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Przykładowa koncepcja systemu

ogrzewania oraz innowacyjna instalacja 
natrysku perkolatem (4), dzięki której 
następuje intensywne mieszanie się perkolatu 
wewnątrz komory fermentacyjnej. 
Ponadto dla zapewnienia odpowiedniej, stałej 
temperatury wewnątrz komory wykonano 
ocieplenie zbiornika fermentacyjnego pianką 
poliuretanową oraz powłoką ochronną 
przeciw UV. Otrzymywany biogaz przepływa 
do zainstalowanego nad komorą 
fermentycajną magazynu biogazu (5). 
Produkowany biogaz zasila agregat 
prądotwórczy 10 kWe, który wraz z dwoma 
wymiennikami ciepła tworzy układ 
kogeneracyjny (6).

Komorę fermentacyjną (1) zaprojektowano 
jako cylindryczny, spawany, szczelny zbiornik 
ze stali węglowej o wewnętrznych wymiarach  
Ø 2,6 x 13,5 m. Podstawę zbiornika stanowią 
4 podpory wykonane jako konstrukcja 
spawana. 
W przedniej części zbiornika, znajduje się 
wydzielony otwarty od góry przedział 
załadowczy (2) wyposażony w pochylnię do 
przemieszczania wsadu oraz pompę wałową 
(3). Przepompowany perkolat trafia do 
środkowej części komory fermentacyjnej 
gdzie odbywa się jednostopniowa 
fermentacja metanowa - proces mezofilny.  
Wewnątrz komory wykonana jest instalacja 

Komora fermentacyjna

Przedział
załadowczy

Biogaz

Magazyn biogazu

Instalacja natryskowa

Pompa 
wałowa 
15 kW

Zbiornik wstępny
Wsad - minimum 2 razy dziennie

wielkość wsadu = 1m

Zbiornik masy 
pofermentacyjnej

400C

Biogaz
około 6m /h

(CO2, N2, 
para wodna, 
związki siarki)

Agregat prądotwórczy 10 kWe

Wymienniki ciepła

Spaliny zimne

Spaliny gorące

Ciepło

Chłód

Energia elektryczna

Spaliny

Energia
cieplna

Energia
elektryczna

Kolektor 
z trzema 
zasuwami

Układ kogeneracyjny

Proponowane rozwiązanie techniczne ma na celu zainstalowanie urządzenia 
produkującego i przetwarzającego biogaz rolniczy w małym lub średniej wielkości 
gospodarstwie rolnym. 
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Dlaczego mikroinstalacja biogazowni się opłaca?

Wytwarzanie nawozu jako produktu procesu

Bezpośrednie przetworzenie odpadów w energię elektryczną, kwalifikowalną jako OZE 

Sposób na ekologiczne i ekonomiczne zagospodarowanie odpadów powstających z produkcji 
rolniczej 

Konstrukcja zbliżona gabarytami do konstrukcji kontenera morskiego, transport instalacji możliwy 
za pomocą ciężarówki

Produkcja energii cieplnej - utrzymanie temperatury procesu oraz ogrzewanie budynków 
inwentarskich

Odpowiada rozwiązaniom legislacyjnym jako mikroinstalacja (odnawialne źródło energii, o łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW oraz łącznej mocy zainstalowanej cieplnej 
nie większej niż 120 kW), może być użytkowana przez prosumenta (konsument i wytwórca energii 
elektrycznej)  i nie wymaga uzyskania koncesji
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