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Bioplynová stanice v Dolních Heřmanicích

Bioplynová stanice ve Slapech

Místo: Dolní Heřmanice
Výkon: 526 KW
V provozu od: 11/2011
Vstupní suroviny: kukuřičná siláž, slamnatý
hnůj skotu, travní senáž
Charakteristika: Poprvé v České republice
zde byla nainstalována nová technologie
Dissolver (dezintegrační zařízení), která má za cíl celkovou redukci krmné dávky bioplynové stanice.

Místo: Slapy
Výkon: 526 KW
V provozu od: 05/2011
Vstupní suroviny: kukuřičná siláž, travní
senáž, kejda skotu
Charakteristika: Technická budova bioplynové stanice vč. umístění velína, hlukotěsného boxu s kogenerační jednotkou a zařízením na předúpravu vstupních substrátů,
byla realizována ze stávajících budov garáží a dílen místního
zemědělského podniku.

Bioplynová stanice Dolní Heřmanice s instalovaným elektrickým
výkonem 526 kW je situována v areálu zemědělského podniku a
nachází se při okraji obce. Spuštění kogenerační jednotky bylo
úspěšně zahájeno v listopadu roku 2011. V areálu bioplynové
stanice byly vybudovány nové silážní žlaby s kapacitou pro pokrytí
celoroční spotřeby kukuřičné siláže. Součástí dodávky byla i
separační jednotka, která má za cíl opětovnou recirkulaci tekuté
složky digestátu a tím udržet sušinu ve fermentoru v požadovaných
limitech. Pevná odseparovaná složka se používá jako hnojivo či
jako suchá podestýlka pro skot.V areálu byla vybudována nová
otevřená kruhová nádrž pro uskladnění fermentačního zbytku
(digestátu). Odpadním teplem z výroby elektrické energie se vytápí
přilehlé budovy zemědělského podniku a kanceláře.
Technologie byla koncipována na roční zpracování 10 500 tun organického materiálu: 7 200 t/rok kukuřičné siláže, 2 000 t/rok slamnatého hnoje skotu, 1 000 t/rok travní senáže, 300 t/rok kejdy prasat.

Bioplynová stanice Slapy s celkovým instalovaným elektrickým
výkonem 526 kW se nachází v areálu zemědělského podniku v
obci Lom u Tábora. Spuštění kogenerační jednotky bylo úspěšně
zahájeno v květnu 2011. Součástí dodávky byla také výstavba
kryté kruhové nádrže pro uskladnění fermentačního zbytku (digestátu). Další skladovací nádrže byly vybudovány jako sekvenční
komorové a pokrývají zbývající potřebnou kapacitu pro uskladnění digestátu.
Technologie byla koncipována na roční zpracování 13 450 tun organického materiálu: 7 050 t/rok kukuřičné siláže, 4 500 t/rok kejda
skotu, 1 900 t/rok travní senáže.

Bioplynová stanice v Kestřanech

Bioplynová stanice v Malšicích

Místo: Kestřany
Výkon: 526 KW
V provozu od: 12/2011
Vstupní suroviny: kukuřičná siláž, travní
senáž, kejda skotu
Charakteristika: Odpadním teplem z výroby
elektrické energie budou vytápěny přilehlé budovy zemědělského
podniku Máj.

Místo: Malšice
Výkon: 625 KW
V provozu od: 09/2011
Vstupní suroviny: kejda prasat, kukuřičná siláž
Charakteristika: Velká část odpadního
tepla bioplynové stanice bude v budoucnu využívána pro další podnikatelský záměr investora.

Bioplynová stanice Kestřany s instalovaným elektrickým výkonem
526 kW se nachází v těsné blízkosti areálu zemědělského podniku Máj Kestřany. Spuštění kogenerační jednotky bylo úspěšně
zahájeno v prosinci roku 2011. V areálu bioplynové stanice byly
vybudovány nové silážní žlaby s kapacitou pro pokrytí celoroční
spotřeby kukuřičné siláže. Součástí dodávky byla také výstavba kryté kruhové nádrže pro uskladnění fermentačního zbytku
(digestátu) a požární hasičská nádrž. Odpadním teplem z výroby
elektrické energie se budou vytápět přilehlé budovy zemědělského
podniku Máj.
Technologie byla koncipována na roční zpracování 13 900 organického materiálu: 7 800 t/rok kukuřičné siláže, 5 200 t/rok kejda
skotu, 900 t/rok travní senáže.

Bioplynová stanice Malšice s celkovým instalovaným elektrickým
výkonem 625 kW se nachází v areálu zemědělského podniku a
výkrmny vepřů farmy Pigmal a.s. Spuštění kogenerační jednotky
bylo úspěšně zahájeno v září roku 2011. V areálu bioplynové stanice byly vybudovány nové silážní žlaby pro potřeby bioplynové
stanice. Pro uskladnění fermentačního zbytku (digestátu) slouží
stávající otevřené laguny investora, které se nacházejí nedaleko
areálu bioplynové stanice.
Bioplynová stanice Malšice je dimenzována na roční kapacitu 13
000 tun organického materiálu: 1 600 t/rok kejdy prasat, 11 000 t/
rok kukuřičné siláže, 400 t/rok technologické vody.
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