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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/ININ/2019 
 

Nadzór nad biogazowniami rolniczymi polega na kontroli parametrów procesowych oraz ich 

interpretacji. Aby nadzór posiadał szczególną wartość powinien on być rozbudowany o szereg analiz 

chemicznych dokonywanych na fermentującej pulpie. Część z tych badań może być wykonywana na 

biogazowni przez operatorów, a do części trzeba zaangażować zaawansowaną aparaturę będącą na 

wyposażeniu między innymi Uniwersytetów. Dodatkowo, kontrolując poszczególne parametry 

substratów wykorzystywanych w biogazowniach – wydajności biogazowe oraz ceny, można podjąć 

kroki optymalizacji funkcjonowania biogazowni celem poprawy jej dochodowości. Mając na uwadze 

wszystkie powyższe w ramach projektu MNiSW pn. Inkubator Innowacyjności+ został napisany 

program BIOGAZ+, który scala wszystkie powyższe analizy w jeden spójny układ. Program funkcjonuje 

na przeglądarce internetowej pod domeną www.biogazplus.pl i pracuje w trybie online. Działa on w 

oparciu o uzupełnianą przez operatora biogazowni, codziennie aktualizowaną, bazę danych instalacji 

(ilości zużywanych substratów, parametry procesowe, produkcję biogazu i energii elektrycznej) oraz o 

wyniki badań laboratoryjnych generowanych w uczelnianym laboratorium (analizy FOS/TAC, azotu 

amonowego, suchej masy, stosunku C/N itp.). Dzięki zakładce finansowej, ukazującej dochodowość 

każdego z substratów, bazującej na kosztach substratów i przychodach obliczanych w oparciu o 

wydajności biogazowe oraz aktualne ceny energii elektrycznej i ceny certyfikatów, możliwa jest 

optymalizacja ekonomiczna funkcjonowania biogazowni. Analiza wszystkich wymienionych 

parametrów pozwala kierownikowi nadzoru nad biogazownią dokładnie kontrolować stabilność 

procesu, optymalizować mieszankę wsadową dla biogazowni oraz wpływać na bilans ekonomiczny 

całej instalacji.  

W załączniku nr 2 przedstawiona została prezentacja programu. Na mailowy wniosek Oferenta 

może zostać udostępnione tymczasowe hasło dostępu do programu. 

 

Parametry techniczne programu BIOGAZ+:  

Środowisko uruchomieniowe: 

Windows Server 2016 

IIS 10 

Microsoft SQL Server 2012 

Backend: 

ASP.NET 

MVC 

Entity Framework 

Frontend: 

JQuery 3.3.1 

Bootstrap 4.1  

Chart Js 2.7.2 

 

Zakres funkcjonalności koniecznych do implementacji podlegających Zapytaniu ofertowemu: 

1. Dodać wykresy: 

a. Wykres 1 na głównej lewej osi OLR i NH4+ na pobocznej pH - wykres po prawej  

z pulpy - punktowy - osie skalować automatycznie,  

b. Wykres 2 FOS/TAC oraz na pobocznej FOS i TAC - z parametrów pulpy punktowy - osie 

skalować automatycznie,  

http://www.biogazplus.pl/
http://asp.net/
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c. Wykres 3 sucha masa i sucha masa organiczna z parametrów pulp - punktowy na 

osobnych osiach s.m. i s.m.o. – osie skalować automatycznie, 

d. Wykres 4 produkcja metanu na dobę na głównej i OLR na pomocniczej - punktowy - 

osie skalować od zera 

2. Dodać alternatywny sposób wprowadzania danych kogeneracji w zależności od instalacji: albo 

jest tak jak jest albo zamiast wartości skumulowanych obecnie wpisywanych to wprowadzane 

są bezpośrednio dobowe wartości w kogeneracji. 

3. Przy dodawaniu nowego substratu dodać opcję dodawania substratu do tabelki opłacalności 

lub usuwania go. 

4. W zakładce finansowej, w tabeli opłacalności kolumnę „Koszty CH4 m3” zamienić na 

„wydajność metanową” (dana importowana z parametrów substratów). 

5. Przyciemnić najjaśniejsze zielone i czerwone kropki - bo za mało kontrastują od bieli. 

6. Wprowadzić formatowanie kolorystyczne temperatury w fermentorze. 

7. Rozbudować moduł kogeneracyjny o wykorzystanie ciepła - licznik w kWh (to samo co energia 

elektryczna). 

8. Prezentowanie procentowego udziału danego substratu we wsadzie w analizowanym okresie 

– zakładka finansowa. 

9. Dodać wiersze „średnia” i „suma” każdej kolumny w analizowanym okresie. 

10. Nazwę „produkcja biogazu” zmienić na „zużycie biogazu”. 

11. Filtrowanie/ porządkowanie wszystkich użytkowników ze względu na biogazownie lub rolę. 

Natomiast Użytkownicy z dostępem do wszystkich biogazowni niech nie będą do żadnej 

konkretnej przypisani. 

12. Przedłużenie czasu wylogowania. 

13. Przetłumaczyć program na angielski. 

14. Zmienić formatowanie kolorystyczne FOS/TAC - do 0,4 ma być ciemny zielony. 

15. Powtórzyć kolumnę OLR w wynikach produkcyjnych obok produkcji w %. 

16. Dodać tabelkę w której prezentowana będzie wydajność biogazowa i metanowa oraz MWh  

w przeliczeniu na Mg św. m., s.m i s.m.o. - średnia z danego okresu - produkcja biogazu na ilość 

suchej masy dodanej w danym okresie. 

17. Sortowanie substratów w oparciu o nazwę kolumny. 

18. Podział substratów na stałe i płynne – przestrzennie i kolorystycznie. 

19. Zmienić wyświetlane parametry w spisie substratów - dodać s.m. i s.m.o. oraz pH zamiast 

innych - zamiast "koszt" i "kwota za jednostkę" dać na czerwono kwoty kosztowe, a na zielono 

przychodowe. Usunąć dostępność i zakontraktowanie z tabeli zbiorczej. 

20. Więcej wybieranych czasookresów wyświetlania – 3, 6 i 12 misięcy. 

21. Nazwę produkcja metanu/fermentory m3.m-3 Fermentora - skrócić do "Ferm." 

22. Nazwę "teor. moc biog." Wyświetlić skróconą. 

23. Wykres produkcji energii ma wskazywać wartości tylko wtedy gdy są jakieś wpisane. Aktualnie 

jak są wpisane tylko motogodziny a nie ma mocy, to wykres kreśli linię do zera. 

24. Zmienić wyświetlaną w tabeli w Parametry pulpy jednostkę C/N na bez jednostek (-)  

i rozszerzyć zapis na osobno C w % i N w %. 

25. Jeżeli stężenie tlenu w gazie oczyszczonym jest większe niż w gazie surowym to ma się świecić 

na czerwono kropka informując o nieszczelności układu. 

26. Ustawianie alertów o terminie wysłania próby do badania do laboratorium - może jakieś 

okienko gdzie można wpisać interwał aby konkretne daty jakoś się zakreślały informując  

o zbliżającym się terminie wysłania prób? 

27. Dodanie nowej kolumny umożliwiającej wpisywanie komentarzy do okresów przestoju. 
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28. Tabelkę parametry biogazowni w zakładce produkcyjnej scalić w jedną i MWh zamienić na kWh 

aby zredukować 000 - nie zmieniać obliczeń tylko wyświetlanie w zakł. prod. 

29. Nie wyświetlać ostatniej tabeli w Wyniki Finansowe. 

30. Blokowanie wierszy tytułowych w tabelach. 

31. Ekran logowania – skalowanie. 

32. Dodać zakładkę hydrolizera analogiczną do fermentora. Dającą się najpierw opisać 

parametrami objętości a następnie uzupełniać obliczeniami procesowymi jak w fermentorze. 

- karmienie, OLR, HRT, Temp. 

33. Dodanie możliwość eksportowania parametrów substratów do Excela.  

34. Umożliwić kierownikowi biogazowni wejście i edycje zakładki "parametry pulpy" - badania. 

Czyli funkcjonalność jak Laborant, ale przypisane tylko do jego biogazowni 

35. W Parametrach procesowych WSAD podawać z dokładnością do 0,1 jak substraty. 

Dodanie kolumny - liczenie dobowej sprawności kogeneratora  w oparciu o zużycie metanu i ilość 
wyprodukowanych MWh. 


