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Analiza uwarunkowań zastosowania 
modułów cieplno-prądowych 
zasilanych biogazem
Mariusz Adamski, Łukasz Pronobis, Zbigniew Dworecki

Celem pracy było ustalenie metodyki doboru jednostek kogeneracyjnych. Rozpatrywano przypadek zmiennej produktyw-
ności komory fermentacyjnej. Celem badań było ustalenie nadwyżki wyprodukowanego biogazu, przy której opłacalny staje 
się zakup dodatkowego modułu CHP. Analizę przeprowadzono w oparciu o biogazownię typu NaWaRo o mocy elektrycznej 
2126 kW. Przeprowadzono dwie analizy dla jednostek o mocy 110 kW i 330 kW. Przeanalizowano warianty stopnia wykorzy-
stania dodatkowego modułu cieplno-prądowego. Określono próg rentowności poniżej którego inwestycja jest nieopłacalna. Dla 
jednostki o mocy 330 kW mocy elektrycznej próg rentowności inwestycji znalazł sie na poziomie 22% wykorzystania czasu 
pracy (1720 h). Dla generatora o mocy 110 kW mocy elektrycznej próg opłacalności wyniósł 28% czasu pracy (2214 h).
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Wstęp
Biogazownia jest obiektem wytwarzającym energię z wcze-

śniej wyprodukowanego biogazu [1]. Energia ta w większości 
przypadków jest sprzedawana w celu osiągnięcia przychodu. 
Aby przychód generowany przez biogazownię był na tyle wy-
soki by pokryć koszty eksploatacyjne, amortyzacji, ubezpie-
czenia, a ponadto przynieść zysk musi być spełniony szereg 
warunków [7]. Przede wszystkim produkcja energii elektrycz-
nej i cieplnej musi przebiegać równomiernie, na odpowiednim 
i ustalonym poziomie, aby jej sprzedaż przyniosła zamierzo-
ny rezultat jakim jest zysk. W przypadku nieodpowiedniego 
zaplanowania dostaw substratów charakteryzujących się po-
równywalnym potencjałem wytwarzania biogazu lub pozyski-
waniem substratów o zróżnicowanym potencjale energetycz-
nym może dochodzić do różnego rodzaju sytuacji. Przypadki 
te zawierają się od przestoju wywołanego brakiem odpowied-
niego poziomu produkcji biogazu, a skończywszy na spa-
laniu nadmiaru biogazu w tzw. pochodni awaryjnej [3]. Po-
średni etap zawiera zazwyczaj sytuacje ciągłego zabiegania 
o podtrzymanie procesu metanizacji w sytuacji różnorodnych 
problemów wynikających z dość dużej wrażliwości procesów 
biologicznych zachodzących w komorze fermentacyjnej [8].

1. Cel pracy
Celem pracy stało się opracowanie założeń metodyki do-

boru modułu kogeneracyjnego w przypadkach zróżnicowa-
nych wydajnością biogazową komory fermentacyjnej. Praca 
została ukierunkowana na wskazanie zalet i wad stosowania 
dodatkowych modułów kogeneracyjnych  poprzez symulacje 
kosztów i ewentualnych przychodów. Takie ujęcie zagadnie-
nia pozwala na wnioskowanie nad typoszeregiem mocy ko-
generatorów wspomagających instalacje standardowe w sy-
tuacjach nadmiaru produkowanego biogazu [1, 6].

2. Założenia metodyczne
Założenia metodyczne realizacji celu pracy podzielono na 

kilka części. Pierwsza część obejmowała zestawienie gene-

ratorów prądotwórczych oraz systemów kogeneracyjnych 
oferowanych na rynku [6]. Drugą część stanowiły wskazów-
ki metodyczne analizy opłacalności zakupu uzupełniającego 
agregatu kogeneracyjnego w sytuacji powstawania nadwyżek 
produkcji biogazu. Trzecią część stanowiły przesłanki meto-
dyczne do symulacji wpływu doboru substratów na poziom 
produkcji biogazu oraz generowany przychód ze sprzedaży 
energii. W ramach przeprowadzonych badań ekonomicznych 
korzystano z zaczerpniętych z literatury przedmiotu założeń 
metodycznych [2].

Sposób realizacji celu pracy zestawiono z ograniczeniami 
wynikającymi z: 
 – dostępności na polskim rynku technologii biogazowania (w 
rozważaniach ujęto technologię Nawaro),  

 – mocy kogeneratorów mogących zaliczać się do systemów 
wspomagających (oferty fi rm GE Jenbacher, MAN oraz Pro2 
o mocach w zakresie od 47 kW do 3041 kW), 

 – analizy ekonomicznej rozwiązań opartej na danych dotyczą-
cych cen zakupu oraz współczynników eksploatacyjnych, 
charakterystycznych dla przyjętego zakresu kogeneratorów, 

 – ceny zaczerpnięto z danych katalogowych z roku 2009 oraz 
2008, 

Ryc. 1. Założenia do metodyki kosztowej [2]
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 – symulacji składników ograniczonych do typowych wsadów 
oferowanych przez Poldanor-Płaszczyca, oraz UTS, dla 
technologii Nawaro jakimi są kiszonka z kukurydzy, gnojowi-
ca, zielonka różnych upraw, odpady poubojowe, itp, 

 – przyjęcia systemów kogeneracyjnych niskotemperaturowych,
 – badania przeprowadzono dla systemu jednokomorowego, 
oraz dwukomorowego i wielkości komór fermentacyjnych 
odpowiednio 1500 m3 i 7871 m3,

 – branych pod uwagę wybranych przykładów systemów bio-
gazowych, jakimi są: Poldanor, Schmack, UTS, Weltec, 
Eneco, Limnotec, Envitec, oraz Biogaz-tech.

3. Wyniki badań
Przeprowadzono analizę mającą na celu określenie nad-

wyżki biogazu, przy której zakup dodatkowego modułu koge-
neracyjnego staje sie opłacalny. Analizę przeprowadzono na 
podstawie biogazowni typu NaWaRo o mocy 2126 kWel. Wy-
konano dwie analizy cząstkowe, w których rozważano zakup 

agregatu o mocy 110 kWel oraz o mocy 330 kWel. W ramach 
analiz założono warianty stopnia wykorzystania dodatkowego 
kogeneratora (dotyczyły czasu pracy w ciągu roku) oraz usta-
lono wartość graniczną poniżej której inwestycja staje się nie-
opłacalna. Poziom wykorzystania dodatkowego kogeneratora 
jest ściśle związany z wielkością nadwyżki produkcji biogazu. 

Stwierdzono iż w przypadku agregatu o 330 kWel zyski są 
proporcjonalnie większe niż w przypadku generatora o mocy 
110 kWel.

Przy średnim wykorzystaniu dodatkowego generatora na 
poziomie 90% dla generatora o mocy 330 kWel generowany 
przychód roczny stanowił 62% wartości inwestycji, a w przy-
padku generatora o mocy 110 kWel roczny przychód odpo-
wiadał 48% wartości inwestycji. 

Przy wykorzystaniu czasu pracy na poziomie 80% (naj-
częstsze minimum gwarantowane przez producenta bioga-
zowni) agregat o mocy 330 kWel generuje rocznie przychód 
pokrywający 53% wartości inwestycji, natomiast generator o 
mocy 110 kWel pokrywał 40% wartości inwestycji.

Ryc. 3. Wielkość przychodu oraz dochodu biogazowni, w zależności od stopnia wykorzystania czasu pracy dodatkowego agre-
gatu kogeneracyjnego dla agregatu o mocy 330 kW

Ryc. 2. Wielkość przychodu oraz dochodu biogazowni, w zależności od stopnia wykorzystania czasu pracy dodatkowego agre-
gatu kogeneracyjnego dla agregatu o mocy 110 kW
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Przy wykorzystaniu mocy na poziomie 60%, w przypadku 
agregatu o mocy 330 kWel przychód pokrywał 35% wartości 
inwestycji, a w przypadku generatora o mocy 110 kWel przy-
chód pokrywał 25% wartości inwestycji.

W przypadku wariantu, gdzie stopień wykorzystania agre-
gatu był na poziomie 50%, dla mocniejszego agregatu przy-
chód odpowiadał 26% wartości inwestycji, a dla słabszego 
agregatu było to 17% wartości inwestycji.

Dla agregatu o mocy 330 kWel próg rentowności inwestycji 
odpowiadał wykorzystaniu czasu pracy agregatu na poziomie 
22% (1720 h) zakładanego maksimum czasu pracy, nato-
miast w przypadku generatora o mocy 110 kWel próg rentow-
ności wyniósł 28% zakładanego maksymalnego czasu pracy 
(2214 h).

W przypadku symulacji wpływu doboru substratów na po-
ziom produkcji i przychód biogazowni wskazano iż w zależno-
ści od technologii zmiana charakterystyki wsadu może prowa-
dzić do nawet 15% wzrostu produkcji biogazu (dla technologii 
Limnotec) [5] oraz 33% zmniejszenia produkcji biogazu (dla 
technologii Schmack) [6].

Podsumowanie
Założenia metodyczne zastosowane w pracy stanowiły 

bazę do obliczeń, na podstawie której wykonano analizy.
Wyniki uzyskane podczas realizacji celu pracy stanowią 

istotny punkt rozważań na temat zasadności inwestowania 
we wspomagający agregat kogeneracyjny, w sytuacji nad-
miernej produkcji biogazu o charakterze regularnym.

W efekcie realizacji zadań cząstkowych uwidoczniły się 
pewne spostrzeżenia.

  Nawet kilku procentowa zmiana proporcji składników mie-
szanki fermentującej może spowodować istotny przyrost lub 
spadek produkcji biogazu w zakresie technologii NaWaRo.

  Wyznaczone poziomy progu opłacalności dla generatorów 
pomocniczych o mocy 330 kWel i 110 kWel na poziomie 
od 22% do 28% czasu pracy w okresie funkcjonowania na-
pędu głównego wskazują iż biogazownie systemu NaWaro 
powinny zakładać w kalkulacji kosztów budowy rezerwy na 
stworzenie systemu generatora pomocniczego.
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Analysis of the application constraints 
of combined heat and power modules powered by biogas

The aim of the work was the Drawing up guidelines of methodology for the selection of the CHP unit. Cases of diversifying 
the productivity of the fermentation chamber were assumed. Determining the surplus of biogas, by which the purchase of the 
additional CHP module is becoming profi table was an aim of analysis. They carried out an analysis based on the biogas plant 
of the type NaWaRo about 2126 kW electric power. Two fragmentary analyses were performed in frames which were being 
considered purchase the unit about power of 110 kW and about power of 330 kW. In analyses variants of the degree of the 
additional CHP application were assumed. A threshold below which investment is becoming unprofi table was established. For 
the unit about of 330 kW electric power the threshold of the return on investment corresponded to the application of working 
time on the level of the 22% (1720 h). For the generator about power of 110 kW the break-even point amounted to the 28% of 
working time (2214 h).

Key words: CHP modules, economic analysis, biogas.
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