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Ewelina PAPROTA 

UZDATNIANIE BIOGAZU SPOSOBEM 
NA JEGO SZERSZE WYKORZYSTANIE 

Streszczenie 
Jeszcze niedawno uważano uzdatnianie biogazu za zbędny i zbyt kosztowny etap w produkcji bio-

gazu. Pogląd ten uległ zmianie dopiero, pod wpływem szybkiego postępu technologicznego w tej dzie-
dzinie, który sprawił, że technologie do uzdatniania stały się tańsze i bardziej dostępne niż jeszcze 
kilka lat wcześniej. W obecnych czasach uzdatnianie biogazu stało się nie kosztem, a zarobkiem dla 
biogazowni. Dzięki oczyszczeniu biogaz może być sprzedawany jako paliwo do napędzania silników 
spalinowych lub wtłaczany do sieci gazowej. Takie zastosowanie czystego biogazu może sprawić, że 
w niedalekiej przyszłości większość energii będącej na rynku będzie pochodziła z „zielonych” elek-
trowni, a nie z brudnych i dymiących elektrowni konwencjonalnych.      

WSTĘP 
Zmniejszające się zasoby paliw kopalnych oraz znaczny wzrost ich cen spowodowały, że 

zaczęto poszukiwać alternatywnych źródeł energii, których zadaniem miało być częściowe 
zastąpienie nieodnawialnych źródeł energii, a w przyszłości może całkowite ich wyparcie. 
Właśnie jednym z takich sposobów jest pozyskiwanie energii w wyniku rozkładu substancji 
organicznej na prostsze związki chemiczne. Produkt powstały w wyniku tych przemian ma 
postać gazową i ze względu na substrat, z jakiego powstał nazywany jest biogazem. 

Biogaz jest to mieszanina gazów powstająca w wyniku fermentacji beztlenowej, uzyski-
wana z osadów ściekowych, odpadów komunalnych, poprodukcyjnych odpadów pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, w tym odchodów zwierzęcych. Ze względu na jakość wybranego 
substratu, czyli jego skład, postać, wilgotność i odczyn, oraz parametry procesu (temperatura 
i ciśnienie) powstały biogaz może odznaczać się różnym składem. Z tego względu w literatu-
rze podawany jest uśredniony jego skład (tab. 1) [4].    

Tab. 1. Skład chemiczny biogazu [5]. 
Wyszczególnienie Biogaz 

Metan [%] 50-75 
Dwutlenek węgla [%] 25-45 
Woda [%] 2-7 
Siarkowodór [ppm] 20-20000  
Azot [%] < 2 
Tlen [%] < 2 
Wodór [%] < 1 

Ze względu na wysoką zawartość metanu, w otrzymywanym gazie, wykorzystywany jest 
on głównie, jako paliwo do silników spalinowych napędzających generatory prądotwórcze 
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oraz w urządzeniach spalających i kotłach grzewczych. W zależności od sposobu jego wyko-
rzystania, biogaz musi zostać odpowiednio przetworzony lub uzdatniony (rys. 1), gdyż bezpo-
średnie jego wykorzystanie jest niemożliwe. Spowodowane jest to występowaniem w nim 
składników niepożądanych, zmniejszających spalanie biogazu jako paliwa [2, 4]. 

 
Rys. 1. Wykorzystanie biogazu ze względu na wybór metody uzdatnianie: 1 – ogniwa paliwowe ty-

pów SOFC, MCFC, 2 – ogniwa paliwowe typów PAFC, PEMFC [2]. 

1. UZDATNIANIE BIOGAZU 
W celu szerszego wykorzystania biogazu w silnikach spalinowych i zasilania sieci gazu 

ziemnego należy go odpowiednio oczyścić. Technologia oczyszczania biogazu sprowadza się 
do usunięcia dwutlenku węgla, siarkowodoru, siloksanów i osuszenia gazu. W obróbce bioga-
zu można wyróżnić pięć etapów: 
− sprężanie biogazu, 
− chłodzenie biogazu, 
− absorpcja dwutlenku węgla i siarkowodoru, 
− osuszanie biogazu, 
− usuwanie siloksanów [3]. 

Pierwszym etapem podczas uzdatniania biogazu przed przetłoczeniem do kolumny ab-
sorpcyjnej jest jego sprężenie do odpowiedniego ciśnienia 7 bar. W wyniku sprężania tempe-
ratura gazu rośnie, a później gaz jest chłodzony, aby uzyskać optymalną temperaturę gazu 
przed procesem absorpcji [3]. 

Kolejnym etapem po sprężaniu i chłodzeniu biogazu jest usuwanie dwutlenku węgla 
(CO2) i siarkowodoru (H2S).  

Dwutlenek węgla może być usuwany z biogazu dwoma metodami. Pierwszą z nich naj-
bardziej rozpowszechnioną jest metoda absorpcji chemicznej za pomocą technologii płuczki 
wodnej, który opiera się na różnej zdolności do rozpuszczania gazów w wodzie. Gazy takie 
jak CO2 (dwutlenek węgla), H2S (siarkowodór) oraz NH3 (amoniak) łatwiej ulegają absorpcji 
niż polarne hydrofobowe węglowodory (np. CH4 – metan) [2]. 

Inną metodą zalecaną do usuwania CO2 mieszaniny gazu jest adsorpcja przy zmiennym 
ciśnieniu (eng. PSA – Pressure Swing Adsorption). CO2 ulega adsorpcji na węglu aktywnym, 
sitach molekularnych (zeolitach) oraz porowatych polimerach w warunkach wysokiego ci-
śnienia oraz niskiej temperatury.  

Oprócz dwóch wyżej wymienionych metod, do usuwania CO2 stosuje się też inne meto-
dy, tj. technologię Selexo, absorpcję chemiczną za pomocą etanoloaminy, filtrację membra-
nową oraz technologię niskich temperatur. Metody te są rzadko stosowane w praktyce do 
usuwania CO2 z biogazu ze względu na stosunkowo wysoki koszt inwestycyjny oraz eksploa-
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tacyjny. Dotychczas metody te znalazły zastosowanie jedynie w kilkunastu biogazowniach 
w Szwecji, Niemczech i Austrii, ale dzięki postępowi w tej dziedzinie i rosnącym cenom pa-
liw kopalnych można mieć nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości technologie te będą po-
wszechnie stosowane [2]. 

Siarkowodór jest bezbarwnym, palnym gazem o nieprzyjemnym zapachu zepsutych jaj. 
Odznacza się on dużą toksyczność w stosunku do organizmów żywych, oddziaływując na 
układ nerwowych i oddechowy. Wysokie stężenie siarkowodoru w biogazie prowadzi do ko-
rozji bloków cieplno-energetycznych i kotłów grzewczych. Z tego właśnie względu H2S uwa-
żany jest za niepożądany składnik biogazu i konieczne jest jego usuwanie. Usuwanie siarko-
wodoru (odsiarczanie, desulfuryzacja) jest jednym z ważniejszych procesów podczas uzdat-
niania biogazu i może być przeprowadzane zarówno metodami fizycznymi, chemicznymi jak 
i biologicznymi [4].  

Odsiarczanie chemiczne w fermentatorze – siarka z biogazu usuwana jest za pomocą za-
stosowania związków chemicznych tj. chlorków żelaza III i II, wodorotlenku sodu oraz wodo-
rotlenku żelaza [2]. 

Odsiarczanie chemiczne poza fermentatorem – w tym przypadku oczyszczanie gazu prze-
prowadzane jest poza fermentatorem przy użyciu ługu (najczęściej wodorotlenek sodu) [5].  

Odsiarczanie biologiczne w fermentatorze – w celu przeprowadzenia odsiarczania biolo-
gicznego konieczna jest obecność tlenu oraz bakterii Sulfobacter oxydans. Bakteria ta 
w obecności tlenu zamienia siarkowodór w proste związki siarki. W tym celu potrzebuje sub-
stancji odżywczych, które w wystarczającej ilości znajdują się w fermentatorze. Bakterie te są 
wszechobecne, dlatego nie istnieje konieczność oddzielnego ich dodawania. Potrzebny tlen 
doprowadzany jest do fermentatora poprzez wdmuchiwanie powietrza, np. przy pomocy nie-
wielkiego kompresora [5]. 

Odsiarczanie biologiczne poza fermentatorem – do tego celu stosowane są stosowane są 
bioskrubery, biofiltry oraz biofiltry z warstwą nawadniającą (rys. 4). W systemach tych moż-
na wyróżnić trzy fazy: stałą (wypełnienie), ciekłą i gazową, a prowadzone w nich procesy 
zachodzą według takiego samego mechanizmu. Zanieczyszczenia zawarte w biogazie są sor-
bowane i przenoszone do fazy wodnej, a następnie rozkładane przez mikroorganizmy do 
związków nieorganicznych – dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych. Mikroorganizmy 
uzyskują w ten sposób energię do prowadzenia procesów życiowych i metabolity do syntez 
struktur komórkowych. Szczepami bakterii najczęściej stosowanymi w procesach biologicz-
nego oczyszczania gazów są: Acinetobacter, Chlorobiaciae, Xanthomonas, Pseudomonas, 
Thiobacilli, szczególnie: Thiobacillus denitrificans, Thiobacillus thioparus, Thiobacillus 
thiooxidans oraz Thiobacillus ferrooxidans. Większość z tych bakterii stanowią bakterie che-
motroficzne czerpiące energię z utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki 
i wykorzystujące dwutlenek węgla, jako źródło węgla [4]. 

Przedostatnim etapem procesu uzdatniania biogazu jest usuwanie wody lub tzw. suszenie 
biogazu. Wykonywane jest ono w celu ochrony agregatów wykorzystujących biogaz jako 
paliwo przed zużyciem, a także poprawy jego wartości opałowej. W tym celu obniża się jego 
temperaturę lub/oraz przez podwyższenie jego ciśnienia. W wyniku zmiany tych parametrów 
para wodna kondensuje i może być usunięta wraz z innymi niepożądanymi składnikami, jak 
rozpuszczalne w wodzie gazy i aerozole [3, 4]. 

Ostatnią fazą w oczyszczaniu biogazu jest usunięcie siloksanów. Siloksany to organiczne 
związki krzemu odpowiedzialne za formowanie się osadów. Skuteczne usunięcie siloksanów 
z biogazu zapewnia filtr z węglem aktywnym [3]. 
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Rys. 2. Schemat procesu uzdatniania biogazu [1]. 

 
Rys. 3. Absorpcja chemiczna za pomocą technologii płuczki wodnej [6]. 

 
Rys. 4. Typy instalacji do biologicznego oczyszczania powietrza [4]. 
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PODSUMOWANIE 
Mimo wysokich kosztów i czasu poniesionych na proces oczyszczania biogazu z całą 

pewnością można stwierdzić, że proces uzdatniania jest bardzo ważnym etapem w produkcji 
biogazu. Po jego przejściu otrzymujemy prawie czysty metan, gdyż jego zawartość w uzdat-
nianym biogazie wzrasta do 98-99%. Z tego względu tak oczyszczony biogaz może być wy-
korzystany w sieci gazu ziemnego, lub sprężony – jako paliwo napędowe.  

BIOGAS TREATMENT PLANTS  
IN THE BROADER WAY USE 

Abstract 
The biogas treatment was considered as unnecessary and expensive stage in the production of bi-

ogas. This view has changed under the influence of rapid technological progress in this area, which 
meant that treatment technologies have become cheaper and more accessible that a few years earlier. 
Nowadays , biogas purification is not regarded as the expense, but profit for the biogas plants. The 
purified biogas can be used in the “green” power stations instead of conventional power stations, 
which are not environmental friendly.  
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