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Zadania instalacji  

• Produkcja prądu i ciepła 

 

• Sanitacja odchodów zwierzęcych w celu 
zmniejszenia ich presji na środowisko 

 
• Obniżenie kosztów budowli inwentarskich poprzez zmniejszenie pojemności zbiorników 

podrusztowych 



Problem ??? 

• Analiza literatury wykazuje, że istniejący stan wiedzy dotyczy głównie 
projektowania i eksploatacji  dużych instalacji, których główną rolą jest  
komercyjna produkcja prądu i ciepła.  

• Literatura dotycząca instalacji prosumenckich  skupia się głównie na  
wyjaśnianiu ich roli oraz zawiera oceny istniejących w tym zakresie 
regulacji prawnych, mimo że rynek oferuje już wiele konkretnych 
rozwiązań technicznych.  

• Przydatność istniejących rozwiązań do budowy ekonomicznie 
uzasadnionych systemów prosumenckich nie została jeszcze dostatecznie  
potwierdzona.  

• Można więc stwierdzić, że brak  dostatecznie ugruntowanej wiedzy 
umożliwiającej racjonalne podejmowanie decyzji dotyczących 
kształtowania krajowych, regionalnych i lokalnych polityk rozwojowych w 
tym zakresie, zgodnie z  tzw. Zintegrowaną Polityką Produktową (COM 
2003/302) komisji Europejskiej, która zaleca budowanie w oparciu o 
środowiskową metodykę cyklu życia oraz komunikat COM 2003/572 
dotyczący zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 
 



Czynniki wpływające na wybór biogazowni 
dla działalności prosumenckiej 

• Presja ustawodawcza na modernizację gospodarstw w celu zminimalizowania 
negatywnego oddziaływania na środowisko oraz osiągnięcia celów prozdrowotnych 
(uregulowania prawne) 

• Środki i programy dostępne na realizację działań w zakresie energetyki 
prosumenckiej wraz z długookresową ochroną finansową prosumentów 

• Stan lokalnych zasobów energetycznych        (lokalizacja, zakres inwestycji) 

• Problemy dotyczące działania sieci elektroenergetycznej zaopatrującej tereny 
wiejskie w prąd   (wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI)         (lokalizacja) 

• Dostępność (dla ośrodków decyzyjnych) modeli zastosowań OZE w rolnictwie 
opracowanych w oparciu o wyniki analiz cyklu życia (LCA) zarówno produktów 
rolniczych jak również źródeł energii 

• Aspekty ekonomiczne o których decyduje analiza porównawcza opłacalności 
budowy i eksploatacji wybranej technologii. 

 

• Dostępność rynkowa zweryfikowanych instalacji agroenergetycznych 

 



Schemat instalacji dla  obór po 100 krów 
mlecznych 



Technologie do budowy instalacji prosumenckich w gospodarstwach 
wykorzystujących gnojowicę oraz podawane w formie płynnej dodatki takie 
jak tłuszcze z odtłuszczarek, tłuszcze techniczne, gliceryna, fuzle z browarów 

i gorzelni itp. 

• Przetwarzanie substratów w instalacjach typowych dla biogazowania wielosubstratowych 
mieszanin fermentacyjnych z udziałem biomasy stałej 

 

 

 Fermentator biogazowni wielosubstratowej (fot. Węglarzy K. IZ) 

Mikrobiogazownia kontenerowa z dozownikiem biomay stałej. (fot. 
zbiory Zakładu OZE/ITP) 



Zastosowanie instalacji z fermentatorami specjalnie 
przystosowanymi do biogazowania substratów płynnych lub 

monosubstratów 

Instalacja do metanowej fermentacji gnojowicy firmy HOST. (www.host.nl) 
 

Fermentator zaprojektowany  i wykonany przez ITP jako instalacja 
pilotowa (fot. zbiory Zakładu OZE/ITP) 

Model 3D biogazowni firmy WASCO (fot. zbiory Zakładu OZE/ITP) 
Wykonany wg założeń projektowych ITP   

  
Nr umowy: BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015;akronim: BIOGAS&EE 

http://www.host.nl/


Realizacja przy tuczarni w Ocieszynie  



Monitorowanie i sterowanie procesem 

 



Instalacja w gospodarstwie Ocieszyn 

 



Sanitacja pofermentu w etapie mezofilnym 

• W przypadku pałeczek Salmonella Senftenberg W775 teoretyczny czas 
przeżycia w trakcie fermentacji mezofilnej wyniósł około 20 dni, a dla 
Enterococcus sp 22 dni 

 

• Spadek liczebności populacji obu badanych bakterii o 90% nastąpił po 2,40 
dnia dla Salmonella Senftenberg W775 i 3,08 dnia dla Enterococcus spp. 

 



Sanitacja pofermentu w etapie psychrofilnym 

• Liczba bakterii w pierwszym terminie oznaczeń była równa liczbie 
stwierdzonej w 14 dniu etapu mezofilnego. Zarówno w przypadku pałeczek 
Salmonella spp., jak i bakterii Enterococcus spp., zanotowano początkowo 
wzrost liczebności populacji powyżej poziomu wyjściowego.  

• Spadek liczebności populacji obu badanych bakterii o 90% nastąpił 
odpowiednio po 3,92 tygodnia dla Salmonella Senftenberg W775 i 9,03 
tygodnia dla Enterococcus spp. 

• W przypadku pałeczek Salmonella Senftenberg W775 teoretyczny czas 
przeżycia w trakcie fermentacji psychrofilnej wyniósł 11,6 tygodnia, a dla 
Enterococcus spp. był ponad dwukrotnie dłuższy i kształtowała się na 
poziomie prawie 24 tygodni.   

 

 

 



Zalecenia dla poprawy biobezpieczeństwa pofermentu 
W procesie mezofilnym spadek liczebności populacji  badanych bakterii o 90% nastąpił 

po 2,40 dnia dla Salmonella i 3,08 dnia dla Enterococcus. Dla dalszej poprawy 
biobezpieczeństwa pofermentu można stosować techniki, które podwyższą koszty 

produkcji energii 

 

Sposób 1 
• Wydłużenie czasu trwania etapu mezofilnego w 37 - 40°C do 25 dni lub 

podniesienie temperatury w etapie mezofilnym do 45-47°C przy zachowaniu 
czasu trwania procesu przez 14 dni.  

Sposób 2 
• Zachowanie 14 dniowego etapu mezofilnego i przetrzymanie pofermentu w 

zakresie temperatur psychrofilnych przez okres 24 tygodni.  
Sposób 3 
• Zachowanie 14 dniowego etapu mezofilnego i skierowanie nadwyżek ciepła z 

kogeneracji do ogrzewania zbiornika pofermentu  
Sposób 4 
• Odwodnienie i brykietowanie pofermentu o wilgotności około 30% 

brykieciarką firmy ASKET. 
 
 



Zagospodarowanie nadmiaru pofermentu   (wilg. 30 %) 

Brykieciarka firmy ASKET – jednogłowicowa 
oraz brykiet wykonany z pofermentu o 
wilgotności ok. 30% (fot. zbiory Zakładu 
OZE/ITP) 



Reaktor z pompą hybrydową 
Firma MEGA – Bełżyce  



 

 

 

Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do 
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