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АТ “NAWARO Біоенергія”
Лідуючий світовий виробник біогазу з відновлювальних джерел

Близько 100 співробітників забезпечують досягнення мети бізнес-
групи NAWARO: проектування, будівництво та введення в
експлуатацію біогазових установок промислового масштабу.

Крім вже існуючих і при підготуванні нових біоенергетичних парків

розробляються проекти в Східній Німеччині та Східній Європі.



АТ "Біоенергія NAWARO" 

Менеджмент - досвід та підприємницькі лідерство

Фелікс Гесс

Голова Правління,
АТ "Біоенергія NAWARO"

• Вища інженерна освіта та управління бізнесом

• 18-річний досвід в області стратегічного управління у Roland Berger

• Там, як і старший партнер останнім часом відповідав за весь

сегмент промисловості

Доктор Карстен Гербес, 
виконавчий директор, керівник НДР

АТ "Біоенергія NAWARO"

• ступінь доктора в галузі ділового адміністрування

• 8-річний досвід в області стратегічного управління у Roland Berger

• Фокус на проектах для клієнтів промислового сегменту в

Європі і Японії



АТ "Біоенергія NAWARO" 

Менеджмент - досвід та підприємницькі лідерство

Лілі Айхер

Директор, Директор відділу управління контрактами

АТ "Біоенергія NAWARO"

• юрист
• Всебічні знання всіх сфер бізнесу
групи завдяки роботі з моменту її утворення в 2005

Бернд Петерс

Директор, Директор
сектору сільського господарства

• дипломований спеціаліст у. сільському господарстві (FH)
• 14 років роботи з клієнтами у сфері сільського господарства
та корпоративних клієнтів в Північній LB в Саксонії, Бранденбурзі і

Тюрінгії



АТ "Біоенергія NAWARO" 

Менеджмент - досвід та підприємницькі лідерство

Доктор Йохен Тілгер
Керівник ТОВ "NAWARO Інжиниринг"

• ступінь доктора філософії в галузі машинобудування

• багаторічний досвід в області стратегічного управління
у Роланд Бергер
• член Ради правління при Lurgi Lentjes, Колумбія, США

Доктор Екхард Пратш
Директор ТОВ "NAWARO Інжиниринг"
• юрист і має докторський ступінь у галузі
ділового адміністрування
• Різні керівні посади в будівельній галузі та
державному секторі



АТ "Біоенергія NAWARO" 

Менеджмент - досвід та підприємницькі лідерство

Др-інж. Норберт Хооген
Менеджер Біоенергетичного парку

NAWARO Гюстров
• Кілька років досвіду роботи в області технічного
управління будування об'єктів
• Колишній. менеджер компанії AUDI в
інших європейських країнах

• у власній фірмі проектував ряд установок

Буркхард Хайдлер
Менеджер Біоенергетичного парку

NAWARO Klarsee
• Керуючий директор ТОВ “Білок та енергія Зольтау”
• Великий досвід у розробці проектів і
експлуатації біогазових установок
• Заступник голови Спілки Біогазу



2. Виробництво біогазу



Виробництво біогазу

Зміст та процес
Склад (сирого газу)
* Метан CH4 50-65 Vol -%
* Вуглекислий газ, СО2 35-50 Vol -%
* Кисень, азот, сірководень,
трасування газів

• Біогаз отримують шляхом анаеробного зброж
ування (без кисню) органічних речовин
(наприклад, кукурудзяний силос)

• біометан очищується до якості природного газу
(> 96% метану)

• біогаз - цикл CO2 нейтральний, і таким чином
захищає навколишнє середовище

• Біогаз дає високий енергетичний вихід на
гектар ріллі



Виробництво біогазу

Зміст та процес

• Text!!!!!!!!!



Виробництво біогазу

З економічної та екологічної точки зору

Економічний аспект
• Надійний, оскільки не залежить

від вітру чи сонячного
випромінювання

• Підлягає зберіганню та може
надавати регулярну енергію

• Надійна та перевірена
технологія

• Зручність у транспортуванні
полегшує децентралізоване
використання

• Високий рівень ефективності

• Висока ефективність
використання площ (3-4 рази
вищі ніж для біодизелю)

Екологічний аспект
• СО2-нейтральне виробництво

тепла та енергії

• Висока ефективність завдяки

використанню тепла від

залишків бродіння, підключенню

до газопроводу та

децентралізованого

використання тепла

• Інтенсивне очищення технічної

води та її використання у парку

• Зниження запаху завдяки

використанню біофільтрів, 

внутрішнього зберігання біомаси



Виробництво біогазу
в промислових масштабах

Розвиток технологій виробництва
• Постійний розвиток технології та проектування заводу

• Надійні, інноваційні, оптимізовані для промислового використання

технології

Розвиток управління
• Постійне підвищення ефективності за рахунок внутрішніх

досліджень і

розробок

• Забезпечення якості за допомогою моніторингу параметрів

продуктивності і експлуатації

Вимоги до якості сировини
• Довгострокові договори на поставку

• Економічно оптимізовані субстратні суміші

• Довгостроковий захист якості субстрату та високий вихід енергії



Виробництво біогазу
в промислових масштабах

Підтримка гнучких сівозмін
• Установки, гнучкі до зміни субстратів
• Ноу-хау завдяки використанню "нових" субстратів (сорго, 
цукровий буряк та ін) та пов'язані з цим зміни в біології бродіння

Переробка поживних речовин
• Підтримка дотримання правил перехресної відповідності

• промислова переробка та використання в якості добрив

Більш ефективне використання тепла завдяки подачі біометану
• Часто неефективного використання тепла через прямі малі
електрогенеруючі установки
• Оптимальна ефективність за рахунок високої температури і
подачі біометану та енергогенерації у класичних
когенеруючих установках

• Утилізація тепла для обігріву реакторів



Виробництво біогазу
в промислових масштабах

Використання потенціалу метану
• Диференційований процес та контроль якості субстратів і

потенціалу газу за допомогою FOTS (метаноутворення ща
Вайссбахом)

Високий рівень використання установок
• Професійна команда операторів 24 / 7
• Підвищена надійність
• Промисловий стандарт обладнання

Низький рівень шуму і запаху
• Утримання вивільнення викидів завдяки біофільтру
• Всі транспортні та вантажні роботи проводяться в
закритих приміщеннях



3. Подання біогазу до мережі



Подання біогазу до мережі

Ринок сьогодні: виробництво струму та пряме підключення до газопроводу

• Області застосування: крім чистого

використання тепла – когенерація

струму та тепла та продаж струму за

Законом про відновлювальну енергію

(ЕЕГ)

• Біоенергетичні парка Группи НАВАРО

мають можливості під єднання струму

до мережі та очищення біогазу до

якості природнього

• Переважна частина виробленого

Біометану перетворюється на

електроенергію (24:1)

Використання біогазу (2009)

Струм для

установки

Підключення до

мережі



Підключення біогазу до мережі

2006      2007        2008       2009    2010 (April)

Розвиток потужностей підключення по

країні (м3/год)

Потужності під єднання за землями

(м3/год)



Подання біогазу до мережі

• Біоенергетичний парк

NAWARO в Гюстроу в 2009 році

мав частку у 25% від

потужностей біогазових

установок у Німеччині (21000 

м3/год) 

• Потужність Біоенергетичного

парку NAWARO в Гюстроу –

найбільшого у світі - становить

5000 м3 / год

Виробничі потужності (2009)

Біоенергет
ичний
парк

Наваро в
Гюстроу

Частка інших
виробників



4. Біоенергетичні парки NAWARO



Біоенергетичний парк Кларзее
Перший у світі парк промислового розміру



Біоенергетичний парк Кларзее



Біоенергетичний парк Гюстроу
Революція нашого першого проекту в Кларзее

Потужність: 

50 МВтгод, подання

біометану до газової

мережі VNG ONTRAS

Концепція: 5 

“трилисників" з

чотирма ферментерам

и кожний,

подання біометану, 

механічне бродіння



Біоенергетичний парк Гюстроу



Процес виробництва NAWARO на прикладі Гюстроу

Висока ефективність

Ефективність досягається завдяки закритому циклу та промисловим розмірам



5. Дослідження та розробки

NAWARO



Дослідження та розробки NAWARO

У короткостроковій і
середньостроковій
перспективі: в основному - тестування
та адаптація існуючих результатів
досліджень до умов нашого
біоенергетичного парку (використання об
межених ресурсів)

Співпраця: дослідження, в першу чергу з
партнерами з університетів /національних
інститутів, якщо це можливо – із
залученням фінансування держави

У середньостроковій і довгостроковій
перспективі (планується): Здійснення
фундаментальних досліджень більш
високої вартості



Дослідження та розробки NAWARO

Характер дослідних проектів

• Розробка нових параметрів
визначення потенціалу метану в
субстратах для виробництва біогазу

• Спроби виробництва без гною та
збільшення навантаження
метантенків

• Різні випробування виробництва та
процесу бродіння проса

• Розробка процесу силосування та
зберігання цукрових буряків

• Експеременти з добривами на
основі залишків бродіння

Партнери
Приклади проектів



6. Упередження проти

Біогазу / виробництва біогазу



Контраргументи: ГМ - кукурудза

• відсутність ГМО сортів кукурудзи, які
були б розроблені для біогазу

• широка сівозміна робить
вирощування ГМ кукурудзи
непотрібним

• використання ГМ кукурудзи зумовлює
виникнення додаткових витрат ( 
окреме зберігання/кордони
вирощування)

Контраргументи: монокультури

• фермери за контрактом зобовязані
мати 3-4 рівня сівозміни

• проводяться активні дослідження
альтернативних енергетичних рослин
для уможливлення оновлення
сівозміни

•Кукурудза для енергетичного
використання становить 13% площ
вирощування кукурудзи в Німеччині

Контраргументи:
Промислове устаткування (на відміну від

сільськогосподарського) має велику площу

охоплення -> відсутність економічної

необхідності самостійно арендувати землі

для забезпечення сировиною за граничною

ціною

Біогазові установки

/призводять до

переміщення

тваринницьких ферм?

Біогаз веде до виділення

кукурудзи, як монокультури

– поширення ГМ

кукурудзи?



Контраргументи:
• Виробник зобов'язаний турбуватися про

баланс гумусу

• Негативний ефект від кукурудзи на стан
гумусу вирівнюється за рахунок:

- Вирощування підсівів та проміжних культур

- 3-4 культурної сівозміни

- Дотримання вимог перехресної
відповідності

- Використання залишків бродіння у циклі

Контраргументи: монокультури
• Безпека планування

• Довгострокове планування сівозміни

• 10-річний строк договору, можливе
коректування цін

• Можливе заміщення дефіциту

• При відсутності прибутку виробника –
можливий перегляд умов контракту

Інтенсивне вирощування

кукурудзи призводить до

погіршення балансу гумусу

ґрунтів?

Довгострокові контрактні

зобов'язання фермерів

негнучкі та несприятливі?



Контраргумент:
• Зміни в звичках харчування (споживання м'яса)
(Приклад: Китай -подвоєння споживання в період
між 1993 і 2005) – для виробництва 1 кг м'яса
потрібно 7 кг зерна

• демографічний вибух в країнах, що
розвиваються (щорічно на 80 мільйонів чоловік)

• про поганий врожай ( експорт ЄС скоротився на
30% з 2007 до 2008 року)

• попит на субстрати занадто низький для
здійснення реального впливу на ціни

•Площі для вирощування сировини для
біодизелю/біоетанолу значноо більші, ніж для
біогазу

Контраргумент:

• Землі під біомасою можуть до 2030 року

збільшитися ще на 3-4 млн га (сьогодні це 400000 

га)

• 2007: енергетичні рослини вирощуються на 2 

млн га з 12 млн га ріллі, з яких 400000 га –

рослини для виробництва біогазу

• Величезний потенціал підвищення врожаїв, 

особливо у Східній Європі (до 70% в Росії та

Україні)

• Максимізація біомаси шляхом підвищення

врожайності

Біогаз/виробництво

призводять до підвищення

вартості сировини та

подорожчання продуктів

харчування у світі?

Вирощування енергетичних

рослин призводить до

зменшення площі ріллі та

загрожує забезпеченню

продуктами харчування?



7. Політичні рамкові умови



Цілі Німеччини щодо розвитку біогазу

Загрози для визначення цілей Федеральним урядом

• У своїй інтегрованій програмі із клімату та

енергії (ІЕКР) Федеральний Уряд

передбачив розвиток потенціалу біогазу до

6 млрд м3 до 2020 

року потенційної енергії та

біогазу (млн. м3)

• Це означає щорічне будівництво 100-200 

біогазових установок з обсягом інвестицій

близько 12 мільярдів євро

• Для забезпечення сировиною необхідно

1,2 млн. га орних земель

Для реалізації цього амбіційного
проекту на сьогодні відсутні
політичні рамкові умови!

Запланований розвиток потенціалу біогазу
(млн м3)



Актуальні політичні рамкові умови
Дискримінація біометану в Законі про відновлювальну енергію та тепло

(ЕEWärmeG)

• в Законі EEWärmeG обмежується
використання біометану на ринку
тепла лише в когенераційних
установках (ТЕС)

• Мікро когенераційні установки
можуть використовуватися в
обмежених обсягах (на ранній стадії
виходу на ринок)

• Міністерство зупинило програму
стимулювання виведення на ринок та
сприяння мікро-ТЕС

• Відсутні стимули для більших
установок > 500 кВт, оскільки біогаз
економічно неуніверсальний

Використання СО2-нейтральних
енергоносіїв заважає біометану
на ринку тепла

• Технологічно відкрите
формулювання в Законі EEWärmeG
(уможливлює використання біометану
не лише у ТЕС, але і у котлах
зпалювання газу)

• Розширення сфер використання
біометану до будівель за Законом
EEWärmeG

• вище відшкодування за ТЕС до
10 МВт

• Розділення правил
відшкодування за виробництво
струму з біометану

Величезний, швидкий та
досяжний потенціал зниження
викидів СО2 в новобудовах
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Актуальні політичні рамкові умови
Використання потенціалу біогазу в суміші палива

•Цільовий показник ЄС 2020: зниж
ення викидів парникових газів за
рахунок впровадження
10% частки відновлюваної енергії
в кінцевому споживанні енергії у
транспортному секторі (Директива
ЄС 2009/28/ЕГ)

• На федеральному рівні – Закон
про квоти біопалива: 

•Врахування біометану, як
домішки до природного газу

•Як чистого палива для виконання
квоти ЄС

В даний час не вистачає
політичних сигналів для
забезпечення інвестиційної
безпеки для операторів ринку

• Необхідною є реалізація
обов'язкової квоти щодо 20% 
домішок біометану до природного
газу, як палива (з точки зору
потенціалу зниження СО2)

• запровадження зниження
податку на споживання енергії для
біометану (2015)

• державна підтримка
використання біометану, як
пального для автомобілей

Існує потенціал досягнення
квоти при підключення та цілей
зниження викидів ПГ у
транспорті
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Актуальні політичні рамкові умови
Стандарти ЄС щодо підключення біогазу

•Відсутність євр

опейського стан

дарту для регул

ювання підключ

ення до мережі

очищеного біога

зу

• недостатньо р

Актуальна ситуація Позиція АТ “NAWARO біоенергія”

• відчутний синергетичний ефект при

транскордонному виробництві і

використанні біогазу

• дозволити використання

біогазу, виробленого за межами

Німеччини відповідно до ЕЕГ і

EEWärmeG

•

встановлення єдиних стандартів ЄС

щодо підключення біометану при

дотриманні критеріїв сталості

Таким чином можна розширити

потенціал, щоб замінити відповідно

до IEKП до 2020 року 6% і 10% до

2030 р. споживання природного газу

за рахунок біометану



Актуальні політичні рамкові умови
Використання потенціалу біогазу в суміші палива

• різні пільгові тарифи на електроенергію
в ЕЕГ - залежать від розмірів заводу

• Менші установки, потужністю від 500 
кВт отримують (введення в експлуатацію
в 2010) 9,09євро центів за подану
кіловат-годину (центів / кВт-год), у
той час, як більш великі установки до
10 МВт - всього 8,17 євро цента / кВт-
год. (Ще більша різниця в бонусах за
використання відновлювальних джерел -
скорочення від 7до 4 євро центів / кВт-
год)

Ця проблема перешкоджає продажам
біометану в більші ТЕС, що зумовлює
недовикористання великої
частки потенціалу.

•«Бонус за ефективність“:  “Бонус за
використання відновлювальних ресурсів”
надається за струм з установок, що
використовують біометан, потужністю
установки до 10 МВт і установкам, 
потужністю макс. 500 кВт в однаковому
розмірі

• Для цього потрібен повний рік
ефективного використання тепла понад
90% ("тепло-керовані системи")

Екологічне використання великого
потенціалу і стабілізація ринку
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