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Mikroelementy 
w biogazowni rolniczej
Mikroelementy s! coraz cz"#ciej stosowanym suplementem przy produkcji biogazu.  
Czym s!, jak dzia$aj! i jakie s! ich rodzaje?
DR IN!. ARTUR OLESIENKIEWICZ, POLBIOTECH LABORATORIUM SP. Z O.O.
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hubert_exterkate@o2.pl, + 48  601 947 548

www.flexxolutions.nl

Biogazownie rolnicze w! Polsce 
s" coraz cz#$ciej zasilane odpa-

dami pochodz"cymi z!przemys%u rolno-
-spo&ywczego. Ta sk"din"d korzystna 
z! punktu widzenia ekologii tendencja, 
pojawi%a si# wskutek ekonomicznej 
zapa$ci rynku OZE i! powa&nych pro-
blemów 'nansowych biogazowni. In-
westorzy  ju& dawno rozpocz#li poszu-
kiwania tanich (róde% substratu, którymi 
mog" zast"pi) drog" kiszonk# z!kukury-
dzy i!efektywnie zasili) swoje instalacje. 
O! ile na ogó% poprawia to ekonomik# 
produkcji biogazu, to jednocze$nie 
cz#sto jest przyczyn" problemów na-
tury biotechnologicznej. Odpady cha-
rakteryzuj" si# bardzo zró&nicowanymi 
i! zmiennymi w%a$ciwo$ciami. Maj" 
ró&n" form#, konsystencj#, tekstur#, za-
warto$) zwi"zków organicznych i! mi-
neralnych. To powoduje, &e instalacje 
doskonale przystosowane do wykorzy-
stywania w!roli surowców kiszonki z!ku-
kurydzy i!gnojowicy, nie zawsze dobrze 
radz" sobie przy dozowaniu substratów, 
które maj" inne w%a$ciwo$ci 'zykoche-
miczne. Bakterie uczestnicz"ce w! fer-
mentacji metanowej nie funkcjonuj" 
dobrze w!warunkach cz#sto zmieniaj"-
cych si# po&ywek. W!zwi"zku z!tym sto-
sowanie odpadów nara&a w%a$ciciela 
biogazowni na brak stabilnej produkcji 

biogazu i! energii, a! wi#c na zmienne, 
niestabilne przychody. Niekiedy ko-
nieczne jest poniesienie dodatkowych 
kosztów w! celu ratowania przeci"&o-
nego procesu. 

Stosowanie odpadów jako g%ówne-
go (ród%a biomasy do produkcji bio-
gazu wymaga szczególnego nadzo-
ru biotechnologicznego. Sk%ada si# na 
to kontrola jako$ci wsadu oraz ozna-
czanie warto$ci kilku parametrów che-
micznych, charakteryzuj"cych mas# fer-
mentuj"c". Jednym z!wielu s" st#&enia 
kluczowych dla procesu fermentacji mi-
kroelementów, czyli jonów metali, któ-
rych obecno$) na okre$lonym poziomie 
jest niezb#dna dla efektywnego rozk%a-
du zwi"zków organicznych i! ich bio-
transformacji do sk%adników biogazu.

Te metale to przede wszystkim: nikiel 
(Ni), kobalt (Co), selen (Se), molibden 
(Mo), mangan (Mn), cynk (Zn), &elazo 
(Fe),  mied( (Cu), wanad (V), bor (B). Nie 
bez znaczenia jest te& obecno$) w!od-
powiednich st#&eniach: fosforu (P), po-
tasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg) 
i! siarki (S). Metalami niepo&"danymi 
w!fermentorze z!uwagi na ich toksyczne 
oddzia%ywanie s": o%ów (Pb), chrom (Cr), 
rt#) (Hg) i!kadm (Cd). 
Obecno$) mikroelementów w! fermen-
torze ma niebagatelne znacznie. Wi#k-
szo$) z!nich wyst#puje w!masie fermen-
tuj"cej w!bardzo niskich st#&eniach (od 
setnych cz#$ci miligrama do kilkudzie-
si#ciu miligramów/kg), a! mimo to ich 
obecno$), lub przeciwnie – ich de'cyt – 
maj" cz#sto decyduj"cy wp%yw na mo&-
liwo$) utylizacji w! biogazowni okre$lo-
nych rodzajów odpadów. 

Jak dzia!aj" mikroelementy? 
Najlepiej wyja$ni) to przez analogi#. Mi-
kroelementy s" jak kluczyk w! stacyjce 
samochodu, który umo&liwia urucho-
mienie silnika. W! fermentorze tym sa-
mochodem lub silnikiem s" enzymy, 
cz"steczki bia%ek syntetyzowane przez 
bakterie i!wydzielane zarówno do wn#-
trza ich komórek, jak i!na zewn"trz – do 
masy fermentuj"cej. Przy%"czenie si# 

Tworzenie preparatów 
dedykowanych dla konkretnej 
biogazowni ma sens tylko 
wówczas, gdy tra!a do niej stabilny, 
niezmienny strumie" substratów, 
których sk#ad chemiczny i zawarto$% 
mikroelementów s& wzgl'dnie sta#e 
i przewidywalne
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atomu $ci$le okre$lonego metalu do 
$ci$le okre$lonego typu cz"steczki bia%-
ka powoduje, &e nabiera ona w%a$ciwej 
formy, kszta%tu i!zyskuje tzw. aktywno$) 
katalityczn". W! pewnym uproszczeniu 
mo&na powiedzie), &e zmiana kszta%tu 
cz"steczki enzymu po przy%"czeniu ko-
faktora (czyli np. atomu Ni, Se lub Zn) 
powoduje, &e pasuj" do niego jak puz-

zle lub jak klucz do zamka cz"steczki 
substratu, które enzym ma przekszta%-
ci). Dzi#ki temu wiele enzymów mo&e 
katalizowa) (przyspiesza)) setki i!tysi"ce 
przemian biochemicznych, jakie zacho-
dz" podczas fermentacji i!prowadz" do 
wyprodukowania ma%ej cz"steczki me-
tanu z!cz"steczek celulozy, skrobi, t%usz-
czów, bia%ek i! kwasów nukleinowych 
oraz innych, które buduj" materia% or-
ganiczny obecny w!dozowanych do fer-
mentora substratach. Jedna moleku%a 
enzymu prowadzi kataliz# wielokrotnie 
i!nie zu&ywa si# bardzo szybko, je&eli tyl-
ko dzia%a w!warunkach (pH, temperatu-
ra, zasolenie i!in.) dla niej optymalnych.
Cz#sto brak lub nadmiar mikroelemen-
tów staje si# czynnikiem limituj"cym 
szybko$) tych przemian i! hamuje lub 

destabilizuje fermentacj# metanow". 
W! $rodowisku bioreaktora mog" by) 
obecne enzymy nieaktywne, bo wsku-
tek niedoborów mikroelementów nie 
mog" przy%"czy) kofaktora. Mo&e si# te& 
zdarzy), &e zamiast w%a$ciwego kofakto-
ra przy%"czy si# inny atom (np. Pb, Hg, Cr, 
Cd i! in.), który skutecznie i!de'nitywnie 
zablokuje i!zdeaktywuje enzym.  

W!a#ciwe st$%enia 
mikroelementów
W! literaturze naukowej mo&na odszu-
ka) dane na temat zalecanych, optymal-
nych, minimalnych i!maksymalnych po-
ziomów poszczególnych pierwiastków. 
Nie s" to jednak warto$ci, których nale-
&y trzyma) si# jak dogmatu, poniewa& 
ró&ni naukowcy pisz" o! ró&nych st#&e-
niach, które wahaj" si# w! do$) szero-
kich granicach. Z!w%asnej praktyki mog# 
stwierdzi), &e zarówno minimalne, jak 
i!maksymalne bezpieczne st#&enia me-
tali w! masie fermentuj"cej mog" by) 
bardzo zró&nicowane i!zale&ne od tego, 
w! jakich warunkach i!w!oparciu o! jakie 
substraty zachodzi produkcja biogazu. 
Wa&ne s" nie tylko st#&enia poszczegól-
nych pierwiastków, ale równie& to, w!ja-

kiej formie wyst#puj" i!jakie s" wzajem-
ne proporcje mi#dzy nimi. 
Na rynku produktów dla biogazowni s" 
dost#pne preparaty, które s%u&" do su-
plementacji mikroelementów. Maj" po-
sta) p%ynów lub produktów sypkich, 
proszków pakowanych w!worki. Wa&n" 
cech" tych preparatów jest fakt, &e wy-
st#puj" w! sprzeda&y w! wariancie uni-

wersalnym lub dedykowanym. Dostaw-
cy preparatów mikroelementów cz#sto 
nie ujawniaj" szczegó%ów dotycz"cych 
ich sk%adu. Dostarczaj" jedynie infor-
macji, jakie powinny by) ich dawki, by 
szybko osi"gn"), prawid%owe poziomy 
poszczególnych pierwiastków w! masie 
fermentuj"cej. Wiedz# o! optymalnych 
poziomach pierwiastków w! fermento-
rach traktuj" jak tajemnic# 'rmy. Naj-
cz#$ciej dobór dawek mikroelementów 
poprzedza badanie laboratoryjne, któ-
re okre$la aktualne st#&enie poszcze-
gólnych pierwiastków. Na tej podstawie 
dobiera si# zarówno sk%ad, jak i! dawki 
preparatów dla konkretnych instalacji. 
Dotyczy to szczególnie preparatów de-
dykowanych, przygotowywanych tak, 
by uzupe%nia%y tylko te, których rzeczy-

Tab. 1. Zmiany w profilu lotnych kwasów t"uszczowych w fermentorze pod wp"ywem dodatku preparatu 
mikroelementów [mg CH3COOH/dm3 i w proc.]

DATA Kwas octowy
Kwas 

propionowy
Kwas izo-
mas#owy

Kwas mas#owy
Kwas izo-

walerianowy
Kwas  

n-walerianowy
SUMA

3.03.2015
1684,1 415,7 830,1 107,9 202,4 35,2 3275

51,4 proc. 12,7 proc. 25,3 proc. 3,3 proc. 6,2 proc. 1,1 proc. 100,0 proc.

24.03.2015
939,8 195,1 78,9 24,4 46,3 2,2 1287

73,0 proc. 15,2 proc. 6,1 proc. 1,9 proc. 3,6 proc. 0,2 proc. 100,0 proc.

20.05.2015
301,3 24,7 13,1 7,8 6,1 3,4 356

84,5 proc. 6,9 proc. 3,7 proc. 2,2 proc. 1,7 proc. 1,0 proc. 100,0 proc.

10.05.2016
70,9 29,6 3,7 0,5 10,2 2,1 117

60,6 proc. 25,3 proc. 3,2 proc. 0,4 proc. 8,7 proc. 1,8 proc. 100,0 proc.

 Rys. 1. Wp!yw kofaktora (m – mikroelement, jon metalu) na dzia!anie enzymu (e);  s – substrat, p – produkt
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wi$cie w! fermentorze brakuje. Oznaczenie poziomu mikro-
elementów w!fermentorze ma te& znaczenie przy dozowaniu 
preparatów uniwersalnych, których sk%ad jest sta%y i! wynika 
z! proporcji, w! jakich poszczególne metale wyst#puj" w! ko-
mórkach bakterii uczestnicz"cych w!procesie, oraz z!czynni-
ków, które wp%ywaj" na ich biodost#pno$).
Biodost#pno$) jest cz#sto kluczem do sukcesu stosowania 
mikroelementów. Najcz#$ciej stosowane metody oznaczania 
st#&e* poszczególnych pierwiastków (ICP-MS, ICP-OEM i!inne) 
maj" t# wad#, &e analizy wykonane z!ich pomoc" standardo-
wo wykrywaj" ca%" zawarto$) danego metalu w!próbce, bez 
rozró&nienia, jaka jego cz#$) wyst#puje w!postaci dost#pnej 
dla bakterii, a!jaka w!postaci zwi"zków chemicznych, które s" 
dla bakterii i! enzymów niedost#pne. Metale maj" t# w%a$ci-
wo$), &e reaguj" z!powstaj"cym podczas fermentacji siarko-
wodorem, tworz"c nierozpuszczalne w!$rodowisku wodnym 
siarczki metali. Mikroelementy uwi#zione w!siarczkach s" nie-
dost#pne dla enzymów i!pomimo ich obecno$ci w!fermento-
rze, nie dzia%aj". W!zwi"zku z!tym wydaje si#, &e tworzenie pre-
paratów dedykowanych dla konkretnej biogazowni ma sens 
tylko wówczas, gdy tra'a do niej stabilny, niezmienny stru-
mie* substratów, których sk%ad chemiczny i! zawarto$) mi-
kroelementów s" wzgl#dnie sta%e i!przewidywalne. Wówczas 
analizy st#&e* mikroelementów, skojarzone z!analiz" pozosta-
%ych parametrów procesu (pH, sucha masa, sucha masa orga-
niczna, FOS/TAC, analiza chromatogra'czna pro'lu lotnych 
kwasów t%uszczowych, sk%ad biogazu, poziom azotu amono-
wego) wykonywane regularnie na próbkach pobranych z!fer-
mentorów, pozwalaj" na optymalizacj# sk%adu dedykowane-
go preparatu i!w%a$ciwy dobór jego codziennych dawek. 
Cz#$ciej jednak mamy do czynienia z! sytuacj", w! której do-
zowane substraty odpadowe, ich jako$) i!masa zmieniaj" si# 
z!dnia na dzie*, z!tygodnia na tydzie* w!szerokich granicach. 
Wahania jako$ci odpadów zachodz" równie& w! obr#bie za-
warto$ci i! biodost#pno$ci poszczególnych pierwiastków, 
w! zwi"zku z! tym trudno jest ustabilizowa) sk%ad pierwiast-
kowy w! masie fermentuj"cej. W! takim przypadku prawid%o-
we stosowanie preparatów dedykowanych jest trudne i!wy-
daje si# mniej sensowne. Nie da si#, z!powodów logistycznych 
i!ekonomicznych, kontrolowa) poziomu pierwiastków w!fer-
mentorze przy ka&dej zmianie jako$ci stosowanego odpadu. 
Wypada%oby tak robi), &eby zawsze utrzyma) optymalny sk%ad 
dozowanego i!przygotowywanego na specjalne zamówienie 
preparatu dedykowanego. W!takim przypadku lepiej jest sto-
sowa) dobre i! sprawdzone preparaty uniwersalne o! sta%ym 
sk%adzie. Warto zwróci) uwag#, w!jakiej postaci chemicznej s" 
sprzedawane mikroelementy. Na rynku suplementów spoty-
ka si# je w!postaci soli lub tzw. chelatów. Ta druga odmiana 
jest dro&sza, ale jednocze$nie lepsza i!bardziej efektywna, po-
niewa& jest bardziej odporna na wytr"canie z!roztworu w!po-
staci siarczków, które, jak wy&ej wspomniano, powstaj" w!fer-
mentorze w!reakcji metali z!siarkowodorem. Chelaty – z!racji 
swojej chemicznej budowy i!struktury – wykazuj" lepsz" bio-
dost#pno$), przez co ich dawki mog" by) mniejsze. 
O!tym, czy wszystkie biogazownie potrzebuj" suplementacji, 
napisz# w!drugiej cz#$ci artyku%u, który uka&e si# we wrze$nio-


