Czas na biogaz
Jednym z celów unijnej polityki energetycznej jest
zobowi¹zanie, ¿e do 2020 r. 20% energii produkowanej w UE bêdzie pochodziæ ze Ÿróde³ energii
odnawialnej. Aby zrealizowaæ wspólny cel, ka¿dy kraj
cz³onkowski ma zwiêkszyæ w³asn¹ produkcjê oraz
zu¿ycie energii odnawialnej w takich dziedzinach, jak
energetyka, ogrzewanie i ch³odnictwo oraz transport.
Wed³ug danych Komisji Europejskich, w 2005 roku
w Polsce udzia³ energii odnawialnej w ca³kowitym
zu¿yciu energii wynosi³ 5,4%, natomiast nasz cel na
2020 r. zosta³ wyznaczony na 15%. Tak wiêc w przeci¹gu kilkunastu lat mo¿liwoœci wytwarzania bioenergii w Polsce musz¹ znacznie wzrosn¹æ.
Form¹ wytwarzania zielonej energii, która znakomicie komponuje siê w strategiê Wspólnoty, s¹ biogazownie, czyli instalacje, które przy wykorzystaniu
procesów zachodz¹cych w naturze pozwalaj¹ na wytworzenie biogazu z biomasy roœlinnej, odchodów
zwierzêcych oraz odpadów organicznych. Jest to inicjatywa wspierana przez Parlament Europejski, który
w swojej rezolucji z marca bie¿¹cego roku uzna³ biogaz za znacz¹ce Ÿród³o energii, przyczyniaj¹ce siê
do zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego, rolniczego i wiejskiego, a tak¿e do ochrony œrodowiska.
Parlament Europejski zachêca zarówno UE, jak
i pañstwa cz³onkowskie do wykorzystywania ogromnego potencja³u biogazu poprzez tworzenie sprzyjaj¹cych warunków oraz utrzymywanie i rozwijanie
systemów wsparcia w celu pobudzania inwestycji
w biogazownie i ich utrzymywanie.
Liderem w produkcji energii przy u¿yciu fermentacji beztlenowej s¹ Niemcy. W 2006 r. na terenach
naszych zachodnich s¹siadów zlokalizowanych by³o
2600 biogazowni rolniczych o zainstalowanej mocy
elektrycznej 650 MW, produkuj¹cych rocznie
2,8 TWh (0,8% ca³kowitej produkcji energii).

Jest to sektor, który bardzo szybko siê rozwija.
Sprzyja temu niemiecka polityka energetyczna, zachêcaj¹cy system cen gwarantowanych na energiê
odnawialn¹ (na okres 20 lat), zagwarantowany dostêp do sieci przesy³owej po zrównowa¿onych cenach czy d³ugoterminowe, niskooprocentowane kredyty.
Du¿e znaczenie ma tak¿e dostêp do najnowszej
technologii. W Niemczech dzia³a ponad 400 firm zajmuj¹cych siê projektowaniem, konstrukcj¹ biogazowni, dostarczaniem komponentów, serwisem technicznym lub laboratoryjnym.
Tabela 2. Powierzchnia upraw roœlinnych wykorzystywana
do produkcji biogazu w Niemczech

W dalszej czêœci materia³u zawarte s¹ informacje
o dwóch przyk³adowych biogazowniach zlokalizowanych w Niemczech.

Tabela 1. Ceny energii elektrycznej w Niemczech wytwarzanej
z biogazu
Fot. 1. Zbiorniki fermentacyjne

Biogas Ronnenberg
Biogazowniê w Ronnenbergu o mocy 3 300 kW
za³o¿y³o 5 rolników (posiadaj¹ po 20% udzia³u)
wspó³pracuj¹cych razem w ramach grupy producenckiej od 10 lat. Pomys³ narodzi³ siê trzy lata temu.
Instalacja sk³ada siê z dwóch czêœci: czêœci produkuj¹cej biogaz i czêœci zamieniaj¹cej biogaz w gaz
u¿ytkowy (bio-metan), który jest produktem finalnym
i poprzez ruroci¹gi trafia do mieszkañców miejscowoœci Ronnenberg.
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W³aœcicielem czêœci do produkcji biogazu s¹ ww.
rolnicy, natomiast czêœci do zamiany biogazu w gaz
u¿ytkowy miejscowa firma (Enercity) zajmuj¹ca siê
dystrybucj¹ gazu. £¹czne nak³ady inwestycyjne
wynios³y 4,2 miliona € (w tym 2,7 miliona € przypad³o
na czêœæ do produkcji biogazu). Rolnicy sfinansowali
tê inwestycjê przy wykorzystaniu kredytu bankowego
(na 15 lat). Rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na wykorzystanie biogazu do produkcji gazu u¿ytkowego uwarunkowane by³o bliskoœci¹ ruroci¹gu oraz pozytywnym podejœciem Enercity, która sama posiada fermê
biogazowni w innej okolicy.
Biogazownia jest w fazie rozwoju, obecna produkcja biogazu to 520 m3 na godzinê. Docelowa produkcja bêdzie wynosi³a ok. 700 m3/h. Do produkcji
wykorzystywana jest kukurydza zebrana z 500 ha
(25 tys. ton kiszonki jest przechowywane na pryzmie). Docelowe dzienne zu¿ycie kiszonki bêdzie
wynosi³o ok. 70 t. Kukurydza jest œcinana przy zawartoœci suchej masy ok. 35 %. W planach jest wykorzystanie sorga cukrowego oraz buraków cukrowych.
Œredni promieñ dowozu surowca wynosi 4 km.
Z 650 m3 biogazu mo¿na otrzymaæ ok. 340 m3 biometanu, który jest produktem koñcowym sprzedawanym gospodarstwom domowym w Ronnenberg.

Fot 2. Surowiec do produkcji biogazu - rozdrobnione buraki
i kiszonka z kukurydzy, ¿yta i s³onecznika

Bioenergie Algermissen GmBH & CO KG
W 2004 roku piêciu rolników wspó³pracuj¹cych
w ramach grupy producenckiej podjê³o decyzjê o budowie biogazowi o mocy 1 200 kW w Algermissen.
Nak³ady inwestycyjne wynios³y 1,63 miliona €. 2/3
funduszy pochodzi³o z kredytu bankowego o sta³ym
oprocentowaniu 3,01%, kredyt zosta³ udzielony na
15 lat. Jest to spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, gdzie rolnicy odpowiadaj¹ wobec wierzycieli
tylko do wysokoœci imiennych udzia³ów w spó³ce.
Do produkcji biogazu w ci¹gu roku zu¿ywanych
jest ok. 10 tys. t substratu (6 tys. t – kukurydza, 2,5
tys. t – ¿yto – koszone jako ca³e roœliny ok. 15 czerwca o zawartoœci 33 % suchej masy, 1,5 tys. t – s³onecznik). Roœliny uprawiane s¹ na areale 180 ha.
Dostarczane s¹ przez 11 rolników (w tym 5 w³aœcicieli), z którymi biogazownia ma podpisane umowy
kontraktacji. Œredni dystans dowozu wynosi 3 km.
Od zesz³ego roku trwaj¹ próby z wykorzystaniem
korzeni buraka cukrowego, a w najbli¿szym czasie
zacznie siê wykorzystywaæ tak¿e sorgo cukrowe.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, ¿e fermentacja lubi buraki, tzn. buraki bardzo szybko fermentuj¹. Burak po 14 dniach zostaje ca³kowicie sfermentowany, natomiast w przypadku kukurydzy proces ten
trwa ok. 60 dni. Z drugiej strony, z takiej samej iloœci
buraka mo¿na wyprodukowaæ mniej biogazu ni¿ z kukurydzy.
Pierwsze wyniki obserwacji mówi¹, ¿e wykorzystanie buraka daje najlepsze efekty w mieszance
z innymi surowcami. Burak jest dobry jako przyspieszacz procesu fermentacji. Wykorzystanie samego
buraka wi¹za³oby siê z du¿¹ czêstotliwoœci¹ dokarmiania fermentowni. Najlepsze efekty przy wykorzystaniu buraka mo¿na uzyskaæ po jego rozdrobnieniu (kawa³ki kilkucentymetrowe, z p³ask¹ powierzchni¹ odpowiedni¹ do zainicjowania procesu fermentacji przez bakterie). Wed³ug w³aœcicieli biogazowni, liœcie buraczane nie s¹ dobrym surowcem,
poniewa¿ zawieraj¹ zbyt du¿o wody, a co za tym idzie
ich wydajnoœæ jest zbyt ma³a w stosunku do wagi,
zbioru i kosztów transportu.

Biogazownia jest dokarmiana kiszonk¹ automatycznie przy u¿yciu specjalnego kontenera (na 40 t surowca), który jest umieszczony na wadze, a komputer decyduje, ile kiszonki w danym momencie ma zostaæ umieszczone w fermentorach. Praca rolnika
ogranicza siê do dopilnowania, ¿eby w kontenerze
nie zabrak³o surowca (nb. dostaje on o tym informacjê sms-em). Do pracy przy biogazowi potrzebna
jest jedna osoba w wymiarze ok. 5 godzin dziennie.
W przypadku tej biogazowi s¹ to rolnicy – w³aœciciele,
którzy pracuj¹ wymiennie.
Biogazownia produkuje równie¿ nawóz, który stanowi iloœæ ok. 60% zu¿ytego substratu.
Fot. 3. Zawartoœæ zbiorników fermentacyjnych, widoczne b¹belki gazu
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Podjêto próby z przechowywaniem i kiszeniem
buraków. Przy wspó³pracy z KWS i Nordzucker pozostawiono buraki w ziemi na okres zimy. Buraki
zosta³y wykopane 26 kwietnia, a uzyskany plon
wynosi³ ok. 70 t/ha (ca³e korzenie wraz z g³ówkami).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ostatnia zima by³a ³agodna
i próby nale¿y powieliæ. Niemniej jednak te buraki po
rozdrobnieniu stanowi¹ odpowiedni surowiec do fermentacji.
Trwaj¹ prace z przechowywaniem buraków w rêkawach. Do prób wykorzystane zosta³y buraki ca³e
oraz pociête na cztery czêœci. Badane s¹ tak¿e buraki, które doœæ d³ugo le¿a³y na pryzmie oraz te, które
bezpoœrednio po wykopaniu trafi³y do rêkawów. Wyniki jeszcze nie s¹ znane.
Kolejnym eksperymentem bêdzie zakiszenie buraków razem z kukurydz¹. Problem w przypadku buraków stanowi zanieczyszczenie z gleb piaskowych,
poniewa¿ ziarna piasku opadaj¹ na dno zbiorników,
a to stwarza powa¿ne utrudnienie. Dobra gleba przytwierdzona do korzeni nie jest przeszkod¹, poniewa¿
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klei siê do substratu i razem z nawozem jest wydalana.
Finalnym produktem instalacji jest produkcja pr¹du elektrycznego. Przy wytwarzaniu pr¹du spalany
jest biogaz, a uzyskane ciep³o wykorzystywane jest
do suszenia (np. ziarna).
Kolejnym produktem uzyskiwanym w biogazowi
jest p³ynny nawóz (o konsystencji niehomogenicznego ¿elu). Jego produkcja stanowi 75 % masy zu¿ytego substratu. Nawóz jest sprzedawany firmie
zewnêtrznej, która posiada 3 maszyny do
rozprowadzania go po polach uprawnych.
Zarz¹d G³ówny KZPBC podj¹³ decyzjê o wspieraniu inicjatyw zwi¹zanych z uruchamianiem biogazowni w Polsce. Wszystkich zainteresowanych t¹
tematyk¹ zachêcam do kontaktu ze swoimi zwi¹zkami w terenie.
Rafa³ Strachota

