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Agnieszka KASPRZYCKA 

PRZYCZYNY ZAKŁÓCEŃ PROCESU 
FERMENTACJI METANOWEJ 

Streszczenie 
Biogazownie rolnicze stają się w Polsce coraz powszechniejsza i obiecującą droga pozyskiwania 

energii odnawialnej. Jakość powstającego biogazu podczas procesu fermentacji metanowej uzależnio-
na jest od zawartości metanu – głównego składnika biogazu. Przeciętna ilość tego gazu kształtuje się 
w granicach 45-65%. Oczywistym jest, iż w głównej mierze uzależnione jest to od samego substratu, 
który wprowadzamy do bioreaktora. Jednakże niezmiernie ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na 
zawartość inhibitorów fermentacji, czyli wszelkich substancji bądź związków, które mogą zakłócić 
proces. W artykule omówione zostało zagadnienie dotyczące zahamowania lub załamania procesu 
fermentacji metanowej spowodowane występowaniem tzw. inhibitorów fermentacji. 

WSTĘP 
Uzysk biogazu może opierać się na trzech różnych źródłach fermentacji, tj.:  

− osadu czynnego w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,  
− organicznych odpadów przemysłowych  
− konsumpcyjnych na wysypisku, 
− odpadów porolniczych.  

Niezależnie od rodzaju substratu lub technologii produkcji biogazu zasada ciągłej kontroli 
parametrów jest taka sama. Im będzie on dokładniejszy i bardziej systematyczny tym większa 
szansa i pewność, że fermentacja przebiegnie bez zakłóceń. Istnieje bardzo wiele zagrożeń 
procesu, które w bardzo krótkim czasie mogą obniżyć ilość produkowanego biogazu bądź 
wręcz go zahamować. 

1. PODSTAWOWE PARAMETRY PROCESU 
Niezależnie od wyboru rodzaju substratu niezbędna jest stała kontrola parametrów fer-

mentacji metanowej w komorze fermentacyjnej. Do głównych parametrów zaliczamy tempe-
raturę, odczyn i zawartość składników pokarmowych. Fermentacja metanowa jest procesem 
bezwzględnie beztlenowym. Niektóre z bakterii metanowych giną już przy niewielkiej ilości 
tlenu. Stwierdzenie, iż każda reakcja chemiczna przebiega tym szybciej im wyższa jest tem-
peratura otoczenia nie przekłada się na zachodzenie procesów biologicznych. W przypadku 
fermentacji metanowej należy wziąć pod uwagę żywe mikroorganizmy, od których zależy 
sukces całego procesu. Każdy rodzaj bakterii, które biorą udział w procesach przemiany ma-
terii potrzebuje innej temperatury. W związku z tym proces fermentacji metanowej może 
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przebiegać w trzech różnych zakresach temperatury. W zależności od tego na jaki zakres się 
zdecydujemy będziemy uzyskiwać różne ilości biogazu [1, 2].  

Podobne zależności dotyczą pH. Bakterie uczestniczące w poszczególnych etapach pro-
cesu posiadają różne pH, przy którym ich wzrost jest optymalny (6,8-7,5). Jeśli wyczerpie się 
pojemność buforowa dwutlenku węgla następuje spadek pH a aktywność metanogenów zosta-
je zahamowana. W takim przypadku dochodzi do skupienia kwasów związanych z fermenta-
cją octową powodującą dalsze spadek odczynu. Jeżeli nie zaprzestanie się podawania podło-
ża, bakterie nie będą miały czasu na rozłożenie występujących kwasów i nastąpi załamanie 
się procesu. W odwrotnej sytuacji, a mianowicie podczas wzrostu odczynu następuje tworze-
nie się amoniaku, który jest szkodliwy dla metanogenów. Na rysunku 1 przedstawiono zawar-
tość metanu w zależności od poziomu amoniaku [1].  

Procesy zachodzące w komorze fermentacyjnej biogazowni można porównać do układu 
pokarmowego przeżuwaczy. Błędne podawanie podłoża do komory może spowodować sze-
reg niekorzystnych dla metanogenów czynników. Niezmiernie waży jest stosunek węgla do 
azotu. Prawidłowy przebieg fermentacji zapewnia stosunek 10-30. Na rysunku 2 przedsta-
wiono drogi fermentacji metanowej w przypadku odchyleń od wartości stosunku C:N [1]. 

 

 
Rys. 1. Wpływ zawartości amoniaku na powstawanie metanu (zmodyfikowany) 
Żródło: [2, s. 5-22]. 

 

Rys. 2. Schemat zależności w stosunku węgla i azotu w procesie fermentacji metanowej 
Źródło: [2, s. 5-22]. 
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2. INHIBITORY 
Podczas podawania podłoża do fermentora należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 

oraz skład chemiczny i pierwiastkowy. Każda substancja składowa substratu podana w wyso-
kich stężeniach może działać hamująco na proces. Inhibitory – są substancjami, które podane 
nawet w niewielkich ilościach działają toksycznie na bakterie. Umowny ich podział opiera się 
na źródle ich pochodzenia. W tabeli 1 przedstawiono przykłady inhibitorów fermentacji me-
tanowej [1, 2]. 

Tab. 1. Inhibitory procesu fermentacji metanowej. 
Pochodzenie Inhibitor 

Podane z podłożem 

Antybiotyki 
Środki dezynfekujące 
Rozpuszczalniki 
Środki chwastobójcze 
Sole 
Metale ciężkie 

Powstałe podczas procesu fermentacji Amoniak [NH3] 
Siarkowodór [H2S] 

Źródło: [2, s. 5-22]. 

Bakterie mają zdolność dopasowania się do stężenia niektórych pierwiastków dlatego, 
bardzo trudno jest określić dokładne, bezpieczne stężenie takich substancji. W przypadku 
niektórych inhibitorów możemy mówić nawet o wzajemnym oddziaływaniu z innymi sub-
stancjami. Przykładem mogą tu być metale ciężkie, które są szkodliwe dla bakterii, ale tyko 
w formie wolnej. Siarkowodór, który jest nieodłącznym składnikiem biogazu, łączy się z me-
talami ciężkimi co prowadzi do ich neutralizacji. Ten sam siarkowodór jako „wewnętrzny” 
inhibitor fermentacji, jest szkodliwy przy 50 mg/l. W tabeli 2 przedstawiono wybrane inhibi-
tory oraz ich przybliżone, szkodliwe stężenia. 

Tab. 2. Inhibitory i ich szkodliwe stężenia. 
Inhibitor Stężenie 

Sód [g/l] 6-30 
Potas [g/l] >3 
Wapń [g/l] >2,8 CaCl2 
Magnez [g/l] >2,4 MgCl2 
Jon amonowy [g/l] 2,7 – 10 
Amoniak [g/l] >0,15 

Siarka [mg/l] 
>50 H2S 
100 S2- 

160 Na2S 

Metale ciężkie: wolne jony [mg/l] 

>10 Ni 
>40 Cu 
>130 Cr 
>340 Pb 
>400 Zn 

Metale ciężki: forma węglanowa [mg/l] 

>160 Zn 
>170 Cu 
>180 Cd 

>530 Cr3+ 
>1750 Fe 

Rozgałęzione kwasy tłuszczowe [mg/l] Kwas izomasłowy >50 
Źródło: [2, s. 5-22]. 
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3. SUBSTRATY 
Wybór technologii produkcji biogazu zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich 

jest rodzaj surowca. Kolejny to ekonomiczna opłacalność, uwzględniająca poniesione nakłady 
inwestycyjne. Przy wyborze surowca należy kierować się odległością od samej biogazowni co 
przekłada się na późniejszą ekonomikę prowadzenia fermentacji.  

Newralgicznym punktem w biogazowni jest faza tzw. rozruchu. Bardzo ważnym jest, aby 
podawane podłoża miały stały skład – jeden lub kilka substratów z tej samej partii. Takie 
rozwiązanie zapewni bakteriom metanogennym stabilny rozwój. Wahania spowodowane róż-
nym składem substratu będą zmuszać bakterie do ciągłego przystosowywania się, co pociąga 
za sobą wydłużanie się czasu fermentacji oraz obniżony rozkład substancji organicznej. Istot-
ne jest również podawanie małych ilości substratu, w przeciwnym razie półprodukty powstałe 
w kolejnych fazach nie ulegną rozkładowi i nastąpi, wspominane już w artykule zakwaszenie 
procesu [1, 2]. 

Bardzo często stosowane określenie hydrauliczny czas aktywności (Hydraulic Retention 
Time) jest czasem mówiącym o przebywaniu podłoża w fermentorze do momentu zastąpienia 
go nowym. Powolne zwiększanie ilości podawanego podłoża dało możliwość uzyskania 
w momencie rozruchu maksymalnej prędkości wzrostu metanogenów. Bakteriom o krótkiej 
aktywności pozostaje mniej czasu do rozkładu materiału. Na rysunku 3 wyraźnie widać, iż 
przy mniejszym obciążeniu reaktora uzyskuje się również wyższy uzysk biogazu na jeden 
kilogram podłoża [1]. Jak już wspomniano zbiornik fermentacyjny to odpowiednik „organi-
zmu”, dlatego należy mu podawać substraty o jak najlepszej jakości. Spleśniałe lub zepsuty 
materiał może być powodem niskiego rozwoju metanogenów i przerwania produkcji biogazu. 
Tylko stosowanie podłoży dobrych jakościowo (równie dobre jak pasza dla zwierząt), pozwo-
li na zminimalizowanie problemów z tym związanych. 

 
Rys. 3. Uzysk biogazu i prędkość powstawania gazu w zależności od czasu aktywności (zmodyfikowany) 
Źródło: [2, s. 5-22]. 

PODSUMOWANIE 
Złożoność procesu jakim jest fermentacja metanowa zmusza ciągłego monitoringu za-

równo masy fermentacyjnej i jej osadu jak również, samych substratów. Stała kontrola para-
metrów zapewni prawidłowy przebieg procesu i w razie zmiany, któregokolwiek z nich daje 
możliwość szybkiego zareagowania zanim proces się załamie.  
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CAUSES OF INTERFERENCE  
METHANE FERMENTATION 

Abstract 
The article discusses the issue of problems with the inhibition of methane fermentation process or 

the collapse to the occurrence causing of the so-called fermentation inhibitors. Agricultural biogas 
plants in Poland are becoming increasingly common and promising way for renewables. The quality 
of the resulting biogas methane fermentation process depends on the content of methane - the main 
component of biogas. The average amount of this gas ranges from 45-65%. It is obvious that mainly 
depends amount of methane on the substrate, which introduced to the bioreactor. However, parame-
ters of the process and content of fermentation inhibitors or other compounds are regarded as crucial 
factors for keeping the fermentation process on proper level. 
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