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ORGANIC WASTE
= A VALUABLE RESOURCE

ODPADY ORGANICZNE
= CENNE ŹRÓDŁO ZIELONEJ ENERGII

‘Pomeranian Biogas Model’ (acronym: POM-BIOGAS) is a collaborative project
funded by Norway Grants within the framework of the Polish-Norwegian Research
Programme, operated by the National Centre for Research and Development.

„Pomeranian Biogas Model” (akronim: POM–BIOGAS) jest międzynarodowym
projektem finansowanym z Funduszy Norweskich, w ramach Programu
Polsko–Norweskiej Współpracy Badawczej, którego operatorem jest Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.

Within the POM-BIOGAS project possibilities
of utilization of the organic fraction of municipal
and selected industrial wastes will be considered
for renewable energy (biogas) production.
Waste biomass is recognized as a very difficult
substrate for the fermentation process, thus the
Norwegian Funds will allow further development
of the degradation process technology and
composition of the feed material.

W ramach projektu POM–BIOGAS badane
są możliwości wykorzystania organicznej frakcji
odpadów komunalnych, a także wybranych
odpadów przemysłowych, jako źródła energii
odnawialnej.
Biomasa jest uważana za substrat trudny do poddania procesowi fermentacji. Finansowanie norweskie
pozwoli na dalsze rozpoznanie i udoskonalenie
procesu beztlenowego rozkładu materii organicznej oraz skomponowanie najbardziej efektywnej
mieszanki substratów (dającej największą ilość
cennego biogazu).

W kontekście projektu POM–BIOGAS, wykorzystującego
biogaz jako źródło zielonej energii, nie można
pomijać korzyści tego procesu, wśród których
najważniejszymi są: redukcja emisji metanu oraz
zmniejszenie ilości składowanych odpadów
organicznych. Możliwości zagospodarowania
odpadów organicznych, w celu uzyskania energii, są
badane z poszanowaniem aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Cele projektu koncentrują się wokół:
• optymalizacji składu substratów, aby uzyskać
najwyższą efektywność produkcji biogazu,
• uzyskania najlepszej jakości gazu oraz
• ustalenia możliwości i sposobów wykorzystania
biogazu oraz osadu pofermentacyjnego.

Budżet projektu: 3’948’097,00 PLN (987’024,00 EUR)

Project tasks include optimization of substrate
composition, to achieve the highest quantity and
quality of the biogas, optimization of the biogas
production process at a pilot scale installation and
determination of the best possible use of the
biogas and the digestate.

The issue of waste volume reduction, and
corresponding reduction of methane emissions
through the use of biogas for energy production,
must not be neglected. In this context, the best
possible solutions for effective organic waste
management towards reuse of energy in assent
with the environment, social and economic
perspectives will be sought.
Project duration:
1st July 2013 – 30th June 2016 (36 months)
Total budget: 3’948’097 PLN (987’024 EUR)
The final results will be presented for eventual
implementation by a collaborating MSW treatment
plant, to examine process efficiency and economy.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2013 roku
do 30 czerwca 2016 roku (36 miesięcy)

Ostateczne wyniki projektu POM–BIOGAS będą
przydatne podczas wdrożeń systemu produkcji
biogazu przez składowiska odpadów komunalnych,
jako źródło informacji o efektywności i opłacalności
procesu produkcji.

The project objective is to provide innovative technological solutions for production
and utilization of biogas generated from municipal and selected industrial organic
wastes and, in the context of the European Parliament Directive on waste 2008/98 EC,
to increase the use of green energy instead of fossil fuels energy sources.

Głównym założeniem projektu jest dostarczenie rozwiązań technologicznych do produkcji
i wykorzystania biogazu, powstałego z odpadów organicznych (frakcji odpadów komunalnych oraz odpadów przemysłowych) oraz, w odniesieniu do Dyrektywy o odpadach Parlamentu Europejskiego 2008/98/EC, zwiększenie wykorzystania źródeł zielonej energii,
w stosunku do źródeł tradycyjnych (z paliw kopalnych).

More specific objectives and tasks are included in five Work Packages (WPs):
1. Mapping and optimisation of substrate composition aimed at enhancement of biogas recovery
[WP1 Substrates],
2. Enhancing biogas production using pilot tests [WP2 Process],
3. Improving energy use of biogas [WP3 Biogas use],
4. Assessment of the agricultural potential of digestate [WP4 Digestate use],
5. Promotion and dissemination of project results [WP5 Dissemination&Management].

Zadania projektu zostały pogrupowane w ramach pięciu Pakietów Roboczych:
1. SUBSTRATY (optymalizacja wyboru substratów w celu osiągnięcia najwyższej jakości biogazu),
2. PROCES (optymalizacja procesu produkcji biogazu),
3. WYKORZYSTANIE BIOGAZU (analiza możliwości wykorzystania biogazu),
4. WYKORZYSTANIE OSADU POFERMENTACYJNEGO (ustalenie możliwych metod zagospodarowania osadu
pofermentacyjnego oraz określenie efektywności rolniczego wykorzystania pofermentu),
5. ZARZĄDZANIE I UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU.

The Project Consortium consists of four Partners: three from Poland and one from
Norway:

W ramach Konsorcjum Projektowego współpracują ze sobą czterej Partnerzy, wśród których
trzech pochodzi z Polski oraz jeden z Norwegii:
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