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1. Dane osobowe

Imi� i nazwisko:  Krzysztof Pilarski 

Miejsce pracy:  Instytut In�ynierii Biosystemów 

 Wydział Rolnictwa i Bioin�ynierii 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Stanowisko:  Adiunkt 

Funkcja:  Kierownik Studiów  Podyplomowych   

                                 �wiadectwa i Audyty Energetyczne  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

a) Uzyskany tytuł zawodowy: magister in�ynier

Politechnika Pozna�ska, Wydział Technologii Chemicznej 

Kierunek: Technologia Chemiczna 

Zakres: Technologia Chemiczna Nieorganiczna 

Tytuł pracy magisterskiej: „Ocena efektywno�ci procesu galwanicznego 

cynkowania z k�pieli alkalicznej w obecno�ci soli amoniowych”

Promotor: prof. dr hab. in�. Aleksander Ciszewski, Politechnika Pozna�ska, 

Wydział Technologii Chemicznej 

Data obrony pracy magisterskiej: 18 czerwca 2001 r.

b) Uzyskany stopie� naukowy: doktor nauk rolniczych 

Akademia Rolnicza  im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu,  

Wydział Rolniczy 

Dyscyplina naukowa: in�ynieria rolnicza 

Specjalno��: odnawialne �ródła energii 

Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ wybranych dodatków na lepko�� oleju 

rzepakowego w aspekcie jego stosowania do zasilania ci�gnikowych silników z 

zapłonem samoczynnym” 

Promotor:  prof. dr hab. in�. Adam Krysztofiak, Akademia Rolnicza  

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Recenzenci: dr hab. in�. Zbigniew Dworecki, Akademia Rolnicza  

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolnictwa

prof. dr hab. in�. Wiesław Piekarski, Akademia Rolnicza  

w Lublinie, Katedra Energetyki i �rodków Transportu

Uchwała Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej  

im. Augusta Cieszkowskiego  z dnia 14 wrze�nia 2007 r. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

• 2004-12-22 – 2006-12-31 

Stanowisko: Instruktor 

Miejsce pracy: Wydział Rolnictwa 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 

• 2007-10-01 – 2008-01-31 

Stanowisko: Asystent 

Miejsce pracy: Wydział Rolnictwa 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 

• 2008-02-01 – obecnie 

Stanowisko: Adiunkt 

Miejsce pracy: Instytut In�ynierii Biosystemów 

Wydział Rolnictwa i Bioin�ynierii 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

4. Wskazanie osi�gni�cia wynikaj�cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

a) tytuł osi�gni�cia naukowego 

Jako osi�gni�cie, wynikaj�ce z art. 16. ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wskazuj� autorsk�
monografi� pt. „Wydajno�� procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych”

wydan� w roku 2019 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, której 

recenzentem wydawniczym jest prof. dr hab. in�. Janusz Piechocki. 

b) Omówienie celu naukowego pracy i osi�gni�tych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

4.1. Wst�p  

W zwi�zku z przyst�pieniem Polski do Unii Europejskiej, coraz wi�kszy nacisk kładzie 

si� na zwi�kszenie bezpiecze�stwa energetycznego Polski i promowanie przyjaznych 

technologii, zwi�zanych z ochron� �rodowiska w skali technicznej i w gospodarstwach 

domowych [Redlarski i in., 2013; Pach – Gurgul, 2014]. Sprzyjaj� temu mi�dzy innymi 

inwestycje w odnawialne �ródła energii [Dec i in., 2014]. Rozwijaj�c t� cz��� gospodarki, 

Polska jest w stanie spełni� zobowi�zania wynikaj�ce z akcesji do Wspólnoty Europejskiej. 

Do najwa�niejszych punktów, które musz� zosta� spełnione nale��: zmniejszenie emisji 

dwutlenku w�gla oraz zwi�kszenie produkcji energii ze �ródeł odnawialnych  

[Wi�niewski, 2006]. Jednym z rozwi�za� jest instalacja słu��ca do przetwarzania biomasy 

rolniczej oraz odpadów organicznych w procesie fermentacji beztlenowej, prowadz�cym do 

powstania biogazu, gdzie no�nikiem energii jest metan [Sikora, 2012].  
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Inwestycje czynione w sektorze biogazowym powinny by� poparte dogł�bn� analiz�
krajowego rynku oraz specyfik� danego pa�stwa. W pocz�tkowym okresie rozwoju instalacji 

biogazowych w Polsce, obserwowano ch�� inwestowania w du�e zespoły rz�du dwa i wi�cej 

megawatów. Jednak rynek bardzo szybko zweryfikował, i� kierunek ten jest bł�dny, 

poniewa� potencjalny inwestor nie mo�e ponosi� nazbyt du�ych kosztów, zwi�zanych  

z transportem materiału. Nale�y podkre�li�, �e do tak du�e fermentory wymagaj� dziesi�tki 

tysi�cy ton substratów. Nie brano równie� pod uwag� rozdrobnienia polskiego rolnictwa.  

Po około 3 latach nast�pił zwrot w kierunku inwestowania w biogazownie od 0,5  

do 1 megawata. Najcz��ciej sytuowane s� one przy du�ych gospodarstwach rolnych.  

Tak dobierane lokalizacje okazały si� uzasadnione, poniewa� przy gospodarstwach 

wielkoobszarowych, istnieje mo�liwo�� wykorzystania cz��ci terenu na uprawy celowe, 

b�d�ce �ródłem substratów (np. kiszonki z kukurydzy), a tak�e mo�liwo�� bezpo�redniej 

utylizacji i jednoczesnej dezodoryzacji, powstaj�cej przy produkcji zwierz�cej gnojowicy czy 

obornika, [Szwarc i in., 2015].  Entuzjazm wła�cicieli biogazowni nie trwał jednak długo, 

poniewa� okazało si�, �e uzyskiwana wydajno�� fermentacji jest znacznie mniejsza  

od prognozowanej. Ilo�� zakontraktowanych substratów nie wystarcza do zakładanej mocy 

nominalnej. Zu�ycie energii na armatur� jest wy�sze od zakładanej, głównie przez 

zwi�kszon� i niestabiln� prac� systemów mieszania, w które wyposa�ona jest ka�da 

instalacja. Z tego te� powodu, oferowane w Polsce technologie powinny by� dokładnie 

przeanalizowane i dostosowane do krajowych i lokalnych wymaga�. Do tej pory w Polsce nie 

opracowano zało�e�, które weryfikowałyby prac� biogazowni, a nale�y zaznaczy�, �e taki 

system weryfikuj�cy jest coraz bardziej po��dany przez obecnych wła�cicieli i przyszłych 

inwestorów. Do analizy porównawczej biogazowni rolniczych potrzebne s� dane 

charakterystyczne dla danego obiektu oraz informacje pozyskane w trakcie eksploatacji 

(gdzie akwizycja danych powinna obejmowa� okres roku), dotycz�ce technologii produkcji  

i wykorzystywanych substratów, a tak�e dane uzyskane w warunkach laboratoryjnych.  

W niniejszej pracy poddano analizie porównawczej efektywno�� technologii fermentacji 

metanowej w skali technicznej z wydajno�ci� uzyskiwan� w skali laboratoryjnej – z tych 

samych substratów, oraz dokonano weryfikacji poziomu istotno�ci czynników 

determinuj�cych efektywno�� pracy instalacji. W celu zweryfikowania produktywno�ci 

technologii w skali technicznej, pod k�tem potencjału metanogennego biomasy, 

zaproponowano wprowadzenie współczynnika korekcji biochemicznego potencjału 

metanogennego (WKBPM). 

4.2. Hipoteza oraz cel i zakres pracy 

Na podstawie dokonanego przegl�du literatury stwierdzono, �e mog� wyst�powa�
rozbie�no�ci pomi�dzy rzeczywist� wydajno�ci� biogazowni rolniczych a wydajno�ci�
prognozowan� na podstawie wyników bada� laboratoryjnych, w odniesieniu do tych samych 

substratów. W zwi�zku z tym, celem pracy stało si� wyja�nienie przyczyn takiego stanu 

rzeczy oraz zaproponowanie metody okre�lenia wydajno�ci biogazowni rolniczej, 

 na podstawie chemicznego modelu procesu fermentacji metanowej. 



dr in�. Krzysztof Pilarski Autoreferat  6 

Postawiono hipotez�: na podstawie chemicznych modeli procesu fermentacji metanowej 

(odpowiednio skorygowanych), mo�liwe jest wyznaczenie wydajno�ci biogazowni 

rolniczych. 

Zakres pracy obejmował: (1) analiz� literaturow�, dotycz�c� zagospodarowania odpadów 

biodegradowalnych w procesie fermentacji metanowej, (2) analiz� wła�ciwo�ci fizycznych  

i chemicznych wykorzystywanych substratów w badanych lokalizacjach, (3) badania  

w warunkach laboratoryjnych substratów (kiszonka z kukurydzy, recyrkulat, gnojowica, 

korzonki i wysłodki buraczane oraz pomiot kurzy) wykorzystywanych w wytypowanych 

instalacjach biogazowych, (4) klasyfikacj� i zdefiniowanie czynników technologicznych 

bezpo�rednio wpływaj�cych na proces fermentacji metanowej w skali technicznej (konwersj�
biomasy) oraz (5) opracowanie metodyki wyznaczania współczynnika korekcji 

biochemicznego potencjału metanogennego (WKBPM).

4.3. Plan bada�

Etap I. Badania laboratoryjne substratów wykorzystywanych w wytypowanych obiektach 

badawczych. 

Etap II. Badania na obiektach technicznych. 

Etap III. Badania ilo�ci i rodzaju podawanego do fermentorów wsadu oraz cz�stotliwo�ci jego 

mieszania  

4.4. Stanowiska badawcze 

Skala techniczna 

Badania konwersji biomasy przeprowadzono w trzech biogazowniach rolniczych, które 

ró�niły si�: liczb� i wolumenem komór fermentacyjnych, rodzajem i rozmieszczeniem 

mieszadeł oraz sposobem zadawania wsadu. 

Skala laboratoryjna 

Pobrane substraty poddane były procesowi fermentacji metanowej, w celu okre�lenia 

biochemicznego potencjału metanogennego w biofermentorach w Instytucie In�ynierii 

Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu [Pilarski i in., 2010].

W do�wiadczeniu zastosowano fermentory, znajduj�ce si� w płaszczu wodnym  

o temperaturze 38°C, w celu zapewnienia mezofilowych warunków fermentacji. 

Wyprodukowany biogaz magazynowano w zbiornikach z podziałk�, wypełnionych wod�. 
Biogaz przepływał ze zbiorników do aparatury pomiarowej, której zadaniem była analiza 

składu jako�ciowego gazu: metanu i dwutlenku w�gla, amoniaku i siarkowodoru, jak równie�
kontrola tlenu. 



dr in�. Krzysztof Pilarski Autoreferat  7 

5. Wyniki bada�

5.1. Badania laboratoryjne 

Badania prowadzone były przez rok na ka�dej instalacji. Pobieranie substratów odbywało 

si� co trzy miesi�ce. Kiszonk� z kukurydzy, recyrkulat (biogazownia A) i gnojowic� �wi�sk�
(zakład B i C) pobrano czterokrotnie, ze wzgl�du na mo�liwo�� zaj�cia zmian 

fizykochemicznych w okresie magazynowania. Na obiektach A i B sezonowo podawano 

(przez trzy miesi�ce) korzonki oraz wysłodki buraczane, które do bada� pobrano raz,  

na pocz�tku sezonu wprowadzania ich do instalacji. Podobnie było z pomiotem kurzym  

z zakładu B. 

Warto�ci pH   oraz  przewodno�ci elektrycznej wła�ciwej 

Kiszonki z kukurydzy u�yte do bada�, pozyskane z instalacji A, B i C,  charakteryzowały 

si� kolejno warto�ci� pH w zakresie od 3,98 (4_04KKA) do 4,12 (2_10KKA), od 3,96 

(3_01KKB) do 4,16 (1_07KKB), 3,86 (3_01KKC) do 4,19 (1_07KKC). Były to warto�ci 

zgodne z wytycznymi odno�nie jako�ci kiszonek z kukurydzy [Kukier  i in. 2014; 

Goł�biewski 2016].  Na instalacji A do upłynniania substratów stałych wykorzystywano 

recyrkulat. Warto�� pH wynosiła od 6,85 (4_04RA) do 7,22 (1_07RA). Był to zakres 

odpowiadaj�cy optymalnym warunkom prowadzenia procesu fermentacji metanowej, który 

jest w przedziale pH od 6,8 do 7,5 [Kasprzycka, 2011; Fr�c i in., 2012]. Gnojowica �wi�ska 

była podawana na instalacji B i C. Warto�ci pH tego substratu na obu instalacjach były 

zbli�one i wahały si� odpowiednio dla instalacji B – od 7,06 (2_10GB) do 7,26 (3_01GB)  

i C – od 7,06 (3_01GC) do 7,29 (1_07GC). Warto�ci te odpowiadały danym literaturowym 

[Kwieci�ska 2013; Marszałek i in. 2014]. Korzonki  z buraków miały odpowiednio dla 

instalacji A i B st��enie jonów wodorowych  na poziomie 7,03 (1_10KBA) i 7,09 

(1_10KBB). Natomiast pH wysłodków buraczanych było dla obiektu A 4,12 (1_01WBA),  

a dla B 5,14 (1_01WBB) zgodne z danymi przedstawionymi przez [Pfeifer & Langen Polska 

S. A., 2010; Grabarczyk i in., 2015]. Pomiot kurzy wykorzystywany był tylko w instalacji B, 

którego warto�� pH wynosiła 7,34 (1_04PKB), podobn� warto�� uzyskał [Wieremiej, 2016]. 

Kolejnymi analizami, które zostały wykonane były pomiary przewodno�ci elektrycznej 

wła�ciwej. Badanie to pozwoliło na okre�lenie ogólnej zawarto�ci rozpuszczonych jonów  

w wodzie badanej próbki.  Najni�sz� warto�� posiadała kiszonka z kukurydzy z obiektu B  

1,34 mS·cm	¹ (1_07KKB), podczas gdy korzonki z buraków z instalacji A charakteryzowały 

si� najwy�sz� przewodno�ci� elektryczn� wła�ciw� 15,32 mS·cm	¹ (1_10KBA). Gradient 

przewodno�ci elektrycznej wła�ciwej dla kiszonek z kukurydzy z pocz�tku i ko�ca 

prowadzenia bada�, wyniósł odpowiednio z biogazowni A 
 = 0,35 mS·cm	¹, B 
 = 0,67 

mS·cm	¹ i C 
 = 1,74 mS·cm	¹. Warto�ci przewodno�ci elektrycznej wła�ciwej gnojowicy 

�wi�skiej były zbli�one i wynosiły odpowiednio z obiektów B i C od 8,56 mS·cm	¹ (2_10GB) 

do 11,12 mS·cm	¹ (4_04GB) i od 8,32 mS·cm	¹ (1_07GC) do 11,28 mS·cm	¹ (3_01GC),  

a warto�ci recyrkulatu z instalacji C były od 9,85 mS·cm	¹ (3_01RA) do 12,56 mS·cm	¹ 
(2_10RA). Natomiast warto�ci przewodno�ci elektrycznej wła�ciwej dla korzonków  

z buraków były nast�puj�ce: instalacja A 15,32 mS·cm	¹ (1_10KBA) i B 14,28 mS·cm	¹ 
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(1_10KBB). Przewodno�� wysłodków buraczanych wynosiła odpowiednio dla biogazowni A 

2,12 mS·cm	¹ (1_01WBA) i B 2,83 mS·cm	¹ (1_01WBB). Pomiot kurzy stosowany w 

obiekcie B cechował si� konduktywno�ci� 8,08 mS·cm	¹ (1_04PKB).  

Warto�ci suchej pozostało�ci (suchej masy) i strat pra�enia (sucha masa organiczna) 

Sucha pozostało�� kiszonek z kukurydzy wykorzystywanych na instalacjach A, B i C 

wahała si� w kolejno�ci: od 31,22% (1_07KKA) do 32,12% (2_10KKA), od 32,33% 

(1_07KKB) do 34,75% (3_01KKB) i  od 30,76% (4_04KKC) do 31,52 (2_10KKC). Sucha 

pozostało�� recyrkulatu była w przedziale od 2,49% (1_07RA) do 3,11% (3_01RA). 

Gnojowica �wi�ska z obiektu B zawierała such� pozostało�� w przedziale od 3,11% 

(4_04GB) do 3,88 (1_07GB), a z C od 2,8% (1,07GC) do 3,45 (3_01GC). Suche pozostało�ci 

korzonków z buraków w instalacji A i B wynosiły 24,1% (1_10KBA) oraz 23,1% 

(1_10KBB). Warto�ci suchej pozostało�ci dla wysłodków były z instalacji A 19,41% 

(1_01WBA) i B 17,58% (1_01WBB). Uzyskane wyniki s� ni�sze od danych literaturowych 

[Ziemi�ski i in., 2014], gdzie warto�ci te były na poziomie 23%. W pomiocie kurzym warto��
pozostało�ci suchej wynosiła 33,03% (1_04PKB). 

Kolejnym analizowanym parametrem były straty pra�enia (sucha masa organiczna). 

Warto�ci tego parametru dla kiszonek z kukurydzy dla instalacji A, B i C były zbli�one  

w całym okresie analiz i wynosiły od 94,01% (4_04KKA) do 96,61% (3_01KKB).  

W instalacji A do uwadniania biomasy stałej wykorzystywano recyrkulat, który zawierał od 

68% do 75% materii organicznej. Materiałem upłynniaj�cym substraty stałe w biogazowni B  

i C była gnojowica �wi�ska, w której to zawarto�� materii organicznej zawierała si�  
w przedziale od 74,13% (4_04GB) do 78,66% (3_01GB). W korzonkach z buraków 

cukrowych zawarto�� materii organicznej z instalacji A wynosiła wyniosła 94,78% 

(1_10KBA), a z B 97,4% (1_10KBB). Pomiot kurzy natomiast zawierał 74,53% (1_04PKB) 

materii organicznej. 

Obj�to�� biogazu uzyskana z substratów w przeliczeniu na �wie�� mas� i such�
pozostało��

Wydajno�� biogazowa �wie�ej masy kiszonek z kukurydzy stosowanych  

w biogazowniach A i C, w całym okresie prowadzonych bada�, była zbli�ona i wyniosła  

165 ± 3 m³·Mg	¹�.m.. Otrzymane obj�to�ci biogazu, w porównaniu z danymi literaturowymi, 

znajduj� si� w dolnej granicy uzyskiwanych wydajno�ci wskazywanych przez badaczy 

[Schattauer i in., 2006; Fugol i in., 2010]. Niskie uzyski biogazu ze �wie�ej masy kiszonek z 

kukurydzy z instalacji A i B były spowodowane niedostatecznym rozdrobnieniem materiału 

poddanego procesowi zakiszania. W takim przypadku flora bakteryjna bior�ca udział w 

procesie fermentacji miała ograniczony dost�p do substancji od�ywczych,  

które s� niezb�dne w procesie produkcji biogazu [Amon i in., 2007; Sałagan, 2012]. 

Natomiast obj�to�� uzyskanego biogazu z kiszonki z kukurydzy z obiektu B wynosiła  

185 ± 4 m³·Mg	¹�.m. Uzyski biogazu dla substratów płynnych poszczególnych lokalizacji 

wynosiły: gnojowica z instalacji B 16,5 ± 2 m³·Mg	¹�.m. i z C 12 ± 1 m³·Mg	¹�.m.. Uzysk 

biogazu recyrkulatu z biogazowni A plasował si� na poziomie 5,5 ± 1 m³·Mg	¹�.m. Uzyskane 
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obj�to�ci biogazu z korzonków buraków były nast�puj�ce: z instalacji B 101 m³·Mg	¹�.m.,  

a z A 88 m³·Mg	¹�.m. Natomiast obj�to�� ze �wie�ej masy była wy�sza dla wysłodków  

z buraków z lokalizacji A i wyniosła 93 m³·Mg	¹�.m., a z B było to  

75 m³·Mg	¹�.m. Wydajno�� biogazowa dla pomiotu kurzego z instalacji B wyniosła  

49,4 m³·Mg	¹�.m. i była ni�sza od danych literaturowych [Carmona i in., 2014].  

W literaturze przedmiotu badacze podaj� obj�to�� uzyskanego biogazu w ilo�ci przypadaj�cej 

na such� pozostało�� zawart� w badanych próbkach. Uzyskane obj�to�ci biogazu z kiszonki  

z kukurydzy z poszczególnych lokalizacji były nast�puj�ce: A i C  525 ± 10 m³·Mg	¹s.p. oraz 

B 560 ± 15 m³·Mg	¹s.p. przedstawiane w literaturze [Samarappuli i in., 2018]. Uzyski 

biogazu dla gnojowicy �wi�skiej w przeliczeniu na such� mas� dla obiektu B były ró�ne  

i wahały si� od 469,1 m³·Mg	¹s.p. (1_07GB) do 553,1 m³·Mg	¹s.p. (4_04GB). Dla instalacji C 

równie� zaobserwowano ró�nice, a wolumen uzyskanego biogazu znajdował si�  
w przedziale od 351,1 m³·Mg	¹s.p. (3_01GC) do 484,6 m³·Mg	¹s.p. (2_10GC).  

W literaturze istniej� du�e ró�nice dotycz�ce biochemicznego potencjału metanogennego 

gnojowicy �wi�skiej, uzyskiwane w przeliczeniu na such� pozostało�� [MAE, 2009;  

Kwa�ny i in., 2012; Arumuganainar i in., 2016]. Uzysk biogazu dla recyrkulatu z instalacji A 

zawierał si� w przedziale od 162,2 m³·Mg	¹s.p. (4_04RA) do 224,2 m³·Mg	¹s.p. (2_10RA). 

Biochemiczny potencjał metanogenny korzonków z buraka cukrowego był nast�puj�cy:  

z instalacji A 367 m³·Mg	¹s.p., a z B 438 m³·Mg	¹s.p., w przeliczeniu na such� pozostało��, 
natomiast z wysłodków buraczanych z A otrzymano 479 m³·Mg	¹s.p., a z B otrzymano  

427 m³·Mg	¹s.p. Według danych literaturowych uzyskana obj�to�� z korzonków w 

odniesieniu do buraka cukrowego jest ni�sza [Fugol i in., 2011]. Wydajno�� biogazowa 

pomiotu kurzego w przeliczeniu na such� pozostało�� była 150 m³·Mg	¹s.p. 

Obj�to�� biogazu uzyskana z substratów w odniesieniu do suchej masy organicznej  

oraz st��enie obj�to�ciowe metanu w biogazie  

Wydajno�� biogazowa kiszonki z kukurydzy w przeliczeniu na such� mas� organiczn�  
z instalacji A wynosiła 550 ± 10 m³·Mg	¹s.m.o., B 585 ± 20 m³·Mg	¹s.m.o.  

i C 560 ± 5 m³·Mg	¹s.m.o. Uzyskana obj�to�� biogazu z recyrkulatu z obiektu A,  

w zale�no�ci od próbki, utrzymywała si� na poziomie od 220,6 m³·Mg	¹s.m.o. (4_04RA) do 

326,8 m³·Mg	¹s.m.o. (2_10RA). Natomiast z gnojowicy z biogazowni B biogazu uzyskano od 

604,8 m³·Mg	¹s.m.o. (1_07GB) do 746,1 m³·Mg	¹s.m.o. (4_04GB), z lokalizacji C, od 508,8 

m³·Mg	¹s.m.o. (4_04GC) do 625,2 m³·Mg	¹s.m.o. (2_10GC). Biochemiczny potencjał 

metanogenny korzonków z buraków wyra�ony w suchej masie organicznej dla biogazowni A 

wyniósł 387,1 m³·Mg	¹s.m.o. (1_10KBA) i B 438,6 m³·Mg	¹s.m.o. (1_10KBB). Obj�to��
biogazu z wysłodków buraczanych z lokalizacji A była 506,3 m³·Mg	¹s.m.o. (1_01WBA)  

i z B 438,6 m³·Mg	¹s.m.o. (1_01WBB). Pomiot kurzy z instalacji C charakteryzował si�
wydajno�ci� biogazow� w ilo�ci 200,7 m³·Mg	¹s.m.o. (1_04PKB). Kolejn� analiz�, która 

została przeprowadzona w celu realizacji pracy, był pomiar zawarto�ci metanu w biogazie. 

St��enie obj�to�ciowe metanu w biogazie badanych kiszonek z kukurydzy kształtowało si�
nast�puj�co: dla biogazowni A najni�sze wynosiło 50,9% (3_01KKA), a najwy�sze 52,2% 

(2_10KKA) i analogicznie dla obiektu B – od 52,1% (4_04KKB) do 53,9% (3_01KKB) oraz 

dla lokalizacji C wahało si� od 50,9% (3_01KKC) do 52,4 (2_10KKC). Uzyskane st��enia s�
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to�same z danymi przedstawianymi przez [Oleszek i in., 2017]. Zawarto�� metanu w biogazie 

z gnojowicy �wi�skiej dla substratów z obiektów B i C była podobna i wynosiła odpowiednio 

u�redniaj�c wynik 52% (B) i 52,3% (C). Mniejsze st��enie metanu w biogazie uzyskano 

badaj�c biochemiczny potencjał metanogenny recyrkulatu (instalacja A), które wynosiło po 

u�rednieniu 48,7%. Zawarto�� metanu w biogazie z korzonków buraka cukrowego wyniosła 

dla poszczególnych lokalizacji odpowiednio: dla A – 52,1% i B – 53,1%. Natomiast uzyskane 

st��enia obj�to�ciowe metanu w biogazie pochodz�ce z wysłodków buraczanych były:  

dla biogazowni A 51,5% i B 50,2%.  Otrzymany biogaz, z analizowanej próbki pomiotu 

kurzego, pod k�tem biochemicznego potencjału metanogennego zawierała 53,3% metanu 

(st��enie obj�to�ciowe). 

5.2. Badania w skali technicznej 

Instalacje, w których prowadzono badania były wyposa�one w fermentory,  

które oznaczono jako F1, F2 lub W. W biogazowniach A i C były to F1 i F2, gdzie zachodziła 

fermentacji pierwotna (F1) i wtórna (F2). Zakład C wyposa�ony był dodatkowo w zbiornik 

wst�pny (W).  

Pomiary pH 

Na instalacji A wahania odczynu pH dla fermentora pierwszego w całym okresie bada� były 

w zakresie od 6,46 (17_03F1A) do pH = 7,52 (23_06F1A), a dla drugiego  

od  6,83 (18_03F2A) do 7,42 (24_06F2A). W biogazowni B warto�ci pH dla zbiornika 

wst�pnego wahały si� od 7,63 (16_12WB) do pH = 8,76 (34_06WB), dla fermentora 

pierwszego od 7,62 (17_12F1B) do 7,92 (35_06F1B) i fermentora drugiego od 7,54 

(12_10F2B) do 7,77 (27_03F2B). Dla instalacji C zmiany warto�ci odczynu dla fermentacji 

pierwotnej wahały si� od 6,84 (17_03F1C) do pH = 7,44 (3_08F1C), a dla fermentacji 

wtórnej zakres zmian mie�cił si� od 6,94 (20_04F2C)  do 7,22 (4_08F2C). Uzyskane  

w badaniach warto�ci pH w całym okresie bada� s� zgodne z danymi przedstawianymi przez 

badaczy zajmuj�cy si� fermentacj� metanow� [Mao i in., 2015]. 

Pomiary temperatury 

Dla obiektu A i fermentora F1 zmiany te były od 37,5°C (1_07F1A)  do 40,8°C 

(13_01F1A), a dla F2 wahania te były w od 35,3°C (2_07F2A)  do 40,0°C (4_08F2A).  

Na obiekcie B zakres temperatur w fermentorach był nast�puj�cy: w zbiorniku wst�pnym  

od 28,6°C (34_06WB) do 39,0°C (7_09WB), F1 od 35,8°C (32_05F1B) do 41,0°C 

(5_08F1B) i F2 temperatura od 35,5°C (33_05F2B) do 44,0°C (12_10F2B). Na instalacji C 

wahania temperatury w poszczególnych fermentorach były dla F1 od 36,2°C (1_07F1C) do 

F1 39,5°C (21_05F1C), a dla F2 było to od 37,2°C (2_07F2C) do 39,6°C (22_05F2C). 
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5.3. Masa substratów 

Kiszonka z kukurydzy 

 Masa kiszonki z kukurydzy dla obiektu A, podawanej do poszczególnych zbiorników, 

ró�niła si� w poszczególnych miesi�cach. Ilo�� zadawanego substratu zale�ała od jako�ci 

pracy systemu dawkuj�cego materiał. W kwietniu do zbiornika F1 podano 102 Mg (4F1A). 

Była to najmniejsza ilo��. Natomiast najwi�cej do F2 podano w pa�dzierniku 633 Mg 

(10F1A). Równie� wahania w aplikowanej masie dotyczyły zbiornika F2. Najmniej podano  

w marcu 301 Mg (3F2A), a najwi�cej w lutym 691 (2F2A).  Dawkowanie kiszonki  

z kukurydzy dla instalacji B było niejednorodne w poszczególnych miesi�cach. Najmniej 

kiszonki z kukurydzy zaaplikowano w listopadzie i było to 531 Mg (11F1B), a najwi�cej  

w kwietniu, gdzie podano 1290 Mg (4F1B). Instalacja C charakteryzowała si�
najstabilniejszym dawkowaniem kiszonki z kukurydzy i zakres zmian ilo�ciowy był 

najmniejszy. Wahał si� od 531 Mg (10F1C) i (11F2C) – dla obu fermentorów – do  

701 Mg (1F1C) i (1F2C).  

Gnojowica i recyrkulat 

 Recyrkulat słu�ył jako materiał upłynniaj�cy substraty stałe. Zadaniem jego było 

równie� dostarczenie flory bakteryjnej bogatej w metanogeny. Najmniej materiału tego 

podano do fermentorów F1 i F2 w marcu po 1200 Mg (3F1A, 3F2A), a najwi�cej  

w pa�dzierniku do F1 w ilo�ci 2420 Mg (10F1A) i do F2 styczniu oraz lutym po 2450 Mg 

(1F2A, 2F2A). Ilo�ci podawanej gnojowicy dla instalacji B wynikała z obsady trzody 

chlewnej w gospodarstwie rolnym. Najmniej gnojowicy podano w sierpniu i grudniu  

1850 Mg (8WB) i (12WB), a najwi�cej marcu 2450 Mg (3WB). Instalacja C 

charakteryzowała si� podobn� ilo�ci� aplikowanej gnojowicy, jak na obiekcie B. Najmniej 

gnojowicy podano w grudniu 1760 Mg (2F1C) i (2F2C). Najwi�ksza ilo�� gnojowicy została 

wykorzystana w czerwcu i było to 2560 Mg (6F2C).  

Korzonki z buraków 

 Korzonki z buraków były wykorzystywane w dwóch lokalizacjach A i B. W zakładzie 

A najmniej podano w listopadzie zarówno do fermentora F1 i F2 odpowiednio 391 Mg 

(11F1A) i 301 Mg 11F2A. W kolejnych miesi�cach masa dozowanych korzonków była 

zbli�ona i wynosiła od 461 Mg (12F1A i 12F2A) do 481 Mg (10F2) i 485 (10F1A).  

Na obiekcie B korzonki z buraków były podawane stopniowo od 147 Mg (10WB)  

w pa�dzierniku do 606 Mg (12WB) w grudniu. 

Wysłodki buraczane 

 Wysłodki buraczane były podawane w pierwszym kwartale roku. Najmniej 

zaaplikowano w marcu i było to 114 Mg (3F1A) dla fermentora F1 oraz 152 Mg (3F2A) dla 

F2. Na instalacji B wysłodki równie� były podawane w pierwszym kwartale roku.  
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Ich ilo�� przez cały okres aplikacji była zbli�ona i wynosiły około 550 Mg  

w ka�dym miesi�cu.  

Pomiot kurzy 

 Materiał ten podawano tylko na obiekcie B, który był wyposa�ony w zbiornik wst�pny 

przystosowany do tego substratu, gdzie zamontowano zgarniacze do sedymentuj�cej piasku 

znajduj�cej si� w pomiocie. Materiał ten aplikowano w drugim kwartale roku w ilo�ciach 

około 600 Mg na miesi�c. 

5.4. Parametry analizowane podczas bada�

Analiza wybranych czynników technicznych i technologicznych miała da� odpowied�
na pyt: czy i w jakim stopniu mo�na na ich podstawie stwierdzi�, jaka b�dzie konwersja 

biomasy w metan (no�nik energii decyduj�cy o sukcesie ekonomicznym przedsi�wzi�cia).  

Masa wyprodukowanego metanu w instalacjach 

Wyprodukowany metan, jako jeden z najwa�niejszych składników mieszaniny 

biogazu, jest odpowiedzialny za jego kaloryczno��. Na ka�dej instalacji były urz�dzenia,  

mierz�ce obj�to�� wyprodukowanego biogazu oraz jego skład procentowy (obj�to�ciowy).  

Z pozyskanych danych wynika, �e najwi�ksze miesi�czne wahania w masie 

wyprodukowanego metanu nast�piły w kolejno�ci: na instalacji A, B i C, odpowiednio. 

Cz�stotliwo�� mieszania wsadu w fermentorach 

Wa�nym czynnikiem pracy instalacji biogazowej jest system mieszania.  

Wpływa on na równomierne rozło�enie wsadu w całej obj�to�ci fermentorów,  

w poszczególnych etapach rozkładu. Prawidłowe rozmieszczenie substratów w zbiorniku 

determinuje dostarczenie biomasy do aglomeratów fermentuj�cej flory bakteryjnej, które 

przekształcaj� materi� organiczn� w biogaz. Poprzez równomierne rozprowadzenie materiału 

wsadowego zachowana jest ci�gło�� procesu fermentacji, co pozwala na rozkład frakcji 

organicznych w kolejnych etapach procesu (hydroliza, kwasogeneza, octanogeneza  

i metanogeneza), do otrzymania mieszaniny gazów bogatej w metan. W biogazowni A 

mieszadła pracowały nierównomiernie. W pocz�tkowym okresie bada� tj. w lipcu czas pracy 

zajmował 20 min·h
-1

. W sierpniu wzrósł do ponad 40 min·h
-1

, a� do pracy ci�głej bliskiej  

60 min·h
-1

. Zakład B charakteryzował si� stabiln� prac� mieszadeł i wynosiło to  

od 30 min·h
-1

 (stycznia - czerwca) do 40 min·h
-1

 lipiec - grudzie�. Na instalacja C mieszadła 

pracowały od 50 – 60 min·h
-1

. 
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Zawarto�� suchej pozostało�ci w fermentorach  

  Obiekt A charakteryzował si� najwi�kszym uwodnieniem, gdzie warto�� suchej 

pozostało�ci nie przekroczyła 6,2% w całym okresie bada�. Na instalacji B sucha pozostało��
�redniomiesi�czna wynosiła 7%, natomiast w zakładzie C – w przedziale od 6,5 - 7%.  

Obci��enie obj�to�ciowe 

Biogazownia A charakteryzowała si� �redniomiesi�cznym nieregularnym 

aplikowaniem substratów. W zakładzie B wsad podawany był jednorodnie (za wyj�tkiem 

listopada). W instalacji C zadawanie materiału odbywało si� stabilnie.  

Hydrauliczny czas retencji 

Dla instalacji A czas retencji dla poszczególnych substratów był ró�ny.  

Zakład B charakteryzował si� stabilnym czasem retencji z niewielkimi odchyleniami. 

Natomiast obiekt C wykazywał, dla podawanych substratów, najstabilniejszy czas retencji.  

Sucha masa (sucha pozostało��) a czas pracy mieszadeł 

 W pocz�tkowym okresie bada� czas pracy mieszadeł dla zakładu A wynosił  

20 min·h
-1

. Wraz z upływem okresu eksploatacji zwi�kszano cz�stotliwo�� mieszania  

do 40 – 50 min·h
-1

, a maksymalna sucha pozostało��, do jakiej zag�szczono wsad, wyniosła   

od 5,78% do 6,18%. W ko�cowym etapie akwizycji danych mieszanie wydłu�yło si�  
do 60 min·h

-1
. Pozwoliło to na zwi�kszenie udziału suchej pozostało�ci do 6,5%. W instalacji 

B czas pracy mieszadeł był od 30 min·h
-1

 do 40 min·h
-1

, a maksymalna warto�� suchej masa 

wyniosła 7,8%. Na obiekcie C wsad mieszano 55 min·h
-1

 w przewa�aj�cym okresie,  

a maksymalna warto�� suchej pozostało�ci wyniosła 6,5%.  

Obci��enie obj�to�ciowe a hydrauliczny czas retencji 

 Dla instalacji A obci��enie obj�to�ciowe było nieregularne, co wpływało  

na hydrauliczny czas retencji substratów, który wyniósł od 45 do 90 dni. Obiekt B 

charakteryzował si� stabiln� retencj� substratów, która wynosiła �rednio 45 dni. Podczas 

bada� odnotowano jeden miesi�c, w którym proces fermentacji metanowej wydłu�ył si� do 65 

dni. Czas retencji dla zakładu C, w pierwszych dziewi�ciu miesi�cach, wynosił  

około 60 +/- 5 dni, natomiast w ostatnich 3 miesi�cach bada� – 50 dni.  

Obci��enie obj�to�ciowe a masa wyprodukowanego metanu 

Ilo�ci pozyskanego metanu powinny wskazywa� na efektywno�ci komór 

fermentacyjnych z jednostki obj�to�ci. Dla badanych instalacji nie zaobserwowano jednak 

bezpo�redniej zale�no�ci mi�dzy obci��eniem obj�to�ciowym a wzrostem produkcji metanu. 
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Dla obiektu A czas retencji nie przedkładał si� bezpo�rednio na mas� pozyskanego metanu, 

podobnie przedstawiaj� si� wyniki dla instalacji B i C. 

5.5. Wyznaczenie konwersji biomasy 

Wyznaczenie konwersji biomasy w metan w skali technicznej miało na celu 

zweryfikowanie efektywno�ci pracy badanych instalacji. Dostarczenie ka�dego substratu  

na teren biogazowni zwi�zane jest z kosztami, jakie ponosi inwestor. Materiałem 

pozostaj�cym po procesie fermentacji jest pulpa pofermentacyjna. Najcz��ciej 

zagospodarowanie masy pofermentacyjnej wi��e si� z jej transportem na pola, co generuje 

koszty. Dlatego te�, im mniej pofermentu zostanie wyprodukowane, tym obci��enia 

finansowe b�d� mniejsze. Nale�y zatem d��y� do jak najefektywniejszego wytworzenia 

metanu, z substratów dostarczonych na instalacj�.  

Warunki laboratoryjne 

W dalszych obliczeniach, w celu ograniczenia i powielania danych dla substratów 

pobieranych 4 krotnie z obiektów badawczych A, B i C  (kiszonka z kukurydzy – KK, 

recyrkulat - R, gnojowica – G), wyniki u�redniono i dodano liter� „�” do oznaczenia próbki.  

A) Wyznaczenie masy metanu otrzymanego w procesie fermentacji metanowej 

 Znaj�c zawarto�� procentow� (obj�to�ciow�) metanu wyliczono, jak� obj�to�� stanowi 

on w biogazie. W kolejnym kroku wyznaczono, ile wa�y metan z wyliczonej w poprzednim 

etapie obj�to�ci, dla ka�dego z analizowanych substratów. 

Z przeprowadzonych oblicze� wynika, �e najwi�ksz� mas� metanu uzyskano  

w kolejno�ci:  kiszonka z kukurydzy, korzonki z buraków, wysłodki buraczane, pomiot kurzy 

oraz gnojowica i recyrkulat.  

B) Wyznaczenie z wzorów elementarnych teoretycznej masy metanu 

 W celu wyznaczenia elementarnych wzorów chemicznych poszczególnych 

substratów, wykonano analiz� chemiczn� dla pierwiastków C, H, O, N i S. W nast�pnym 

kroku wyznaczono liczb� moli poszczególnych pierwiastków w celu sformułowania 

elementarnego wzoru chemicznego. Po wyznaczeniu liczby moli pierwiastków sformułowano 

wzory elementarne badanych substratów, które przedstawiono w tabeli 5.1. 

Nast�pnie wyliczono teoretyczn� potencjaln� ilo�� metanu, któr� mo�na pozyska�  
z ka�dej tony substratu wykorzystywanego w badaniach fermentacji metanowej. Otrzymane  

z wykonanych oblicze� warto�ci przedstawiono w tabeli 5.2. 
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Tabela 5.1.  Elementarne wzory badanych substratów 

L.p. Oznaczenie próbki Wzór elementarny 

1 KKA� C10,6H21O9N0,188S0,063

2 RA� C0,4H0,9O0,4N0,015S0,001

3 KBA C7,8H15,6O7,2N0,033S0,007

4 WBA C6,8H10,4O5,1N0,185S0,05

5 KKB� C11,3H22,4O9,6N0,2S0,067

6 GB� C0,9H2,6O0,8N0,034S0,019

7 KBB C7,6H15,2O7,0N0,032S0,006

8 WBB C6,1H9,3O4,5N0,166S0,045

9 PKB C8,3H17,9O7,3N0,39S0,06

10 KKC� C10,2H20,2O8,7N0,18S0,06

11 GC� C0,8H1,8O0,7N0,031S0,017

Tabela 5.2. Teoretyczna masa metanu mo�liwa do uzyskania ze składu 

stechiometrycznego [kg/Mg �.m.] 

L.p. 
Oznaczenie 

próbki 

Teoretyczna masa metanu mo�liwa do uzyskania ze składu 

stechiometrycznego [kg·Mg
-1 �. m.] 

1 KKA� 89,20 

2 RA� 3,79 

3 KBA 65,01 

4 WBA 53,53 

5 KKB� 95,45 

6 GB� 7,01 

7 KBB 63,26 

8 WBB 48,26 

9 PKB 70,66 

10 KKC� 86,24 

11 GC� 6,81 

C) Wyznaczenie konwersji biomasy w skali laboratoryjnej 

Znaj�c teoretyczn� mas� metanu mo�liw� do uzyskania z substratu oraz otrzyman�  
w laboratorium, w dalszej kolejno�ci mo�na wyznaczy� laboratoryjny stopie� konwersji 

biomasy  (tabela 5.3). 
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Tabela 5.3. Laboratoryjny stopie� konwersji biomasy poszczególnych substratów – 

konwersja biomasy w laboratorium 

L.p. 
Oznaczenie 

próbki 
Konwersja biomasy w laboratorium dla ka�dego substratu 

1 KKA� 0,68 

2 RA� 0,50 

3 KBA 0,51 

4 WBA 0,64 

5 KKB� 0,74 

6 GB� 0,93 

7 KBB 0,61 

8 WBB 0,56 

9 PKB 0,27 

10 KKC� 0,71 

11 GC� 0,71 

W celu zweryfikowania zale�no�ci pomi�dzy zawarto�ci� w�gla w substracie,  

a  mas� metanu przedstawian� w przeliczeniu na mas� �wie�� i organiczn�, wyznaczono 

współczynnik korelacji Pearsona. Otrzymane współczynniki determinacji wskazuj�,  
�e wykazywanie zale�no�ci mi�dzy mas� metanu pozyskanego w procesie fermentacji 

metanowej, a zawarto�ci� w�gla wyra�an� w suchej masie organicznej lub �wie�ej, wskazuje 

na zasadno�� podawania składu w drugiej (�wie�a masa), poniewa� współczynnik ten wyniósł 

84%, a w przypadku pierwszym 32% (sucha masa organiczna).  

Weryfikacji poddano zasadno�� wyznaczania teoretycznej masy metanu, przy 

wykorzystaniu elementarnych wzorów stechiometrycznych, w stosunku do uzyskanej masy 

metanu w warunkach laboratoryjnych. Metoda wyznaczania teoretycznej masy metanu, na 

podstawie elementarnego składu chemicznego głównych pierwiastków biomasy (C, H, O, N, 

S), pozwala na okre�lenie z du�� dokładno�ci� ilo�ci metanu mo�liwej do uzyskania z danego 

substratu. (Teoretyczne wyznaczanie masy metanu ze składu stechiometrycznego ma 

zasadnicz� przewag� nad laboratoryjn�, gdy� jest ta�sze a czas bada� krótszy).  

Współczynnik determinacji (R
2
) wyniósł 84%.  

Warunki techniczne 

A) Wyznaczenie masy metanu w poszczególnych kwartałach 

W pierwszym etapie wyznaczono mas� metanu, któr� wyliczono na podstawie obj�to�ci 

biogazu i jego składu procentowego (obj�to�ciowego), w odniesieniu do poszczególnych 

miesi�cy.  

 Z przeprowadzonych bada� wynika, �e ilo�ci otrzymanego metanu ró�ni� si�  
w poszczególnych okresach. Dla instalacji A najmniejsz� mas� metanu uzyskano w marcu, 

kwietniu i maju, natomiast najwi�cej było to w okresie pa�dziernika, listopada i grudnia. 

Obiekt B charakteryzował si� mniejszymi wahaniami w produkcji w całym okresie akwizycji 
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danych. Najmniejsze ilo�ci otrzymano w listopadzie, a najintensywniej metan wytwarzany  

był w kwietniu i maju. Biogazownia C stanowiła najbardziej stabilny zakład. Wahania były  

w granicach 10%.  

B) Wyznaczenie masy metanu dla ka�dego substratu 

Kolejny etap to wyznaczenie masy metanu przypadaj�cej dla ka�dego substratu z tony 

�wie�ej masy. Polega na wyliczeniu cz�stkowej masy metanu (do oblicze� korzysta si�  
z masy metanu wyznaczonej w laboratorium dla ka�dego substratu) dla poszczególnych 

surowców ak wykorzystywanych w danej lokalizacji z całkowitej uzyskanej masy metanu. 

Wyznacza si� ze wzoru 5.1. 

                                                �� �
��������	


� ������������
�
���

                                                   (5.1) 

gdzie: 

a – cz�stkowa masa metanu uzyskana na instalacji z tony substratu [kg·Mg
-1 �. m.], 

k – kolejny substrat, 

MMak – masa metanu z substratu ak otrzymana w warunkach laboratoryjnych [kg·Mg
-1�.m.], 

MMzt – masa metanu uzyskana w zakładzie z  w okresie t [Mg], 

Ak�.m. – masa substratu k zaaplikowana do zakładu z w okresie t [Mg �.m.], 

MMkL – masa metanu z substratu k otrzymana w warunkach laboratoryjnych [kg·Mg
-1�.m.] 

Z oblicze� wynika, �e ilo�ci metanu uzyskane w skali technicznej z tony �wie�ej masy 

poszczególnych substratów były ni�sze ni� te, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. 

  

C) Wyznaczenie konwersji biomasy w skali technicznej. 

Po wyliczeniu ilo�ci metanu przypadaj�cego na ton� �wie�ej masy ka�dego substratu, 

wyznaczono stopie� konwersji biomasy w metan w  warunkach technicznych, w odniesieniu 

do teoretycznej masy metanu mo�liwej do uzyskania z ka�dej tony substratu.  

Na rysunku 5.4. przedstawiono stopie� konwersji biomasy. Konwersj� biomasy mo�na 

wyrazi� w procentach lub ułamka. 

Ostatnim etapem jest wyznaczenie współczynnika korekcji biochemicznego potencjału 

metanogennego (WKBPM). Jest to stosunek konwersji biomasy w skali technicznej  

do konwersji biomasy w warunkach laboratoryjnych, odniesiony w obu przypadkach  

do teoretycznego potencjały metanogennego substratu.  

Na podstawie współczynnika korekcji biochemicznego potencjału metanogennego 

(WKBPM) stwierdzono, �e badania laboratoryjne, pod k�tem produkcji metanu z materiału 

wsadowego, były zawy�one w stosunku do ilo�ci metanu uzyskiwanego w warunkach 

technicznych. Ró�nice te dotyczyły ka�dego substratu. W ró�nych okresach pracy 

(kwartałach) WKBPM był dla kiszonki z kukurydzy z obiektu A od 4% do 12%, B od 8%  

do 20 % i C od 3% do 10%. Dla recyrkulatu ró�nice wynosiły od 3% do 5%, gnojowicy  

z zakładu B było to od 8% do 20% i C od 2% do 9%. Kolejne materiały równie� wykazywały 



dr in�. Krzysztof Pilarski Autoreferat  18 

ró�nice. Dla korzonków z buraków z zakładu A było to 3,5%, a dla B wyniosło około 20%. 

Ró�nica dla wysłodków buraczanych z biogazowni A wynosiła 5%, a z B – 13%. Natomiast  

dla pomiotu kurzego z instalacji B – 9%. Współczynnik korekcji biochemicznego potencjału 

metanogennego (WKBPM) w okresie bada� przedstawiono na rysunku 5.5. 

Rysunek 5.4.  Konwersja substratów w metan w skali technicznej [%] 

Rysunek 5.5. Współczynnik korekcji biochemicznego potencjału metanogennego (WKBPM). 
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6. DYSKUSJA I WNIOSKI 

Biochemiczny potencjał metanogenny substratów (kiszonki z kukurydzy, gnojowicy, 

recyrkulatu, korzonków i wysłodków z buraków oraz pomiotu kurzego) wykorzystywanych  

w badaniach laboratoryjnych był porównywalny z danymi literaturowymi  

[Schattauer i in., 2006; Fugol i in., 2010; Owczuk i in., 2013; J�drejek i in., 2016;  

Sadecka i in., 2016b]. Wyniki dotycz�ce ilo�ci uzyskanego metanu w literaturze przedmiotu 

s� przedstawiane w przeliczeniu na �wie�� mas�, such� mas� i such� mas� organiczn�.  
Z przeprowadzonych bada� wynika, �e najbardziej dokładne dane dotycz�ce metanogennego 

potencjału biochemicznego poszczególnych substratów, uzyskuje si� przedstawiaj�c  

je w odniesieniu do �wie�ej masy. Ponadto literatura przedmiotu wskazuje, �e bardzo 

wa�nym parametrem jest dobowe obci��enie fermentorów mas� organiczn�. Parametr ten 

wskazuje, ile kilogramów materii organicznej, nale�y poda� na obj�to�� 1 m³ fermentora 

[Scholwin i in., 2006]. Parametr ten ma bezpo�redni zwi�zek z ilo�ci� dostarczanej materii 

organicznej do fermentorów i wpływa na przebieg poszczególnych etapów procesu 

fermentacji metanowej. Warto�� materii organicznej nie powinna przekroczy�  
14 kg s. m. o.·(m

3
·doba)	¹. Na badanych obiektach w �adnym przypadku nie doszło do 

przekroczenia obci��enia dobowego. Na instalacji A obci��enie obj�to�ciowe nie 

przekraczało 7 kg s. m. o.·(m
3
·doba)	¹, mimo to obserwowano spadki wydajno�ci w produkcji 

metanu. Na obiekcie C maksymalne obci��enie, w najefektywniejszych okresach pracy, było 

na poziomie 7,3 kg s. m. o.·(m
3
·doba)	¹. Niskie dobowe obci��enia sprzyjaj� jednak dobrej 

konwersji biomasy w metan, poniewa� wydłu�a si� hydrauliczny czas retencji substratów, 

znajduj�cych si� wewn�trz komór fermentacyjnych, który zale�y od składu chemicznego 

materii organicznej. Istotny jest równie� czas mieszania materiału wsadowego, ze wzgl�du na 

dokładne rozprowadzenie w całej obj�to�ci komór fermentacyjnych, �wie�ego materiału 

zadanego do bioreaktora. Bakterie z powodu wi�kszej swojej g�sto�ci, osadzaj� si� na dole 

zbiornika, podczas gdy podawana �wie�a frakcja biomasy ma tendencj�  
do gromadzenia si� w górnej warstwie. W takim przypadku obserwuje si� znaczne 

ograniczenie kontaktu mi�dzy substratem a mikroorganizmami, co powoduje wydłu�enie 

czasu rozkładu. Unosz�ca si� biomasa na powierzchni mo�e prowadzi� do tworzenia si�
ko�uchów i utrudnia� przepuszczanie gazów. Z tego powodu nale�y regularnie miesza�
zawarto�� bioreaktora, poniewa� zapewnia to odpowiedni kontakt bakterii z podawanym 

substratem. Jednocze�nie nale�y uwa�a�, aby mieszanie, ze wzgl�du na tworz�ce si� skupiska 

bakterii metanogennych, nie było zbyt intensywne. Szczególnie bakterie octowe i metanowe 

tworz� zwarte aglomeraty, które maj� zasadniczy wpływ na wydajno�� fermentacji 

metanowej [Maurer i in., 1980; Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, 2006].  

 W zwi�zku z wyst�powaniem szeregu zale�no�ci w instalacjach biogazowych  

w procesie fermentacji metanowej i brakiem danych literaturowych dotycz�cych konwersji 

biomasy w skali technicznej wprowadzono autorski współczynnik korekcji biochemicznego 

potencjału metanogennego (WKBPM) – który, jak si� okazało w efekcie przeprowadzonych 

bada�, pozwala na diagnostyk� pracy instalacji w okre�lonych interwałach czasowych 

oraz umo�liwia na dokładniejsze wskazanie zapotrzebowania na poszczególne substraty 

wykorzystywane w biogazowni. W tym celu przeprowadzono badania laboratoryjne 

biochemicznego potencjału metanogennego, dokonano analiz chemicznych pod k�tem 



dr in�. Krzysztof Pilarski Autoreferat  20 

zawarto�ci w�gla, wodoru, tlenu, azotu i siarki poszczególnych substratów. Analiza 

elementarna umo�liwiła na sformułowanie elementarnych wzorów chemicznych, za pomoc�
których mo�na było wyznaczy� teoretyczny biochemiczny potencjał metanogenny 

analizowanych materiałów co z kolei, jak wykazały badania mo�e by� wykorzystane  

do zaprojektowania instalacji w skali technicznej. 

Wprowadzony współczynnik (WKBPM) miał na celu zweryfikowanie stopnia 

rozkładu biomasy w skali technicznej do otrzymywanych wyników laboratoryjnych. 

Wyznaczenie współczynnika pozwoliło na weryfikacj� pracy instalacji w aspekcie rozkładu 

materii organicznej w metan w porównaniu z warunkami laboratoryjnymi,  

w których nie obserwuje si� tyle zale�no�ci, co w skali technicznej. Wprowadzony 

dodatkowy parametr w formie współczynnika pozwolił wskaza� instalacj�, która 

najefektywniej przetwarzała biomas� w odniesieniu do warunków laboratoryjnych. 

Wykorzystane chemiczne modele substratów, poddanych procesowi fermentacji metanowej  

w analizowanych lokalizacjach, umo�liwiły weryfikacj� biochemicznego potencjału 

metanogennego otrzymywanego w badaniach laboratoryjnych. Za pomoc� wzorów 

chemicznych i bada� laboratoryjnych okre�lono potencjaln� ilo�� metanu, któr� otrzymuje si�
z danego substratu. Pozwoliło to na dokładniejsz� analiz� efektywno�ci pracy instalacji  

w skali technicznej. 

 W lokalizacji A ilo�� uzyskanego metanu z poszczególnych substratów zbli�ona była 

do warunków laboratoryjnych gdzie współczynnik korekcji biochemicznego potencjału 

metanogennego był najni�szy. Wi�ksze ró�nice pomi�dzy ilo�ci� metanu uzyskan� w skali 

laboratoryjnej a techniczn� były w instalacji C. Natomiast dla biogazowni B współczynnik 

korekcji okazał si� najwy�szy, co skutkowało najmniejsz� produkcj� metanu w skali 

rzeczywistej w odniesieniu do warunków laboratoryjnych.  

 Podsumowuj�c, przedstawione rozwi�zanie w formie współczynnika korekcji 

biochemicznego potencjału metanogennego mo�e słu�y�, jako system diagnozuj�cy instalacj�
fermentacji metanowej w okre�lonym (wybranym) interwale czasowym, jak równie� mo�e 

by� wykorzystane do weryfikacji biochemicznego potencjału metanogennego poszczególnych 

substratów. Wprowadzenie omawianego współczynnika (WKBPM), co nale�y podkre�li�, 
stanowi nowo��, zarówno w �wietle polskich, jak i zagranicznych doniesie�
literaturowych i jest znacz�ce, tak samo z naukowo-badawczego punktu widzenia, 

jak i ze wzgl�dów praktycznych.
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7. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo-badawczych 

7.1. Działalno�� prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora 

Po dwóch latach pracy w bran�y spo�ywczej w firmie zajmuj�cej si� dystrybucj�
przetworzonych tłuszczów zwierz�cych, podj�łem nauk� w ramach Studium Doktoranckiego 

przy Wydziale Rolnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Realizacj� mojej pracy 

doktorskiej rozpocz�łem w Instytucie In�ynierii Rolniczej pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. 

in�. Adama Krysztofiaka. Powrót do nauki i rozpocz�cie bada� naukowych stanowił punkt 

zwrotny w mojej karierze zawodowej. Podj�te przeze mnie w ramach pracy doktorskiej 

działania badawcze, dotyczyły tematyki zwi�zanej z odnawialnymi �ródłami energii,  

które skupiły si� na biopaliwach ciekłych w aspekcie ich zastosowania do silników. 

Szczególne moje zainteresowania wzbudziły biopaliwa, wytwarzane na bazie olejów 

ro�linnych oraz estry metylowe i etylowe, jako alternatywne paliwo do zasilania silników  

z zapłonem samoczynnym. Podj�ta przez ze mnie tematyka jest nadal aktualna i realizowana  
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w renomowanych o�rodkach badawczych w Polsce i na �wiecie, poniewa� dotyczy zagadnie�
zwi�zanych z no�nikami energii, które s� strategiczne dla ka�dego Pa�stwa. Ponadto nale�y 

podkre�li�, �e zagadnienia odnawialnych �ródeł energii wpisuj� si� w program zwi�zany  

z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych mi�dzy innymi dwutlenku w�gla oraz 

dywersyfikacj� �ródeł energii strategicznie, wa�nych dla rozwoju polskiej gospodarki i Unii 

Europejskiej. W centrum uwagi Komisji Europejskiej znajduje si� równie� transport, który 

odpowiada za około 21% emisji szkodliwych gazów cieplarnianych w Europie. 

Wprowadzona 8 maja 2003 roku dyrektywa o biopaliwach zobowi�zała pa�stwa 

członkowskie Unii Europejskiej do stosowania biopaliw jako dodatku do paliw kopalnych, 

głównie w formie estrów metylowych lub etylowych do oleju nap�dowego i etanolu  

do etyliny. Podejmuj�c tematyk� badawcz� w zakresie biopaliw ciekłych, brałem tak�e pod 

uwag� wykorzystanie innych no�ników energii. W celu realizacji pracy doktorskiej skupiłem 

si� na oleju ro�linnym – rzepakowym, który jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce. 

Zastosowanie oleju ro�linnego, bezpo�rednio jako paliwa, napotyka na trudno�ci ró�nej 

natury, w tym równie� technicznej.  

W odniesieniu  do oleju rzepakowego, podstawow� granic� jego stosowania, jako paliwa 

silnikowego, jest wysoka lepko�� w dolnym zakresie temperatur. Jedynym, stosowanym 

sposobem zmniejszenia lepko�ci, w czasie podj�cia przeze mnie bada�, było podgrzewanie 

oleju ro�linnego w układzie zasilania, co wymagało jednak modyfikacji tego układu. Aby 

unikn�� wspomnianych modyfikacji, w pracy doktorskiej – w celu obni�enia lepko�ci oleju 

rzepakowego – wykorzystałem dodatki chemiczne, które przyniosły niezwykle korzystne 

rezultaty.  Do realizacji bada�, jako zwi�zki chemiczne obni�aj�ce lepko�� oleju ro�linnego, 

wykorzystałem ogólnie dost�pne depresatory, które ró�ni�ce si� składem chemicznym.  

Pierwsze wykonane przeze mnie badania eksperymentalne, zwi�zane były   

z realizacj� pracy magisterskiej pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. in�. Aleksandra 

Ciszewskiego. Polegały one na ocenie efektywno�ci procesu galwanicznego cynkowania.  

W tym celu do k�pieli alkalicznej dodawano sole amoniowe, których zadaniem było 

zweryfikowanie tezy reprezentowanej przez Franklina i jego współpracowników,  

mówi�cej o tym, �e stosowanie soli czterobutyloaminowej w k�pielach alkalicznych jest 

zasadne i przynosi popraw� jako�ci otrzymywanych powłok, w tym powłok stosowanych  

w przemy�le motoryzacyjnym, stoczniowym, spo�ywczym, budowy maszyn, jak i powłok 

przedmiotów codziennego u�ytku. 

W trakcie trwaj�cych 4 lata studiów doktoranckich zrealizowałem pełen program zaj��. 
Ponadto byłem zatrudniony na stanowisku Instruktora w Instytucie In�ynierii Rolniczej na 

Wydziale Rolniczym, gdzie realizowałem przedmioty: transport rolniczy, biopaliwa i smary, 

silniki i ci�gniki rolnicze oraz prowadziłem zaj�cia w ramach praktyk studenckich. Ponadto, 

w trakcie tym byłem uczestnikiem szkół metodologii nauk, konferencji oraz szkole�
zwi�zanych z odnawialnymi �ródłami energii.   

Po obronie pracy doktorskiej w roku 2007 rozpocz�łem z dniem 01.10.2007 prac�  
w Instytucie In�ynierii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie realizuj� swoje 

zainteresowania naukowe, implementuj�c nowoczesne rozwi�zania odnawialnych �ródeł 

energii w bran�y rolniczej, zwi�zane z zagadnieniami in�ynierii mechanicznej  

i ochrony �rodowiska. 
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7.2. Działalno�� prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora, stopniowo zacz�łem rozszerza� swoje działania  

w obszarze zagadnie� zwi�zanych z in�ynieri� rolnicz�, mechaniczn�, powi�zan� z ochron�
�rodowiska, produkcj� rolnicz� i gospodark� odpadami. Bod�cem dla poszerzenia zakresu 

bada� było dla mnie pojawienie si� nowych mo�liwo�ci dla rozwoju odnawialnych �ródeł 

energii. Ponadto, tematyka zwi�zana z produkcj� biopaliw ciekłych zaczynała boryka� si�  
z problemami zwi�zanymi z gospodark� odpadami.  

Zwi�kszona produkcja biopaliw ciekłych generowała coraz wi�ksz� ilo�� odpadów, któr�
nale�ało odzyskiwa� zgodnie z polityk� zrównowa�onego rozwoju. Natomiast przyst�pienie 

Polski do Unii Europejskiej, spowodowało zaostrzenie przepisów zwi�zanych  

z ochron� �rodowiska i wprowadzenie dyrektywy azotanowej. Wymienione kwestie stały si�
dla mnie bod�cem do podj�cia bada�, zwi�zanych z technologiami odzysku odpadów 

powstaj�cych z biopaliw ciekłych. Kolejne problemy badawcze zrodziły si� przy 

zagadnieniach zwi�zanych z opracowywaniem technologii dotycz�cych zagospodarowania 

odpadów. W zwi�zku z tym kolejn� tematyk�, któr� podj�łem były zagadnienia zwi�zane  

z pulp� pofermentacyjn� powstał� w technologiach odzysku odpadów z biopaliw ciekłych 

oraz jej wpływem na gleb�. Realizacja niniejszych tematów badawczych nast�powała  

w bezpo�redniej współpracy z gospodark�. Fakt ten generował kolejne zagadnienia badawcze, 

które polegały na optymalizacji pracy instalacji biogazowych w skali technicznej i pozwoliły 

na odbycie sta�ów, w celu poszerzenia wiedzy praktycznej, któr� zaadoptowałem do celów 

badawczych i wdro�enia innowacyjnych rozwi�za� do gospodarki. Szereg moich kontaktów  

z gospodark� oraz poszerzanie wiedzy i umiej�tno�ci badawczych, przyczyniły si� do 

wykonania licznych prac zleconych przez przemysł i realizowanych na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. 

Po uzyskaniu stopnia doktora moja działalno�� naukowo-badawcza skupiła si� na 

nast�puj�cych zagadnieniach: 

a. mo�liwo�ci zastosowania olejów ro�linnych jako paliwa do zasilania silników  

z zapłonem samoczynnym, 

b. technologie odzysku odpadów z wytwarzania biopaliw ciekłych i gazowych, 

c. ocena warto�ci nawozowej i wpływu na gleb� pulpy pofermentacyjnej powstałej  

w procesie wytwarzania biogazu, z wykorzystaniem ró�nych substratów organicznych, 

d. optymalizacja pracy instalacji biogazowej w skali technicznej,  pod k�tem jak 

najefektywniejszej konwersji materii organicznej w biometan. 

a) Mo�liwo�ci zastosowania olejów ro�linnych jako paliwa do zasilania silników  

z zapłonem samoczynnym 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, kontynuowałem działalno�� naukow�
zwi�zan� z tematem mojej dysertacji. Polegało ona głownie na opracowaniu manuskryptów,  

na podstawie nieopublikowanego podczas realizacji pracy doktorskiej materiału badawczego, 
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jak równie� uzupełnieniu niezb�dnych analiz. Zale�ało mi, jak równie� Promotorowi mojej 

pracy doktorskiej, Panu prof. dr. hab. in�. Adamowi Krysztofiakowi, na opublikowaniu, 

naszym zdaniem, cennych wyników bada�. Pierwszy artykuł powstał i ukazał si� w 2009 roku 

(Zał. 3: II.D.1). Dotyczył on charakterystyki oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania 

ci�gnikowych silników z zapłonem samoczynnym. W pracy dokonano przegl�du literatury, 

który dowiódł, i� stosowanie surowego oleju rzepakowego, estrów metylowych oleju 

rzepakowego, jak i ich mieszanin z olejem nap�dowym, w silnikach z zapłonem 

samoczynnym, jest technicznie mo�liwe. Nale�y doda�, �e najwa�niejszym problemem 

zastosowania paliw pochodzenia ro�linnego, w 2009 roku, był problem ekonomiczny. 

Kolejny artykuł (Zał. 3. II.D.5) dotyczył wpływu dodatków chemicznych na wła�ciwo�ci 

fizyczne oleju rzepakowego. Celem pracy było zbadanie mo�liwo�ci zastosowania wybranych 

depresatorów do obni�enia lepko�ci oleju rzepakowego w wybranym zakresie temperatur. 

Praca wymagała okre�lenia skuteczno�ci działania wybranych depresatorów w zakresie 

eksploatacyjnych temperatur pracy silników, z zapłonem samoczynnym. Trzeci artykuł, który 

powstał na bazie bada� zwi�zanych z doktoratem, dotyczył zastosowania modelowania 

neuronowego do analizy wpływu depresatorów na lepko�� surowego oleju rzepakowego (Zał. 

3. II.D.4). W pracy tej wykorzystano metody modelowania neuronowego do predykcji 

lepko�ci kinematycznej surowego oleju rzepakowego, po zastosowaniu wybranych 

depresatorów przeznaczonych do oleju nap�dowego. Badania przeprowadzono dla pi�ciu 

depresatorów dost�pnych na rynku krajowym: Diesel Skydd, Xeramic, STP, Shell, Bioline 

oraz alkoholu izopropylowego. Model neuronowy wytworzono w programie Statistica v7.1.  

i ostatecznie oparto go na sieci czterowarstwowej MLP z trzema wej�ciami oraz jednym 

wyj�ciem 3:8-30-11-1:1. Przeprowadzona analiza modelowania pozwoliła na okre�lenie 

szczegółowych informacji, wpływaj�cych na predykcj� oraz wskazanie parametrów, 

wpływaj�cych na dokładno�� modelu. Wykonanie modelowanie umo�liwia znaczne 

zmniejszenie kosztów prowadzonych bada� laboratoryjnych. 

b) Technologie odzysku odpadów z wytwarzania biopaliw ciekłych i gazowych 

Zatrudnienie mojej osoby w Instytucie In�ynierii Rolniczej na stanowisku naukowo- 

badawczym, pozwoliło mi poszerzy� znacznie zakres moich zainteresowa�. Podj�te badania 

skoncentrowały si� na procesie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. W zwi�zku 

z tym w lipcu 2008 roku zło�yłem wniosek o grant do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wy�szego pt. „Technologie odzysku odpadów z wytwarzania biopaliw ciekłych i gazowych”. 

W kolejnym roku został mi on przyznany i zostałem jego kierownikiem (N N313 050036).

Podczas realizacji projektu, skupiłem si� na potrzebie rozwi�zywania problemów w obszarze 

odnawialnych �ródeł energii. Przy produkcji biopaliw ciekłych (biodiesla, bioetanolu)  

oraz gazowych (biogazu) powstaj� odpady, takie jak m.in.: gliceryna, makuchy, wywary  

i pulpa pofermentacyjna. Zagospodarowanie wy�ej wymienionych odpadów, zgodnie  

z literatur� prawa, przysparza pewne problemy. Z tego te� powodu, naukowym celem 

projektu było kompleksowe zbadanie tlenowych, beztlenowych oraz mieszanych technologii 

zagospodarowania odpadów, powstaj�cych przy produkcji biopaliw ciekłych i gazowych oraz 

ich ocena pod wzgl�dem efektywno�ci, stopnia oddziaływania na �rodowisko, zwłaszcza pod 

k�tem emisji gazowych, a tak�e kosztów i mo�liwo�ci wdro�enia na szersz� skal�. Podczas 
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realizacji projektu zajmowałem si� nast�puj�cymi zagadnieniami: ocena oddziaływania na 

�rodowisko badanych technologii, emisje gazowe oraz wyst�powanie odcieków. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie niezwykle cennej wiedzy na temat odzysku 

odpadów w technologii kompostowania i fermentacji metanowej. Pozyskana wiedza 

pozwoliła na przedstawienie szeregu publikacji naukowych, które były i s� pomocne wielu 

firmom i wła�cicielom gospodarstw rolnych, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 

zwłaszcza na du�� skal�. W wyniku realizacji projektu i innych bada� w obszarze 

odnawialnych �ródeł energii zredagowano kilka interesuj�cych artykułów. Jednym z nich był 

artykuł (Zał. 3. II.D.7), który dotyczył mo�liwo�ci wykorzystania wywaru gorzelnianego jako 

substratu w biogazowni rolniczej. Badania wykazały, �e wywar gorzelniany, w technologii 

fermentacji metanowej, w zasadniczy sposób wpływa na efektywno�� procesu, która 

bezpo�rednio zale�y od jego zawarto�ci w fermentowanej mieszanie. Kolejna praca, która 

powstała w ramach bada� zwi�zanych z przewarzaniem odpadów, dotyczyła perspektyw 

wytwarzania biogazu pod k�tem jego analizy jako�ciowej i ilo�ciowej (Zał. 3. II.D.6.) Celem 

tej pracy było przekazanie wiedzy na temat efektywno�ci procesu fermentacji metanowej, 

prowadzonej z udziałem odpadów organicznych. W przeprowadzonych badaniach 

wykorzystano m.in. pulp� celulozow�, która okazała si� inhibitorem przemian 

biochemicznych, zachodz�cych podczas procesu. Po do�wiadczeniach prowadzonych z 

udziałem substratów o ró�nej jako�ci, powstał artykuł, w którym dokonano oceny 

efektywno�ci wykorzystania odpadów z produkcji biopaliw, jako substratu w biogazowni 

(Zał. 3. II.D.3.) W artykule tym poruszono temat zwi�zany z wykorzystaniem gliceryny, 

powstaj�cej w procesach przetwarzania olejów ro�linnych w reakcjach estryfikacji. Badania 

wykazały, �e problematyczna gliceryna, w przemy�le przetwórstwa biopaliw ciekłych, jest 

bardzo korzystnym (wysokoenergetycznym) substratem dla produkcji biogazu. Podczas 

realizacji bada�, w pocz�tkach mojej kariery naukowej, skupiłem si� równie� na 

technologiach zwi�zanych z kompostowaniem i okre�leniem parametrów wpływaj�cych na 

ten proces. Na podstawie przeprowadzonych bada� powstał artykuł (Zał. 3. II. D.2.), który 

dotyczył bezpo�rednio warunków kompostowania. Materiał ten wskazuje na najbardziej 

istotne parametry niezb�dne dla prawidłowego przebiegu procesu kompostowania, jakimi s�: 
odpowiednie przygotowanie substratu organicznego, odpowiednia ilo�� dostarczanego tlenu 

do pryzm oraz skład chemiczny rozkładanego materiału. W trakcie realizacji grantu badania 

prowadzone były tak�e pod k�tem charakterystyki mikrobiologicznej. W pracy  

(Zał. 3. II. A.2 i D.9.) przedstawiono zagadnienia zwi�zane z dynamik� rozwoju bakterii 

heterotroficznych, grzybów ple�niowych, promieniowców bakterii z rodzaju Salmonella, jak 

równie� z rodziny Enterobacteriaceae. Ponadto, badanie przeprowadzono pod k�tem �ywych 

jaj paso�ytów jelitowych ATT (Ascaris spp., Trichuris spp., Toxocara spp.). W badaniach 

zastosowano słom� pszenn�, kukurydzian�, łubinow�, trociny oraz gliceryn� rafinowan�. 
Przedstawione w publikacji wyniki wskazały, i� proces kompostowania przyczynia si� do 

zmniejszenia pewnych grup bakterii, a otrzymane komposty spełniaj� normy sanitarne, 

zgodne z rozporz�dzeniem Ministra i Rolnictwa i Rozwoju wsi (2008) oraz z przepisem 

Komisji (EC) Nr 185/2007 z 20 lutego 2007 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie  (WE) nr 809/2003 

oraz (WE) nr 810/2003, w zakresie przedłu�enia okresu obowi�zywania �rodków 

przej�ciowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporz�dzenia (WE)  

nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.      
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Ponadto, w dalszym ci�gu prowadziłem badania w zakresie przetwarzania odpadów 

pochodz�cych z produkcji biopaliw, z wykorzystaniem ró�nych substratów. W efekcie 

powstały kolejne publikacje naukowe, w których poruszana tematyka, zwi�zana była  

z wydajno�ci� ró�norodnych mieszanin organicznych (gnojowica bydl�ca i �wi�ska  

z dodatkiem gliceryny, buraki cukrowe, serwatka i in.) (Zał. 3. II.D.10.). Problemy badawcze 

głównie dotyczyły zagospodarowania odpadów. Zasadniczo poszukiwałem nowych 

materiałów,  

w celu dywersyfikacji substratów organicznych, które potencjalnie mogły by� zastosowane  

w technologiach fermentacji metanowej i kompostowania.  

c) Ocena warto�ci nawozowej i wpływu na gleb� pulpy pofermentacyjnej powstałej  

w procesie wytwarzania biogazu, z wykorzystaniem ró�nych substratów organicznych  

W trakcie realizacji bada�, w roku 2010, nad efektywnym wykorzystaniem odpadów 

organicznych w procesie fermentacji metanowej, nawi�załem współprac� z Szkoł� Główn�
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W rezultacie pojawił si� kolejny obszar moich 

zainteresowa� badawczych, zwi�zany z nawo�eniem i jego wpływem na gleb�. W wyniku 

współpracy zło�yłem grant do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego pod tytułem 

„Ocena warto�ci nawozowej i wpływu na gleb� pulpy pofermentacyjnej powstałej w procesie 

wytwarzania biogazu z wykorzystaniem ró�nych substratów organicznych”, który otrzymałem 

i którego zostałem kierownikiem (N N313 432539). W tym obszarze badawczym,  

wraz z zespołem, skupiali�my si� na badaniu ró�nych rodzajów pulpy pofermentacyjnej, 

powstaj�cej w procesie fermentacji metanowej, pod k�tem nawozowym. Przeprowadzone 

badania zostały opublikowane w czasopismach naukowych. W pracy (Zał. 3. II.D.40.) zostały 

poruszone zagadnienie zwi�zane z ocen� nawozow� pulp pofermentacyjnych powstałych na 

bazie ró�nych substratów. Dokonano szerokiej analizy składu chemicznego poszczególnych 

próbek pulpy pofermentacyjnej oraz uzyskanych na jej bazie kompostów. Kolejny artykuł 

(Zał. 3. II.D.45.) był kontynuacj� omawianego zagadnienia. W pracy tej przedstawiono 

wyniki warto�ci nawozowej uzyskanych pofermentów i kompostów na bazie 

dwuczynnikowego do�wiadczenia wazonowego z upraw� tymotki ł�kowej, w układzie 

zrandamizowanym, w czterech powtórzeniach. W do�wiadczeniu zbadano wpływ ró�nych 

dawek pulpy pofermentacyjnej oraz kompostów na wła�ciwo�ci chemiczne gleb, w tym na 

zawarto�� metali ci��kich i wybranych makroelementów. Otrzymane wyniki wskazuj�, �e 

odzysk odpadów w procesach fermentacji metanowej i kompostowania pozytywnie wpływa 

na wła�ciwo�ci gleby, jak równie� na konieczno�� analizy pochodzenia odpadów oraz ich 

jako�ci, gdy� nie zawsze otrzymana pulpa czy kompost korzystnie b�d� wpływa� na plon 

ro�lin (w do�wiadczeniu pulpa na bazie gliceryny przyczyniła si� do obni�enia plonu suchej 

masy tymotki ł�kowej). W trakcie realizacji prac badawczych zajmowałem si� równie�
zagadnieniami zwi�zanymi z opłacalno�ci� opracowywanych technologii, które zostały 

przedstawione w artykule (Zał. 3. II.D.11). W pracy przedstawiono wpływ odległo�ci 

transportowej na wydajno�� pracy agregatów i koszty zagospodarowani pulpy 

pofermentacyjnej w biogazowni rolniczej o mocy 1 MWel. Analizie poddano trzy wozy 

asenizacyjne, które ró�niły si� sposobem rozlewu pulpy pofermentacyjnej.  
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d) Optymalizacja pracy instalacji biogazowej w skali rzeczywistej, pod k�tem jak 

najefektywniejszej konwersji materii organicznej w biometan           

Prowadzenie bada� w ramach realizacji grantów i prac umownych, zlecanych  

Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, umo�liwiły mi współprac� z przemysłem.  

W efekcie mogłem prowadzi� badania i rozwi�zywa� konkretne problemy, z którymi mieli do 

czynienia przedsi�biorcy. W trakcie realizacji bada� zwi�zanych z realizacj� grantu  

N N313 43253 powstał problem dotycz�cy efektywnego uruchomienia instalacji biogazowych 

w skali rzeczywistej. W zwi�zku z czym przeprowadzono badania, na podstawie których 

przedstawiono wyniki, które dotyczyły optymalnej ilo�ci zaszczepki, któr� nale�y pozyska� w 

celu efektywnego uruchomienia instalacji biogazowej (Zał. 3. II.D.19.). Badania wykazały, �e 

optymalna ilo�� zaszczepki powinna wynosi� 20%. Zwi�kszanie ilo�ci zaszczepki nie ma 

uzasadnienia, poniewa� nie przyspiesza osi�gni�cia optymalnej mocy. Ponadto artykuł 

wskazuje na potrzeb� stosowania zaszczepki typowo bakteryjnej, poniewa� uruchamianie 

przykładowo na samej gnojowicy �wi�skiej, niekorzystnie wydłu�a okres rozruchu 

biogazowni rolniczej. Kolejne wa�ne zagadnienia poruszane przez bran�� biogazu, zwi�zane 

było z poszukiwaniem alternatywnych substratów dla kiszonki z kukurydzy. W wyniku czego 

przeprowadzono badania nad mo�liwo�ci� wykorzystania kiszonki ze słomy kukurydzianej i 

buraka cukrowego jako substratów, które mo�na zastosowa� w procesie fermentacji 

metanowej (Zał. 3. II.D.13 i 16) w Do bada� wykorzystano mieszanki kiszonek z gnojowic�
�wi�sk� i zaszczepk� fermentacyjn�. Badania wykazały, �e kiszonki na bazie słomy 

kukurydzianej ulegaj� biodegradacji w procesie fermentacji metanowej, jednak uzysk biogazu 

jest o 40% ni�szy, w porównaniu z tradycyjn� kiszonk� z kukurydzy. Wykonane badania oraz 

przedstawione wyniki wskazuj�, �e burak cukrowy mo�e by� wykorzystywany jako biomasa 

w procesie wytwarzania biogazu, w tym metanu. Ponadto w artykule omówiono tradycyjne i 

alternatywne wykorzystanie buraka, jako surowca do biogazowni rolniczej. W pracy 

zasugerowano tak�e, �e pomimo ogranicze� nało�onych przez Uni� Europejsk� na produkcj�
buraka cukrowego w Polsce, istnieje dla tej ro�liny nowe energetyczne wykorzystanie. 

Poszukiwanie nowych substratów dla instalacji biogazowych, spowodowało pojawianie si�
kolejnego zagadnienia badawczego, które zwi�zane było z odpowiednim doborem substratów 

(Zał. 3. D.II.29.). W przedstawionym artykule poruszono problemy zwi�zane z 

najwa�niejszymi parametrami pracy instalacji biogazowej. Wskazano mi�dzy innymi na 

odpowiedni dobór składników pokarmowych wykorzystywanych substratów, inhibitory 

procesu fermentacji metanowej, odczyn pH, a tak�e obci��enie such� materi�. Ponadto, 

zwrócono uwag� na ogromne znaczenie prowadzenia edukacji w�ród inwestorów i 

eksploatatorów, gdy� wiedza na temat podstawowych zasad działania instalacji, daje 

podstawy prognozowania, ogranicza niepowodzenia i zapobiega stratom finansowym.    

8. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Jestem aktywnym uczestnikiem �ycia naukowego Instytutu In�ynierii Biosystemu. Bior�
udział w Konferencjach Naukowych w Polsce i na �wiecie, gdzie prezentuj� wyniki 

prowadzonych prac. Po obronie  pracy doktorskiej brałem udział w konferencjach naukowych 

krajowych i  mi�dzynarodowych, gdzie ł�cznie zaprezentowano 69 prac. Jestem recenzentem 
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Narodowego Centrum Bada� i Rozwoju, gdzie recenzowałem 2 projekty. Byłem 

kierownikiem 2 projektów badawczych pozyskanych z Ministerstwa i Szkolnictwa Wy�szego 

(Zał. 3. II.J.1. i 2.) Ponadto byłem uczestnikiem, jako wykonawca 6 projektów z Ministerstwa  

i Szkolnictwa Wy�szego oraz NCN (Zał. 3. II.J.3.-8.), brałem udział w projekcie 

finansowanym z POIG, jako wykonawca zadania badawczego (Zał. 3. III.E.) oraz byłem 

wykonawc� w projekcie mi�dzyuczelnianym (Zał. 3. II.J.9.) i finansowanym przez Urz�d 

Miasta Poznania (Zał. 3. II.J.10.). Byłem kierownikiem lub brałem udział w badaniach 

realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w ramach współpracy z 

gospodark� na zasadzie prac zleconych lub bada� wdro�eniowych (Zał. 3. II. E.1.-50.).  Były 

to badania zwi�zane z ochron� �rodowiska, przetwarzaniem odpadów. Od 2018 roku pełni�
funkcj� kierownika studiów podyplomowych �wiadectwa i Audyty Energetyczne. W ci�gu 

ostatnich lat, po obronie pracy doktorskiej, opublikowałem, jako autor wiod�cy b�d�
współautor, 18 prac z listy JCR (Zał. 3. II.A.1.-16, D.38., D.44.) 6 recenzowanych materiałów 

konferencyjnych zamieszczonych w bazie Web of Science (Zał. 3. II.D.49.-54.), 47 prac z 

listy B MNiSW (Zał. 3. II.D.1.-47.). Jestem współautorem 1 rozdziału w monografii wydanej 

w j�zyku polskim (Zał. 3.II.D.48). Brałem równie� udział w 45  tematycznych konferencjach 

krajowych i zagranicznych (Zał. 3. II.L.1.-25., III.B.1.-28.)  Ł�cznie, jako autor wiod�cy b�d�
współautor, przedstawiłem 63 referatów, posterów b�d� doniesie� naukowych. Syntetyczne 

zastawienie mojego dorobku naukowo-badawczego, zamie�ciłem w tabeli 8.1.

Osi�gni�cia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie 

Zarówno podczas studiów doktoranckich, jak i w pracy zawodowej na etacie adiunkta, 

prowadziłem lub prowadz� zaj�cia dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na 

nast�puj�cych kierunków: In�ynieria rolnicza, Agroin�ynieria oraz Ekoenergetyka. Jestem lub 

byłem kierownikiem nast�puj�cych przedmiotów: Zarz�dzanie przedsi�biorstwem OZE, 

Energetyka biomasy, In�ynieria przetwarzania biomasy, Silniki i siłownie kogeneracyjne, 

Transport rolniczy. Prowadziłem b�d� prowadz� zaj�cia z przedmiotów: Zarz�dzanie 

przedsi�biorstwem OZE, Energetyka biomasy, In�ynieria przetwarzania biomasy, Silniki i 

siłownie kogeneracyjne, Transport rolniczy, Ci�gniki rolnicze, Biopaliwa ciekłe, Paliwa i 

smary. Jestem promotorem 15 prac in�ynierskich z zakresu odnawialnych �ródeł energii w 

in�ynierii rolniczej b�d� w ekoenergetyce oraz 4 prac magisterskich.  Trzykrotnie pełniłem 

funkcj� opiekuna podczas praktyk zawodowych dla studentów kierunku In�ynieria Rolnicza. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa In�ynierii Rolniczej,  Stowarzyszenia Doradców 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego 

Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Energetycznego, gdzie w 

ostatnim pełni� funkcj� sekretarza. W latach 2009-2012 byłem członkiem Rady Instytutu 

In�ynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jestem członkiem, powołanej 

przez Rektora UPP, Rady ds. Inwestycji Biogazowych w Zakładach Do�wiadczalnych 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Byłem członkiem komisji egzaminacyjnej 

przeprowadzaj�cej egzaminy magisterskie. Ponadto czterokrotnie byłem członkiem komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów in�ynierskich. Od 2014 roku jestem 

członkiem podzespołu ds. dyplomowania kierunku Ekonenergetyka. W kolejnych latach, tj.: 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 byłem uhonorowany, przez Rektora Uniwersytetu 
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Przyrodniczego w Poznaniu, Nagrodami za prac� zespołow�. Syntetyczne zastawienie mojego 

dorobku dydaktycznego, organizacyjnego oraz popularyzatorskiego, zamie�ciłem  

w tabeli 8.2.

Tabela 8.1. Syntetyczne zestawienie dorobku – publikacje oraz wska�niki dorobku 

Wyszczególnienie 

Przed 

uzyskaniem 

stopnia 

doktora 

(szt.) 

Po  

uzyskaniu 

stopnia 

doktora 

(szt.) 

Ł�cznie 

(szt.) 

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze, współautorstwo rozdziałów w monografiach i inne publikacje: 

Rodzaj publikacji 

Punkty 

MNiSW 

(w roku 

wydania) 

IF 

(w roku 

wydania) 

   

Czasopisma z listy JCR 334 22,691 - 16 16 

Materiały konferencyjne w bazie WoS 65 - - 6 6 

Czasopisma z listy B MNiSW 261 - - 47 47 

Współautorstwo rozdziałów w monografiach 5 - - 1 1 

RAZEM 665 22,691 71 71

Wska�niki oceny dorobku naukowego 

�ródło danych 
Web of 

Science  

Web of 

Science  

Web of 

Science  

Indeks Hirscha h - 9 9 

Indeks Hirscha h (bez autocytowa�) - 8 8 

Liczba publikacji w bazie - 24 24 

Całkowita liczba cytowa� - 273 273 

Całkowita liczba cytowa� (bez autocytowa�) - 247 247 




