Bioplynová stanice Olešník
Plánování
Realizace
Uvedení do provozu
Provoz
Servis

Pohled na dokončenou
bioplynovou stanice, v popředí
nádrž na fermentační zbytek
Dávkování slamnatého hnoje do tzv. vertikálního mixéru

Referenční bioplynové stanice
Místo:
Kapacita: 		
V provozu od:
Vstupní suroviny:
Rysy:		

Olešník / Česká republika
703 kWh
duben 2011
hnůj skotu, kukuřičná siláž, travní senáž
Součástí technologie je separační jednotka,
která při absenci kejdy zajišťuje optimální sušinu
uvnitř fermentoru

10.000 tun odpadní chlévské mrvy ročně pro výrobu elektrické
energie z bioplynu
Zemědělské obchodní družstvo působí v malé obci
Olešník poblíž známé atomové elektrárny Temelín.
V roce 2009 ukončilo nerentabilní chov prasat a
začalo řešit dlouhodobý problém se skladováním a
nakládáním se slamnatou chlévskou mrvou z chovu
mléčného skotu.
Během jarních měsíců 2010 proběhla demolice
stávajících objektů chovu prasat a na jejich místě
se v červenci 2010 začalo s výstavbou bioplynové
stanice o el. výkonu 703 kW. Zvolená technologie je
uzpůsobena dostupným vstupním surovinám. Pro
denní příjem cca 27,4 tun slamnaté mrvy slouží tzv.
vertikální mixér o objemu 80 m3 se třemi rotačními
noži uvnitř, které zajišťují rovnoměrné dávkování
substrátu na dopravníky. Kukuřičná siláž a travní
senáž jsou dávkovány zvlášť do zásobního bunkru
odkud jsou za pomoci technologie posuvného dna
dopravovány na soustavu dopravníků, které ústí do
tzv. směšovacího zásobníku. Směšovací zásobník se
nachází v technické budově a zde dochází k přípravě
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substrátu před vstupem do fermentoru. Díky dobře
zvolené technologii dochází k zachycení možných
nečistot ze vstupních substrátů.
Fermentor o užitném objemu 4.510 m3 je vybaven
integrovaným plynojemem a 4 ks výkonných míchadel – kompletní technologické řešení, včetně betonových obvodových panelů, ze kterých je nádrž, je
dodávkou firmy EnviTec Biogas. Fermentační zbytek
je skladován v zastřešené jímce o objemu 6.360 m3.
Součástí technologie je i separační jednotka, která
při absenci kejdy zajišťuje optimální sušinu uvnitř
fermentoru. Kogenerační jednotka od firmy GE Jenbacher je umístěna opět ve zděné technické budově
ve speciálním hlukotěsném boxu.
V březnu 2011 byla stavba komplexně dokončena a
již v dubnu bylo započato s výrobou první elektrické
energie. Společnost EnviTec Biogas pro investora
i po dokončení zajišťuje služby vedoucí k bezvadnému provozu – biologický servis a technologický
servis.
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