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Przedmowa 

Akademia Słońca, realizując projekt opracowania i wy-
dania publikacji pt. „Perspektywy rozwoju biogazowni 
na terenach wiejskich województwa śląskiego” zakłada 
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
woj. śląskiego, prowadzących gospodarstwa rolne, na 
temat możliwości zagospodarowania odpadów oraz 
surowców biodegradowalnych w nowoczesnych insta-
lacjach biogazowych w tym w mikroinstalacjach.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Zakładając Akademię Słońca, wierzyłem, że możemy realnie wpłynąć na stan na-
szego środowiska naturalnego i co za tym idzie, naszej planety. Szczególnie mocno intere-
sowały mnie kwestie ekoenergetyki. Wiara ta z czasem zbliżyła ze sobą szereg ludzi, entu-
zjastów i pasjonatów zielonej gospodarki. Szeroki wachlarz zagadnień jakimi się zajęliśmy, 
od kwestii edukacyjnych poprzez doradztwo ekoenergetyczne po działania w ramach zie-
lonego marketingu, utwierdziły nas w przekonaniu, że nasza praca jest potrzebna polskiej 
gospodarce i  służy przede wszystkim dobru społeczeństwa. Dogłębnie zbadaliśmy istotę 
zrównoważonego rozwoju, implementując rozwiązania w tym zakresie w szerokim gronie 
interesariuszy. Z radością możemy pochwalić się efektami naszej pracy.

Nigdy nie byliśmy sami. Nasze działania wspierały lokalne grupy ekologiczne, organi-
zacje samorządowe, szkoły i przedsiębiorcy. W 2011 roku przeprowadziliśmy pierwszy, kom-
pleksowy projekt z zakresu ekoedukacji dla ponad 500 mieszkańców Wielkopolski, skąd po-
chodzi Akademia Słońca. Projekt realizowaliśmy we współpracy z WFOŚiGW w Poznaniu. 
W trakcie realizacji zebraliśmy bardzo obszerną bazę opinii w zakresie OZE, co pozwoliło 
nam opracować obszerny raport opisowy. Raport trafił do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanowi ważny głos w ogólnopolskiej debacie o przyszło-
ści ekoenergetyki w naszym kraju. Uczestnicy tego projektu bardzo aktywnie zaczęli rozwijać 
OZE w sercach swoich lokalnych społeczności, angażując młodych do aktywnego działania, 
wiedząc że to właśnie ta grupa jest szczególnie istotna w budowaniu długoletniego planu 
rozwoju i poprawy sytuacji środowiska naturalnego w naszej ojczyźnie.

W połowie 2015 roku zakończyliśmy realizację 9 ogólnopolskich projektów w ramach 
konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem: „Zielone światło”. 

W projektach tych wzięło udział ponad pół tysiąca przedsiębiorstw, kilka tysięcy 
osób. Setki godzin szkoleń, liczone w  tysiącach godziny doradztw. Celem nadrzędnym 
„Zielnego światła” było przybliżenie polskim firmom możliwości płynących z zastosowań 
zielonych rozwiązań, odnawialnych źródeł energii, środków unijnych na ich finansowa-
nie. Najważniejszym jednak było uświadomienie jak ważnym elementem współczesnego 
przedsiębiorstwa są ekoinnowacyjne rozwiązania dostępne na świecie, których wdrożenie 
bezpośrednio wypływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki. Zdobyte w tym 
dwuletnim okresie doświadczenie otworzyło nam nowe przestrzenie działań i w naturalny 
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sposób zwiększyło świadomość potrzeby rynku OZE. Jestem przepełniony dumą, że cały, 
zaangażowany w realizację tych projektów zespół z pełną powagą i determinacją dokonał 
tego działa, które śmiało mogę opisać jako sukces. Korzystając z okazji pragnę im w tym 
miejscu ponownie podziękować. 

Równolegle do tych działań Akademia Słońca zaangażowała się w projekt realizo-
wany przez Polską Agencję Zarządzania Energią „Kampania informacyjno-edukacyjna 
Zmień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie”, współfinansowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nasi 
Specjaliści przeprowadzili 30 szkoleń w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 6 debat w sa-
morządach w  województwie wielkopolskim i  lubuskim. Spotkania te, wsparte bardzo 
ciekawymi materiałami szkoleniowymi, spotkały się z  dużym zainteresowaniem, ale 
również z szeregiem wątpliwości. Co ciekawe, młodzież biorąca udział w tej Kampanii 
bardzo optymistycznie przyjęła kwestię Biogazowni, szczególnie uczniowie szkół rolni-
czych byli zainteresowani i  deklarowali chęć wybudowania w  swoich gospodarstwach 
mikrobiogazownii. Inaczej trochę sytuacja wyglądała na spotkaniach w samorządach. 
Tutaj duży nacisk kładziony był na kwestie formalne oraz oczywiście finansowe. Zauwa-
żalna była różnica pokoleniowa w podejściu do kwestii inwestycyjno-oszczędnościowych. 
Tym bardziej, myśląc o przyszłości biogazowni w Polsce, cieszę się, że młode pokolenia 
postrzegają te rozwiązania tak pozytywnie. 

Osobiście zostałem również zaproszony do udziału w  stworzeniu sieci eksper-
tów w  zakresie prowadzonych rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji w  biogazownie (NFOŚiGW wspólnie z  Urzędem Marszał-
kowskim w Lublinie). Opublikowane wyniki pracy całego zespołu stanowią ważny wkład 
w rozwój biogazowni w Polsce Wschodniej. Jestem szczególnie zadowolony, że mogłem 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ grupę fachowców jaką stworzyliśmy mogę 
śmiało nazwać grupą specjalistów najwyższej klasy.

Aktualnie oddajemy w Państwa ręce kolejne nasze dzieło. Jest to owoc pracy zespo-
łu kierowanego przez pana Jakuba Kaniewskiego, pod redakcją pani Barbary Bartczak, 
którzy szczególnie zasługują na słowa uznania, gdyż ich zaangażowanie i bardzo wysoki 
poziom merytoryczny przekonał nie tylko mnie, ale również Zarząd WFOŚiGW, który 
współfinansuje tę pracę. 

Liczę na to, że finalna wersja, z jaką możecie Państwo się zapoznać, będzie dla was 
równie interesująca jak dla mnie. Z pełną świadomością podpisuję się pod tym wstępem 
zachęcając wszystkich do aktywnego rozwoju ekoenergetyki w naszym wspaniałym kra-
ju. Nie zawsze jest to droga usłana różami, często można spotkać się z brakiem zrozumie-
nia i chęci podzielenia naszej wizji, ale nie jest to pierwsza sprawa w historii ludzkości, 
która na początku wymaga ekstremalnego zaangażowania nielicznej grupy entuzjastów 
by z czasem stać się standardem, bez którego ludzkość nie potrafiłaby żyć. Tego życzę 
biogazowniom w Polsce i na całym świecie.”

Krzysztof Frąszczak
Prezes Akademii Słońca



Wprowadzenie
Jakub Kaniewski

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym również instalacji biogazowych, 
wynika z faktu aktywnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska proponuje, żeby 
do 2030 roku, aż 27% energii produkowanej w Europie pochodziło z energii przyjaznej 
środowisku. W odniesieniu do Polski spełnienie wymagań nakładanych przez Unię 
Europejską jest możliwe m.in. poprzez rozwój i budowę biogazowni rolniczych. Prze-
mawia za tym m.in. fakt wykorzystywania przez te instalacje substratów pochodzenia 
rolniczego oraz z przetwórstwa rolno-spożywczego, ponadto biogazownie są uważa-
ne za najstabilniejsze ze źródeł OZE. Przyjmuje się, że biogazownia dostarcza energię 
elektryczną do sieci przez ponad 8300 godzin w roku (8760 godzin = rok), w porów-
naniu do elektrowni wiatrowej generującej prąd przez 2700 godzin jest to znaczna 
różnica. Nieobiektywnym jest więc porównywanie różnych instalacji OZE uznając za 
jedyne kryterium moc zainstalowanej instalacji. Jednocześnie wytwarzanie energii 
elektrycznej w elektrowni wiatrowej oraz fotowoltaicznej jest zależne od warunków 
pogodowych, przez co produkcja energii jest mniej przewidywalna, w odróżnieniu od 
instalacji biogazowej, w której problem z brakiem przewidywalności produkcji ener-
gii elektrycznej praktycznie nie istnieje. Warto również zwrócić uwagę na to, że brak 
przewidywalności produkcji energii elektrycznej niesie poważne konsekwencje dla 
operatora energetycznego, który zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość mocy 
w systemie elektroenergetycznym.



Budowa biogazowni rolniczej
Jakub Kaniewski

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma dwóch takich samych biogazowni rolniczych. 
Czynnikami warunkującymi tak silne zróżnicowanie są: wielkość instalacji, objętość 
komór fermentacyjnych, podajniki, mieszadła i inne elementy instalacji, które dobie-
rane są pod substrat, wykorzystywany przez biogazownię. 

W dalszej części rozdziału zostanie zaprezentowana budowa typowej biogazowni 
rolniczej o mocy 1 MW. 

Budowa biogazowni rolniczej (1MW)
Biogazownia rolnicza to instalacja złożona z wielu powiązanych ze sobą elementów 
składowych, w której można wyróżnić: 

a) Magazynowanie substratu – część substratu przeznaczonego do biogazowni gro-
madzi się okresowo w czasie odpowiadającym np. zbiorom poszczególnych ro-
ślin lub kontraktowym dostawom substratu. Z tego powodu istnieje konieczność 
zapewnienia odpowiednich miejsc na składowanie substratu, takich jak np. płyty 
na kiszonkę, magazyny oraz zbiorniki na surowce płynne. 

b) Obróbka wstępna substratu i dozowanie substratu do komory fermentacyjnej – 
zaleca się, aby dozowany do biogazowni substrat posiadał odpowiednie roz-
drobnienie, jak również był czysty pod względem mechanicznym i chemicznym. 
Z tego względu stosuje się odpowiednie maceratory, sita, kraty, układ do higie-
nizacji lub sanitacji. „Czysty” substrat dozowany jest do komory fermentacyjnej 
w zależności od konsystencji pompą lub podajnikiem ślimakowym. 

c) Komora fermentacyjna – w Polsce najczęściej buduje się stosunkowo niskie ko-
mory fermentacyjnie na planie koła o dużej średnicy. Komora na ogół zbudo-
wana jest z dwóch warstw blachy stalowej - wewnętrznej gładkiej i zewnętrznej 
perforowanej, pomiędzy którymi znajduje się izolacja cieplna celem zminimali-
zowania strat ciepła. Komora fermentacyjna wyposażona jest w mieszadło osa-
dzone pionowo lub pod kątem. Mieszadło podczas pracy zapobiega tworzeniu 
się kożucha na wierzchniej warstwie pulpy fermentacyjnej oraz powoduje rów-
nomierne rozprowadzanie bakterii fermentacji metanowej po całej komorze fer-
mentacyjnej. Ponadto komora fermentacyjna musi być wyposażona w detektor 
i wyłapywacz piany oraz miernik poziomu pulpy fermentacyjnej w komorze. Ce-
lem kontrolowania poprawności procesu fermentacji metanowej komora wypo-
sażona jest w wziernik oraz kraniki spustowe pulpy fermentacyjnej umieszone na 
różnych poziomach, dzięki którym można pobierać próbki pulpy fermentacyjnej 
do badań laboratoryjnych. Zadaszenie komory fermentacyjnej stanowi najczę-
ściej zbiornik na biogaz. W  zależności od technologii fermentacji metanowej 
stosuje się jedną lub kilka komór fermentacyjnych. W przypadku pojedynczej 
komory cały proces zachodzi w  objętości jednej komory. Przy wykorzystaniu 
dwóch komór zazwyczaj I  i  II faza procesu, które posiadają nieznacznie inne 
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warunki optymalne są wydzielone w jednej komorze a faza III i IV przebiegają 
w drugiej komorze fermentacyjnej.

d) Zbiornik na biogaz – zgodnie z przyjętym trendem, zbiorniki na biogaz lokowa-
ne są bezpośrednio nad komorą fermentacyjną w postaci elastycznej membrany. 
Dzięki takiej lokalizacji zbiornika produkowany w komorze biogaz bezpośrednio 
znajduje się w zbiorniku. Celem zapobieżenia skutkom zbyt niskiego lub wyso-
kiego ciśnienia instalacja wyposażona jest w odpowiednie mierniki oraz urzą-
dzenia zapobiegające skutkom niekorzystnej wielkości parametru. Największym 
zagrożeniem jest podwyższone ciśnienie w komorze fermentacyjnej, które może 
doprowadzić do rozerwania membrany. By temu zapobiec stosuje się zawór bez-
pieczeństwa wraz z  pochodnią spalającą nadmiar gazu wraz z  przerywaczem 
płomienia, który zapobiega przedostaniu się ognia do wnętrza instalacji. Do 
budowy zbiornika magazynującego nad komorą fermentacyjną wykorzystuje się 
również blachę stalową. Zbiorniki na biogaz zlokalizowane nad komorą fermen-
tacyjną nazywamy „mokrymi”. Istnieje również możliwość magazynowania bio-
gazu w zbiornikach „suchych”, stanowiących osobną konstrukcję, będąca często 
elastycznym balonem lub poduszką.

e) System ogrzewania – fermentacja metanowa najczęściej stosowana w biogazow-
niach przebiega w zakresie temperatur mezofilnych, wymagających podgrzewa-
nia komory fermentacyjnej. Ciepło niezbędne do ogrzania komory fermentacyj-
nej odbierane jest z systemu chłodzenia silnika wykorzystywanego w biogazow-
ni. W celu rozprowadzenia ciepła w komorze fermentacyjnej stosuje się wymien-
niki ciepła rozmieszczone wzdłuż ścian bocznych komory fermentacyjnej oraz 
wewnątrz mieszadła. 

f) Instalacja gazowa – wytworzony w procesie fermentacji metanowej biogaz w for-
mie pierwotnej nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania jako paliwo do 
silnika spalinowego. Wynika to z racji zawartych w nim domieszek, które mo-
głyby uszkodzić maszynę. Dlatego istnieje konieczność oczyszczenia biogazu, 
m.in. z siarkowodoru oraz jego odwodnienia. Siarkowodór usuwa się przez za-
stosowanie złoża z  rudy darniowej, która ma właściwości absorbujące ten gaz 
lub z wykorzystaniem złoża biologicznego z drobnoustrojami wykorzystującymi 
siarkowodór. Mniej popularną metodą ze względu na wysoki koszt inwestycji 
jest kolumna filtracyjna zawierająca związki żelaza oraz węgla aktywnego filtru-
jące siarkowodór. Zawartość siarkowodoru w biogazie redukuje się do możliwie 
najniższego poziomu. Ponadto instalacja posiada odpowiednie rurociągi zapew-
niające transport biogazu ze zbiornika do silnika. 

g) Zbiornik do magazynowania pofermentu – Ustawa o Nawozach i Nawożeniu ze-
zwala na stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej lub 
płynnej w okresie od 1 marca do 30 listopada, jednak przez stosowaną prakty-
kę dwukrotnego nawożenia użytków rolnych w ciągu roku istnieje konieczność 
posiadania zbiornika na poferment zapewniającego możliwość magazynowania 
przynajmniej 6 miesięcznej produkcji pofermentu. Do tego celu często stosuje się 
również tzw. laguny. 
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Proces fermentacji metanowej nigdy nie zachodzi w  pełni wewnątrz komory 
fermentacyjnej, z  tego względu mogą być stosowane zbiorniki na poferment 
z membraną, przez co produkcja biogazu może wzrosnąć nawet o kilkanaście 
procent. 

h) Silnik do skojarzonego wytwarzania energii – obecnie najczęściej stosuje się 
tłokowe silniki kogeneracyjne zapewniające generowanie zarówno energii elek-
trycznej, jak i cieplnej. Nowe instalacje biogazowe wprowadzają układ trigenera-
cyjny, umożliwiający również produkcję chłodu, poprzez tzw. technologię wody 
lodowej, dzięki której następuje konwersja ciepła w  chłód. Mniej popularnym 
rozwiązaniem jest wykorzystywanie turbin, które wykazują mniejszą sprawność 
elektryczną oraz cieplną. Zaletą turbin jest mniejsza masa układu. 

i) Instalacja elektroenergetyczna – biogazownia, jako elektrownia musi posiadać 
przyłącze do Głównego Punktu Złączeniowego (GPZ). Ważne jest, aby przy 
wyborze lokalizacji biogazowni wybrać miejsce, które leży stosunkowo blisko 
(kilkaset metrów) od GPZ, ponieważ budowa linii elektroenergetycznej jest 
kosztowna. Niezbędne jest również posiadanie stacji transformatorowej zapew-
niającej uzyskanie napięcia zgodnego z  napięciem sieci przesyłowej. Ponadto 
w instalacji znajdują się liczniki, urządzenia do chłodzenia generatorów, a także 
instalacja odgromowa, przeciwpożarowa oraz przeciwprzepięciowa. 

j) Instalacja wodno-kanalizacyjna – instalacja powinna posiadać przyłączenia do 
sieci wodnej i kanalizacyjnej.

k) Aparatura kontrolno pomiarowa – chcąc w sposób efektywny prowadzić proces 
fermentacji metanowej, a w razie potrzeby reagować na zmiany zachodzące we-
wnątrz komory fermentacyjnej, zaleca się instalowanie odpowiedniej aparatury 
pomiarowej. Spośród badanych parametrów szczególną uwagę należy zwrócić 
na ilość dozowanego substratu, wartość pH, temperature, poziom wytwarzania 
piany, ilość biogazu oraz jego skład. Celem dokładnego określenia parametrów 
procesu zaleca się badać również potencjał REDOX, zawartość amoniaku oraz 
lotnych kwasów tłuszczowych. Tym bardziej, że laboratoryjne określenie tych 
czynników jest swoistym systemem wczesnego ostrzegania przed zmianą pH, 
którego obniżenie może doprowadzić do zahamowania lub wyginięcia populacji 
drobnoustrojów odpowiedzialnych za proces fermentacji metanowej.

l) Inne – z uwagi na wielkość instalacji i  ilość surowca zadawanego dziennie do 
komory fermentacyjnej, konieczne jest posiadanie ciężkiego sprzętu jakim jest 
np. ciągnik z ładowaczem czołowym. 

 Ze względu na wartość instalacji stosuje się również monitoring obiektu. 
m) Biuro i pomieszczenia socjalne – instalacja biogazowa o mocy 1 MW średnio 

zatrudnia ok. 8 osób. 
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Budowa kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej (10 kW)
Wraz z wprowadzeniem Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w roku 2015 otwo-
rzyła się perspektywa rozwoju rynku mikroinstalacji OZE. Zgodnie z  rozdziałem 4 
ustawy poświęconej mechanizmom wspierającym wytwarzanie energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, ustanawia się dofinansowanie dla mikroinstalacji OZE 
(do 10 kW) w postaci stałych stawek gwarantowanych (ang. feed in tariff), wynoszą-
cych od 0,55 zł do 0,75 zł za kWh. Stawka ta będzie zagwarantowana na okres 15 lat, 
a uzyskanie pomocy publicznej w formie FIT będzie możliwe od 01.01.2016. 

Idea kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej polega na umieszczeniu całej in-
stalacji wewnątrz kontenera morskiego. W centralnej części takiego kontenera znaj-
duje się komora fermentacyjna wraz z mieszadłem. Zbiornik komory fermentacyjnej 
oraz mieszadło są wyposażone w wymiennik ciepła podgrzewający pulpę fermenta-
cyjną, a nad komorą fermentacyjną zlokalizowany jest elastyczny zbiornik na wytwa-
rzany biogaz. Z jednej strony komory fermentacyjnej znajduje się silnik kogeneracyjny 
wraz z instalacją odsiarczającą oraz odwadniającą biogaz, natomiast po drugiej stronie 
znajduje się aparatura służąca do podawania substratu. Składa się ona z wagi tensome-
trycznej, podajnika ślimakowego, pompy, kosza zasypowego oraz sterownika odpo-
wiedzialnego za systematyczne zadawanie odpowiedniej dawki substratu. 

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, że najbardziej opłacalnym wariantem Inwe-
stycji w KMR jest wykorzystanie substratu, który w gospodarstwie bądź w przetwórni 
klasyfikowany jest jako produkt odpadowy.

1. Przygotowanie i dozowanie substratu
2. Komora fermentacyjna
3. Zbiornik na biogaz
4. Mieszadło
5. Zbiornik na poferment
6. Oczyszczanie biogazu
7. Spalanie biogazu w kogeneracji

Schemat 1. Budowa biogazowni rolniczej (Jakub Kaniewski)



Proces fermentacji metanowej 
Jakub Kaniewski

Fermentacja metanowa jest procesem mikrobiologicznego rozkładu substancji or-
ganicznej zachodzącym we wnętrzu komory fermentacyjnej biogazowni. Proces ten 
zachodzi przy udziale beztlenowych bakterii metanogennych. W wyniku tego proce-
su złożone substancje organiczne, będące swoistym pożywieniem bakterii biorących 
udział w procesie, zostają przekształcone w biogaz zawierający metan oraz ditlenek 
węgla, będący produktem metabolizmu tych bakterii. W procesie tym, jak wspomnia-
no wcześniej powstaje również pulpa pofermentacyjna, którą można zagospodarować 
m.in. jako dobrej jakości nawóz.

Fermentacja metanowa to naturalny proces występujący w środowisku. Czyn-
nikami sprzyjającymi (koniecznymi) rozwojowi baterii metanogennych jest wilgotne 
środowisko pozbawione dostępu tlenu, bogate w materię organiczną, a  także posia-
dające stałą temperaturę. Miejscami takimi są np. pola ryżowe, torfowiska, dna mórz, 
wysypiska śmieci oraz żołądki przeżuwaczy. 

Przebieg i warunki prowadzenia procesu fermentacji metanowej
W procesie fermentacji metanowej można wydzielić cztery fazy, z których każda prze-
biega przy udziale innych grup mikroorganizmów, przy ściśle określonych warunkach 
środowiska. 

Faza I  hydrolityczna – Produkty trafiające do biogazowni z  biochemicznego 
punktu widzenia są złożonymi związkami organicznymi (węglowodany, białka, lipidy) 
zbudowanymi z długich rozgałęzionych łańcuchów, składających się z wielu amino-
kwasów, kwasów tłuszczowych oraz cukrów. Istotę tej fazy można porównać do działa-
nia nożyczek lub blendera, który rozcina wiązania pomiędzy poszczególnymi składni-
kami łańcucha. Proces ten zachodzi przy udziale bakterii hydrolitycznych, które przy 
pomocy wydzielanych enzymów litycznych trawią substrat. Efektem ich działania jest 
rozdrobnienie wsadu komory fermentacyjnej do konsystencji pulpy, w  której skład 
wchodzą już proste związki organiczne tj. kwasy tłuszczowe, cukry, aminokwasy oraz 
gliceryna. 

Faza II acydogeneza – nazywana również fazą zakwaszania. Produkty fazy hy-
drolitycznej, a więc kwasy tłuszczowe, cukry, aminokwasy oraz gliceryna przy udziale 
bakterii kwasowych obecnych w tej fazie są przerabiane na związki o jeszcze prostszej 
budowie. Głównym produktem tej fazy są kwasy organiczne - kwas masłowy, kwas 
propionowy oraz kwas octowy. Oprócz kwasów tłuszczowych będących głównym 
produktem tej fazy, w niewielkiej ilości wytwarza się kwas mlekowy, alkohol, dwutle-
nek węgla oraz wodór. Powstały w tej fazie kwas octowy, ditlenek węgla oraz wodór 
są pierwszymi prekursorami biogazu. Wytworzone kwasy organiczne zmieniają śro-
dowisko komory fermentacyjnej prowadząc do obniżenia: odczynu oraz potencjału 
redukcyjno-oksydacyjnego. Wskutek wytworzenia Lotnych Kwasów Tłuszczowych 
(LKT) zmianie ulega również alkaiczny potencjał buforowy LKT/OWN, będący sto-
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sunkiem zawartości LKT i OWN w komorze fermentacyjnej. Warunkiem niezbędnym 
do ciągłości procesu jest środowisko beztlenowe. 

Faza III octanogeneza – W tej fazie dzięki obecności bakterii octowych nastę-
puje kolejny rozkład produktów wcześniejszych faz do związków o prostszej budowie, 
jakimi są kwas octowy, wodór oraz ditlenek węgla. Wyróżnia się tutaj heterotroficzne 
bakterie octowe, produkujące kwas octowy z glukozy oraz autotroficzne bakterie, któ-
re wytwarzają kwas octowy z wykorzystaniem węgla i wodoru.

Faza IV metanowa – jest ostatnim etapem procesu fermentacji metanowej. 
Obecne bakterie metanogenne, zużywając na swoje procesy metaboliczne kwas octo-
wy i wodór wytwarzają ditlenek węgla i metan. 

Materiał wyjściowy
(białka, weglowodany, białka proste)

Proste elementy organiczne
(aminokwasy, kwasy tłuszczowe, cukier)

Niższe kwasy
(kwas propionowy, kwas masłowy)

II Faza acidogenna (kwasogeneza)
(powstanie kwasu)

Pozostałe
(kwas mlekowy, alkohole, itp.)

III Faza acetogenna (octanogeneza)
(powstanie kwasu octowego)

Kwas octowy H2+ CO2

IV Faza metanogenna 
(powstanie biogazu)

Biogaz CH4+ CO2

I Faza hydroliza

Schemat 2. Proces fermentacji metanowej (Rafał Karaniewski)
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W uproszczeniu można przyjąć, że w  procesie fermentacji metanowej biorą 
udział cztery typy bakterii, które są charakterystyczne dla określonej fazy procesu. 
Każda grupa bakterii ma odmienne wymagania dotyczące środowiska, w jakim może 
bytować. Zasadnicza różnica pomiędzy rodzajami bakterii polega na tolerancji odczy-
nu (pH). Bakterie hydrolityczne i acydogenne należą do grupy acidofilnej, co oznacza, 
że optimum dla ich funkcjonowania leży w granicach pH od 4,5 do 6,3. Z drugiej stro-
ny bakterie octowe i metanowe są neutrofilne a ich optimum bytowania w środowisku 
jest najkorzystniejsze przy pH w zakresie od 6,8 do 7,5. Bakterie są bardzo wrażliwe 
na nieprzyjazne środowisko i nawet niewielka zmiana parametrów może wpłynąć na 
obniżenie ich populacji, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie produkcji bio-
gazu. Szczególnie bakterie metanowe warunkujące ilość wytwarzanego metanu są bar-
dzo wrażliwe na odczyn środowiska. Z tego względu w systemach biogazowych z jedną 
komorą fermentacyjną utrzymuje się odczyn w okolicach pH 6,8, który jest pewnym 
kompromisem pomiędzy optymalnymi warunkami bytowania wszystkich gatunków 
bakterii, a wydajnością metanową. Co prawda odczyn w granicach obojętnego obniża 
sprawność pierwszej i drugiej fazy, ale bakterie odpowiadające za przebieg tych fazy 
łatwiej potrafią się przystosować do niekorzystnego środowiska. 

Parametry procesu fermentacji metanowej
Temperatura 
Bakterie metanogenne wykazują aktywność w szerokim spektrum temperatur wyno-
szącym od 5°C do 70°C, jednak z niewielką sprawnością przy niskiej temperaturze. 
Generalnie im wyższa temperatura, tym reakcje chemiczne przebiegają szybciej, co 
przenosi się na krótszy czas procesu fermentacji. Jednak utrzymanie wyższej tempe-
ratury wymaga dostarczenia pewnej ilości ciepła, co zdecydowanie podnosi koszty 
działania biogazowni. Wyróżnia się następujące zakresy temperaturowe reakcji: 

• Psychrofilna (niskotemperaturowa) – optimum w zakresie 10-25°C
• Mezofilna (średniotemperaturowa) – optimum w zakresie 32-42°C 
• Termofilna (wysokotemperaturowa) – optimum w zakresie 52-55°C

Niska wydajność bakterii w zakresie temperatury psychrofilnej sprawia, że fer-
mentacja jest nieopłacalna dla instalacji, jednak często fermentacje w  tym zakresie 
prowadzi się w  licznych przydomowych biogazowniach, głównie w krajach azjatyc-
kich. W polskich instalacjach najczęściej stosuje się fermentację w warunkach tempe-
ratury mezofilnej. W tym zakresie temperatur uzyskuje się wysoką sprawność bakterii 
metanowych i nie jest konieczne intensywne podgrzewanie komory fermentacyjnej. 
Z kolei fermentacja termofilowa najczęściej jest wykorzystywana w cieplejszym kli-
macie np. w Hiszpanii, gdzie ze względów klimatycznych zmniejszają się straty ciepła 
przez przegrody komory fermentacyjnej. 

Uwodnienie
Zawartość wody w komorze fermentacyjnej jest kluczowym czynnikiem, wpływają-
cym nie tylko na prawidłowy rozwój mikroorganizmów, ale również na prawidłową 
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pracę zespołów instalacji biogazowych tj. pomp i mieszalników. Ze względu na uwod-
nienie wyróżniamy następujące typy fermentacji: 

• Fermentacja mokra – zawartość wody w komorze fermentacyjnej powinna wy-
nosić powyżej 85%, wartość niższa może doprowadzić do zapchania pompy oraz 
mieszalników. Większość biogazowni w Polsce pracuje w warunkach fermentacji 
mokrej.

• Fermentacja sucha – zawartość wody poniżej 85%.

Tlen 
Bakterie metanowe należą do grupy archeobakterii, uważane za najstarsze organizmy 
występujące na Ziemi. Ocenia się ich pojawienie na ok. czterech miliardów lat temu 
w czasach, kiedy ziemia nie posiadała jeszcze atmosfery zasobnej w tlen. Z tego wzglę-
du są one bezwzględnymi beztlenowcami, co oznacza, że już niewielka zawartość tlenu 
jest „zabójcza” dla tej grupy bakterii. Z  tego powodu konieczne jest utrzymywanie 
w komorze fermentacyjnej warunków beztlenowych, ponieważ już niewielka niesz-
czelność komory fermentacyjnej może doprowadzić do obumarcia ich całej populacji.

Oznacza to, że obecność w komorze fermentacyjnej bakterii hydrolitycznych 
oraz acydogennych wymusza bardzo niewielką tolerancję na obecność tlenu, którego 
niewielkie ilości w środowisku bakterie te potrafią zużyć.

Składniki pokarmowe
Instalację biogazowni można porównać do organizmu żywego np. krowy. Dlatego 
biogazownia tak samo, jak inny organizm żywy potrzebuje ciągłego podawania „po-
karmu”, który będzie odpowiednio zbilansowany pod kątem dostępności składników 
pokarmowych i pierwiastków śladowych. Spośród tych ostatnich wymienić należy ni-
kiel, żelazo, molibden, wolfram i kobalt, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju 
bakterii. Istotne jest, aby nie zapomnieć o żadnym składniku odżywczym, ponieważ 
w myśl prawa minimum Liebiga, czynnik, który jest w minimum warunkuje rozwój 
procesu. Ważne jest również właściwe zbilansowanie podawanego materiału. Najważ-
niejszym parametrem tego zbilansowania jest stosunek C : N (węgla do azotu), którego 
wartość powinna wynosić w granicach od 1: 10 do 1: 25. Część węgla zawartego w po-
żywce (15%), zostaje zasymilowana przez bakterie, pozostała część pierwiastka w wy-
niku przemian wchodzi w skład produktu końcowego, czyli metanu. Przy zbyt dużej 
zawartości węgla jego przemiany podlegają zakłóceniom, wskutek czego nie można 
wykorzystać całego potencjału surowca, co przenosi się na obniżenie potencjalnej 
produkcji metanu. Przy optymalnym stosunku C : N zawarty w substracie azot ulega 
przemianie w azot amonowy, który następnie jest wykorzystywany do syntezowania 
białka rozmnażających się komórek bakterii. Nadmiar azotu (wąski stosunek C : N), 
może skutkować powstawaniem amoniaku (NH3), który nawet w niewielkich ilościach 
jest toksyczny dla bakterii. 
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Inhibitory
Inhibitor to substancja, która już w  niewielkiej ilości powoduje spowolnienie bądź 
całkowite zatrzymanie reakcji chemicznej. Inhibitory mogą znaleźć się w  komorze 
fermentacyjnej przez dodanie ich z podawanym surowcem lub w wyniku reakcji bio-
chemicznych zachodzących w samej komorze. Do pierwszej grupy inhibitorów należą 
antybiotyki, środki ochrony roślin, metale ciężkie, sód, potas, wapń, magnez oraz siar-
ka. Wskutek szerokiego stosunku C : N w komorze fermentacyjnej może wytworzyć 
się jon amonowy, oraz kwasy tłuszczowe również będące inhibitorami. Z tego powo-
du nie należy dozować do biogazowni dużej ilości gnojowicy pochodzącej od trzody 
przyjmującej lekarstwa. W poniższej tabeli przedstawiono spis inhibatorów procesu 
fermentacji metanowej, próg stężenia toksycznego oraz sposób neutralizacji.

Tabela 1. Inhibatory procesu fermentacji metanowej

Inhibitor Stężenie toksyczne Neutralizacja

Amoniak od 0,15 g  ∙  dm-3 rozcieńczenie wodą 

Jon amonowy 2,7-10 g ∙ dm-3 rozcieńczenie wodą i obniżenie pH

Magnez  od 2,4 g ∙ dm-3 MgCl2 strącenie lub rozcieńczenie

Potas  od 3 g ∙ dm-3 strącenie lub rozcieńczenie

Siarka od 0,05 g ∙ dm-3 
0,1 g ∙ dm-3 S2- 
0,16 g ∙ dm-3 Na2S

strącenie lub eliminacja z substratu, 
szczepienie reaktora bakteriami siarkowymi

Sód  od 6-30g ∙ dm-3 CaCl2 strącenie lub rozcieńczenie

Wapń od 2,8 g ∙ dm-3 strącanie lub rozcieńczanie 

Metale ciężkie 0,001 g ∙ dm-3 Ni; 0,4 g ∙ dm-3 Cu; 
0,13 g ∙ dm-3 Cr; 0,34 g ∙ dm-3 Pb;  
0,4 g ∙ dm-3 Zn

strącanie siarczkami

Wyższe kwasy 
tłuszczowe

od 0,05 g ∙ dm-3  
(kwas izomasłowy)

Źródło: Biogaz – produkcja i wykorzystanie. Institut fur Energetik ung Umwelt, GmbH. 2005

Hydrauliczny czas retencji 
Hydraulicznym czasem retencji określa się czas wyrażony w dobach, mijający od za-
ładunku porcji substratów do komory fermentacyjnej, aż do jej rozładunku. Jest to 
okres w jakim podany substrat przebywa w komorze fermentacyjnej. Czas ten powi-
nien być dostosowany indywidualnie do stosowanej mieszanki substratów, ponieważ 
każdy substrat rozkłada się w innym tempie. Hydrauliczny czas retencji w instalacjach 
biogazowych w Polsce w zależności od temperatury procesu oraz stosowanej mieszan-
ki mieści się w granicach od 25 do 60 dni. HRT oblicza się według wzoru:
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HRT
V
V

R=


gdzie: 
HRT – Hydrauliczny czas retencji, 
VR – czynna objętość komory fermentacyjnej [m3],HRT

V
V

R=
  – dobowa objętość wsadu do komory [m3/doba].

Znając z badań laboratoryjnych lub szacunkowych danych tabelarycznych czas 
rozkładu dostępnej mieszanki, która będzie dozowana do komory fermentacyjnej, 
oraz przekształcając powyższy wzór można obliczyć objętość komory fermentacyjnej.

Istotnym czynnikiem, który powinno się brać pod uwagę przy ustalaniu hydrau-
licznego czasu retencji jest zdolność bakterii do ich rozmnażania. Na przykład bak-
terie metanogenne potrzebują nawet kilkunastu dni, aby podwoić swoją populację. 
Dlatego przy braku zasilania komory fermentacyjnej szczepami bakterii (np. poprzez 
podawanie gnojowicy) nie zaleca się stosować czasu retencji krótszego niż 20 dni. 

Obciążenie objętościowe
Obciążenie objętościowe to parametr określający ile kg suchej substancji organicznej 
należy dostarczyć do komory fermentacyjnej w stosunku do jej objętości. Jest to je-
den z kluczowych parametrów przebiegu procesu, warunkujący ilość produkowanego 
biogazu. Dobowa produkcja biogazu zwiększa się aż do momentu osiągnięcia warto-
ści granicznej obciążenia objętościowego. Jednak po osiągnięciu tej wartości pomimo 
większej ilości dostępnego surowca produkcja biogazu maleje, co związane jest ze zja-
wiskiem przeciążenia komory. Dlatego niezwykle istotne jest określenie optymalnego 
obciążenia komory (średnio 3,5 kg s.m.o./m3/dobę). Pozwala to na efektywną oraz 
ekonomiczną produkcję metanu. Podany wskaźnik oblicza się według wzoru:

B m c
Vr

r
=

×

gdzie: 
Br – obciążenie komory, 
m – ilość wsadu [kg/dobę],
Vr – objętość komory fermentacyjnej [m3].



Surowce do produkcji biogazu 
Jakub Kaniewski, Wojciech Czekała

Idealnymi substratami dla biogazowni rolniczych są wszystkie niezanieczyszczone ła-
two biodegradowalne substancje organiczne. 

Klasyfikacja substratów
Do produkcji biogazu można wykorzystać wszelkie surowce organiczne podatne na 
naturalny rozkład. Substrat wykorzystywany w biogazowni powinien być pozyskiwany 
głównie lokalnie. Z wielu obliczeń ekonomicznych wynika, że fermentacja substratu 
jest opłacalna tylko wówczas, kiedy droga transportu będzie krótsza niż 15 km. Dlate-
go lokalna dostępność surowców jest kluczowym aspektem przy projektowaniu insta-
lacji biogazowej, a wykorzystywane w biogazowni substraty najczęściej klasyfikuje się 
ze względu na ich pochodzenie. 

Wyróżnia się:

Substraty pochodzące z celowych upraw rolniczych 
Jest to grupa najczęściej wykorzystywanych substratów pochodząca z celowo uprawia-
nych pól. Substraty z tej grupy posiadają wysoki wskaźnik suchej masy, z tego powodu 
są używane, jako substancje zagęszczające. Wadą pozyskiwania substratu z upraw ce-
lowych jest konkurencja o miejsce na polu z uprawami na cele spożywcze oraz stosun-
kowo wysoka cena wyprodukowania lub zakupu substratu. Istnieje również ryzyko 
pogarszania się właściwości gleby na skutek uprawy w monokulturze. Przy uprawianiu 
roślin na cele biogazowe istotny jest optymalny termin zbioru roślin. Z tego względu 
zaleca się wcześniejszy zbiór roślin, aby nie doprowadzić do silnego zdrewnienia ło-
dyg, ponieważ odpowiadająca za zdrewnienie lignina nie jest rozkładana w procesie 
fermentacji metanowej. 

Wśród biomasy pochodzącej z upraw celowych przeznaczonej na cele energe-
tyczne wyróżnia się zielonki i kiszonki. Zielonkami nazywamy świeżo zebrane rośli-
ny, które w krótkim czasie po zbiorze dostarczane są do biogazowni. Ze względu na 
charakter wegetacji roślin oraz zmienne warunki atmosferyczne, jakość stosowanej 
zielonki nie jest stabilna, przez co może mieć to negatywny wpływ na proces fermen-
tacji biogazu. Optymalnym rozwiązaniem jest jej zakiszanie. Technologia kiszenia na 
cele biogazowe jest taka sama jak na cele paszowe dla bydła, z tym wyjątkiem, że przy-
gotowując substrat dla biogazowni wymagane jest zwiększone rozdrobnienie roślin 
wynoszące ok. 10mm. Powodem, dla którego przygotowuje się drobniejszą sieczkę jest 
zwiększenie powierzchni, na którą będą mogły oddziaływać bakterie metanowe. Bo-
wiem im drobniejszy substrat tym większy jest stosunek powierzchni ścian do masy. 

Kiszonka z kukurydzy
Kiszonka z kukurydzy jest wykorzystywana w 90% niemieckich biogazowni funkcjo-
nujących w  technologii NAWARO. Odmiana wykorzystywana na cele energetyczne 
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powinna charakteryzować się wysokim plonem świeżej masy z hektara wynoszącym 
ok. 45 ton, co pozwala na wytworzenie nawet 4 200 m3 metanu. Również zakiszanie 
kukurydzy oraz jej przechowywanie nie przysparza żadnych problemów. Przy doborze 
odmiany kukurydzy przeznaczonej do biogazowni powinno brać się pod uwagę głów-
nie plon suchej masy z hektara. Natomiast plon nasion jest bez znaczenia, ponieważ 
w wyniku fermentacji metanowej z budulca ziaren (skrobi) bakterie metanowe wy-
tworzą taką samą ilość biogazu, jak ze składników łodyg i liści (celuloza).

Kiszonka z buraka pastewnego
Surowiec ten posiada bardzo wysoki plon suchej masy z hektara, pozwalający na pro-
dukcję nawet 6 000 m3 metanu/ha. Jest to surowiec o bardzo szybkim czasie rozkładu. 
Tak zwany szczyt biogazowy określający osiągnięcie maksymalnej wydajności wystę-
puje już po 12 godzinach, przy całkowitym rozkładzie następującym po 15 dniach. 
W przypadku kukurydzy parametry te uzyskuje się odpowiednio po 15 i 90 dniach. 
Wadą stosowania buraka pastewnego jest trudność z  dokładnym odseparowaniem 
gleby, która stanowi nawet 1% ogólnej masy wsadu. Z kolei podana gleba do komory 
fermentacyjnej nie podlega procesowi rozkładu i odkłada się na dnie zbiornika, co 
przyspiesza konieczność jego czyszczenia. Poza tym gleba naturalnie zawiera bakterie, 
które stanowią konkurencję dla bakterii metanowych. 

Na cele biogazowe stosuje się również kiszonkę z lucerny, koniczyny, miskanta, 
trawy sudańskiej, sucrosorgo itp. 

Substraty pochodzące z chowu trzody chlewnej 
W warunkach produkcji trzody chlewnej w zależności od sposobu chowu powstają 
duże ilości obornika, gnojowicy czy gnojówki. Odpady te posiadają bardzo wysoki 
potencjał energetyczny. Szacuje się, że obsada 50 krów, pozwala dostarczyć surowca 
dla mikrobiogazowni o mocy 10 kW. Obecnie potencjał ten jest wykorzystywany jedy-
nie w niewielkim stopniu. Wymienione wyżej surowce najczęściej są wykorzystywane 
bezpośrednio jako nawóz. Jednak przeznaczając odpady z chowu zwierząt na fermen-
tację metanową nie traci się potencjału nawozowego, a wręcz się go zwiększa.

Gnojowica bydlęca
Na równi z  kiszonką z  kukurydzy jest najczęściej spotykanym surowcem wykorzy-
stywanym w biogazowni. Jej najważniejszymi zaletami są właściwości innokulujące. 
Oznacza to, że gnojowica, będąca mieszaniną kału i moczu bydła, w żołądku którego 
również zachodzi proces fermentacji metanowej, posiada zaszczepkę bakterii metano-
wych. Powyższa właściwość często jest wykorzystywana przy uruchomianiu instalacji. 
Poprzez małą zawartość suchej masy, wynoszącą ok. 3% gnojowica często bywa stoso-
wana, jako „rozcieńczalnik” mieszaniny fermentacyjnej celem uzyskania odpowied-
niego uwodnienia. Ze względu na niską zawartość suchej masy uzysk biogazu wynosi 
ok. 16 m3/tonę gnojowicy. 

Obornik kurzy 
W przeciwieństwie do odpadów z chowu bydła i świń, obornika kurzego nie można 
stosować w dowolnej ilości, ponieważ odchody kurze charakteryzują się dużą zawar-
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tością azotu, co mogłoby wpłynąć na zaburzenie stosunku C : N. Ocenia się, że odpady 
pochodzące z kurników mogą stanowić nie więcej niż 6% całości wsadu. 

Substraty pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego
Podczas przetwarzania surowców pochodzenia rolniczego powstają różne produkty 
uboczne, z których część posiada duży potencjał energetyczny. Obecnie część takich 
odpadów jest odsprzedawana rolnikom np. w celach paszowych lub nawozowych, jed-
nak całą nadwyżkę oraz produkty nienadające się do celów rolniczych trzeba utyli-
zować, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rozwiązaniem jest wykorzystanie tych 
odpadów w biogazowni. 

W instalacjach biogazowych najczęściej stosuje się odpady z przemysłu:
– spożywczego – wytłoki z przetwórstwa warzyw, owoców i wina, wytłoki z pro-

dukcji olejów roślinnych 
– mleczarskiego – serwatka, permeat
– cukrowniczego - melasa, wysłodki buraczane, wysłodki prasowane
– alkoholowego - wywar zbożowy, wywar gorzelniany, wywar ziemniaczany, wy-

cierka świeża
– mięsnego – odpady poubojowe treść żwaczy, treść żołądkowa (świń), odpady mięsne. 

Koniecznością przed dostarczeniem powyższych surowców do biogazowni jest 
ich oczyszczenie, tzn., że surowce te w miarę możliwości powinny być pozbawione 
substancji obcych tj. piasku, plastiku lub jego części itp. 

W przypadku odpadów z produkcji mięsnej w zależności od rodzaju surowca 
wymagana jest sterylizacja lub higienizacja substratu, co związane jest z możliwością 
występowania bakterii i patogenów. 

Kryteria doboru substratów do instalacji biogazowej
Zazwyczaj w instalacjach biogazowych wykorzystuje się kofermentację, czyli mieszan-
kę kilku substratów. Co ciekawe stosując mieszankę substratów często można uzyskać 
efekt tzw. synergii, co oznacza, że używając mieszanki dwóch substratów można uzy-
skać większą wydajność (m3) biogazu niż w przypadku osobnej fermentacji każdego 
z  tych składników. Przyczyną tego zjawiska jest wzajemne uzupełnienie składników 
pokarmowych pomiędzy mieszanymi substratami. 

Dobierając skład mieszanki powinno się przestrzegać następujących reguł: 
– wydajność biogazowa substratu, 
– potwierdzone laboratoryjnie: pH, sucha masa, pojemność buforowa mieszaniny, 

ilość składników pokarmowych (węgiel, azot, fosfor i siarka), 
– sucha masa dobranej mieszanki nie powinna przekraczać 15%, 
– odpowiednia zawartość składników pokarmowych, 
– obciążenie objętościowe komory nie powinno przekraczać 4 kg s.m.o./m3/dobę,
– należy stosować niewielką domieszkę cząstek adhezyjnych (np. słoma pszenicy), 

pozwalają tworzyć kolonie bakteriom fermentacji metanowej,
– możliwie stała dostępność substratów w przekroju rocznym, 
– bliski dostęp do substratów. 



Wydajność biogazowa wybranych substratów 
Wojciech Czekała

Najważniejszym kryterium stanowiącym o możliwości powstania biogazowni oraz jej 
funkcjonowania jest dostępność lokalnie występujących surowców. Koniecznym jest 
ażeby wybrany wsad do instalacji charakteryzował się nie tylko łatwą dostępnością, 
korzystną ceną, ale również posiadał możliwie wysoki potencjał biogazowy. 

Dostępność substratów jako kryterium wielkości projektowanej instalacji
Racjonalny dobór substratów do biogazowni rolniczej jest zdecydowanie najważ-
niejszym elementem funkcjonowania instalacji. Mając na uwadze fakt, że każdego 
dnia do typowej biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1MW należy dostarczyć 
kilkadziesiąt ton substratów, koniecznym jest zadbanie o to, aby ich dobór był prze-
prowadzony w sposób przemyślany i racjonalny, zarówno pod kątem ilościowym, jak 
i jakościowym. Działanie takie pozwoli nie tylko na zwiększenie opłacalności inwesty-
cji związane z oszczędnościami na kosztach pozyskania substratów, ale pozwoli rów-
nież zoptymalizować sam proces. To z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
zwiększenie produkcji metanu przy mniejszej ilości substratu.

Dostępność substratów obok ich kosztu oraz wydajności metanowej stanowi bardzo 
ważne kryterium działania biogazowni. W Niemczech od wielu lat dominującymi subs-
tratami dla biogazowni są kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica. Powszechność takiego 
układu substratów wynika między innymi z racji wysokiej wydajności biogazowej kiszonki 
kukurydzy jak i wysokim stopniem uwodnienia gnojowicy. Zastosowanie płynnych sub-
stratów jest niezbędne, ponieważ większość instalacji pracuje w systemie mokrym, gdzie 
konieczna jest zawartość suchej masy wsadu na optymalnym poziomie 15%, celem za-
chowania zdolności do przepływu pulpy fermentacyjnej przez pompy. Przemawia również 
za tym fakt, że mikroorganizmy beztlenowe przeprowadzające fermentację żyją przede 
wszystkim w uwodnionym środowisku. Kiszonka z gnojowicą była również w przeszłości 
bardzo popularnym wsadem w instalacjach polskich. W chwili obecnej można zaobserwo-
wać odchodzenie od tego trendu, co w przypadku Polski jest związane z niskim systemem 
wsparcia dla energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie funkcjonują zielone certyfikaty, a od 
1 stycznia 2016 funkcjonować będzie system aukcyjny, który niesie ze sobą wiele niewiado-
mych. W przypadku Niemiec wsparcie jest stabilne przez cały okres funkcjonowania bio-
gazowni, a głównym powodem odchodzenia od kiszonki są jej uprawy w monokulturach, 
które nie są korzystne i pożądane szczególnie dla środowiska glebowego. 

Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji niezmiernie ważne 
jest, więc określenie rodzaju wsadu oraz jego ilość już na etapie planowania inwestycji. 
Z jednej strony pozwoli to oszacować moc instalacji (zdolność do produkcji energii), 
a z drugiej określić potencjał dostępnych substratów. Istotnym elementem jest również 
określenie sezonowości dostaw, co wynika z  faktu, że pewne substraty są dostępne 
sezonowo (np. odpady z przetwórstwa), a inne cały rok (np. odchody zwierząt). Moż-
liwym jest jednak zakonserwowanie sezonowych substratów tak, aby były dostępne 
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cały rok np. poprzez proces kiszenia. W tym przypadku nie będzie problemu z  ich 
dostępnością, co zapewni stałe funkcjonowanie instalacji na kilka kolejnych miesięcy. 

W warunkach polskich nie brakuje substratów pochodzenia rolno-spożywczego, 
którymi można zastąpić kiszonkę. Mogą być to zarówno odpady z produkcji warzyw, 
owoców, przemysłu mleczarskiego, browarniczego czy gorzelnianego. Najważniejsze 
w całym procesie lokalizacyjnym jest jednak to, aby biogazownia znajdowała się w sto-
sunkowo bliskiej odległości od miejsca dostępności substratów. Wynika to z  faktu, 
że koszt transportu z każdym kilometrem rośnie, szczególnie przy wielkości wsadów 
rzędu kilkudziesięciu ton dziennie. Mając to na uwadze ilość i dostępność substratów 
w pierwszej kolejności powinny decydować o lokalizacji i mocy inwestycji. Dotyczy to 
przede wszystkim substratów płynnych takich jak gnojowicy, wywaru gorzelnianego 
czy melasy co wynika z faktu niskiej zawartości suchej masy w substracie. 

Tabela 2. Wydajność biogazowa wybranych substratów

Substrat „Wydajność biogazowa (m3 biogazu z tony świeżej masy)”

Kiszonka z kukurydzy 200

Wytłoki owocowe 150

Kiszonka z traw 120

Wysłodki buraczane 120

Obornik bydlęcy 70

Wywar gorzelniany 40

Gnojowica 15

Poniżej przedstawiono przybliżony schemat szacowania wielkości projektowanej 
instalacji na podstawie metodyki zaproponowanej w pracy zbiorowej Kierunki rozwo-
ju ekoenergetyki w polskim rolnictwie (2014) pod redakcją R. Szulca i J. Dacha. 

Objętość wytworzonego biogazu:

V W Mb b= ⋅ [ ]m3

gdzie:
Vb – objętość wytwarzanego biogazu [m3],
Wb – wydajność biogazowa substratu [m3 ∙ Mg-1],
M – masa substratu [Mg].

Objętość wytworzonego metanu:

V V SbCH CH m4 4
3= ⋅ [ ]

gdzie:
VCH4 – objętość wytworzonego metanu [m3],
Vb – objętość wytworzonego biogazu [m3],
SCH4 – stężenie metanu w biogazie [%].
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Całkowitą objętość wytworzonego metanu z wszystkich wykorzystywanych substratów:

V V V V ncCH4 CH4 CH4 CH4 m= + +…+1 2 3[ ]

gdzie:
VcCH4 – całkowita objętość wytworzonego metanu [m3],
VCH41 – objętość wytworzonego metanu substratów nr 1 [m3],
VCH42 – objętość wytworzonego metanu substratów nr 2 [m3],
VCH4n – objętość wytworzonego metanu substratów nr n [m3].

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji:

Ee V We e= ⋅ ⋅CH4 CH4 MWhη [ ]

gdzie:
Ee – ilość energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji [MWh],
VCH4 – objętość wytworzonego metanu [m3],
WeCH4 – współczynnik wydajności energetycznej metanu [0,00917 MWh m-3],
ηe –  sprawność elektryczna agregatu kogeneracyjnego [-], najczęściej przyjmowa-

na wartość do obliczeń to 0,45 (45%).

Ilość energii cieplnej wytworzonej w kogeneracji w MWh:

E V Wet t= ⋅ ⋅CH4 CH4 MWhη [ ]

gdzie:
Et –  silość energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji [MWh],
VCH4 –  sobjętość wytworzonego metanu [m3],
WeCH4 –  swspółczynnik wydajności energetycznej metanu [0,00917 MWh m-3],
ηt –  sprawność termiczna agregatu kogeneracyjnego [-], najczęściej przyjmowana 

wartość do obliczeń to 0,48 (48%).

Ilość energii cieplnej wytworzonej w kogeneracji w GJ:

E
E

t
t

( )
( )

,
[ ]GJ

MWh GJ=
0 274

gdzie:
Et(GJ) – ilość wytworzonej energii termicznej [GJ],
Et(MWh) – ilość wytworzonej energii termicznej [MWh].
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Moc elektryczną agregatu:

P
E
te
e= [ ]MW

gdzie:
Pe – moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego [MW],
Ee – ilość wytworzonej energii elektrycznej [MWh],
t –  czas pracy agregatu kogeneracyjnego, najczęściej przyjmowana wartość do ob-

liczeń to 8200 h.

Moc termiczną agregatu:

P
E
tt
t= [ ]MW

gdzie:
Pt – moc cieplna agregatu kogeneracyjnego [MW],
Et – ilość wytworzonej energii termicznej [MWh],
t – czas pracy agregatu kogeneracyjnego [h] najczęściej przyjmuje się 8200 h.

Obok dostępności i sezonowości substratów na budowę i wielkość instalacji powinny 
mieć wpływ:

• istniejąca infrastruktura,
• charakter okolicy pod względem struktury wykorzystania gruntów,
• możliwości sprzedaży energii elektrycznej,
• możliwość sprzedaży / zbytu energii cieplnej pochodzącej z kogeneracji
• możliwość zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej.

Mieszaniny substratów kluczem do zwiększenia wydajności instalacji
Potencjał energetyczny biomasy i odpadów w Polsce jest duży i godny uwagi. Program 
budowy biogazowi rolniczych stworzony przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi zakłada znaczący rozwój rynku szacowany na osiągnięcie ponad 2000 instalacji 
do 2020 r. Jest to zadanie ambitne, jednak w obecnym momencie trudne do osiągnię-
cia. Wysoki potencjał energetyczny biomasy wynika z faktu, że Polska będąc krajem 
rolniczym z szeroko rozwiniętym przemysłem rolno-spożywczym ma możliwości do-
starczenia odpowiedniej ilości substratów do wytwarzania biogazu. Aby tak się stało, 
pierwszeństwo we wsadzie do biogazowni rolniczych powinny mieć przede wszystkim 
pozostałości po wytwarzaniu i przetwórstwie żywności, produkty uboczne rolnictwa 
oraz odchody zwierzęce. Każdy z tych substratów jest tani w zakupie lub wręcz dar-
mowy, co z  pewnością pomoże zoptymalizować finansowo bilans instalacji. Jeszcze 
korzystniejsza sytuacja może mieć miejsce w przypadku przyjmowania odpadów, za 
które dostawca musi zapłacić (np. odpady rolno-spożywcze). Dostawca nie tylko pra-
widłowo utylizuje odpady, ale ponadto stwarza działania odzysku zgodne z Ustawą 
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o odpadach oraz Dyrektywą odpadową Unii Europejskiej, mówiącymi o wykorzysta-
niu potencjału zawartego w odpadach. 

Jednym z największych zalet biogazowni rolniczych jest z pewnością możliwość 
szerokiego spektrum wykorzystywanych substratów. Wynika to z faktu, że wsad bio-
gazowni można zmieniać często, ale w warunkach przemyślanego i zrównoważone-
go działania. Każdego dnia można do fermentora dodawać różne substraty, z tym że 
działania te powinny być prowadzone w sposób racjonalny i po konsultacji ze specja-
listami. Dużą zaletą jest również możliwość produkcji energii z produktów ubocznych 
i odpadów, które są uciążliwe dla środowiska. Można więc powiedzieć, że będzie to 
korzyść dwutorowa. Z jednej strony istnieje możliwość uzysku kalorycznego paliwa, 
z drugiej strony istnieje szansa zagospodarowania odpadów problematycznych, które 
nie powinny być składowane. Bezpośrednio wiążą się więc z tym korzyści finansowe 
nie tylko dla właściciela instalacji (darmowy substrat) ale i dla przedsiębiorcy, który 
pokrywając tylko koszty transportu może pozbyć się odpadów trudnych w zagospo-
darowaniu. 

Wydajność metanowa substratu jest najważniejszym parametrem świadczącym 
o  przydatności i  możliwości jego wykorzystania w  instalacji. Omawiany wskaźnik 
mówi o tym ile m3 metanu powstanie z jednej tony substratu wykorzystanego do pro-
dukcji biogazu. Chcąc go wyznaczyć należy przemnożyć produkcję biogazu z substra-
tu przez zawartość jego procentową metanu. 

Celem ujednolicenia obliczeń należy pamiętać o tym, że kalkulacje mogą odby-
wać się na: 

• tonę świeżej masy – masa substratu w stanie naturalnym, 
• tonę suchej masy - masa substratu pozbawiona wody w temperaturze 105°C,
• tonę suchej masy organicznej – masa substratu pozbawionego wody pomniej-

szona o zawartość składników mineralnych (popiołu) będących pozostałością po 
procesie spalania.

Przeliczenia dla kiszonki kukurydzy (będącej najpopularniejszym substratem do 
produkcji biogazu) wyglądają następująco:
1000 kg świeżej masy = 350 kg suchej masy (dla sm. na poziomie 35%) = 315 kg (dla 
smo na poziomie 90% w sm). Analizując powyższe przeliczenia można ustalić zależ-
ności pomiędzy analizowanym parametrem, które będą wnosić 2,86 (1000/350) oraz 
3,17 (1000/315).

Jednym z kryteriów podziału biogazowni jest liczba substratów wykorzystywana 
do produkcji biogazu. W przypadku gdy wsad do biogazowni jest znacząco zdomino-
wany przez jeden substrat można powiedzieć że prowadzona jest monofermentacja. 
W przypadku braku wyraźniej przewagi jednego substratu, czyli gdy instalacja pracuje 
na minimum dwóch substratach można mówić o kofermentacji. Substrat wykorzysty-
wany do rozcieńczania, np. gnojowica nie powinien w fazie rozruchu technologicz-
nego być traktowany jako kolejny substrat, ponieważ nie ma możliwości by proces 
fermentacji mokrej przebiegał odpowiednio np. tylko dla kiszonki.
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Według Ustawy o  odnawialnych źródłach energii z  2015 roku biogaz rolniczy 
definiowany jest jako „gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców 
rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwie-
rzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów 
pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów 
innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyska-
nego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów”.

Mając na uwadze powyższą definicję można stwierdzić, że możliwość do wyko-
rzystania substratów jest bardzo szeroka. Surowce rolnicze i produkty uboczne z tego 
sektora stanowią grupę setek materiałów mogących być wsadem, co pozwala z pew-
nością na odpowiednie dobranie wsadu do instalacji. Jest to o tyle istotne, że właśnie 
mieszaniny substratów są kluczem do zwiększenia wydajności metanowej instalacji. 
Wynika to z konieczności zapewnienia odpowiednich parametrów procesu. I tak naj-
ważniejszym z nich, o którym wspomniano wcześniej jest stosunek węgla do azotu 
(C : N) w mieszance poddanej fermentacji. Jeśli w instalacji będziemy wykorzystywać 
tylko substraty bogate w węgiel bądź azot stosunek C:N będzie zaburzony, co wpłynie 
negatywnie na proces ze względu na niekorzystne warunki dla rozwoju mikroorgani-
zmów. W warunkach niedoboru azotu możemy go wyrównać stosując m.in. pomiot 
kurzy. W przypadku niedoborów węgla, substratami wyrównującymi te braki mogą 
być buraki lub odpady po ich produkcji, zasobne w łatwo dostępne związki węgla. 

Mówiąc o  mieszaninach substratów, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla 
zwiększenia wydajności instalacji biogazowej, a co za tym idzie i poprawy bilansu eko-
nomicznego należy rozpatrywać te zagadnienia z dwóch punktów widzenia. Pierwszy 
aspekt ukierunkowany jest na zwiększenie wydajności substratów zwany efektem syner-
gii. Polega on na takim współdziałaniu minimum dwóch substratów, które w wyniku 
wzajemnego oddziaływania na siebie powodują wyższy uzysk biogazu, bądź przyśpie-
szają czas fermentacji w stosunku do efektu, jaki miałby miejsce przy oddzielnym pod-
daniu obu substratów oddzielnej fermentacji. Obrazowo można to przedstawić za po-
mocą prostego równania: 1 + 1 > 2. Powstawanie efektu synergii może wynikać z wielu 
różnych przyczyn. Wśród nich wymienić można między innymi lepszą dostępność do 
składników pokarmowych i  pierwiastków chemicznych zawartych w  substartach. Na 
przykład optymalny stosunek węgla do azotu w fermentacji powinien wynosić od 10:1 
do 25:1. Wynika to z konieczności stworzenia właściwych warunków do rozwoju i by-
towania mikroorganizmów. Jak wiadomo niektóre substraty są bogate w węgiel (słoma), 
inne w azot (np. pomiot kurzy, osady ściekowe). Wykorzystując w procesie monofermen-
tacji tego typu substraty proces mógłby zostać zachwiany. Przyjmuje się, iż zawartość 
wspomnianych wcześniej substratów w komorze fermentacyjnej nie powinna wynosić 
więcej niż 6% masy dziennego wsadu. W konsekwencji nastałby wtedy spadek produk-
cji biogazu wynikający ze zbyt małej ilości jednego z dwóch kluczowych pierwiastków. 
W myśl prawa minimum Liebiga, czynnik występujący w najmniejszej ilości, warunkuje 
prawidłowy rozwój procesu. Stwierdzenie to można trafnie odwzorować na przykładzie 
biogazowni. Brak innych, niekoniecznie kluczowych pierwiastków może spowodować 
spowolnienie produkcji biogazu. Stąd wniosek, że dodatek odpowiednio dobranych sub-
stratów nie tylko zwiększy wydajność, ale również spowoduje stabilizację procesu.
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Bardzo ważną zaletą kofermentacji jest zwiększenie źródeł, z których można po-
zyskiwać substraty. Mając wsad do biogazowni tylko z jednego miejsca możliwe jest 
wystąpienie nieciągłości dostaw lub zmniejszenie zakładanej ilości pozyskiwanego 
substratu, wynikające np. z problemów produkcyjnych. Mając dostępność do wsadu 
z wielu różnych zakładów można zapewnić nie tylko pozytywny i odpowiedni bilans 
składników pokarmowych ale i wpływać na pobudzenie wielu różnych zakładów za-
opatrujących biogazownie. I tak np. instalacja może wykorzystywać do produkcji bio-
gazu łącznie wiele substratów takich, jak np.: kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z traw, 
wywar gorzelniany, serwatkę oraz wysłodki buraczane. Dlatego przy odpowiednio 
dobranej proporcji składników można bez problemu prowadzić proces fermentacji 
nawet dla więcej niż pięciu różnych substratów w jednym momencie. 

Mówiąc o zaletach procesu nie można zapominać również o jego wadach, cho-
ciaż w przypadku stosowania mieszanin nie ma ich zbyt dużo. Największą wadą jest 
niewątpliwie konieczność homogenizacji (ujednolicania) wsadu do biogazowni, która 
odbywa się w fazie wstępnej przed umieszczeniem substratu do komory fermentacyj-
nej. Homogenizacja polega na możliwie maksymalnym rozdrobnieniu i wymieszaniu 
substratów celem zwiększenia dostępności dla mikroorganizmów. 

Zaleca się ażeby już w fazie planowania instalacji dokładnie zbadać wydajność 
metanową substratów oraz czas ich rozkładu (tzw. HRT) celem przygotowania możli-
wie najdokładniejszej kalkulacji dla inwestycji. 

Jak widać za pomocą zwiększenia ilości substratów można regulować wiele para-
metrów procesu co z pewnością pozwoli na znaczną intensyfikację procesu. Wyżej wy-
mienione zalety kofermentacji po-
zwalają uświadomić sobie jak wiele 
możliwości niesie ze sobą stosowa-
nie w  biogazowni więcej niż jednej 
mieszanki. Takie rozwiązanie stwa-
rza wiele korzyści wśród których 
można wymienić m.in. podniesienie 
wydajności substratów poprzez efekt 
synergii oraz możliwość zagospoda-
rowania całego spektrum odpadów 
w  biogazowni, które działając ze 
sobą przyniosą wyraźną korzyść. 

Największe w  Polsce laborato-
rium biogazowe zlokalizowane jest 
w  Pracowni Ekotechnologii na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w  Po-
znaniu i posiada ponad 250 różnego 
rodzaju reaktorów fermentacyjnych. 
Laboratorium prowadzone pod kie-
rownictwem profesora Jacka Dacha 
oferuje m.in. kompleksową obsługę 
w zakresie badań procesu fermentacji 

Zdjęcie 1. Pracownia Ekotechnologii Uniwersytetu  
Przyrodniczego w Poznaniu – reaktory biogazowe  

(Wojciech Czekała)



Perspektywy rozwoju biogazowni na terenach wiejskich województwa śląskiego28 |

metanowej, zgodnej z niemieckimi dokumentami referencyjnymi DIN 38 414/S8 oraz 
VDI 4630. W skład badań wydajności biogazowej i metanowej wchodzą m.in.: fermenta-
cja mezofilowa i termofilowa, fermentacja w technologii mokrej oraz suchej, przedstawie-
nie graficzne dobowej ilości produkowanego biogazu i metanu, całkowitej ilości wydzie-
lanego biogazu i biometanu w przeliczeniu na 1 tonę świeżej i suchej masy organicznej 
substratu, analizy ilości wydzielanego w trakcie fermentacji siarkowodoru i amoniaku bę-
dących inhibitorami w wyższych stężeniach. Ponadto wykwalifikowana kadra naukowa 
oferuje doradztwo w zakresie pozyskiwania substratów, ich obróbki oraz przechowywa-
nia, opiniowania dokumentacji technologicznej i technicznej, raportu oddziaływania na 
środowisko, wstępnej oceny opłacalności inwestycji oraz oferuje usługi rozruchu techno-
logicznego i nadzoru nad eksploatacją instalacji biogazowych.



Możliwości wykorzystania biogazu
Jakub Kaniewski, Wojciech Czekała

Metan będący głównym składnikiem biogazu powstałego w  procesie fermentacji 
metanowej posiada wartość kaloryczną wynoszącą 9,17 kWh/m3. Energię tą można 
wykorzystać na wytworzenie energii cieplnej, energii elektrycznej oraz do produkcji 
chłodu. Służą do tego następujące wyspecjalizowane urządzenie takie jak: 

Agregat kogeneracyjny – wytwarzanie energii elektrycznej oraz energii cieplnej 
w skojarzeniu.

Kogeneracje definiuje się jako jednoczesne wytwarzanie zarówno ciepła jak 
i energii elektrycznej podczas jednego procesu technologicznego. Dzięki zastosowaniu 
takiej technologii można uzyskać sprawność procesu przekraczającą 90%. To sprawia, 
że agregat kogeneracyjny jest obecnie najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem 
w instalacjach biogazowych. Dla porównania sprawność konwersji energii chemicznej 
zawartej w benzynie na energię mechaniczną w silniku samochodowym wynosi tylko 
ok. 35%. W zależności, od jakości agregatu kogeneracyjnego sprawność konwersji na 
energię elektryczną wynosi ok. 45%, oraz 48% na energię cieplną.

Energia elektryczna wytwarzana jest za pomocą silnika tłokowego, a  energię 
cieplną uzyskuje się z chłodzenia spalin wylotowych, miski olejowej oraz silnika. 

Agregat trigeneracyjny – wytwarzanie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz 
chłodu w skojarzeniu. 

Układy trigeneracyjne są stosowane w nowoczesnych instalacjach biogazowych. 
Trigeneracja jest rozwinięciem technologii kogeneracyjnej. W okresie letnim, kiedy 
najczęściej wytwarzana energia cieplna nie jest zagospodarowana istnieje możliwość 
konwersji ciepła na chłód. W  tym procesie wykorzystuje się tzw. technologię wody 
lodowej, dzięki której z jednej jednostki ciepła, można uzyskać 0,6 jednostki chłodu. 

Największą zaletą silników kogeneracyjnych oraz trigeneracyjnych jest ich stabilność 
oraz długi czas pracy w skali roku. Uważa się, że biogazownie są zdecydowanie najstabil-
niejszym źródłem OZE. Produkcja energii elektrycznej nie zależy, bowiem od prędkości 
wiatru, nasłonecznienia czy siły wody, ale od ilości spalanego biogazu, który jest wytwarza-
ny nieprzerwanie. Stabilność źródła energii elektrycznej jest niezwykle ważna dla opera-
tora sieci przesyłowej energii elektrycznej, który musi zapewnić ciągłe pokrycie zapotrze-
bowania. Przyjmuje się, że instalacja biogazowa wytwarza energię elektryczną przez ponad 
8300 godzin w skali roku (8760 godzin = rok) co pozwala wytworzyć 8300 MWh z 1MW 
mocy zainstalowanej, a wartość ta jest porównywalna z zawodowymi elektrociepłowniami 
węglowymi. Ponadto serwisy instalacji można zaplanować poza szczytem energetycznym. 

Turbiny gazowe – wytwarzanie energii elektrycznej oraz energii cieplnej. 
Turbiny gazowe są wykorzystywane w urządzeniach o mocy większej niż 1 MW. W po-
równaniu z  silnikami kogeneracyjnymi turbiny gazowe charakteryzują się mniejszą 
sprawnością wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Zaletą turbiny gazowej 
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jest wysoka niezawodność, co przekłada się na długi czas pracy w roku oraz kilkakrot-
nie mniejszy ciężar i wielkość w porównaniu z silnikiem kogeneracyjnym. Ze wzglę-
dów konstrukcyjnych i technologicznych turbiny gazowe znajdują zastosowanie prze-
ważnie tam, gdzie zachodzi potrzeba produkcji pary o wysokich parametrach. 

Uzdatnianie biogazu 
Obecnie wyprodukowany biogaz można użyć również do napędu silników sa-

mochodowych oraz do zasilania sieci gazowej. Jednak przed wykorzystaniem biogazu 
w powyższych technologiach wymagane jest jego uzdatnienie, do jakości gazu ziem-
nego. Procesy te polegają na usunięciu siarkowodoru, ditlenku węgla oraz wody za-
wartej w biogazie. Wymaga się, aby oczyszczony biogaz zawierał ponad 96% metanu. 
Tak uzdatniony biogaz podlega następnie procesowi sprężenia do ciśnienia wynoszą-
cego 20-25 MPa. Uzdatniony oraz sprężony biogaz nazywamy CBG (ang. Compressed 
BioGas). 



Gospodarka odpadami z produkcji biogazu 
Wojciech Czekała

Zasadniczym produktem procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych 
jest biogaz. Pamiętać jednak należy o tym, że obok niego powstaje również pozosta-
łość po procesie zwana pulpą pofermentacyjną, pofermentem czy masą pofermentacyj-
ną. Produkt ten to nic innego, jak pozostałość zgromadzona po procesie w komorach 
pofermentacyjnych. 

Poferment posiada postać płynną, a w jego skład wchodzą poza cieczami rów-
nież materiały stałe, jak i w niewielkiej ilości gazy. Z praktycznego punktu widzenia 
można przyjąć masę powstającego pofermentu na poziomie około 90% masy wsadu 
do biogazowni. Zależność ta wynika z faktu, że jedynie część materii organicznej subs-
tratów ulega rozkładowi w warunkach beztlenowych i przemienia się w formę gazową 
czyli biogaz. 

Zawartość substancji w pulpie jest mocno zróżnicowana w zależności od rodzaju 
instalacji oraz rodzaju substratów wykorzystanych do produkcji biogazu. W dalszej ko-
lejności będzie to typ prowadzanego procesu, czas przebywania substratu w komorze 
czy stopień zhomogenizowania substratów przed umieszczeniem ich w fermentorze. 
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W zależności od interpretacji przepisów poferment może być traktowany jako 
odpad lub produkt uboczny. Niezależnie od jego statusu, zagospodarowanie powinno 
odbywać się tak samo, zgodnie z prawem, nie naruszając zasad ochrony środowiska 
O możliwościach zagospodarowania pozostałości z produkcji biogazu mówią nastę-
pujące akty prawne:

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie proce-

su odzysku R10.
Konieczność gospodarki pofermentem zgodnie z  prawem przy jednoczesnej 

możliwości zysku warunkuje rozwój możliwości i  technik do jego przetwarzania. 
Każdego dnia pracy instalacji należy pamiętać nie tylko o dostarczeniu nowej partii 
substratów, ale także o pobraniu pofermentu z komory reaktora, który należy poddać 
czasowemu magazynowaniu, najlepiej w zamkniętych zbiornikach, tak jak przecho-
wuje się gnojowicę. Mając na uwadze ograniczone pojemności zbiorników pojawia 
się konieczność jego zagospodarowania. Pulpa pofermentacyjna po procesie rozkładu 
w warunkach beztlenowych jest stabilnym nawozem organicznym, który z powodze-
niem może być wykorzystany w rolnictwie. Najpopularniejszym sposobem wykorzy-
stania omawianej pozostałości jest rozprowadzanie na powierzchni pól i  łąk. Takie 
wykorzystanie będzie przyjazne nie tylko dla środowiska ale i  dla budżetu rolnika. 
Wynika to z  faktu redukcji kosztów przeznaczonych na zakup nawozów sztucznych 
(mineralnych), których produkcja wiąże się często z przekształceniem i zanieczyszcze-
niem środowiska. Poferment pozbawiony jest szkodliwych organizmów (patogenów), 
które zostały unicestwione w komorach fermentora. Kolejną istotną zaletą jest wysoka 
zawartość makro- i mikroelementów w formach mineralnych, bezpośrednio przyswa-
jalnych przez rośliny. Wynika to racji rozkładu złożonych związków organicznych za-
wartych w substratach w trakcie procesu biogazownia do prostych form mineralnych. 
Analizując ceny nawozów sztucznych, przede wszystkich azotowych, fosforowych 
i  potasowych możliwym jest oszacowanie wartości pofermentu, właśnie w  oparciu 
o jego skład chemiczny. I tak z prostych obliczeń wynika że wartość pofermentu wy-
nosi kilkadziesiąt złotych za tonę (m3) w zależności od ilości zawartych składników 
pokarmowych. Mając na uwadze fakt, że produkcja biogazu oraz pulpy jest proce-
sem ciągłym, odbywającym się każdego dnia oraz to, że nawożenie może odbywać 
się w określonych miesiącach roku, z wykluczeniem miesięcy zimowych koniecznym 
staje się zaprojektowanie odpowiedniej wielkości komór reaktora oraz zbiorników na 
poferment. 

Zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z Dyrektywy Azotanowej i Zasad Do-
brej Praktyki Rolniczej dotyczących ilości azotu mogącego trafiać na grunty orne (170 
kg/ha/rok) dla typowej biogazowni 1 MW konieczne są powierzchnie liczone w tysią-
cach hektarów aby zgodnie z prawem zagospodarować poferment. Takie areały gruntu 
często są niedostępne dla właścicieli biogazowni, co stwarza konieczność poszukiwa-
nia innych, alternatywnych rozwiązań dla wykorzystania nawozowego pofermentu.
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Kluczem do rozwiązania problemu jest proces separacji polegający na rozdziele-
niu bezpośrednio pobranego pofermentu z biogazowni na dwie znacząco zróżnicowa-
ne frakcje- stałą i płynną. Odmienne właściwości obu frakcji sprowadzają się przede 
wszystkim do różnic w zawartości wody oraz koncentracji materii organicznej i skład-
ników mineralnych. Frakcja płynna charakteryzuje się wysokim stopniem uwodnie-
nia, przekraczającym 95%, co różni ją od fazy stałej (gęstwy) o uwilgotnieniu rzędu 
ok. 70%. Największa różnica nawozowa dotyczy jednak frakcji organicznych i mine-
ralnych. Frakcja ciekła charakteryzuje się wysoką koncentracją pierwiastków niezbęd-
nych dla rozwoju roślin (azot, fosfor, potas i mikroelementy). Z kolei zawartość ma-
terii organicznej jest wyższa we frakcji stałej. Mając to na uwadze frakcja stała może 
stanowić alternatywę dla obornika celem wzbogacenia gleb w związki próchnicze. 

Frakcja ciekła, podobnie jak frak-
cja przed separacją jest z  praktycznego 
punktu widzenia wykorzystywana w na-
wożeniu. Ponadto część ciekła może być 
z powodzeniem zawracana na początku 
procesu fermentacji celem uwodnienia 
substratów, ponieważ typowe bioga-
zownie rolnicze potrzebują substratów 
upłynnionych. Znacznie szerszym spek-
trum wykorzystania charakteryzuje się 
część stała, co wynika przede wszyst-
kim z  jej sypkiej postaci. Najprostszym 
sposobem wykorzystania gęstwy wydaje 
się być traktowanie jej jako substratu do 
kompostowania, czyli tlenowego sposo-
bu wytwarzania stabilnego i  wartościo-
wego nawozu organicznego. Poza tym 
po poddaniu gęstwy procesowi suszenia z  wykorzystaniem np. instalacji taśmowej 
możliwe jest dalsze jej przetworzenie na biopaliwa stałe w formie brykietu czy peletu. 
Tak powstałe produkty można wykorzystać z kolei jako zamiennik węgla. 

Z opisu wynika, że istnieje wiele możliwości zagospodarowania pofermentu, któ-
re będą alternatywą dla procesu nawożenia. Sposób jego przetwarzania powinien być 
jednak uzależniony w głównej mierze od ilości powstającego substratu, jego właściwo-
ści chemicznych i fizycznych oraz dostępnych technologii. 

Zdjęcie 2. Frakcja stała pofermentu (Wojciech Czekała)



Dostępne technologie instalacji biogazowych 
Wojciech Czekała, Jakub Kaniewski

Biogazownie rolnicze charakteryzuje różnorodność typów funkcjonujących 
w nich instalacji, a obserwowane zróżnicowanie jest z kolei efektem istniejących kry-
teriów. Wybór odpowiedniej technologii należy podjąć już na etapie projektowania, 
ponieważ będzie on w  istotnym stopniu wpływał na techniczne aspekty budowanej 
instalacji. Spośród czynników warunkujących różnorodność procesów na uwadze na-
leży mieć w pierwszy rzędzie wybór procesu technologicznego oraz wykorzystywane 
substraty. 

Kryterium: Liczba stopni fermentacji
Najbardziej popularnym kryterium rozróżniającym instalacje jest ilość stopni fermen-
tacji. Według tego kryterium wyróżnia się instalacje:

• jednostopniowe, 
• dwustopniowe, 
• wielostopniowe. 

Podział ten jest o tyle zasadny, że ilość stopni fermentacji przekłada się bezpo-
średnio na liczbę i typ zbiorników fermentacyjnych biogazowni.

Technologie jednostopniowe ze względu na swoją prostotę były prekursorami 
w  rozwoju biogazowni rolniczych. Wśród największych zalet tego typu rozwiązań 
wymienić należy przede wszystkim niskie koszty inwestycyjne oraz stabilny proces. 
Chcąc wyodrębnić proces obróbki wstępnej substratów np. poprzez hydrolizę celem 
przygotowania substratu pod właściwy proces fermentacji niezbędne jest wybudo-
wanie kolejnych zbiorników. Dlatego technologie wielostopniowe rozwijały się wraz 
z  potrzebą zwiększenia wydajności biogazowej danej instalacji, ze względu na pro-
wadzony również odzysk biogazu w zbiornikach pofermentu. Wynika to z  faktu, że 
poferment posiada również niewielki, ale występujący potencjał do produkcji metanu. 
Pozostawiając jednak omawiany produkt w głównej komorze fermentacyjnej ograni-
cza się z  kolei miejsce dla nowo dostarczanych substratów. Stąd odzysk biogazu ze 
zbiorników na poferment należy uznać za rozwiązanie bardzo korzystne. Nie tylko ze 
względu ekonomicznego, ale również i środowiskowego, co wynika z faktu ograniczo-
nej emisji metanu i innych gazów do atmosfery. 

W warunkach wielostopniowej fermentacji, kiedy fermentowany wsad rozkłada 
się w kilku następujących po sobie reaktorach możliwe jest uzyskanie większej ilości 
biogazu. Jest to możliwe ze względu na produkcję zachodzącą w  kilku zbiornikach 
naraz, przy jednoczesnej możliwości niemal całkowitego wykorzystania potencjału 
energetycznego substratu. Kolejnymi zaletami omawianego procesu jest jego duża sta-
bilność oraz łatwiejsza możliwość całościowej kontroli oraz na poszczególnych jego 
etapach. 

Stosowanie obróbki wstępnej przed procesem fermentacji należy traktować, jako 
czynność niezwykle ważną, pozwalającą przygotować właściwie substrat, co w kon-



Dostępne technologie instalacji biogazowych | 35

sekwencji pozwoli z tej samej ilości wsadu uzyskać większą ilość gazu. Konsekwencją 
tych czynności jest przede wszystkim zwiększenie powierzchni kontaktu mikroorga-
nizmów z substratem, co skutkuje jego łatwiejszym rozkładem. 

Techniki obróbki wstępnej substratu dzieli się na: 
• fizyczne (rozdrobnienie, mielenie, działanie temperatury), 
• chemiczne (hydroliza), 
• biologiczne (mikroorganizmy, enzymy).

Kryterium: Uwodnienie substratu
Uwodnienie substratu, czyli wilgotność jest istotnym parametrem funkcjonowania 
instalacji. Materiał poddany procesowi fermentacji powinien charakteryzować się za-
wartością suchej masy na poziomie do 35%. Przy wyższych wartościach procesy biolo-
giczne zostają ograniczone, bądź wręcz zahamowane, co spowodowane jest niedostat-
kiem wody niezbędnej dla życia i rozwoju mikroorganizmów. Według tego kryterium 
technologie prowadzenia procesu można podzielić na mokre oraz suche.

W fermentacji mokrej wsad do reaktora winien posiadać zawartość suchej masy 
nie przekraczającą 15%, co oznacza, że ponad 85% masy materiału dostarczanego do 
procesu stanowi woda. W przypadku fermentacji suchej zawartość suchej masy waha 
się w przedziale od 16% do 35%. 

Mając na uwadze sposób prowadzenia procesu fermentacji ze względu na uwod-
nienie substratu, w praktyce biogazowej zdecydowanie przeważa technologia mokra. 
Do jej największych zalet zaliczyć należy łatwość w pompowaniu substratu, równo-
mierny rozkład składników pokarmowych w substracie oraz dużą stabilność procesu. 
Z kolei wady tego rozwiązania to większe zapotrzebowanie na wodę i energię w po-
równaniu do fermentacji suchej oraz konieczność zwiększenia objętości komór wyni-
kająca z faktu występowania dużej ilości wody. 

W przypadku fermentacji suchej należy podkreślić kilka ważnych zalet, w tym 
niewielkie zapotrzebowanie na wodę i energię oraz pojemność komór fermentacyj-
nych. Natomiast wady to przede wszystkim konieczność stosowania specyficznych 
technik ze względu na właściwości substratu. Fermentacja sucha stanowi jednak al-
ternatywę dla gospodarstw rolnych, które nie posiadają zwierząt hodowlanych, a co 
za tym idzie gnojowicy, która jest materiałem rozcieńczającym wsad do biogazowni. 

Kryterium: Temperatura procesu fermentacji
Kolejnym kryterium technologicznym w biogazowni rolniczej jest temperatura pro-
wadzenia procesu, która ma istotny wpływ na rozwój i aktywność mikroorganizmów. 
Wysokość temperatury ściśle warunkuje czas rozkładu substratów, co w praktyce ozna-
cza, że ze wzrostem temperatury większość substratów ulega biodegradacji w  krót-
szym czasie. Według tego kryterium wyróżnia się instalacje pracujące w warunkach:

• psychrofilowych – od 5°C do 25°C,
• mezofilowych – od 25°C do 45°C (najczęściej od 34°C do 38°C),
• termofilowych – od 45°C do 60°C (najczęściej od 50°C do 55°C).
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Kryterium: Sposób napełnienia komory fermentacyjnej
Tryb załadunku wsadu do komory reaktora może odbywać się w sposób:

• ciągły 
• nieciągły.

Tryb ciągły polega na systematycznym dozowaniu substratu do instalacji oraz na 
odbiorze pofermentu, na przykład raz dziennie. Rozwiązanie takie pozwala na osią-
gnięcie produkcji biogazu mniej więcej na stałym poziomie każdego dnia. Sposób nie-
ciągły charakteryzuje się natomiast jednokrotnym napełnieniem komory, a po ustaniu 
procesu jej opróżnieniem i  wymianą wsadu. Rozwiązanie to jest charakterystyczne 
przede wszystkim w przypadku fermentacji suchej. 



Korzyści wynikające z produkcji biogazu rolnego
Jakub Kaniewski, Wojciech Czekała

W tym rozdziale zostaną przestawione korzyści jakie może przynosić wykorzystywa-
nie instalaci biogazowej. Wyszczególniono korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne. 

Korzyści środowiskowe
Biogozownia rolnicza jest instalacją proekologiczną, która charakteryzuje się pozy-
tywnym wpływem na środowisko wynikającym m.in. z dużej redukcji emisji szkodli-
wych gazów. Jednym z najczęściej stosowanych w biogazowni surowców pochodzenia 
rolniczego jest gnojowica oraz obornik. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza uregulowa-
na prawnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 roku nakłada 
szereg obowiązków związanych z ochroną środowiska na rolników korzystających np. 
z płatności Planu Obszarów Wiejskich. Jednym z takich wymogów jest odpowiednie 
przechowywanie nawozów naturalnych oraz przestrzeganie zakazu stosowania nawo-
zów naturalnych od 1 grudnia do końca lutego. Wiąże się to z zapewnieniem odpo-
wiedniego miejsca na ich składowanie przez minimum trzy miesiące. Ściśle określone 
sposoby przechowywania tych nawozowych produktów minimalizują ryzyko skaże-
nia gruntu. Jednak przepisy te nie rozstrzygają kwestii powstawania odorów. Zarówno 
obornik, jak i gnojowica przechowywane odpowiednio na pryzmie oraz w zbiorniku 
emitują związki odorowe. Spowodowane jest to zachodzącymi, niekontrolowanymi 
procesami rozkładu zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Ze wzglę-
du na brak tlenu we wnętrzu pryzmy obornika zachodzi w niewielkim stopniu proces 
fermentacji metanowej, której głównym produktem jest metan. Gaz ten trafia bezpo-
średnio do atmosfery, przyczyniając się do ocieplenia klimatu (określa się, że metan 
pod kątem efektu cieplarnianego jest 21 razy bardziej szkodliwym związkiem dla at-
mosfery, niż dwutlenek węgla). W wyniku niekontrolowanych rozkładów w warun-
kach beztlenowych powstaje również siarkowodór. Mając na uwadze, że podobnie jak 
metan jest on związkiem szkodliwym, jego obecność należy uznać za niepożądaną. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest więc wykorzystanie obornika oraz gnojowicy 
jako substratu dla biogazowni. Parametry procesu fermentacji metanowej wymagają, 
aby komora fermentacyjna była szczelna, bowiem w przeciwnym wypadku mogłoby 
dojść do obumarcia populacji drobnoustrojów odpowiedzialnych za ten proces bio-
chemiczny oraz do strat biogazu.

Ponadto poferment będący pozostałością procesu fermentacji metanowej może 
być wykorzystywany jako nawóz. Warto podkreślić, że poferment charakteryzuje się 
neutralnym zapachem, co wpływa lokalnie na obniżenie zanieczyszczenia odorem po-
wietrza podczas prac nawozowych. Poza tym poferment w przeciwieństwie do nie-
przetworzonych nawozów naturalnych jest bezpieczniejszy w stosowaniu, ponieważ 
posiada przystępne związki azotu dla roślin (w porównaniu z obornikiem) a jego nad-
miar nie powoduje wypalenia roślin (w porównaniu z gnojowicą). 
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Jednak najważniejszym, prośrodowiskowym aspektem pracy biogazowni jest 
wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej, podczas którego to procesu emitowany 
jest tylko dwutlenek węgla (reszta gazów w śladowych ilościach). Co ważne, produkty 
biodegradowalne wykorzystywane w biogazowni, nawet gdyby do niej nie trafiły ule-
głyby procesom fermentacji oraz kompostowania wydzielając podobną ilość ditlenku 
węgla oraz innych gazów w zależności od warunków rozkładu. 

Korzyści ekonomiczne
Właściciel biogazowni może odnosić korzyści ekonomiczne z następujących źródeł: 

a) sprzedaż energii elektrycznej 
Na podstawie umowy ze sprzedawcą zobowiązanym (zakład energetyczny), czyli pod-
miotem który w myśl regulacji prawnych ma obowiązek zakupu wytworzonej energii 
elektrycznej z OZE. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadzo-
no podział cen za wytworzoną energię ze względu na wielkość instalacji.

Właściciele najmniejszych instalacji do (10 kW) mogą liczyć na wsparcie w ra-
mach systemu stawek gwarantowanych (Feed in Tariff), dzięki którym uzyskają stałą 
cenę odsprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej przez okres 15 lat. W ramach 
systemu FIT dla instalacji biogazowych przewidziano stawkę wynoszącą 0,70zł/kWh. 

Biogazownie o mocy do 40 kW, mogą liczyć na pomoc inwestycyjną. W ramach 
programu Prosument prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej można otrzymać bezzwrotne dofinansowanie wielkości 
40% na budowę źródła energii OZE. Z instalacji OZE wybudowanych przy pomocy 
tego programu prąd może być odsprzedawany po średniej cenie energii elektrycznej 
na rynku konkurencyjnym tj. ok. 0,18 gr/kWh. Udogodnieniem w rozliczeniach ze 
sprzedawcą zobowiązanym (np. Tauron, Enea) jest wprowadzenie systemu net-me-
teringu, dzięki któremu można rozliczać energię w okresach półrocznych za pomocą 
licznika dwukierunkowego. W dniu rozliczenia od ilości zużytej energii odejmuje się 
ilość wyprodukowanego prądu, który trafił do sieci. W przypadku dodatniego salda 
wyprodukowana energia pomniejsza rachunek za energię elektryczną. W przypadku 
nadprodukcji energii elektrycznej, nadwyżkę można sprzedać po średniej cenie ryn-
kowej. Jednak nawet jeżeli instalacja wybudowana przy pomocy środków z Prosumen-
ta mieści się w zakresie mocy odpowiadającej stawkom gwarantowanym, to w ramach 
ustawy o  dopuszczalnej pomocy publicznej niemożliwe jest skorzystanie ze  stawek 
gwarantowanych. 

Inwestorzy, którzy chcieliby wytwarzać energię elektryczną z  biogazu w  więk-
szych instalacjach muszą przystąpić do aukcji organizowanej przez Urząd Regulacji 
Energii. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w każdym roku będzie ustala-
na cena energii pochodzącej z OZE, którą będzie chciał zakupić Rząd. Na podstawie 
rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych dla inwestycji w odnawialnych źródłach 
energii, Ministerstwo Gospodarki będzie wyznaczało maksymalną kwotę, jaką można 
uzyskać za sprzedaż energii elektrycznej. 
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Ceny referencyjne na rok 2016 dla nowych projektów OZE przedstawiają się następu-
jąco:

• Biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 450 zł/MWh 
• Biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 435 zł/MWh 
• Biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 210 zł/MWh
• Biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 400 zł/MWh
• Biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MW

Co ważne, aukcje będą prowadzone w tzw. trybie holenderskim, czyli spośród 
wszystkich zgłoszeń zostaną wybrane te projekty, które oferują najniższą kwotę, aż do 
wyczerpania alokacji środków (puli energii elektrycznej). W 2016 roku przewidziano 
aukcje dla 50 449 950 MWh.

b) Sprzedaż nadwyżki ciepła 
Biogazownia ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne np. do sanitacji od-
padów, zużywa od 15% do 40% wytwarzanego ciepła na potrzeby własne. Nadwyżkę 
ciepła można wykorzystać w pobliżu biogazowni np. ogrzewanie wody technologicz-
nej lub sprzedawać do sieci ciepłowniczej. 

Aby zmaksymalizować przychody z biogazowni często w pobliżu instalacji loka-
lizuje się inną wysoce energochłonną instalację np. suszarnię czy stawy rybne.

c) Dochód z poboru opłat z utylizacji odpadów organicznych
W biogazowni, jako instalacji utylizującej z powodzeniem można utylizować produkty 
organiczne. Są to np. odpady z przetwórstwa rolno spożywczego (np. wytłoki z owo-
ców, odpady zwierzęce, zepsute warzywa i owoce, odpady z piekarni). W przypadku 
niektórych grup substratów np. odpady z rzeźni, istnieje konieczność przeprowadze-
nia zabiegu higienizacji polegającego na wstępnej obróbce termicznej. Zaletą korzy-
stania z substratów odpadowych jest tzw. opłata na bramie, co oznacza, że to firma, 
która dostarcza substrat do biogazowni musi za niego zapłacić, przez co zwiększa opła-
calność produkcji biogazu. 

d) Sprzedaż pulpy pofermentacyjnej 
Jak już wcześniej wspomniano pulpa pofermentacyjna stanowi wartościowy nawóz, 
dlatego chętnie jest ona kupowana przez okolicznych rolników. 



Etapy realizacji biogazowni rolniczej 
Wociech Czekała, Jaku Kaniewski 

Budowa biogazowni rolniczej jest procesem trwającym nawet kilka lat. Biorąc pod 
uwagę cały proces inwestycyjny, największy udział liczony czasowo przypada na część 
administracyjną związaną przed wszystkim z przygotowaniem dokumentacji projek-
towej oraz uzyskaniem wszelkiego rodzaju decyzji i pozwoleń. W czasie pozyskiwa-
nia niezbędnej dokumentacji prowadzi się również starania mające na celu uzyskanie 
środków na realizację procesu. Sama budowa, rozruch i optymalizacja technologiczna 
są procesem krótszym, a czas niezbędny na ich realizację w większości przypadków 
wynosi kilkanaście miesięcy. Wiele z działań mających na celu wybudowanie instalacji 
jest połączone procesem, w który poza inwestorem oraz wykonawcą zaangażowane są 
przede wszystkim organy administracji państwowej oraz społeczeństwo. 

Identyfikacja zakresu projektu 
Proces ten zwany jest inaczej fazą koncepcyjną. Jej głównym celem jest uzyskanie od-
powiedzi na pytanie czy dana instalacja będzie przedsięwzięciem opłacalnym oraz czy 
może powstać na danym obszarze. To właśnie tutaj, już na najwcześniejszym etapie 
należy podjąć najważniejsze decyzje, które będą warunkowały bezpośrednio powo-
dzenie inwestycji. 

Głównym celem funkcjonowania biogazowni jest konieczność wypracowania zy-
sku. W przypadku udowodnienia już we wstępnej fazie procesu braku możliwości docho-
dów należy zrezygnować z budowy instalacji, bowiem znane są przykłady inwestowania 
w tego typu obiekty nieprzynoszące zysków, pomimo poprawnej kalkulacji dochodów 
na etapie planowania instalacji. Z tego względu koniecznym jest dokonanie przez inwe-
stora wyboru korzystnie optymalnego wariantu pod względem ekonomicznym. Dlatego 
wszelkie kalkulacje należy rozpocząć od identyfikacji możliwości lokalizacyjnych insta-
lacji, a co za tym idzie dostępności substratów, które będą w niej wykorzystywane. Tym 
bardziej, że pozyskiwanie substratów jest najważniejszym czynnikiem warunkującym 
możliwość powstania biogazowni. To właśnie rodzaj i dostępność substratów w głów-
nej mierze decydują o opłacalności inwestycji. Po uzyskaniu informacji o dostępności, 
kosztach oraz wydajności biogazowej substratów konieczne jest opracowanie ciągu do-
staw, które zaczynają się u rolnika bądź w zakładzie produkującym odpady, a kończą 
na zaopatrzeniu komory fermentacyjnej. Starając się o decyzje środowiskowe oraz inne 
pozwolenia należy zadeklarować rodzaj wsadu do instalacji i sposób jego przygotowania. 
Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska, np. przez prze-
prowadzenie odpowiedniej sterylizacji odpadów zwierzęcych, które również mogą być 
substratem do produkcji biogazu. W tego typu dokumentach należy przedstawić rów-
nież sposób i możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej, tak aby nie była 
ona uciążliwa lub nie stanowiła zagrożenia dla środowiska lokalnego.

Wybór lokalizacji inwestycji obok wykorzystywanych substratów w głównej mie-
rze stanowi o powodzeniu inwestycji. Oba czynniki są ze sobą bezpośrednio powią-
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zane, ponieważ biogazownia, powinna być zlokalizowana jak najbliżej miejsca pozy-
skiwania substratów. Wynika to z faktu, że do prawidłowej pracy instalacji np. o mocy 
elektrycznej 1MW dziennie należy dostarczać kilkadziesiąt ton wsadu. To z kolei prze-
kłada się na koszty dostaw, które rosną wraz z każdym kilometrem. 

Innym problemem mogą być protesty społeczności lokalnej. Chcąc, więc ograni-
czyć takie działania ze strony społeczeństwa, należy uwzględnić lokalizację instalacji, 
która powinna być usytuowana w odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkalnych.

Jak wspomniano wcześniej głównym celem funkcjonowania biogazowni jest ge-
nerowanie zysku. Koszt typowej instalacji 1MW mocy elektrycznej to kilkanaście milio-
nów złotych w zależności od zastosowanej technologii. W dużej mierze o opłacalności 
inwestycji świadczy dofinansowanie za produkcję energii ze źródeł odnawialnych uzy-
skane od państwa. Z doświadczeń wynika, że składowa ta nie powinna być czynnikiem 
dominującym w  przygotowanej kalkulacji dotyczącej korzyści finansowych w  czasie 
funkcjonowania instalacji. Spowodowane jest to niepewnością i  zmieniającą się sytu-
acją w latach 2013-2015. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 2015 określa zasa-
dy i wsparcia dla wszystkich inwestycji wytwarzających energię przyjazną środowisku. 
Regulacje tam przedstawione opierają się na tzw. „systemie aukcyjnym”, który zacznie 
działać od 2016 roku, a w opinii wielu fachowców jego funkcjonowanie stanowi dużą 
niewiadomą. Chcąc mieć pewność dodatniego bilansu finansowego zaleca się nie liczyć 
jedynie na dotacje i  inne wsparcie od państwa a  szukać rozwiązań mających na celu 
przede wszystkim pozyskiwanie pieniędzy za utylizację odpadów w biogazowni oraz za-
stosowanie technik sprzyjających zwiększeniu produkcji biogazu.

Kluczowym elementem identyfikacji zakresu projektu powinno być również 
zbadanie opłacalności inwestycji i określenie czynników ryzyka, m.in. przez wykona-
nie studium wykonalności bądź celowości inwestycji. Opracowania te pomogą z du-
żym prawdopodobieństwem określić aspekt ekonomiczny biogazowni, czyli dać od-
powiedź w kwestii generowania zysków na poziomie satysfakcjonującym inwestora.

Uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych
Spośród wielu dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę za naj-
ważniejszy należy uznać decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach, zawierającą 
zgodę na realizację przedsięwzięcia. Chcąc uzyskać powyższy dokument konieczne 
jest m.in. otrzymanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Istotnym elementem jest również przeprowadzenie inwestycji oddziały-
wania na środowisko. W zależności od wielkości instalacji koniecznym jest wykonanie 
raportu oceny oddziaływania na środowisko (OSŚ) dla instalacji dużych, bądź karty 
informacyjnej przedsięwzięcia dla instalacji mniejszych. Raport OOŚ jest dokumen-
tem, który opiniują nie tylko pracownicy Urzędu Gminy, ale również Powiatowy 
Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu 
pozytywnych opinii, a co za tym idzie i wszelkich wymaganych dokumentów, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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Pozwolenie na budowę jest dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie prac 
ziemnych. Wniosek o powyższy dokument składa się w starostwie powiatowym wraz 
z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości, projekt budowy, decyzję 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Wybrane dokumenty i pozwolenia konieczne do uzyskania przed rozpoczęciem eksploatacji 
biogazowni:

• warunki przyłączenia do sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
• warunki przełączenia do sieci wodnokanalizacyjnej,
• warunki odbioru odpadów,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• pozwolenie zintegrowane,
• wpis do rejestru producentów biogazu. 

Opracowanie dokumentacji technicznej
Dokumentacja techniczna powinna zawierać w sobie inwentaryzację terenu, projekt 
technologiczny, projekt budowlany oraz wybór wykonawców poszczególnych elemen-
tów biogazowni.

Inwentaryzacja terenu polega na określeniu jego użytkowania i  zaplanowaniu 
możliwości budowy instalacji. Projekt technologiczny jest dokumentem zawierającym 
przebieg procesów technologicznych zachodzących w biogazowni, który uwzględnia 
przede wszystkim zapotrzebowanie na surowce, energię, produkty oraz urządzenia. 
Dokumentacja dotycząca budowy inwestycji ukazuje z  kolei możliwości techniczne 
jej wykonania oraz określa harmonogram prac budowlanych. Ostatnim elementem 
opracowania dokumentacji technicznej będzie wybór wykonawców poszczególnych 
elementów instalacji. 

Uzyskanie akceptacji społecznej
Uzyskanie akceptacji społecznej jest niezwykle istotnym elementem całego procesu 
budowy i funkcjonowania biogazowni. Ze względu na fakt, że konsultacje społeczne są 
nieodzownym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, inwestorzy 
powinni odpowiednio wcześnie poinformować zainteresowane strony o planach doty-
czących budowy biogazowni. Racjonalnie prowadzone działania z pewnością pozwolą 
uniknąć konfliktów społecznych w danej lokalizacji. Argumentami przemawiającymi 
na korzyść budowy biogazowni rolniczej dla społeczności lokalnej są m.in.:

• nowe miejsca pracy,
• nabycie ciepła po preferencyjnych cenach,
• miejsce sprzedaży substratów,
• miejsce zbytu odpadów,
• pobudzenie rozwoju małych gospodarstw,
• poprawa jakości środowiska m.in. poprzez redukcję odorów.
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Budowa biogazowni rolniczej
Po uzyskaniu wszelkiego rodzaju wymaganych pozwoleń i decyzji rozpoczyna się bu-
dowa biogazowni rolniczej. Proces ten zazwyczaj trwa kilkanaście miesięcy i jest wy-
konywany przez jednego lub kilku wykonawców w zależności od przyjętej strategii.

Zdjęcie 3. Komora fermentacyjna biogazowni (Wojciech Czekała)

Rozruch technologiczny instalacji 
Początkowy etap funkcjonowania instalacji jest niezmiernie ważnym momentem 
w  trakcie, którego należy zoptymalizować zachodzące w niej procesy. Rozruch bio-
gazowni powinien być prowadzony w sposób przemyślany i co najważniejsze w kon-
takcie z wykfalifikowaną kadrą. Taka konieczność wynika z faktu, że fermentacja me-
tanowa jest procesem biologicznym, który polega na stworzeniu mikroorganizmom 
odpowiednich warunków do bytowania i  namnażania się. W  tym celu początkowe 
partie substratów należy wymieszać wraz z zaszczepką fermentacyjną, celem szybsze-
go namnożenia się mikroorganizmów. Najczęściej wykorzystywanym materiałem do 
zaszczepiania jest poferment z innej, funkcjonującej instalacji.

Rozruch biogazowni jest niezbędnym elementem, pozwalającym na sprawdzenie 
funkcjonowania zainstalowanych urządzeń pod kątem wykorzystania planowanych 
substratów. Proces ten wykonuje się najczęściej w trzech fazach:

• mechanicznej – bez podania medium,
• hydraulicznej – z wykorzystaniem medium jakim jest woda,
• procesowej – wykorzystując właściwe substraty i produkty procesu fermentacji 

metanowej.
Pewnym zabezpieczeniem na prawidłowe przeprowadzenie rozruchu może być 

podpisanie gwarancji z wykonawcą mówiącej o uzysku odpowiedniej ilości wyprodu-
kowanego biogazu np. w okresie roku od dnia jej rozruchu.
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Użytkowanie instalacji
Po dokonaniu rozruchu w prawidłowy sposób rozpoczyna się eksploatacja biogazow-
ni. Podstawowymi czynnościami odbywającymi się w  trakcie tej fazy są; dostarcza-
nie substratów, odbiór pofermentu, produkcja biogazu oraz jego spalanie w  silniku 
kogeneracyjnym. Realizując te procesy należy kontrolować wszystkie jego parametry, 
a  w  przypadku pojawienia się niekorzystnych wartości (np. nagły, znaczący spadek 
produkcji biogazu) możliwie szybko reagować. Zalecanym rozwiązaniem jest pod-
pisanie umowy z wykwalifikowanymi pracownikami, którzy będą nadzorować pracę 
biogazowni przez cały czas jej funkcjonowania. 



Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne biogazowni rolniczej
Jakub Kaniewski, Wojciech Czekała

Na podstawie informacji dotyczących kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych 
zebranych przez Akademię Słońca zostanie zaprezentowany wariant budowy kontene-
rowej mikrobiogazowni rolniczej o mocy 10 kW. Instalacja taka jest odpowiednia dla 
gospodarstw rolnych dysponującymi przynajmniej 25 hektarami lub posiadającymi 
obsadę trzody chlewnej o współczynniku DJP przekraczającym 50 jednostek. Stanowić 
może to gwarancję, że gospodarstwo takie część substratów przeznaczonych do bioga-
zowania może pozyskiwać wręcz za darmo, zagospodarowując przy tym powstające od-
pady (np. obornik, gnojowica, gnojówka, pomiot kurzy, odpady z produkcji roślinnej). 

Koszty inwestycyjne
Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty inwestycyjne poszczególnych elementów 
kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej. Jak pokazują przykłady instalacji w Studzion-
ce i Wiśle Małej należy pamiętać o tym, iż przedstawione koszty w zależności od zastoso-
wanych rozwiązań mogą się znacząco różnić od podanych we wstępnej kalkulacji.

Zdjęcie 4. Mikrobiogazownia kontenerowa – Mega sp. zo.o.
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Kontener wraz z  zbiornikiem fermentacyjnym i  mieszadłem – Jest to najdroższa 
część kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej. Możliwość wykonania kontenera de-
klaruje większość przedsiębiorstw zajmujących się obróbką stali, budową zbiorników 
stalowych itp. Koszt budowy uzależniony jest w dużej części od zastosowanego surow-
ca. Ze względu na warunki panujące w komorze fermentacyjnej wymagane jest wy-
korzystanie tzw. stali kwasoodpornej. Niezależnie od tego samą obudowę kontenera 
można już skonstruować z stali węglowej. 
Koszt jest rzędu od 200 tys. zł do 400 tys. zł.

Układ kogeneracyjny wraz z tzw. ścieżką biogazu – odpowiednio dobrany silnik ko-
generacyjny może mieć duży wpływ na ilość produkowanej energii elektrycznej. Sza-
cuje się, że urządzenia mniejszej mocy posiadają mniejszą sprawność elektryczną wy-
noszącą ok. 38-42% w porównaniu z silnikami stosowanymi w większych instalacjach. 
Koszt od 50 tys. zł do 150 tys. zł

Zbiorniki biogazu – w kontenerowej mikrobiogazowni najczęściej stosowanym roz-
wiązaniem jest elastyczny zbiornik z tworzywa sztucznego umieszczony bezpośrednio 
na zadaszeniu kontenera. 
Koszt od 6 tys. zł – do 12 tys. zł. 

Układ automatyki i  sterowania – odpowiednio dobrana automatyka pozwala na 
zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego do obsługi instalacji. Układ wagi tensome-
trycznej i podajnika sprzężonego z systemem sterowania pozwala dozować wcześniej 
przygotowany w leju zasypowym substrat do biogazowni o określonej godzinie. 
Koszt od 15 tys. zł do 24 tys. zł 
Projekt instalacji, nadzór – stawka uzależniona jest od wybranej ścieżki budowy 
instalacji. Zlecając budowę mikrobiogazowni wyspecjalizowanej firmie, posiadającej 
„gotowy produkt” koszty te często są już wliczone w koszt urządzenia. W przypadku 
stworzenia indywidualnej instalacji niezbędne jest zlecenie prac projektowych.
Koszt od 0 zł do 12 tys. zł 

Zbiornik na poferment – jeżeli w gospodarstwie produkowana jest gnojowica, można 
zaadoptować posiadany zbiornik na potrzeby magazynowania pofermentu. 
Koszt od 4 tys. zł do 7 tys. zł 

Przygotowanie terenu – instalacja biogazowni kontenerowej waży kilkadziesiąt ton, 
dlatego konieczne jest utwardzenie podłoża przeznaczonego na instalację. 
Koszt od 5 tys. zł do 18 tys. zł 

Szkolenie pracowników, nadzór laboratoryjny – ponieważ instalacja biogazowa jest 
bardzo wrażliwa na zmiany środowiska procesu fermentacji metanowej, dlatego nie-
zbędne jest przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi biogazowni. Aby uniknąć 
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problemów z ciągłością procesu zaleca się zlecenie uruchomienia instalacji oraz póź-
niejszej kontroli parametrów fizyko-chemicznych specjalistycznej jednostce.
Koszt od 14 tys. zł do 30 tys. zł 

Przyłącze do sieci elektroenergetycznej wraz z układem pomiarowym – koszt usta-
lany jest indywidualnie po wydaniu warunków przyłączenia. 
Koszt od 15 tys. zł do 20 tys. zł 

Koszty eksploatacyjne 
Na koszty eksploatacyjne mikrobiogazowni rolniczej składają się następujące czynniki: 

• praca przy załadunku substratu – ok. godzina dziennie,
• utrzymanie, konserwacja, naprawa aparatury technicznej,
• ubezpieczenie.

Ocenia się, że koszty poniesione na realizację przedstawionych wyżej zadań dla mikro-
biogazowni o mocy 10 kW wynoszą od 5 tys. zł do 12 tys. zł. 

• pozyskanie substratu,
Zaleca się, aby substratami wykorzystywanymi w biogazowniach o małej mocy 
były odpady produkowane w gospodarstwie rolnym. W takim przypadku można 
w maksymalnym stopniu zredukować wydatek związany z zakupem kosztowne-
go substratu.
Przykładowo dla biogazowni o mocy 10 kW wykorzystującej wyłącznie mieszan-
kę kiszonki kukurydzy oraz gnojowicy, dzienne zapotrzebowanie na kiszonkę 
wynosi ok. 400 kg. Przy cenie 90 zł za tonę tego substratu, zastąpienie go innym 
substratem może zaważyć o rentowności instalacji



Stan biogazowni w Polsce
Jakub Kaniewski, Wojciech Czekała

Według Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego w  Polsce na dzień 30 listopada 
2015 r. zarejestrowanych jest 63 wytwórców biogazu, zarządzających 70 biogazownia-
mi. Tylko jeden podmiot na rynku posiada więcej niż jedną instalację, jest to firma 
Poldanor, która posiada, aż 8 biogazowni. Strategia Poldanoru, oparta jest na rozwoju 
efektywnej i  zrównoważonej produkcji rolnej z  poszanowaniem otoczenia, zakłada 
budowę dalszych 14 biogazowni zlokalizowanych przy swoich fermach trzody. 

Ocenia się, że potencjał wytwarzania energii elektrycznej z biogazu w Polsce jest 
porównywalny z niemieckim. Kalkulacje te wykonano na podstawie porównania użyt-
ków rolnych oraz dostępności odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. 
Jednak w Niemczech funkcjonuje ponad 7000 biogazowni, w Polsce jest to tylko 70 in-
stalacji. Tak niewielka ilość instalacji biogazowych w systemie polskim wskazuje na 
możliwy do wykorzystania duży potencjał wytwarzania energii elektrycznej, w stosun-
ku do obecnie istniejącego, co dowodzi wręcz nieograniczonych możliwości rozwoju 
polskiego rynku biogazu.

Śląski rynek biogazowy 
Na podstawie Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego w województwie śląskim za-
rejestrowano zaledwie 1 biogazownię. Jest to instalacja o mocy 0,966 MW położona 
w Łanach Wielkich. Jednak niewpisane do rejestru pozostają instalacje biogazowe np. 
w Kostowicach, Wiśle Małej oraz Studzionce. 

Biogazownia w Łanach Wielkich o mocy 0.996 MW, uruchomiona została 29 li-
stopada 2011 roku.

Inwestorem instalacji jest przedsiębiorstwo Bio-But sp. z o.o. należące m.in. do 
Władysława Butora. Inwestor ten jest również właścicielem gospodarstwa rolnego, na 
którego terenie znajduje się biogazownia. Zbiornik fermentacyjny został przygoto-
wany przez śląską firmę Wolf Systemem. Przykład ten wskazuje na dużą możliwość 
inwestowania w biogaz przy wykorzystaniu, polskich, lokalnych wyspecjalizowanych 
firm, co jednocześnie stwarza warunki do zwiększenia aktywizacji na rynku lokalnym, 
uniezależniając się od zagranicznych podmiotów. 

Warto podkreślić, że biogazownia w  Łanach Wielkich jest wręcz modelowym 
rozwiązaniem wyboru lokalizacji pod instalacje. Funkcjonuje ona przy lokalnej go-
rzelni, co umożliwia ścisłą współpracę pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. W trakcie 
produkcji alkoholu powstaje tzw. wywar pogorzelniany, który zgodnie z ustawą o od-
padach stanowi odpad, a więc musi być poddany utylizacji. W tym przypadku gorzel-
nia oddaje wywar pogorzelniany biogazowni, obniżając tym samym koszty związane 
z utylizacją, a biogazownia zyskuje tani, wartościowy substrat. Zdarza się jednak, że za 
odpad przeznaczony do utylizacji biogazownia pobiera pewną opłatę. W instalacjach 
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biogazowych częstym problemem jest brak możliwości zagospodarowania energii 
cieplnej, co może wpływać na rentowność instalacji. W omawianym przypadku cała 
produkowana energia cieplna trafia do gorzelni pod postacią pary technologicznej. 
Dodatkowym surowcem wykorzystywanym w tej instalacji jest obornik i gnojowica, 
które pochodzą z pobliskiej fermy. 

Agrobiogazownia w  Kostkowicach o  mocy 0,6 MW, została uruchomiana w  li-
stopadzie 2010 roku na terenie gospodarstwa zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. W gospodarstwie działa Centrum 
Odnawialnych Źródeł Energii. Oprócz biogazowni wykorzystywane są również ko-
lektory słoneczne, elektrownia wiatrowa oraz produkowane jest biopaliwo z rzepaku. 
Omawiana instalacja jest również przykładem prawidłowo dobranej lokalizacji oraz 
zaplanowania sposobu zagospodarowania energii cieplnej. Wszystkie surowce wyko-
rzystywane do produkcji biogazu pozyskiwane są z gospodarstwa i składają się na nie: 
kiszonki z traw i kukurydzy, obornik, odpad pochodzący z agrorafinerii, czyli glicery-
na poestryfikacyjna oraz odpady rzepakowe. Energia cieplna powstała w wyniku spa-
lania biogazu wykorzystywana jest natomiast do ogrzewania wody w stawach rybnych 
oraz chlewni.

Mikrobiogazownia w Studzionce – o mocy 30 kW powstała w 40 hektarowym 
gospodarstwie rolnym państwa Pajdów w  miejscowości Studzionka. Gospodarstwo 
hoduje ponad 300 tuczników i 12 tysięcy kur niosek, co pozwala wytworzyć rocznie 
ponad 700 ton ptasich odchodów oraz 300 ton gnojowicy świńskiej. Ponadto stosowa-
na jest kiszonka z kukurydzy. Była to pierwsza instalacja w Polsce o tak małej mocy. 
Projekt instalacji został zaprojektowany przez dr Jana Cebulę z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Również w tej lokalizacji część robót budowlanych wykonała śląska fir-
ma Wolf Sysytem. Koszt budowy instalacji wyniósł ok. 400 tys. zł. Względnie niski 
koszt budowy osiągnięto przez wykonanie części pracy tzw. systemem gospodarskim. 
Komorę fermentacyjną wykonano ze starej, odpowiednio zaizolowanej cysterny ko-
lejowej, a  zbiornik na wytworzony biogaz wykonano z  zaadaptowanego blaszanego 
silosu zbożowego, w którego wnętrzu umieszczono balon z tworzywa sztucznego.

Właściciele biogazowni podkreślają, że dzięki instalacji mogą w przyjazny sposób 
zagospodarować odpady z produkcji rolnej oraz zredukować emisję odorów. Poza tym 
wskutek wykorzystania gnojowicy w biogazowni wyeliminowano niezwykle uciążliwe 
i kosztowne wywożenie gnojowicy. 

Mikrobiogazownia w Wiśle Małej 13 kW powstała przy fermie kur niosek Janu-
sza Mikołajca we wsi Wisła Mała. Również przy projekcie tej instalacji pomógł dr Jan 
Cebula z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na komorę fermentacyjną instalacji został 
zaadoptowany stary zbiornik na paliwo o pojemności 61 m3, a silnik kogeneracyjny 
został wykonany metodą gospodarską. Do jego konstrukcji użyto stary silnik samo-
chodowy. 
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Przykład mikrobiogazowni w  Studzionce oraz w  Wiśle Małej pokazuje, że in-
stalacja biogazowa to nie tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, ale również 
małych gospodarstw rolnych. Odpowiednio zaprojektowana instalacja może w zna-
czącym stopniu przyczynić się do zmniejszenia problemu z emisją odorów w gospo-
darstwie, umożliwiając utylizację odpadów, a wykorzystywany do nawożenia użytków 
rolnych poferment, może przyczynić się do zmniejszenia ilości stosowanych nawozów 
mineralnych. Ponadto gospodarstwa uzyskują energię elektryczną oraz cieplną, którą 
według potrzeb można odpowiednio zagospodarować.



Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych  
w województwie śląskim
Wojciech Czekała, Jakub Kaniewski

Rynek biogazu to prawdopodobnie jeden z najbardziej niedocenianych sektorów pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych w woj. śląskim, przy jednocześnie niezagospo-
darowanym jego potencjale.

Struktura użytków rolnych w województwie śląskim
Na podstawie danych GUS powierzchnia gruntów rolnych w województwie śląskim 
wynosi 486 tys. hektarów co stanowi 39,4% powierzchni województwa. Największe 
skupienie obszarów wykorzystywanych rolniczo znajduje się w subregionie północ-
nym województwa śląskiego. Warto jednak nadmienić, że 18% całego terenu woje-
wództwa stanowi aglomeracja górnośląska, co w istotnym stopniu przyczynia się do 
zmniejszenia obszarów, które mogą być wykorzystane rolniczo. 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie 
W województwie śląskim jest zlokalizowanych ok. 65 tys. gospodarstw rolnych. Spo-
śród nich ok. 6,5 tys. to gospodarstwa o  powierzchni przekraczającej 10 hektarów, 
które w pełni mogą zaopatrzyć biogazownię rolniczą. 

Rolnicy w  województwie śląskim hodują około 121,7 tys. sztuk bydła oraz 
350,4 tys. sztuk trzody chlewnej. Na podstawie zebranych danych obliczono, że z na-
wozów naturalnych produkowanych przez 1 SD (Sztuka Duża) można wyproduko-
wać, aż 600 m3 biogazu rocznie. Tak więc teoretyczny potencjał produkcji biogazu 
w województwie śląskim w odniesieniu tylko do produkcji zwierzęcej przekracza 100 
milionów m3 biogazu. 

Należy jednak nadmienić, że województwo śląskie charakteryzuje się dużym 
stopniem rozdrobnienia gospodarstw, o czym świadczy fakt, że 36 tys. gospodarstw, 
co stanowi ponad 55% wszystkich gospodarstw w  województwie śląskim posiada 
powierzchnię nieprzekraczającą 3 hektarów. To z  kolei ma bezpośredni wpływ na 
zmniejszenie potencjału technicznego produkcji biogazu w dużych gospodarstwach 
rolnych, ale stwarzając tym samym możliwość rozwoju mikroinstalacji biogazowych. 



Pomoc w zaplanowaniu małej biogazowni rolniczej – 
możliwości finansowania na Śląsku
Barbara Bartczak, Jakub Kaniewski

Rozwój gospodarstw rolnych w  województwie śląskim, jak i  na terenie całego kra-
ju jest silnie uzależniony od przychodów z  produkcji rolno-spożywczej. W  więk-
szości gospodarstw rolnych istnieje ogromny potencjał rozwoju wytwarzania ener-
gii elektrycznej z  biogazu, potencjał ten jest generowany w  znacznej ilości z  od-
padów powstających z  produkcji rolnej oraz przetwórstwa warzyw i  owoców. 
Obecnie rynek oferuje dużą różnorodność w uzyskaniu wsparcia na instalacje proeko-
logiczne w tym biogazownie rolnicze. 

Celem autorów było wskazanie możliwości uzyskania środków na budowę bio-
gozowni rolniczej przy jak najniższym koszcie inwestycji z  jak największą korzyścią 
dla inwestora i środowiska.

Możliwości otrzymania wsparcia finansowego na instalację biogazową zmieniają 
się bardzo dynamicznie. W publikacji przedstawiono konkretne instytucje oraz pro-
gramy dofinansowania, które obecnie i w perspektywie najbliższych 5 lat, mogą pro-
wadzić nabory o dofinansowania. 

Przedstawiamy Państwu źródła finansowania dla inwestycji z uwzględnieniem 
możliwości wykorzystania dostępnego dofinansowania ze środków publicznych i eu-
ropejskich.

Obecnie do najbardziej popularnych należą:
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
• Regionalne Programy Operacyjne
• Programy OZE prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej,
• Programy OZE prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl
W ramach osi priorytetowej I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki dofinansowanie 
można uzyskać na przykład na produkcję, dystrybucję oraz wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii. Dotyczy to np. budowy i rozbudowy farm wiatrowych, instalacji 
na biomasę bądź biogaz. Przewidywany wkład unijny w ramach osi I wynosi 1 528,4 
mln EURO. Nabór wniosków o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakre-
sie infrastruktury energetycznej w  ramach POIiŚ 2014-2020 prowadzony jest przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

www.rpo.slaskie.pl
W Regionalnym Programie dla województwa śląskiego przewiduje się dofinansowa-
nie projektów sprzyjających ochronie środowiska, mających na celu np. ograniczenie 
ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
Cele PROW 2014 – 2020 to przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i  działania w  dziedzinie klimatu 
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Rozwojowi OZE dedy-
kowane jest działanie 7.8.1 PROW, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie 
na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii. 

Programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl 
Np. Program BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii.
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie 
produkcji energii z  instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Program 
będzie wdrażany w latach 2014-2022 z alokacją środków w latach 2014-2018. 

Programy prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

www.wfosigw.katowice.pl
Instytucja realizuje programy służące wspieraniu działań proekologicznych podejmo-
wanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje po-
zarządowe.

Akademia Słońca zachęca wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w bu-
dowę biogazowni rolniczych do zapoznania się z obecną ofertą możliwych form wpar-
cia przy realizacji inwestycji, jak również do ciągłego monitorowania stron instytucji 
i programów oferujących wsparcie.
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PERSPEKTYWY ROZWOJU 
BIOGAZOWNI 

NA TERENACH WIEJSKICH 
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Wojciech Czekała    Jakub Kaniewski

ISBN 978-83-944103-0-8

Dr inż. Wojciech Czekała

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ochrony i kształtowania 
środowiska. Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Inży-
nierii Biosystemów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu. Od kilku lat zajmuje się przede wszystkim problematyką 

dotyczącą biologicznego przetwarzania odpadów na drodze fermentacji metanowej, 
kompostowania oraz energetyką biomasy. 

Inż. Jakub Kaniewski 

Absolwent ekoenergetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Doświadczony prelegent, trener z tematyki odnawial-
nych źródeł energii (specjalizacja biogazownie). Wystąpienia 
na międzyuczelnianych konferencjach naukowych, autor publi-

kacji o tematyce OZE, efektywności energetycznej oraz niskiej emisji. Prowadzi również 
badania nad efektywnym wykorzystaniem odpadów na cele energetyczne. 


