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ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym założeniem projektu jest uzyskanie energii elektroenergetycznej 

oraz cieplnej dzięki wykorzystaniu Biogazu wytworzonemu w tracie rozkładu 

biologicznego odpadów biodegradowalnych takich jak owoce czy warzywa, 

które zostają niewykupione przez ludzi w sklepach podłączonych do 

instalacji biogazowni.



CELE PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie energii elektroenergetycznej oraz cieplnej do 

sklepów poprzez odnawialne źródła energii. Zastosowanie tego projektu skutkować 

będzie:

❑ Zmniejszeniem wydatków przeznaczanych na utylizację śmieci

❑ Zmniejszeniem efektu cieplarnianego spowodowanego przez elektrownie Węgla

❑ Spowolnieniem powstawania dziury ozonowej



CZYM JEST BIOGAZ 

Biogaz jest to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu 

materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody 

zwierzęce, odpady przemysłu rolno-spożywczego, materiał roślinny).



W procesie fermentacji metanowej można 

wydzielić cztery fazy, z których każda 

przebiega przy udziale innych grup 

mikroorganizmów:

•Faza I hydrolityczna

•Faza II acydogeneza

•Faza III octanogeneza

•Faza IV metanowa

PROCES FERMENTACJI
(POWSTAWANIA BIOGAZU)



BUDOWA BIOGAZOWNI 

1. Przygotowanie i dozowanie odpadów

2. Komora fermentacyjna

3. Zbiornik na biogaz

4. Mieszadło

5. Zbiornik magazynujący na przefermentowany produkt

6. Oczyszczanie biogazu

7. Spalanie biogazy w Kogeneracji



KOGENERACJA I JEJ ZALETY

Kogeneracja to proces, dzięki któremu istnieje możliwość jednoczesnego 

wyprodukowania nie tylko energii cieplnej, ale również energii elektrycznej. 

Przy zastosowaniu Kogeneracji, redukcji ulega przede wszystkim poziom 

wykorzystanego paliwa. Ponadto, należy zaznaczyć, że Kogeneracja zmniejsza emisję 

gazów cieplarnianych, co ma kolosalne znaczenie ze względów środowiskowych.



W Polsce w ciągu roku marnuje się blisko 5 milionów (4 840 946) ton 

żywności. Najwięcej, bo aż 60% (czyli prawie 3 miliony ton) wyrzucanego jedzenia 

pochodzi z gospodarstw domowych. Z czego  wynika, że prawie dwa miliony ton 

odpadów pochodzi z sklepów. Przyjmując iż w Polsce zarejestrowanych sklepów jest 

około 99 tys. możemy obliczyć, iż średnio jeden sklep rocznie produkuje około 20 ton 

odpadów żywności.

BADANIA



USZLACHETNIANIE BIOGAZU 
(BIOMETAN)

Uszlachetnianie biogazu to jedna z alternatyw dla wykorzystania biogazu w 

układzie kogeneracyjnym. Wprowadzenie biometanu do sieci dystrybucyjnej 

gazu ziemnego rozwiązuje problem zagospodarowania ciepła/chłodu. Biogaz, 

w porównaniu z gazem ziemnym, ma mniejszą kaloryczność, nie zawiera 

węglowodorów wyższych, zawiera dużą ilość CO2 oraz inne 

zanieczyszczenia. Właśnie dlatego wprowadzenie biogazu do sieci 

dystrybucyjnej wymaga jego uzdatnienia do tzw. biometanu.



Substrat
[m³] biogazu z 1[t] suchej 

masy organicznej

Odpady 

z owoców
400

Fusy herbaty, 

odpady

z piekarni, 

warzywa

400

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI 
BIOGAZU

Z jednego [m³] biogazu możemy 
uzyskać ok. 2,2 [kWh] energii 

elektrycznej i jednocześnie ok. 8 
[MJ] ciepła.

PRZYKŁAD

m- ilość wsadu

m= 84 * 1,7 

Vb= 143* 400 = 57 200m3

57200*2,2=125 840 [kWh] 

57200 * 8= 457 600[MJ]

Pp

Pp=9π~28m²

V= Pp * H

H= 3 m

V= 28*3

V=84m³

1 m³~1,7 – 1,8 t



ROZSZEŻENIE PROJEKTU

Projekt został sprowadzony jedynie do zasilania sklepów, lecz można go 

poszerzyć na zasilanie całych osiedli, a nawet miast, gdyż jak wcześniej zostało 

wspomniane, to ludzie wyrzucają prawie 3 miliony ton odpadów które można by 

było przerobić na energię, tym samym zapobiec marnotrawieniu jedzenia. 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

Źródła: 

•Wikipedia

•Wcześniejsze prace osobiste 


