
Cukrownia Głobino, 
Połtawa, Ukraina. 

Spec. techniczna: 
 
Przerób dzienny: 

 
6000 t. buraków 

 
Zużycie gazu opałowego: 

 
27 m3 na tonę buraków 

 
Sezon produkcji: 

 
Wrzesień-Grudzień 

 



Dlaczego fermentacja beztlenowa? 

Utylizacja odpadów fabrycznych  
 

Obniżenie zużycia świeżej wody  
 

Niezależność od energii i paliwa  
 
 

Jedna odpowiedź…. 



Światowe doświadczenie w 
fermentacji wysłodków buraczanych 

Magyar Cukor ZRt 
 (Agrana) 

 
Kaposvár, Węgry 



SUICKER UNIE 
 

Dwie fabryki w 
Holandii i jedna w 

Niemczech  

Światowe doświadczenie w 
fermentacji wysłodków buraczanych 



Weltec – Biopower 
 
Könnern, Niemcy 

Światowe doświadczenie w 
fermentacji wysłodków buraczanych 



«Astarta Kijów» 
Ukraina 

 
Zuzycie wysłodków 

1200 t/d 
Produkcja biogazu 

7000 m3/h 
 

CAPEX 12 mln.$ 
(bez CHP) 

Czas konstruowania 
2 lata 

 (włączając prace inż. ) 

Finansowanie EBRD 

Światowe doświadczenie w 
fermentacji wysłodków buraczanych 



Modelowanie procesu w 
laboratorium  
Modelowanie w reaktorach laboratoryjnych: 
• Czas reakcji oraz uzysk gazu 
• Składniki odżywcze oraz bio-rozruch 
• Równowaga Mikro i Makro- odżywcza  

• Natura piany i powody 
• Odpieniacz 
• Maksymalne obciążenie 

organiczne  
• Warunki i parametry 

procesu 
• Wymagania surowego 

materiału 
• Skład ścieków 



Wnioski z modelowania procesu 
• Zgodnie z czasem przemiany (retencji) oraz maksymalnym 

obciążeniem organicznym mogą zostać obliczone objętości pierwotnej 
i drugiej fermentacji. Również dzienny wskaźnik obciążenia oraz 
parametry surowego materiału muszą zostać uwzględnione w 
obliczeniach.  

• Zgodnie z charakterystyka surowca, parametrami procesu oraz 
objętością reaktora zaprojektowaliśmy system zasilania, obliczania 
odpieniacza i wymiany ciepła.  

• Zgodnie ze wskaźnikiem produkcji gazu zaprojektowaliśmy objętość 
zbiornika gazu pod membraną, wydajności wentylatora gazu oraz 
urządzenia do odsiarczania.  

• Właściwości mechaniczne i fizyczne surowca determinują wstępne 
warunki przed załadunkiem\zasilaniem.  

Modelowanie procesu jest kluczowe.  



 Projekt 3D zakładu 

Wzięto pod uwagę parametry 
bio-chemiczne i technologiczne 
procesu poszczególnych etapów 
produkcji gazu i zakres surowych 
materiałów. 

Przy projektowaniu wzięto pod 
uwagę wiele charakterystyk oraz  
lokację zgodnie z zasobem źródła 
zasilania oraz kierunkiem transportu 
biogazu  



Schemat koncepcyjny procesu 

Schemat procesu 
może zawierać: 
• Etapy procesu 
• Główna lista 

urządzeń 
• Regulowane 

parametry 
• Zużycie biogazu 
• Usuwanie ścieków 

 
Etap koncepcji 



Komory fermentacyjne betonowe 
czy stalowe? 

« + » metal = « – » beton 
• Odporność na przecieki oraz ulatnianie gazu  

 
• Możliwość ponownego użycia 

 
• Porównywalny koszt 

 
• Możliwość rozbiórki i przeniesienia w inne miejsce 

« – » metal = « + » beton 
• Dłuższy czas budowy budowy 

 
• Znacznie wyższy koszt metra sześciennego 



Zabezpieczenie antykorozyjne 
metalu 

Szczelna instalacja 
o podwójnej 
membranie  





“Know How” spalania Biogazu w stacji 
Ciepła i Energii w cukrowni  

Palniki zostały 
zamienione na mikro 
dyfuzyjne dwuczłonowe 
palniki opałowe. 
Wydajność produkcji 
pary warników została 
utrzymana. Systemy 
automatyki oraz 
bezpieczeństwa 
spalania dla biogazu 
zostały zintegrowane z 
istniejącymi systemami 
na naturalny gaz.  



Jak otrzymać „zielony” cukier? 

𝟎,𝟐𝑫∗𝟏𝟐𝟓∗(
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)
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A – Zużycie gazu naturalnego na tonę przetwarzanych buraków 
 
B – Wysłodki buraczane t/d (22%ss) = 0.2D 
 
C – 125 m3 biogazu (53% of CH4) wyemitowanego na tonę wysłodków 
buraczanych  
 
D - zużycie buraków t/d   Gaz naturalny posiada 97% CH4 

Formula dla fabryk zasilanych gazem naturalnym 



Roczne zużycie buraków 1 000 000 t (średnio 10 000 t/dzień) 
 
Roczne zużycie węgla 26 600 t lub 26,6 kg na tonę (Q=27,715 MJ/kg) 
 
Wysłodki (22% DM) potencjalnie biogazu - 26,77 mln. m3 lub 18 324 t 
węgla 
 
Jeśli wszystkie wytworzone wysłodki (20% DM) zostaną sfermentowane w 
czasie kampanii: 
 Zastąpienie 69% węgla lub 
 Zastąpienie 100% mazutu (suszarnia wysłodków) i 48,5% węgla  
 
Wysłodki mogą byś również w ciągu roku fermentowane na produkcję 
„zielonej elektryczności”, dając do 56 000 MWh lub (7 MW) 
 

Średnia produkcja i zużycie energii dla 
fabryki 10 000t buraków/dzień           



Gdzie jest opłacalność? 

Qbiogaz=19 MJ/m3, Qmazut =39,9 MJ/kg , Qwęgiel= 27,7 MJ/kg  

1 m3 biogazu=0,476 kg mazutu=0,69 kg węgla=2,1 kWh en.elektr.+2,4 kWh ciepł. 

0,40 zł za 1 m3 – koszt własny biogazu* 

                        0,984 zł – równoważnik kosztu mazutu 

                                                 0,21 zł– równoważnik kosztu węgla 

                                                                       0,89 zl – produkcja 
zielonego prądu 

*-7 MW roczna prod. en. elektr. Koszt 1 t wysłodków 45 zl  

Koszt surowego materiału – kluczowy dla kosztu własnego biogazu oraz 
okresu zwrotu kosztów  

Najbardziej opłacalne ekonomicznie: 
• zastąpienie mazutu 
• produkcja “zielonego prądu” + “ciepła”.  
• zastąpienie węgla jest bardziej celem ekologicznym jak 

ekonomicznym 



Prace Inżynierskie – Fazy Projektu  

Studium 

Wykonalności 

Projekt 

Koncepcyjny 

Podstawowe 

Prace 

Inżynieryjne 

Szczegółowe 

Prace 

Inżynieryjne* 

Definicja Projektu 

Wstępny Bilans 
Masowy i 
Energetyczny 

Schemat blokowy   

Zużycie Surowców 
Materiałów  

Szacunkowa wartość 
Inwestycji  
(30% dokładności) 

Ocena efektów 
Techniczno-
Ekonomicznych 

Symulacja Procesu 

Aktualizacja Definicji 
Projektu 

Schematy procesowe 
(PFD) 

Bilans Masy i Energii 

Wstępna Lista 
Urządzeń 

Wstępne Planowanie 

Symulacja 3D  

Wstępne 
Rozmieszczenie 
Przestrzenne 

Opisowy Projekt 
koncepcyjny 

Kosztorys 
(20% dokładności) 

Schematy instalacyjne 
(PID) 

Specyfikacja Urządzeń 

Charakterystyka 
techniczna urządzeń 

Propozycje 
Rozmieszczenia 

Plan zagospodarowania 
terenu  

Wstępna Inżynieria 
Lądowa 

Planowanie Projektu 

Aktualizacja Definicji 
Projektu 

Studium Bezpieczeństwa 
(zawierające HAZOP) 

Kosztorys 
(10% dokładności) 

Konstruowanie 

i Rozruch 

Szczegółowy 
Projekt 

Specyfikacja 
Urządzeń 

Specyfikacja 
Materiałów 

Zapytania 

Zamówienia 

Instrukcja Obsługi 

Konstrukcja 

Inżynieria Lądowa 

Wstępny rozruch 

Rozruch 

Dokumentacja 
przekazania 

Modyfikacje i 

Ulepszenia 
Działania 



Efektywność biznesowa przez synergię i 
samowystarczalność  

Melasa + Zielony Syrop 
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Wysłodki (20% ss) 

Odpady z mycia bur. 

Woda spławiakowa  

Biogaz   odpady 

Nawóz 

Biogaz B
io

g
a
z
 

Ciepło 

Ciepło 
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“po sezonie” 
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Zwykłe oraz wzbogacone proteinami granulki wysłodków  

Nawóz granulowany 

Biogaz 



Synergia otwiera możliwość produkcji 
bioethanolu i białek 

Produkcja bioetanolu i pasz: 
 
 wydajność -1 000 000 litrów dziennie 

 
 Surowy materiał – Melasa (40 000 t) + zboże (50 000 t) 

 
 Produkt uboczny – produkcja protein zbożowych 

 
 Straty i utylizacja wywaru podestylacyjnego – beztlenowa fermentacja 

 
 Paliwo i źródło energii – Produkcja łączona ciepła i energii z biogazu 
  
  









Zalety i „kluczowe umiejętności” zespołu 
projektowego (ZP): 

 Członkowie ZP mają doświadczenie operacyjne w produkcji cukru i biogazu 
 ZP posiada doświadczenie w projektach EPCM oraz “pod klucz”. 
 ZP posiada wyspecjalizowane laboratorium biologiczne do modelowania, 

podtrzymywania i ulepszania procesów beztlenowych. 
 ZP może nadzorować konstrukcję i uruchomienie projektu 
 ZP może szkolić operatorów i kadrę zarządzającą  
 Firma ADVERIO zaprojektowała i przekazała drugi na świecie pod względem 

wielkości zakład skali przemysłowej, produkujący 7000 m3/h biogazu z wysłodków.  
 Kompleksowe podejście do rozwiązań technicznych mających na celu redukcję 

kosztów własnych oraz zwiększanie udziału wartości dodanej produktów.  
 ZP rozwija utylizację odpadów  w “zamkniętym obiegu” oraz gromadzenie Zielonych 

Punktów.  
 Inżynieria jest zawsze “szyciem na wymiar” i wykorzystuje “know how” poprzednich 

projektów.  


