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Polską przeciwwagą jest bioelektrownia realizowana w technologii ELECTRA®

Fermentacja 
jednoetapowa, bez 
zbiorników
dogazowujących i 
magazynowych.
Produkcja z 
pofermentu nawozu 
organicznego .



BIOELEKTROWNIA ELECTRA®
∗
∗ jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań zarówno pod względem technologicznym jak i 

konstrukcyjnym
∗ jest zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP (nr W.121256) przez Konsorcjum Projektowo – Wykonawcze 

EKOENERGIA – TERMO-KLIMA MK
∗ produkuje energię elektryczną i granulowany  nawóz organiczny
∗ nie generuje żadnych odpadów – wszystkie powstające w procesie produkty uboczne (siarka i retentat 

z dużą zawartością azotu) wykorzystane są do produkcji nawozu
∗ woda wykorzystana jest w obiegu zamkniętym
∗ jest technologią hermetyczną – nie wytwarza żadnych odorów
∗ przygotowanie wsadu odbywa się w mikronizerze uzyskując cząsteczki substratu wielkości 10 – 180 

mikrometrów  z rozbitą błoną komórkową, dzięki czemu kilkusetkrotnie zwiększa się 
powierzchnię substratu do zgazowania

∗ jest bioelektrownią o technologii jednoetapowej – nie ma zbiorników dogazowujących oraz 
magazynowych i nie pozostawia inwestora z osadem pofermentacyjnym „do wylania na pole”

∗ pozwala na wymienne stosowanie substratów organicznych w zależności od ich dostępności ze 
zmianami recepturowymi w bardzo krótkim okresie bez zasadniczego wpływu na proces 
fermentacji

∗ W komorze fermentacyjnej kontrolujemy proces mieszania i utrzymania substratu w postaci 
mieszaniny jednorodnej przy pomocy przemysłowego tomografu komputerowego

∗ jest technologią mało energochłonną – na własne potrzeby zużywa około 8 - 12 % wyprodukowanej 
energii

∗ pracuje na mieszankach biomasy pochodzenia roślinnego (kiszonki, zielonki), zwierzęcego (odchody 
na ściółce, gnojowice, odpady poubojowe), oraz odpadach poprodukcyjnych przemysłu rolno – 
spożywczego (wywar gorzelniany, serwatka, wytłoki, wysłodki, makuch rzepakowy, gliceryna 
odpady owoców i warzyw itd.)



Bioelektrownia ELECTRA ® 
(Urząd Patentowy RP – nr 
W.121256), polska instalacja do 
produkcji energii elektrycznej z 
biogazu wytworzonego z 
biomasy organicznej w 
większości pochodzenia 
rolniczego i granulowanego 
substytutu nawozu 
organicznego, jest 
rozwiązaniem które na bieżąco 
uzupełniane jest o najnowsze 
osiągnięcia techniczne 
przydatne w instalacji. 



Substraty:





Ślimakowy (spiralny) 
wymiennik ciepła 
(woda – substrat) 
podgrzewający 
substrat przed 
wprowadzeniem go 
do komory 
fermentacyjnej.



Komora 
fermentacyjna – 
żelbeton, wełna 
skalna, kokon 
stalowy 
Czasza – konstrukcja 
betonowa na 
szkielecie stalowym

Komora fermentacyjna + mieszanie



Te same 
komory w 
innym wystroju 
elewacji











Centrum
Naukowo –
Dydaktyczne
w Nizinach











Aspekty społeczne i socjalne 

Bardzo istotnym elementem naszego działania na terenie województwa
świętokrzyskiego są wszystkie aspekty socjalne:

1. Zatrudnienie osób ze wskazań socjalnych
2. Uczestniczenie w życiu gmin
3. Uczestniczenie w programie nauczania zarówno ochrony środowiska jak
      i OZE już od szczebla szkoły podstawowej i gimnazjum
4.   Ufundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży studiującej z terenu gminy
      Tuczępy
5. Gwarancja pracy dla stypendystów
6. Bieżąca pomoc w rozwiązywaniu problemów gminy







Inwestycje realizowane są w ramach projektu 
„Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją 
bezpieczeństwa energetycznego Polski” oraz generującego się 
z tego programu działania: 
ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA – WOJEWÓDZTWO 

WI TOKRZYSKIE 2 0 5 0Ś Ę
zakładającego uzyskanie przez województwo świętokrzyskie w 
roku 2050 pełnej samowystarczalności energetycznej w 
oparciu o odnawialne źródła energetyczne.
14 listopada b.r. program uzyskał aprobatę Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa 





Biorąc pod uwagę wyłącznie biometan pozyskany z 
celowych upraw rolniczych, części odchodów zwierzęcych 
i odpadów poprodukcyjnych (17,5 mld m3) stanowi on 
wystarczającą ilość paliwa dla bioelektrowni o mocy 
elektrycznej około

10.000 MW
oraz zaspakaja pełne zapotrzebowanie na pełny 
całoroczny import gazu ziemnego z Rosji na poziomie 

8 mld m3
•



BIOR C POWYŻSZE POD UWAG , NA POLACH POLSKICH ROLNIKÓW JESTE MY Ą Ę Ś
W STANIE WYPRODUKOWAĆ TAK  ILO Ć BIOMETANU, KTÓRA ZASPOKOI:Ą Ś

4 0 % POTRZEB POLSKIEJ ENERGETYKI

ORAZ

1 0 0 % IMPORTU GAZU ZIEMNEGO Z ROSJI

ABY JEDNAK TO OSI GN Ć, TRZEBA NIE TYLKO CH CI, ALE PRZEDE WSZYSTKIMĄ Ą Ę

                         PONADNORMALNEJ POLITYCZNEJ ODWAGI



We wszystkich kalkulacjach dotyczących perspektyw polskiej 
energetyki, obok racji około 140 tysięcy polskich  górników 
węglowych, należy uwzględnić racje POLSKIEGO ROLNIKA.
A te są bardziej przekonywujące:
- agroenergetyka, to ponad 1.200.000 nowych miejsc pracy na polskiej wsi
- agroenergetyka, to nowy, dynamiczny rozwój wsi
- agroenergetyka, to zatrzymanie migracji zdolnej młodzieży ze wsi do miast
- agroenergetyka, to kulturowy i mentalnościowy skok w przyszłość
- agroenergetyka to w odczuwalnej perspektywie relatywnie tania zielona energia
-
A węgiel? Wydobywajmy go, pamiętając że wydobywamy go już z ponad 1000 metrów, 
że jest jednym z najdroższych na świecie, a wolne spalanie go stanowi największe 
z wszystkich zagrożeń dla środowiska.
-



Polska energet yka premiera D. 
Tuska



Dziękuję za uwagę

Wojciech Łukaszek
Bioelektrownie Świętokrzyskie MK  sp. z o.o. Kielce
600-135-708
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