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Wstęp
Od dziesięciu lat w Europie (w 27 krajach Unii Europejskiej) 

obserwuje się stały wzrost udziału energii ze źródeł odnawial-
nych(OZE) w pozyskiwaniu energii pierwotnej ogółem. W la-
tach 2002-2009 wzrósł on w UE-27 z 10,4 do 18,3%, a w Pol-
sce z 5,2 do 9,0% (w 2010 do 10,2%) [1-3]. Pozyskiwanie 
energii odnawialnej w poszczególnych krajach Unii jest zróż-
nicowane, choć dominuje energia z biomasy stałej i energia 
wody, zaś znikomy jest udział promieniowania słonecznego. 
W Europie liderem w pozyskiwaniu energii pierwotnej z OZE 
są Niemcy z udziałem 22,6% w 2009, a przy tym mają naj-
wyższy udział takich energii odnawialnych jak biogaz 15,2%, 
biopaliwa 13,9%, energia wiatru 12%, biofrakcja z odpadów 
komunalnych 7,4% i energia słońca 3,5% [1-3].

W Polsce w 2009r energia pozyskiwana ze źródeł odna-
wialnych pochodziła w 81,1% z biomasy stałej, kolejnymi były 
biopaliwa 7,1%, energia wody 3,4%, biogaz 1,6%, energia 
wiatru 1,5% i energia geotermalna 0,2% [1-3].

Zgodnie z Dyrektywą 99/31/WE Unii Europejskiej kraje 
członkowskie są zobowiązane do zmniejszenia składowania 
na składowisku odpadów komunalnych udziału odpadów ule-
gających biodegradacji w odniesieniu do ich masy w 1995 r. 
o 25% do roku 2010, o 50% do roku 2013 i 65% do 2020 r. [4].

W Polsce w ostatnich latach dokonały się gruntowne zmia-
ny w gospodarce odpadami, zwłaszcza w sferze organiza-
cyjno-prawnej zgodnej z wymogami UE, jednak realizacja 
zamierzeń, w tym zwłaszcza zmniejszenia ilości biofrakcji na 
składowiskach odpadów komunalnych jest opóźniona [5, 6].

Odpady organiczne ulegając biodegradacji mogą być prze-
twarzane metodami biologicznymi bądź termicznymi. Ponie-
waż odpady te charakteryzują się dużą wilgotnością stąd do 
ich przeróbki bardziej celowe jest stosowanie procesów bio-
logicznych, w tym zwłaszcza fermentacji metanowej z uwagi 
na powstający podczas tego procesu biogaz, który stał się 
cennym i pożądanym źródłem energii odnawialnej [7, 8]

W ostatnich dziesięcioleciu dużym zainteresowaniem cie-
szą się najnowsze technologie wspólnej fermentacji osadów 
ściekowych i biofunkcji z odpadów komunalnych,których ce-
lem jest, oprócz produkcji biogazu i stabilizacji osadów ście-

kowych, przedłużanie okresu eksploatacji składowisk odpa-
dów komunalnych [7, 8].

W 2000 roku Zgorzelec jako pierwsze miasto w Polsce uru-
chomiło zakład w oparciu o powyższą technologię [8, 9]. Dru-
gi zakład tego typu powstał w 2001 roku w Puławach [8, 9]. 
Decyzja o zastosowaniu w Puławach technologii wspólnej 
fermentacji osadów ściekowych i biofrakcji z odpadów komu-
nalnych była podyktowana możliwością wykorzystania istnie-
jącej w Oczyszczalni Ścieków infrastruktury w postaci komór 
fermentacyjnych i stacji gazomotorów, które nie były w pełni 
wykorzystane z powodu likwidacji Zakładu Produkcji Żelatyny 
[10-12]. W 2000 roku rozpoczęto budowę w pobliżu oczysz-
czalni Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych 
(ZUOK),którego zadaniem jest segregacja odpadów komunal-
nych w tym wydzielenie i przygotowanie biofrakcji. Dostawcą 
linii sortowniczej była fi rma Horstman z Wągrowca, zaś linii 
przygotowania biofrakcji fi rma B.T.A. (Niemcy) [10, 12].

1. Cel i założenia pracy
W pracy przedstawiono i dokonano oceny technologii po-

zyskiwania biogazu opartej na wspólnej fermentacji osadów 
ściekowych i biofrakcji z odpadów komunalnych w Puławach. 
Celem zastosowanej technologii oprócz produkcji biogazu 
i stabilizacji osadów ściekowych jest przedłużenie okresu 
eksploatacji składowiska odpadów komunalnych.

2. Charakterystyka technologii pozyskiwania 
biogazu
2.1. Przygotowanie biofrakcji pochodzącej 
z odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunalne przywożone na teren ZUOK 
poddawane są sortowaniu na sicie bębnowym o średnicy 
oczek 70 mm na frakcji drobną o średnicy poniżej 70 mm 
stanowiącą ok. 60% masy odpadów,która zawiera najwięk-
szą ilość bioodpadów podlegających fermentacji i na frakcję 
grubą o średnicy powyżej 70 mm o strukturze umożliwiającej 
wysegregowanie z niej surowców wtórnych [10, 12].

Pozyskiwanie biogazu w układzie skojarzonym 
na przkładzie zakładu 
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i oczyszczalni ścieków w Puławach
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Frakcja drobna (przesiew) transportowana jest przenośni-
kiem do pulpera-miazgownicy. Podczas transportu przy po-
mocy separatora elektromagnetycznego, zainstalowanego 
nad przenośnikiem, wydzielany jest złom żelazny (ok. 2-3%).

W pulperze wyposażonym w komorę zarobową o pojemno-
ści 32 m3, mieszadło, oddzielacz frakcji lekkiej i śluzę frakcji 
ciężkiej I-go stopnia, biofrakcja mieszana jest z wodą techno-
logiczną pochodzący ze zbiornika na odcieki ze składowiska 
i przetwarzana w zawiesinę(pulpę). Na koniec z powierzchni 
zawiesiny usuwana jest frakcja lekka,a poprzez śluzę frak-
cja ciężka. Następnie pulpa tłoczona jest rurociągiem ciśnie-
niowym do metalowego zbiornika o pojemności 41 m3, gdzie 
przy użyciu pompy cyrkulacyjnej zawiesina jest trzykrotnie 
przytłaczana przez hydrocyklon przepływając z dołu do góry, 
dzięki czemu wydzielana jest frakcja ciężka II (drobne trud-
no opadające zawiesiny). Oczyszczona zawiesina biofrakcji 
magazynowana jest w podziemnym zbiorniku żelbetowym 
o pojemności 130 m3 i ciągle mieszana. Stąd zawiesina jest 
sukcesywnie pobierana przez beczkowozy o pojemności 
11 m3 i transportowana do oczyszczalni ścieków. Cały cykl 
przygotowania biofrakcji trwa ok. 2 h. i jest powtarzany 6-7 
razy dziennie [10, 11].

2.2. Fermentacja metanowa w wydzielonych 
komorach fermentacyjnych 

Zawiesina biofrakcji przywożona na teren oczyszczalni 
ścieków jest zlewana do zbiornika przez tzw. sito-piaskownik 
[10, 12]. Na urządzeniu tym następuje dodatkowe oddziele-
nie części stałych: frakcji lekkiej (kawałki folii, styropianu) i 
ciężkiej (drobny piasek). Tak oczyszczona zawiesina trafi a do 
uśredniacza osadu wstępnego i biofrakcji. Jest to otwarty żel-
betowy zbiornik o średnicy 12 m i głębokości 3,5 m, do które-
go wtłaczany jest również osad ściekowy z oczyszczalni. Do 
uśredniacza dostarczane jest ok. 230 m3/d zawiesiny, z czego 
ok. 50 m3/d osadu ściekowego i ok. 180 m3/d biomasy. Osad 
zmieszany poprzez przepompownię wtłaczany jest w sposób 
ciągły do komór fermentacyjnych w ilości 20 m3/h [10, 12].

Oczyszczalnia Ścieków w Puławach posiada dwie wy-
dzielone komory fermentacyjne (WKF), o objętości 3130 m3 
(2600 m3 zawiesiny) każda. Prowadzona fermentacja jest pro-
cesem mezofi lowym w temperaturze ok. 38°C i przy wartości 
odczynu ok. 7 pH. Proces przebiega w ciągu 20 dni. W komo-
rach fermentacyjnych zaszczepione są bakterie metanowe, 
których,,wydajność” jest największa w zakresie temperatur 
od minimum 35°C do 39°C, dlatego frakcja (osad) musi być 
nieustannie podgrzewana ciepłem dostarczanym z zewnątrz 
poprzez wymienniki [10, 12].

Energia cieplna jest dostarczaną z kotłowni, która jest opa-
lana biogazem pochodzącym właśnie z omawianych WKF-ów. 
Ciepła woda przepływająca przez wymienniki ciepła oddaje 
swoją energię do recyrkulowanego osadu. W celu zwiększe-
nia produkcji metanu osad jest ciągle mieszany poprzez mie-
szadło zainstalowane w bioreaktorze (WKF-ie).W ciągu doby 
powstaje średnio ok. 2880 m3 biogazu o zawartości metanu 
w granicach 60-63% [10, 12].

Powstający biogaz poddawany jest odsiarczaniu metodą 
mokrą z biokatalizatorem PROMIS. Odsiarczany gaz zawie-
rający 10-30 ppm H2S gromadzony jest w zbiorniku o pojem-
ności 2200 m3, który służy jako magazyn, a jednocześnie jest 
podstawowym stabilizatorem dla całego układu gazowego na 
oczyszczalni.

Biogaz przepływa do kotłowni z prędkością 154 m3/h. 
Oczyszczalnia posiada dwa generatory PZL WOLA o mocy 
160 kW. Z wytworzonego biogazu uzyskujemy ok. 280 kW 
energii elektrycznej i ok. 400 kW energii cieplnej. Dobowo daje 

to 9600 kW term oraz 6720 kW/h elektryczności. Przeliczając 
to ma węgiel kamienny (1 m3 biogazu to 1,2 kg węgla kamien-
nego) daje to 3,46 ton na dobę wartości ok. 2422 PLN [10, 12].

Przefermentowany osad przelewem opuszcza WKF i do-
staje się do zbiornika osadu przefermentowanego o średnicy 
12 m i głębokości 3,7 m, a następnie jest przepompowywany 
z prędkością 25 m3/h na prasę fi ltracyjną Belmera. Tam osad 
ulega procesowi odwodnienia do zawartości suchej masy 25-
30%. Materiał pofermentacyjny jest drugim po biogazie cen-
nym produktem procesu fermentacji [10, 12].

Zdecydowana większość sprasowanego osadu przefer-
mentowanego jest transportowana na składowisko popiołów 
lotnych pochodzących z Zakładów Azotowych Puławy i wyko-
rzystywany do rekultywacji składowiska popiołów. Służy on do 
przykrycia warstwy zgromadzonych popiołów i jako podłoże 
kompostowe pod roślinność. Na warstwie przykrywającej sa-
dzone są drzewa i krzewy, które dodatkowo stabilizują skarpy i 
uniemożliwiają rozwiewanie popiołu przez wiatry [10, 12].

Wnioski
Na podstawie oceny technologii pozyskiwania biogazu 

w zakładach o układzie skojarzonym w Puławach można sfor-
mułować następujące wnioski:
1. W odniesieniu do Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów 

Komunalnych: 
 – z bioodpadów odzyskiwana jest zawarta w nich ener-
gia w postaci biogazu, a jest to energia odnawial-
na, którą człowiek spożytkuje w sposób pożyteczny i 
kontrolowany;

 – bioodpady trafi ając jako pulpa do oczyszczalni w celu 
fermentacji i odzysku biogazu, automatycznie ustępują 
miejsca innym odpadom na składowisku;

 – bioodpady nie wytwarzają odorów, bo nie zalegają na 
składowisku;

 – odpady komunalne podlegają segregacji, przez co od-
zyskiwana jest duża część surowców wtórnych, takich 
jak szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, złom że-
lazny i kolorowy, których sprzedaż przynosi korzyści 
ekonomiczne;

 – bioodpady nie są składowane na składowisku, dzięki 
czemu został przedłużony czas eksploatacji składowiska 
odpadów komunalnych;

 – składowisko przyjmuje sprasowany osad przefermento-
wany jako wierzchnią warstwę okrywającą odpady, co 
rozwiązuje problem z osadem na oczyszczalni;

 – zakład zapewnia utrzymanie dla około 30 osób.
2. W odniesieniu do Oczyszczalni Ścieków:

 – odzyskiwana energia odnawialna w Oczyszczalni Ście-
ków zastąpiła w 100% zapotrzebowanie na energię 
cieplną w skali całego roku. Oszczędności na zastąpie-
niu węgla kamiennego biogazem wynoszą 581 000 PLN 
rocznie;

 – odzyskiwana energia odnawialna zastąpiła w 33% [1] 
zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali całego 
roku. Maksymalna moc wytwarzanej energii przez 2 ge-
neratory waha się w granicach 260-280 kW, w skali roku 
daje to oszczędności około 435 000 PLN;

 – metan zawarty w biogazie nie trafi a do atmosfery i nie 
wspomaga efektu cieplarnianego;

 – energia zawarta w metanie jest świadomie i celowo wy-
korzystana przez człowieka.

 – osad przefermentowany opuszczający WKF-y jest 
znacznie mniej agresywny biologicznie i chemicznie, co 
wpływa pozytywnie na jego wartość użytkową np. w ce-
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lach rekultywacji terenów zniszczonych czy jako warstwy 
okrywające składowiska odpadów zarówno komunal-
nych jak i przemysłowych;

 – instalacja spalania biogazu jest czysta w porównaniu 
z instalacją spalającą węgiel, nie ma potrzeby ciągłego 
dowożenia węgla na składowisko, dokładania bezpo-
średnio do pieca, usuwania popiołów oraz czyszczenia 
płomienic w piecu;

 – instalacja spalania biogazu pracuje w sterowaniu auto-
matycznym i nie wymaga stałej obsługi.

Reasumując można stwierdzić, że zastosowanie technolo-
gii pozyskiwania biogazu w układzie skojarzonym pozwoli na 
wzrost udziału energii odnawialnej w Polsce oraz na przyśpie-
szenie spełnienie wymagań Dyrektywy UE 99/31/WE i pol-
skich uregulowań prawnych odnośnie zmniejszenia udziału 
odpadów ulegających biodegradacji składowanych na skła-
dowiskach odpadów komunalnych.
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Recruiting the biogas in the arrangement associated 
with the example of the wager rendered harmless 

of council waste and the sewage treatment plant in Puławy
In the article they introduced and made an appraisal of the technology of recruiting the biogas based on the shared fermenta-

tion of sewage deposits and of the bifurcation of council waste in Puławy. As a result of applying analyzed technology meaning 
economic and ecological effects were obtained and prolonging the operating period of the stockpile of council waste.
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