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AUTONOMIZACJA ENERGETYCZNA SOŁECTWA
za pomocą mikroelektrowni biogazowej



Założenia 

Liczba mieszkańców – 1000 osób
Liczba domów – 250 
Powierzchnia budynków – 30.000 m2
Gospodarstwo hodowlane: 400 krów + 700 ha

Stan początkowy:

standard zużycia energii wg WT 2006

źródła ciepła zróżnicowane z przewagą węgla.

zasilanie w energię elektryczną on grid

brak źródeł typu OZE

Proces 1 - pasywizacja budynków.

termomodernizacja budynków do standardu prawie pasywnego

źródła ciepła w budynkach (cwu + c.o.) - pompy ciepła.

w gospodarstwie hodowlanym mikroelektrownia biogazowa

indywidualne źródła energii w postaci PV i mikroelektrowni wiatrowych

system energetyczny on grid z możliwością oddania energii do sieci.

w okresie lata możliwa praca systemu energetycznego w trybie off grid.

Proces 2: – układ off grid

wprowadzenie źródeł sterowalnych, magazynów energii i regulowanych odbiorów energii

wraz z SZE. System energetyczny pracuje w reżimie pracy off grid. Miejscowość jest

samowystarczalna energetycznie. Źródłami energii są źródła OZE.



Zużycie energii w kolejnych Etapach 

ciepła woda użytkowa jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

ilość cwu na osobę l/os/doba 50 40 40

wskaźnik zużycia ciepła dla 1 m3 cwu kWh/m3 111,11 27,78 23,81

Ilość energii dla cwu bez e.e. MWh/rok 1 419,44

ilość e.e. dla cwu, w tym  pompy ciepła MWh/rok 608,33 405,56 347,62

suna MWh/rok 2 027,78 405,56 347,62

ogrzewanie budynków jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

wskaźnik zużycia ciepła dla c.o. kWh/m2/rok 100,00 40,00 20,00

ilość energii dla c.o. (poza e.e.) MWh/rok 3 000,00

ilość e.e. dla potrzeb c.o. (pompy ciepła) MWh/rok 400,00 171,43

energia elektryczna jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

energia elektryczna (bez c.o. i cwu) MWh/rok 750,00 625,00 500,00

Ilość e.e. łącznie MWh/rok 1 358,33 1 430,56 1 019,05

wskaźnik zużycia e.e. MWh/dom/rok 5,43 5,72 4,08



Zużycie energii w kolejnych Etapach 

energia w budynkach jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

na 1 dom MWh/rok 23,11 5,72 4,08

wskaźnik zużycia energii kWh/m2/rok 192,59 47,69 33,97

Razem energia w budynkach MWh/rok 5 777,78 1 430,56 1 019,05

zużycie energii przez gospodarstwo jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

ciepło dla cwu z e.e. MWh/rok 202,78

wskaźnik zużycia ciepła dla c.o. kWh/m2/rok 138,89 83,33 55,56

ciepło dla potrzeb c.o. MWh/rok 208,33 125,00 83,33

ciepło dla cwu biogaz MWh/rok 152,08 126,74

eneria elektryczna inne odb. MWh/rok 96,00 72,00 60,00

energia elektryczna łącznie MWh/rok 298,78 72,00 60,00

Razem gospodarstwo MWh/rok 507,11 349,08 270,07



Źródła energii i produkcja

źródła energii moce jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

Węgiel/olej/gaz kW 2600

KSE kW 250 250 0

PV kW 0 100 150

Elektrownia wiatrowa kW 0 100 150

Biogaz ciepło kW 0 100 100

Biogaz e.e. kW 0 100 100

źródła energii i ich produkcja jednostka Etap 0 Etap 1 Etap 2

Węgiel/olej/gaz/biogaz MWh/rok 4 627,78

KSE MWh/rok 1 657,11 532,56 0,00

PV MWh/rok 100,00 165,00

Elektrownia wiatrowa MWh/rok 150,00 225,00

Biogaz energia elektryczna MWh/rok 720,00 720,00

Biogaz ciepło MWh/rok 800,00 800,00

Agregat ON/LNG/Magazyny MWh/rok 116,95

Razem MWh/rok 6 284,89 2 302,56 2 026,95

Nadwyżka energii MWh/rok 0 -8,29 -147,90



Mikroelektrowni biogazowej w systemie off grid

• Komora fermentacyjna dostosowana wielkością do rodzaju i ilości naturalnego

substratu

• Zbiornik biogazu o pojemności zapewniającej pracę kogeneratora przez co najmniej

12 godzin

• Kogenerator wykonany na bazie silnika Perkinsa lub MTZ (silniki stosowane w

polskich ciągnikach) z prądnicą asynchroniczną wraz z dwoma wymiennikami ciepła

(chłodzenia silnika i odzysku ciepła ze spalin) oraz chłodnicą awaryjną.

• Wstępny zbiornik substratu z mieszadłem, służący głównie do przygotowania

substratu jako „pokarmu” dla bakterii metanowych.

• Pompa wielofunkcyjna pozwala na podawanie substratu, zaciągnie nowej porcji

substratów surowych ze zbiornika zewnętrznego, opróżnianie komory

fermentacyjnej, podmieszanie substratu w komorze.

• Ścieżka gazowa z dmuchawą gazu (stabilizacja ciśnienia i wydajności).

• Układ redukcji siarki w biogazie

• Układ redukcji CO2 w biogazie (opcja)

• Mieszadło hydrauliczne w komorze.

• System ogrzewania komory fermentacyjnej.

• Szafa sterująca współpracująca z systemem SyNiS.

• Układ przyłączeniowy elektryczny do sieci energetycznej



Schemat technologiczny  



Kogenerator zasilany biogazem - 10 kWel 



Użytkownicy 

• Gospodarstwa rolne i ogrodnicze;

• Gospodarstwa hodowlane (bydło, trzoda, fermy drobiu);

• Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego (mleczarnie, wytłaczarnie owoców,

przetwórstwo warzyw);

• Inne małe i średnie zakłady usługowe i produkcyjne przy średnim

zapotrzebowaniu na energię z dostępem do biomasy;

• Małe oczyszczalnie ścieków (w tym wewnętrzne oczyszczalnie w zakładach

produkcyjnych);

• Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe na terenach wiejskich w pobliżu dużych

gospodarstw rolnych lub hodowlanych (konieczny dostęp do bezpłatnego

substratu), które korzystają z kotłowni lokalnej do ogrzewania budynków

• Sołectwa



Produkcja seryjna mikrobiogazowni

Projekt: „Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej mikrobiogazowni z

układem kogeneracyjnym o mocy do 50 kW” z dotacją z PARP w ramach programu

„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm

W ramach projektu wdrażane są technologie:

1. Układ przekształtnikowy typu on-off grid, który pozwala na samodzielną pracę

kogeneratora przy zmiennym obciążeniu elektrycznym odbiorców (praca

wyspowa).

2. Technologia produkcji i eksploatacji układów kogeneracyjnych małej mocy

działających w oparciu o silnik spalinowy zasilany biogazem (Ekoamret Opole)

3. Technologia uzdatniania biogazu z modułem odsiarczania przy użyciu złoża

stałego wraz z redukcją CO2 (Ekoamret Opole)]



Założenia dla produkcji MB

Planowana roczna produkcja 50-100 szt
Kogenenerator z silnikiem Perkinsa i prądnicą 15, 30 i 50 kWel
Kontener techniczny z wyposażeniem produkowany w fabryce
Zatrudnienie: 10 produkcja + 10 teren
Zespół projektowy
Nadzór i serwis (internet)



Kontakt:
Andrzej 
Jurkiewicz 
aj@egie.pl
Tel. 600 966 641

Czas na Biogaz! Biogaz to jedynie na świecie paliwo, którego
spalanie powoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Spalając biogaz w silniku 100 kW w ciągu roku redukujemy
emisję o ok. 4000 ton CO2 (równoważność redukcji emisji
naturalnego biometanu przeliczona na CO2) i „przy okazji”
wyprodukujemy ok. 240 MWh energii elektrycznej i ok. 240
MWh ciepła.

mailto:aj@egie.pl

