
Składowisko odpadów komunalnych
Vodňany (CZ) 
Moc zainstalowana: 0,142 MWe
Roczna produkcja energii el.: 350 MWh

Składowisko odpadów komunalnych 
Wąbrzeźno (PL)
Moc zainstalowana: 0,382 kWe
Roczna produkcja energii el.: 2.200 MWh

Składowisko odpadów komunalnych 
Markvartovice (CZ)
Moc zainstalowana: 0,182 MWe
Roczna produkcja energii el.:  1.400 MWh

Składowisko odpadów komunalnych 
Zdechovice (CZ)
Moc zainstalowana: 1,100 MWe
Roczna produkcja energii el.:  3.500 MWh

140 źródeł TEDOM
zainstalowanych

na składowiskach odpadów

15 lat doświadczeń
z wykorzystaniem

gazu składowiskowego

30 GWh energii 
elektrycznej

wytwarzanej w ciągu roku 

17 składowisk 
eksploatowanych przez

firmę TEDOM

380 mln. m3

przetwarzanego
energetycznie gazu

10 MW mocy el.
w źródłach

eksploatowanych

www.tedom.com

Przykładowe referencje:

WYKORZYSTANIE ENERGETYCZNE
GAZU SKŁADOWISKOWEGO
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Gaz składowiskowy
Ze względu na zawartość odpadów biodegradowalnych, wysypiska odpadów komunalnych stanowią miejsce, 
gdzie wskutek rozkładu beztlenowego powstają tzw. gazy składowiskowe (inaczej też wysypiskowe) zawierające 
duże ilości metanu i dwutlenku węgla. Oba te gazy należą do grupy gazów powodujących tzw. efekt cieplarniany. 
Przy tym wpływ metanu na zmiany klimatu jest ponad dwudziestokrotnie większy niż wpływ dwutlenku węgla. 
Zarządcy składowisk powinni zapobiegać uwalnianiu gazu składowiskowego do atmosfery, który najczęściej 
spalany jest w pochodniach. Jednak ze względu na fakt, iż gaz składowiskowy stanowi potencjonalnie istotne 
źródło energii, wykorzystywany jest również jako paliwo w zespołach generatorowych, w których produkowana 
jest energia elektryczna, lub w jednostkach kogeneracyjnych, które jednocześnie
z energią elektryczną wytwarzają ciepło.

Co oferujemy właścicielom 
składowisk odpadów:

 Sporządzimy analizę wykorzystania 
energetycznego gazu składowiskowego,
wraz z analizą ekonomiczną.

 Opracujemy szczegółową analizę składu gazu 
wysypiskowego i sprawdzimy konieczność jego 
oczyszczania.

 Zaproponujemy rozwiązanie techniczne systemu 
wykorzystania energetycznego gazu wraz 
ze wszystkimi jego częściami składowymi: 
odgazowanie, uzdatnianie gazu, nawilżanie, 
stacja ujmująca, kogeneracja, dystrybucja energii 
elektrycznej, ewentualnie również ciepła. 

 Przygotujemy dokumentację projektową.

 Dostarczymy cały system wykorzystania 
energetycznego gazu. 

 Zapewnimy realizację budowy.

1. Korpus składowiska
2. Studnie gazowe
3. Szyb kondensacyjny

4. Stacja ujmowania gazu
5. Pochodnia wysokotemperaturowa
6. Jednostka kogeneracyjna

7. Transformator
8. Budynek techniczno-ruchowy

Zleć nam eksploatację swojego 
systemu energetycznego: 

 Zaoszczędzisz na kosztach budowy systemu 
odgazowania składowiska.

 Zaoszczędzasz na kosztach nabycia technologii 
wykorzystania energetycznego gazu składowiskowego. 

 Uzyskujesz udział w zysku ze sprzedaży energii 
elektrycznej ze źródła odnawialnego. 

 Otrzymujesz przychód z wynajmu działki, na której 
zainstalowana zostanie technologia. 

 Będziemy dostarczać ciepło po korzystnych cenach. 

 Zapewnimy nieodpłatne zagospodarowanie gazu 
składowiskowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 

 Przejmujemy sprawy administracyjne związane 
z zagospodarowanie gazu na składowisku.

TEDOM
znaczący producent i zarządca w branży kogeneracyjnej

TEDOM w Polsce 
W celu sprzedaży i serwisu 
jednostek kogeneracyjnych 
TEDOM na rynku polskim 
powołano do życia TEDOM 
Poland Sp. z o.o., która aktywnie 
działa w Polsce od 2011 roku.
Na terenie Polski zainstalowaliśmy 
ponad 60 jednostek kogeneracyj- 
nych o łącznej mocy elektrycznej 
20 MW.

TEDOM producent
Należymy do największych 
światowych producentów jednostek 
kogeneracyjnych z silnikami 
spalinowymi. Przy współpracy z 
niemiecką firmą zależną SCHNELL 
Motoren w ciągu 27 lat działalności 
wyprodukowaliśmy ponad 8 000 
jednostek kogeneracyjnych o mocach 
mieszczących się w zakresie od
7 kW do 4,5 MW. Swoje produkty 
z sukcesem dostarczamy na rynki 
dziesiątek krajów świata. 

TEDOM zarządca
Należymy również do istotnych 
graczy w branży zarządzania 
źródłami kogeneracyjnymi. Wspólnie 
ze spółką energetyczną ČEZ Energo
eksploatujemy ponad 100 jednostek 
kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 
wynoszącej blisko 100 MW. 
Należymy też do dużych grupy 
znaczących energii elektrycznej 
z gazu składowiskowego. Na 
17 składowiskach odpadów 
komunalnych eksploatujemy 
jednostki kogeneracyjne o łącznej 
zainstalowanej mocy elektrycznej 
przekraczającej 10 MW.
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