
Zagospodarowanie bioodpadów – 
jak osiągnąć korzyści? 
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Fermentacja beztlenowa 

Fermentacja beztlenowa umożliwia produkcję energii (odzysk biogazu) z biofrakcji 
odpadów.  
 
Wsad do fermentacji (przykłady): 

-  frakcja organiczna z 
odpadów komunalnych 
zmieszanych 

-  bioodpady z selektywnej zbiórki 
-  odpady kuchenne i restauracyjne 
-  odpady z przemysłu spożywczego 
-  odpady zielone 
-  odpady rolnicze 
-  etc. 
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Fermentacja beztlenowa 

Przedsięwzięcia dotyczące fermentacji, które mogą zostać objęte 
dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie Działania 2.2. 
Gospodarka odpadami komunalnymi: 

ü  Instalacje do przetwarzania 
bioodpadów, w tym kompostownie 
odpadów zielonych i instalacje 
fermentacji bioodpadów. 

Fermentacja frakcji organicznej                      
z odpadów komunalnych 

zmieszanych  

Fermentacja 
bioodpadów 

ü  Przebudowa lub remont instalacji do 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych (bez zwiększania 
wydajności zakładu dla przetwarzania 
odpadów zmieszanych ). 
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Przepustowość instalacji 

RIPOK 
 
 
 
 

MECHANICZNE 
PRZETWARZANIE 

 
 
 

BIOLOGICZNE 
PRZETWARZANIE: 
q   fermentacja                              

q  kompostowanie 
 

Bioodpady ze zbiórki selektywnej 

Odpady zmieszane zawierające m.in.  
frakcję organiczną 

Kompost, polepszacze 
glebowe 

Recykling 

Stabilizat 

RDF 

Balast 

ile? 
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Duże miasta (> 50 000 mieszkańców) 
(37,18%) 

Małe miasta (< 50 000 mieszkańców) 
(23,89%) 

Tereny wiejskie (38,93%)   

Badania morfolgiczne odpadów z 2008r. 
 
Odpady kuchenne i ogrodowe oraz 
odpady  z terenów zielonych stanowią 
średnio 36.6 % ilości odpadów komunalnych. 

Źródło: Jędrczak A. Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz 
zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji, Zielona 
Góra, 2010 r. 

Bioodpady 



Bioodpady � Zakład fermentacji w Forbach (FR) 
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Średnio 28,48 %  
66,35 kg/mieszk. rocznie 

Średnio 26,25 %  
61.16 kg/mieszk. rocznie 

Średnio 45,27 %  
105,48 kg/mieszk. rocznie 

udział odpadów zielonych < 5 % 

Sorter Multiflux 

Surowcowe 

Resztkowe 

Bioodpady 

Zakład w Forbach (FR)  
3 komomory (45 000 t/rok)  
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Fermentacja beztlenowa 

Główne korzyści 

§  wysoka produkcja biogazu 
§  bezpieczne warunki pracy: 

automatyczny załadunek i 
rozładunek 

§  wysoka dynamika procesu 
§  kompletna higienizacja odpadów 
§  redukcja AT4 

 

§  przepływ tłokowy � kontrola 
czasu przetrzymania odpadów w 
komorze   (od 14 do 21 dni) 

§  automatyzacja, praca 365 dni/rok                    
i 24 h/dobę 

§  spełnienie wymagań BAT 
§  elastyczność instalacji – 

uniwersalna budowa komory 
odpowiednia dla przetwarznia 
frakcji organicznej z odpadów 
zmieszanych jak i bioodpadów 
zbieranych selektywnie 
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Fermentacja beztlenowa 

Wg draftu BAT 
 

 SUCHA CIĄGŁA FERMENTACJA ma 
najbardziej uniwersalne 

zastosowanie wśród technologii 
fermentacji.  

 
Jest przystosowana zarówno do 

przetwarzania odpadów z selektywnej 
zbiórki jak i odpadów wydzielonych z 
odpadów komunalnych zmieszanych: 

 
-  Bioodpady z gospodarstw 

domowych 
-  Bioodpady z przemysłu 
-  Bioodpady pochodzenia 

rolniczego 
-  Frakcja organiczna z odpadów 

komunalnych zmieszanych 

Draft BAT 2015 
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Fermentacja beztlenowa 

q  Masa sucha 
§  proces suchy: wysoka zawartość masy suchej (>25%) 
§  proces mokry: niska zawartość masy suchej  

q  Temperatura procesu 
§  proces termofilowy (55˚C) 
§  proces mezofilowy (35˚C) 

q  Proces 
§  ciągły  
§  nieciągły 

q  Ilość etapów 
§  proces jednostopniowy 
§  proces wielostopniowy 

q  Komory 
§  poziome 
§  pionowe  
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Komora fermentacyjna 

Komora stalowa 
§  Przepustowość komory                

od 7 000 do 10 000 t/r  

 

  

Komora betonowa (ze stalowym 
dachem) 
§  Przepustowość pojedynczej komory                       

od 11 000 do 15 000 t/r 
§  Budowa modułowa:  pojedyncza/

podwójna/potrójna  komora 

 

widok : 2 podwójne komory 
betonowe 

widok: 2 komory 
stalowe 

Fermentacja beztlenowa 
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Przygotowanie wsadu: 
 
BIOFRAKCJA Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH lub 
BIOODPADY Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

KOMORA FERMENTACYJNA 

ODZYSK ENERGII Z 
BIOGAZU 

biometan 

CNG 

elektrycznoś
ć ciepło 

kontener ciepła 

kompostowanie 
lub dojrzewanie 

odcieki 

pompa 

mieszalnik 

bufor 

1 

2 
3 

5 

moduł odwadniania 
(opcjonalnie) 

4 
pofermenta
t 

jednostka kogeneracji 

Fermentacja beztlenowa – schemat instalacji 
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      Przygotowanie wsadu (bioodpady) 

§  separacja frakcji podsitowej                                
i skierowanie jej do fermentacji 
→                 sito gwiaździste 
np. 60 mm (1) 

§  separacja metali → overband 
(2) 

§  rozdrobnienie frakcji 
nadsitowej i ponowne 
skierowanie jej do zasobnika 
na początku linii → 
rozdrabniacz wolnoobrotowy, 
młyn młotkowy (3) 
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Przygotowanie wsadu 



Przygotowanie wsadu 
(frakcja org. z odp. kom. zmieszanych)  

Ograniczenie zawartości frakcji ciężkiej             
inertnej (kamienie, szkło, kości, piasek, 
popiół…)          we wsadzie z 
zastosowaniem wyposażenia: 
§  separator metali (1)  
§  sito batutowe flip-flow → do odsiania 

frakcji drobnej 0-15(20) mm (2) 
§  separator balistyczny frakcji twardych (3) 
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Przygotowanie wsadu 1 

1 

2 3 
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Zbiornik buforowy i załadunek komory 

§  ciągły załadunek komory fermentacyjnej                    
24 h/d i podczas weekendów 

§  żelbetowy zbiornik buforowy z suwnicą (1)             
lub zbiornik stalowy z ruchomą podłogą (2) 

§  zasilanie komory poprzez mieszalnik (3) 
§  nawilżanie materiału wejściowego 
§  recyrkuacja pofermentatu w celu 

utrzymania optymalnego poziomu bakterii 
w materiale 

 
 

Bufor 2 

1 

2 3 
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Wewnątrz komory 
è Mieszadło wolnoobrotowe (0,5 obr/min) 
+ owalny kształt dna  

§  optymalne odgazowanie 
§  brak ryzyka sedymentacji/ 

rozwarstwiania się materiału w 
komorze  

§  brak wewnątrz komory części 
mechanicznych i 
szybkozużywających podlegających 
wymianie 

§  przepływ tłokowy 

 

Komora fermentacyjna 3 

Odwadnianie 
(opcjonalnie) 
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Po wyjściu z komory 

§  ekstrakcja pofermentatu pompą tłokową (1) 
§  opcja: odwadnianie pofermentatu prasą 
śrubowa (2) 

§  stabilizacja tlenowa/ kompostowanie / 
dojrzewanie pofermentatu: produkcja 
stabilizatu / kompostu (3) 

§  recyrkulacja odcieków z fermentacji do 
procesu / produkcja nawozu płynnego  

 
 

1 

2 3 

Ekstrakcja i przygotowanie pofermentatu 4 



17 

Biogaz – możliwości wykorzystania 

Instalacja biogazu 

§  brak konieczności stosowania zbiornika biogazu             
(bardzo stabilna produkcja biogazu) 

§  oczyszczanie biogazu w filtrach z węglem 
aktywnym (1) 

§  produkcja energii elektrycznej i ciepła z 
biogazu spalanego w agregatach kogeneracyjnych 
(2) 

Opcje:                                                                                  
§  podanie biometanu do sieci (3) 
§  produkcja biopaliwa (4) 

1 

2 

4 

3 

5 



wsad 
(1 komora) 15 000 t/r 

Produkcja biogazu/  
1 tona wsadu 150 m3/t 

Zawartość metanu w 
biogazie ~ 55% 

Produkcja biopaliwa 
1 Nm3 metanu (CH4)  

ó 1 litr ON 
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wsad 
(1 komora) 15 000 t/r 

Produkcja biogazu/            
1 tona wsadu 150 m3/t 

Produkcja energii 
elektrycznej 4 886 MWhe/r 

Produkcja ciepła 5 005 MWht/r 

Biogas – możliwości wykorzystania 5 
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Montpellier (FR),  AD 100 000 t/r 

Doświadczenie - przykłady 

Vannes (FR), AD 15 000 t/r 

Gać (PL), AD 30 000 t/r Jarocin (PL),  AD 15 000 t/r 
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Saint Lo (FR),  AD 25 000 t/r Forbach (FR),  AD 45 000 t/r 

Clermont-Ferrand (FR),  AD 18 000 t/r Le Robert (FR),  AD 20 000 t/r 

Doświadczenie - przykłady 
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  Maciej JAROSZ 
 

  Al. Krakowska 271 
  02-133 Warszawa 
   

  +48 22 395 38 83 
  +48 797 515 909 

 
  mjarosz@vinci-environnement.com 

Dziękujemy za uwagę 


