
2010-07-12

1

Standardyzacja ocen substratów 
oraz zasady doboru składu mieszanin dla 
biogazowni rolniczych z uwzględnieniem 

oddziaływao inhibicyjnych.
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Pracownia Fermentacji

w Falentach Oddział w Poznaniu 
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Plan prezentacji

Proces biotechnologiczny fermentacji 

beztlenowej – jak powstaje biogaz?

Rodzaje substratów i podział funkcjonalny –

czym karmić bakterie?

Komponowanie mieszaniny fermentacyjnej –

wykwintne menu?  

Sposoby oceny wydajności biogazowej – czy 

to będzie działało?

Co to jest inhibicja czyli jak łatwo zniszczyć 

proces?
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Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

http://www.methanetomarkets.org/index.aspx
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I.  Jak  powstaje  BIOGAZ ?

Biogaz w naturze powstaje wszędzie tam gdzie są 

łatwo dostępne substancje pokarmowe, brakuje 

tlenu i najważniejsze są odpowiednie 

mikroorganizmy.

Biotechnologia pozwala ujarzmić naturę i sterować 

procesem, ale wymaga stosowania właściwych 

reguł:

• stabilne warunki bio-fizyko-chemiczne

• stabilna jakość mieszaniny fermentacyjnej

• stały nadzór nad parametrami strategicznymi

• szybka reakcja na odchylenia od normy
Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

Biogaz :
• jest mieszaniną gazów 
(m.in.: CH4, CO2, O2, 
H2S, H2, N2, NH3, H20)
• każdy etap 
prowadzony jest przez 
inne typy bakterii
• metan powstaje w 
ostatnim etapie  procesu 
fermentacji
Proces:

• psychrofilny 20-26oC

• mezofilny 32-40oC

• termofilny 50-57oC   

Technologia:

• jednofazowa

• wielofazowa

Hydroliza, 
trawienie

proste związki organiczne aminokwasy, kwasy 
tłuszczowe i cukry

Faza kwasowa

kwasy: masłowy, propionowy, mlekowy 
alkohole itp.

Faza 
octanowa

kwas octowy H2, CO2

Faza 
metanowa

CH4, CO2

Schemat procesu
fermentacji biogazowej

mieszanina fermentacyjna: substrat , 
kosubstrat, substrat towarzyszący
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II.  Co  jedzą  bakterie ?

Substratem nazywamy ogólnie materiał organiczny 
nadający się do strawienia przez bakterie.

Monosubstrat, to substancja która może być 
fermentowana samodzielnie.

Kosubstrat to substancja dodawana w odpowiedniej 
proporcji do mieszaniny fermentacyjnej, która nie 
fermentuje samodzielnie, wymaga inoculacji.

Ogólnie substraty dzielimy wg:

• cech funkcjonalnych: substraty rozcieńczające, 
zagęszczające, zwiększające wydajność, dodatki 
stabilizujące proces i substraty utylizacyjne.

• cech technologicznych: substraty łatwe, 
inoculujące, 
adhezyjne, trudne i niebezpieczne. Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

monosubstraty strategiczne,  inoculujące

kosubstraty zagęszczające, zwiększające  wydajnośd

Rodzaje i właściwości substratów
Źródło: Institut für Energetik und 

Umwelt gGmbHrodzaj sm 
[% śm]

smo
[% sm]

N          NH4       P2O5

[% sm]

wydajnośd 
Nl/kg śm

wydajnośd 
Nl/kg smo

zawartośd CH4

[%]



2010-07-12

4

kosubstraty rozcieoczające, zagęszczające, zwiększające  wydajnośd 

substraty trudne i  niebezpieczne

rodzaj sm 
[% śm]

smo
[% sm]

N          NH4       P2O5

[% sm]

wydajnośd 
Nl/kg śm

wydajnośd
Nl/kg smo

zawartośd CH4

[%]
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III.  Jak  stworzyd  menu ?

Komponowanie mieszaniny fermentacyjnej wymaga 

szczegółowej wiedzy o każdym substracie i 

interakcjach pomiędzy nimi.

Każda mieszanina musi spełniać podstawowe 

warunki:

• zawartość suchej masy 12-15% fermentacja

‘mokra’, 16-40% fermentacja ‘sucha’

• stabilna pojemność buforowa, odczyn pH 6,8 –

7,5

• bilans składników pokarmowych C:N:P:S   

600:15:5:1 Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

gnojowica kiszonka słoma mieszanina

1,2 1,4

94,2

1,4
6,8

30,6

3,8

12,6

92

68

2

86

proporcja składników 

popiół smo woda

gnojowica kiszonka słoma mieszanina

8 32 98 14 sm % śm 

85,2 95,6 3,9 90 smo % sm 

6,8 30,6 3,8 12,6 smo % śm 

92 68 2 86 woda % śm 
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IV.  Jak sprawdzid czy to smakuje ?

Sposoby oceny wydajności biogazowej substratów i 

mieszanin są dwa:

kalkulacyjny – tabelaryczny  wykorzystuje tabele 

wartości pokarmowych pasz szacuje teoretyczny 

uzysk biogazu na podstawie zawartości 

głównych składników pokarmowych i 

stuprocentowego rozkładu substancji 

organicznych.

analityczny – doświadczalny  wykorzystuje 

metodę laboratoryjnej oceny uzysku biogazu w 

czasie trwania standardowej próby fermentacji 

metanowej 

z analizą zawartości sm i smo, odczynu pH

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

Standardowa próba 
fermentacji metanowej 

Prowadzona jest wg. 

PB-01/LBMPZ 2008/FM 

metodą DIN 38 414 t.8: 

1985.

Ocena: wydajności 

biogazowej, tempa 

procesu i parametrów 

chemicznych, lub inhibicji, 

stopnia rozkładu 

substratu, czy masy 

pofermentacyjnej oraz 

zwiększenia wydajności, 
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Przykładowy  arkusz  oceny wydajności

Standardowa próba 
fermentacji mieszaniny 

Prowadzona jest wg. PB-

02/LBMPZ 2010/FM 

metodą porównawczą.

Ocena: wydajności 

biogazowej mieszaniny 

fermentacyjnej, tempa 

procesu i parametrów 

chemicznych, 

zwiększenia wydajności  

lub dodatków 

stabilizujących

Wynik: Nl/kg smo 

mieszaniny 
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substrat Vs
[Nl/kg smo]

sm  [%śm] smo 
[%sm]

Inoculum 103,5 6,01 84,31

Miskant hydroliza 5% 329,7 66,92 95,98

Miskant suchy 5% 243,1 80,11 95,77

Miskant suchy 2,5% 320,3 80,11 95,77

Przykładowy  obraz  wydajności biogazowej
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Miskant suchy 2,5%

substrat Vs
[Nl/kg smo]

sm  [%śm] smo 
[%sm]

Inoculum 103,5 6,01 84,31

Miskant hydroliza 5% 329,7 66,92 95,98

Miskant suchy 5% 243,1 80,11 95,77

Miskant suchy 2,5% 320,3 80,11 95,77

Przykładowy  obraz  wydajności biogazowej
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substrat   
gnojowica 

bydlęca gęsta

obornik 

bydlęcy

kiszonka z 

kukurydzy

odpady 

poubojowe 

wynik dla 

mieszaniny

przykład kalkulacji dla 

0,5 MW ze sprawnością 

35%

sm [%] śm 7,00 22,00 32,00 20,00

smo [%] sm 80,00 72,00 90,00 80,00

obciążenie mieszaniny 

sm

Ilość t/rok 15 700,00 3 250,00 5 650,00 980,00 25 580,00 14,93 

obciążenie substratem % 61,38 12,71 22,09 3,83

uzysk m3/t śm 25,00 45,00 198,00 135,00 403,00
średnia wydajność na 

godzinę pracy biogazowni

uzysk m3/rok 392 500,0 146 250,0 1 118 700,0 132 300,0 1 789 750,00 223,72

% CH4 60,00 60,00 53,00 60,00 58,25

m3 CH4/t śm 15,00 27,00 104,94 81,00 227,94

m3 CH4 z substratu 235 500,00 87 750,00 592 911,00 79 380,00 995 541,00

Przykładowy  obraz  kalkulacji wydajności

V.  Dlaczego nie działa ?

Inhibicja to zjawisko spowolnienia lub 
zahamowania procesu wywołane czynnikami 
biologicznymi, fizycznymi lub chemicznymi.

Inhibicja biologiczna: nieprawidłowa inoculacja, 
niewłaściwe szczepy, ubytek liczby bakterii.

Inhibicja chemiczna: obecność tlenu, niewłaściwe 
pH, brak równowagi chemicznej pomiędzy 
etapami procesu, obciążenie inhibitorami 
wprowadzanymi wraz z mieszaniną, 
nagromadzenie inhibicyjnych produktów 
pośrednich z poszczególnych etapów.

Inhibicja fizyczna: zła temperatura, złe 
mieszanie, złe obciążenie objętościowe, 
zły hydrauliczny czas retencji.

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl
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Najważniejsze inhibitory i stężenia hamujące

Źródło: Institut für Energetik und 

Umwelt gGmbH

Podsumowanie

Zbiogazowanie jest biotechnologią produkującą Zieloną Energię

Ograniczenia produkcji biogazu wynikają z niedoskonałości techniki
i technologii

Wiedza o procesie i innowacje technologiczne powstają każdego dnia, 
z każdą nową instalacją.

Stabilny proces jest nieskooczony gdyż gnojowica i odpady będą 
produkowane stale.

Zachowanie reguł rządzących procesem i dostarczanie 
dobrej jakości substratów gwarantuje wysoką wydajnośd.
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