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- technologické zařízení využívající anaerobní digesci k energetickému 

využití biomasy a živočišných produktů

- dělení podle zpracovávaných surovin: 

- Zemědělské

- vstupní suroviny: statkový hnůj a kejda

cíleně pěstovaná silážovaná biomasa

- Odpadářské

- vstupní suroviny: odpady (lesnictví, potravinářství..)

VŽP (nutná hygienizace, specifické skladování) 

- Čistírenské

- vstupní suroviny: kaly z ČOV

Bioplynová stanice



Bioplynová stanice



- fermentační zbytek o sušině 8 – 10%

- hnojivo

- separátor

Digestát

Separát  (hnojivo, podestýlka, pelety)

Fugát  (hnojivo)



Voda

ČOV, 

zavlažování, 

zpět do 

technologie BPS

Nová technologie na chemickou úpravu a následné 

rozdělení fugátu na: kapalnou složku – vodu

pevnou složku - zahuštěný fugát

Zahuštěný 

fugát

hnojivo, ke 

kompostování,

rekultivaci 
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Spolupráce na projektu



1. Zásobník - fugát

2. Reaktor I

- chemická úprava

3. Reaktor II

- sedimentace

4.-8. Zásobníky na 

chemikálie

9. Separátor

10. Zásobník

- vstupní voda

11. Zásobník

- zahuštěný fugát

12. Zásobník

- získaná vody

Schéma Nové technologie



Laboratorní zkoušky – tvorba podkladů

Celkový obsah živin v digestátu

Mikrobiologické rozbory

Stanovení kovů

Laboratorní zkoušky

Stanovení receptury pro úpravu 

kapalné frakce digestátu

Průběh projektu

I. Etapa – laboratorní testování, příprava



Laboratorní zkoušky získaných výstupů

Technologická voda

Zahuštěný fugát

Průběh projektu

I. Etapa – laboratorní testování, příprava

Návrh poloprovozního zařízení



Průběh projektu

II. Etapa – testování poloprovozního zařízeníII. Etapa – výroba a testování poloprovozního zařízení

– stanovení konečné receptury



Průběh projektu

Reakční CK - nádoba s míchadlem Dávkování jednotlivých komponent

II. Etapa – výroba a testování poloprovozního zařízení

– stanovení konečné receptury



Průběh projektu

II. Etapa – výroba a testování poloprovozního zařízení

– stanovení konečné receptury



Průběh projektu

Problémy:

sedimentace – neprobíhala pěnění

II. Etapa – výroba a testování poloprovozního zařízení

– stanovení konečné receptury



Průběh projektu

III. Etapa – koncová úprava výstupu ze zařízení

– instalace zařízení na bioplynovou stanici

sedimentace + laguna

– pro BPS, kde dochází ke zpracování 

BRO a BRKO

– vzniklé flokule jsou těžší, vhodné 

pro sedimentaci

– nevýhoda: odpadní voda nesplňuje 

požadavky ČOV, nutno přečistit v 

lagunách 

kalolis

– šroubový odvodňovací lis



Průběh projektu

III. Etapa – koncová úprava výstupu ze zařízení

– instalace zařízení na bioplynovou stanici



Průběh projektu

III. Etapa – koncová úprava výstupu ze zařízení

– instalace zařízení na bioplynovou stanici



Průběh projektu

III. Etapa – koncová úprava výstupu ze zařízení

– instalace zařízení na bioplynovou stanici

Instalace na BPS Bořetice



Výsledky projektu

Patent č.306188   +   Certifikovaná metodika



Snížení množství fugátu – zvýšení skladovacích kapacit

- budoucnost: zkrácení doby vývozu na půdu – nutno větší skladovací kapacity

- přebytečná voda ve fugátu – následné využití 

- zakoncentrování NPK

Enviromentální přínos

- snížení zatížení půdy při rozvozu – snížení provozních nákladů zemědělských 

podniků

- snížení zatížení obcí dopravou – snížení emisí

- přídavek komponent při úpravě – zvýšení drobtovitosti půdy

K čemu je to dobré?
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