
Innowacyjne instalacje do energetycznego 

wykorzystywania biogazu.

Technologia BEKON
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KONCEPCJA

BEKON® –
Sprawdzona

sucha fermentacja

Międzynarodowy przemysł przetwarzania odpadów pracuje

z wykorzystaniem wydajnych technik i kosztownych systemów. 

Wymagania w stosunku do tych systemów stale rosną ze 

względu na kompleksowe strumienie odpadów oraz surowe 

dyrektywy. Jednocześnie rośnie zrozumienie dla przyjaznego dla 

klimatu i korzystnego pod względem kosztów wytwarzania

energii a także zrównoważonej gospodarki odpadami. 

Instalacje do produkcji biogazu BEKON® oferują możliwość

nowoczesnego i efektywnego pozyskiwania biogazu dzięki 

korzystaniu z technologii suchej fermentacji. Dzięki temu w 

porównaniu ze spalaniem koszty przerobu są obniżane

i wnoszony jest istotny wkład w ochronę środowiska. 

W suchej fermentacji BEKON® przez przefermentowanie

stałych substratów (np. bioodpady, odpady ogrodowe, frakcje

organiczne z sortowania odpadów, stały nawóz bydlęcy i 

inne odpady organiczne, które można układać w pryzmy) 

osiągana jest wysoka i niezmienna produkcja biogazu. Przy 

niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym osiągana jest przy 

tym maksymalna produkcja gazu o wysokiej zawartości metanu. 

Pozostałości z fermentacji są przy tym kompostowane i następnie 

zużywane w rolnictwie lub ogrodnictwie. Dzięki temu cykl obiegu 

substancji odżywczych jest zamknięty w przeciwieństwie do 

spalania lub magazynowania na składowiskach.

 

Dzięki korzystnej pod względem kosztów i przyjaznej dla 

środowiska produkcji energii metoda ta wyróżnia się na tle innych

sposobów przetwarzania.

Biogaz - lepsza alternatywa

Technologia suchej fermentacji 
BEKON® oferuje efektywne i modularne 

systemy do produkcji biogazu z odpadów. 
 

Idealne rozwiązanie dla gmin, prywatnych 
osób zajmujących się utylizacją i dla rolnictwa.



2

6

10

78

5

4

9

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

4 5

TECHNOLOGIA

Fermentacja sucha BEKON ®   
o sprawdzonej konstrukcji
Fermentacja sucha jest to proces bezpieczny i stabilny biologicznie. Instalacje 

BEKON® są znane ze szczególnie dużej efektywności ekonomicznej oraz 

wytrzymałości eksploatacyjnej. Wieloletnie doświadczenia i stały rozwój 

technologii przekonują Klientów na całym świecie do jakości rozwiązań, które są 

wykorzystywane zarówno  przy rozbudowie instalacji kompostowania jak i w 

nowych inwestycjach. Liczne krajowe i międzynarodowe referencje oraz 

zadowolenie klientów potwierdzają sukces technologii BEKON®.

Instalacje BEKON® charakteryzuje wysoka niezawodność,  

niewielkie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz 

wysoka wydajność: Tylko niewielka część uzyskanej energii  

przekazywana jest do zużycia własnego przez urządzenia. 

Dodatkowo metoda daje odpady pofermentacyjne o bardzo 

dobrych właściwościach strukturalnych i stosunkowo małej 

zawartości wody, które w sposób optymalny mogą być 

wykorzystywane do aerobowego kondycjonowania i przerobu na 

kompost / nawóz. Tym samym instalacje BEKON® wyznaczają 

standardy dla pozyskiwania biogazu i produkcji kompostu.

Wydajna praca

Rozwiązania dostosowane do potrzeb dzięki 
dodatkowym opcjom
Każdy projekt jest rozwiązaniem indywidualnym. Przez rozbudowę standardowej techniki o skuteczne w działaniu opcje tworzymy w 

sposób opłacalny ekonomicznie rozwiązania indywidualnie dostosowane do potrzeb. I to bez konieczności wynajdywania koła za każdym 

razem na nowo. Zalety standaryzacji są dzięki temu zachowane także w przypadku indywidualnie dopasowanych rozwiązań. Przykładowo 

przez termofilną pracę instalacji można optymalizować pozyskiwanie gazu i już na poziomie przefermentowania poddawać bioodpady 

higienizacji. Dodatkowo przez zastosowanie systemu automatycznego załaduku komór (TEG) można  zautomatyzować napełnianie  

fermentorów i w ten sposób zredukować koszty pracy personelu.

BEKON® oferuje optymalną technologię dla każdego surowca wejściowego. Do bogatych pod względem struktury i dobrze 

napowietrzonych odpadów szczególnie nadaje się metoda perkolacyjna, w której inokulacja odpadów następuje przez perkolat. 

Ogrzewanie w metodzie perkolacyjnej odbywa się przez aerobową fazę startową i ogrzewanie podłogowe zintegrowane z 

konstrukcją betonową. Dla odpadów o większej zawartości wody i/lub uboższej strukturze do podgrzania materiału lepiej nadaje 

się metoda zawracania pofermentatu. W metodzie tej ogrzewanie realizowane jest przez zintegrowane z konstrukcją betonową 

ogrzewanie podłogowe i ścienne. Inokulacja odbywa się przez zawrócenie ok. 40% odpadów pofermentacyjnych. Przez 

zawracanie odpadów pofermentacyjnych proces można prowadzić przy zminimalizowaniu ilości perkolatu. Potrzeby pod 

względem wymaganego obszaru, w zależności od warunków brzegowych, są w obu metodach takie same.

Metoda perkolacyjna

Pochodnia

Fermentor perkolatu

Komin do spalin

Generator prądu

Studzienka 

odwadniająca

Pomieszczenie 

techniczne
Powietrze wlotowe / 

spaliny

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie ścienne

Zbiornik biogazu

TECHNOLOGIA

Kontener techniczny

›› Najwyższa jakość

›› Minimalna podatność na usterki

›› Ciągła produkcja biogazu

›› Wysoka opłacalność

›› Łatwa eksploatacja

›› Wysoki poziom bezpieczeństwa

›› Możliwe instalacje od 3.000 do >  

150.000 ton rocznie

›› Odpady pofermentacyjne dobrze 

nadają się do kompostowania

›› Bez odwadniania wirówkami

›› Wysoka produkcja biogazu

›› Suche odpady pofermentacyjne

›› Niewielkie zapotrzebowanie 
energetyczne

›› Maksymalna dyspozycyjność 
urządzeń

›› Wysoki poziom automatyzacji

›› Niewielkie koszty inwestycyjne

›› Krótki czas budowy

Jej zalety:

Metoda perkolacji dla substratu o 
bogatej strukturze

Metoda zawracania odpadów pofermentacyjnych 
dla substratu o ubogiej strukturze

Zapewniona możliwość napowietrzania
Perkolat dobrze odpływa

Brak możliwości napowietrzania
Perkolat odpływa z trudnościami

Odpady 
zielone Bioodpady rolnicze Bioodpady komunalne Nawóz bydlęcy

Stosowanie metody perkolacji

Stosowanie metody zawracania odpadów pofermentacyjnych

Inokulacja przez perkolat Inokulacja przez odpady pofermentacyjne

Ogrzewanie przez aerobową fazę startową, 
ogrzewanie podłogowe i perkolat

Ogrzewanie przez instalacje 
podłogowe i ścienne
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TECHNOLOGIA

Dodatkowe zalety:

Opis technologii

Przygotowanie

Metoda BEKON® jest tak solidna, że przygotowanie wsadu nie jest 

konieczne. Celem zwiększenia przepustowości i uzysku biogazu, 

można, w zależności od odpadów, zastosować przesiewanie 

wstępne (80-100 mm), rozdrabniacz lub rozrywarkę do worków. 

Zbędne  jest rozdrabnianie do małych frakcji i dodawanie płynów, 

ponieważ substrat nie musi być doprowadzony do stanu 

pozwalającego na jego przepompowanie.

Rozruch
Napełnianie tunelu fermentora odbywa się po prostu   

przy pomocy ładowarki. Proces rozpoczyna się albo przez  

inokulację odpadami pofermentacyjnymi albo przez 

aerobowe podgrzewanie własne (podłoga napowietrzająca), 

a następnie wzmożoną perkolację przy pomocy anaerobowej 

wody procesowej (perkolatu). Optymalna temperatura 

procesu (mezofilny lub termofilny) jest osiągana przez duże 

powierzchnie kontaktowe ogrzewania podłogowego i  

ściennego i umożliwia maksymalny stopień rozkładu.

Fermentacja

Intensywna inokulacja odpadami pofermentacyjnymi i/lub 

perkolatem powoduje szybki start rozkładu anaerobowego i 

tym samym wysoki uzysk biogazu. Mieszanina gazów 

uzyskiwana w trakcie wczesnej fazy fermentacji może być już 

oddawana do zbiornika gazu, ponieważ wszystkie fermentory 

pracują metodą załadunku wsadu ze wzajemnym 

przesunięciem czasowym. Duży zbiornik biogazu niweluje 

nieciągłość produkcji biogazu przez poszczególne fermentory. 

Anaerobowy proces wiąże się z wysoką zawartością wilgoci w 

substracie oraz z intensywną wymianą produktów przemiany 

materii w obrębie komponentów instalacji.

W tym celu perkolat jest przez specjalny system dysz 

rozpylany równomiernie nad substratem. Efektywne 

odprowadzanie perkolatu zapewniane jest przez spadek 

posadzki w fermentorach, kanały odpływowe oraz blachy 

perforowane zainstalowane przed ścianami wewnętrznymi 

fermentora. Celem optymalizacji wydajności kanalizacji

można substrat przepłukiwać biogazem za pomocą 

dmuchawy z kanałem obiegowym i ciągów 

napowietrzających w posadzce fermentora. Perkolat jest 

zbierany w zbiorniku perkolatu (także ogrzewany) i z niego 

rozprowadzany i rozpylany nad substratem w fermentorze.

Odprowadzanie

Po upływie trzech do czterech tygodni produkcja biogazu 

w fermentorze ustaje. W tym momencie fermentacja jest

przerywana przez zakończenie perkolacji i przez 

napowietrzenie fermentującego materiału lub alternatywnie 

przez zobojętnienie fermentora spalinami generatora. 

Powietrze odlotowe aż do osiągnięcia określonej zawartości 

progowej metanu jest najpierw doprowadzane do zbiornika 

gazu i następnie poddawane spalaniu jako gaz

niskokaloryczny. Następnie odpady pofermentacyjne są 

usuwane z tuneli fermentora przy pomocy ładowarki. Dla 

zapewnienia BHP i ochrony przed emisjami fermentory 

podczas procesów napełniania i opróżniania są wietrzone 

przy współczynniku potrójnej wymiany powietrza i powietrze 

wylotowe jest odprowadzane przez filtr biologiczny. Jako 

produkt uzyskuje się dobrze odwodnione odpady 

pofermentacyjne o konsystencji pozwalającej na składowanie 

w pryzmach, kondycjonowane w procesie kompostowania i 

przetwarzane na kompost gotowy do obrotu handlowego.

Napowietrzanie fermentorów 
w trybie wsadowym.
Odpady biologiczne są 

zbierane w punkcie odbioru 

i następnie przy pomocy 

ładowarki przenoszone  

do komory fermentora. Woda 

procesowa występująca przy 

fermentowaniu 

(perkolat) jest zbierana przez 

system drenażu 

i w systemie cyrkulacji 

ponownie doprowadzana do 

materiału do fermentacji 

celem nawilżenia. Stałe

ogrzewanie biomasy odbywa 

się za pomocą 

ogrzewania podłogowego i 

ściennego. W ten sposób w 

fermentorze są uzyskiwane 

optymalne warunki życiowe 

dla mikroorganizmów 

wykorzystywanych do 

produkcji biogazu. Przy tym 

nie jest konieczne dalsze 

mieszanie wsadu ani 

doprowadzanie odatkowego 

materiału. Po napełnieniu 

fermentor jest zamykany 

hermetycznymi drzwiami 

i rozpoczyna się proces 

fermentacji.

Ciągłe wytwarzanie prądu 
elektrycznego i ciepła.
Powstający biogaz jest z 

reguły wykorzystywany w 

generatorze do wytwarzania 

prądu elektrycznego i ciepła. 

Ciągła praca generatora jest 

zapewniona przez czasowe 

przesunięcie cykli napełniania 

i pracy kilku fermentorów. 

Biogaz jest przez kilka godzin 

magazynowany w zbiorniku 

biogazu. Wygenerowany 

prąd wprowadzany jest do 

sieci energetycznej i 

rozliczany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

lub sprzedawany 

bezpośrednio do sieci. 

Uzyskane ciepło odpadowe 

jest potrzebne do pracy 

własnej instalacji tylko w 

niewielkiej ilości. Większość 

energii termicznej może być 

wykorzystana do użytku 

zewnętrznego, przykładowo

do zasilania sieci 

centralnego ogrzewania lub 

do suszenia materiałów. 

BEKON® 

Zawartość CH4 w biogazie fermentora
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Ciągłe pozyskiwanie biogazu w trybie sekwencyjnej pracy wsadowej

Produkcja biometanu
Alternatywnie do przerobu 

na prąd wyprodukowany 

biogaz może być 

przetworzony na biometan  

i następnie wprowadzony do 

sieci gazu ziemnego lub 

zużyty jako gaz do celów 

napędowych (CNG) . 

Wygenerowana energia 

może  dzięki temu być 

magazynowana i 

wykorzystywana w różny 

sposób.

TECHNOLOGIA

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8Biomasa

Biogaz Kompost / nawóz

Wprowadzanie 
na rynek

Materiały 
przefermentowane

Woda procesowa w 
obiegu (perkolat)

›› Optymalne wykorzystanie ciepła

›› Przyspieszony proces fermentacji

›› Krótkie długości rurociągów

›› Małe wymagania pod względem 
powierzchni

›› Możliwe instalacje od 3.000 do > 

150.000 ton rocznie

›› Zredukowane wymagania energetyczne

›› Niewielkie koszty inwestycyjne

›› Zminimalizowane nakłady eksploatacyjne i 
konserwacyjne

›› Możliwa termofilna praca ze zhigienizowanymi 
produktami końcowymi zgodnie z BioAbfV

›› System częściowo redundantny

›› Możliwe automatyczne napełnianie
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Wysokiej jakości technologia
 � Wykonanie wysokiej jakości i zapewniające długą żywotność

 � Pełna izolacja cieplna całego systemu

 � Znaczna wysokość fermentorów pozwalająca na wygodną pracę z użyciem ładowarki

 � Efektywne i łagodne przekazywanie ciepła poprzez ogrzewanie powierzchniowe i perkolat

 � Realizacja zgodna z prawem wodnym dzięki zbiornikom perkolatu z wykładziną wewnętrzną i monitoringiem wycieków

 � Kompaktowa konstrukcja struktury budynku i wyposażenia maszynowego z najkrótszymi połączeniami rurociągami

 � Wszystkie naziemne rurociągi (biogaz, perkolat, kondensat, powietrze wylotowe) wykonane ze stali szlachetnej

 � Wyposażenie pomiarowe do sterowanie procesów i zabezpieczenia pracy zgodne ze standardami przemysłowymi (analiza 

biogazu, hydrostatyczne ciśnienie fermentorów, temperatura, ciśnienie uszczelnienia bram, wartość pH, poziomy napełnienia 

w fermentorze perkolacyjnym, zbiornik gazu, pomiar ilości perkolatu, pomiar wielkości przepływu biogazu)

 � Nowoczesne sterowanie urządzeń (Siemens S7, magistrala ASI, system sterowania z wizualizacją komputerową)

 � Obszerna dokumentacja procesowa służąca analizie, archiwizacji i monitoringowi procesów

 � Przekonująca koncepcja bezpieczeństwa i zewnętrzny odbiór przez rzeczoznawców (§ 29a BImSchG  i BetrSichV )

 � Praktycznie całkowita minimalizacja strat metanu

REFERENCJE REFERENCJE

Przykładowe referencje
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NIEMCY

Monachium – Instalacja pilotażowa
Substrat Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna 190 kW
Przepustowość  6.500 t/a
W eksploatacji od 2003

Monachium – Rozbudowa
Substrat  Odpady 
 biologiczne 
Moc elektryczna  570 kW 
Przepustowość po rozbudowie  25.000 t/a
W eksploatacji od 2007

Erfurt
Substrat  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  660 kW
Przepustowość  20.000 t/a
W eksploatacji od 2008

Rendsburg 
Substrat  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  1.050 kW
Przepustowość  30.000 t/a
W eksploatacji od 2008

Pohlsche Heide 
Substrat  Odpady 
 biologiczne
Oczyszczanie gazu  500 Nm3/h
Przepustowość  40.000 t/a
W eksploatacji od 2009

Schmölln 
Substrat  Surowce 
 odnawialne
Moc elektryczna  1.000 kW
Przepustowość 16.000 t/a
W eksploatacji od 2009

Mainz 
Substrat Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  1.200 kW
Przepustowość  40.000 t/a
W eksploatacji od 2012

Hamburg 
Substrat  Odpady 
 biologiczne
Oczyszczanie gazu 700 Nm3/h
Przepustowość 60.000 t/a
W eksploatacji od 2013

Steinfurt
Substrat  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  1.054 kW
Przepustowość  45.000 t/a
W eksploatacji od 2013

Rendsburg – Rozbudowa 
Substrat  Odpady   
 biologiczne
Moc elektryczna  1.175 kW
Przepustowość po rozbudowie 64.000 t/a
W eksploatacji od 2017

Cesena 
Substrat  Odpady   
 biologiczne
Moc elektryczna  1.000 kW
Przepustowość  35.000 t/a
W eksploatacji od 2009 

Neapel
Substrat Odpady  
 biologiczne
Moc elektryczna  1.000 kW
Przepustowość  35.000 t/a
W eksploatacji od 2011

Rimini
Substrat  Odpady   
 biologiczne
Moc elektryczna  1.000 kW
Przepustowość  35.000 t/a
W eksploatacji od 2012

Voltana
Substrat  Odpady  
 biologiczne 
Moc elektryczna  1.000 kW
Przepustowość  35.000 t/a
W eksploatacji od 2012

Enna
Substrat  Frakcja   
 organiczna z 
 odpadów   
 zmieszanych
Moc elektryczna  599 kW
Przepustowość  20.000 t/a
W budowie

Culiacan, Sinaloa 
Substrat  Odpady rolnicze 
Moc elektryczna  100 kW
Przepustowość 4.500 t/a
W eksploatacji od 2016

Poznań
Substrat  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  716 kW
Przepustowość 24.000 t/a
W eksploatacji od 2016

Valnor 
Substrat  Frakcja   
 organiczna z 
 odpadów   
 zmieszanych
Moc elektryczna  500kW
Przepustowość  25.000 t/a
W eksploatacji od 2011

Baar
Substrat                                  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  526 kW
Przepustowość  18.000 t/a
W eksploatacji od 200

Thun
Substrat                                  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  950 kW
Przepustowość  20.000 t/a
W eksploatacji od 2010

Galmiz
Substrat                                  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  150 kW
Przepustowość  4.500 t/a
W eksploatacji od 2015

Krauchthal
Substrat  Odpady zielone
Moc elektryczna  440 kW
Przepustowość  12.000 t/a
W eksploatacji od 2017

WŁOCHY

Nieheim 
Substrat                                  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  780 kW
Przepustowość 24.000 t/a
W eksploatacji od 2007

Gütersloh 
Substrat                                  Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  800 kW
Przepustowość 35.000 t/a
W eksploatacji od 2011

Iffezheim 
Substrat                                  Odpady   
 biologiczne
Moc elektryczna  527 kW
Przepustowość 18.000 t/a
W eksploatacji od 2013

Dresden 
Substrat Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  800 kW
Przepustowość 31.000 t/a
W eksploatacji od 2016

Enger 
Substrat Odpady 
 biologiczne
Moc elektryczna  160 kW
Przepustowość 8.500 t/a
W budowie

Obiekty wykonane przez grupę Eggersmann 

SZWAJCARIA

MEKSYK

PORTUGALIA

POLSKA
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EGGERSMANN

Fermentacja sucha BEKON ®   
może być łączona z wieloma innymi 

produktami grupy Eggersmann:

 � Mobilne i stacjonarne maszyny do recyklingu
 � Obróbka mechaniczna
 � Kompostowanie

Wasze korzyści: U nas uzyskacie kompletne 
rozwiązania systemowe od jednego dostawcy

EGGERSMANN



Znajdź nas na

BEKON GmbH

Feringastraße 9

85774 Unterföhring/Monachium

Germany

Fon +49 89 90 77 959-0

Fax +49 89 90 77 959-29

kontakt@bekon.eu

www.bekon.eu


