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Biogazownia – spis treści 
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 Wstęp 

 Budowa biogazowni  

 Uruchomienie: produkcja energii elektrycznej i cieplnej 

 Surowiec do biogazowni - wysłodki 

 Utylizacja dygestat 

 

 



Cel budowy biogazowni 

 Zagospodarowanie wysłodków 

prasowanych (spadek hodowli 

bydła w Polsce) 

 

 Zamknięcie przestarzałych 

suszarni w SR, ŚW (obniżenie 

emisji CO₂) 

 

 Pozyskanie dodatkowego 

dochodu, sprzedaż energii 

elektrycznej i wykorzystanie 

ciepła 
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- Podpisany kontrakt z głównym wykonawcą firmą Hydrotech-           10.05.2011 

- Uzyskanie decyzji środowiskowej-                11.14.2011 

- Warunki przyłączenia biogazowni od sieci energetycznej-     11.16.2011 

- Uzyskanie pozwolenia na budowę-                       05.01.2012 

- Rozpoczęcie prac budowlanych-                       06.01.2012 

- Uruchomienie biogazowni-                        10.15.2012 

Główne zdarzenia 
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Lokalizacja 

Planowana lokalizacja biogazowni 
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Budowa biogazowni 

26.10.2011- prace przygotowawcze 
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09.11.2011- kontynuacja prac 

przygotowawczych 

 

Budowa biogazowni 
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luty 2012  

Budowa biogazowni 
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03.23.2012 – fundamenty 

Budowa biogazowni 
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05.04.2012 – fundamenty i zbrojenie 

Budowa biogazowni 
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23.04.2012 – budowa reaktorów 

Budowa biogazowni 
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10.05.2012 – montaż mieszadeł 

Budowa biogazowni 
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10.05.2012 – budowa homogenizatora 

 

Budowa biogazowni 
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21.05.2012 – fermentory 

Budowa biogazowni 
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19.06.2012 – zbiornik magazynowy 

Budowa biogazowni 
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19.06.2012 – stacja załadunkowa  

 

Budowa biogazowni 
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28.06.2012 – dachy fermentorów 

Budowa biogazowni 
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30.07 2012 – montaż elementów stacji 

 przyjęcia wysłodków 

Budowa biogazowni 
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24.08.2012 – ostatni zbiornik magazynowy 

Budowa biogazowni 
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28.08.2012 –kogeneracja 

Budowa biogazowni 
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28.08.2012 – zamknięcie homogenizatora 

 

Budowa biogazowni 
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28.08.2012 – przenośniki stacji załadunkowej 

Budowa biogazowni 
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Biogazownia SR 

15.10.2012 –uruchomienie biogazowni 
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4 

2 
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Biogazownia rozmieszczenie urządzeń 

1 – Urządzenia załadunku  

         wysłodków 

2 – Homogenizator 

3 – Fermentory 

4 – Kogeneracja 

5 – Zbiorniki magazynowe 

6 -  Flara awaryjna 

 



  Typ motorów 

Electric 

power 

[kW] 

  MWM Deutz 

  Tube heat exchanger (outlet gases-water) 
1200 

  MWM Deutz 

  Tube heat exchanger (outlet gases-water) 
800 

4/3/2013 25 

• Total electric power: 2000 kWel.  

• Temperature of outlet gases : 150 - 180 °C 

• Temp. water:  70 °C / 105 °C 

• Voltage: 0,4 kV 

• Current frequency: 50 Hz 

 

Wyposażenie biogazowni 
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Silniki gazowe 

Wyposażenie biogazowni 
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Przepompownia 

Wyposażenie biogazowni 



Podstawowe Wyniki 

 Produkcja EE 1300 – 1500 kWh/kg T.S.o. 

      

 

 

 

 

 

 

 Stężenie metanu 54 – 58 % 



Formy zabezpieczenia biogazowni w 

surowiec 

 W kampanii wysłodki świeże – 

bezpośrednio z produkcji 

dostarczano do biogazowni w 

ilości 10 000 ton 

 Po kampanii wysłodki 

zakiszone na placach 

składowych – będą 

dostarczane do biogazowni:  z 

silosu i rękawów foliowych -  

zabezpieczono łącznie 40 000 

ton wysłodków w postaci 

zakiszonej 

 Czas zakiszania wysłodków 

min. 6-8 tygodni 
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Zakiszanie wysłodków - silos 
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Zakiszanie wysłodków - silos 
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Zakiszanie wysłodków - silos 



Plac składowy (silos 3-komorowy 

przejazdowy) 
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Zakiszanie wysłodków w rękawach 

foliowych 
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Plac składowy Strzelin (rękawy) 
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Plac składowy zewnętrzny (rękawy) 
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Wybieranie zakiszonych wysłodków z 

silosu w Skale  

 Pod koniec kampanii 

(grudzień/styczeń) 

biogazownia rozpoczęła pracę 

na wysłodkach zakiszonych. 

 Rozpoczęto dostawy i 

wybieranie zakiszonych 

wysłodków z silosu w Skale 
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Wybieranie zakiszonych wysłodków z 

silosu 
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Dygestat 

 Planowana roczna produkcja 

dygestatu ok.38 000 ton  

 Zagospodarowanie poprzez 

wywóz na pola w trzech okresach: 

- wiosna, lato, jesień w ilościach 

zapewniających rezerwę na 

składowanie 

- Potrzebna powierzchnia pól do 

rozprowadzenia dygestatu w ciągu 

roku ok 600 ha 
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Przydatność rolnicza dygestatu 

 Opinia IUNG w Puławach z dnia 

31maja 2012 r. o spełnianiu 

wymagań jakościowych oraz o 

przydatności środka 

poprawiającego właściwości gleby 

do stosowania w rolnictwie      

- Zgodnie z ustawą o nawozach i 

nawożeniu oraz rozporządzeniem 

MRiRW z 18 czerwca 2008 r. 

dygestat spełnia wymogi stawiane 

nawozom organicznym płynnym 

jako polepszacz gleby i nie 

wymaga badań rolniczych 

- Jednak z uwagi na złożone 

przepisy rejestracyjne dotyczące 

nawozów i wysokich opłat z tytułu 

Reach, dygestat jest 

rozprowadzany jako odpad  

zgodnie z przepisami o odpadach  
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Dawkowanie i stosowanie dygestatu 

 Według Instrukcji Stosowania i Przechowywania Środka 

Poprawiającego Właściwości Gleby o Nazwie „Dygestat z 

wysłodków buraczanych” zatwierdzonej przez IUNG w Puławach 

 10 m³ dygestatu zawiera do: 

- 23 kg azotu ogółem (N), w tym 11kg azotu amonowego 

- 12 kg fosforu (P₂O₅) 

- 30 kg potasu (K₂O) 

Wielkość przykładowych dawek na 1 ha :  

- gleby średnio zasobne w P i K można stosować 30 – 50 m³ dygestatu 

- gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności składników 50-70 m³ 

- pod oziminy przedsiewnie 30 m³, wiosną pogłównie można uzupełnić 

- pod kukurydzę, buraki, ziemniaki i inne rośliny o dużych wymaganiach      

pokarmowych do 70 m³ 

- dygestat należy rozprowadzić przy pomocy aplikatorów doglebowych  
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Dostawa wysłodków i odbiór dygestatu 
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Tankownie dygestatu w biogazowni 
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Tankowanie dygestatu na polu 
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Pobieranie próbek glebowych 
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Aplikator do glebowy dygestatu 
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Rozlewanie dygestatu 
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Obsługa biogazowni 

 Obsługę zewnętrzną biogazowni tj. zabezpieczenie w wysłodki 

świeże i zakiszone oraz odbiór i zagospodarowanie dygestatu 

wykonuje w ramach Umowy o Kompleksowej Obsłudze Biogazowni 

firma zewnętrzna. 

 Firma do wykonania zleconej usługi posiada własny sprzęt: 

samochody, ładowarki, maszynę do pakowania wysłodków w 

rękawy foliowe, 3 autocysterny do transportu dygestatu o poj. po 

29,0 m³ oraz 2 wozy asenizacyjne o poj. po 13 m³ do aplikacji 

doglebowej dygestatu. Szerokość robocza aplikatora 3 m. 

 Firma posiada również  stosowne zezwolenia do przyjmowania i 

zagospodarowania odpadów. 
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Dziękuję za uwagę 


