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Recykling bioodpadów

1

Autorzy:

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

2

Współautor:
Andrzej Sobolak 
Stowarzyszenie Biorecykling                
e-mail: 
andrzej.sobolak@biorecykling.org

Współautor:
Tomasz Kajdan
Biowatt S.A.
e-mail: Tomasz.kajdan@biowatt.pl

Współautor:
Maciej Jarosz
Vinci Environnement Central 
Europe sp. z o.o.
e-mail: 
maciej.jarosz@vinci-
environnement.com

Współautor:
Jacek Chrząstek
STRABAG Umwelttechnik GmbH
e-mail: 
jacek.chrząstek@strabag.com

2



2

Fermentacja metanowa

Kompostowanie

Podstawowe procesy biorecyklingu

- Biosuszenie dopuszczone w BAT nie jest procesem recyklingu

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

3

3

Kompostowanie 
przydomowe

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Instalacje biorecyklingu

• Min. 179 „kompostowni” – MBP
• 9 instalacji fermentacji + 1 w budowie

• 310 Biogazowni rolniczych o mocy 750 MW

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Kompostowanie przemysłowe

Kompostowanie 
na placu*

Kompostowanie dwustopniowe

Kompostowanie 
jednostopniowe

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Kompostowanie tlenowe – główne wymagania

Wszystkie części każdej partii są regularnie i dokładnie wzruszane

Podczas procesu kompostowania wszystkie części każdej partii charakteryzują się jednym z
następujących profili temperatury w czasie:

• 70 °C lub więcej przez co najmniej 3 dni,

• 65 °C lub więcej przez przynajmniej 5 dni,

• 60 °C lub więcej przez przynajmniej 7 dni lub

• 55 °C lub więcej przez przynajmniej 14 dni.

Gotowy kompost spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów stabilności:

(a) Współczynnik pobierania tlenu: maksymalnie 25 mmol O2/kg substancji organicznych/h; lub

(b) Współczynnik samonagrzewania się: Minimalny wskaźnik dojrzałości kompostu III (Rottegrad III).

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Wymagania dotyczące produktów biologicznego przetwarzania

• Najkorzystniejszą opcją jest uzyskanie statusu nawozu organicznego lub
środka poprawiającego właściwości gleby Warunki uzyskania takiego
statusu reguluje ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147
poz. 1033).
• Nawozy organiczne w postaci stałej
• min. 30% substancji organicznej w suchej masie,
• 0,3% (m/m) azotu całkowitego,
• 0,2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
• 0,2% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).
• graniczne wartości dla metali ciężkich,
• nie mogą występować żywe jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp.,

Trichuris sp., Toxocara sp.) i bakterie z rodzaju Salmonella.

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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foto: A. Krzyśków Technologa Kneer, Bolesławiec (4)                  , Biodegma, Olszowa (5),                      przykrycie GORE, Elbląg (6)

Technologia Nova-Komp, Rudna Wielka (1), Hantsch, Domaszkowice (2, dach dwuwarstwowy), Compost-Systems, Gać (3)

Kompostowanie przemysłowe - przykłady

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Proces fermentacji 
Hydroliza Kwas 

propionowy
Kwas 
octowy

Metan + 
CO2

Odpady bio

Podawanie 
substratu

Żwacz

Ślina

Przełyk

Księgi

Jelita

Pofermentat:
- płynny 
- stały

Trawieniec

Mleko ?

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Wg. Jędrczak 2008Wg. BAT

Fermentacja

Mokra 
jednostopniowa

Mokra 
wielostopniowa

Sucha ciągła

Pionowa

Pozioma

Mezofilowa

Termofilowa

Mieszanie 
mechaniczne

Mieszanie 
pneumatyczne

Sucha okresowa

Bioreaktor 
pryzmowy

Podział technik fermentacji 
beztlenowej  
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Charakterystyka Procesów Fermentacji Metanowej – Rozdział 4.3 BAT

Technologie fermentacji metanowej i ich zastosowania
Technologia Opis Wsad

Mokra 
fermentacja

Stałe bioodpady mieszane są z wodą 
procesową lub z odpadami płynnymi dla 
uzyskania rozpuszczonego wsadu do 
fermentora. Płynne bioodpady mogą być 
dozowane bezpośrednio. 

Proces może być użyty dla bioodpadów z 
gospodarstw domowych, przemysłu, handlu i 
rolnictwa jak też dla gnojowicy i roślin 
energetycznych

Sucha ciągła 
fermentacja

Komora fermentacyjna jest zasilana w 
sposób ciągły materiałem o zawartości 
suchej masy do 50% 

Proces może być użyty dla bioodpadów z 
gospodarstw domowych, przetwórstwa, 
handlu i rolnictwa jak również dla frakcji 
organicznej wydzielonej z odpadów 
komunalnych zmieszanych o ograniczonej 
zdolności do biodegradacji

Sucha 
fermentacja 
okresowa

Wsad zaszczepiany jest materiałem z 
innego reaktora i poddawany procesowi 
fermentacji bez jego mieszania. Odciek 
jest recyrkulowany dla poprawy kontaktu 
pomiędzy lokalnie powstającymi kwasami 
organicznymi a bakteriami 
metanotwórczymi

Proces jest zazwyczaj stosowany do 
współfermentacji odpadów kuchennych i 
zielonych (ogrodowych) o znacznej zawartości 
materiału strukturalnego. Inne zastosowania to 
obornik i rośliny energetyczne.
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Jakie surowce można wykorzystać?
Technologia produkcji biogazu umożliwia jego produkcję z wielu substratów:

Ø Odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki biodegradowalnych odpadów komunalnych,

Ø Substratów energetycznych (biodegradowalnych odpadów przemysłowych i rolniczych),

Ø Odpadów kuchennych, żywnościowych, gastronomicznych,

13
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Różnice w strumieniach odpadów komunalnych.

• Do dyspozycji są odpady ogrodowe i kuchenne,
• Każdy z tych strumieni ma inne właściwości i diametralnie różny potencjał biogazowy:

• Selektywnie zbierane odpady bioodpady mają większy potencjał biogazowy i dają
możliwość wytwarzania nawozów (spełnia to wymogi zawarte w definicji recyklingu odpadów
w procesie R3),

Bioodpady  kuchenne Bioodpady ogrodowe

- Wysoko uwodnione - Nisko uwodnione

- Wysoki potencjał biogazowy - Niższy potencjał biogazowy

- Generują odory – wymagają 
systemu zabezpieczeń 

- Nie generują odorów – nie 
wymagają systemu zabezpieczeń

- Mniejsza dostępność ilościowa - Większa dostępność ilościowa

14
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Frakcja organiczna z 
odpadów komunalnych 

zmieszanych
45-55% s.m.

Bioodpady ze zbiórki 
selektywnej

(z gospodarstw domowych)  

25-50% s.m.

Odpady z marketów i 
targów o zawartości 

suchej masy
25-45% s.m.

Odpady przemysłowe i 
rolnicze o zawartości 

suchej masy
25-45% s.m.

Płynne odpady kuchenne 
i restauracyjne lub płynne 

odchody zwierzęce
<15% s.m.

(możliwość dodania do 
procesu ok. 10-15% 
odpadów tego typu)  

Zawartość suchej masy we wsadzie

Szerokie spektrum stosowania !

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Frakcja organiczna wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych
- wysoka zawartość zanieczyszczeń
- materiały opakowaniowe, tworzywa
- szkło i inerty (w Polsce popiół)
- 40-50 % DS, 60-70 % VS and 60 % VSb

100-130 Nm³/t 
wsadu

Segregowane u źródła bioodpady, zmieszane odpady kuchenne, 
zielone i ogrodowe zbierane w pojemnikach:
- niska zawartość zanieczyszczeń (typowo 3-5 %)
- wyższa zawartość trudnorozkładalnych odpadów zielonych
- 35-50 % DS, 75-85 % VS and 70-80 % VSB

100-140 Nm³/t 
wsadu

Segregowane u źródła odpady żywnościowe i targowiskowe:
- odpady z restauracji i stołówek
- odpady z przetwórstwa spożywczego
- odpady z targowisk
- przeterminowana żywność
- duża zawartość zanieczyszczeń opakowaniowych
- mała ilość odpadów ogrodowych/zielonych
- 20-30 % DS, 75-90 % VS and 80-90 % VSb

150-200 Nm³/t 
wsadu

Produktywność materiałów wsadowych

16
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STRABAG - KCA Pinto k. Madrytu (Hiszpania),                                                 ROS ROCA - Barcelona Ecoparc III (Hiszpania) 

SCHMACK - Fulda (Niemcy) SCHMACK (EUCO) - Allendorf (Niemcy)

Fermentacja mokra - przykłady

foto: proGEO

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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foto: proGEO

EISENMANN - Utzenstorf (Szwajacaria), OWS – Hille (Niemcy), VALORGA – Hanover (Niemcy), 

VINCI Environnement (KOMPOGAS) - Saint Lo (Francja),   STRABAG - Brześć (Białoruś), 

Fermentacja sucha ciągła - przykłady

18

foto: proGEO

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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foto: proGEO

BIOFERM Viessmann - Stausebach i Allendorf (Niemcy)

EGGERSMANN Kompoferm - Guetersloh i Bad Oyenhausen (Niemcy)

Fermentacja sucha okresowa - przykłady

19
Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

19
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Technologia biogazowa - mokra

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Obiekty biogazowni

• W skład instalacji biogazowni wchodzą następujące obiekty:
Ø Komora fermentacyjna - monolityczny zbiornik żelbetowy, 

pokryty dachem membranowym,
Ø Komora pofermentacyjna - monolityczny zbiornik żelbetowy, 

pokryty dachem membranowym,

Ø Zbiornik magazynowy - monolityczny zbiornik żelbetowy,
Ø Zbiornik wstępny - monolityczny zbiornik żelbetowy,

Ø Silos magazynowy substratu - otwarty zbiornik żelbetowy,
Ø Zbiornik p. poż – zbiornik stalowy

Ø Kontener techniczny

Ø Jednostka kogeneracyjna

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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Technologia biogazowa

• W komorze fermentacyjnej następuje proces fermentacji. 

Substrat, który się w niej znajduje, musi mieć odpowiedni skład 

i wilgotność; przez cały okres fermentacji jest mieszany,

• Proces fermentacji, w zależności od rodzaju substratów trwa 

od 20 do 65 dni,

• Wytworzony biogaz gromadzi się pod membranową kopułą 

zbiornika, z której jest przepompowywany do stacji przygotowania biogazu 

z której trafia do odsiarczalni i filtra węglowego,

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

22
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Technologia biogazowa

Poferment (nawóz) jest tłoczony z komory fermentacyjnej do 

zbiornika pofermentu,

Ze zbiornika jest nalewany rurociągami do cystern, które

rozlewają go na polach,

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

23

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Szkolenia
praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu
priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

24

Bioodpady luźne (bez 
worków) – restauracyjne, 
przemysłowe, z bazarów

Bioodpady zbierane w 
workach – bioodpady ze 
zbiórki selektywnej

Odpady zielone rozdrobnione ze 
zbiórki selektywnej, PSZOKów

Bioodpady płynne
Oleje jadalne, 
tłuszcze

Sito

Rozdrabniacz

Zbiornik buforowy

Aspiracja, odzysk worków

Odzysk metali 

Sito

Mieszalnik

Ogrzewanie 55°C 

Biogaz

Pompa załadunku

Fermenter

Pompa ekstrakcji

Silnik
Pochodnia

Alternator

ElektrycznośćBiopaliwo CiepłoNawóz płynnyKompost luźny 
lub w workach

Kompost

Kompost 
pakowany w 

worki

Prasy, odwadnianie

Tunel

Dojrzewanie 
kompostu

Pofermentat

Magazynowanie odwodnionych 
odcieków

Osuszanie biogazu
Kompresor

Butle z biopaliwem

Pompa biopaliwa

Produkcja 
elektryczności

Wymiennik

Strukturant

Woda ciepła

Produkcja ciepła

Boks

Napowietrzanie

Sito

Woda

24

Technologia biogazowa - sucha

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

24
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Budowa fermentora suchej fermentacji

Elementy komory 
fermentacji
1. Komora żelbetowa
2. System ogrzewania 

podłogowego i 
ściennego

3. Okienka rewizyjne
4. Drzwi rewizyjne
5. Punkt poboru próbek
6. Podajnik/mieszalnik
7. Ujęcie biogazu
8. Mieszadła
9. Podpory mieszadeł
10.System ekstrakcji komory

①

⑩

②

⑧

⑦

⑤

⑥

③

④
⑨

②

25
Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

25

Oczyszczanie biogazu:
Biogaz jest osuszany i oczyszczany w celu usunięcia siarkowodoru, zanim zostanie wykorzystany 
jako paliwo (do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego). Dwutlenek węgla można również usunąć w 
celu uszlachetnienia do biometanu.

Techniki usuwania wody obejmują:
ü chłodzenie / kondensacja;
ü adsorpcja wody na powierzchni środka suszącego;
ü wchłanianie wody w glikolu lub solach higroskopijnych.

Techniki usuwania H2S obejmują:
ü wytrącanie przez dodanie jonów żelaza lub FeCl2 lub FeCl3 lub FeOH w fermentorze; wytrącony 

siarczek żelaza można następnie usunąć wraz z pofermentem;
ü wytrącanie wewnątrz komory fermentacyjnej poprzez kontrolowane dodawanie tlenu;
ü adsorpcja chemiczna za pomocą wodorotlenku sodu lub adsorpcji tlenku żelaza lub aktywowana 

adsorpcja węglem;
ü oczyszczanie biogazu zewnętrzne (tj. Poza komorą fermentacyjną) odsiarczanie biologiczne lub 

chemiczne.
Techniki usuwania CO2 obejmują:
ü adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA), tj. Adsorpcja przez węgiel aktywny lub zeolit pod 

podwyższone ciśnienie;
ü płukanie wodą;
ü płukanie rozpuszczalnikami organicznymi, np. z glikolem polietylenowym;
ü płuczka chemiczna, np. z roztworami aminowymi;
ü separacja membranowa;
ü kondensacja kriogeniczna.

UZDATNIANIE BIOGAZU 

26
Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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WYKORZYSTANIE BIOGAZU - CHP

• Spalanie w jednostce kogeneracyjnej – produkcja energii elektrycznej i coeplnej

• 1 komora o przepustowości 30 000t/a bioodpadów (parkowe+ogrodowe+kuchenne) produkuje 
minimum 3 000 000 Nm3 biogazu co pozwala na wyprodukowanie około 7 310 MWhel/rok i 7 490 
MWhth/rok 

Korzyści/Wady:
- Unikanie zakupu na potrzeby własne
- Sprzedaż nadwyżek do sieci 

elektroenergetycznej
- Wykorzystanie ciepła na potrzeby własne 

zakładu
- Zagospodarowanie ciepła/chłodu na 

potrzeby technologiczne i socjalne Zakładu
- Zagospodarowanie nadwyżek ciepła poprzez 

sprzedaż lub rozwój własnych instalacji 
(suszenie pofermentu, RDF…)

- Wysokie koszty eksploatacyjne (materiały, 
przeglądy)

27
Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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WYKORZYSTANIE BIOMETANU - bioCNG

• Do napędu floty pojazdów/ komercyjnego tankowania pojazdów CNG

• 1 komora o przepustowości 30 000t/a bioodpadów (parkowe+ogrodowe+kuchenne) produkuje 
minimum 1 650 000 m3 biometanu co odpowiada ok. 1 600 000 litrów ON

• Pozwala to na zapewnienie napędu ponad 100 śmieciarkom pracującym w warunkach miejskich  

Korzyści:
- Finansowe (m.in. akcyza 0)
- Wizerunkowe
- Prawne (ustawa o 

elektromobilności)
- Środowiskowe:

- Niskoemisyjność 
- Niski poziom hałasu
- Możliwość wjazdu do stref 

ograniczonego ruchu
- Techniczne

28
Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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WYKORZYSTANIE BIOMETANU – sieć gazowa
Wady/Zalety

• Ciągłe zatłaczanie do sieci gazowej – efektywne 
wykorzystanie potencjału energetycznego

• Niewrażliwość na zmiany sezonowe

• Niskie straty biogazu

• Wysoka jakość (>95%CH4)

• Stała umowa na sprzedaż 

• Stała kontrola jakości przez OSG

• Niska tolerancja zanieczyszczeń   

Wymogi technologiczne:

• Zgodność instalacji z wymogami OSG

• Stały nadzór jakościowy i ilościowy przez OSG 
(chromatograf)

• Wysokie wymogi co do usunięcia również innych 
zanieczyszczeń jak para wodna, H2S, NH4, siloksany

• Urządzenia ciśnieniowe- stały nadzór UDT

29
Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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KORZYŚCI Z FERMENTACJI

§ RECYKLING BIOODPADÓW
§produkcja kompostu
§produkcja nawozu płynnego
§produkcja metanu
§spełnienie wymogów dot. poziomów recyklingu

§ PRODUKCJA BIOGAZU I ODZYSK ENERGETYCZNY
§produkcja energii elektrycznej i ciepła 
§produkcja biopaliwa do samochodów
§produkcja biometanu

§ HIGIENIZACJA ODPADÓW
§odpady kuchenne, gastronomiczne = zawartość produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ® odpad 
kategorii 3 = wymagana higienizacja (FERMENTACJA TERMOFILOWA zapewnia alternatywne parametry przetwarzania) 

§ SPEŁNIENIE WYMOGÓW BAT
§ fermentacja sucha, ciągła: ograniczenie wytwarzania ścieków oraz zużycia wody,
§ ograniczenie emisji pyłów, związków organicznych oraz związków zapachowych do powietrza
§ ograniczenie emisji do powietrza oraz spełnienie wymagania w zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów”
realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w
formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
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