
BIOGAZ PRAŻMÓW
(woj. mazowieckie)

Technologia beztlenowej przeróbki odpadów rolniczych znana jest na całym świecie, jednak stoso-
wane rozwiązania techniczne są bardzo zróżnicowane. Fermentacja w małych komorach fermenta-
cyjnych, bez dodatkowego ogrzewania układu, gdzie materiałem wsadowym są ścieki, możliwa jest
tylko w krajach charakteryzujących się wysoką średnią temperaturą otoczenia. W Europie z powodu
niskich temperatur konieczne jest stosowanie dodatkowego ogrzewania w celu zapewnienia odpo-
wiedniej temperatury fermentacji metanowej.

MIEJSCOWOŚĆ
Miejscowość Prażmów zlokalizowana jest
w województwie mazowieckim w okolicy
Grójca. W miejscowości mieszka około
400 osób. Głównym profilem działania
jest rolnictwo. Najważniejsze instytucje
na tym terenie: publiczna szkoła podsta-
wowa i gimnazjum, posterunek policji oraz
Bank Spółdzielczy Tarczyn.

Dane klimatyczne:
Średnie roczne temperatury: 7,8 ◦C
Średnia prędkość wiatru: 2,6 m/s

TŁO PROJEKTU

Budowa biogazowni w Prażmowie była realizowana przez Instytut Budownictwa, Mechaniza-
cji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie w roku 1988 w gospodarstwie rolnika, pana Jana
Leśniaka. W 85% projekt był sfinansowany z pieniędzy Komitetu Badań Naukowych, w 15%
wkład własny w postaci robocizny. Pełny koszt realizacji projektu wyniósł wówczas 15 000 zł.
Instalacja zasilała dwie kuchenki domowe oraz w 30% samą biogazownię.

OPIS PROJEKTU

Gospodarz hodował 24 krowy, codziennie od jednej sztuki otrzymywał 50–60 litrów gnojo-
wicy. Dawało to w sumie około 1 m3/dobę. Gnojowica z budynku inwentarskiego spływała
grawitacyjnie do zbiornika wstępnego. W zbiorniku tym gnojowica była mieszana i następnie
transportowana rurociągiem do komory fermentacyjnej. Komora fermentacyjna zasilana była
raz dziennie dobową produkcją gnojowicy. Proces fermentacji, dzięki cyklicznemu zasilaniu,
przebiegał w sposób ciągły. Wyposażenie komory w rurociąg przelewowy zapewniało od-
prowadzenie do zbiornika gnojowicy przefermentowanej takiej samej ilości gnojowicy, jaka
została oddana. Raz na dobę zawartość komory była mieszana mieszadłem ślimakowym
przez około 15 min. Rurociąg spustowy pozwalał na opróżnienie komory fermentacyjnej.
Biogaz z komory fermentacyjnej odprowadzany był rurociągiem stalowym. Zabezpieczenie
instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, np. na skutek zacięcia zbiornika dzwo-
nowego, stanowił bezpiecznik cieczowy. Przed cofnięciem się płomienia instalację zabez-
pieczał przerywacz płomienia. Do oczyszczania gazu zastosowano odwadniacz i odsiar-
czalniki. Proces odsiarczania polegał na przepuszczaniu gazu przez masę odsiarczającą,
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Biogaz Prażmów (woj. mazowieckie)

której głównym składnikiem była ruda darniowa. Licznik biogazu pozwalał kontrolować jego
produkcję. Biogaz magazynowano w zbiorniku stalowym typu dzwonowego. Ze zbiornika
biogaz kierowano rurami do palników kuchenki gazowej w domu mieszkalnym i do kotła typu
„Kadam–Olsztyn 1,1” służącego do otrzymania optymalnej temperatury w komorze fermen-
tacyjnej. Kocioł może pracować w dwóch systemach:
• na energię elektryczną dostarczoną przy rozruchu z sieci energetycznej lub pochodzącą

ze współpracy z siłownią wiatrową,
• na biogaz wyprodukowany we własnej instalacji.

Rury c.o. doprowadzały ciepłą wodę z kotła do nagrzewnicy zainstalowanej w komorze fer-
mentacyjnej.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Instalacja była stanowiskiem badawczym, eksperymentalnym i doświadczalnym. W chwili
obecnej instalacja nie pracuje, ale była ona jednym z niewielu i jednym z pierwszych stano-
wisk badawczych, jakie w tamtym czasie były instalowane i eksploatowane.

WIĘCEJ INFORMACJI

Witold Wardal i Andrzej Głaszczka
pracownik naukowy
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel: 849-32-31
fax: 849-17-37

Opracowanie zostało przygotowane przez Witolda Wardal POLSKA SIE Ć

i Andrzeja Głaszczka w ramach projektu pt. „Energia
odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych.
Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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