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dávkovací zařízení na
vstupní substráty a navazující
technická budova
stolový chladič kogenerační
jednotky, v pozadí fermentor a
nádrž na digestát

Referenční bioplynová stanice
Místo:
Výkon: 		
V provozu od:
Vstupní suroviny:
Rysy:		

Vysoké Studnice / Česká republika
625 kWel
4/2011
travní senáž, hnůj skotu, kukuřičná siláž, kejda skotu
Bioplynová stanice ve Vysokých Studnicích na
Jihlavsku byla jak po stavební, tak po technologické
stránce náročná. Projekt musel zohlednit nelehké
geologické podmínky, umístění nádrží do svahu a
především požadavek na skladbu vstupních surovin,
jejímž základem je travní senáž. K dávkování vstupních surovin slouží dávkovací zařízení tzv. vertikální
mixér o objemu 80m3.

Travní senáž pro výrobu elektřiny
Při výstavbě této bioplynové stanice byla zvolená
technologie zcela přizpůsobena požadavkům klienta,
tedy velkému množství travní senáže a doplňkově
slamnatému hnoji skotu a kukuřičné siláži. Pro výrobu bioplynu a následně elektrické energie tak může
zemědělská společnost využít kolem 7.500 tun travní
senáže ročně.
Pro denní příjem asi 30 tun mixu travní senáže, slamnatého hnoje skotu a kukuřičné siláže byl instalován
pouze tzv. vertikální mixér o objemu 80 m3 s třemi
rotačními noži uvnitř. Tyto nože zajišťují rovnoměrné
promísení všech vstupních substrátů. Pomocí soustavy dopravníků je promísený materiál dávkován do
tzv. směšovacího zásobníku. Směšovací zásobník se
nachází v technické budově a zde dochází k přípravě
substrátu před vstupem do fermentoru.
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Díky zvolené technologii dochází k zachycení možných nečistot ze vstupních substrátů, což výrazně
eliminuje zanášení fermentačních nádrží nečistotami,
jako je písek, kameny a jiné.
Do technologie bioplynové stanice byla připojena
i původní separační jednotka, která při nedostatku
kejdy zajišťuje optimální sušinu uvnitř fermentoru.
Cílem bylo dosáhnout celkové soběstačnosti a nezávislosti na dodatečně přidávané vodě.
Kogenerační jednotka GE Jenbacher je umístěna ve
zděné technické budově ve speciálně upraveném
hlukotěsném boxu.
Celá stavba probíhala pod dohledem certifikační
společnosti TÜV NORD, která posoudila bioplynovou
stanici s příslušnými evropskými směrnicemi a označila zařízení značkou shody CE. V březnu 2011 bylo
zařízení stavebně dokončeno a v květnu bylo započato s trvalou výrobou elektrické energie.
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