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1. O NAS 
 

POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. oferuje pełen wachlarz usług w zakresie uruchomienia 
i monitorowania procesu biotechnologicznego oraz rozwiązywania problemów, które pojawiają się 
podczas eksploatacji biogazowni. Osobom, które zarządzają instalacją biogazową dostarczamy 
pełnej wiedzy o procesach zachodzących w fermentorach podczas procesu fermentacji metanowej. 
Mamy ambicję dostarczać rzetelnych danych, pozyskanych w oparciu o prowadzone w laboratorium 
analizy i badania. Informacje te wraz z naszym doradztwem pozwalają na zarządzanie procesem 
fermentacji metanowej.  
 
Nasze najważniejsze usługi to: 
 

 

• Badania zawartości fermentorów - w ramach 
monitoringu biotechnologicznego 

 

• Badania podstawowe substratów 
 

• Badania biogazodochodowości substratu  
 

• Badania stopnia odfermentowania substratów 
 

• Badania składu biogazu i badania efektywności 
jego oczyszczania 

 

• Badanie olejów silnikowych 
 

• Badania cieczy pofermentacyjnych 
(pofermentu) pod kątem wartości nawozowych 
i bezpieczeństwa stosowania 

 

• Badania gruntów, które są przeznaczone do 
zagospodarowania cieczy pofermentacyjnej 
metodą R10 

 

• Optymalizacja procesu biotechnologicznego 
pod kątem ustabilizowania i wzrostu produkcji 
biogazu i obniżenia kosztów wytwarzania 
metanu 

 

• Opracowanie dokumentacji i wdrażanie 
elementów systemu HACCP dla biogazowni 

 

• Zmiana statusu pofermentu z odpadu na nawóz 
organiczny 
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2. BADANIA MASY FERMENTUJĄCEJ 
 

a) Usługa MONITORINGU BIOTECHNOLOGICZNEGO 
 

Oferujemy biogazowniom monitoring biologiczny procesu fermentacji wraz 
doradztwem. To nasza kluczowa usługa dla biogazowni. To w niej się specjalizujemy. 
Nadzór opiera się na cyklicznym badaniu najważniejszych parametrów fizykochemicznych 
masy fermentującej (próbki z fermentorów) oraz próbek substratów, które zasilają 
biogazownię.  

 
Próbki pobrane z fermentorów są badane w zakresie: 

• pH  

• potencjał redox lub przewodność właściwa 

• sucha masa i sucha masa organiczna/popiół 

• FOS, TAC i FOS/TAC 

• stężenie azotu amonowego 

• profil i stężenie lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatograficzną (LKT-GC-FID) 

• interpretacja wyników i doradztwo; 
 
Próbki substratów są badane w zakresie badań podstawowych (zakres opisany poniżej). 
 
Miesięczny koszt nadzoru wraz z doradztwem zależy od konfiguracji danej biogazowni, stabilności 

procesu oraz ilości i jakości substratów. Szczegółową ofertę przedstawiamy po ustaleniu zakresu i 
częstotliwości badań. 

 
Proponujemy usługę monitoringu oprzeć o dwustronną umowę abonamentową. W ramach stałej 

miesięcznej opłaty gwarantujemy wykonanie określonego w umowie zakresu badań w ciągu miesiąca. 
Badania zlecone ponad abonament są wyceniane wg obowiązującego cennika lub stawek ustalonych w 
umowie i doliczane do faktury wystawianej na koniec miesiąca.  

 
Wyniki badań udostępniamy w bazie danych (plik Excel) poprzez chmurę – DROPBOX, wyznaczonym 

osobom, np. operatorowi biogazowni, kierownikowi, właścicielowi. Dzięki temu otrzymujecie Państwo wyniki 
bardzo szybko. Część wyników jest dostępnych najczęściej w 
dniu dostarczenia próbek do badań. Najważniejsze wyniki – w 
czasie 48-72h od dostarczenia próbek. Niektóre oznaczenia 
trwają dłużej – do 10-14 dni.  

Wyniki są opatrzone komentarzem. Jeżeli 
zaobserwujemy, że coś złego dzieje się w procesie i może być 
zagrożona jego stabilność – dodatkowo informujemy o tym 
mailowo i/lub telefonicznie. Doradzamy jakie wprowadzić 
działania korygujące i zapobiegawcze, tak by utrzymać 
produkcję na możliwie jak najwyższym i stabilnym poziomie.   

 
ANALIZUJĄC REGULARNIE WYNIKI BADAŃ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ NIEPOKOJĄCE ZMIANY 

PARAMETRÓW ZANIM OPERATOR BIOGAZOWNI ZAOBSERWUJE WAHANIA W PRODUKCJI BIOGAZU. 
Pracujemy – tak jak biogazownie - 365 dni w roku i najważniejsze analizy wykonujemy w ciągu 

kilkunastu godzin od dostarczenia próby. Wstępne wyniki badań (pH, FOS/TAC, azot amonowy i wyniki 

mailto:laboratorium@polbiotech.pl


POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. 
PPNT, ul. Rubież 46, budynek B; 61-612 Poznań 

tel. +48 61 822-73-53; GSM: +48 601-056-137 
e-mai: laboratorium@polbiotech.pl 

 
 str. 5 z 14 
 

 

chromatografii gazowej LKT) przekazujemy na ogół po 24 do 48h po dostarczeniu próbek do laboratorium. 
Wyniki uzupełnione o suchą masę i suchą masą organiczną, wyniki analiz substratów wraz z ich opisem i 
interpretacją przekazujemy do 10 dni roboczych po przekazaniu próbek.  

 
W przypadku, gdy wydajność produkcji biogazu odbiega od wartości wstępnie prognozowanych lub 

ulegnie zmniejszeniu z przyczyn innych niż by na to wskazywały wyniki analiz podstawowych albo obniżenie 
dawek substratów - zalecamy uzupełnienie badań o następujące analizy: 
 

• Zawartość makro- i mikroelementów w dozowanych substratach i w masie fermentującej 
(np. N, P, K, Mg, Ca, Na, K, Zn, Fe, Cu, Mo, Mn, V, Se, Ni, Co, Pb, Cd, Hg i inne.);  

• Oznaczenie zawartości C, N, S w dozowanych substratach; 

• Oznaczenie aktywności biologicznej w gnojowicy i odniesienie jej do próbki referencyjnej;  

• Badanie na obecność inhibitorów w dozowanych substratach – (badanie polega na skróconych 
analizach biogazodochodowości odpowiednio przygotowanych substratów w 9 fermentorach 
jednocześnie). 

 

b) Nadzór nad uruchomieniem procesu w biogazowni 
 

Usługa opiera się na badaniu z określoną częstotliwością próbek zawartości fermentorów i substratów 
stosowanych w biogazowni. Uzyskane wyniki w powiązaniu z informacjami otrzymanymi z biogazowni (nt. 
aktualnej wydajności produkcji, składu biogazu, dozowania substratów, itp.) dają zestaw danych, które 

pozwalają na wnioskowanie o stabilności procesu i 
produktywności instalacji oraz umożliwiają formułowanie 
zaleceń dotyczących dalszego sterowania w okresie dociążania 
procesu fermentorów. Możliwa jest dzięki temu ciągła 
optymalizacja pracy biogazowni bez narażania się na 
destabilizację biochemiczną fermentacji. W okresie 
uruchamiania biogazowni lub zmiany dawek dozowanych 
substratów konieczna jest częstsza analiza parametrów procesu 
fermentacji metanowej oraz jakości substratów. W zależności 
od konfiguracji danej instalacji rekomendujemy zakres i 
częstotliwość badania oraz koszt takiego nadzoru.  

 
Najczęściej proponujemy, by usługę uruchomienia połączyć z usługą MONITORINGU 

BIOTECHNOLOGICZNEGO, co sprowadza się do wykonywania podczas rozruchu biologicznego badań ze 
zwiększoną częstotliwością, np. 1-2 razy na tydzień.   

 
Schematów uruchomienia może być wiele i będą zależały od zastosowanych w danej biogazowni 

rozwiązań technologicznych. Będą się różniły przede wszystkim tempem dochodzenia do pełnej mocy 
produkcyjnej. Zawsze dokładnie konsultujemy sposób rozruchu z właścicielem biogazowni. Mamy wiedzę, 
która pozwala w optymalnych warunkach na osiągnięcie 100% mocy biogazowni w okresie 2-3 miesięcy. 
Ostateczne tempo uruchomienia zależy od wielu czynników technicznych i technologicznych oraz od 
nakładów na materiały, jakie jest skłonny ponieść inwestor. 
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3. BADANIA SUBSTRATÓW 

a) Badania podstawowe 
 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu 
bioprodukcji metanu ma właściwe karmienie bakterii. 
Dlatego uzupełnieniem analiz wykonywanych na próbkach 
zawartości fermentorów są badania i analizy substratów 
podawanych do procesu. To czym i jak odżywiamy bakterie 
ma największy wpływ na pracę i wydajność instalacji. 
Dlatego ogromną wagę przywiązujemy do tych badań i  
przekonujemy, że warto znać parametry pokarmu dla 
bakterii. 

 
 

Podstawowe analizy obejmują następujące parametry:  

• pH 

• sucha masa 

• sucha masa organiczna 

• zawartości azotu ogólnego Kjeldahla 
 

Wynik podlega interpretacji, a zleceniodawca otrzymuje porady dotyczące właściwości substratu i 
rezultatów jakie przyniesie jego zastosowanie w biogazowni. 
 

b) Badania biogazodochodowości 
 

Badania biogazodochodowości substratów wykonujemy wg zmodyfikowanej metody 
opisanej w normie DIN 38414-8. Jest to norma, do której bezpośrednio odwołują się 
zapisy w dokumencie VDI 4630. Proces prowadzimy w temperaturze optymalnej dla 
bakterii mezofilnych  (37-40oC) lub dla bakterii termofilnych (53-55oC). Powstający biogaz 
jest gromadzony w tzw. eudiometrach, które posiadają skalę umożliwiającą odczyt ilości 
(objętości) zgromadzonego biogazu. Wyniki odczytywane są 7 dni w tygodniu, po to, by 
następnie wykreślić z nich krzywą biogazodochodowości, która pokazuje jak szybko i w jakich ilościach biogaz 
powstawał w kolejnych dniach badania. Na ogół badanie trwają tak długo, jak długo obserwujemy dobowe 

przyrosty biogazu (4 do 6 tygodni). Na Państwa życzenie 
możemy ten proces zakończyć wcześniej.  

Okresowo – 1 do 5x w ciągu doświadczenia badany jest 
skład biogazu – za pomocą analizatora biogazu. Zakres analizy 
obejmuje oznaczenie stężenia: CH4, CO2, O2. Opcjonalnie 
oznaczmy i wykreślany krzywą zmian stężenia H2S. Badania 
fermentacyjne wykonywane są w 3-ch równolegle trwających 
powtórzeniach. Przykładowy raport z badania 
biogazodochodowości znajduje się na końcu niniejszej 
broszury.  
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c) Badania symulacyjne 
 

Badania symulacyjne z optymalizacją procesu 
Oferujemy badania, w których symulujemy proces ciągły (jaki zachodzi w biogazowni) w skali 

laboratorium. Podczas badań do fermentora każdego dnia jest dozowana porcja substratu (lub zdefiniowana 
mieszanka substratów), której masa wzrasta cyklicznie raz na kilka-kilkanaście dni. Doprowadzamy w ten 
sposób układ do maksymalnej wydajności przy zachowaniu stabilnej fermentacji. Dzięki dobremu 
odwzorowaniu procesu uzyskujemy wydajności najbardziej zbliżone do tych jakie można otrzymać w skali 
biogazowni, możemy zoptymalizować skład mieszanki, częstotliwość jej dozowania, obciążenie fermentora i 

czas retencji oraz dobrać sposób fermentacji (np. jedno-, dwu- 
lub wieloetapowy) tak by otrzymywać jak najwięcej biogazu, o 
możliwie najwyższej zawartości metanu. Poza ilością i jakością 
biogazu jaką można otrzymać z danego substratu (lub 
mieszanki substratów) kontrolujemy szereg parametrów, które 
mówią o przebiegu i stabilności procesu oraz pozwalają ocenić 
np. wartość nawozową osadu pofermentacyjnego. Podczas 
podobnych badań możemy również optymalizować dozowanie 
biokatalizatorów oraz mikroelementów, których dodatek 
często korzystnie wpływa na osiągane wydajności fermentacji 
metanowej.  Badanie trwa na ogół od 2 do 6 miesięcy. 

 
Wyniki z badań symulacyjnych pozwalają na: 

• obliczenie wydajności biogazu uzyskiwanej z jednostki masy dozowanego substratu; 

• obliczenie współczynnika MPR (methane production rate) czyli ilość metanu produkowaną w ciągu 
doby z 1 m3 pojemności roboczej fermentora (wykreślana jest kinetyka zmian MPR); 

• ustalenie maksymalnego obciążenia komory fermentacyjnej danym substratem lub mieszanką 
substratów (w kg s.m.o./m3*d) oraz średniego hydraulicznego czasu retencji (HRT) przy zachowaniu 
stabilnego procesu fermentacji; 

• obliczenie stopnia redukcji suchej masy i suchej masy organicznej (w opcji – redukcja  ChZT); 

• w opcji ocenę wartości nawozowej cieczy pofermentacyjnej; 

• w opcji wyznaczenie optymalnej dawki suplementów i biokatalizatorów fermentacji metanowej; 
 

Badania symulacyjne - bez optymalizacji  
Jest to uproszczona wersja badań symulacyjnych. Podstawowa różnica w stosunku do wersji z 

optymalizacją polega na tym, że fermentacja quasi-ciągła substratu lub mieszanki substratów zachodzi przy 
stałym obciążeniu stałym (dopuszczalne tylko niewielkie wahania) i stałym czasie retencji. Obciążenie 
fermentora dobiera się w taki sposób, by gwarantowało pełne odfermentowanie substratu i jednocześnie 
umożliwiło stabilizację kluczowych parametrów procesu, które podlegają ciągłemu monitorowaniu. Badanie 
trwa krócej - na ogół między 4 a 8 tygodni. 
 

Wyniki z badań symulacyjnych (bez optymalizacji) pozwalają na: 

• obliczenie wydajności biogazu uzyskiwanej z jednostki masy dozowanego substratu; 

• obliczenie współczynnika MPR (methane production rate) czyli ilość metanu produkowaną w ciągu 
doby z 1 m3 pojemności roboczej fermentora (wykreślana jest kinetyka zmian MPR) przy zadanym 
obciążeniu; 

• obliczenie stopnia redukcji suchej masy i suchej masy organicznej (w opcji – redukcja  ChZT); 
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4. BADANIA SKŁADU BIOGAZU  
 

a) Zakres podstawowy 
 
Badanie obejmuje oznaczenie składu biogazu w zakresie: 

• CH4 (0-100%); 

• CO2 (0-100%); 

• O2 (0-20%); 

• H2S (0-500 ppm); 
 

Analiza odbywa się za pomocą analizatora BIOGAS 5000 w biogazowni (pobór próbki 
analitycznej bezpośrednio z króćców zainstalowanych w biogazowni) lub na próbkach 
pobranych przez operatora biogazowni do tzw. woreczków tedlarowych. Woreczki o 
objętości 1 litra wraz z instrukcją poboru próbki przesyłamy do biogazowni kurierem. Po 
poborze próbki – są samą drogą próbka trafia do laboratorium, gdzie jeszcze tego samego 
dnia jest analizowana. Wyniki przekazujemy natychmiast po wykonaniu analizy.  

 

b) Zakres rozszerzony 
 

Zakres rozszerzony obejmuje szereg analiz i badań wymienionych poniżej, które są wymienione w tzw. 
DTR silnika zasilanego biogazem. Zakres ten obejmuje: 
 
Zakres ten obejmuje: 

• Główne składniki: CH4, CO2, N2, O2; 
• Ciepło spalania i wartość opałową; 
• Gęstość biogazu 
• Liczba Wobbego 
• Temperatura gazu  

 
Zanieczyszczenia:  

• pochodne F, I, Br, Cl 
• pary oleju 
• NH3 
• Wilgotność 
• sumę siarki (H2S + wolna) 
• Lotne metylosiloksany: TMSOH– trimetylosilanol, L2– Heksametylodisiloksan,  

L3 – Oktametylotrisiloksan, L4- Dekametylotetrasiloksan, D3 – Heksametylocyklotrisiloksan,  
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan, D5 – Dekametylocyklopentasiloksan,  
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan 

 
Konieczny jest pobór próbek na miejscu w biogazowni przez wykwalifikowanego pracownika. Część 

badań i pomiarów wykonuje się na miejscu w biogazowni podczas poboru próbek do badań. Czas 
oczekiwania na wyniki – około 3-4 tygodni.  
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5. BADANIA OLEJU SILNIKOWEGO 

 
Wykonujemy analizy oleju silnikowego w następującym zakresie:  

• 24 metale (met. ICP) 

• zawartość wody (FTIR)  

• liczba kwasowa 

• liczba zasadowa  

• lepkość w 40oC 

• oxidation/nitration (FTIR) 
 

Analiza pozwala na ocenę jakości oleju silnika i 
podjęcie decyzji o jego wymianie. Wyniki dostępne w 
terminie do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia 
próbki do Laboratorium. W przypadku serii badań i 
wielokrotnych zleceń – wyniki gromadzimy w bazie 
danych, którą udostępniamy zleceniodawcy. Wówczas 
wszystkie wyniki są zestawione razem. Można je łatwo porównać, 
śledząc tendencje zmian poszczególnych analizowanych 
parametrów. Każdy wynik jest opisany, z m.in. poradą dotyczącą 
stanu technicznego silnika. 

 
 
Przykładowe sprawozdanie z badań  znajduje się na  końcu niniejszej broszury.
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6. BADANIA POFERMENTU 

a) Właściwości nawozowe 
 
Wykonamy badania właściwości nawozowych pofermentu uwzględniając między innymi zakres analiz 

wymagany jak dla komunalnych osadów ściekowych oraz nawozów organicznych i środków wspomagających 
uprawę roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

 
Zakres badania:  

• pH  

• Sucha masa i sucha masa organiczna 

• Azot (ogólny i amonowy),  Fosfor ogólny, Potas  - (NPK) 

• Wapń (Ca) i Magnez (Mg), 

• Metale ciężkie: Hg, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr 
 

 

b) Mikrobiologia pofermentu 
 
Wykonujemy badania mikrobiologiczne pofermentu w zakresie wymaganym przepisami prawa. Badania 

powinny być wykonywane przynajmniej dwa razy w roku przed rozpoczęciem rozlewania pofermentu na 
pola.  

 
Oznaczamy bakterie z rodzaju: 

• Salmonella (obecność w 25 g próbki) 

• Enterobacteriaceae (jtk/1g próbki) 

• E.coli (jtk/ 1g próbki) 

• Enterococcaceae (jtk /1g próbki). 
 
Czas trwania badania to około 1 tygodnia od dnia 

dostarczenia próbek do Laboratorium. Próbki pobierane są do 
specjalnych jałowych pojemników dostarczanych Państwu w 
cenie usługi. Jeśli jest to konieczne, oznaczenie może wykonać 
nasz akredytowany podwykonawca.  

 

c) Parazytologia pofermentu 
 
Badania pofermentu pod kątem występowania żywych jaj pasożytów (ATT) wykonujemy zgodnie z 

regulacjami prawnymi odnoszącymi się do osadów ściekowych. Oznaczamy żywe jaja pasożytów (ATT):  

• Ascaris sp. 

•  Trichuris sp. 

• Toxocara sp.   
 
Czas trwania badania wynosi od 1 tygodnia, gdy nie stwierdza się obecności jaj, do 

około 4 tygodni, gdy stwierdzono obecność jaj i trzeba je inkubować, by stwierdzić czy są 
żywe, czy martwe. Próbki pobierane są do pojemników dostarczanych Państwu w cenie 
usługi.  
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d) Zmiana statusu pofermentu z odpadu na nawóz organiczny  
 

Celem procesu jest uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi wprowadzenie do obrotu 
(sprzedaż) pofermentu jako nawozu organicznego lub środka polepszającego właściwości gleby z 
jednoczesnym uniknięciem kosztów i ryzyk gospodarowania pofermentem jako odpadem. W toku 
uzyskiwania pozwolenia otrzymujemy także wyniki badań właściwości pofermentu, opinie o jego jakości, 
przydatności nawozowej oraz wpływie na ludzi, zwierzęta oraz środowisko, opracowany zostaje także sposób 
stosowania oraz karta charakterystyki substancji.  
 
Korzyści: 

• możliwość uzyskania wpływów ze sprzedaży pofermentu; 

• uniknięcie formalności związanych z gospodarowaniem odpadami (poferment obecnie posiada status 
odpadu) – substancja objęta pozwoleniem MRIRW nie jest odpadem, nie wymaga więc pozwolenia na 
wytwarzanie, zezwolenia na odzysk, formalności ewidencyjnych (karty odpadu, ewidencja odpadu) 
oraz sprawozdawczych; 

• uniknięcie ryzyk związanych z gospodarowaniem odpadami – kontrole WIOŚ, odpowiedzialność karna i 
finansowa za nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami; 

• uniknięcie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami – opłaty za odbiór i składowanie 
odpadów, kosztów i ryzyk odzysku oraz magazynowania odpadów, a także koszty pracownika 
zajmującego się ewidencją i sprawozdawczością odpadową; 

• możliwość przedstawiania korzystnego dla środowiska aspektu działania instalacji – uzyskanie nawozu 
rolniczego bez użycia osobnego celowego procesu przemysłowego lub górniczego obciążającego 
środowisko; 

 
Uzyskanie pozwolenia wymaga wykonania badań pofermentu oraz uzyskania opinii dotyczących ich składu, 
właściwości, przydatności w rolnictwie, wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Całe 

postępowanie może trwać 4-9 miesięcy. 
Zaangażowane podmioty: Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut 
Medycyny Wsi, Instytut Ochrony Środowiska, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
Koszt postępowania określany jest indywidualnie dla każdej 
instalacji po zapoznaniu się ze specyfiką instalacji i zakresem 
badań. 
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7. ORGANIZACJA POBORU I PRZEKAZANIA PRÓBEK 
 

• Pobór próbek do badań wykonuje próbkobiorca (pracownik Laboratorium) lub przeszkolony pracownik 
biogazowni 

 

• Próbki pobierane są w terminach wynikających z 
harmonogramu poboru próbek oraz z bieżących potrzeb 
kontroli procesu 
 

• Próbki są dostarczane do Laboratorium przez 
próbkobiorcę lub wysyłane kurierem, tak  by dotarły na 
miejsce w ciągu 24h od chwili poboru przy czym przesyłka 
powinna trafić do Laboratorium do godziny 12:00 
 
 

• Po podpisaniu umowy na minimum 2 komplety analiz w miesiącu Laboratorium bezpłatnie zapewnia 
biogazowni naczynia pod poboru oraz transportu pobranych próbek. W skład zestawu, wchodzą m.in. 
wkłady chłodzące, których zamrożenie pozostaje w gestii Zleceniodawcy 

 

• Koszty przesyłek na drodze laboratorium - biogazownia - laboratorium, pokrywa Zleceniodawca, przy 
czym może korzystać z kuriera, z którym POLBIOTECH ma podpisaną umowę. Przesyłki odbywają się 
wówczas na koszt laboratorium i są raz w miesiącu rozliczane, poprzez doliczenie kosztów do faktury 
wystawianej dla Zleceniodawcy 
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8. NASZE DOŚWIADCZENIE I REFERENCJE 
 

Nasz Zespół działa na rynku specjalistycznych usług dla biogazowni już od ponad 11 lat. Uruchamialiśmy 
kilka biogazowni funkcjonujących w Polsce, wiele nadzorujemy. Siedzibą naszego Laboratorium jest Poznań. 
Od samego początku swojej działalności specjalizujemy się w badaniach i analizach związanych z procesem 
fermentacji metanowej. Laboratorium jest wyposażone w sprzęt badawczy i analityczny niezbędny do 
prowadzenia badań umożliwiających monitorowanie oraz doskonalenie technologii produkcji biogazu z 
odpadów komunalnych, pochodzących z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa 

żywności. Badaniom podlegają również rośliny 
energetyczne i ich kiszonki stosowane jako substraty dla 
biogazowni. 

 
Zapewniamy kompleksową obsługę biogazowni w 

zakresie wszelkich analiz laboratoryjnych. Naszą ofertę 
uzupełniają analizy, które wykonują nasi partnerzy 
wśród których są renomowane laboratoria.  

 
 
 
 
Nasze Laboratorium uczestniczyło lub obecnie 

uczestniczy w rozruchu biologicznym lub bieżącym monitorowaniu procesu fermentacji metanowej wielu 

instalacji biogazowych. Wśród naszych zleceniodawców znalazły się m.in. biogazownie: 
 

• w Skrzatuszu 

• w Borzęciczkach 

• w Bolesławcu 

• w Brzeżnie 

• w Chełmie 

• w Piekoszowie 

• w Konopnicy 

• w Kożanówce 

• w Przypisówce 

• w Zalesiu 

• w Wielopolu 

• w Pierkunowie 

• w Gajewie 

• w Sławkowie 

• w Przykonie 

• w Mławie 

• w Rypinie 

• w Lesznie 

• w Kutnie 

• w Leżajsku 

• w Boleszynie 

• w Gubinie 

• w Orchówku  

• w Liszkowie  

• w Konopnicy 

• w Świdnicy  

• w Sobawinach 

• w Odrzechowej 

• w Upałtach 

• w Leżajsku 

• w Jaromierzu 

• w Wojnach Wawrzyńce
 

W ramach współpracy naukowo-badawczej wykonywaliśmy badania dla projektów realizowanych 
przez naukowców z następujących ośrodków: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w 
Lublinie, Instytut Technologiczno - Przyrodniczy oddział w Poznaniu, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Zootechniki w Krakowie - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach 
k/Krakowa. 
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9. KONTAKT  
 

dr inż. Artur Olesienkiewicz 
Prezes Zarządu 
POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.; 
ul. Rubież 46, bud. B;  61-612 Poznań;  
tel.: (61) 822-73-53; GSM: +48 601-056-137;  
e-mail: artur.olesienkiewicz@polbiotech.pl 
 

 Krzysztof Radom 
Laborant – Konsultant  
POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.; 
ul. Rubież 46, bud. B;  61-612 Poznań;  
tel.: (61) 822-73-53; GSM: + 48 511-027-800 
e-mail: krzysztof.radom@polbiotech.pl 
 

 
 
 

POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. 
ul. Rubież 46, budynek B, 61-612 Poznań, NIP: 972-124-84-79, wpisana do rejestru przedsiębiorców  

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509192. 

NIP: 972-124-84-79; www.polbiotech.pl 
Kapitał zakładowy 312.000 zł w pełni wniesiony. 

Reprezentacja: Artur Olesienkiewicz - Prezes Zarządu oraz Albert Stęchlicki - Wiceprezes Zarządu 
 tel. + 48 (61) 851-60-25 fax +48 (61) 851-74-28  

 
Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y 

 

mailto:laboratorium@polbiotech.pl
mailto:artur.olesienkiewicz@polbiotech.pl
mailto:krzysztof.radom@polbiotech.pl

