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Co to jest biogazownia rolnicza?
• Według portalu www.cieploziemi.pl

biogazownia rolnicza służy do produkcji 
biogazu z biomasy roślinnej, odchodów 
zwierzęcych lub odpadów organicznych. 
Produkcja i wykorzystanie biogazu 
rolniczego staje się w Europie jedną z 
najkorzystniejszych metod pozyskiwania 
energii odnawialnej.



Definicja biogazu
• Według GUS biogaz to gaz składający się

głównie z metanu i dwutlenku węgla, 
uzyskiwany w wyniku beztlenowej 
fermentacji biomasy. 
Wyodrębnia się:

- gaz wysypiskowy
- gaz z osadów ściekowych
- pozostałe biogazy (powstałe w wyniku 

beztlenowej fermentacji odchodów 
zwierzęcych, odpadów w rzeźniach, 
browarach i z innej działalności w 
przetwórstwie rolno – spożywczym).



Skład biogazu

• Biogaz składa się w 50 – 75% z metanu, 25 – 45% 
z dwutlenku węgla oraz małych ilości 
siarkowodoru, azotu, tlenu i wodoru. Jego skład 
zależy od procesu technologicznego
i zastosowanych substratów.

• Procentowy udział metanu w biogazie stanowi 
o wartości opałowej tego paliwa – im większy 
jego udział, tym większa kaloryczność biogazu.

• Zawartość metanu zależy od składu 
fermentowanego materiału wsadowego.

• Przyjmuje się, że biogaz o zawartości 65% metanu 
ma zazwyczaj wartość kaloryczną 23MJ/mз

.
(źródło: Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. Z o.o.)



Główne surowce 
do produkcji biogazu

• odchody zwierząt hodowlanych
• słoma
• trawa
• łodygi i liście roślin uprawnych
• uprawy w plonie głównym
• odpady rolnicze, np.: wysłodki, melasa, obierki
• odpady z przemysłu mięsnego, mleczarskiego, cukrowniczego
• resztki jedzenia
Najczęściej stosowanym rodzajem substratu w biogazowniach w Polsce 

są:
- odpady pogorzelniane (ok. 28%), 
- kiszonka kukurydzy (ok. 26%), 
- odpady z przem. owocowo-warzywnego (17%)
- odpady poubojowe (13%)
- wysłodki buraczane 

(Źródło:  e.elk.pl)



Uprawy energetyczne
• Obecnie coraz bardziej zaznacza się trend zwiększania 

powierzchni upraw roślin energetycznych 
przeznaczonych do fermentacji.

• W zależności od warunków agrotechnicznych                   
i dostępności wody do produkcji kiszonek nadają się
przede wszystkim: kukurydza, słonecznik, lucerna, trawa.

• Kukurydza jest najbardziej opłacalną uprawą, ponieważ:
- ma wysoką wydajność produkcji biogazu
- mniejsze koszty pozyskania w porównaniu z innymi 

uprawami
- nie wymaga zmiany dotychczas stosowanej techniki 

uprawy i zbioru
- łatwo ją magazynować



Co ma wpływ na jakość biogazu?

• rodzaj substratów (materii organicznej) 
• dokładność wymieszania
• czas fermentacji
• temperatura procesu

Uproszczony schemat produkcji i wykorzystania biogazu
Źródło:rabendatomasz.wordpress.com



Warunki fermentacji

• Proces fermentacji metanowej zachodzi przy udziale 
mikroorganizmów anaerobowych (zdolne do życia w środowisku 
pozbawionym tlenu lub zawierającym tlen w ilości śladowej), które 
rozkładają substancje organiczne z wytworzeniem metanu 
i dwutlenku węgla.

• W biogazowniach rolniczych stosowana jest najczęściej fermentacja 
mezofilna (przy udziale bakterii mezofili) w temperaturze optymalnej 
30 - 35˚C, gdyż uzysk gazu w tym zakresie temperatur jest najwyższy 
i zachowuje się przy tym dobrą stabilność procesu.

• Odczyn pH procesu - dla fermentacji metanowej 6,8-7,2.

• Czas – około 30 dni.



Jak powstaje energia elektryczna 
i cieplna w biogazowni?

• Proces uzyskania energii elektrycznej lub cieplnej 
w biogazowni to:
- zgromadzenie odpadów, które trafiają do zbiornika
- ich wymieszanie 
- transport do komory fermentacyjnej, w której powstaje    
biogaz, 
- biogaz jest przekazywany do agregatu 
kogeneracyjnego, w którym uzyskuje się ciepło 
i energię elektryczną.

Przykładowy system kogeneracyjny
Źródło: www.viessmann.pl



Schemat biogazowni rolniczej



Uzysk biogazu 
(w m3/ tonę substratu)

• ziarno żyta - ok. 600m3 /t 
• otręby zboża - ok. 550m3 /t 
• kiszonka kukurydzy - ok. 190m3 /t 
• zielonka traw - ok. 180m3 /t 
• kiszonka buraka - ok. 170m3 /t 
• suche odpady kurze 45% - ok. 160m3 /t
• obornik bydlęcy - ok. 60m3 /t 
• wywar gorzelniany (zboże) - ok. 50m3 /t
• gnojowica świńska 8% - ok. 30m3 /t 
• gnojowica bydlęca - ok. 20m3 /t 
• gnojowica świńska 4% - ok. ok. 15m3 /t

Źródło: KET - Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska



Zalety biogazowni rolniczych
• Wytwarzają odnawialną energię bez względu na 

aktualne warunki pogodowe, zaś sama produkcja 
przebiega w sposób ciągły. Dzięki specyfice 
mechanizmów zachodzących w biogazowniach
możliwe jest utylizowanie w nich zarówno odpadów 
pochodzenia rolniczego, jak i przemysłowego. Proces 
technologiczny jest całkowicie automatyczny, w związku 
z czym ilość niezbędnego personelu ograniczona zostaje 
do minimum.

• W efekcie wytwarzany jest metan, a także bardzo 
wydajny nawóz, który tworzy się z płynu 
pofermetacyjnego. Metan służy do produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej, zaś nawóz w postaci granulatu 
przeznaczany jest do użyźniania gleby.

• Biogazownie przyczyniają się do produkcji zielonej 
energii bez zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.

• Rozwiązanie problemu utylizacji odpadów 
rolniczych - wykorzystanie substratów, których nie można 
wykorzystać w inny sposób.



Możliwe zastosowania biogazu
• Produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych 

lub turbinach
• Produkcja energii cieplnej w przystosowanych 

kotłach gazowych
• Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w układach 

kogeneracyjnych
• Dostarczanie uzdatnionego (odwodnionego 

i odsiarczonego) biometanu do sieci gazowej
• Wykorzystanie gazu jako paliwa do silników pojazdów 

(instalacje CNG) – mało rozpowszechnione
• Wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, 

np. w produkcji metanolu
• Wykorzystanie gazu jako źródła energii

pierwotnej w systemach chłodniczych
Kompresor CNG do użytku domowego
Źródło Autokult.pl



Co się dzieje z odpadami 
w biogazowni?

• Odpadem w biogazowni jest tzw. poferment, 
który można wykorzystać jako nawóz, który jest dużo 
skuteczniejszy niż obornik czy gnojowica. Stosowanie 
pofermentu jako nawozu pozwala na zwiększenie 
plonów nawet o 20%. 

• 80% zawartego w pofermencie azotu to azot amonowy, 
a nie jak w przypadku nawozów sztucznych – azot 
azotanowy.

• Problemem może jednak być przenawożenie gleb 
(może wystąpić konieczność transportu 
pofermentu do miejsc o deficycie nawozowym).

• Ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu 
pofermentu mogą wystąpić, ze względu na 
czasowe zamarzanie gruntu lub jego pokrycie
śniegiem.

Źródło: Sozosfera.pl



Jak można wykorzystać poferment?

• Poferment może być rozrzucony na polach 
lub łąkach bez wcześniejszego przetworzenia.

• Może być rozdzielony na fazę stałą i płynną.
• Może być wzbogacony poprzez kolejne 

procesy filtracji i oczyszczenie wody.

Pod względem szybkości działania podobny jest do 
nawozów mineralnych, gdyż składniki  N, P i K są łatwo
dostępne dla roślin (za „Wiadomości Rolnicze Polska”)



Schematyczne przedstawienie wykorzystania 
pofermentu



Biogazownie w krajach Unii 
Europejskiej, w tym w Niemczech

• W krajach wysoko rozwiniętych, np. w Niemczech, Danii 
czy Austrii technologia biogazowa jest mocno 
rozpowszechniona, ponieważ celem tego typu 
zakładów jest produkcja energii elektrycznej i ciepła. 
Atutem jest też utylizacja odpadów rolniczych oraz 
redukcja emisji metanu.

• W biogazowniach krajów wysoko rozwiniętych 
wykorzystuje się nie tylko odpady rolnicze, ale także 
biomasę z celowych upraw. 

• Pod koniec 2010 roku w Niemczech funkcjonowało 
ponad 7000 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 
ponad 2300 MW.

• Ponad 3,3 mln gospodarstw domowych jest 
zaopatrywanych w energię elektryczną uzyskaną
z biogazu.



Regulacje prawne w Polsce 
dotyczące biogazowni rolniczych

• Rozwiązania mające usprawnić procesy rozwoju OZE, w tym 
biogazowni rolniczych zawarte zostały w znowelizowanej ustawie 
z dnia 8 stycznia 2010 r.– Prawo energetyczne oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 21, poz. 104).

• Agencja Rynku Rolnego – organem odpowiedzialnym 
za prowadzenie rejestru, monitoring i kontrole przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego 
jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.

• 30 października 2011 r. weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji 
ustawy, które rozszerzyły min. definicje biogazu rolniczego.

„Paliwo gazowe otrzymane w procesie fermentacji metanowej 
z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych 
lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub 
pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub 
biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców 
pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów”.



Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych 
w Polsce w latach 2010 - 2020

• Jest to Dokument przygotowany przez 
Ministerstwo Gospodarki przyjęty przez Radę
Ministrów 13 lipca 2010 roku.

• Najważniejsze cele Dokumentu:
- stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju 

instalacji wytwarzających biogaz rolniczy
- wskazanie możliwości współfinansowania 

takich instalacji ze środków publicznych 
(krajowych i unijnych)

- działania edukacyjno – promocyjne w zakresie 
budowy biogazowni rolniczych.



Wybrane przewidywane efekty 
wdrożenia Dokumentu

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego   
kraju

-rozwój lokalnych wytwórni biogazu
-aktywizacja gospodarcza wsi (green jobs)
-wytwarzanie istotnych ilości energii elektrycznej 
oraz cieplnej z wykorzystaniem produktów 
ubocznych rolnictwa i pozostałości przemysłu 
rolno – spożywczego
-pozyskanie wysokiej jakości przyjaznych dla 
środowiska nawozów organicznych jako efekt 
uboczny biogazowni



Ile biogazowni rolniczych 
działa obecnie w Polsce?

• Według rejestru Agencji Rynku Rolnego 
na dzień 15.01.2014 r. wpisanych jest 37 
biogazowni rolniczych z czego 8 należy 
do jednego podmiotu. 

• Najwięcej biogazowni rolniczych 
zlokalizowanych jest na terenie województwa 
pomorskiego (9 instalacji) 
oraz zachodnio-pomorskiego (6 instalacji) 
i lubelskiego (5 instalacji). 
(na podstawie: Biogazownie rolnicze w rejestrze przedsiębiorstw ARR)



Rozmieszczenie biogazowni w Polsce

Źródło: http://biogazownierolnicze.pl/mapa-biogazowni



Przykłady biogazowni rolniczych 
w Polsce

Biogazonia w Giżach koło Olecka w woj. 
warmińsko - mazurskim uruchomiona została w kwietniu 
2014 r. Do produkcji biogazu wykorzystuje się kukurydzę, 
trawy i kiszonkę.
Moc instalacji wynosi 1,063 MWe i 1,104 MWt, a roczny 
uzysk energii to 8400 MWhe i 8832 MWt. Biogaz jest 
produkowany w procesie fermentacji mezofilowej.
Koszt instalacji to ponad 22 miliony złotych, z czego 
prawie 8 mln zł dofinansowanie z UE.

Na podstawie Olecko.wm.pl



• Sobawiny (powiat opoczyński) – budowa biogazowni rolniczej 
o mocy 0,5 MW energii elektrycznej i 0,7 MW energii cieplnej

• Sklęczki (powiat kutnowski) - – budowa biogazowni rolniczej 
o mocy elektrycznej do 2 MW i do 2,8 MW mocy cieplnej;

• Krośniewice (powiat kutnowski) – moc 1MW; biogazownia
rolnicza wraz z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych 
z przemysłu mleczarskiego i drożdżarskiego

• Nowe Zduny (powiat łowicki) – moc 1,45 MW
• Ujazd (powiat tomaszowski) – moc 1MW
• Brodnia Dolna (powiat łaski) – moc 1MW; inwestorem jest 

osoba prywatna

Biogazownie rolnicze 

w województwie łódzkim 
(wykaz i lokalizacja inwestycji na dzień 16 VI 2014)



Rozmieszczenie biogazowni rolniczych 
w województwie łódzkim

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Łodzi
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