
Mikrobiogazownie w EP 

Energetyce prosumenckiej  

 

 

     Ludwik Latocha 



Rodzaje i typy mikro źródeł gazowych 

 W projekcie ustawy OZE  w paragrafie 2 punkt 20 mikroinstalacja 

jest definiowana jako:  

      „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż  

 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 
120 kW” 

 

Może to być: 
- Mikro biogazownia rolnicza 

- Mikro instalacja zgazowania odpadów drzewnych 

- Mikro instalacja zgazowania traw i osadów itp..  

 



Produkcja biogazu 

1. Jako produkt uboczny: 

• Oczyszczalnie  ścieków 

• Wysypiska odpadów komunalnych 

 

2. Jako celowo wytwarzany produkt w BIOGAZOWNIACH ROLNICZYCH 
 

Typowy wsad do biogazowni to np.:  

gnojowica zwierzęca,  odpady z działalności rolniczej, rośliny celowo uprawiane,  

trawy, chwasty, niejadalne produkty zwierzęce, pozostałości poubojowe – zawartość 

przewodu pokarmowego, osady floatacyjne, wywary itp. 

 
W końcówce procesu fermentacji z mieszanin substancji organicznych wytwarzany jest:  
• metan CH4,  

• dwutlenek węgla CO2,  

• siarkowodór H2S,  

• i inne gazy śladowe  
Składniki mineralne pozostają w reszcie pofermentacyjnej. 



Potrzebne nowe podejście do mikro biogazowni 

• Czy zaliczać ją do     instalacji ochrony środowiska? 

• Czy li tylko źródła    produkującego energie? 

 

Pytanie to jest bardzo istotne gdyż; od tego zależą: 
Podatki (dochodowy, ryczałtowy, gminny, akcyzy itp..) 
 

Ale również być: 
-  „siedliskową” oczyszczalnią ścieków 

- Instalacją utylizacjną odpadów zielonych (z koszenia rowów, 
pielęgnacji zieleni itp.) i osadów w procesie fermentacji i 
kompostowania. 

 

 

 



Mała biogazownia rolnicza w  Studzionce 

Moc kogeneratora : 30 kW 

(w czasie budowy) 



Kogenerator 30 kW 
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1.  Silnik spalinowy,  2. Prądnica,  3,4. Wymienniki ciepła  
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Mikrobiogazownia w wykonaniu przewoźnym 
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1. Komora fermentacyjna,  2. Podest obsługi,  3. Zasyp do załadunku substratów 



Komora zamontowana na miejscu eksploatacji 



Komory fermentacyjne „bez szkieletowe” rękawy z tworzywa 



Kogenerator w kontenerze 30 kW 



Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie  

z dnia 25 marca 2013 r.    

– § 7. Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu    
rolniczego powinny wynosić co najmniej:  

– 1) 20 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od 
budynków inwentarskich,  

– 2) 20 m od budynków innych niż określone w pkt 1 niepowiązanych 
technologicznie z instalacją służącą do otrzymywania biogazu 
rolniczego,  

– 3) 5 m od granicy działki sąsiedniej,  
– 4) 15 m od składu węgla i koksu,  
– 5) 15 m od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, 

będących elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania 
biogazu rolniczego,  

– 6) 15 m od silosów na zboże i pasze,  
– 7) 5 m od innych obiektów budowlanych nie będących budynkami.  



Schemat blokowy (technologii) zgazowania 
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Najczęściej obecnie stosowana instalacja 45/40 kWe 

Zasada działania 
- Zrębki doprowadzane są ślimakiem do pojemnika reaktora (sterowanie 

sensorem). 

- Pojemnik wyposażony w dwie szczelnie odcinające klapy (śluza). 
- Klapy działają na przemian dozując zrębki do reaktora; w stanie bez 

napięciowym obydwie klapy są zamknięte (BHP). 
- Sygnały ze wszystkich czujników trafiają do minikomputera który steruje 

bezpieczną pracą instalacji. 
- W obrębie strefy pirolizy (200-5000C) następują procesy termochemiczne wraz 

rozpadem drewna powstaje gaz wytlewny. W przejściu do strefy utleniania 
pragaz przyjmuje postać węgla. 

- W strefę utleniania doprowadza się kontrolowane (ograniczane) ilości 
powietrza które powoduje częściowe spalanie węgla podnosząc temperaturę w 
granicach 1100 do 12000C. 

- Podczas spalania (części) węgla wytwarza się w strefie redukcji dwutlenek 
węgla który łącząc się powstałą z wilgoci drewna parą wodną w znacznej części 
rozczepiają się na CO, CO2 H2.  

- Cały strumień gazu przechodzi następnie przez gorące łoże i w ten sposób 
zgazowarka produkuje gaz z bardzo małą ilością smoły (prawie bez smołowej)          
 



Skład chemiczny gazu drzewnego 

• CO :  17-20 vol -%                  19 vol.-% 

• H2  :  13-16 vol -%                  14 vol.-% 

• CH4:    1-4  vol -%                 2,5 vol.-% 

• CnHm: 0,1-0,5 vol-% ok.       0,5 vol.-% 

• CO2:  8-12 vol -%                      10,5 vol.-% 

• N2: (reszta)                              53,5 vol.-% 

 

W kogeneracji z 1,0 kg drewna przy wilgotności 15% 
uzyskujemy ~ 1kWh el + 2,4 kWh term. – przykład instalacji: 

• Moc znamionowa 45 kWe  + ~ 110 kWterm 

• Przy mocy          30 kWe  + ~   70 kWterm 

 

 



Przykład lokalizacji instalacji zgazowania 45/40 kWe 



Inny przykład rozlokowania instalacji 
 



   

 

Fermentacja stałych frakcji 
Odpadów zielonych, osadów itp..   

 

 
 

  

 

 

Fermentacja tej frakcji przebiega w trzech fazach w pomieszczeniach 
typu garażowego hermetycznie zamkniętych podgrzewanych i 

zraszanych tak zwanym „perkolatem” najczęściej w temperaturze 
mezofilnej w procesie 3A. 

 

Etapy przebiegu procesu: 3A-biogas 

 

• 1 faza: aerobowa –tlenowa napowietrzanie substratu - samoczynne 
nagrzewanie  

 

•2 faza: anaerobowa –beztlenowa z perkolacją - wytwarzanie biogazu  

 

•3 faza: aerobowa –tlenowa higienizacja, osuszanie  

 



 
Etapy przebiegu procesu: 3A-biogas  
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Praktyczny przykład dla fermentacji substratów stałych 
  

odpad zielony                1.000 ton/rok 

osad z oczyszczalni około   800 ton/rok  

Przewidywany roczny uzysk energii: 

Elektrycznej 312.444 kWhe 

Cieplnej 426.060 kWhth 

Generator  40 kW 
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1 odpady zielone 1 000 2,7 35,0% 300 78,0% 234,00 450 105 300     

2 osad 800 2,2 25,0% 250 70,0% 175,00 300 52 500     

  suma : 1 800 17,81   550   409,00   157 800 946 800 946,8 
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MOC generatora w kW 

przy 8.000  h/rok 

312,444 426,060   312.444 856,0 35,67 39,06 



Końcówka procesu  
może być jak poniżej lub przebiegać w ostatnim garażu (do AT4<20mg O2/g sm. 



 

 

  Dziękuję za wysłuchanie 

 

     Proszę o uwagi 

 

 


