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ASPEKTY ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU
Z ODPADÓW NA PRZYK£ADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Streszczenie. W prognozach rozwoju sektora energetycznego naszego kraju biogaz uwzglêdniany
jest jako nonik energii, który bêdzie mia³ znacz¹cy udzia³ w zakresie produkcji energii pochodz¹cej z
zasobów odnawialnych. Wytwarzanie biogazu i jego energetyczne wykorzystywanie powinno byæ
wiêc wydatnie wspomagane przez odpowiedni¹ politykê pañstwa. Przedstawiono wyniki obliczeñ
potencja³u produkcji biogazu rolniczego i metanu dla województwa lubelskiego oraz iloci energii
mo¿liwej do wykorzystania z biogazu. Okrelono jednostkowy koszt produkcji biogazu z hodowli
zwierz¹t dla przyjêtych danych wejciowych. Wskazano na zalety zagospodarowania biomasy z
odpadów hodowlanych w systemach biogazowych. Wykorzystywanie biogazu do zasilania silników
gazowych wymaga jego wczeniejszego oczyszczania zw³aszcza ze zwi¹zków siarki i wilgoci.

1. WSTÊP
Biogaz jest ród³em energii odnawialnej, które mo¿e mieæ znacz¹cy udzia³ w produkcji tej energii w Polsce. Rozwój energetyki odnawialnej nale¿y do priorytetowych
zadañ, gdy¿ udzia³ energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju powinien kszta³towaæ siê na wymaganym, ustalonym przez Uniê Europejsk¹, poziomie.
Z tego powodu wytwarzanie i energetyczne wykorzystywanie biogazu powinno byæ
wspierane przez odpowiedni¹ politykê pañstwa i regulacje prawne. Ze wzglêdu na wartoæ energetyczn¹, biogaz mo¿e byæ wykorzystywany wielokierunkowo: do wytwarzania energii cieplnej, energii elektrycznej oraz do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Z kolei wytworzone ciep³o mo¿ne s³u¿yæ do ogrzewania komór
fermentacyjnych oraz pomieszczeñ produkcyjnych i budynków mieszkalnych. Ciep³o
odzyskane z gazów z procesu spalania biogazu mo¿e znaleæ zastosowanie w operacjach suszenia ró¿nych surowców. Biogaz sprê¿ony w butlach mo¿e byæ stosowany
jako paliwo do traktorów.
Ujmowanie biogazu ze sk³adowisk odpadów organicznych oraz jego wytwarzanie
w kontrolowanych warunkach z odpadów i wykorzystanie tak pozyskanego biogazu
przynosi efekty ekologiczne, np. ograniczenie zu¿ycia nieodnawialnych surowców energetycznych oraz ograniczenie wielkoci emisji gazu cieplarnianego  metanu  m.in. ze
sk³adowisk odpadów oraz podczas magazynowania odpadów z hodowli zwierz¹t.
Biogaz powstaje w procesie przekszta³cania biochemicznego osadów ciekowych
zawieraj¹cych w swoim sk³adzie substancje organiczne, odpadów organicznych na
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sk³adowiskach, pozosta³oci z produkcji rolin oraz innych odpadów podatnych na
rozk³ad biochemiczny. ród³em odpadów biodegradowalnych jest zarówno rolnictwo
(resztki z ¿ywienia zwierz¹t, odchody), przemys³: przetwórstwo owoców i warzyw
(obierki, pozosta³oci z mycia, przeterminowane produkty), cukierniczy (melasa, pozosta³oci organiczne z oczyszczania buraków), browary (wyt³oki, woda odpadowa),
produkcja wina (wyt³oki), gorzelnie wytwarzaj¹ce etanol z melasy (wywar po destylacji brzeczki), produkcja soków (woda odpadowa), mleczarnie (serwatka, woda odpadowa), przetwórstwo miêsa, jak i dzia³alnoæ bytowo-gospodarcza ludzi (selektywnie
gromadzone odpady z gospodarstw domowych, z miejsc zbiorowego ¿ywienia: pozosta³oci z przygotowania posi³ków i z posi³ków, z miejsc targowiskowych, z pielêgnacji
zieleni miejskiej: licie, trawa z trawników).
Podjêcie decyzji o budowie biogazowi przetwarzaj¹cej odpady zale¿eæ bêdzie od
zapewnienia ci¹g³oci dostaw wymaganej iloci odpadów oraz od op³acalnoci tej inwestycji, na któr¹ z kolei bêdzie mia³a wp³yw m.in.:
 cena zbytu biogazu, je¿eli dzia³alnoæ inwestora ograniczy siê jedynie do produkcji
biogazu,
 cena sprzeda¿y energii elektrycznej i cieplnej, wytworzonych w wyniku spalania
biogazu w przypadku, gdy celem dzia³alnoci inwestora bêdzie zarówno produkcja,
jak i energetyczne wykorzystanie biogazu.

2. POTENCJA£ TECHNICZNY BIOGAZU ROLNICZEGO
DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Podstawowymi surowcami do produkcji biogazu rolniczego s¹ odpady hodowlane
zw³aszcza z du¿ych ferm (byd³a, trzody chlewnej oraz drobiu), a surowcami uzupe³niaj¹cymi - odpadowa masa rolinna oraz odpady z zak³adów przetwórstwa spo¿ywczego, np. z zak³adów miêsnych i gorzelni. Mo¿liwoæ zagospodarowania odpadów z
hodowli zwierz¹t niesie ze sob¹ korzyci zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Odpady te znajduj¹ zastosowanie do nawo¿enia upraw rolniczych, jednak ich sk³ad
powoduje, i¿ tak zagospodarowywane s¹ czynnikiem ska¿aj¹cym wody, gleby i powietrze (emisja metanu i zwi¹zków azotu). Poddane fermentacji metanowej s¹ ród³em
energetycznego biogazu i nawozu organicznego, który po dodatkowej obróbce wykazuje wysok¹ jakoæ.
Pracuj¹ce na wiecie biogazownie nale¿¹ do obiektów scentralizowanych lub indywidualnych. Obiekty scentralizowane, w których przetwarzana jest biomasa na
biogaz, a nastêpnie biogaz na energiê powinny byæ budowane w miejscach umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie tych obiektów do sieci elektrycznej i grzewczej. Biogazownie
indywidualne ze wzglêdu na rachunek ekonomiczny i pozyskanie surowca s¹ uzasadnione w gospodarstwach specjalizuj¹cych siê w hodowli zwierz¹t o koncentracji
ponad 60SD [3] (SD  sztuki du¿e o masie 500 kg; sztuki zwierz¹t przelicza siê
odpowiednio na SD).
Wielkoæ produkcji biogazu z odpadów zale¿y od zawartoci w nich suchej masy
organicznej. W celu oszacowania potencja³u technicznego biogazu i metanu z biomasy
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(odchodów zwierzêcych) w woj. lubelskim wziêto pod uwagê gospodarstwa i fermy o
nastêpuj¹cej liczbie zwierz¹t: byd³a od 50 sztuk, trzody chlewnej od 200 sztuk, drobiu
od 10 tys. sztuk (tab. 1).
Tabela 1. Zestawienie danych do oszacowania potencjalnej produkcji biogazu rolniczego w woj.
lubelskim [4]
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Dane z powszechnego spisu rolnego 2002 r.

W celu przeliczenia sztuk fizycznych zwierz¹t na SD wykorzystano wspó³czynniki
przeliczeniowe podane w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa [6]: dla byd³a  0,8SD, dla drobiu  0,004SD, a dla trzody chlewnej wg
Urzêdu Statystycznego w Lublinie [4]  0,15SD.
Potencja³ techniczny produkcji biogazu rolniczego oblicza siê ze wzoru:

3E
gdzie:

Pb
SD
Ps.m.o.
B

6'  3VPR  %

(1)

 produkcja biogazu w m3/d,
 sztuki du¿e,
 produkcja suchej masy organicznej, kg s.m.o./SD×d,
 produkcja biogazu, m3/kg s.m.o.

Wartoci parametrów wystêpuj¹cych we wzorze (1) przyjêto na podstawie literatury (tab. 2). W obliczeniach uwzglêdniono rednie wartoci parametrów.
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Tabela 2. Dane empiryczne uwzglêdniane w obliczeniach potencja³u biogazu z odpadów hodowlanych [3, 8]
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Na podstawie danych z tabeli 2 mo¿na wyznaczyæ parametry pochodne zebrane
w tabeli 3.
Potencja³ produkcji biogazu z odpadów z hodowli byd³a w woj. lubelskim szacuje
siê na ok. 8 mln m3/rok, z hodowli trzody chlewnej ok. 12 mln m3/rok, z ferm drobiu
ok. 39,5 mln3/rok (tab. 4).
Tabela 3. Zestawienie wartoci parametrów obliczonych na podstawie danych z tabeli 2
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M  masa odpadów z hodowli zwierz¹t, Mg.

Tabela 4. Potencja³ produkcji biogazu i metanu z odpadów hodowlanych w woj. lubelskim
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Wartoæ energetyczna biogazu zale¿y od zawartoci w nim metanu (CH4) i przy
udziale 65% CH4 wynosi 23 MJ/m3. Uwzglêdniaj¹c tê wartoæ mo¿na obliczyæ iloæ
energii chemicznej zawartej w biogazie, która wynosi:
 dla byd³a  188013 GJ/rok,
 dla trzody chlewnej  277847 GJ/rok,
 dla drobiu  910497 GJ/rok.
Zak³adaj¹c sprawnoci urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych biogaz na poziomie: dla kot³a
biogazowego hth=90%, dla agregatu kogeneracyjnego hth=55%, hel=35% mo¿na obliczyæ iloæ energii mo¿liw¹ do wykorzystania z biogazu (tab. 5).
Tabela 5. Wyniki obliczeñ iloci energii mo¿liwej do wykorzystania z biogazu na podstawie danych
z tabeli 4
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Wyniki obliczeñ iloci energii mo¿liwej do wykorzystania z odpadów (gnojowica)
z hodowli 200 sztuk byd³a, 5 tys. sztuk trzody i 10 tys. sztuk drobiu przedstawiono
w tabeli 6. Sposób przeprowadzenia obliczeñ podano poni¿ej na przyk³adzie odpadów
pochodz¹cych z hodowli 200 sztuk byd³a:
200×0,8SD = 160SD
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= 85112
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= 1957,6 GJ/rok
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1) dla kot³a biogazowego:
 iloæ ciep³a 1957,6 GJ/rok × 0,9 = 1761 GJ/rok
 moc jednostki Nth= 1761 GJ/rok = 489MWh/rok = 56kW
2) dla agregatu kogeneracyjnego:
 iloæ ciep³a 1957,6 GJ/rok × 0,55 = 1076 GJ/rok
 moc jednostki Nth= 1076 GJ/rok=299MWh/rok = 34kW
 iloæ energii elektrycznej 1957,6GJ/rok×0,35 = 685GJ/rok = 190MWh/rok
 moc jednostki Nel = 190MWh/rok = 22kW
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Tabela 6. Wyniki obliczeñ energii mo¿liwej do wykorzystania z biogazu z odpadów
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3. KOSZTY PRODUKCJI BIOGAZU Z ODPADÓW
Biogaz z fermentacji odpadów oraz pozyskany ze sk³adowisk odpadów nie jest
paliwem darmowym w przeciwieñstwie do energii s³oñca, wód powierzchniowych,
geotermalnych, wiatru. Na koszt biogazu z odpadów maj¹ wp³yw nak³ady ponoszone
na budowê i eksploatacjê biogazowni. W sk³ad biogazowni wchodz¹:
 zbiornik wstêpny do gromadzenia odpadów, mieszania, rozcieñczania wod¹ (w przypadku mieszaniny odpadów z hodowli zwierz¹t, z zak³adów przeróbki miêsa i in.),
aby uzyskaæ odpowiedni¹ konsystencjê odpadów zapobiegaj¹c¹ uszkodzeniu mieszade³ i pomp; objêtoæ zbiornika powinna zapewniæ mo¿liwoæ gromadzenia odpadów w iloci odpowiadaj¹cej co najmniej 1 dobowej produkcji odpadów zasilaj¹cych biogazowniê
 komora(y) fermentacji (fermentator), w której przebiega fermentacja metanowa i
powstaje biogaz; biogaz gromadzi siê w górnej czêci komory
 zbiornik do gromadzenia przefermentowanej masy odpadowej do momentu przekazania jej do zagospodarowania.
Dla przypadku, kiedy surowcem wykorzystywanym w biogazowi s¹ odpady (gnojowica) pochodz¹ce od 14 000 sztuk trzody chlewnej i przy za³o¿eniu, ¿e iloæ odpadów wynosi 55 dm3/SD×d (57,5 kg/SD×d), co daje ok. 120 Mg/d, minimalna objêtoæ
zbiornika wstêpnego powinna wynosiæ 116 m3. W przypadku dodawania do odpadów
hodowlanych innych odpadów, np. z gorzelni pojemnoæ tego zbiornika powinna byæ
odpowiednio wiêksza.
Fermentator powinien byæ szczelny, aby uniemo¿liwiæ migracjê tlenu do komory
oraz biogazu z komory. Wskazane jest ponadto wykonanie fermentatora z materia³u
odpornego na korozjê. Wsad (gnojowica) w fermentatorze powinien przebywaæ co
najmniej 30 dni, czas ten nale¿y uwzglêdniæ przy obliczaniu minimalnej pojemnoci
fermentatora. Dla przypadku fermentacji odpadów pochodz¹cych od 14 000 sztuk
trzody chlewnej, pojemnoæ fermentatora powinna wynosiæ 3480 m3. W tej sytuacji
nale¿y rozwa¿yæ budowê wiêcej ni¿ 1 komory fermentacji.
Niezbêdnymi urz¹dzeniami pracuj¹cymi w biogazowi s¹ pompy do t³oczenia substratów do fermentatora oraz przefermentowanej masy odpadowej do zbiornika maga-
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zynuj¹cego, mieszad³a, armatura oraz system podgrzewania fermentatora, aby utrzymaæ w nim, wymagan¹ w procesie fermentacji, temperaturê ok. 38 °C.
Jednostkowy koszt produkcji biogazu obliczono dla przypadku, w którym masê
wsadow¹ do fermentatora stanowi¹ odpady (gnojowica) z hodowli 200 sztuk byd³a,
5 tys. sztuk trzody i 10 tys. sztuk drobiu. Opieraj¹c siê na wartociach empirycznych
zebranych w tab.2 obliczono potencja³ produkcji biogazu:
 85112 m3 biogazu/rok dla 200 sztuk byd³a,
 386644 m3 biogazu/rok dla 5 tys. sztuk trzody,
 59520 m3 biogazu/rok dla 10 tys. sztuk drobiu,
 razem 531276 m3 biogazu/rok.
Pozosta³e, przyjête oraz obliczone, parametry maj¹ poni¿sze wartoci:
 koszty inwestycji Ki = 3200000 z³;
 stopa dyskontowa p = 5%;
 okres zwrotu kapita³u n = 20 lat;









Q

S S 
; a = 0,0802;
Q
S  
koszty kapita³owe Kk = 3200000 z³;
roczna rata kapita³owa r = Kk·a; r = 256776 z³;
roczne koszty eksploatacyjne re = 0,7%Ki; re = 22400 z³;
roczna produkcja biogazu Pb = 531276 m3 biogazu/rok;
rednia wartoæ opa³owa biogazu Wob = 23 MJ/m3;
iloæ energii chemicznej zawartej w biogazie E = Wob·Pb; E = 12219 GJ/rok
U  UH
jednostkowy koszt produkcji N M
; kj = 22,85 z³/GJ.
(

 wskanik sp³at kapita³u D

4. ZALETY SYSTEMU BIOGAZOWEGO
Instalacje biogazowe bazuj¹ce na odpadach z hodowli zwierz¹t, poubojowych,
z zak³adów przetwórstwa miêsa czy z gorzelni daj¹, o czym sygnalizowano wczeniej,
mo¿liwoæ uzyskania z tych odpadów biogazu bêd¹cego nonikiem energii odnawialnej
oraz bezpiecznego pod wzglêdem bakteriologicznym u¿ytecznego odpadu technologicznego (przefermentowanej masy).
Taki sposób wykorzystania odpadów wydaje siê w³aciwy zw³aszcza dla ciek³ych
odpadów z hodowli zwierz¹t. Unikniêta emisja substancji odorowych i metanu to kolejne korzyci wynikaj¹ce z przekszta³cania biochemicznego odpadów hodowlanych. Emisja
tych substancji zachodzi podczas gromadzenia i magazynowania przez okres czasu
wymagany przepisami przed wykorzystaniem odpadów z hodowli zwierz¹t do nawo¿enia upraw oraz podczas nawo¿enia. Taki sposób wykorzystania odpadów jest bezpieczny, przeciwnie jest czynnikiem ska¿aj¹cym rodowisko wodne i glebowe z uwagi
na du¿y ³adunek substancji biogennych oraz organizmów chorobotwórczych w tych
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odpadach. Metan jest jednym z gazów przyczyniaj¹cych siê do intensyfikacji efektu cieplarnianego. Ma 23 razy wiêkszy potencja³ globalnego ocieplenia ni¿ CO2 [5],
w zwi¹zku z czym unikniêcie emisji 1 Mg CH4 daje taki sam efekt jak unikniêcie emisji
23 Mg CO2. Pozbywaj¹c siê CH4 w procesie spalania osi¹ga siê obni¿enie emisji tego
gazu cieplarnianego w przeliczeniu na CO2 na poziomie 20,25 Mg CO2/Mg CH4. Podana wartoæ uwzglêdnia iloæ CO2 powstaj¹cego podczas spalania CH4 wed³ug reakcji:
CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O
W wyniku spalania 1 Mg CH4 powstaje 2,75 Mg CO2. Odejmuj¹c tê wartoæ od
23 Mg otrzymujemy 20,25 Mg CO2.
Na uwagê zas³uguje równie¿ sposób zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych polegaj¹cy na ich odwodnieniu, skierowaniu oddzielonych ciek³ych odpadów do
rolniczego zagospodarowania, a osadu do spalenia. Osad wymaga jednak wczeniejszego osuszenia, które w porze letniej mo¿e przebiegaæ w warunkach naturalnych.
Wartoæ opa³owa osadu wynosi 68 MJ/kg [2]. Osad wspó³spalany z drewnem i s³om¹
w kotle parowym s³u¿y do wytwarzania ciep³ej wody, a w uk³adzie turbina  pr¹dnica
do produkcji energii elektrycznej przekazywanej do sieci krajowej. W przypadku biogazowi, dla której materia³em wsadowym jest odpad (gnojowica) z hodowli 200 sztuk
byd³a, iloæ energii mo¿liwej do pozyskania z osadu pofermentacyjnego wynosi:
200×0,8 = 160 SD,
160 SD× 
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NJRGSDGyZ
NJRVDGX
×0,1×0,8×0,75 = 551
,
G
G

gdzie: 0,1  zawartoæ s.m. w masie odpadów (gnojowicy), 0,8  zawartoæ s.m.o.
w s.m., 0,75  zawartoæ s.m.o. w osadzie po procesie fermentacji metanowej,
551

00NJRVDGX
×7
= 3857
G
G
NJRVDGX

Wytworzony biogaz w biogazowni mo¿e zostaæ sprzedany jako paliwo lub wykorzystany w obiektach (celowo zbudowanych) s¹siaduj¹cych z biogazowni¹ do produkcji:
1) energii cieplnej
2) energii elektrycznej i cieplnej:
 w uk³adzie kogeneracyjnym z zastosowaniem silników gazowych
 w uk³adzie wykorzystuj¹cym parê (turbiny parowe napêdzaj¹ce pr¹dnicê lub
silniki parowe)
3) energii elektrycznej (silniki iskrowe napêdzaj¹ce pr¹dnicê).
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Ka¿dy z wariantów zagospodarowania biogazu wymaga nak³adów inwestycyjnych
na zakup i monta¿ odpowiednich urz¹dzeñ. Decyzja o sposobie zagospodarowania biogazu bêdzie uzale¿niona równie¿ od mo¿liwoci przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej lub
energetycznej. W przypadku, gdy sprzeda¿ energii cieplnej by³aby utrudniona z powodu braku linii przesy³owych do potencjalnych odbiorców, to w³aciwym rozwi¹zaniem
jest produkcja energii elektrycznej.
Za racjonaln¹ uwa¿ana jest produkcja energii w skojarzeniu  kogeneracji. Uk³ady
skojarzone s³u¿¹ do wytwarzania energii elektrycznej i do wykorzystania ciep³a odpadowego. Biogazem zasilane s¹ silniki, które napêdzaj¹ generatory wytwarzaj¹ce pr¹d.
Za pomoc¹ wymienników pozyskiwane jest równoczenie ciep³o odpadowe z uk³adu
ch³odzenia silników i z odlotowych gazów spalinowych. Ciep³o odpadowe mo¿na wykorzystaæ na pokrycie potrzeb na ciep³o w biogazowni: do ogrzewania zbiorników
fermentacyjnych. Wykorzystanie ciep³a odpadowego podnosi sprawnoæ ca³kowit¹ i
³¹czne korzyci ekologiczne obiektów wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹. Agregaty
kogeneracyjne firmy Deutz Energy umo¿liwiaj¹ w ok. 85% wykorzystaæ energiê pierwotn¹ biogazu, przy czym sprawnoæ elektryczna wynosi 3541%, a sprawnoæ cieplna
4450% [1].
Rozwi¹zania wykorzystuj¹ce procesy parowe bazuj¹ na wytwornicy pary (kotle
parowym), w której wytworzona para za porednictwem turbiny parowej napêdza
pr¹dnicê. Sprawnoæ elektryczna wynosi 2025% dla instalacji du¿ych mocy. Wariant
mo¿e byæ rozwa¿any dla mocy ponad 2 MWel. Dla jednostek mniejszej mocy w³aciwsze s¹ ze wzglêdów ekonomicznych instalacje z silnikami parowymi.

5. WYMAGANIA STAWIANE BIOGAZOWI DO ZASILANIA
SILNIKA GAZOWEGO
W celu zapewnienia sprawnej eksploatacji uk³adu zasilaj¹cego i wytwarzaj¹cego
energiê z biogazu z zastosowaniem silnika gazowego, paliwo gazowe (biogaz) musi
spe³niaæ stawiane mu wymagania. Niektóre z nich zawiera tabela 7.
Szczególn¹ uwagê zwraca siê na zawartoæ w biogazie sk³adników oddzia³ywuj¹cych korozyjnie, jak siarkowodór (H2S) i amoniak (NH3). Ich niszcz¹ce dzia³anie objawia siê korodowaniem przewodów odbieraj¹cych biogaz, armatury, liczników, wa³u
korbowego, wa³ka rozrz¹du, silnika gazowego, ³o¿ysk. Du¿e zasiarczenie gazu wymaga jego oczyszczenia ze zwi¹zków siarki. Jednym ze sposobów jest odsiarczanie biologiczne, które realizowane jest w zbiorniku fermentacyjnym. Polega ono na stworzeniu
warunków dla rozwoju bakterii siarkowych poprzez doprowadzenie 35% tlenu atmosferycznego do zbiornika fermentacyjnego. Przy udziale bakterii siarkowodór zostaje przekszta³cony w siarkê pierwiastkow¹ oraz w kwas siarkowy i wodê [7].
Wyd³u¿enie ¿ywotnoci silnika zapewnia w³aciwa eksploatacja silnika. Najlepsza dla
silnika jest jego praca w sposób ci¹g³y. Czêste wy³¹czanie i w³¹czanie silnika jest niekorzystne, bowiem podczas nastêpuj¹cego po wy³¹czeniu sch³adzania silnika powstaje
kondensat przyczyniaj¹cy siê do tworzenia kwasów. Dzia³ania zapobiegaj¹ce powsta-
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Tabela 7. Wymagania stawiane paliwom gazowym do zasilania silników gazowych [1]
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waniu kondensatu w przewodach dolotowych do silnika polegaj¹ na podnoszeniu temperatury tych przewodów.
Biogaz opuszczaj¹cy komorê fermentacji nasycony jest par¹ wodn¹. Osuszenie
biogazu przed jego wykorzystaniem ma na celu zapobieganie korozji zespo³ów zasilanych biogazem. Osuszenie biogazu uzyskuje siê przez jego och³odzenie lub w wyniku
sorpcji na materia³ach higroskopijnych. W pewnym stopniu odwodnienie gazu nastêpuje podczas jego och³odzenia do temperatury otoczenia w zbiorniku gazu oraz w przewodach rurowych. Wydzielaj¹cy siê kondensat odp³ywa do przewodu zbiorczego.

6. UWAGI KOÑCOWE
Potencjalni inwestorzy w systemy biogazowe przetwarzaj¹ce odpady powinni byæ
przekonani o mo¿liwoci uzyskania wsparcia ze strony pañstwa. Polityka ekologiczna
pañstwa powinna byæ wiêc tak prowadzona, aby stymulowaæ dzia³alnoæ w zakresie
energetycznego wykorzystania biogazu.
Zapewnienie o ci¹g³oci dostaw surowców odpadowych do biogazowi sprawia, ¿e
inwestowanie w biogazownie jest bezpieczniejsze.
Lokalizacja obiektów scentralizowanych, w których przekszta³cana jest biochemicznie biomasa z odpadów na biogaz, a nastêpnie biogaz na energiê powinna byæ
w pierwszej kolejnoci rozwa¿ana w miejscach umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie tych obiektów do istniej¹cej sieci elektrycznej i grzewczej. Biogazownie indywidualne, ze wzglêdu
na rachunek ekonomiczny i pozyskiwanie surowca odpadowego zasilaj¹cego biogazownie s¹ wskazane w gospodarstwach o liczbie zwierz¹t powy¿ej 60 SD.
Potencja³ produkcji biogazu z odpadów z hodowli byd³a w woj. lubelskim szacuje
siê na ok. 8 mln m3/rok, z hodowli trzody chlewnej na ok. 12 mln m3/rok, a z ferm
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drobiu na ok. 39,5 mln m3/rok. W obliczeniach uwzglêdniono gospodarstwa posiadaj¹ce od 50 szt. byd³a, od 200 szt. trzody chlewnej i od 10 tys. szt. drobiu.
Zak³adaj¹c sprawnoæ dla kot³a biogazowego hth = 90% obliczono iloæ energii
cieplnej mo¿liw¹ do wykorzystania z biogazu: dla byd³a 169 212 GJ/rok, dla trzody
250 062 GJ/rok, a dla drobiu 819 447 GJ/rok.
Biogaz z odpadów nie jest paliwem darmowym. Na koszt biogazu z odpadów maj¹
wp³yw nak³ady ponoszone na budowê i eksploatacjê biogazowi. Obliczono, ¿e jednostkowy koszt produkcji biogazu z odpadów (gnojowica) z hodowli 200 szt. byd³a, 5000
szt. trzody i 10 000 szt. drobiu wynosi 22,85 z³/GJ.
Jedn¹ z korzyci ekologicznych zagospodarowania w biogazowniach odpadów z
hodowli zwierz¹t jest unikniêta emisja metanu, która niew¹tpliwie ma miejsce podczas
ich magazynowania. Niedopuszczenie do emisji 1 Mg metanu daje taki sam efekt, jak
unikniêcie emisji 23 Mg dwutlenku wêgla  podstawowego gazu cieplarnianego.
Opcjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych jest, po
ich odwodnieniu, spalenie w celu wytworzenia energii. Wartoæ opa³owa tych odpadów wynosi 68 MJ/kg.
Biogaz wykorzystywany do zasilania silników gazowych musi spe³niaæ odpowiednie wymagania. Pozwoli to wyeliminowaæ potencjalne awarie i przed³u¿yæ ¿ywotnoæ
tych silników. W celu spe³nienia wymagañ, biogaz poddawany jest przede wszystkim
procesom: odsiarczania i odwadniania.
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THE ASPECTS OF ENERGETIC USE OF BIOGAS MADE FROM WASTE
IN LUBLIN VOIEVODSHIP

Summary
Biogas, as energy carrier, would have significant share in energy manufactured from renewable stock, on
the forecast of development of Polish energy sector. Biogas manufacturing and energy utilizing should
be aided by suitable public policy. Results of calculations of potential biogas and methane manufacturing in Lublin Voievodship presented in the paper, as well as sum of energy obtained from biogas.
Operating costs of biogas production from animals breeding for acceptable data input were obtained.
Advantages of biomass utilized from breed wastes in biogas systems were shown. Biogas need cleaning
to use it as gas-engine supply, especially sulphur compounds and moisture reducing.
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