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MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM EKSPERT-SITR Sp. z o.o. 
ul. Jana z Kolna 38 

75-204 Koszalin 
 



 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Program seminarium naukowego 
2. Informacje ogólne 

2.1. Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu 
odnawialnych źródeł energii- mgr inż. Wojciech Krużewski 

3. Prezentacje 
3.1. Układy technologiczne produkcji w skojarzeniu etanolu i energii 

elektrycznej oraz cieplnej- mgr inż. Wojciech Krużewski 
 

3.2. Konwersja biomasy do paliw płynnych II generacji oraz CNG  
i LNG przeznaczonych do napędu ciągników rolniczych na 
przykładzie praktycznych zastosowań- prof. dr hab. inż. Andrzej 
Myczko 

 

3.3. Rolnicze elektrociepłownie biogazowe o sprawności powyżej 
45% energii elektrycznej, wykorzystujące technologię ORC, 
proces Kalina oraz wysokotemperaturowe ogniwo paliwowo-
węglanowe o mocy 1 MWe- prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko 

 

3.4. Standaryzacja ocen substratów oraz zasady doboru składu 
mieszanin dla biogazowni rolniczych z uwzględnieniem 
oddziaływań inhibicyjnych- mgr inż. Renata Myczko 
 

4. Informacje dodatkowe 
4.1. Hybrydowe układy technologiczne wytwarzania energii i paliw  

z odnawialnych źródeł energii- mgr inż. Wojciech Krużewski 
4.2. Technologie wykorzystania biopaliw stałych- mgr inż. Agnieszka 

Trojanowska 

4.3. Wirtualna elektrownia. Nowe trendy w wytwarzaniu, 
magazynowaniu i dystrybucji energii- dr inż. Bogdan Sedler 
 

 



 

PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 
  

„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH  
Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 

 
Termin:  5 października 2010 r. 
Miejsce:   Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań,  
                        60-463 Poznań-Strzeszyn, ul. Biskupińska 67 (były IBMER)  

 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 
Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł 
energii  
 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

9.15 – 10.30 

Układy technologiczne produkcji w skojarzeniu etanolu i energii elektrycznej 
oraz cieplnej 
 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Konwersja biomasy do paliw płynnych II generacji oraz CNG i LNG 
przeznaczonych do napędu ciągników rolniczych na przykładzie praktycznych 
zastosowań 
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko 
(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań) 

12.15 – 12.45 Lunch  

12.45 – 14.15 

Rolnicze elektrociepłownie biogazowe o sprawności powyżej 45 % energii 
elektrycznej, wykorzystujące technologię ORC, proces Kalina oraz 
wysokotemperaturowe ogniwo paliwowo-węglanowe o mocy 1 MWe   
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko 
(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań) 

14.15 – 15.45 

Standaryzacja ocen substratów oraz zasady doboru składu mieszanin dla 
biogazowni rolniczych z uwzględnieniem oddziaływań inhibicyjnych  
 
mgr inż. R. Myczko 
(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 
 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
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Wprowadzenie 
 Popularyzacja prac badawczo-

rozwojowych z zakresu odnawialnych 
źródeł energii 

mgr inż. Wojciech Krużewski 
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„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH 

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Seminarium naukowe w ramach projektu:

Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru.

mgr inż. Wojciech Krużewski

05.10.2010, 
Poznań

2

Finansowanie:

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"
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Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy

w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 

naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz 

wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego obszaru 

na terenie kraju.

4

Cele szczegółowe
upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 

prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,

podwyższenie wiedzy związanej z 
ochroną własności intelektualnej 

z zakresu OZE wśród 60 pracowników
jednostek naukowych 

(w tym 35% tj. 21 kobiet 
oraz 65% tj. 36 mężczyzn)

przedstawienie barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu 

wyników badań do praktyki 
w sektorach mogących wykorzystywać OZE
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Partner Projektu

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa 

Zarząd Główny 
w Warszawie

6

Działania w projekcie:

Seminaria

Publikacja nt. 
osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny

Zarządzanie 
i koordynacja 

realizacji 
projektu
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Seminaria

• W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 19 jedno-
dniowych otwartych seminariów naukowych na temat OZE 
mających na celu uświadomienie i popularyzację prac 
badawczo-rozwojowych z tego zakresu. Są skierowane do 
pracowników jednostek naukowych.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie na 

wortalu www.ozewortal.pl. Seminaria będą 

organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Informacje o seminariach będą publikowane 
na wortalu.

8

Targi promocyjne

Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na 

celu popularyzację OZE. Celem tego działania jest zaprezentowanie 
osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur 
naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Będziemy m.in.:  POLEKO, Międzynarodowe Targi Ochrony 
Środowiska, Poznań, 23-26.11.2010
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Szkolenia nt. ochrony własności 
intelektualnej

 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE. 

 Szkolenia są przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych. 

 Tematyka będzie obejmować: głównie zakres ustawy Prawo własności 
intelektualnej, prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym 
omówienie procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami 
innowacyjnymi, zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
odnawialnych źródeł energii. 

 Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. Zajęcia 
będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. Szkolenia 
zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.

10

Na zakończenie projektu zostanie 
wydana publikacja związana 
z osiągnięciami na temat OZE. 

Posłuży ona do przedstawiania barier 
i sugestii rozwiązań we wdrażaniu 
wyników badań do praktyki w sektorach 
mogących wykorzystywać OZE. 

Rozwiązania zostaną wypracowane 
podczas seminariów oraz na podstawie 
rekomendacji zebranych na wortalu:

www.ozewortal.pl

Materiał zostanie opublikowany również 
w formie elektronicznej oraz 
rozdystrybuowany do podmiotów 
działających na rzecz nauki w obszarze 
OZE.

Publikacja nt. osiągnięć z zakresu OZE
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Grupa docelowa:
60 pracowników

jednostek
naukowych

35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn

12

Rezultaty projektu:
 19 seminariów

 570 materiałów na seminaria

 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

 4 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

 60 kompletów materiałów szkoleniowych

 1500 sztuk wydanej na zakończenie projektu  publikacji
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Rezultaty c.d.

Rezultatem projektu będzie upowszechnienie
wyników badań nt. OZE oraz stworzenie 
wortalu naukowo- informacyjnego.

Wortal już funkcjonuje pod adresem:
www.ozewortal.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusjach,
a także korzystania z biblioteki on-line i zbioru

publikacji oraz prezentacji. 

14

Czas realizacji projektu:

wrzesień 2010 r.- grudzień 2011 r.

Zapraszamy pracowników jednostek 

naukowych z całej Polski do udziału 

w otwartych seminariach naukowych 

oraz szkoleniach.

http://www.ozewortal.pl/
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Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert-Sitr Sp. z o.o.

Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

75-204 Koszalin

(094) 342 25 81; 606 817 011

05.10.2010, 
Poznań
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Hybrydowe układy technologiczne 
wytwarzania energii i paliw  

z odnawialnych źródeł energii na 
energię i inne produkty  

mgr inż. Wojciech Krużewski 
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Hybrydowe układy 

technologiczne 

wytwarzania energii 

i paliw z odnawialnych 

źródeł.

mgr inż. Wojciech Krużewski

PLAN PREZENTACJI:

 Hybrydowy układ 
wytwarzania energii 
i biopaliw z biomasy

Układ produkcji energii 

z biomasy

WYBRANE UKŁADY:
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Układ produkcji energii 

z biomasy-

przykładowe projekty

Agregat 

kogeneracyjny

System 

„Biogazowni”

Oczyszczalnia

Turbina lub 

silnik spilling

System

(Instalacja) termicznej 

przeróbki biomasy

Suszenie osadów 

w sezonie letnim 

(opcjonalnie)

Kotłownia

miejska

Wysuszony osad

Ciepło

CiepłoOdciek
Osad 

ściekowy

Biogaz

Spaliny

Energia elektryczna

Para

Biomasa

(osad)

SCHEMAT BLOKOWY SKOJARZENIA SYSTEMÓW 

TECHNOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Zakres przedsięwzięcia obejmuje 
wykorzystanie osadów ściekowych 
oraz innej masy organicznej, jako 

odnawialnego nośnika energii. 
Wytworzony biogaz to źródło energii 

dla systemu (elektrociepłowni 
biogazowej) prądotwórczo – cieplnego, 

w którym, w skojarzeniu wytwarzana 
jest energia elektryczna i cieplna.

Podstawowe elementy proponowanego przedsięwzięcia, 

to:

 biogazownia 

 agregaty kogeneracyjne

 instalacja do termicznej konwersji biomasy na energię
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Podstawowe parametry technologiczne:

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) 1,99 MWe

Elektrociepłownia parowa 1,10 MWe

Razem moc elektryczna 3,09 MWe

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Produkcja energii cieplnej (Moc)

Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) -2,20 MWc

Elektrociepłownia parowa- 3,60 MWc

Razem moc cieplna -5,80 MWc
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Planowane przedsięwzięcie to 

zintegrowany układ dwóch 

systemów technologicznych:

systemu biogazowni

systemu termicznej przeróbki  

biomasy

Projektowany system obejmuje:

 higienizację odpadów z uboju drobiu

 przetwórstwo i homogenizacje surowców wejściowych

 produkcję i czyszczenie biogazu

 odwadnianie masy pofermentacyjnej

 magazynowanie substratów płynnych 
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Ilość substratu na dobę- 194, 2 t/d w tym:

 osad z oczyszczalni 4% s.m. – 79, 5 t/d

 serwatka- 5% s.m. – 9, 9 t/d

 kiszonka z kukurydzy 32 % s.m. – 58, 1 t/d

 odpady z pielęgnacji terenów zielonych- 13,0 t/d

 wycierka ziemniaczana- 18,0 t/d

 słoma zbóż- 15,7 t/d(kod-20 02 01) – 13, 0 t/d

•Wycierka ziemniaczana – 18, 0 t/d

•Słoma zbóż – 15, 7 t/d

Hybrydowy układ wytwarzania 

energii i biopaliw z biomasy-

przykładowy projekt
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D:/BEATA/BETTI/z pulpitu beci/PRACE BECI/GRYFICE/G.-pisma, scheamta chybryd/SCHEMAT HYBRYDOWY.doc
schemat ideowy.pdf
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Planowane przedsięwzięcie to zintegrowane 

w funkcjonalną jedność kilka systemów technologicznych. 

Jest to innowacyjne rozwiązanie 

technologiczno - techniczne umożliwiające wytwarzanie:

 energii elektrycznej, 

 energii cieplnej,

 biometanu,

 paliwa gazowego (CNG), 

 paliw płynnych (biodiesel),

 innych produktów, takich jak biomasa glonowa 

i nawozy.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie 

generowanej 

z turbiny wiatrowej energii elektrycznej oraz uzyskanie 

z surowców roślinnych 

i z odpadów poprodukcyjnych oraz innych substratów 

organicznych, użytecznych produktów, a mianowicie:
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 energii elektrycznej;

 etanolu;

 biogazu, z którego po 

uzdatnieniu powstaną: 

biometan (sieć gazownicza), 

paliwo gazowe (CNG);

 energii cieplnej 

generowanej głównie 

z surowców odpadowych;

 wodoru- komponent paliw 

płynnych;

 tlenu technicznego;

 paliw płynnych (biodiesel);

 składników (komponentów) 

nawozów organiczno-

mineralnych.

Skala planowanego przedsięwzięcia to zintegrowane

w jeden układ funkcjonalny następujące systemy:

 Elektrownia wiatrowa- moc 2,5 MWe;

 Elektrolizer- hydroliza wody o wydajności ok. 5m3/d ze 

zbiornikami na wodór i tlen;

 Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów 

roślinnych o wydajności 30t/d oleju roślinnego (głównie 

olej rzepakowy) i 27t/d biopaliw płynnych;

 Instalacja do produkcji etanolu (gorzelnia) o wydajności 

12 mln litr/rok;

 Instalacja Biogazowni o wydajności biogazu ok. 22.000 

m3/rok;
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 Instalacja termicznej hydrolizy substratów (Ekonomizer 

SE Steam Explosion);

 Instalacja oczyszczania (uzdatniania) biogazu 

o wydajności – 1.000 m3/h;

 Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię 

cieplną o mocy – 10 MW;

 System oczyszczania frakcji ciekłej (po separacji) masy 

pofermentacyjnej ze zbiornikami ziemnymi (laguny) do 

hodowli glonów;

Planowane przedsięwzięcie to hybrydowy układ 

następujących urządzeń i instalacji:

a) Elektrownia wiatrowa;

b) Instalacja elektrolizy wody (Elektrolizer);

c) Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia);

d) Biogazownia zintegrowana z instalacją oczyszczania (uzdatniania) biogazu, 

urządzenia separacji, system magazynowania (laguny) 

i oczyszczania;

e) Instalacja hydrolizy termicznej - zintegrowana z biogazownią 

i gorzelnią;

f)  Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów roślinnych;

g) Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię cieplną – opcjonalnie 

istnieje możliwość wykorzystania pary wodnej do napędu turbiny parowej 

i produkcji energii elektrycznej;

h) Linia produkcji nawozów organiczno- mineralnych. 
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Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa wytwarzać będzie energię 

elektryczną trójfazową prądu przemiennego o napięciu 

690 V i częstotliwości 50/60 Hz. 

Wytwarzana przez elektrownię wiatrową energia 

elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby 

planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

i innych odbiorców. 

GORZELNIA (dane roczne)

Instalacja hydrolizy wody (Elektrolizer)

Instalacja składać się będzie z baterii generatorów

wodoru

(elektrolizerów) o łącznej wydajności 2,5 t wodoru/d.
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Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją 

Bilans procesu hydratyzacji i izomeryzacji oleju rzepakowego 

w kierunku biodielsa o właściwościach olejów syntetycznych 

pochodzących z ropy naftowej.   

Wyszczególnienie
Surowce 

(kg)

Produkcja 

(kg)

Wydajność

(% wag)

Olej rzepakowy 1000 - -

Wodór 80 - -

Olej

napadowy

878 81,33

Propan 53 4,89

Woda 43 4.01

Dwutlenek węgla 106 9,78

Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją c.d.
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Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia) zintegrowana 

z biogazownią
Ilość zużywanych surowców

Lp. Asortyment Ilość (rocznie)

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

GORZELNIA

Ziarno zbóż

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia

własnego

Enzymy

Pożywki mineralne

Kwas siarkowy (98%)

Wodorotlenek sodu

Drożdże

Środki dezynfekująco-myjące i inne

Para technologiczna- źródło energii spaliny z

agregatów kogeneracyjnych i ze spalania

części biogazowni

Zużycie energii elektrycznej

39 107,0 Mg

76 687,0 m3

19,8 Mg

0,8 Mg

8,1 Mg

4,9 Mg

1,6 Mg

0,4 Mg

36 500 Mg

2 138 MWeh

2.

2.1

2.2

2.3

2.4.

BIOGAZOWNIA

Wywar gorzelniczy (10% s.m.)

Słoma kompostowa (podłoże pieczarkowe)

Kiszonka z kukuryzy

Zużycie energii elektrycznej

120 000 Mg

8 000 t/r

6 000 t/r

910 MWeh

3

3.1

3.2

3.3

MAGAZYNOWANIE ODCIEKU I HODOWLA

GLONÓW

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji)

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny

Zużycie energii elektrycznej

105 000 m3

10 000 Mg

1 030 MWeh

Biogazownia z instalacją uzdatniania biogazu
Substraty i uzysk biogazu

Rodzaj substratu Biogaz

Rodzaj substratu Substrat 

t/rok

Zaw. 

s.m. 

m3/t 

świeżej 

masy

Suma

Wywar gorzelniany 120 000 10% 50 6 000 000m3

Słoma kompostowana 

(podłoże pieczarkowe)

8000 55,00% 72 576 000 m3

Kiszonka kukurydzy 

(średnio dojrzała) 

6000 30,00% 200 1 200 000 m3

Razem: 134 000 

t/r

7 779 000 m3
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Instalacja hydrolizy termicznej 

(Ekonomizer SE Steam Explosion).

A

3

1

B

C

5

4
2 A- substraty surowe

1-przygotowanie 

substratów

2-dozownik
3-reaktor, 180˚C, 10 bar

B-woda 

4- zawór rozdzielaczy

5- zbiornik substratów po   

hydrolizie

C-substraty po termicznej 

hydrolizie

Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię

Technologia termicznej konwersji biomasy pozwala na spalanie

odpadów organicznych, w tym odpadów o dużym uwodnieniu, oraz

współspalania innej biomasy. Technologia te umożliwia utylizację

dowolnych odpadów o łącznej zawartości zarówno popiołu jak

i wilgoci do 90% wag przy zachowaniu dopuszczalnych emisji

substancji gazowych i zawartości niedopału w popiele zgodnie

z obowiązującymi normami krajowymi i Dyrektywami Unijnymi.
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Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert- Sitr Sp. z o.o.



 

 
 
 
 
 

 
Konwersja biomasy do paliw płynnych 

II generacji oraz CNG i LNG 
przeznaczonych do napędu ciągników 

rolniczych na przykładzie 
praktycznych zastosowań 

prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko 
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Konwersja biomasy do paliw płynnych

Andrzej Myczko
Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Biopaliwa

W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest 
energia słoneczna. W wyniku jej:

 spalania, 

 fermentacji tlenowej

 fermentacji beztlenowej

 zgazowania

 Estryfikacji

można ten potencjał przekształcić w inne rodzaje 
energii: cieplną, elektryczną, paliwo płynne.
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Podstawowe rodzaje biopaliw

 Biodiesel - przetworzony chemicznie olej  roślinny  
otrzymywany procesie estryfikacji

 Bioetanol - alkohol etylowy z biomasy otrzymywany           
w procesie fermentacji i destylacji

 Czysty olej roślinny - otrzymywany z nasion roślin oleistych 
w wyniku tłoczenia

 Biogaz – otrzymywany z biomasy w wyniku beztlenowej          
fermentacji metanowej

Biopaliwa I generacji

Biopaliwa produkowane przede wszystkim ze 
spożywczych roślin uprawnych:

- kukurydzy
- rzepaku
- buraków cukrowych
- trzciny cukrowej
- innych roślin lub ich części które mogą być 

użyte do produkcji żywności

-
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Malowanie czarnej energii na 
zielony kolor – problem ?

 EROEI – Energy Return Invested

zwrot energii wobec energii zainwestowanej

Wskażnik  dla większości upraw wynosi ~1

występują jednak korzyści z ograniczenia emisji CO2 oraz  
poprawy koniunktury gospodarczej

Jedynie dla trzciny cukrowej osiąga wartość 7 – 12

Rekompensata uwolnionego CO2 na skutek wyrębu lasów pod 
uprawę trzciny cukrowej nastąpi po 100 latach

Bioaliwa II generacji

 Biopaliwa wytwarzane z 
niespożywczego materiału celulozowego 
oraz celulozowych resztek organicznych.

 Mogą być uprawiane jako plon 
podstawowy na glebach nie nadających 
się do produkcji żywności i nieużytkach.
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Zwiekszenie wygazowania
Zmniejszenie pojemności komory fermentacyjnej
Zamiana w formę ciekłą poprzez uwolnienie wody 
komórkowej

Podstawowe materiały do 
produkcji paliw II generacji

 Słoma

 Wierzba energetyczna

 Miskant itp.

 Pozostałości biomasy z przemysłu farmaceutycznego 
(np. biomasa po wytłoczeniu olejku miętowego itp.)

 Pozostałości i produkty uboczne z przetwórstwa 
rolno-spożywczego

 Biomasa komunalna 
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Podstawowe formy 
przekształcania biomasy

 Spalanie

 Upłynnianie biomasy

– zgazowanie –produkcja paliwa płynnego

 Biogazowanie

– oczyszczanie - sprężanie – upłynnianie

CNG i LNG – czy podobnie można 
postępować z biogazem?

Definicje pierwotnie stworzone dla 
naturalnego gazu ziemnego

 CNG - Compressed Natural Gas

sprężony gaz naturalny 

 LNG – Liquefied Natural Gas 

płynny gaz naturalny
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Sprężanie biogazu 

Ciągnik doświadczalny z napędem 
gazowym – ITP. o/Poznań
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Badania ciągnika 
doświedczalnego na hamowni

Doświadczenia EURONATUR
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Badania ciągnika napędzanego 
surowym olejem rzepakowym

Paliwa rolnicze opracowane w ITP. na 
bazie tłuszczów odpadowych

Oleju posmażalniczego

Tłuszczu dużych 

zwierząt rzeźnych

Tłuszczu drobiowego Tłuszczu drobiowego 

po rafinacji

Estry metylowe wyższych 

kwasów tłuszczowych 

(biodiesel) z:
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Przygotowanie oleju

 Tłoczenie oleju z nasion roślin 

oleistych

 Prowadzenie reakcji estryfikacji w 

temperaturach 25-70oC przy dwóch 

różnych systemach mieszania i 

płynnej regulacji intensywności 

mieszania

 Określanie tempa sedymentacji 

produktów poestryfikacyjnych

 Określanie wpływu różnych paliw na 

przebieg charakterystyki 

zewnętrznej wysokoprężnego silnika 

spalinowego

BADANIE PARAMETRÓW BIOPALIW

 Oznaczanie temperatury zapłonu. 

 Oznaczanie temperatury blokady zimnego filtra.

 Oznaczanie lepkości dynamicznej oraz funkcji 

temperatury względem lepkości

 Oznaczanie prędkości i siły ścinania. 

 Oznaczanie wartości opałowej paliw stałych i 

ciekłych.

 Oznaczanie glicerolu w estrach metylowych. 

 Określanie liczby kwasowej. 

 Wyznaczanie sprawności reakcji estryfikacji. 

 Prowadzenie reakcji estryfikacji na próbach 

10dm3 w zadanych warunkach.

 Oznaczanie PH.

 Oznaczanie gęstości paliw.
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Energia solarna też może być użyta 
do napędu pojazdów rolniczych  

www.klaster3x20.pl

Pojazd rolniczy RAMseS zasilany 
elektrycznie w „garażu solarnym”

http://www.klaster3x20.pl/


 

 
 
 
 

 
Rolnicze elektrociepłownie biogazowe 

o sprawności powyżej 45% energii 
elektrycznej, wykorzystujące 

technologię ORC, proces Kalina oraz 
wysokotemperaturowe ogniwo 

paliwowo-węglanowe o mocy 1MWe 
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko 
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Rolnicze Elektrociepłownie 
Biogazowe

Andrzej Myczko

Zygmunt Janas

ITP

Ropa miała się skończyć już setki razy. 

Uparcie powtarzany frazes o "skończeniu się" ropy 

jest błędny i kto go powiela, nie ma pojęcia 

o rzeczywistej dynamice ekstrakcji surowca. Nic 

dziwnego, że ropa jeszcze się nie "skończyła", skoro 

ekstrakcja ropy w 100% jest fizycznie niemożliwa. 

Ludzie ostrzegali nas natomiast o skończoności 

ropy odkąd w ogóle została odkryta, ponieważ ropa 

zaczęła się kończyć wraz z wydobyciem pierwszej 

baryłki.

OZE i paliwa konwencjonalne
dwa różne problemy
(wg.International Energy Agency)
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Energochłonność skumulowana
Rachunek ciągniony

 Pamiętajmy też, że produkcja infrastruktury 
dla OZE wymaga ropy - ludzie często 
wierzą, że alternatywne źródła energii są w 
jakiś niewytłumaczony sposób niezależne od 
ropy naftowej. Słońce i wiatr są odnawialne, 
ale energia i materiał potrzebny do 
produkcji wiatraków czy paneli - nie.

Problemy z zieloną energią

 Ochrona środowiska

 Nieumiejętne stosowanie prawa UE

 Energetyka

 Rola orzeczeń trybunału UE (np. 
Sprawa hiszpańskiego obornika) 

(c-416/02 i c-121/03)
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Metan – Definicja podstawowa

 Metan, gaz błotny, gaz kopalniany, CH4, najprostszy węglowodór
nasycony (z grupy alkanów, czyli parafin), gaz o temperaturze 
skraplania -164 C, bezbarwny, bez zapachu, palny (pali się niebieskim 
płomieniem, ciepło spalania 1 kg metanu - 55600 kJ; z powietrzem 
tworzy mieszaniny wybuchowe).

Główny składnik gazu ziemnego, gazów występujących w kopalniach 
i gazów powstających przy beztlenowym rozkładzie szczątków 
organicznych (ognie błędne).

Powszechnie stosowany jako paliwo, a także w syntezie organicznej. 
Metan powstaje w wyniku fermentacji celulozy pod wpływem bakterii 
metanowych. W laboratoriach metan najczęściej otrzymuje się przez 
ogrzewanie mieszaniny wodorotlenku sodu z octanem sodu: NaOH + 
CH3COONa →CH4 + Na2CO3. Jest jednym z gazów powodujących efekt 
cieplarniany.

Biogaz 

 Produkt fermentacji związków 
pochodzenia organicznego

-Ścieki i osady ściekowe

-odpady komunalne

-odchody zwierzęce i zużyte ściółki

-pozostałości z przemysłu rolno-
spożywczego

-biomasa rolnicza

http://portalwiedzy.onet.pl/38657,,,,weglowodory,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/41242,,,,alkany,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/68608,,,,mieszanina_wybuchowa,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/44186,,,,gaz_ziemny,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/70085,,,,ognie_bledne,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/32394,,,,fermentacja,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/11555,,,,wodorotlenek_sodu,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/65464,,,,efekt_cieplarniany,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/65464,,,,efekt_cieplarniany,haslo.html
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Biogaz - cd

 52 - 85%        metan (65)
 14 - 48%        dwutlenek węgla (35)
 0,08 – 5,5%   siarkowodór (0,2)
 0 – 5%           wodór (ślady)
 0 – 2,1%        tlenek węgla (ślady)
 0,6 – 7,5%     azot (ślady)
 0 – 1%           tlen (ślady)
 0 – 10%         para wodna (3,9)
 Średnia wartość opałowa biogazu przemysłowego –

25,4 MJ/Nm sześcieny. 
 Średnia wartość opałowa biogazu z instalacji 

rolniczych– 23,0 MJ/Nm sześcienny.

Biogaz rolniczy

 Paliwo gazowe otrzymywane 
z surowców rolniczych, pozostałości 
poprodukcyjnych i produktów 
ubocznych rolnictwa, płynnych lub 
stałych odchodów zwierzęcych, 
produktów ubocznych lub pozostałości 
przemysłu rolno-spożywczego lub 
biomasy leśnej w procesie fermentacji 
metanowej.
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Czynniki decydujące o 
fermentacji

 Fizyczne (temperatura, 
mieszanie,rozdrobnienie)

 Chemiczne (odczyn pH, Potencjał redox 
– czyli potencjał utleniająco redukujący, 
Stosunek węgla do azotu – C;N)

Historia – realizacja IBMER
problemem była niska zawartość SM 
w gnojowicy
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Pierwsza w Polsce profesjonalna 
biogazownia rolnicza w Pawłóku  
(POLDANOR) 

obornik reaktor ze 
zbiornikiem 

na gaz

zbiornik
agregat

dozownik

gnojowica

2000 
t/a

300m3 600m3 30 kWel

6000 
t/a

700m3 2000m3 100 kWel

Biogazownia z wysycaniem mokrym

http://images.google.de/imgres?imgurl=www.schmitt-enertec.com/images/BHKW.gif&imgrefurl=http://www.schmitt-enertec.com/CHP-plants/BHKW.htm&h=254&w=365&prev=/images%3Fq%3Dbhkw%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
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substrat reaktor zbiornik 
gazu

agregat

2000 
t/a

2x145m3 30 kWel

6000 
t/a

3x323m3 100 kWel

Biogazownia z wysycaniem suchym

Wielkość strat ?

zakres

 Ciepło                          39     - 45

 Energia elektryczna       38     - 43

 Straty                          23     - 12  

--------------------

100 %

http://images.google.de/imgres?imgurl=www.schmitt-enertec.com/images/BHKW.gif&imgrefurl=http://www.schmitt-enertec.com/CHP-plants/BHKW.htm&h=254&w=365&prev=/images%3Fq%3Dbhkw%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
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Produkty do biogazowania

 Gnojowica i obornik

 Celowe uprawy rolnicze (np.kukurydza)

 Osady ściekowe

 Mączki pochodzenia zwierzęcego

 Odpady poubojowe

 Wycofane produkty żywnościowe

 Wywar

 Brzeczka 

 Gliceryna i woda glicerynowa

 Słoma i Słoma kukurydziana 

Eudiometry i fermentatory dla 
doboru komponentów
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Przyspieszanie procesu metanizacji w 
fermwntatorach i eliminowanie substancji 
fermentującej w pofermencie

Przydatność materiałów do 
fermentacji metanowej

lp Materiał SMo w % Nl/kg SM

1 Gnojowica bydlęca 8,00 270 

2 Wywar ziemniaczany 3,50 511 

3 Kiszonka z kukurydzy 32,00 650 

4 Jw. z osadkami 32.00 550

5 Odpady warzyw /groszek,

fasolka, marchew/

7,40 600

6 Warzywa Bonduel 7,05 668

7 Wycierka ziemniaczana 11.40 678   

8 Sok marchwiowy 6.46 447-802

9 Odpady cebuli 13.00 350

10 Wywar gorzelniczy 2,56 550-700

11 Osady ściekowe 30,00 400

12 Biomasa ze śmieci 7,0 300-550
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Istnieją obiekty w których można doskonalić 
sprawność energetyczną !

Czy istniejące wyposażenie może stanowić
punkt wyjścia do doskonalenia technologii ?
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Problemy do rozwiązania

 Badanie procesów technologicznych 
dotyczących układów kogeneracyjunych 
zintegrowanych z procesami 
zgazowania i pirolizy

 Badania układów kogeneracyjnych 
zintegrowanych z procesami konwersji 
biologicznej, ukierunkowane na 
przygotowanie typoszeregów 
rozproszonych układów energetycznych

Cd - 2

 Badanie i opracowanie zintegrowanego 
z biogazownią rolniczą systemu 
wykorzystania energii w technologii 
ORC 

 Opracowanie i badania układu 
hybrydowego z ogniwami paliwowymi 
do generacji energii elektrycznej 
i ciepła, jako elementu rozproszonego 
systemu agroenergetycznego
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Cd - 3

 Analiza możliwości integracji 
opracowanych technologii przez 
powiązanie strumieni masy, ciepła
i energii z uwzględnieniem oceny 
ryzyka

 Ocena opłacalności wdrożenia 
opracowanych technologii

ORC – Organic Rankine Cycle

Podczas tego obiegu występują następujące przemiany:
- Izentropowe (adiabatyczne) rozprężanie pary w turbinie parowej
- Izobaryczne skroplenie rozprężonej pary (odprowadzenie ciepła 

w skraplaczu)
- Izochoryczne pompowanie kondensatu
- Izobaryczne podgrzewanie cieczy (wody), jej odparowanie oraz podgrzanie 

powstałej pary w kotle parowym lub wytwornicy pary

 Procesem wyjściowym dla ORC jest obieg Claususa Rankine`a w którym 
podobnie jak w agregatach chłodziarek lub siłowniach parowych następuje 
parowanie i skraplanie czynnika roboczego.

 Zastosowanie w obiegu Clausiusa Rankine`a jako czynnika roboczego 
węglowodorów zamiast wody pozwala na pracę w niższych temperaturach 
górnego źródła obiegu. Umożliwia to wykorzystanie np.. ciepła 
odpadowego z urządzeń chłodzących, spalin, geotermicznego itp..

 Jako czynnik roboczy może być wykorzystany izobutan, olej silnikowy, 
freony CFC, jak również czysty amoniak.
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Zakład produkcyjny

CIEPŁO 

ODPADOWE

SPALIN 

I POPRODUKCYJNE

WYMIENNIK 

CIEPŁA
TURBINA

GENERATOR

PRĄDU
PRĄD

AGREGAT

PRĄDOTWÓRCZY

CIEPŁO 

Z CHŁODZENIA

SPALIN, 

SMAROWANIA, 

CHŁODNICY

POMPA 

SKROPLIN

CIEPŁO

SKRAPLAK

PRĄD

Wykorzystanie ciepła odpadowego w obiegu 
ORC (Organic Rankin Cycle)

proces Kalina podwyższający sprawność instalacji

Jest to technologia ORC oparta na obiegu Rankiene`a w której

podstawę stanowi siłownia parowa, a czynnikiem roboczym jest
mieszanina amoniaku z wodą, zamiast klasycznie stosowanego
w ORC izobutanu lub izopentanu.

Opary mieszaniny napędzają turbinę w temp. 105 – 110 stopni
Celsjusza.

Stosunek amoniaku do wody nie jest stały. Zmienia się w czasie
obiegu

Układ Kalina w obiegu Rankine`a jest rozszerzony o człon
destylacyjny i adsorpcyjny.
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Ogniwo paliwowe

 Ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji 
utleniania stale dostarczanego z zewnątrz paliwa. 
(wg.wikipedia)

 Ogniwo galwaniczne stanowiące chemiczne źródło 
prądu elektrycznego powstającego podczas 
elektrochemicznego utleniania(spalania) paliwa (np.. 
Wodoru, węglowodorów, alkoholi, tlenku węgla), 
doprowadzanego w sposób ciągły do elektrody 
ujemnej, w tlenie lub powietrzu doprowadzanym też 
w sposób ciągły do elektrody dodatniej. (wg. PWN)

WYKORZYSTANIE BIOGAZU W OGNIWIE 
PALIWOWYM Z ELEKTROLITEM WĘGLANOWYM 
(MCFC)

BIOGAZOWNIA

BIOMASA

OSUSZANIE ODSIARCZANIE
BIOGAZ REFORMING

ZEWNĘTRZNY

MCFC

WEWNĘTRZNY

REFORMING

PRĄD

CIEPŁO
TURBINA

PAROWA
PRĄD KOGENERACJA

PRĄD+CIEPŁO

TURBINA 

GAZOWA

ORC

PRĄD
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Ogniwo paliwowo -
węglanowe

 Wysokotemperaturowe ogniwo 
pracujące w temp. powyżej 600 st. 
Celsjusza w której zachodzi zjawisko 
wewnętrznego reformingu. Umożliwia 
to wykorzystać wodór oraz niektóre 
węglowodory o niskiej czystości

(metan, metanol, biogaz, LPG, gazy 
hydrokarbonowe itp.)

Podział ze względu na rodzaj 
elektrolitu

 polimerowe

 alkaliczne

 kwasowe

 tlenkowe

 weglanowe

 fosforowe

 mikrobiologiczne
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Podział ogniw paliwowych

 Ze względu na sposób wykorzystania 
i rodzaj stosowanego paliwa:

- bezpośrednie wykorzystanie paliwa 
(wodór i tlen)

- pośrednie wykorzystanie paliwa tzn. 
wstępnie konwertowanie (reforming) 
przed doprowadzeniem do ogniwa 
(metan, gaz syntezowy, biogaz, oraz 
utleniacze)



 

 
 
 

 
 

             Standaryzacja ocen substratów oraz 
zasady doboru składu mieszanin dla 

biogazowni rolniczych z uwzględnieniem 
oddziaływań inhibicyjnych 

mgr inż. R. Myczko 
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Standardyzacja ocen substratów 
oraz zasady doboru składu mieszanin dla 
biogazowni rolniczych z uwzględnieniem 

oddziaływao inhibicyjnych.
Renata Myczko

Tomasz  Kołodziejczyk

Akredytowane Laboratorium LBMPZ

Pracownia Fermentacji

w Falentach Oddział w Poznaniu 
ul. Biskupioska 67 60-461 Poznao

Plan prezentacji

Proces biotechnologiczny fermentacji 
beztlenowej – jak powstaje biogaz?

Rodzaje substratów i podział funkcjonalny –
czym karmić bakterie?

Komponowanie mieszaniny fermentacyjnej –
wykwintne menu?  

Sposoby oceny wydajności biogazowej – czy to 
będzie działało?

Co to jest inhibicja czyli jak łatwo zniszczyć 
proces?

I.

II.

III.

IV.

V.

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

http://www.methanetomarkets.org/index.aspx
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I.  Jak  powstaje  BIOGAZ ?

Biogaz w naturze powstaje wszędzie tam gdzie są łatwo 
dostępne substancje pokarmowe, brakuje tlenu 
i najważniejsze są odpowiednie mikroorganizmy.

Biotechnologia pozwala ujarzmić naturę i sterować 
procesem, ale wymaga stosowania właściwych 
reguł:

• stabilne warunki bio-fizyko-chemiczne

• stabilna jakość mieszaniny fermentacyjnej

• stały nadzór nad parametrami strategicznymi

• szybka reakcja na odchylenia od normy

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

Biogaz:
• jest mieszaniną gazów (m.in.: 
CH4, CO2, O2, H2S, H2, N2, NH3, 
H20)
• każdy etap prowadzony jest 
przez inne typy bakterii
• metan powstaje w ostatnim 
etapie  procesu fermentacji

Proces:

• psychrofilny 20-26oC

• mezofilny 32-40oC

• termofilny 50-57oC   

Technologia:

• jednofazowa

• wielofazowa

Hydroliza, 
trawienie

proste związki organiczne aminokwasy, kwasy 
tłuszczowe i cukry

Faza kwasowa

kwasy: masłowy, propionowy, mlekowy 
alkohole itp.

Faza 
octanowa

kwas octowy H2, CO2

Faza 
metanowa

CH4, CO2

Schemat procesu
fermentacji biogazowej

mieszanina fermentacyjna: substrat , 
kosubstrat, substrat towarzyszący
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II.  Co  jedzą  bakterie ?

Substratem nazywamy ogólnie materiał organiczny nadający się 
do strawienia przez bakterie.

Monosubstrat, to substancja która może być fermentowana 
samodzielnie.

Kosubstrat to substancja dodawana w odpowiedniej proporcji do 
mieszaniny fermentacyjnej, która nie fermentuje samodzielnie, 
wymaga inoculacji.

Ogólnie substraty dzielimy wg:

• cech funkcjonalnych: substraty rozcieńczające, 
zagęszczające, zwiększające wydajność, dodatki stabilizujące 
proces i substraty utylizacyjne.

• cech technologicznych: substraty łatwe, inoculujące, 
adhezyjne, trudne i niebezpieczne.

• cech pochodzenia:

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

monosubstraty strategiczne,  inoculujące

kosubstraty zagęszczające, zwiększające  wydajnośd

Rodzaje i właściwości substratów
Źródło: Institut für Energetik und 

Umwelt gGmbHrodzaj sm 
[% śm]

smo
[% sm]

N          NH4       P2O5

[% sm]

wydajnośd 
Nl/kg śm

wydajnośd 
Nl/kg smo

zawartośd CH4

[%]
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kosubstraty rozcieoczające, zagęszczające, zwiększające  wydajnośd 

substraty trudne i  niebezpieczne

rodzaj sm 
[% śm]

smo
[% sm]

N          NH4       P2O5

[% sm]

wydajnośd 
Nl/kg śm

wydajnośd
Nl/kg smo

zawartośd CH4

[%]
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III.  Jak  stworzyd  menu ?

Komponowanie mieszaniny fermentacyjnej wymaga 
szczegółowej wiedzy o każdym substracie
i interakcjach pomiędzy nimi.

Każda mieszanina musi spełniać podstawowe warunki:

• zawartość suchej masy 12-15% fermentacja „mokra”,
16- 40% fermentacja „sucha”

• stabilna pojemność buforowa, odczyn pH 6,8 – 7,5

• bilans składników pokarmowych C:N:P:S   
600:15:5:1

• obecność cząstek adhezyjnych

• skład nie generuje i nie kumuluje inhibitorów

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

gnojowica kiszonka słoma mieszanina

1,2 1,4

94,2

1,4
6,8

30,6

3,8

12,6

92

68

2

86

proporcja składników 

popiół smo woda

gnojowica kiszonka słoma mieszanina

8 32 98 14 sm % śm 

85,2 95,6 3,9 90 smo % sm 

6,8 30,6 3,8 12,6 smo % śm 

92 68 2 86 woda % śm 
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IV.  Jak sprawdzid czy to smakuje ?

Sposoby oceny wydajności biogazowej substratów 
i mieszanin są dwa:

kalkulacyjny – tabelaryczny  wykorzystuje tabele 
wartości pokarmowych pasz szacuje teoretyczny 
uzysk biogazu na podstawie zawartości głównych 
składników pokarmowych i stuprocentowego 
rozkładu substancji organicznych.

analityczny – doświadczalny  wykorzystuje metodę 
laboratoryjnej oceny uzysku biogazu w czasie 
trwania standardowej próby fermentacji metanowej 
z analizą zawartości sm i smo, odczynu pH
i zakłóceń

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl

Standardowa próba 
fermentacji metanowej 

Prowadzona jest wg. 

PB-01/LBMPZ 2008/FM 

metodą DIN 38 414 t.8: 1985.

Ocena: wydajności 

biogazowej, tempa procesu 

i parametrów chemicznych, lub 

inhibicji, stopnia rozkładu 

substratu, czy masy 

pofermentacyjnej oraz 

zwiększenia wydajności, 

Wynik: Nl/kg smo substratu

zawartość % CH4 

i zanieczyszczeń 
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Przykładowy  arkusz  oceny wydajności

Standardowa próba 
fermentacji mieszaniny 

Prowadzona jest wg. PB-

02/LBMPZ 2010/FM metodą 

porównawczą.

Ocena: wydajności biogazowej 

mieszaniny fermentacyjnej, tempa 

procesu i parametrów 

chemicznych, zwiększenia 

wydajności  lub dodatków 

stabilizujących

Wynik: Nl/kg smo mieszaniny 

fermentacyjnej,

zawartość % CH4 

i zanieczyszczeń oraz

hydrauliczny czas retencji 

i stabilność kinetyki procesu
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0

20

40

60

80

100

120

140

-1 1 3 5 7 9 11

N
l/

kg
 s

m
o

tygodnie

uzysk tygodniowy

Inoculum

Miskant hydroliza 
5%

Miskant suchy 5%

Miskant suchy 2,5%

substrat Vs
[Nl/kg smo]

sm  [%śm] smo 
[%sm]

Inoculum 103,5 6,01 84,31

Miskant hydroliza 5% 329,7 66,92 95,98

Miskant suchy 5% 243,1 80,11 95,77

Miskant suchy 2,5% 320,3 80,11 95,77

Przykładowy  obraz  wydajności biogazowej

0

50

100

150

200

250

300

350

0 2 4 6 8 10 12

N
l /

 k
g 

sm
o

tygodnie

uzysk sumowany

Inoculum

Miskant hydroliza 5%

Miskant suchy 5%

Miskant suchy 2,5%

substrat Vs
[Nl/kg 
smo]

sm  
[%śm]

smo 
[%sm]

Inoculum 103,5 6,01 84,31

Miskant hydroliza 5% 329,7 66,92 95,98

Miskant suchy 5% 243,1 80,11 95,77

Miskant suchy 2,5% 320,3 80,11 95,77

Przykładowy  obraz  wydajności biogazowej
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substrat   
gnojowica 

bydlęca gęsta

obornik 

bydlęcy

kiszonka z 

kukurydzy

odpady 

poubojowe 

wynik dla 

mieszaniny

przykład kalkulacji dla 

0,5 MW ze sprawnością 

35%

sm [%] śm 7,00 22,00 32,00 20,00

smo [%] sm 80,00 72,00 90,00 80,00

obciążenie mieszaniny 

sm

Ilość t/rok 15 700,00 3 250,00 5 650,00 980,00 25 580,00 14,93 

obciążenie substratem % 61,38 12,71 22,09 3,83

uzysk m3/t śm 25,00 45,00 198,00 135,00 403,00
średnia wydajność na 

godzinę pracy biogazowni

uzysk m3/rok 392 500,0 146 250,0 1 118 700,0 132 300,0 1 789 750,00 223,72

% CH4 60,00 60,00 53,00 60,00 58,25

m3 CH4/t śm 15,00 27,00 104,94 81,00 227,94

m3 CH4 z substratu 235 500,00 87 750,00 592 911,00 79 380,00 995 541,00

Przykładowy  obraz  kalkulacji wydajności

V.  Dlaczego nie działa ?

Inhibicja to zjawisko spowolnienia lub zahamowania 
procesu wywołane czynnikami biologicznymi, 
fizycznymi lub chemicznymi.

Inhibicja biologiczna: nieprawidłowa inoculacja, 
niewłaściwe szczepy, ubytek liczby bakterii.

Inhibicja chemiczna: obecność tlenu, niewłaściwe pH, 
brak równowagi chemicznej pomiędzy etapami 
procesu, obciążenie inhibitorami wprowadzanymi 
wraz z mieszaniną, nagromadzenie inhibicyjnych 
produktów pośrednich z poszczególnych etapów.

Inhibicja fizyczna: zła temperatura, złe 
mieszanie, złe obciążenie objętościowe, 
zły hydrauliczny czas retencji.

Biogazownia Liszkowo źródło www.nettg.pl
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Najważniejsze inhibitory i stężenia hamujące

Źródło: Institut für Energetik und 

Umwelt gGmbH

Podsumowanie

Zbiogazowanie jest biotechnologią produkującą Zieloną Energię

Ograniczenia produkcji biogazu wynikają z niedoskonałości techniki
i technologii

Wiedza o procesie i innowacje technologiczne powstają każdego dnia, 
z każdą nową instalacją.

Stabilny proces jest nieskooczony gdyż gnojowica i odpady będą 
produkowane stale.

Zachowanie reguł rządzących procesem i dostarczanie 
dobrej jakości substratów gwarantuje wysoką wydajnośd.
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dziękuję za uwagę

Renata Myczko

Tomasz Kołodziejczyk

Akredytowane Laboratorium LBMPZ

Pracownia Fermentacji

e-mail: myrenka@ibmer.waw.pl

w Falentach Oddział w Poznaniu 

ul. Biskupioska 67 60-461 Poznao

tel. 61 820 39 38, fax. 61 820 83 81

www.methanetomarkets.org

http://www.methanetomarkets.org/index.aspx
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