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Otoczenie sieciowe źródeł mikrobiogazowych
i gospodarki obiegu zamkniętego

SN/nN

mEB

udział mieszkańców
wsi w krajowej
populacji
2018: 40%

gospodarstwo
rolne/hodowlane,
przetwórstwo
rolno-spożywcze

2040: 30%

SN/nN

zapotrzebowanie na
energię elektryczną
na terenach wiejskich

2018: 40 TWh
mEB

gospodarstwo
rolne/hodowlane,
przetwórstwo
rolno-spożywcze

2040: 60 TWh

2

Charakterystyka polskich gospodarstw rolnych w kontekście potencjału
transformacji energetycznej (gospodarki o obiegu zamkniętym)
Powierzchnia, Liczba gospodarstw,
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tys.

do 5

750

5-20

500

20-100

125

powyżej 100

12

Hasłowa charakterystyka
gospodarstwa socjalne, ogółem 2 mln ha
gospodarstwa niskotowarowe, ogółem 5 mln
ha – gospodarstwa z potencjałem podażowym
na rynku substratów
gospodarstwa średniotowarowe, ogółem 4,5
mln ha – gospodarstwa z potencjałem
transformacji w gospodarstwa przemysłowe ze
źródłami μEB
gospodarstwa przemysłowe, ogółem 3 mln ha
– z potencjałem inwestycji w elektrownie
(elektrociepłownie) biogazowe klasy 0,5-1 MW
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Charakterystyka polskich gospodarstw hodowlanych w kontekście rocznego
potencjału energetycznego (gospodarki o obiegu zamkniętym)

Obsada krajowa,
szt.
bydło: 6 mln,
w tym 2,1 mln krów
mlecznych

trzoda chlewna:
11 mln

brojlery: 130 mln,
kury nioski: 50 mln

Liczba gospodarstw

Hasłowa charakterystyka

Obory
350 tys.,
w tym:
10 tys. obór krów mlecznych,
50 ferm wielkoprzemysłowych
Chlewnie

odpady pohodowlane:
obornik – 40 mln t, gnojowica
– 40 mln t,
20 TWh (2 mld m3 CH4)

170 tys.,
w tym 150 ferm
wielkoprzemysłowych

odpady pohodowlane:
obornik – 15 mln t, gnojowica
– 20 mln t,
10 TWh (1 mld m3 CH4)

Kurniki
500 tys.,
w tym:
2000 ferm przemysłowych
małych i średnich, ok. 1300
ferm jaj konsumpcyjnych, 600
ferm wielkoprzemysłowych

odpady pohodowlane:
obornik/pomiot kurzy – 7 mln
t,
4 TWh (400 mln m3 CH4)
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Charakterystyka zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w kontekście
rocznego potencjału energetycznego (gospodarki o obiegu zamkniętym)
Produkcja, ton

Liczba zakładów
Zakłady mleczarskie

Hasłowa charakterystyka)

12 mld,
produkcja serwatki: 4 mln t,
w tym produkcja mleka
300
600 GWh (60 mln m3 CH4)
płynnego: 3,4 mld
Ubojnie (1300 zakładów wieloprofilowych: rzeźni i zakładów rozbioru)
odpady poubojowe: 500 tys. t,
żywiec wieprzowy:
1200
3300 tys.
w tym rzeźnie: 600 160 GWh (16 mln m3 CH4)
odpady poubojowe: 300 tys. t,
żywiec drobiowy:
600
2400 tys.
w tym rzeźnie: 170 100 GWh (10 mln m3 CH4)
żywiec wołowy i cielęcy:
1100 tys.
1 mln

1 mln

900 tys.

odpady poubojowe: 200 tys. t,
1000
w tym rzeźnie: 350 60 GWh (6 mln m3 CH4)
Zakłady wędliniarskie
odpady poprodukcyjne: 200 tys. ton
1000
80 GWh (8 mln m3 CH4)
Wytwórnie mrożonek i konserw
odpady poprodukcyjne: 200 tys. ton
2200
80 GWh (8 mln m3 CH4)
Wytwórnie soków pitnych
odpady poprodukcyjne: 300 tys. t
500
650 GWh (– 65 mln m3 CH4)
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Komunalne oczyszczalnie ścieków

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce: 3300
Roczna ilość dopływających lub dowożonych ścieków: 1 300 mln m3
Roczna ilość odpadów przeliczona na suchą masę: 1 mln t
Roczny potencjał wytwarzania metanu: 600 mln m3
Roczna energia: 6 TWh
Potencjał oczyszczalni ścieków dla biogazowni klasy 10 – 50 kW
(80 – 400 MWh/rok): 1000 gmin
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Trajektoria rozwojowa rynku mikrobiogazowni

Model trajektorii rozwojowej opisany funkcją logistyczną
𝑊 𝑡 =

𝑎
+ 𝑑 ; 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0
1 + 𝑏 ∙ 𝑒 −𝑐∙𝑡

gdzie: W(t) – trajektoria rozwoju rynku mikrobiogazowni, a – cel trajektorii, d – offset, b – nachylenie trajektorii, c – parametr
skali.

parametry funkcji: Wp = 0,1%, Wk = a = 15%, b = 149, c = 0,45
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Trajektoria rozwojowa rynku mikrobiogazowni

Model trajektorii rozwojowej opisany funkcją podwójnie wykładniczą (inercja II rzędu)
𝑊 𝑡 = 𝑊𝑘 − 𝑊𝑝

𝑡
𝑡
𝑇1
𝑇2
−
−
𝑇
𝑇
1
1−
𝑒
+
𝑒 2 + 𝑊𝑝
𝑇1 − 𝑇2
𝑇1 − 𝑇2

gdzie: W(t) – trajektoria rozwojowa rynku mikrobiogazowni, Wk – cel trajektorii, Wp – liczba mikrobiogazowni w 2019 r., T1 –
pierwsza stała czasowa transformacji, T2 – druga stała czasowa transformacji, t – czas w latach.

parametry funkcji: Wp = 0,1%, Wk = 15%, T1 = 5 lat, T2 = 2 lata
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Parametry podstawowe mikrobiogazowni utylizacyjnej klasy 10 – 50 kW
Parametr
Ilość biogazu, m3/rok
Objętość komór fermentacyjnych, m3
Objętość zbiornika na resztę pofermentacyjną, m3

10 kW
50 000
60 - 120
300 - 600

50 kW
270 000
300 - 600
1000 - 2 500

Parametry energetyczne wybranych odpadów, dostęp do substratu świeżego: 1 t/dzień, 365 t/rok
Typ substratu

Sucha masa organiczna,
t/rok
obornik bydlęcy
64
gnojowica bydlęca
25
obornik kurzy
72
obornik od świń
86
gnojowica świńska
14
serwatka
14
odpady spożywcze
39
odpady z przetwórstwa warzyw
69
wytłoki z owoców
115
odpady poubojowe bez
45
tłuszczu
odpady poubojowe - tłuszcz
61
osady ściekowe
36

Produkcja biogazu,
tys. m3/rok
16
8,5
21
33
5
10
27
20
71

18
42
30

Moc elektryczna
kogeneratora, kW
3
2
4,5
7
1
2
6
4
15
4
9
6
9

Komponent
układ kogeneracyjny
komora (-y) fermentacyjna (żelbet)
magazyn biogazu (standardowy)
instalacje wewnętrzne
zbiornik na resztę pofermentacyjną
AKPiA
Razem:

10 kWel
38 850 zł
54 000 zł
18 000 zł
20 000 zł
80 000 zł
25 000 zł
235 850 zł

koszt, PLN
50 kWel
75 079 zł
180 000 zł
25 800 zł
25 000 zł
400 000 zł
30 000 zł
735 879 zł

Koszt zasobnika: 20 – 50 $/m3 (ceny chińskich producentów), koszt magazynowania energii:
320 PLN/MWh w zasobniku biogazu, 1500 PLN/MWh w akumulatorze
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Przykłady profili gospodarstw rolno-hodowlanych
przypadek 1 – podstawowa produkcja mięsna
trzoda chlewna: 500 szt.
zboża: 70 ha
łąki i nieużytki: 14 ha

wiosna

lato

jesień

zima
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Przykłady profili gospodarstw rolno-hodowlanych
przypadek 2 – podstawowa produkcja owocowo-warzywna
truskawki: 25 ha
warzywa: 20 ha
zboża: 22 ha

wiosna

lato

jesień

zima
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Przykłady profili gospodarstw rolno-hodowlanych
przypadek 3 – podstawowa hodowla bydła i agroturystyka
krowy mleczne: 36 szt.

wiosna

lato

jesień

zima
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Przykłady profili gospodarstw rolno-hodowlanych
przypadek 4 – zapotrzebowanie na cele bytowe

wiosna

lato

jesień

zima
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Profile wytwarzania (μEB, PV), zapotrzebowania i salda mikrosystemu
na podstawie rzeczywistej sieci nN

gospodarstwa domowe: 21
gospodarstwo rolno-hodowlane: trzoda chlewna
roczne zapotrzebowanie gospodarstwa rolnego: 20 MWh
roczne zapotrzebowanie na cele bytowe: 60 MWh
moc źródeł PV: 20 kW
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Profile wytwarzania (μEB, PV), zapotrzebowania i salda mikrosystemu
sieć on-grid
nadwyżka: 21 MWh
deficyt: 1 MWh
czas wykorzystania mocy maksymalnej μEB: 5300 godz.
czas wykorzystania mocy ekwiwalentnej μEB: 8000 godz.
wiosna

lato

jesień

zima
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Profile wytwarzania (μEB, PV), zapotrzebowania i salda mikrosystemu
sieć semi off-grid
nadwyżka: 1 MWh
deficyt: 1 MWh
czas wykorzystania mocy maksymalnej μEB: 4000 godz.
czas wykorzystania mocy ekwiwalentnej μEB: 6000 godz.
wiosna

lato

jesień

zima
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Rynek ofertowy energii elektrycznej
oferta WEK (ceny
jednoskładnikowe)
taryfa B:
550 PLN/MWh

SN/nN

opłata sieciowa nN:
100 PLN/MWh

PV:
250 PLN/MWh
mEB:
250 - 700 PLN/MWh

oferta OK2 (ceny
energii)

mEB

PV

PV

gospodarstwo
rolne/hodowlane,
przetwórstwo
rolno-sporzywcze

PV

PV

taryfa G:
650 PLN/MWh
taryfa C:
700 PLN/MWh
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Profile cen na rynku ofertowym
cena energii ze źródła PV: 250 PLN/MWh
cena energii ze źródła μEB: 500 PLN/MWh
średnia roczna cena energii: 460 PLN/MWh
wiosna

lato

jesień

zima
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