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Referencje 

Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji 
zgazowania, takich jak: 

 

 System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o.  

 Kompletny system o mocy 2.5 MW.  

 Instalacja zgazowania działa nieprzerwanie od 1996.  

 Energia cieplna używana jest do suszenia drewna i innych zastosowań technologicznych. 

 

 System zgazowania odpadów drzewnych dla Holzwerk Sp. z o.o. in Warsaw, Oddział w 
Drygałach. 

 Kompletny system o mocy 7 MW składający się z dwóch układów zgazowania zintegrowanych w jeden system. 

 Układ wykorzystywany jest do suszenia drewna. 

 

 System zgazowania odpadów garbarskich dla Lubuskich Zakładów Garbarskich. 

 Zgazowarka pozwala na bezpieczne unieszkodliwienie uciążliwego odpadu w połączeniu z niską emisją substancji 
niebezpiecznych oraz niskimi kosztami eksploatacji. 
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 System zgazowania biomasy dla firmy ENPAL Sp. z o.o. w Słubicach. 

 Układ o mocy cieplnej do 8 MW. 

 Używany jako jedyne źródło ciepła dla suszarni trocin. 

 

 Układ zgazowania biomasy dla firmy EMG Sp. z o.o. w Szepietowie. 

 Układ o mocy cieplnej do 5 MW. 

 Używany jako jedyne źródło ciepła dla suszarni trocin. 

 

 System zgazowania pierza dla firmy Indykpol S.A. w Olsztynie.  

 Układ o mocy cieplnej 3.5 MW używany do unieszkodliwienia odpadu pierza indyczego z pobliskiego zakładu 
produkcyjnego 

 Rocznie unieszkodliwianych jest 12 000 ton piór z których produkowane jest 30 000 ton pary 
technologicznej. 



Koncepcja 

 Instalacja zgazowania z mocą cieplną do 5MW 

 Reaktor zgazowania ze złożem fluidalnym dla paliwa alternatywnego RDF 

 Sprawność cieplna dochodząca do 80% 

 Produkcja ciepła 4,5-5 MW 

 Zdolność przerobowa do 2000 kg/h 

 

 Paliwo RDF 

 Roczna zdolność przerobowa instalacji zgazowania wynosi 15 000 Mg 

 Wymagana wartość opałowa 8-10 GJ/Mg,  
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 Zgazowanie - definicja 

 Zgazowanie paliw stałych to proces mający na celu przemianę 
węgla pierwiastkowego zawartego w surowcu stałym na 
produkty gazowe. Głównymi składnikami powstałego gazu 
jest tlenek węgla, wodór oraz metan powodując, że gaz ten 
jest palny. Reakcja zgazowania paliwa zachodzi w wysokiej 
temperaturze przy kontrolowanym dopływie tlenu oraz pary. 

Reaktor zgazowania 
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 Zgazowanie przebiega w trzech następujących po sobie krokach: 

1. Suszenie: Wysoka temperatura zapewnia odparowanie wilgoci. Proces polega na  

odparowaniu ze zgazowywanego paliwa części lotnych w tym pary wodnej i smół. 

2. Piroliza: zachodzi w zakresie temperatur wynoszącym 250-750 stopni Celsjusza. 

Powstający gaz pirolityczny zawiera CO, H2, CH4, CO2, parę i związki lotne (benzen, 

toluen, ksylen, itp).  Powstaje również karbonizat, smoła oraz wytrąca się część 

mineralna. 

3. Zgazowanie: w tej fazie, która wymaga temperatury 750 ° C, zachodzi szereg 

endotermicznych reakcji w środowisku ubogim w tlen. Powstaje mieszanina palnych 

gazów nazywana syngazem. 
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 Schemat instalacji zgazowania: 
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 Komponenty instalacji zgazowania: 

1. System załadunku paliwa RDF  Paliwo dostarczane do instalacji za 
pomocą wywrotki, 
przeładowywane jest do 
kontenerów z ruchomą podłogą. 
Całkowita pojemność kontenerów 
zapewnia ciągłą całodniową pracę 
układu zgazowania. 

 Paliwo z kontenerów jest 
automatycznie transportowane do 
podajnika reaktora za pomocą 
przenośników.  
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 Komponenty instalacji zgazowania 

1. System załadunku paliwa RDF 

2. Reaktor zgazowania 

 Reaktor zgazowania jest 
głównym podzespołem całej 
instalacji, który przetwarza RDF 
w palny gaz. Komora jest 
izolowana i wyłożona 
ogniotrwałą wymurówką. 
Reaktor zasilany jest zespołem 
dysz, które fluidyzują złoże. 

 Odpadem z procesu zgazowania 
są żużle niezawierające części 
palnych, które mogą być 
zakwalifikowane jako odpad inny 
niż niebezpieczny. 

 Nasze doświadczenia wskazują, 
że koszty operacyjne instalacji są 
zdecydowanie niższe niż koszty 
utrzymania typowego kotła. 
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 Komponenty instalacji zgazowania 

1. System załadunku paliwa RDF 

2. Reaktor zgazowania 

3. Komora spalania 

 Wiele lat badań nad 
przekształcaniem odpadów 
organicznych w energię, 
umożliwiły budowę 
niezawodnej instalacji 
zgazowania. 

 Cały proces zgazowania 
kontrolowany i 
monitorowany jest przez 
system automatyki. 
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 Komponenty instalacji zgazowania 

1. System załadunku paliwa RDF 

2. Reaktor zgazowania 

3. Komora spalania 

Film pokazuje spalanie syngazu w komorze spalania 
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 Komponenty instalacji zgazowania 

1. System załadunku paliwa RDF 

2. Reaktor zgazowania 

3. Komora spalania 

4. Wymiennik ciepła 
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 Komponenty instalacji zgazowania 

1. System załadunku paliwa RDF 

2. Reaktor zgazowania 

3. Komora spalania 

4. Wymiennik ciepła 

5. System oczyszczania spalin 

 Przeprowadzone testy na 
działających instalacjach 
potwierdzają, że proces 
nie wpływa na 
przekroczenie standardów 
emisyjnych. 

 Jakość emitowanych 
oczyszczonych spalin 
zapewnia dotrzymanie 
wszystkich wymagań Unii 
Europejskiej dotyczących 
prowadzenia procesu 
spalania. 



Opis technologii 

 Komponenty instalacji zgazowania 

1. System załadunku paliwa RDF 

2. Reaktor zgazowania 

3. Komora spalania 

4. Wymiennik ciepła 

5. System oczyszczania spalin 

6. Odprowadzenie spalin 




