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Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono problem rolniczego zagospodarowania odpadów powstaj¹cych przy produkcji biopaliw.
Przedstawiono najwa¿niejsze kierunki i technologie zagospodarowania odpadów w rolnictwie. Znaczna czêœæ tych technologii
prowadzi do uzyskania cennego materia³u nawozowego.

PREFEROWANE KIERUNKI ROLNICZEGO
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Z PRODUKCJI BIOPALIW

Wstêp

G³ówne rodzaje odpadów pochodz¹ce z produkcji biopaliw

Preferowane kierunki gospodarowania odpadami
pochodzenia rolniczego

Wysokie ceny ropy naftowej w latach siedemdziesi¹tych
XX w. zwróci³y uwagê na mo¿liwoœæ powa¿nego ograniczenia
dostêpu w przysz³oœci do tego surowca energetycznego, zw³a-
szcza pañstw wysoko uprzemys³owionych. Spowodowa³o to,
¿e w ostatnich dwudziestu latach obserwujemy intensywny
rozwój produkcji biopaliw ciek³ych, sta³ych i gazowych. Jest to
o tyle wa¿ne, ¿e produkcja biopaliw umo¿liwia dywersyfikacjê
dostaw energii. Produkcja energii odbywa siê lokalnie, tworz¹c
dodatkowo nowe miejsca pracy [1].

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o
przejêcie wielu nowych przepisów zwi¹zanych z przechowy-
waniem i zagospodarowaniem odpadów. Prawid³owa
gospodarka odpadami ma podstawowe znaczenie w propago-
waniu zrównowa¿onego rozwoju. Obecny stan wiedzy
pozwala na zastosowanie nowoczesnych technologii, które
umo¿liwiaj¹ kierowanie procesami zagospodarowania
odpadów z produkcji biopaliw w taki sposób, aby by³y one
przyjazne dla œrodowiska naturalnego. Do unieszkodliwiania
odpadów mo¿na wybraæ dwa sposoby: fermentacjê metanow¹
lub proces kompostowania.

Biopaliwa dzielimy na sta³e, ciek³e i gazowe. Przy produ-
kcji biopaliw sta³ych (brykiety, pellety itp.) nie powstaj¹
odpady. Powstaj¹ one natomiast przy produkcji biopaliw
ciek³ych i gazowych. Przy produkcji biopaliw ciek³ych
powstaje wywar gorzelniany - produkcja etanolu dodawanego
do benzyn, gliceryna - produkcja estrów dodawanych do oleju
napêdowego lub makuchy zawieraj¹ce kwas erukowy.
Natomiast przy produkcji biogazu powstaje pulpa pofermenta-
cyjna. W myœl prawa polskiego jest to niebezpieczny odpad.

Odpady organiczne mog¹ byæ przetwarzane metodami
biologicznymi lub termicznymi. Odpady te charakteryzuj¹ siê
du¿¹ wilgotnoœci¹, co powoduje, ¿e ich przeróbka powinna
opieraæ siê g³ównie na procesach biologicznych. Przeróbka
biologiczna odpadów przebiega w d³u¿szym czasie, w tempe-
raturze oko³o 35-80°C. Najwa¿niejsz¹ zalet¹ tej metody s¹
nieskomplikowane technologie. W biologicznych metodach
przetwarzania odpadów bazuje siê g³ównie na mikrobio-
logicznych procesach przemiany materii, które s¹ bezpieczne
dla œrodowiska i pozwalaj¹ przekszta³ciæ zawarte w odpadach

substancje organiczne w produkty, które mo¿na zawróciæ do
naturalnego obiegu materii [2]. Procesy te mo¿na prowadziæ na
drodze tlenowej (kompostowanie) i beztlenowej (fermentacja
metanowa), lub niekiedy ³¹cz¹c obie technologie.

Dyrektywa 75/442/EWG [3] z dnia 15 lipca 1975 r. doty-
cz¹ca odpadów wraz z póŸniejszymi jej zmianami oraz
dyrektywa nr 1882/2003 WE z póŸniejszymi zmianami [4],
stanowi podwaliny wspólnotowego prawa o odpadach, a tak¿e
Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. [6] w sprawie planu
dzia³añ UE w zakresie gospodarki odpadami okreœlaj¹
podstawowe cele gospodarki odpadami. Z tych najwa¿niej-
szych dokumentów wynika, ¿e: „w obrêbie zasady odzysku, ze
wzglêdów œrodowiskowych, preferowany powinien byæ
odzysk materia³owy przed odzyskiem energii”.

W rozdz. 2, w art. 5. ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. [7], widnieje zapis: „kto podejmuje dzia³ania powodu-
j¹ce lub mog¹ce powodowaæ powstawanie odpadów, powinien
takie dzia³ania planowaæ, projektowaæ i prowadziæ tak, aby:
1) zapobiegaæ powstawaniu odpadów lub ograniczaæ iloœæ

odpadów i ich negatywne oddzia³ywanie na œrodowisko
przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakoñczeniu ich
u¿ytkowania,

2) zapewniaæ zgodny z zasadami ochrony œrodowiska odzysk,
je¿eli nie uda³o siê zapobiec ich powstaniu,

3) zapewniaæ zgodne z zasadami ochrony œrodowiska
unieszkodliwianie odpadów, powstaniu których nie uda³o
siê zapobiec lub których nie uda³o siê poddaæ odzyskowi”.
Komisja Europejska pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych

rozpoczê³a prace nad Dyrektyw¹ o kompostowaniu, w wyniku
czego powsta³ drugi projekt Dyrektywy o bioodpadach
( ) [European Commission 2001]. Natomiast
w dokumencie
Unia Europejska stwierdzi³a, ¿e nale¿y zachêcaæ do wykorzy-
stywania kompostu posiadaj¹cego certyfikat, jako cennego
Ÿród³a próchnicy.

W narodowym planie gospodarki odpadami przedstawia siê
jako wa¿ne biologiczne metody odzysku i unieszkodliwiania
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji. Jednak brak jest
formalnych definicji beztlenowego rozk³adu - fermentacji
metanowej, kompostowania oraz technologii mechaniczno-
biologicznego unieszkodliwiania. Brak te¿ jednoznacznej
definicji kompostu. Generuje to pytania zwi¹zane z unieszko-
dliwianiem odpadów, a wiele zagadnieñ pozostaje niewyja-
œnionych, np. jakie warunki nale¿y spe³niæ, aby biologicznie
przetwarzane odpady sta³y siê kompostem.

W polskim prawodawstwie pojêcia beztlenowa obróbka
i kompostowanie pojawiaj¹ siê w definicji recyklingu organi-
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cznego zamieszczonej w przepisach ogólnych (art. 3) ustawy
o odpadach [7]. Ustawa ta definiuje recykling organiczny jako
obróbkê tlenow¹ lub beztlenow¹, któr¹ przeprowadza siê
w kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem mikro-

organizmów. W procesie tym otrzymujemy metan lub materiê
organiczn¹. Oczywiœcie sk³adowanie odpadów na wysy-
piskach œmieci jest wykluczone z recyklingu organicznego.
Metodê odzysku przez recykling organiczny zaliczamy wed³ug

PREFERRED DIRECTIONS OF AGRICULTURAL THE FARM IMPLEMENTS WITH
PRODUCTION THE WASTES BIOFUELS

Summary

The problem in present article was introduced agricultural the farm implement of wastes the nascent near production biofuels. The
most important directions and technologies of the farm implements in agriculture the wastes were introduced. Considerable part of
these technologies leads to obtainment of valuable manure material.

Niniejsza praca zosta³a wykonana w ramach projektu badawczego MNiSW nr N N313 050036 „Technologie odzysku odpadów z
wytwarzania biopaliw ciek³ych i gazowych”.
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