów 
destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwa-
rzany z biomasy roślinnej. 
Metanol otrzymuje się 
w wyniku suchej destyla-
cji materiału roślinnego, 
a także gazu syntezo-
wego uzyskiwanego na 
drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silni-
ków z zapłonem samo-
czynnym zawierające 
w 100% metylowe (lub 
etylowe) estry kwasów 
tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 
mierzonej zgodnie z kie-
runkiem włókien, od 5 do 
50 mm.

Pytanie do redakcji
Słyszałem o możliwości spalania oleju rzepa-
kowego zamiast oleju napędowego w silniku 
samochodu osobowego. Jakie zagrożenia nie-
sie takie postępowanie?

Fizycznie, w temperaturze powietrza wyższej 
niż 10°C, możliwe jest uruchomienie i praca sil-
nika wysokoprężnego na paliwie składającym się 
w 100% z czystego oleju rzepakowego. Jednak 
po dłuższym czasie eksploatacji użytkowanie 
takiego paliwa niesie ze sobą wiele konsekwencji, 
a im silnik jest nowszy konstrukcyjnie, tym użyt-
kowanie będzie droższe. Ze względu na znacz-
nie wyższą lepkość kinematyczną oraz wyższą 
temperaturę zapłonu, niespalony olej rzepakowy 
w postaci nagaru będzie osadzał się na głowicy, 
zaworach i końcówkach rozpylaczy. Dodatkowo 
podczas uruchamiania zimnego silnika na oleju 

rzepakowym istnieje możliwość osadzania się go 
na ściankach cylindrów i spływania do miski ole-
jowej, co skutkuje mieszaniem się oleju rzepako-
wego z olejem silnikowym. 

Niektóre firmy specjalizują się w przystoso-
wywaniu silników do zasilania czystym olejem 
rzepakowym – taki zestaw ma na celu podgrza-
nie oleju rzepakowego i dopiero wprowadzenie 
go do silnika bądź rozruch silnika na oleju napę-
dowym, a po rozgrzaniu silnika przełączenie zasi-
lania na olej rzepakowy.

Nieco inną możliwością jest stosowanie 
estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego, czyli tzw. biodiesla B100. Takie 
paliwo jest bezpieczne dla silnika. Można je 
wyprodukować we własnym zakresie w specjal-
nym reaktorze, jest dostępne również na niektó-
rych stacjach paliw.

Grzegorz Pełka 
Redakcja GLOB Energia

Podczas fermentacji biomasy powstaje biogaz 
wysokiej jakości, z wysoką zawartością metanu, 
przy niskiej zawartości siarki.

Firma BIOFerm wybrała do wytwarzania bio-
gazu fermentację suchą. W metodzie tej, w prze-
ciwieństwie do fermentacji mokrej, wymagania 
stawiane materiałowi wyjściowemu są niezwy-
kle niskie. W rachubę wchodzą wszystkie sypkie 
organiczne substancje stałe, jak odpadki biolo-
giczne, rośliny zielone i gnój, z zawartością suchej 
masy do 60 procent. Ponadto nie jest konieczne 
żadne sortowanie lub wstępna obróbka bio-
masy. Innowacyjny system BIOFerm pozwala 

Cenna energia z biomasy
minimalnym nakładem zużytkować energetycz-
nie biomasę. W instalacjach biogazowych pro-
ces fermentacji rozdzielony jest na poszczególne 
fermentory, w których biomasa fermentuje 
w warunkach beztlenowych. System BIOFerm 
gwarantuje stale wysokie uzyski gazu z zawarto-
ścią metanu częściowo nawet ponad 60 procent.

Wytworzony biogaz jest ostatecznie prze-
kształcany w prąd i ciepło w module kogenera-
cyjnym. Wytworzona energia elektryczna może 
być oddana do sieci publicznej, a energią cieplną 
można na przykład zasilać sieć ciepłowniczą.

Źródło: Viessmann

2/201144
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W minionych latach światowe zapotrzebowanie na 
energię stale rosło.  Dlatego ważny wkład może wnieść 
w tym zakresie energia odnawialna, która do roku 2020 
powinna dostarczać co najmniej 20% energii elektrycz-
nej wytwarzanej w Unii Europejskiej. Wiele państw 
wspiera dążenia do tego celu  między innymi poprzez 
ustawodawstwo promujące budowę biogazowni. 

Energia odnawialna jest pozyskiwana z praktycz-
nie niewyczerpalnych źródeł, takich jak biomasa, wiatr 
i energia słoneczna. Do energii odnawialnych należy 
również biogaz, który jest pozyskiwany z surowców 
odnawialnych w ramach naturalnego obiegu materii. 
Dodatkową zaletą biogazu jest to, że umożliwia on pro-
dukcję energii niezależnie od warunków pogodowych.

Energia z biogazowni
Produkcja energii w biogazowni polega na przyspie-
szeniu naturalnego obiegu materii. Rośliny energe-
tyczne i inne substancje organiczne ulegają rozkła-
dowi, wskutek czegopowstaje biogaz.

Jakie są korzyści biogazowni?
Produkcja energii w biogazowniach redukuje eks-
ploatację i spalanie kopalnych nośników energii. 
Pozyskiwanie energii z biogazu stanowi aktywną 
formę ochrony klimatu. Biogaz jest neutralny pod 
względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ spala-
nie biogazu uwalnia tylko tyle dwutlenku węgla, ile go 
wcześniej pobrały rośliny. Produkcja energii z biogazu 
nie prowadzi zatem do dodatkowej emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Odnawialne nośniki energii słu-
żące do produkcji biogazu, takie jak kukurydza, zboża 
i trawy, obornik, gnojowica, odpady z przemysłu spo-
żywczego i przetwórstwa rolnego oraz organiczne 
odpady komunalne, są powszechnie dostępne.

Biogaz otwiera dodatkowe źródło dochodów dla 
gospodarstw rolnych. Dzięki możliwości określenia 

wielkości plonów ze specjalnie uprawianych roślin, 
np. kukurydzy, dochody z gospodarki energetycz-
nej można stabilnie zaplanować na następne 20 lat. 
Dostępne surowce, takie jak gnojowica, są ponadto 
optymalnie wykorzystywane, a pozostałości pofer-
mentacyjne zastępują nawozy.

Zakłady przemysłowe zyskują potrójnie: ich 
odpady produkcyjne są przetwarzane na cenną ener-
gię, dzięki czemu wyraźnie spadają koszty utyliza-
cji oraz spełnione są prawne wymagania w zakresie 
ochrony środowiska.

Z czego składa się biogaz?
Podobnie jak gaz ziemny, biogaz jest palną miesza-
niną gazów, której głównym składnikiem jest metan. 
Biogaz jest wytwarzany przez mikroorganizmy z mate-
riału organicznego, po czym – podobnie jak powsta-
jące przy tym osady pofermentacyjne – powraca on 
do naturalnego cyklu obiegu materii.

Jak powstaje biogaz?
Substancje organiczne, np. zboża, kukurydza lub gno-
jowica, są wprowadzane do komory fermentacyjnej, 
tzw. fermentatora. Tam są one rozkładane przez bak-
terie w optymalnych warunkach środowiskowych bez 
dostępu powietrza. Powstający w ten sposób gaz jest 
następnie oczyszczany i odsiarczany.

W jaki sposób biogaz jest przetwarzany na energię?
Biogaz przetwarzany jest z reguły w blokowym 
module kogeneracyjnym na energię elektryczną i cie-
pło. Wyprodukowana w ten sposób energia elek-
tryczna może być przesyłana do sieci publicznych, 
a ciepło wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. 
Biogaz może także zostać uszlachetniony i poddany 
kompresji w celu osiągnięcia jakości gazu ziemnego, 
a następnie włączony do sieci gazowniczej lub wyko-

Biogaz – energia z przyszłością
W latach 2006–2009 rynek energetyki odnawialnej w Polsce zaczął się 
zmieniać i dywersyfikować w stosunku do lat poprzednich. Pojawiły się 
nowe, obiecujące technologie i tzw. niezależni producenci energii (ang. 
IPP). Wśród  nowych technologii, które zaistniały na rynku, powinno się 
wyróżnić w szczególności biogazownie rolnicze, znacząco poszerzające 
dotychczasowy, niewielki rynek tzw. wysypiskowego biogazu (pochodzą-
cego z odmetanowania składowisk wysypisk). 
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rzystany jako paliwo do pojazdów z napę-
dem na gaz.

Jakie są pozostałości produkcji biogazu?
W fermentatorze substraty organiczne 
nie są w całości przetwarzane na biogaz. 
Pozostają tak zwane osady pofermenta-
cyjne, które mogą być wykorzystywane 
na polach jako wysokiej jakości zamien-
nik dla nawozów mineralnych. W ten spo-
sób naturalny obieg materii zamyka się. 
W całym procesie wytwarzania biogazu 
nie występuje praktycznie żaden składnik, 
który nie nadawałby się do ponownego 
wykorzystania.

Technologia biogazowni rolniczych
Biogazownie rolnicze to instalacje do pro-
dukcji biogazu, w których proces technolo-
giczny oparty jest na fermentacji mezofil-
nej (37 +/- 20C) lub termofilnej (52 +/- 20C). 
W procesie fermentacji przeprowadzanej 
przez bakterie metanogenne powstaje 
biogaz, o zawartości 58÷64% biometanu 
i 36÷42% dwutlenku węgla. Jako surowiec 
energetyczny stosuje się między innymi 
odpady produkcji zwierzęcej i roślinnej, 
kiszonkę kukurydzianą, śrutę zbożową, 
glicerynę. Powstały w procesie technolo-
gicznym biogaz spalany jest przez moduł 
prądowo-cieplny produkujący energię 
elektryczną i cieplną. Wyprodukowaną 
energię elektryczną i cieplną w części 
wykorzystuje się na potrzeby techno-
logiczne biogazowni, natomiast pozo-
stała ilość sprzedawana jest do ewentual-
nych odbiorców zewnętrznych. Odpadem 
poprodukcyjnym biogazu jest przefer-
mentowana mieszanina użytych sub-
stratów, którą można stosować do nawo-
żenia pól uprawnych lub do produkcji 
kompostu. 

Rynek biogazu rolniczego w Polsce 
znajduje się obecnie w fazie wzrostu, 
a potencjał Polski w tym zakresie, zda-
niem specjalistów, porównywalny jest 
z niemieckim. Należy zaznaczyć, że więk-
szość dotychczas zrealizowanych w Polsce 
instalacji do produkcji biogazu rolniczego 
wykonana została metodą lerning-by-do-
ing, czego rezultatem są wprawdzie niższe 
nakłady inwestycyjne, ale niestety zwią-
zane jest również z ryzykiem zastosowa-
nia niesprawdzonych rozwiązań i obniże-
nia wydajności biogazowni. Dlatego też, 
szczególnie w perspektywie spełnienia 
kryteriów uzyskania kredytu, rekomen-
duje się zastosowanie wypróbowanych 
niemieckich, austriackich czy duńskich 
rozwiązań przez dostawcę technologii 
metodą pod klucz. Pierwsze instalacje zlo-
kalizowane zostały przy dużych gospodar-
stwach hodowlanych, głównie ze względu 
na dostępność gnojowicy. Obecnie obser-
wuje się zmianę preferencji inwestorów 
na rzecz planowania lokalizacji przy zakła-

dach przemysłowych (ubojnie, zakłady 
przetwórstwa mięsnego, owocowo-wa-
rzywnego i mleczarnie).Takie działanie 
jest korzystne z uwagi na większą różno-
rodność substratów przeznaczonych do 
fermentacji, jak również możliwość cało-
rocznego odbioru ciepła wytworzonego 
w kogeneracji.

Monitoring rynku nowo powstających 
biogazowni prowadzony przez Instytut 
Energetyki Odnawialnej wskazuje, iż naj-
więcej projektów planowanych i w fazie 
realizacji zlokalizowanych jest w woje-
wództwie lubelskim (30), przy czym jedna 
z biogazowni jest już w fazie rozruchu, 8 
projektów jest na zaawansowanym etapie, 
a 21 na wstępnej fazie realizacji.

Całkowita moc elektryczna zainsta-
lowana w biogazowniach rolniczych 
w Polsce wynosi jedynie 4,6 MWe, a całko-
wita moc zainstalowana wszystkich obec-
nie planowanych i realizowanych instala-
cji wynosi  1365,3 MWe. Należy liczyć się 
z tym, że wiele spośród projektów będą-

cych na wstępnym etapie realizacji nie 
zostanie ukończonych. 

Bariery
Istotną barierą powstawania nowych insta-
lacji jest ich niska akceptacja społeczna. 
W przypadku co trzeciej instalacji, spośród 
196 projektów znajdujących się w bazie 
IEO, miały miejsce protesty społeczne. 
Mieszkańcy obawiają się również uciążliwo-
ści zapachowej, spadku wartości nierucho-
mości, zagrożenia wybuchem oraz wzrostu 
natężenia ruchu kołowego, a tym samym 
hałasu i zniszczenia dróg powodowanych 
przez dostawy substratów. Wiele z tych 
obaw jednak nie ma uzasadnienia i wynika 
z niedoinformowania lokalnej społeczności. 

Źródła: 
• BiogasNord
• IEO ECBREC
• www.biogazownierolnicze.pl

Rys. 1. Proces technologiczny biogazowni (Źródło: Envitec-Biogas)

Rys. 2. Liczba projektów biogazowni w Polsce (Źródło: IEO ECBREC)

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
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ABC 
bioenergetyki

Biomasa 
to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodze-

nia roślinnego lub zwie-

rzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów 

oraz pozostałości z pro-

dukcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich pro-

dukty oraz inne części 

odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący pro-

duktem fermentacji ana-

erobowej związków 

pochodzenia organicz-

nego, oraz częściowo 

ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alko-

holu etylowego, uzy-

skiwanego w procesie 

odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolni-

czego. Etanol powstaje 

w wyniku fermenta-

cji skrobi lub fermenta-

cji cukrów i procesów 

destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślinnej. 

Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destyla-

cji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezo-

wego uzyskiwanego na 

drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silni-

ków z zapłonem samo-

czynnym zawierające 

w 100% metylowe (lub 

etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 

mierzonej zgodnie z kie-

runkiem włókien, od 5 do 

50 mm.

Pytanie do redakcji
Czy kotłownia na zrębki o mocy ponad 1 MW 
może być w pełni zautomatyzowana?

Kotły na biomasę o mocy, jaka jest wymieniona 

w pytaniu, w większości przypadków mają 

odpowiednie, automatyczne systemy, pozwa-

lające na podawanie zrębek do paleniska, usu-

nięcie popiołu z kotła, a także systemy oczysz-

czania wymiennika ciepła z pyłu i sadzy oraz 

system oczyszczania spalin z pyłów. W kotłach 

o mocy ponad 1 MW zrębki mogą być poda-

wane do kotła podajnikiem ślimakowym. Jeżeli 

jest to kocioł z rusztem przesuwnym, to zrębki 

osuszając się i spalając przesuwane są na ruszcie 

ruchomym, aż do całkowitego spalenia i zsunię-

cia z ruszt. Popiół jest wygarniany z kotła odpo-

wiednim przenośnikiem. Również oczyszcza-

nie z sadzy osiadającej na wymienniku ciepła 

może być zautomatyzowane i odbywać się np. 

za pomocą sprężonego powietrza. Niestety nie 

każdy kocioł ma takie rozwiązanie w standar-

dzie, natomiast system wyłapywania pyłu ze spa-

lin powinien mieć każdy kocioł o mocy ponad 

1 MW. Przeważnie jest to realizowane za pomocą 

zespołu cyklonów.

Jak zasygnalizowano powyżej, kotłownia na bio-

masę może być w pełni zautomatyzowana.

Grzegorz Pełka 
Redakcja GLOB Energia
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Wykorzystanie biomasy i biogazu w Polsce

Struktura zużycia biomasy stałej na wsad przemian w 2009 roku

Struktura zużycia biogazu w 2009 roku

Struktura zużycia biomasy stałej w 2009 roku
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Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne [1], która 

weszła w życie 11 marca 2010 roku, wprowa-

dziła możliwość uzyskiwania równocześnie świa-

dectw pochodzenia z odnawialnych źródeł ener-

gii, tzw. zielonych certyfikatów oraz świadectw 

pochodzenia energii z kogeneracji wysokosprawnej. 

O ile przyznawanie świadectw pochodzenia „zielo-

nych” dla biogazowni od dawna nie nastręcza już więk-

szych problemów, ponieważ z założenia jest to w cało-

ści źródło odnawialne, o tyle ciągle rodzą się pytania, 

jakie świadectwa z kogeneracji może otrzymać bioga-

zownia oraz jakie musi spełnić w tym celu warunki. 

O tym, czy energia elektryczna jest wytwarzana 

w kogeneracji, decyduje wykorzystanie ciepła powsta-

jącego w tym procesie w sposób użytkowy. Zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia [2], aby ciepło można 

było uznać za ciepło użytkowe, musi być ono zużyte: 

1) do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej 

wody użytkowej,

2) do przemysłowych procesów technologicznych,

3) dla obiektów wykorzystywanych do produkcji rolnej, 

roślinnej lub zwierzęcej, w celu zapewnienia odpo-

wiedniej temperatury i wilgotności w tych obiektach,

4) do wytwarzania chłodu w przypadkach, o których 

mowa w pkt 1–3.

W przypadku biogazowni, podczas procesu fer-

mentacji wymagane są znaczne ilości ciepła do utrzy-

mania temperatury w fermentatorach oraz w celu 

przygotowania substratów przed ich podaniem do 

procesu. Niestety, zgodnie z rozporządzeniem [2] tylko 

50% takiego ciepła można uznać za użytkowe. Projekt 

nowego rozporządzenia kogeneracyjnego nie zawiera 

już takiego sformułowania. Tu pojawiają się problemy 

interpretacyjne. Jeśli ciepło na podtrzymanie procesu 

fermentacji zrównane zostanie z ciepłem na przygoto-

wanie paliwa w konwencjonalnych jednostkach koge-

neracji, wtedy nie można go będzie zaliczać do cie-

pła użytkowego. Możliwe jest również przypisanie go 

do ciepła technologicznego, a wtedy będzie ono zali-

czane w całości do ciepła użytkowego w kogeneracji.

Jednostka produkująca energię elektryczną i cie-

pło w tym samym procesie z pewnością produkuje je 

w kogeneracji. Ale czy to wystarczy na uzyskanie świa-

dectw pochodzenia z kogeneracji? 

Świadectwa pochodzenia są wydawane tylko 

dla energii elektrycznej wytworzonej w wysoko-

sprawnej kogeneracji, czyli kogeneracji zapewnia-

jącej oszczędność energii pierwotnej w danym roku 

kalendarzowym:

• co najmniej 10% dla jednostek o łącznej mocy elek-

trycznej zainstalowanej powyżej 1 MW,

• jakakolwiek (większa od zera) dla jednostek kogeneracji 

o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW. 

Oszczędność energii pierwotnej obliczana jest 

zgodnie ze wzorem:

gdzie:

PES – oszczędność energii pierwotnej [%]
ηqc – sprawność wytwarzania ciepła użytkowego w koge-
neracji [%]
ηrefc – referencyjna wartości sprawności dla wytwarzania 
rozdzielonego ciepła [%]

Biogaz – kiedy, ile i jakie świadectwa pochodzenia 
dla wytworzonej energii elektrycznej?

W ostatnim czasie w Polsce zauważa się dynamiczny przyrost ilości biogazowni. Zwiększenie zainteresowania inwe-

storów jest efektem znaczącego wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z biogazu (w tym biogazu rolniczego), 

szczególnie, jeśli energia jest produkowana w kogeneracji.
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ηqe – sprawność wytwarzania energii elek-
trycznej w kogeneracji [%]
ηrefe – referencyjna wartość sprawności dla 
wytwarzania rozdzielonego energii elek-
trycznej [%]

Należy podkreślić, że sprawności ozna-

czone symbolami η
qc 

i
 
η

qe
 to sprawności 

rzeczywiste jednostki osiągnięte w okre-

sie rozliczeniowym, a nie podane przez 

producenta urządzeń, np. w projektowej 

dokumentacji technicznej.

Sprawności referencyjne oznaczone 

symbolami η
refc

 i η
refe

 są przyjmowane 

z odpowiednich tabel rozporządzenia 

[2] w zależności od rodzaju zużywanego 

paliwa, roku rozpoczęcia produkcji ener-

gii elektrycznej i sposobu wykorzystania 

ciepła.

Ile świadectw pochodzenia może 

otrzymać jednostka kogeneracji?

Zależy to od średniorocznej sprawności 

ogólnej jednostki kogeneracji, obliczanej 

ze wzoru: 

gdzie:

η – średnioroczna sprawność ogólna [%]
Ab – całkowita ilość energii elektrycznej 
brutto, rozumiana jako suma ilości wytwo-
rzonej energii elektrycznej brutto i ilości 
energii elektrycznej odpowiadającej energii 
mechanicznej brutto, wytworzonych w jed-
nostce kogeneracji [MWh]
Quq – ilość ciepła użytkowego w kogeneracji 
w jednostce kogeneracji dostarczonego do 
sieci ciepłowniczej lub przeznaczonego do 
procesu produkcyjnego [GJ]
Qb – ilość energii chemicznej zawartej w pali-
wach zużytych w jednostce kogeneracji [GJ]
Qbck – ilość energii chemicznej paliw zuży-
tych do wytworzenia ciepła użytkowego 
w jednostce kogeneracji poza procesem 
kogeneracji [GJ]

Jeżeli średnioroczna sprawność jednostki 

kogeneracji η jest równa lub przekracza 

sprawność graniczną η
gr

 dla danej techno-

logii wytwarzania energii (np. dla silnika 

spalinowego 75%), czyli

wówczas całą wyprodukowaną energię 

elektryczną brutto A
b
 uznaje się za wytwo-

rzoną w kogeneracji A
bq

:

Jeżeli jednostka nie uzyskała sprawno-

ści granicznej, wtedy tylko część energii 

uznaje się za wytworzoną w kogeneracji, 

wyznaczając ją według zależności:

gdzie:

C – współczynnik określający stosunek ener-
gii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użyt-
kowego w kogeneracji [GJ/GJ].

Powyższy wzór dokładnie wskazuje 

intencję dyrektywy 2004/8/WE w sprawie 

wspierania kogeneracji wysokosprawnej 

– im większe wykorzystanie ciepła na cele 

użytkowe, tym większe wsparcie. 

Na potrzeby wyznaczania oszczęd-

ności energii pierwotnej, średniorocznej 

sprawności i pozostałych niezbędnych 

wielkości, konieczny jest pomiar bezpo-

średni ilości ciepła użytkowego oraz ilo-

ści energii elektrycznej. Należy również 

wyznaczyć energię chemiczną zużytego 

biogazu – najwłaściwszy jest pomiar ilo-

ści gazu oraz jego parametrów niezbęd-

nych do wyznaczenia wartości opałowej, 

aczkolwiek istnieje tu możliwość pewnych 

odstępstw. 

Najważniejszym pytaniem dla wszyst-

kich operatorów biogazowni jest: jakie 

świadectwa pochodzenia mogę otrzy-

mać, a co za tym idzie – za ile mogę je 

sprzedać?

Sposób obliczania ilości energii 

z wysokosprawnej kogeneracji, podany 

powyżej, jest jednakowy dla wszystkich: 

od największych elektrowni zawodowych 

począwszy, a skończywszy na najmniej-

szych biogazowniach.

Jaki rodzaj świadectw pochodzenia 

z kogeneracji otrzyma jednostka kogenera-

cji zależy od łącznej mocy elektrycznej zain-

stalowanej źródła oraz stosowanego paliwa.

Wyróżnia się trzy rodzaje świa-

dectw pochodzenia z kogeneracji 

wysokosprawnej:

1) świadectwa „żółte” – wydawane dla 

jednostek o mocy zainstalowanej źró-

dła do 1 MW, niezależnie od rodzaju 

zużywanego paliwa, a także dla jedno-

stek o mocy równej lub przekraczającej 

1 MW, ale spalających paliwa gazowe,

2) świadectwa „fioletowe” – wydawane dla 

jednostek wykorzystujących do produk-

cji metan ujmowany w kopalniach lub 

gaz powstały z przetwarzania biomasy,

3) świadectwa „czerwone” – dla jednostek 

niewymienionych powyżej.

O ile dla źródła o mocy elektrycznej 

zainstalowanej do 1 MW nie ma problemu 

z określeniem rodzaju świadectw („żółte”), 

to wątpliwości pojawiają się przy jednost-

kach o większej mocy.

Dla biogazowni należy rozpatrzeć defi-

nicję paliwa gazowego według ustawy [1]:

paliwa gazowe – gaz ziemny wysoko-
metanowy lub zaazotowany, w tym skro-
plony gaz ziemny oraz propan-butan lub 
inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za 
pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolni-
czy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Biogaz rolniczy został zatem zakwa-

lifikowany wprost jako paliwo gazowe. 

W przypadku biogazu innego niż rolniczy 

należy rozważyć, czy spełnia on definicję 

paliwa gazowego. Aby taki gaz był uznany 

za paliwo gazowe, musi być przesyłany za 

pomocą sieci gazowej oraz w uproszcze-

niu przez koncesjonowane przedsiębior-

stwo gazownicze. Ponieważ nie można 

mówić o sieci gazowej w przypadku 

rurociągów technologicznych na bioga-

zowni, stąd biogaz inny niż rolniczy nie 

spełni definicji paliwa gazowego. Dlatego 

w przypadku wytwarzania energii elek-

trycznej w kogeneracji z gazu wysypisko-

wego lub biogazu z oczyszczalni ścieków 

można otrzymać świadectwa „fioletowe” 

(gaz z przetwarzania biomasy).

Czym, zgodnie z definicją, jest biogaz 

rolniczy?

Biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzy-
mywane z surowców rolniczych, produktów 
ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 
odchodów zwierzęcych, produktów ubocz-
nych lub pozostałości przemysłu rolno-spo-
żywczego lub biomasy leśnej w procesie fer-
mentacji metanowej [1].

Decydująca jest więc kwalifikacja sub-

stratu – należy ściśle spełniać wymagania, 

co jest szczególnie ważne w przypadku 

produktów i pozostałości przemysłu rol-

no-spożywczego. Używanie chociaż jed-

nego substratu niespełniającego defini-

cji skutkuje tym, że nie będzie to biogaz 

rolniczy.

Operator biogazowni, który złoży 

pierwszy wniosek o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji musi jeszcze 

pamiętać, że co roku czeka go sporządza-

nie rocznego sprawozdania, a akredyto-

wany weryfikator w czasie audytu musi 

potwierdzić prawidłowość zawartych 

w nim danych oraz zasadność składania 

wniosków o wydanie świadectw pocho-

dzenia z kogeneracji.
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[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 

89, poz. 625 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 

sposobu obliczania danych podanych 

we wniosku o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji oraz szcze-

gółowego zakresu obowiązku uzy-

skania i przedstawienia do umorze-

nia tych świadectw, uiszczania opłaty 

zastępczej i obowiązku potwierdza-

nia danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w wysoko-

sprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 185, poz. 1314)
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Biogazownie rolnicze
Rozwój biogazowni jest jednym z najważniejszych celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do 

2030”. Zapisano w niej wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15%, a na rynku 

paliw transportowych do 2020 r. o 10%.
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Produkcja i energetyczne wykorzystanie 

biogazu rolniczego jest jedną z najko-

rzystniejszych metod pozyskiwania ener-

gii odnawialnej, która stopniowo zaczyna 

cieszyć się coraz większym zainteresowa-

niem także w Polsce. Rozwijając ten sek-

tor, powinniśmy skorzystać z doświad-

czeń państw, takich jak Dania, Austria czy 

Niemcy, w których technologia bioga-

zowa jest rozpowszechniona i stosowana 

z powodzeniem od wielu lat. 

Rada Ministrów 13 lipca 2010 r.  przy-

jęła dokument pt. Kierunki rozwoju bio-

gazowni rolniczych w Polsce w latach 

2010–2020. W dokumencie tym wska-

zano optymalne warunki do rozwoju 

instalacji wytwarzających biogaz rolni-

czy, który ma być wykorzystywany do 

produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

W ocenie rządu rozwój instalacji bio-

gazowych wpłynie na poprawę bez-

pieczeństwa energetycznego poprzez 

wzrost zaopatrzenia w energię pocho-

dzącą z OZE. Instalacje takie umożliwią 

dostawy biogazu rolniczego nie tylko do 

gospodarstw domowych, ale również do 

wsi i miasteczek oraz podmiotów gospo-

darczych. Wartością dodaną takiego kie-

runku rozwoju jest aktywizacja gospodar-

cza wsi wraz ze wzrostem zatrudnienia na 

małych rynkach lokalnych. Biogazownie 

są również szansą na wytworzenie istot-

nych ilości energii elektrycznej i cieplnej 

z surowców niekonkurujących z rynkiem 

żywnościowym jako produkty uboczne 

przemysłu rolno-spożywczego. Warto 

w tym miejscu podkreślić, że biogazow-

nie rolnicze wpłyną na wzrost dochodów 

rolników poprzez wykorzystanie właśnie 

tych pozostałości przemysłu rolno-spo-

żywczego. Nie spowodują ponadto znisz-

czeń w środowisku naturalnym. Oce-

nia się, że dzięki biogazowniom możliwe 

będzie zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla w wysokości 3,4 mln ton rocznie.

 Ważne jest również to, że odnawialne 

źródła energii w postaci instalacji bio-

gazowych mogą powstawać na obsza-

rach Natura 2000, nie stanowiąc przy tym 

zagrożenia dla środowiska. 

Szacuje się, że w Polsce może zostać 

wytworzone ok. 1,7 mld m3 biogazu rocz-

nie. Taka ilość biogazu po oczyszczeniu 

mogłaby pokryć ok. 10%  zapotrzebowa-

nia na gaz lub nawet w całości zabezpie-

czyć potrzeby odbiorców z terenów wiej-

skich oraz dostarczyć dodatkowo 125 tys. 

MWh energii elektrycznej i 200 tys. MWh 

energii cieplnej. 

Nakłady inwestycyjne niezbędne do 

budowy jednej biogazowi (wraz z instala-

cją oczyszczającą) o mocy 1 MWe (wytwa-

rzającej rocznie ok. 3,5–3,8 mln m3 bio-

gazu o wysokich parametrach – zawartość 

matanu ok. 98%) wyniosą ok. 10–15 mln 

zł. W gestii inwestorów pozostanie kwe-

stia sposobu wykorzystania tego gazu 

– czy przez wtłoczenie do krajowej sieci 

dystrybucyjnej lub infrastruktury prze-

syłowo-dystrybucyjnej gazu administro-

wanego przez samorządy lokalne, czy 

przez wytworzenie energii elektrycznej 

lub cieplnej.

Nowelizacja ustawy Prawo Energe-

tyczne z 8 stycznia 2010 r. nałożyła na 

przedsiębiorstwa energetyczne, któ-

rymi są również przedsiębiorstwa obrotu 

gazem, obowiązek uzyskania i przedsta-

wienia prezesowi URE świadectwa pocho-

dzenia energii elektrycznej wytworzonej 

z OZE bądź uiszczenia opłaty zastępczej. 

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace 

nad rozporządzeniem w sprawie potwier-

dzania danych dotyczących ilości wytwa-

rzanego biogazu rolniczego wprowadza-

nego do sieci dystrybucyjnej gazowej, 

które określi m.in.:

• sposób przeliczania ilości wytworzo-

nego biogazu rolniczego na ekwi-

walentną ilość energii elektrycz-

nej (otrzymywanie tzw. brązowych 

certyfikatów),

• parametry jakościowe biogazu rolni-

czego wprowadzonego do sieci dystry-

bucyjnej gazowej i warunki przyłącze-

nia do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Rozwój rynku biogazowego w Polsce 

i jego kształt uzależniony jest w dużym 

stopniu od oczekiwanych w niedalekiej 

przyszłości decyzji politycznych i zmian 

prawnych.

Obserwuje się rosnące zainteresowa-

nie zarówno deweloperów, jak i inwe-

storów budową biogazowni rolniczych 

w Polsce. Dalszy dynamiczny rozwój jest 

jednak ściśle uzależniony od mecha-

nizmów wsparcia czy usunięcia barier 

prawnych i organizacyjnych. Do zreali-

zowania ambitnego hasła „2000 bioga-

zowni, każda o mocy 1 MW” zawartego 

w Programie Rozwoju Biogazowni Rol-

niczych konieczny będzie rozwój kadr, 

specjalistów w zakresie biogazu, którzy 

pomogą inwestorom w przygotowaniu 

inwestycji, a następnie w ich prawidłowej 

eksploatacji.

Źródła: 
• EC BREC IEO

• Ministerstwo Gospodarki

• „Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie” 

Poradnik MAE we współpracy z EC BREC IEO

Tab. 1. Parametry paliw gazowych (źródło: EC BREC IEO)

Tab. 2. Zakładane poziomy produkcji energii elektrycznej brutto z biogazu do 2020 r. Cel dla Niemiec 

na 2020: 23438 GWh (3796 MW). Cel dla Polski na 2020: 4018 GWh (980 MW). Źródło: EC BREC IEO

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia

Parametr Biogaz Biometan Gaz ziemny

Metan 45-75% 94-99% 93-98%

Dwutlenek wegla 28-45% 0,1-4% 1%

Azot <3% <3% 1%

Tlen <2% <1% -

Siarkowodór <10 ppm <10 ppm -

Amoniak ilości śladowe ilości śladowe -

Etan - - <3%

Propan - - 0,20%

Wartość kaloryczna
Zazwyczaj 6 kWh/m3 w zależności 

od użytych substratów 5,5-7,7 kWh/m3 10,2-10,9 kWh/m3 ok. 9-11 kWh/m3
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BIOMASA / przegląd

ABC 
bioenergetyki

Biomasa 
to ulegające biodegrada-

cji substancje pochodze-

nia roślinnego lub zwie-

rzęcego, pochodzące 

z produktów, odpadów 

oraz pozostałości z pro-

dukcji rolnej i leśnej, 

a także z przemysłu prze-

twarzającego ich pro-

dukty oraz inne części 

odpadów.

Biogaz 
gaz palny będący pro-

duktem fermentacji ana-

erobowej związków 

pochodzenia organicz-

nego, oraz częściowo 

ich gnicia, powstający 

w biogazowni.

Bioetanol (C2H5OH) 
najczystsza postać alko-

holu etylowego, uzy-

skiwanego w procesie 

odwadniania spirytusu, 

produkowanego z surow-

ców pochodzenia rolni-

czego. Etanol powstaje 

w wyniku fermenta-

cji skrobi lub fermenta-

cji cukrów i procesów 

destylacji.

Biometanol (CH3OH) 
alkohol metylowy wytwa-

rzany z biomasy roślinnej. 

Metanol otrzymuje się 

w wyniku suchej destyla-

cji materiału roślinnego, 

a także gazu syntezo-

wego uzyskiwanego na 

drodze pirolizy.

Biodiesel 
paliwo ciekłe do silni-

ków z zapłonem samo-

czynnym zawierające 

w 100% metylowe (lub 

etylowe) estry kwasów 

tłuszczowych.

Zrębki 
ścinki drewna o długości, 

mierzonej zgodnie z kie-

runkiem włókien, od 5 do 

50 mm.

4/201138

Grupa Energa rozpoczęła w Elblągu budowę 

bloku opalanego biomasą. Wartość inwestycji 

szacowana jest na ponad 200 mln zł – podała 

Energa w komunikacie prasowym.

Podstawowym paliwem stosowanym 

w elbląskiej elektrociepłowni będą pellety ze 

słomy. Blok będzie produkował w skojarzeniu 

„zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na 

potrzeby mieszkańców Elbląga.

Nominalna moc bloku, przy pracy w kon-

densacji, wynosić będzie ponad 25 MWe (dla 

planowanej wydajności kotła 90 t/h pary 

i sprawności produkcji energii elektrycznej 

brutto ponad 34%).

Planowana roczna produkcja energii elek-

trycznej wyniesie ponad 200 tys. MWh oraz 

796 tys. GJ ciepła. Inwestycja pozwoli spółce 

zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 

atmosfery o około 155 tys. ton rocznie.

„Inwestycja jest elementem realizacji poli-

tyki energetycznej kraju, gdyż przyczynia 

się do zwiększenia udziału energetyki odna-

wialnej w krajowym bilansie energetycznym. 

Jest też realizacją strategii Grupy Energa, 

która jako lider w zakresie energetyki odna-

wialnej, kontynuuje ten kierunek rozwoju. 

Ekologiczny wymiar tej inwestycji zwięk-

sza fakt, iż jest +skrojona+ pod lokalny rynek 

podaży surowca, co oznacza, że już na etapie 

transportu emisja dwutlenku węgla będzie 

ograniczona do minimum” – powiedział cyto-

wany w komunikacie Mirosław Bieliński, pre-

zes Energi.

Generalnym wykonawcą bloku elektro-

ciepłowni jest Mostostal Warszawa. Funkcję 

inżyniera kontraktu pełnić będzie spółka 

Energotechnika Energorozruch.

Źródło: PAP

Energa rozpoczęła budowę 
bloku na biomasę 
za ponad 200 mln zł

Zakupiłem w markecie pelety i niestety oka-
zały się bardzo słabej jakości. Granulki 
się rozłamywały i blokowały w podajniku. 
Dodatkowo zauważyłem nadmierne zużycie 
peletu. Jak mogę się ustrzec przed takimi pro-
duktami o słabej jakości?

Niestety w Polsce nie ma norm określających, 

jakość peletu, dlatego zdarzają się na rynku pro-

ducenci oferujący produkty słabej jakości, pelety 

o zbyt wysokiej zawartości popiołu i wilgoci oraz 

niskiej kaloryczności. Jednym ze sposobów uni-

kania produktów słabej, jakości jest wybór peletu 

certyfikowanego na zgodność z zagranicznymi 

normami. Najbardziej popularne normy to: 

Niemiecki DIN 51731 oraz DIN plus
Austriacki Ö-Norm M 7135 

Pytanie do redakcji

Bogdan Szymański
Redakcja GLOB Energia

Szwedzki SS 18 71 20
Należy dodać, że DIN plus to jedna z najbardziej 

restrykcyjnych norm na zgodność, z którą certy-

fikowane są pelety coraz większej liczby polskich 

producentów. 

Czy prawdą jest, że popiół z brykietu ze słomy 
może się spiekać i zniszczyć kocioł?
 
Popiół ze słomy cechuje się niską temperaturą 

topnienia ze względu na dużą zawartość metali 

alkalicznych. W wyniku tego mogą występo-

wać kłopoty ze spiekaniem szlaki. Dodatkowo 

słoma zawiera w swym składzie chlor, który może 

powodować korozję, szczególnie na powierzch-

niach kotła o wysokich temperaturach. 
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