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BIOGAZ – produkcja i wykorzystanie 
 

Biogaz jest paliwem gazowym wytwarzanym przez mikroorganizmy z materii organicznej 
w warunkach beztlenowych. Jest to mieszanina metanu i dwutlenku węgla.  
Skład biogazu moŜe się wahać w zaleŜności od rodzaju materii organicznej czyli tzw. 
substratów:  

� metan CH4 40% - 80%  

� dwutlenek węgla CO2 20% - 55%  

� siarkowodór H2S 0,1% - 5,5%  

� wodór H2, tlenek węgla CO, azot N2, tlen O2 w śladowych ilościach.  

Wraz z rozwojem rynku biogazowego w Europie następuje rozwój metod 
wykorzystania tego paliwa. Początkowo biogaz wykorzystywany był tylko jako źródło ciepła, 
od kilkudziesięciu lat stanowi paliwo dla agregatów kogeneracyjnych wytwarzających 
jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Kolejnym sposobem wykorzystania biogazu jest 
uszlachetnienie go do parametrów zbliŜonych do gazu ziemnego i stosowanie go jako 

zamiennik tego kopalnego paliwa - przede wszystkim jako gaz sieciowy oraz jako paliwo 
samochodowe - CNG - spręŜony gaz ziemny, a ściślej, spręŜony bio-metan. 

Głównym źródłem biogazu W Polsce są oczyszczalnie ścieków, jednakŜe wykorzystuje 
się równieŜ biogaz z wysypisk śmieci oraz biogazowni utylizujących odchody zwierzęce i 
odpady organiczne, ponadto jako nowe interesujące źródło biogazu upatruje się plantacje 
roślin energetycznych. Natomiast w UE najwięcej biogazu produkują wysypiska, na drugim 

miejscu plasuje się biogaz rolniczy, natomiast najmniejszy udział ma produkcja biogazu z 
oczyszczalni ścieków. 
 
CNG i NGV 
 

CNG (ang. Compressed Natural Gas) oznacza spręŜony gaz ziemny; termin uŜywany 

jest do metanu lub gazu ziemnego spręŜonego do podwyŜszonego ciśnienia (typowo 250 
bar). Gaz ziemny pozostaje w stanie gazowym przez cały okres procesu spręŜania. W celu 
zmaksymalizowania ilości gazu przechowywanego w danej objętości (powiedzmy w zbiorniku 
paliwa) gaz jest spręŜany do bardzo wysokich ciśnień i przechowywany w specjalnych 
butlach.  

NGV (ang. Natural Gas Vehicles) oznacza pojazdy napędzane gazem ziemnym; są to 
typowe pojazdy przerobione na gaz CNG. Istnieją trzy rodzaje pojazdów napędzanych 
gazem (NGV): dedykowane, podwójne i dualne. Pojazdy dedykowane napędzane są tylko 
gazem ziemnym. Pojazdy na paliwo podwójne napędzane są gazem CNG, ale zachowują 
zdolność do uŜycia benzyny jako paliwa rezerwowego. Silnik moŜe być zasilany jednym lub 
drugim paliwem, ale nie jednocześnie obydwoma paliwami. Stopień spręŜania silnika musi 

pozostać na poziomie odpowiednim dla benzyny. Aktualnie ten typ silnika uŜywany jest 
prawie wyłącznie w pojazdach poniŜej 3,5 t. Silniki na paliwo dualne pochodzą od silników 
wysokopręŜnych. Niewielka ilość oleju napędowego stanowi źródło pilotujące zapłon. 
Podstawowe paliwo – gaz ziemny mieszany jest z napływającym powietrzem. Zapłon w 
silnikach dualnych następuje samoczynnie przez spręŜanie i nie wymagają one świec 

zapłonowych.  
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Stacje tankowania CNG 
 

Stacje tankowania CNG, to termin zbiorczy dla kompletnej instalacji wymaganej do 
tankowania pojazdu spręŜonym gazem ziemnym. Stacja zawiera zasadniczo zasilanie gazu, 
spręŜarkę gazu, butle, panel priorytetowy i dystrybutor. Stacje CNG mają róŜne kształty i 
wymiary, ale wszystkie zawierają podane podstawowe elementy. Stacje tankowania dzieli się 

na dwie główne grupy: napełniania czasowego (lub powolnego) i napełniania szybkiego.  
 
Stacje napełniania czasowego wykorzystują spręŜarkę do bezpośredniego 

tankowania pojazdu w określonym okresie czasu, zazwyczaj, gdy pojazd parkuje na noc. 
Dlatego stacje tego rodzaju nie wymagają drogich dystrybutorów elektronicznych, ale mają 

ograniczenia, gdyŜ nie nadają się do publicznego tankowania lub na podjeździe. Ten typ 
stacji nadaje się do duŜych zajezdni autobusów, gdzie wszystkie pojazdy wracają na noc.  

 

 
 

Tankowanie szybkie jest bardziej powszechne dla lekkich pojazdów, jak samochody 
osobowe i taksówki i nadaje się do podjazdów benzynowych. W tych stacjach gaz 
dozowany jest ze zbiorników statycznych pod wysokim ciśnieniem (250 bar). SpręŜarki 

utrzymują zawsze maksymalne ciśnienie przez okresowe wyłączanie i załączanie w zaleŜności 
od potrzeb, gdy pojazdy pobierają gaz.  Takie rozwiązanie nadaje się idealnie do stacji 
publicznych lub, gdy wymagane jest szybkie napełnienie, a pojazd musi pojechać w inne 
miejsce oddalone od stacji tankowania gazu. Stacje szybkiego napełniania nadają się do 
samochodów, taksówek, samochodów dostawczych, śmieciarek i samochodów 
cięŜarowych powyŜej 3,5 t., lecz mogą tutaj tankować wszystkie pojazdy. 
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Projekt MADEGASCAR 
 

MADEGASCAR (Market development for gas driven cars) jest projektem 
finansowanym przez Unię Europejską. Realizowany jest w terminie od września 2007 do 
stycznia 2010 roku przy udziale 17 partnerów europejskich w tym Polski. Celem projektu jest 
polepszenie rynku samochodów napędzanych gazem ziemnym oraz biometanolem. 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału samochodów efektywnych 
energetycznie oraz zasilanych paliwami alternatywnymi. Projekt ma na celu zdiagnozowanie 

istniejących barier rozwoju i przezwycięŜenie ich m.in. poprzez zwiększenie akceptacji 
społeczeństwa. MoŜliwe będzie to dzięki edukacji właścicieli flot samochodowych, dealerów 
samochodów, motywowania klientów do zakupu aut CNG oraz zwiększaniu wiedzy 
społeczeństwa na temat samochodów CNG. Z drugiej strony podjęte zostaną działania 
mające na celu zwiększenie ilości stacji zasilania gazem, poprawę uwarunkowań rynkowych i 

włączenie biogazu w cykl paliw. Potencjalnymi partnerami projektu mogą być: floty 
samochodowe i autobusowe, prywatni właściciele samochodów, dostawcy paliw, dealerzy 
samochodów, producenci i osoby decyzyjne. 
Strona WWW projektu: www.madegascar.eu/ 
 
Partnerzy ze strony Polski: 

 
Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), http://www.ieo.pl/, telefon: 022 8254652, 022 
8758678 
Anna Oniszk-Popławska,  email: aoniszk@ieo.pl,  
Przemysław Mroczkowski, email: mroczkowski@ieo.pl 
Paweł Sulima, email: psulima@ieo.pl 

 
Podkarpacka Agencja Energetyczna, http://pae.org.pl/, telefon: 017 867 62 80 
Daniel Zapora, email: zapora@pae.org.pl 
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Biogaz jako paliwo dla aut –  przykład Szwecji 
 

W 2007 roku Szwecja posiadała 233 instalacje. Priorytetem rządu była produkcja 
ciepła i wykorzystywanie go lokalnie poprzez sieć ciepłowniczą. UŜywa się takŜe biogazu do 
produkcji paliw do aut, produkcji energii elektrycznej oraz wprowadza się go do sieci 

przesyłowej gazu ziemnego. Szwecja jest aktywna w obszarze  produkcji biometanu. Posiada 
37 stacji oczyszczania biogazu (dane z 2007 roku). Cztery z tych stacji wprowadzają do sieci 
przesyłowej odpowiednik 2 milionów m3 gazu ziemnego. W roku 2007 sprzedaŜ bioetanolu 
jako paliwa do aut wynosiła 28 milionów m3, więcej niŜ gazu ziemnego, którego sprzedaŜ 
wyniosła 25 milionów m3.  Całkowita wykorzystanie biogazu w Szwecji stanowiło 19% krajowej 
produkcji biogazu. Pod koniec 2007 roku Szwecja posiadała 14. 400 samochodów zasilanych 

paliwem z biogazu, 86 stacji tankujących to paliwo oraz 27 stacji tankujących paliwo dla 
autobusów. W Szwecji stosowany jest szeroki system zachęt do stosowania biogazu. Ten 
rodzaj paliwa nie jest obłoŜony podatkiem od emisji CO2. Ponadto rząd finansuje 30% kosztów 
inwestycji polegających na produkcji instalacji biogazowych oraz dotuje samorządy oraz 
przedsiębiorstwa, które rozwijają technologie ograniczenia gazów cieplarnianych. Stosowana 

jest takŜe dopłata w wysokości 1,100 euro w przypadku kupna samochodu na biopaliw. 
Produkcja energii jest wspierana przez system zielonych certyfikatów. 
 Wykorzystanie biogazu jako paliwa dla pojazdów w Szwecji rozpoczęto na początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jako pierwsze powstały instalacje finansowane 
przez miasta i mające jako główny cel zapewnienie paliwa dla środków transportu 
publicznego lub pojazdów komunalnych. Rozwój rynku paliw gazowych spowodował wzrost 

udziału prywatnych inwestorów, niemniej jednak sektor komunalny i publiczny odgrywa 
istotną rolę w budowie i eksploatacji nowych instalacji uszlachetniających biogaz i stacji 
CNG. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do współpracy! 
 
 
Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) 
Ul. Mokotowska 4/6 

00-641 Warszawa 
Tel.: 22 825-46-52, 22 875-86-78 
www.ieo.pl 
 
Kontakt: 
Anna Oniszk-Popławska, email: aoniszk@ieo.pl  

Przemysław Mroczkowski, email: mroczkowski@ieo.pl  
Paweł Sulima, email: psulima@ieo.pl  


