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BIOGAZOWNIA OD A DO Z

Mikroelementy 
w biogazowni rolniczej

Stosowanie mikroelementów w biogazowni mo!e w istotny sposób podnie"# 
wydajno"# produkcji biogazu. Ich obecno"#, lub przeciwnie – ich deficyt – maj$ cz%sto 
decyduj$cy wp&yw na mo!liwo"# utylizacji w biogazowni okre"lonych rodzajów 
odpadów. 
DR IN!. ARTUR OLESIENKIEWICZ, POLBIOTECH LABORATORIUM SP. Z O.O.

Cz!"# 2

Producenci i! dostawcy mikroele-
mentów cz"sto namawiaj# do ich 

stosowania w! ka$dej instalacji, twier-
dz#c, $e w! sposób istotny podniesie 
si" wydajno%& produkcji biogazu. To 
prawda, $e takie dzia'anie mikroele-
mentów obserwuje si" w! wi"kszo%ci 
przypadków, ale nie zawsze efekt jest 
na tyle spektakularny, by zakup prepa-
ratu by' uzasadniony. Niektóre bioga-
zownie maj# to szcz"%cie, $e dozowane 

substraty zawieraj# naturalnie w! nich 
wyst"puj#ce mikroelementy w! takich 
ilo%ciach i! postaci, $e dodatek spe-
cjalnych preparatów jest ju$ zb"dny. 
Funkcjonuj# w! Polsce biogazownie, 
które dysponuj# bardzo du$ymi fer-
mentorami, dzi"ki czemu zachowuj# 
bardzo d'ugie czasy retencji. W! takich 
przypadkach zapotrzebowanie na mi-
kroelementy jest mniejsze, poniewa$ 
uk'ad, nawet przy nieco zani$onych 

poziomach poszczególnych pierwiast-
ków, radzi sobie z! fermentacj# dzi"ki 
temu, $e bakterie i! enzymy maj# na to 
du$o czasu.
Cz"%& biogazowni bywa zasilana osa-
dami %ciekowymi z! przyzak'adowych 
oczyszczalni, które powstaj# przy udzia-
le m.in. preparatów zawieraj#cych $e-
lazo i! s'u$#cych do koagulacji i! str#ca-
nia zawiesin. Inne stosuj# preparaty 
do odsiarczania w! postaci tlenków lub 
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chlorków $elaza. W!takich przypadkach 
do fermentorów tra(aj# niekiedy rów-
nie$ inne metale (w!tym po$#dane mi-
kroelementy), poniewa$ stanowi# one 
zanieczyszczenia preparatów $elazo-
wych. Ponadto $elazo dozowane g'ów-
nie w! celu odsiarczenia wi#$e siarko-
wodór do siarczku $elaza, a! to z! kolei 
zapobiega wytr#caniu innych, cen-
nych dla procesu i!obecnych naturalnie 
w! substratach jonów metali. W! zwi#z-
ku z!tym biogazownie, które dozuj# pre-
paraty $elazowe, maj# na ogó' mniej-
sze zapotrzebowanie na mikroelementy 
ni$ biogazownie, które nie maj# proble-
mów z! zawy$onym poziomem siarki 
w!biogazie. Z!drugiej strony, warto do-
da&, $e Fe jest jednym z!podstawowych 
i! wyst"puj#cym w! najwy$szych st"$e-
niach pierwiastkiem w! wielu prepara-
tach s'u$#cych do suplementacji. 
W'a%ciciele biogazowni przekonuj# si" 
do dozowania mikroelementów nie-
stety najcz"%ciej dopiero wówczas, gdy 
procesowi grozi destabilizacja i! poja-
wiaj# si" jakie% problemy z!wydajno%ci# 
produkcji biogazu. Preparaty takie mo$-
na stosowa& interwencyjnie, w! mia-
r" potrzeb. Lepszym rozwi#zaniem jest 
sta'e dozowanie ma'ych porcji. Daw-
ki preparatów mikroelementów war-
to optymalizowa&, nie kieruj#c si" tyl-
ko ich oznaczonymi poziomami st"$e) 

w! fermentorze, ale równie$ wykonuj#c 
regularnie badania kilku wymienionych 
wy$ej parametrów procesu. Ka$da bio-
gazownia jest troch" inna i!ka$da b"dzie 
mia'a nieco inny optymalny poziom su-
plementacji. Najcz"%ciej na pocz#tku 
stosuje si" du$# dawk" uderzeniow#, 
której zadanie to szybkie podniesie-
nie st"$e) mikroelementów i! uratowa-
nie procesu przed ca'kowitym za'ama-
niem. W!kolejnych dniach dodaje si" ich 

znacznie miej w!celu podtrzymania ich 
st"$enia w!fermentorze. Trzeba bowiem 
pami"ta&, $e wraz z! ka$d# porcj# po-
fermentu odpompowan# do zbiornika 
magazynowego usuwamy z! fermento-
ra cz"%& dodanego preparatu. Dla w'a-
%ciciela biogazowni nie jest wa$ne, by 
dany metal wyst"powa' w! fermento-
rze w!%ci%le okre%lonym st"$eniu, ale by 
to st"$enie by'o efektywne procesowo 

i! kosztowo. Dlatego warto dodatkowo 
zwróci& uwag" na st"$enia i!pro(l chro-
matogra(czny lotnych kwasów t'usz-
czowych (analiza GC i!FOS/TAC), poziom 
azotu amonowego, redukcj" suchej 
masy organicznej, no i! oczywi%cie na 
obj"to%& i! sk'ad produkowanego bio-
gazu. Je$eli te parametry mieszcz# si" 
w! normach przy okre%lonym poziomie 
dawkowania mikroelementów – mo$na 
pokusi& si" o! stopniowe obni$anie da-
wek preparatu i!dalsz# obserwacj" pro-
cesu. Nie mo$na oczywi%cie przesadzi&, 
by nie doprowadzi& do sytuacji, w!któ-
rej pomimo dozowania mikroelemen-
tów dojdzie do przeci#$enia fermentacji 
i! za'amania produkcji biogazu. Dlatego 
w'a%nie wa$na jest regularna analiza pa-
rametrów procesowych. Ich warto%ci 
mog# zmienia& si" niekorzystnie dla sta-
bilno%ci procesu przez d'ugi czas w!spo-
sób niezauwa$alny dla operatora bio-
gazowni. Wychwycenie w!laboratorium 
nieprawid'owych tendencji umo$liwia 
reakcj" i!wprowadzenie niezb"dnej mo-
dy(kacji w!dozowaniu substratów i/lub 
mikroelementów, jeszcze zanim spowo-
duje to destabilizacj# biologiczn# i!spa-
dek wydajno%ci produkcji. 

Optymalne dawki
Powiedzenie: „co za du$o, to nie zdro-
wo….” dotyczy równie$ dozowania 

W!a"ciciele biogazowni przekonuj# 
si$ do dozowania mikroelementów 
niestety najcz$"ciej dopiero 
wówczas, gdy procesowi grozi 
destabilizacja i pojawiaj# si$ jakie" 
problemy z wydajno"ci# produkcji 
biogazu
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mikroelementów. Maksymalne warto%ci 
st"$e) ró$nych pierwiastków, powy$ej 
których obserwuje si" efekt ich toksycz-
nego dzia'ania, jest te$ kwesti# sporn#. 
W! literaturze bran$owej mo$na oczywi-
%cie odnale-& takie dane, ale tu równie$ 
nale$y zachowa& podej%cie elastyczne. 
Zdarzy'o si" bowiem, $e wskutek niepo-
rozumienia do jednej z! krajowych bio-
gazowni dozowano preparat mikroele-
mentów w!dawce znacznie wy$szej ni$ 
by'a w!rzeczywisto%ci potrzebna. Mniej-
sze potrzeby wynika'y z!faktu, $e do fer-
mentorów tra(a'o sporo tzw. recyrkulatu, 
co skutkowa'o kumulacj# pierwiastków 
w! fermentorach. Fakt ten odkryto, ro-
bi#c okresowe, rutynowe badania po-
ziomu mikroelementów. Nic z'ego nie 
wydarzy'o si" z! procesem i! produkcj# 
biogazu pomimo faktu, $e st"$enia klu-
czowych pierwiastków wielokrotnie (na-
wet 10 razy) przekracza'y zalecane opty-
malne poziomy. W!drodze optymalizacji 
pocz#tkowo ca'kowicie zaprzestano do-
zowania mikroelementów, a! nast"pnie 
zastosowano dawk" o!przesz'o 50 proc. 
mniejsz# ni$ zaleca' producent prepara-
tu. Proces i!produkcja biogazu ca'y czas 
pozostaje stabilna, a!dzi"ki optymalizacji 
w'a%ciciel biogazowni oszcz"dza kilka ty-
si"cy z'otych rocznie. Nale$y jednak za-
znaczy&, $e toksyczno%& wysokich st"$e) 
metali b"dzie zale$a'a równie$ od wza-
jemnych proporcji, w! jakich wyst"puj# 

one w! fermentuj#cej masie. Toksyczne 
oddzia'ywanie jednego pierwiastka, któ-
ry wyst"puje w!wysokim st"$eniu, mo$e 
by& zniesione przez odpowiednio wy-
sokie st"$enie innego. W!opisanym wy-
$ej przypadku stosowano preparat uni-
wersalny, który zawiera mikroelementy 
w! optymalnych dla bakterii propor-
cjach i! dlatego ich st"$enia w! fermen-
torach wzrasta'y wskutek kumulacji pro-
porcjonalnie. Gdyby w!uk'adzie pojawi'o 
si" zbyt wysokie st"$enie tylko jedne-
go wybranego pierwiastka, to zapewne 
znacznie ni$sze st"$enia ni$ odnotowa-
ne w!opisanym przypadku mog'yby za-
dzia'a& hamuj#co na proces. Paradoksal-
nie wi"c wydaje si", $e przedawkowanie 
jest bardziej prawdopodobne przy sto-
sowaniu preparatów dedykowanych, 
które zawieraj# w!swoim sk'adzie niekie-
dy tylko 1-3 pierwiastki, ni$ preparatów 
uniwersalnych, które zawieraj# ich ca'# 
gam".

Po co stosowa! mikroelementy 
w"biogazowni?
Mo$na powiedzie& krótko – dla %wi"te-
go spokoju. Jest faktem, $e biogazownie, 
które regularnie dozuj# mikroelemen-
ty i!kontroluj# parametry biochemiczne 
procesu, wykonuj#c badania laborato-
ryjne, niezwykle rzadko maj# problemy 
biologiczne z! utrzymaniem produkcji 
gazu na wymaganym poziomie. Cz"sto 
te$ zdarza si", $e do biogazowni tra(a-

j# du$e ilo%ci substratów o!takich w'a%ci-
wo%ciach, przy których bez dozowania 
mikroelementów proces szybko za'a-
ma'by si" i!nie by'aby mo$liwa w!ogóle 
produkcja biogazu. Przyk'adem takim s# 
odpady bogate w!azot (osady %ciekowe, 
odpady poubojowe, oborniki drobio-
we i! in.), których fermentacja generu-
je wysokie st"$enia azotu amonowego 
w!masie fermentuj#cej. Dodatek mikro-
elementów czyni bakterie bardziej od-
pornymi na toksyczne oddzia'ywanie 

amoniaku i!powoduje, $e przy wy$szych 
jego st"$eniach nadal jest mo$liwa wy-
dajna produkcja biogazu. 
W!przypadku uruchamiania procesu do-
datek mikroelementów znacznie popra-
wia kondycj" bakterii, co daje wi"kszy 
bufor zabezpieczaj#cy przed przeci#$e-
niem fermentacji wskutek nadprodukcji 
LKT i!gwa'townego spadku pH. Ten sam 
efekt obserwuje si" podczas bie$#cej 
eksploatacji biogazowni. Odfermento-
wanie LKT nast"puje szybciej, bakterie 
szybciej si" rozmna$aj#, co z!kolei daje 
wi"ksze pole manewru, je$eli koniecz-
ne jest dozowanie substratów moc-
no uwodnionych, które istotnie skraca-
j# czas retencji fermentorów. Podobnie 
jest w! przypadku dozowania substra-
tów o!wysokich suchych masach lub za-
wieraj#cych „ci"$kostrawne” substancje 
organiczne, jak np. t'uszcze, które istot-
nie, a!  bywa $e gwa'townie i! niebez-
piecznie, obci#$aj# bioreaktory.
Biogazownie stosuj#ce mikroelemen-
ty maj# mniej problemów z! pian# po-
chodzenia bia'kowego. Za powstawanie 
piany w! wielu przypadkach s# odpo-
wiedzialne nie do ko)ca roz'o$one bia'-
ka i! peptydy. Obserwujemy takie zjawi-
sko, jak podczas ubijania bia'ek jajka przy 
pieczeniu ciasta. Je$eli zapewnimy odpo-
wiedni poziom kofaktorów dla enzymów 
proteolitycznych, które skutecznie rozk'a-
daj# bia'ka – znikaj# problemy z! pienie-
niem si" zawarto%ci fermentorów (o!ile nie 
jest to powodowane innymi czynnikami). 
Na koniec warto podkre%li&, $e prepa-
raty mikroelementów, prawid'owo po-
dane i! regularnie stosowane, stabilizu-
j# proces, cz"sto podnosz# od kilku do 
kilkunastu procent ilo%& biogazu i!meta-
nu, jak# mo$na uzyska& z!1 tony danego 
substratu. Ich stosowanie zapewnia pe-
wien bufor na skutki „b'"dów $ywienio-
wych”, jakie pojawiaj# si" w!zwi#zku ze 
zmienno%ci# sk'adu dozowanych sub-
stratów. W! wielu przypadkach ich do-
datek jest podstawowym warunkiem 
umo$liwiaj#cym utylizacj" w!biogazow-
ni niektórych odpadów. Oczywi%cie, nie 
ma $adnych przeciwskaza), by stoso-
wa& mikroelementy w! biogazowniach 
wykorzystuj#cych kiszonk" z! kukury-
dzy jako g'ówny substrat. Tam, gdzie fer-
mentory s# ma'e, zw'aszcza przy gorszej 
jako%ciowo kiszonce, ich zastosowanie 

Biogazownie, które regularnie 
dozuj# mikroelementy i wykonuj# 
badania laboratoryjne, niezwykle 
rzadko maj# problemy biologiczne 
z utrzymaniem produkcji gazu na 
wymaganym poziomie


