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Sposób działania systemu
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Zbiornik wstępny
Wsad – minimum 2 razy dziennie
Wielkość wsadu = 1m3  obornika

Rozdrobnienie
substratów 

Pompa
wałowa
15 kW

Komora fermentacyjna 40oC

Przedział 
załadowczy

Instalacja natryskowa

Magazyn biogazu
Skład gazu:

50- 60% - metan
200 ppm - siarka

Biogaz 
około 8 m3/h

Agregat 
prądotwórczy 

18 kWe, 25 kWt

Wymiennik
schładzania

Wymiennik
ciepła 

ze spalin

Spaliny



• Poprawa warunków nawożenia pól uprawnych
• Pozytywny wpływ na środowisko glebowe – zmniejszenie ilości

azotu azotanowego na rzecz amonowego oraz utrzymanie
równowagi humusu w glebie

• Zmniejszenie zużycia herbicydów – zniszczenie nasion chwastów
• Eliminacja patogenów, dzięki np. procesowi higienizacji
• Ograniczenia zużycia nawozów sztucznych
• Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych

i powierzchniowych poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania
czynników chorobotwórczych zawartych w odchodach
zwierzęcych, takich jak bakterie Salmonella, Escherichia Coli,
wirusy pryszczycy itp.

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych: podtlenku azotu oraz
metanu, wydzielających się podczas przechowywania nawozów
naturalnych

Źródło: FDPA „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska 
kampania informacyjna”
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Produkcja nawozów – zwiększenie opłacalności inwestycji

Zalety wytwarzania nawozów z produktów fermentacji 
w porównaniu z surową gnojowicą
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Dlaczego mikroinstalacja biogazowni jest dobrym rozwiązaniem?

Sposób na ekologiczne 
i ekonomiczne zagospodarowanie 
odpadów komunalnych i rolniczych

Konstrukcja zbliżona gabarytami do 
konstrukcji kontenera morskiego, 
transport instalacji możliwy za 
pomocą ciężarówki

Wytwarzanie nawozu jako produktu 
procesu

Bezpośrednie przetworzenie 
odpadów w energię elektryczną, 
kwalifikowalną jako OZE 

Produkcja energii cieplnej -
utrzymanie temperatury procesu 
oraz ogrzewanie budynków 
inwentarskich

Kwalifikowana jako mikroinstalacja 
(OZE, o mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 50 kW 
oraz mocy zainstalowanej cieplnej nie 
większej niż 150 kW) i może być 
użytkowana przez prosumentów
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Przykładowa realizacja
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Kontakt z nami

Podnieś prestiż swojego przedsiębiorstwa. Uporaj się z odpadami i czerp zyski płynące z zielonych 

źródeł energii.
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Zapraszamy do kontaktu:

Michał Etowski 

E-mail: michal.etowski@metalexpert.pl 


