
PROJEKT BIOGAS&EE

„INTERDYSCYPLINARNE BADANIA NAD POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

ORAZ ZWIĘKSZENIEM UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE

ENERGETYCZNYM POLSKIEGO ROLNICTWA”

Wisła, 3-4 października 2018 roku



Konsorcjum „Polskie technologie dla
efektywności energetycznej rolnictwa”

• Członkowie Konsorcjum:
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – dr inż. Wacław Strobel,

• Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie – Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński,

• Wasko S.A. w Gliwicach – mgr Wojciech Wajda,

• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Prof. dr hab.

Wiesław Oleszek,

• Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu – dr Krzysztof Bortel,

• Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu – Prof. dr hab. Jan Szczepaniak,

• Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” – dr inż. Mariusz

Krajewski*,

• Lider Konsorcjum (Projektu): Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu

Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. – Marzena Białek-Brodocz.

* w związku z opuszczeniem składu Konsorcjum zadania przejął inny Partner 2



Projekt BIOGAS&EE

Okres realizacji: 

1. Faza badawcza: 1 kwietnia 2015 roku – 31 grudnia 2018 roku

2. Faza wdrożeniowa: 1 maja 2018 roku – 31 marca 2019 roku

KOSZT PROJEKTU: 21 119 208,00 zł

Wkład własny: 8 518 595,00 zł,                                 Dotacja NCBR: 12 600 613,00 zł

pieniężny: 7 618 041,00 zł
rzeczowy: 900 554,00 zł
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Istota strategiczności projektu

• Zwiększające się zagrożenie dla naszego globu.

• Znaczącym trucicielem jest rolnictwo.

• Tkwimy w zamkniętym kole, z którego nie będzie wyjścia.

• Kompleksowość realizowanego projektu związana jest z szerokim wachlarzem badanych zagadnień w zakresie

zrównoważonej energii:

• wydajne wykorzystanie zasobów (substratów),

• wydajność procesu,

• bioróżnorodność (np. przy produkcji biomasy),

• wpływ na klimat i środowisko naturalne (problem zanieczyszczeń),

• aspekty społeczne (łącznie z bezpieczeństwem energetycznym),

• aspekty ekonomiczne (np. wpływ przemysłu bioenergetycznego na rynek pracy i bezpieczeństwo energetyczne).
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Istota innowacyjności projektu

• Projekt przewiduje rozwój wiedzy niezbędnej do podniesienia znaczenia i pozycji Polski

na arenie międzynarodowej w zakresie jakości i innowacyjności badań przeprowadzonych

dla sektorów energetyki i rolnictwa, gdyż dotyczy rozwoju metod i technologii

innowacyjnych, które mogą być eksportowane.

• Innowacja, jak również cały projekt, mają charakter interdyscyplinarny i wieloaspektowy.

• Działania innowacyjne:

• wykorzystanie biomasy - odpadu z produkcji zwierzęcej,

• wykorzystanie ciepła z kogeneracji do ogrzewania budynków inwentarskich,

• wykorzystanie biogazu do ogrzewania budynków inwentarskich nie sąsiadujących bezpośrednio z

biogazownią (instalacja do sprężania i rozprężania biogazu),

• nowy sposób aplikacji substancji pofermentacyjnej na pola uprawne.
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Zadania realizowane w ramach projektu

Faza badawcza

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Niskoemisyjny i energooszczędny budynek inwentarski dla zrównoważonej 
gospodarki na terenach wiejskich

Kierownik:
prof. W. Romaniuk

Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w 
zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE

Innowacyjne biogazownie o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością 
zastosowania silników wielopaliwowych

Zastosowanie odwirowanego pofermentu i osadów pościekowych do celów 
gospodarczych, rolniczych i nawozowych wraz z opracowaniem metod 

aplikacji doglebowej pofermentu o różnym stopniu uwodnienia

Kierownik:
dr inż. J. Stekla

Kierownik:
prof. A. Myczko

Kierownik:
mgr inż. W. Talarczyk

Faza przygotowania do wdrożenia

Zadanie 5
Przygotowanie do wdrożenia przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej
Faza badawcza
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Jednostki zaangażowane w realizację 
poszczególnych zadań

Zadanie 1

ZD 

ITP

IMPIB

Zadanie 2

ZD 

ITP

PIMR

IUNG

WASKO

Zadanie 3

ZD

ITP

WASKO

Zadanie 4

ZD

ITP

PIMR

IUNG

Zadanie 5

ZD

ITP

PIMR

IUNG

WASKO

IZ

Faza badawcza
Faza 

wdrożeniowa
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Zadanie 1: „Niskoemisyjny i energooszczędny
budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki
na terenach wiejskich”

• Cel zadania: utworzenie projektów energooszczędnych, niskoemisyjnych i ekonomicznie uzasadnionych,

budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Obiekty mają być wyposażone w elementy OZE.

• Cele cząstkowe:

Opracowanie wytycznych i specyfikacji technicznych dla projektowania niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika.1

Opracowanie projektów demonstracyjnych energooszczędnych i niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika.2

Budowa niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika z niezbędnym wyposażeniem.3

Testowanie obiektów demonstracyjnych i elementów infrastruktury.4
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Zadanie 1: „Niskoemisyjny i energooszczędny
budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki
na terenach wiejskich”

Brojlernia w Gospodarstwie Jaworze

Stan przed 

modernizacją

Stan po 

modernizacji
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Zadanie 1: „Niskoemisyjny i energooszczędny budynek
inwentarski dla zrównoważonej gospodarki na terenach
wiejskich”

Obora w Gospodarstwie Kostkowice

Stan przed 

modernizacją

Stan po 

modernizacji
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Zadanie 1: „Niskoemisyjny i energooszczędny
budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki
na terenach wiejskich”

Innowacyjna instalacja do sprężania i rozprężania biogazu (zgłoszenie patentowe)
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Zadanie 2: „Opracowanie innowacyjnego,
interaktywnego programu do edukacji w zakresie
metod budowy i eksploatacji instalacji OZE”
• Cel zadania: utworzenie bazy wiedzy, algorytmów i oprogramowania integrującego wiedzę o substratach,

zarządzanie substratem i zapewnienie kompleksowego zarządzania i optymalizacji procesów zachodzących w

gospodarstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów energetycznych.

• Cele cząstkowe:

Rozwój oprogramowania edukacyjnego w zakresie OZE.1

Opracowanie wytycznych określających możliwości budowy biogazowni.2

Opracowanie arkusza kalkulacyjnego do projektowania parametrów projektowych biogazowni.3

Opracowanie modułów gospodarczych i modułów w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do OZE.4

Organizacja bazy surowcowej dla biogazowni.5

Ustalenie przydatności rolniczej, wpływu na środowisko i zarządzanie substancją pofermentacyjną.6

Stworzenie banku wiedzy związanej z budową i eksploatacją maszyn do zbierania biomasy stałej.7

Stworzenie systemu informatycznego przeznaczonego do kontroli systemów produkcyjnych.8



Zadanie 2: „Opracowanie innowacyjnego,
interaktywnego programu do edukacji w zakresie
metod budowy i eksploatacji instalacji OZE”

Strona internetowa Konsorcjum
www.keo.org.pl Wirtualny spacer
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Zadanie 3: „Innowacyjne biogazownie o mocy od 40
kW do 600 kW z możliwością zastosowania silników
wielopaliwowych”

• Cel zadania: utworzenie szeregu (czterech) technologii do biogazowni, maksymalizacji ochrony środowiska,

energetycznych i ekonomicznych możliwości systemu.

• Cele cząstkowe:

Opracowanie, produkcja i testowanie nowego typu monosubstratowego, ciągłego reaktora biogazu.1

Opracowanie projektu biogazowni prosumenckiej o mocy do 40 kW z urządzeń dostępnych na rynku.2

Dostosowanie jednostki kogeneracyjnej do współpracy z siecią w trybie semi off grid.3

Opracowanie projektu innowacyjnego systemu biogazowni do 100 kW do współpracy z komunalnymi oczyszczalniami ścieków.4

Opracowanie projektu innowacyjnego systemu biogazowni 600 kW do przetwórstwa odpadów z zakładów przetwórstwa mięsnego.5

Poprawa rolnej produkcji biogazu i jego konwersji na energię przy uwzględnieniu efektywności oddziaływania na środowisko.6
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Zadanie 4: „Zastosowanie odwirowanego pofermentu
i osadów pościekowych do celów gospodarczych,
rolniczych, nawozowych wraz z opracowaniem metod
aplikacji doglebowej pofermentu”

• Cel zadania: opracowanie metod i narzędzi do stosowania do gleby odwodnionego dygestatu.

• Cele cząstkowe:

Opracowanie, budowa i testowaniemedelu badawczego narzędzia do doglebowego stosowania dygestatu.1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla prototypowego urządzenia.2

Budowa narzędzia prototypowego dla doglebowej aplikacji dygestatu.3

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i jakościowych narzędzia do doglebowej aplikacji dygestatu.4

Przeprowadzenie testów składu chemicznego odpadów pofermentacyjnych, określających dopuszczalne dawki dygestatu.5

Przeprowadzenie badań eksperymentalnych.6
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Zadanie 5: „Przygotowanie do wdrożenia
przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w
zakresie odnawialnych źródeł energii oraz
efektywności energetycznej”

• Cel zadania: przygotowanie planu wdrożenia wyników badań do gospodarki i upowszechniania nowoczesnych,

innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań energooszczędnych w polskich gospodarstwach rolnych.

• Cały projekt badawczy jest uzupełniony o działania w zakresie rozpowszechniania, dotyczących popularyzacji

wiedzy poprzez publikacje naukowe (monografie i artykuły naukowe) oraz organizowanie konferencji

naukowych.

• Duży nacisk został położony na działania w zakresie planowania do wdrożenia osiągniętych rezultatów Projektu.

Obejmują one organizację seminariów dla firm potencjalnie zainteresowanych realizacją, ewentualnie

prowadzone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, co ułatwi dotarcie do grupy docelowej. Instrukcje i

technologie opracowane w ramach Projektu prezentowane będą w ramach platformy edukacyjnej.
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PODSUMOWANIE:
Najważniejsze osiągnięcia każdego z Partnerów

• ZD – modernizacja obiektów inwentarskich dla bydła, brojlerów i trzody chlewnej,

• ITP - projekt zbiornika monosubstratowego oraz biogazowni kontenerowej o mocy 40

kW,

• WASKO – projekt i prototypy biogazowni o mocy 40 i 100 kW, która stanowić będzie

element Centrum Edukacji Ekologicznej,

• PIMR – budowa prototypu aplikatora do doglebowej aplikacji dygestatu o różnym

stopniu uwodnienia,

• IUNG – opracowanie bazy surowcowej dla biogazowni,

• IMPIB – opracowanie receptur powłok odbijających promieniowanie słoneczne.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu strategicznego BIOSTRATEG (BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015)


