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Warszawa, 20 czerwca 2017 

Jacek Dach 
 

Instytut Inżynierii Biosystemów 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Potencjał polskiego rynku 

biogazowego  

i sposoby jego wykorzystania  



Główne tezy wystąpienia 

- Biogazownie są dedykowane zwłaszcza do 

przetwarzania bioodpadów na energię i nawozy. 
 

- Polska ma ogromny potencjał do produkcji biogazu.  
 

- Produkcja biometanu z krajowych odpadów może 

całkowicie wyeliminować import gazu ziemnego. 
 

- Wykorzystanie krajowego potencjału biomasy 

odpadowej pozwoli osiągnąć 4000 MW STABILNEJ 

mocy elektrycznej (6000 MW w szczycie).  
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DBFZ (Deutsches Biomasseforschungszentrum)  
federalny instytut (przy ministerstwie rolnictwa) 

monitorujący niemiecki rynek biogazu 
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Przykład biogazowni III generacji: biogazownia 

referencyjna w gospodarstwie Przybroda UP w 

Poznaniu w (na ukończeniu) 



Aktualny stan rynku biogazu  

w Polsce i w Europie 



Biogazownie rolnicze w Polsce: stan aktualny 

Funkcjonujące biogazownie rolnicze: 

• 95 biogazowni rolniczych 

• 100% produkcji energii w kogeneracji 

• Łączna moc elektryczna – nieco ponad 100 MWe 

 

• Powierzchnia użytków rolnych 18,9 mln ha (Niemcy 

ok. 17 mln ha) 
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NIEMCY: 9400 

WŁOCHY: 2100 

SŁOWACJA 

CZECHY: 600 FRANCJA: 350 

UK: 900 

Dominuje niemiecka  

technologia NaWaRo  



Biogazownie rolnicze w Polsce: potencjał 

Wg ilości dostępnej biomasy i odpadów organicznych  

• 90 mln ton obornika i gnojowicy 

• 8 mln ton słomy zbóż i rzepaku 

• 4 mln ton słomy kukurydzianej 

• Odpadowa biomasa roślinna, odpady z przetwórstwa żywności, 

cukrowni, rzeźni, ubojni, mleczarni, gorzelni, refood 

(przeterminowana i zepsuta żywność) i in. (laboratorium 

biogazowe UP w Poznaniu przebadało wydajności ponad 

1200 różnych substratów biomasowych i odpadowych). 

Ostrożnie liczony potencjał produkcji:  

13,5 mld m3 biogazu (7,8 mld m3 biometanu) 



Dlaczego polskie technologie 

biogazowe są w światowej 

czołówce? 
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Dominująca w Europie technologia NaWaRo polega 
na fermentacji typowych substratów rolniczych jak 

kiszonki, z dodatkiem odchodów zwierzęcych 



Stosowanie innych substratów, gwałtowne zmiany 
w „diecie” bardzo negatywnie wpływają na 
przebieg procesów – aż do ich zatrzymania 
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Pożądanym kierunkiem rozwoju biogazowni jest 
obniżenie kosztów działania poprzez umożliwienie 

wykorzystania różnego rodzaju odpadów 
organicznych czy materiałów trudno fermentujących 

(nacisk położony na wstępne przygotowanie 
substratu – jak w jamie gębowej oraz jego głęboki 

rozkład – jak np. trawienie w żołądku świni żywionej 
resztkami kuchennymi 
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Innowacyjna polska technologia 
ProBioGas  

(Wielofazowy Liniowy Proces Produkcji 
Biogazu i Wodoru 

Multiphase Linear Process of Biogas  
and Hydrogen Production) 
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Biogazownia rolnicza 1,2 MW w układzie 

liniowym – unikatowa w świecie instalacja 

biogazowa z opcją do produkcji wodoru 

Ekstremalnie wysoka 

wydajność (98,5%)  

i bardzo duża 

stabilność procesu 



Komora hydrolityczna  pH 3.4-4.5, bardzo 

intensywny rozkład różnych substratów roślinnych i 

odpadowych („żołądek”) 



Bardzo szeroka gama 

przerabianych odpadów. 

Wydajność fermentacji sięga 

545 m3 CH4 z t suchej masy. 

  

Możliwość przemysłowej 

produkcji H2 – realna produkcja 

w czasie testów w 2014 roku:  

1500 Nm3 H2/dobę 
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Wykorzystanie jako substratu odpadów 

organicznych w praktycznie dowolnych 

konfiguracjach 



Efekt uboczny: 

Bardzo duże 

zmniejszenie masy 

frakcji stałej 

pofermentu (jest 

rozkładana w 

procesie wydajnej 

fermentacji) 

Wydajność fermentacji wyższa o 20-30% w 

stosunku do typowych technologii 



Innowacyjne rozwiązania 

towarzyszące dla biogazowni 

rolniczych 

- Wykorzystanie ciepła w aquakulturze (ryby, 
krewetki), suszarniach, przemyśle przetwórczym; 
- Wykorzystanie CO2 z gazów wylotowych; 
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Innowacyjne rozwiązania techniczne w biogazowni: 
- wykorzystanie ciepła ze spalanego biogazu do 
przemysłowej produkcji owadów i ich suszenia na 
cele paszowe 



Dziękuję za uwagę 
Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
e-mail: jacek.dach@up.poznan.pl 


