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Idea  działania  mikrobiogazowni  kontenerowej



Kontenerowa  Mikrobiogazownia  Rolnicza  KMR

 dostosowanie konstrukcji do potrzeb polskiego rolnictwa, przede wszystkim do 

struktury powierzchni gospodarstw;

 zastosowanie procesu który wykorzystywać będzie istniejące aktualnie w 

danym gospodarstwie substraty, bez konieczności pozyskiwania ich z zewnątrz;

 stworzenie konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie jak najszerszej grupy 

substratów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości utylizacji odpadów z 

produkcji rolnej (zarówno z hodowli jak i z upraw);

 mobilność konstrukcji – można zmienić miejsce w którym zostanie 

zainstalowana;

 Zastosowanie kogeneratora produkcji polskiej

 możliwość wykorzystania uzyskanego biogazu do skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej lub tylko ciepła

 Poferment jako pełnowartościowy nawóz 

 Praca w trybie źródła rezerwowego (on-off grid)



Budowa komory fermentacyjnej



Kontenerowa  Mikrobiogazownia  Rolnicza  KMR 7



Układ kogeneracyjny o mocy 10 kWel



Mikrobiogazownia kontenerowa w Urbanowicach



RELACJA FOTOGRAFICZNAMikrobiogazownia Urbanowice



System Nadzoru i Sterownia SyNiS



Problemy po 5 latach użytkowania
1. Brak możliwości pracy wyspowej i możliwości regulacji mocy 

produkowanej (sztywne połączenie z SE)

2. Podgrzewanie komory energią elektryczną w przypadku 

odstawienia kogeneratora

3. Zmienny substrat  i brak wstępnego przygotowania substratu 

(trudne podawanie substratu do komory)

4. Osobne układy mieszania i podawania substratu 

5. Spalanie biogazu w pochodni lub wyrzucanie biogazu do 

atmosfery gdy nie pracuje kogenerator (mały magazyn biogazu i 

brak kotła spalającego biogaz)

6. Brak układu stabilizacji ciśnienia biogazu

7. Problem zmiennej zawartości związków siarki w biogazie



Zad. 1 

Zaprojektowanie, nadzór nad wykonaniem i uruchomieniem układu 

regulacyjnego generatora indukcyjnego o mocy 10-50 kW do pracy wyspowej w 

mikrobiogazowni – program RPO w trakcie realizacji (zakończenie I kw.2021)

Zad. 2 

System przygotowania substratu (komora wstępna), podgrzewania komory z 

wykorzystaniem kotła na biogaz, stabilizacja ciśnienia i oczyszczanie biogazu, 

system hydrauliczny podawania i mieszania oparty o jedną pompę, elastyczny 

zbiornik biogazu – układ wykonany, aktualnie uruchamiany proces produkcji 

biogazu (od września 2020 praca ciągła).



Zakresy i tematy zadań:

 Praca w trybie off-grid ze zmiennym profilem obciążenia

 Ograniczenie oddawania energii do sieci 

 Zbiornik biogazu zapewnia odstawienie agregatu na co najmniej 12 godzin

 Lokalna mikrosieć off-grid

 Komora wstępnego przygotowania substratu

 Jeden układ pompowy obsługujący pełny proces technologiczny dla 

czterech komór fermentacyjnych

 Kocioł na biogaz do podgrzewania komory oraz dostawy ciepła do 

gospodarstwa

 Układ stabilizacji ciśnienia biogazu oraz filtry stałe usuwające związki siarki

 Sterowanie i nadzór z wykorzystaniem internetu (SyNiS)

 Własny kogenerator (produkcja polska) – obniżenie kosztów inwestycji i 

konserwacji



Klienci:

1. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze

2. Gospodarstwa hodowlane 

3. Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego 

(mleczarnie, owoce, warzywa)

4. Zakłady z dostępem do biomasy

5. Małe oczyszczalnie ścieków (koszt utylizacji 

400-1000 zł/tonę) 

6. SM i WM w pobliżu dużych gospodarstw 

rolniczych lub hodowlanych



Eksploatacja i koszty

1. Ograniczony serwis zewnętrzny (koszt 

aktualny to 10-15 zł/m-g ok. 80-120 tys

zł/rok)

2. Ograniczona gwarancja (serwis 

użytkownika) 

3. Pełnia automatyzacja procesu

4. Możliwość pełnej pracy wyspowej (bez 

dostępu do sieci energetycznej)



Analiza opłacalności dla KMR 50 kW

inwestycja 1 000 000zł 

moc układu 50kWel

praca układu 8 000h

ilość energii elektrycznej 400 000kWh

ilość energii cieplnej (dla gospodarstwa) 1 008GJ/rok

Przychody 

energia dla ZE 20% 0,2zł/kWh

energia el. dla rolnika 70% 0,5zł/kWh

energia cieplna 30zł/GJ 

sprzedaż energii elektrycznej do sieci 16 000zł/rok

koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej 140 000zł/rok

energia cieplna 30 240zł/rok

świadectwa pochodzenia energii 145 58 000zł/rok

przychody razem 244 271zł/rok

Koszty

konserwacja agregatu i serwis 2,5 20 000zł/rok

koszt nadzoru SyNiS + wniosek do URE 1,5 12 000zł/rok

koszty roczne 32 000zł/rok

dochód roczny 212 271zł/rok

czas zwrotu 4,71lat



Plan produkcji na lata 2019-2024

moc kW 2021 2022 2023 2024

20-30 20 40 60 60

40-50 20 40 60 60

Cena sprzedaży:

20-30 kW– 800 tys. zł

40-50 kW – 1 mln zł



Plany
1. Uruchomienie produkcji KMR w ilości docelowej 120 

szt/rok

2. Obniżenie kosztów produkcji (koszt komory)

3. Programy dofinansowania dla rolnika/inwestora

4. SyNiS i ograniczony serwis

5. Tworzenie wysp energetycznych (bez współpracy z KSE



źródło moc
ilość 

energii el.

Ilość 

ciepła

razem 

energia

emisja 

uniknięta 

CO2

koszt 

inwestycji

nakłady 

na 

1MWhel

nakłady 

na 1MWh 

całość 

energii

PV 40 40 0 40 32 160 000,00 4 000,00 4 000,00

El. Wiatrowa 40 80 0 80 64 240 000,00 3 000,00 3 000,00

biogaz 40 320 224 544 5 345 950 000,00 2 968,75 1 746,32

Porównanie: PV – El.Wiatr - Biogaz

źródło

roczne 

koszty 

uniknięte 

zakupu 

energii

koszty 

eksplat.

przychody 

świadectwa 

wynik 

finansowy

czas 

zwrotu

ekw. CO2 

zł/rok

wynik z 

CO2

czas 

zwrotu z 

CO2

PV 16 000,00 200,00 0,00 15 800,00 10,13 3 200,00 19 000,00 8,42

El. Wiatrowa 32 000,00 300,00 0,00 31 700,00 7,57 6 400,00 38 100,00 6,30

biogaz

152 

192,00

28 

000,00 46 400,00

170 

592,00 5,57

534 

452,70

705 

044,70 1,35


