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Nasza strategiczne produkty 
dla energetyki konwencjonalnej  
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Założenia projektu  
badawczo - rozwojowego 
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CEL: 
Utylizacja odpadów komunalnych wraz z ich 
przetworzeniem na energię elektryczną i cieplną 

REZULTAT PROJEKTU: 
Opracowanie prototypu linii utylizacyjnej o mocy 
przerobowej 20 t/d, wprowadzenie produktu na 
rynek 

HARMONOGRAM: 
01 stycznia 2013 r. – 30 września 2015 r. 

BUDŻET PROJEKTU: 
Koszty ogółem: 16 342 880,-  
Koszty kwalifikowane: 13 800 000,- 
Dofinansowanie: 9 421 600,- 

TYTUŁ PROJEKTU: 
„Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji 
odpadów z odzyskiem energii  
opartej o technologię niskoemisyjnego 
przetwarzania” 
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Nasza historia przedstawiona na osi 
czasu 

Jak prace badawczo – rozwojowe stały się produktami komercyjnymi 

Pierwsze spotkanie 23 lipca 2013 r. 

Lipiec 2013: Pomysł 

Metal Expert, polska spółka prowadząc projekty badawczo – 
rozwojowe dedykowane pirolizie odpadów, przyjeżdża do 
Compiegne na spotkanie z firmą ETIA. Odbywają się 
pierwsze rozmowy dotyczące podjęcia współpracy.  

Wiosna 2014: Pierwsze badania 

Pierwsze badania prowadzone są w Polsce (Elbląg) oraz 
we Francji (Compiegne), pokazują wysoką wydajność 
gazu otrzymanego z pirolizy RDF. Jest to ogromny 
potencjał do konwersji energii elektrycznej.  

Styczeń 2014: Decyzja o współpracy 

Firmy zgadzają się na podjęcie współpracy, 
rozpoczynają planowanie i projektowanie jednostki 
badawczej w Polsce. Prace polegające na 
przygotowaniu terenu dla projektu przetwarzania RDF 
na energię wkrótce się rozpoczną.  

75% 
Wydajność 

gazu 

21,7 MJ/m3 
Wartość opałowa 

gazu 

Lato 2014: Przygotowanie terenu do projektu 

Budowa i prace przygotowawcze w miejscu 
docelowego montażu (Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Elblągu, Polska). 

Obiecujące wyniki badań 



8 www.biogreen.pl 

Nasza historia przedstawiona na osi 
czasu 

Listopad 2014: Uruchomienie jednostki przetwarzającej   
RDF w energię 

Rozpoczyna się uruchomienie i start w terenie jednostki 
do przetwarzania odpadów z produkcją energii. 
Pierwsze przekształcenia odpadów w modelu 
uzyskującym energię są testowane bezpośrednio w 
Zakładzie Przetwarzania Odpadów. 

Wiosna 2015: Uruchomienie 
Laboratorum Badawczego 
Pirolizy w Elblągu (Polska). 

Profesjonalne laboratorium 
badawcze dedykowane 
termicznemu przekształceniu i 
waloryzacji dla różnych 
materiałów wejściowych procesu 
rozpoczyna pracę w budynku 
Elbląskiego Parku 
Technologicznego w Polsce.  

Jesień 2014: Utworzenie nowego produktu 

Opierając się na nowych doświadczeniach, Metal Expert 
decyduje się  uruchomić nowy projekt dedykowany 
waloryzacji osadów ściekowych. ETIA i MEX 
rozpoczynają współpracę przy projekcie PYROTRUCK: 
mobilny i kompaktowy system do przetwarzania osadów 
ściekowych w oczyszczalniach poniżej 10 000 RLM. 
 

Wiosna 2015: 
Pyrotruck 
przechodzi pierwsze 
próby 
eksploatacyjne 

Kompletny system,  
w którego skład 
wchodzi technologia 
suszenia oraz pirolizy 
zostaje uruchomiony 
w oczyszczalni ścieków, 
aby zostać 
przetestowanym w 
naturalnym środowisku 
pracy tej jednostki. 
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Nasza historia przedstawiona na osi 
czasu 

13/07/2015 – utworzenie Biogreen Polska 

Doskonała współpraca pomiędzy Metal Expert i ETIA / 
Biogreen oraz ogromne możliwości dla tworzenia rozwiązań 
pirolizy odpadów komunalnych do konwersji energii przekonało 
firmę ETIA do założenia Biogreen Polska, która łączy 
rozwiązania pirolizy z wiedzą  
i zasobami Metal Expert. 

Jesień / Zima 2015 – wprowadzenie na rynek 
jednostki dedykowanej  przekształceniu 
odpadu i osadów ściekowych na energię.  

Systemy osiągają już TRL8, co oznacza, że 
technologie są już gotowe do pracy w swojej 
ostatecznej i formie i mogą zostać wprowadzone na 
rynek.  

od 23 Lipca 2013 … aż do dzisiaj 

• Pierwszy system konwersji odpadów do energii 
dedykowany lokalnym zakładom utylizacji odpadów w Polsce, 
przedstawia pierwszy zamknięty obieg zagospodarowania 
kalorycznego odpadu: urządzenie przetwarzające do 500 kg/h 
RDF w połączeniu z silnikiem spalinowym i wytworzeniem 
energii elektrycznej.  
 

• Kompletne rozwiązanie do zagospodarowania osadu 
ściekowego poprzez oczyszczenie osadu i waloryzację do 
syngazu oraz biowęgla w małych oczyszczalniach ścieków 
(do 10 000 RLM). 
 

• Zaawansowane laboratorium badawcze służące do badań 
termochemicznej konwersji (piroliza o stopniu 30 l/h w 
połączeniu z utleniaczem termicznym i jednostką 
kogeneracyjną o mocy 2 kW), działające dynamicznie w 
Elblągu. 
 
 

Nasza historia przedstawiona na osi czasu 

Nasze jednostki dzisiaj 
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Piroliza i zgazowanie frakcji kalorycznej 
odpadów 
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RDF 

SYNGAZ 

OLEJ 

KARBONIZAT Kompaktowa jednostka o 
przepustowości 300-600 kg/h 

Pirolizer rurowy z 
podajnikiem 
ślimakowym 

Przygotowanie 
wsadu przed 

procesem 

Zasilanie: energia 
elektryczna 

SILNIK 

energia elektryczna 
min. 25% energii  

chemicznej wsadu 
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Model biznesowy dla waloryzacji MSW 
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zmieszany strumień 
odpadów 

komunalnych 

MSW 

gęstość 0.45 
LHV 16-24 MJ/kg 

pelet RDF 

wyskotemperaturowa 
konwersja 

termochemiczna 
przeprowadzana przy 
braku obecności tlenu 

Biogreen® 

bogaty w metan 
gaz stosowany w 

energetyce 

syngaz 

skojarzone 
wytwarzanie 

ciepła i energii 
elektrycznej 

silnik tłokowy / 
turbina 

segregacja i 
uzyskanie 

materiałów do 
ponownego 

wykorzystania 

recykling, 
kompostowanie 

wytworzona energia 
elektryczna i ciepło mogą 
być stosowane do celów 

przemysłowych i 
lokalnych 

elektryczność i ciepło 
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Rozwiązania technologiczne 

www.biogreen.pl 

THE IDEA OF ESTABLISHING 

  

15 ton/dzień, 400 kWe – Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Elblągu, Polska.  
Projekt współfinansowany z funduszy Unii 
Europejskiej pozwolił na zademonstrowanie 
pierwszej zamkniętej pętli gospodarki 
kaloryczną frakcją odpadów komunalnych 

Instalacja demonstracyjna  

w  bieżącej  eksploatacj i  
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Jednotka energetyczna 
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SILNIK TŁOKOWY 200 kW  

Konsumpcja gazu 120-150 m3/h 

Ilość wytwarzanego gazu w procesie pirolizy 
300 kg/h:  
225 m3/h (2 jednostki, ∑ 400 kW) 

Ilość wytwarzanego gazu w procesie pirolizy 
600 kg/h (docelowy produkt):  
450 m3/h (3 jednostki, ∑ 600 kW) 

Max. konsumpcja energii w systemie: 200 kW (pirolizer) + 80 kW (przygotowanie wsadu) 
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Aplikacja mobilna –  
Jednostka kontenerowa 
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Piroliza osadów ściekowych jest dostępna w wersji 

kontenerowej (kontener morski 40’’).  

Jednostka „plug & play” przetwarza 100kg/h 

mokrego osadu (80% zawartości wody).  

 

Mobilna jednostka jest odpowiednia dla małych 

oczyszczalni ścieków (do 10 000 RLM) i może być 

oferowana zarówno jako produkt, jak i usługa 

dostarczana do kilku/kilkunastu oczyszczalni 

ścieków.  



Dziękuję za uwagę 

www.biogreen.pl 

 
Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J. 

ul. Słomińskiego 5/231, 01-195 Warszawa 
adres korespondencyjny: ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg  

www.metalexpert.pl 
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