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Streszczenie

Technologia produkcji biogazu w ostatnich latach cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Powstaj¹ specjalne projekty
rz¹dowe maj¹ce na celu zwiêkszenie liczby biogazowni w Polsce i przekonanie ludnoœci do ich pozytywnej funkcji dla œrodowiska
i rozwoju obszarów wiejskich. Wynikiem fermentacji metanowej, której poddawany jest organiczny substrat, jest biogaz.
W artykule przedstawiono wybrane rodzaje zbiorników do magazynowania biogazu.
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RODZAJE ZBIORNIKÓW DO MAGAZYNOWANIA
BIOGAZU STOSOWANYCH

W BIOGAZOWNIACH

Zbiorniki biogazu s³u¿¹ do magazynowania biogazu
wytworzonego w procesie fermentacji metanowej. Powinny to
byæ zbiorniki niskociœnieniowe, wykonane z materia³ów
metalowych, ¿elbetowych lub specjalnych elastycznych
tworzyw sztucznych. Zbiorniki te mog¹ mieæ ró¿norodny
kszta³t i budowê:
- wystêpuj¹ jako formy sferyczne (pó³sfery i strefy),
- membranowe, dachowe zbiorniki (fermentator wraz ze

zbiornikiem na biogaz),
- przykrycia p³ywaj¹ce,
- w formie gazowych poduszek [2, 3, 4].

Wœród zbiorników wyró¿nia siê dwa podstawowe typy:
mokre i suche. Zbiorniki mokre montowane s¹ bezpoœrednio
nad komor¹ fermentacyjn¹ i stanowi¹ najtañsz¹ formê
zbiornika biogazowego. Zbiorniki suche to oddzielne insta-
lacje, montowane najczêœciej w pobli¿u komór fermen-
tacyjnych. Zbudowane z tworzywa sztucznego lub gumy mog¹
mieæ dowolny kszta³t i wielkoœæ, w zale¿noœci od potrzeb danej
biogazowni [1, 2].

Bez wzglêdu na kszta³t i budowê, ka¿dy system przecho-
wywania biogazu musi wykazywaæ odpowiednie cechy [4, 6]:
a) wytrzyma³oœæ na dzia³anie promieniowania UV,
b) odpornoœæ na dzia³anie pleœni,
c) podwy¿szon¹ odpornoœæ ogniow¹,
d) wewnêtrzna membrana musi wykazywaæ odpornoœæ

chemiczn¹ na dzia³anie sk³adników biogazu,
e) wyposa¿enie w system zabezpieczeñ,
f) stabilizacja ciœnienia w sieci biogazu,
g) przeciwdzia³a zamarzaniu i kondensacji biogazu ,
h) s³u¿y jako magazyn nadwy¿ki biogazu.

Sferyczne zbiorniki do przechowywania biogazu nale¿¹ do
suchego typu zbiorników i mog¹ mieæ kszta³t lub sfery
(rys. 1 a i b). Wykonane s¹ one ze specjalnych pow³ok poli-
estrowych pokrytych materia³em PVC w postaci najczêœciej
dwu- lub trzymembranowej. Zbiorniki te mog¹ mieæ objêtoœæ
od 10 do 19 000 m , œrednicê od 3 do 30 m, a wysokoœæ do 20 m
[6, 7].

Wa¿nym czynnikiem przy przechowywaniu biogazu
w zbiornikach jest utrzymanie w³aœciwego ciœnienia w prze-
strzeni miêdzymembranowej. W tym celu wykorzystuje siê
wentylatory, które w sposób ci¹g³y wdmuchuj¹ powietrze do
przestrzeni miêdzy dwoma membranami, z jednoczesn¹
regulacj¹ jego odp³ywu. Wytworzone w ten sposób nad-
ciœnienie s³u¿y regulacji i stabilizacji ciœnienia gazu w zbior-
niku. Biogaz doprowadzany i odprowadzany jest przez
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ruroci¹g, wykonany ze stali kwasoodpornej. Iloœæ biogazu
wype³niaj¹cego zbiornik regulowana jest za pomoc¹ sondy
ultradŸwiêkowej umieszczonej na szczycie zbiornika lub za
pomoc¹ przep³ywomierza [6-7].

Rys. 1. Pó³sferyczny kszta³t zbiornika biogazu (a) oraz zbiornik
biogazu o kszta³cie sfery (b) [7]¾

Fig. 1. Hemispherical shape of the biogas tank (a) and ¾-

sphere shaped biogas tank (b) [7]
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Do podstawowego wyposa¿enia zbiorników mo¿na
zaliczyæ (rys. 2) [2, 5-6]:
a) membrany: zewnêtrzn¹ (1) i wewnêtrzn¹ (2),
b) sondê ultradŸwiêkow¹ (3) z przetwornikiem do pomiaru

nape³nienia zbiornika gazem,
c) wziernik (4) do wizualnej kontroli poziomu nape³nienia

zbiornika substratami,
d) dmuchawê powietrza (5),
e) system ruroci¹gów powietrza (6),
f) system mocowania membran do fundamentu (7),
g) zawór bezpieczeñstwa (8),
h) rury dop³ywu i odp³ywu gazu (9),
i) szafê zasilaj¹co-sterownicz¹.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki ¯ywnoœciowej z dnia 7 paŸdziernika 1997 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle
rolnicze i ich usytuowanie,, zbiorniki te powinny byæ
ogrodzone na wysokoœæ minimum 180 cm, a odleg³oœæ ogro-
dzenia od p³aszcza powinna wynosiæ przynajmniej 85 cm [4].

Membranowe zbiorniki dachowe montowane s¹ nad
komor¹ fermentacyjn¹ lub zbiornikiem na poferment (rys. 3).
Zalicza siê je do mokrego typu zbiorników biogazowych.
Umo¿liwia to gromadzenie wytworzonego biogazu bezpo-
œrednio nad zbiornikiem. Pow³oka zbiornika biogazowego
zakotwiczana jest za pomoc¹ specjalnych systemów mocu-
j¹cych, dodatkowo pokryta membran¹ obci¹¿on¹ na obrze¿ach
i wyposa¿on¹ w system uszczelek oraz ko³nierzy. Kopu³y
wykonane s¹ ze wzmocnionych materia³ów poliestrowych,
obustronnie pokrytych PVC lub poliuretanem.

Cechuj¹ siê one odpornoœci¹ na dzia³anie warunków
atmosferycznych, takich jak: silny wiatr, deszcz, obci¹¿enie
œniegiem, promieniowanie UV, dzia³anie zwi¹zków znajdu-
j¹cych siê w biogazie. Zbiorniki te wyposa¿one s¹ równie¿
w zawór bezpieczeñstwa, czujnik wype³nienia komory lub
gazowy zawór bezpieczeñstwa. Mog¹ byæ montowane na
istniej¹cych ju¿ zbiornikach betonowych, zastêpuj¹c tym
samym stare metalowe pokrycia dachowe. Dziêki
zastosowaniu membranowego zbiornika biogazu mo¿na
zwiêkszyæ objêtoœæ gromadzonego gazu nad komor¹
fermentacyjn¹ [7].

Biogaz wytworzony w procesie beztlenowego rozk³adu
materii organicznej mo¿na przechowywaæ w specjalnych
przykryciach p³ywaj¹cych (rys. 4). Ten typ suchego zbiornika
przystosowany jest do zbierania i magazynowania gazu przy
niskim ciœnieniu, nie przekraczaj¹cym 3 mBar. Rury

Rys. 2. Schemat budowy zbiornika z wyszczególnieniem
podstawowego wyposa¿enia [5, 6]
Fig. 2. Schematic diagram of the container, specifying the basic
equipment [5, 6]

Membranowe zbiorniki dachowe

P³ywaj¹ce systemy magazynowania biogazu

wype³nione wod¹ stanowi¹ specjaln¹ przeciwwagê, dziêki
której kopu³y utrzymuj¹ siê na powierzchni fermentatora.
Regulowana iloœæ wody w rurach umo¿liwia tak¿e regulacjê
ciœnienia zgromadzonego biogazu [3, 7].

Kopu³y te mo¿na zamontowaæ do zewnêtrznych
zbiorników na gaz, zwiêkszaj¹c tym samym objêtoœæ
przechowywanego biogazu. Kopu³y p³ywaj¹ce stanowi¹ dobre
przykrycie dla innych cylindrycznych lub prostok¹tnych
zbiorników o dowolnych wymiarach [7].

Innowacyjnym systemem przechowywania gazu s¹
zbiorniki przypominaj¹ce poduszki. S¹ to magazyny
bezciœnieniowe typu suchego, które mog¹ byæ instalowane na
zewn¹trz jak i wewn¹trz pomieszczeñ. Najczêœciej maj¹
kanciasty kszta³t, lecz mog¹ wystêpowaæ równie¿ w formie
wyd³u¿onego walca (rys. 5 a i b). Iloœæ dostêpnego miejsca
determinuje kszta³t i wielkoœæ poduszek, które wykonuje siê na
indywidualne ¿yczenie klienta. Poduszki wykonane s¹ z ma-
teria³u poliestrowego, obustronnie pokrytego PVC, a wiêc
odpornego na warunki atmosferyczne [5].

Rys. 3. Membranowy zbiornik dachowy zainstalowany nad
komor¹ fermentacyjn¹ [7]
Fig. 3. Diaphragmatic roof container installed over the
fermentation chamber [7]

Rys. 4. Przykrycia p³ywaj¹ce [7]
Fig. 4. Floating covers [7]

Poduszkowe systemy magazynowania biogazu
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Rys. 5. Kanciasta forma poduszki gazowej (a) oraz walcowata
forma poduszki gazowej (b) [5]
Fig. 5. Angular form of the gas pillow (a) and cylindrical form
of the gas pillow (b) [5]

Podsumowanie

Zbiorniki membranowe dachowe s¹ najpopularniejsz¹
form¹ zbiornika w przypadku ma³ych, œrednich oraz du¿ych
biogazowni. Zalet¹ tego typu zbiornika jest fakt, ¿e nie jest
potrzebna dodatkowa przestrzeñ na osobny zbiornik, wiêc
zmniejszaj¹ siê koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Do wad
zaliczyæ mo¿na krótkoterminowoœæ przechowywania
wytworzonego biogazu. Zbiorniki te s¹ projektowane w ten
sposób, by mog³y magazynowaæ maksymalnie dwudniow¹
produkcjê gazu. Biogazownie nie wykorzystuj¹ce biogazu na
bie¿¹co stosuj¹ sferyczne lub poduszkowe zbiorniki, które
pozwalaj¹ na d³ugoterminowe magazynowanie gazu, co wi¹¿e
siê jednak z dodatkowymi kosztami, zwi¹zanymi z konie-
cznoœci¹ posiadania dodatkowej powierzchni.
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TYPES OF BIOGAS STORAGE TANKS USED IN BIOGAS PLANTS

Summary

The technology of the biogas production in recent years arouses more and more a great interest. A special governmental projects

are created aiming at increasing the number of biogas plants in Poland and convincing the population to their positive function for

the environment and the development of rural areas. Biogas is the result of anaerobic digestion of the organic substrate. This paper

presents some types of biogas storage tanks.
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A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING
IN SIX LANGUAGES

Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.

Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim,
w³oskim i rosyjskim.
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