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Wstęp:

Jaki jest potencjał energetyki biogazowej 

w Polsce?



Polska z ponad 100 mln ton obornika jest liderem w UE pod względem 

liczby „naturalnych biogazowni” (każda pryzma obornika jest taką 

„biogazownią”). Oprócz metanu (gazu 25-krotnie silniej wpływającego 

na efekt cieplarniany niż CO2), występują także silne emisje N2O (298 

razy silniejszy niż CO2).

CH4, N2O, CO2



Porównanie rynku Polski i Niemiec

Aktualnie istnieje gigantyczna dysproporcja pomiędzy wielkością 

niemieckiego i polskiego rynku biogazowego (blisko 6000 MW 

versus 125 MW);

Polska dysponuje jednak porównywalnym, a nawet większym 

potencjałem produkcyjnym bowiem w Niemczech niewiele 

biogazowni wykorzystuje bioodpady – są one głównie 

kompostowane, bez odzysku energii. Tymczasem w polskich 

biogazowniach bioodpady są, poza biomasą rolniczą, powszechnie 

wykorzystywane jako substrat do biogazowni.

Parametr: Niemcy Polska
Liczba biogazowni (w tym biometanowni) > 9 tys. 128
Moc elektryczna zainstalowana 6 GW 125 MW
Powierzchnia upraw polowych 15,5 mln ha 17 mln ha
Wykorzystywany wsad do fermentacji kiszonka bioodpady



Biomasa uboczna agro i bioodpady:

- ok. 90 mln ton obornika i gnojowicy (z ogólnie dostępnej 

masy ponad 125 mln ton produkowanej rocznie);

- 8 mln ton słomy zbóż i rzepaku (z ogólnej liczby ponad 30 

mln ton);

- 4 mln ton słomy kukurydzianej (z ogólnej masy 6 mln ton);

- odpady z przetwórstwa żywności (np. cukrowni, rzeźni, 

ubojni, mleczarni, gorzelni) oraz re-food czyli 

przeterminowana i zepsuta żywność);

- sektor komunalny (frakcja organiczna odpadów 

komunalnych, odpady zielone, osady ściekowe).



Pracownia Ekotechnologii KIB UPP
Przebadanych zostało ponad 3000 różnych substratów 

odpadowych z kraju i ze świata, w ramach projektów badawczych 

oraz na zlecenie firm inwestujących w sektor biogazu. Dane te 

zostały wykorzystane do oszacowania polskiego potencjału 

biogazowego

Fermentacja ciągła

Batch culture
DIN 38414/S8

VDI 4630



Produkcja biogazu z biomasy i bioodpadów 
(wysokowydajne technologie fermentacji III generacji)

→ 3640 MW mocy elektrycznej (5824 MW mocy 

w szczycie – przy pracy 15h/dobę)



Produkcja biogazu z biomasy i bioodpadów 
(wysokowydajne technologie fermentacji III generacji)

→ 3640 MW mocy elektrycznej (5824 MW mocy 

w szczycie – przy pracy 15h/dobę)

Wariant z włączeniem do produkcji biogazu kiszonki 

z kukurydzy (obszar 5% rolniczej powierzchni kraju)

→ Dodatkowo 3000 MW mocy elektrycznej (4804 MW 

w szczycie)

→Łącznie 6640 MW mocy elektrycznej 

w pracy ciągłej

Przy pracy szczytowej może to być 2-3 razy większa moc 

zainstalowana, w zależności od reżimu pracy.



Teraźniejszość i przyszłość biogazowni



Biogazownie na świecie:

Ok. 43 mln instalacji w Chinach, 1 mln w Wietnamie – są to najczęściej 

małe instalacje, przydomowe, bez ogrzewania – mogą funkcjonowaćw

pracy ciągłej tylko w klimacie tropikalnym (wykluczone w Europie w 

warunkach jesienno-zimowych).

https://www.alibaba.com/product-detail/Puxin-Domestic-

Mini-Biogas-Plant-Digester_60623222744.html



Biogazownie w Europie:

Blisko 20 tys. instalacji (z tego ponad 9 tys. w Niemczech) pracujących 

najczęściej z mocą 0,5 – 2 MW. 

Dominuje niemiecka technologia NaWaRo, przeznaczona głównie do 

fermentacji kiszonki (mała przydatność do fermentacji odpadów).

Efektywność pracy: 6300 MWh/MW zainstalowany



Mikrobiogazownia dla każdego rolnika czy jedna większa dla grupy?

Co się bardziej opłaca?

Biogazownia 40 kW

Biogazownia 0,5 MW



Biogazownia III generacji w zakładzie doświadczalnym w 

Przybrodzie (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
- Technologia o sprawności elektrycznej do 97% w skali roku (nawet 

ponad 8500 MWh/MW – w Polsce średnia to 5250 MWh/MW);



Biogazownia III generacji w zakładzie doświadczalnym w 

Przybrodzie (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
- Technologia o sprawności elektrycznej do 97% w skali roku (nawet 

ponad 8500 MWh/MW – w Polsce średnia to 5250 MWh/MW);

- Rozdział faz fermentacji → „wszystkożerność” substratowa;



Zastosowanie akceleratora biotechnologicznego (tzw. „świński 

żołądek”) umożliwia stosowanie bardzo szerokiej gamy substratów 

rolniczych i odpadowych dzięki procesom rozkładu zachodzącym w 

niskim pH. Dzięki temu biogazownia jest kompaktowa i wydajna.

Rozdzielenie faz fermentacji daje korzystny efekt znacznie 

większej efektywności procesu rozkładu substratów



Rozdzielenie faz fermentacji daje korzystny efekt: możliwość 

produkcji biowodoru w procesie fermentacji ciemnej

Biogazownia o mocy elektrycznej 1,2 MW w Międzyrzecu Podlaskim pracująca 

w polskiej technologii ProBioGas jako jedyna na świecie produkowała w 2013 

roku ponad 2000 Nm3/dobę biowodoru z bardzo szerokiej gamy bioodpadów 

(technologia została zgłoszona do opatentowania). Produkcja biowodoru 

odbywała się w komorze kwasowo-wodorowej (zaznaczonej w czerwonej 

ramce). 

Technologia ProBioGas cechuje się niezwykle wysokim stopniem 

odfermentowania podawanych substratów (aż do 98,5%).



Biogazownia III generacji w zakładzie doświadczalnym w 

Przybrodzie (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
- Technologia o sprawności elektrycznej do 97% w skali roku (nawet 

ponad 8500 MWh/MW – w Polsce średnia to 5250 MWh/MW);

- Rozdział faz fermentacji → „wszystkożerność” substratowa;

- Montowana z elementów (budowa ok. 3-4 miesięcy)

- Przystosowana do pracy jako instalacja szczytowa.



Biogazownia liniowa versus szczytowa
Typowa biogazownia:

Biogaz wytwarzany jest w procesie fermentacji w sposób ciągły, energia 

elektryczna (oraz ciepło z kogeneracji) produkowana jest w agregacie 

kogeneracyjnym w sposób ciągły 24 h/dobę. 
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Moc elektryczna: 0,5 MW Czas pracy: 24 h/dobę

Zużycie biogazu: 5400 m3/dobę

Wytworzona energia: 12 MWh/dobę



Biogazownia szczytowa: 
Biogaz produkowany jest ciągle, lecz podczas nocy składowany jest w 

komorach na poferment pod elastyczną membraną, energia elektryczna 

wytwarzana w szczycie. 

Występuje konieczność zainstalowania dodatkowego kotła (lub zbiornik ciepła) 

do utrzymania ciepła w systemie grzewczym

00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

0,5 MW

M
o

c

Czas

Moc: 0,8 MW    Czas pracy: 15 h/dobę

Zużycie biogazu: 5400 m3/dobę

Wytworzona energia: 12 MWh/dobę

0,8 MW



Biogazownia szczytowa w praktyce



Biogazownia klasyczna (technologia NaWaRo, fermentacja 

termofilowa), moc przy trybie pracy ciągłej: 2,1 MWe (3 agregaty 

kogeneracyjne o mocy 0,7 MWe, zaznaczone czerwoną strzałką).



Biogazownia została przerobiona na tryb szczytowy:

Praca ciągła 1 silnika kogeneracyjnego 0,7 MW;
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Zakup 3 agregatów o mocy 1,5 MW każdy do pracy szczytowej;



Biogazownia została przerobiona na tryb szczytowy:

Praca ciągła 1 silnika kogeneracyjnego 0,7 MW;

Zakup 3 agregatów o mocy 1,5 MW każdy do pracy szczytowej;

Budowa magazynu ciepła



Biogazownia została przerobiona na tryb szczytowy:

Praca ciągła 1 silnika kogeneracyjnego 0,7 MW;

Zakup 3 agregatów o mocy 1,5 MW każdy;

Budowa magazynu ciepła oraz dodatkowego magazynu na biogaz;



Godziny pracy ustalone przez operatora:
W zależności od pory dnia biogazownia otrzymuje niższą / wyższą kwotę 

do stałej ceny gwarantowanej przez 20-letni okres wsparcia.



Godziny pracy ustalone przez operatora:
Kwoty dopłat dla biogazowni w weekendy są znacząco mniejsze niż w 

okresie tygodnia pracy.



Wnioski:

- Polska ma ogromny potencjał biogazowy bazujący na substratach 

rolniczych i odpadowych oraz dysponuje najnowocześniejszymi 

technologiami w tym zakresie;

- Przyszłością biogazowni jest ich praca w KSE w trybie 

szczytowym – jako w pełni sterowalnego i kontrolowalnego OZE, 

przy wykorzystaniu w pierwszym rzędzie bioodpadów;

- Na poziomie JST biogazownie szczytowe (z magazynem energii) 

mogą doskonale uzupełniać generację energii 

z niestabilnych OZE;

- Optymalną wielkością instalacji, dostosowaną do dostępności 

substratów, jest moc 200-500 kW w wersji liniowej (0,5-1 MW w 

szczycie). Proces inwestycyjny (uzyskanie niezbędnych zezwoleń 

i budowa) jest najszybszy, dodatkowo takie instalacje mają 

korzystny wpływ na lokalne sieci elektroenergetyczne.



Dziękuję za uwagę 

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, 

Katedra Inżynierii Biosystemów,

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wszystkie osoby chętne do odwiedzenia biogazowni w gospodarstwie 

doświadczalnym w Przybrodzie k/Poznania należącym do 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu proszę o kontakt mailowy 

na jacek.dach@up.poznan.pl


