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Jaký typ stanice pro jakou oblast
vyuití?

Vyuití bioplynu pro výrobu proudu 
ano, nebo ne?

Toto je rozhodující otázka pro kadého
zemìdìlce, který se rozhodne zøídit si bioplynovou stanici (viz kap. 3). Výbìr stanice je odvislý od nìkolika faktorù.
Zásobníková zaøízení najdou uplatnìní
tam, kde lze stávající jímky pøebudovat
na fermentory. Nevýhodou tohoto konstrukèního typu jsou vysoké náklady
na izolaci a silnì kolísající výroba plynu:
málo plynu pøi malém mnoství kejdy,
mnoho plynu pøi velkém mnoství kejdy.
Kvùli této nevýhodì se tato varianta neprosadila.

Ve zpùsobech zuitkování bioplynu
dolo v poslední dobì k zásadním zmìnám. V dùsledku zlepení rámcových
podmínek pro dodávky proudu je v novì
zøizovaných stanicích bioplyn témìø výhradnì vyuíván pro výrobu proudu; jen
v nìkterých pøípadech je pøímo spotøebováván spalováním. Vyuití pro výrobu
proudu má oproti jiným zpùsobùm vyuití tu výhodu, e pro generaci proudu
a odpadního tepla lze zuitkovat vekerou
produkci bioplynu. V jiných pøípadech,

kdy nevzniká odpadní teplo, musí být
v závislosti na místních podmínkách
a konstrukèním typu fermentoru cca 35 %
plynu k dispozici jako vstupní energie
procesu. Nároky na teplo do procesu jsou
v zimì mnohem vyí ne v létì, take
zbývající mnoství plynu mnohdy nedostaèuje pro pøípravu teplé vody a vytápìní
obytných prostor. Na druhé stranì je v létì
vzhledem k chybìjícím monostem vyuití èasto nutno poèítat s pøebytkem bioplynu. Vyuitím bioplynu pro výrobu
proudu je také mono pozitivnì ovlivnit
hospodárnost výroby bioplynu.

Prùtoková zaøízení s pøizpùsobenou
dobou kontaktu jsou vhodná tam, kde není
nutno zøizovat dodateèný skladovací prostor a kde má být pouita jen malá nádr
(málo místa, nízké náklady na izolaci,
energii zavádìnou do procesu a investice).
Jakoto fermentory o objemu do cca
100 m2 se pøevánì uívají pouité benzinové cisterny. Právì tento typ stanice lze
poøídit s malými náklady, nebo stavba je
realizována s vyuitím pouitých souèástí a ve velkém rozsahu svépomocí. Pøi
dobì kontaktu 25 dní jsou tato zaøízení
vhodná pro zemìdìlské provozy
s maximálnì 80 kusy dobytka (mnoství
kejdy bez pøísad).
Prùtoková zaøízení se zásobníkem. Zatímco dva výe uvedené typy stanic mají
vìtinou nadzemní uspoøádání, toto zaøízení bývá instalováno pod zemí. Je zpravidla konstruováno na dobu kontaktu 50
a 80 dní, tedy se uplatní zejména tam,
kde je zapotøebí zøídit dodateèný prostor
na skladování kejdy.

Obr. 7.1
Pìt fází výroby a zuitkování bioplynu
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Povolovací øízení
Pro stavbu bioplynové stanice a jejích
souèástí neexistují v souèasnosti ádné
specifické pøedpisy, to znamená, e pro
jednotlivé druhy prací platí normy
a smìrnice pøísluného oboru. Plynové
a vodovodní instalace proto musí být provedeny podle pøedpisù platných pro tento
obor, rovnì elektroinstalace uvnitø a vnì
fermentoru musí být provedeny podle pøísluných pøedpisù.
ádost o stavební povolení se podává
na pøísluném obecním èi mìstském úøadì a je nutno ji doloit projektovými podklady. Úøad pøezkoumá, zda stavební
zámìr odpovídá stavebním plánùm
a pøedpisùm obce (stavební pøedpisy,
umístìní stavby vzhledem k okolí atd.).
Jsou-li splnìny vechny pøedpoklady, pøedají se podklady stavebnímu úøadu. Je-li
ve v poøádku, vydá úøad stavební povolení.
Stavby zemìdìlských bioplynových
stanic s tepelným výkonem ze spalování
do 350 kW jsou v Nìmecku povolovány
na základì stavebního zákona, stavby zaøízení o vyím výkonu podle spolkového zákona na ochranu pøed imisemi.
Za urèitých pøedpokladù lze vak stavbu
realizovat i bez povolení. Spolkové zemì
se v tomto ohledu velmi lií.
Pøi anaerobním zpracování kejdy
ve spojení s biologickým odpadem
a jinými
druhy
zemìdìlských
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a prùmyslových odpadù je rovnì tøeba
dodrovat nejrùznìjí smìrnice, pøièem
pro provozování fermentorù platí rùzná
povolení v závislosti na velikosti fermentoru. Jestlie budou do bioplynové stanice dováeny odpady, pak je definována
jako zaøízení na likvidaci odpadù a pro její
provoz platí zákonná ustanovení
o likvidaci odpadù (viz kap. 8).
Výbìrové øízení
a zadávání zakázky
Pøi obstarávání stavebních prvkù stanice, respektive pøi vypsání výbìrového øízení na jejich dodávku je tøeba mít
na pamìti toto: i pøi provádìní stavby svépomocí se vyplatí nechat si pøedloit nabídku jednotlivých prvkù a porovnat jejich
výkon a cenu. Nebo nejlevnìjí nabídka
nemusí být nakonec nejvýhodnìjí. Dùleité je zejména provìøit pøípustnost výrobku a oprávnìnost výrobce èi dodavatele
a rovnì jeho serióznost.
Mnohem obtínìjí je porovnání nabídek pøi vypsání výbìrového øízení
na provedení celé stavby. Zde je tøeba sledovat zejména to, do jaké míry jsou nabídky pøímo srovnatelné a v kterých
bodech se lií. V kadém pøípadì by
k posouzení nabídek mìl být pøizván nezávislý odborník.
Zadat zakázku provádìjícím firmám
mùe kadý zadavatel pøímo sám, ovem
svìøit tuto èinnost odborné projekèní, re-

spektive inenýrské kanceláøi má mnoho
výhod, èasto i finanèních. Dùleitým hlediskem pro výbìr firmy je to, jak rychle
se pøi vzniku nepøedvídaných problémù
bìhem stavby mùe na místo dostavit odborný pracovník firmy. Solidní projektanti
proto èasto pracují jen na regionální úrovni, aby mohli zaruèit kvalitní stavební
dozor.
Provádí-li se stavby nìkolika bioplynových stanic zároveò, lze významnì uetøit
na investièních nákladech (Bremervördský
model), a sice jednak organizovaným nákupem jednotlivých prvkù, napøíklad èerpadel, míchadel, blokových tepláren atd.,
jednak také spoleènou organizací jednotlivých staveni.

7. 2

Dimenzování bioplynové stanice

Po stanovení celkové koncepce zaøízení je dalím dùleitým úkonem stanovení
pøibliné velikosti jeho jednotlivých prvkù. Následující pasá uvádí 6 krokù vedoucích ke splnìní tohoto úkolu, avak
v praxi není vdy mono postupovat takto rychle a jednoznaènì. Provozní
a prostorové podmínky a jiné okolnosti
mohou vést k tomu, e se bude jevit jako
vhodné jednotlivé kroky nìkolikrát zopakovat se zmìnìným vstupním zadáním,
aby byly stanoveny optimální parametry.

1.

Získávání substrátu a výpoèet
objemu fermentoru

Pro dimenzování bioplynové stanice je
prvoøadým mìøítkem, jaké mnoství hnoje, respektive kejdy a rovnì kofermentátù má být zpracováno. Odhad
pøedpokládaného mnoství kejdy lze provést pomocí hodnot uvedených v tab. 2.4.
Kvùli závislosti výtìku plynu na druhu
zvíøat a formì chovu je nutno mnoství
kejdy od jednotlivých druhù zapoèítávat
oddìlenì. Kromì toho je tøeba ovìøit, zda
a v jakém mnoství mají být zpracovávány také pøísady, jako napøíklad tuhý hnùj,
tráva nebo jiné organické materiály.
[1] Denní produkce kejdy = poèet
zvíøat . denní produkce odpadù
podle druhu zvíøat
[2] Objem fermentoru = denní produkce
kejdy . støední doba kontaktu
Pøíklad
100 dobytèích jednotek  chov mléèného
skotu
Denní mnoství kejdy = 50 l /(den . dobytèí jednotka) . 100 dobytèích jednotek
= 5000 l/den = 5 m3/den

2.

Zjitìní obsahu suiny
a organické suiny

Pro odhad oèekávaného mnoství bioplynu je nutno stanovit obsah suiny
a organické suiny ve fermentovaném
materiálu. Abychom se vyhnuli pøevodùm, jsou v následujícím rozboru kvaení kejdy údaje v litrech totoné s údaji
v kilogramech.
[3] mnoství organické suiny = obsah
organické suiny . mnoství kejdy
Stanovení obsahu suiny a organické
suiny je popsáno v kapitole 3.8.
Pøíklad:
Obsah suiny v kejdì 10,65 %
Pøi 78 % organické suiny v suinì
obsahuje kejda 8,3 % organické suiny,
tzn. 1 m3 kejdy obsahuje 83 kg suiny.
U výe uvedeného chovu mléèného skotu
s poètem 100 dobytèích jednotek (èemu
odpovídá 5 m3/den kejdy) se denní mnoství suiny vypoèítá takto:
n mnoství organické suiny =
83 kg/m3 . 5 m3/den = 415 kg/den organické suiny

Objem fermentoru pøi teplotì vyhnívacího prostoru 35 °C:
n

Prùtokové zaøízení:

Objem = 5 m3 . 20 a 30 dní =
= 100 a 150 m3
n

Prùtokové zaøízení se zásobníkem:

Objem = 5 m3 . 50  80 dní =
= 250  400 m3
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3.

Výpoèet denní produkce plynu

Ze zjitìného mnoství kejdy
a pøísluné velikosti obsahu organické
suiny lze vypoèítat oèekávané mnoství
bioplynu, je-li znám denní výnos plynu
na 1 kg organické suiny, respektive lzeli pouít odpovídající hodnotu z tab. 2.5.
Znásobíme-li èíslo udávající mnoství
organické suiny èíslem udávajícím oèekávaný objem vyrobeného plynu na 1 kg
organické suiny, dostaneme èíslo udávající denní produkci bioplynu.
[4] Denní mnoství plynu = denní mnoství organické suiny . specifický výnos plynu
Rovnice platí pøirozenì jen tehdy, kdy
je výroba plynu plynulá a rovnomìrná.
Pøíklad:
denní mnoství bioplynu = 415 kg org.
suiny/den . 0,32 m3 plynu/kg. org. suiny = 132,8 m3/den
Z toho lze odvodit specifickou výrobu bioplynu o prùmìru 1,328 m3 na dobytèí
jednotku a den.
4.

Objem jímky na kejdu

Celková kapacita nádre má vystaèit
na 180 a 200 dní; vzhledem k tomu by
pro provoz se 100 dobytèích jednotek produkujících dennì okolo 5 m3 kejdy mìl
být k dispozici skladovací prostor
o objemu 900 a 1000 m3.
U prùtokových zaøízení se zásobníkem
mùe být objem fermentoru s malými
srákami (na zbytkové mnoství kejdy pro
oèkování nové dávky) zapoèítán
do objemu skladovacího prostoru. Právì
pøi anaerobním zpracování kejdy má do-
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stateèný skladovací prostor rozhodující
význam, nebo pøi bioplynové technologii vzrùstá podíl rychle pùsobícího dusíku, take s kejdou je nutno zacházet zcela
cílenì, aby se zabránilo vyplavování dusiènanù.
5.

Objem plynojemu

Pøíklad:
Výpoèet elektrického výkonu blokové teplárny
Zadání: Výkon má dostaèovat k tomu, aby
ve 24hodinovém provozu byla zuitkována výroba plynu ve stanici dimenzované
na 100 dobytèích jednotek
n

Pøi pouití plynu k výrobì proudu má
plynojem na rozdíl od vyuití plynu
k pøímému spalování význam podruný,
nebo objem plynu zuitkovaného
v blokové teplárnì lze sladit s objemem
vyrábìného plynu. Jako mezisklady
se obvykle uívají plastové vaky o obejmu
50 a 150 m3.
6.

= 132,8 m3 bioplynu/den
n

Èinitel vyuití bioplynu k výrobì
proudu:

2,0 kWhel /m3 bioplynu
n

Denní výroba proudu =

= 132,8 m3/den . 2,0 kWh/m3 =
= 265,6 kWhel /den

Stanovení výkonu blokové
teplárny

Pøi výbìru vhodné blokové teplárny je
velmi dùleité pøizpùsobení jejího výkonu výrobì plynu, jednak proto, aby bylo
mono zuitkovat objem výroby pokud
mono v plném rozsahu, jednak proto, aby
motor, respektive motory nemusely pracovat na velmi nepøíznivý èásteèný výkon. V praxi se pouívají dva rozdílné
zpùsoby. V prvním pøípadì je agregát sladìn s výrobou plynu tak, e pracuje témìø
24 hodin dennì. V tomto pøípadì postaèuje jen relativnì malý objem plynojemu.
V druhém pøípadì, pøedevím u velkých
stanic, jsou instalovány dvì blokové teplárny, pøièem jedna pracuje
ve 24hodinovém provozu a druhá
ve pièkách odbìru proudu (dojení, pøíprava rotu, provoz dmýchadla atd.). Zde
je vak nutný mnohem vìtí mezisklad
plynu.

Denní výroba plynu =

n

Elektrický výkon blokové teplárny=

= 265,6 kWhel /den : 24 hod./den =
= 11,1kW
V praxi se v tomto pøípadì  aby byla
zaruèena dostateèná rezerva  uívá blokových tepláren o výkonu 12 a 17 kW.
Pro pøiblinou kalkulaci lze pouít následující empirické pravidlo:
n

n

Na 12 a 15 m3 bioplynu/den je tøeba
poèítat 1 kW výkonu blokové teplárny.
Na 1 kW instalovaného výkonu je
u blokových tepláren o výkonu 13 a
50 kW (plynové záehové motory, respektive motory se zapalováním vstøikem) tøeba poèítat s poøizovacími
náklady ve výi 500 a 750 .

7.3

Stavebnì technická pøíprava

Po stanovení koncepce, výbìru typu
zaøízení (zásobníkové, prùtokové, prùtokové se zásobníkem) a dimenzování stanice zapoène stavebnì technická pøíprava.
Zejména pøi zamýleném nadzemním
uspoøádání tìles stanice je nezbytné vèas
vstoupit v jednání s úøady (pøípadnì
vznést pøedbìný dotaz). Jeliko v mnoha
pøípadech je s výrobou bioplynu spojena
nutnost rozíøit prostory na skladování
kejdy, upøednostòují se v souèasnosti pøevánì prùtoková zaøízení se zásobníkem.
Tato zaøízení jsou instalována hlavnì pod
zemí, mají pojezdný strop, venkovní izolaci a jsou vybavena podlahovým vytápìním, jako i obìhovým èerpadlem kejdy.
Zaøízení pro oblast manipulace
se substráty

Jak u bylo uvedeno, hrají vnitøní provozní pøedpoklady pro zavedení výroby
bioplynu rozhodující roli. Zatímco podzemní nádre lze pøizpùsobit stávajícímu
provozu vìtinou bez nárokù na nový prostor, pro nadzemní nádre (fermentor,
dokvaovací nádr, koncová nádr
na kejdu) je nutno vyèlenit potøebné plochy. Napøíklad pro stojící kruhovou nádr o objemu 200 m3 (prùmìr 8 m, výka
6 m) je nutná základová plocha o rozloze
minimálnì 50 m2, instalace leícího cisternového zaøízení opatøeného plátìm
mùe vyadovat plochu jetì mnohonásobnì vìtí.
Tepelná izolace je zpravidla provedena
jako venkovní izolace. U nadzemních nádrí, zejména u leících cisteren, se jako
izolaèní materiál uívá vìtinou minerál-

ní vlna, kterou je tøeba chránit pøed povìtrnostními vlivy; nebo provlhnutí nebo
provìtrávání izolaèní vrstvy mùe izolaèní
úèinek významnì zhorovat. Fermentory
z litého betonu zaputìné do zemì jsou
izolovány pøevánì z vnìjí strany extrudovaným polystyrénem, to znamená,
e izolace se nanese na beton pøed obsypáním nádre zeminou. Jen pøi pøestavbì
stávajících jímek na kejdu a rovnì
ve stropní èásti se tepelná izolace provádí na vnitøní stranì nádre.
Potøeba ploch, respektive prostor pro
instalaci vytápìcí techniky je malá a pøi
plánování stavby hraje podrunou roli.
Pouze pro vyrovnávací zásobník, který
u blokové teplárny odnímá odpadní teplo, je tøeba vytvoøit dostatek místa. Tyto
nádre o objemu a 5 m3 bývají umístìny
v bezprostøední blízkosti teplárny. Ohøívání kejdy probíhá u cisternových zaøízení
pøevánì pùsobením míchací høídele nebo
topného registru u stìny, nové betonové
nádre jsou vybaveny podlahovým vytápìním, které je ve spodní èásti nádre èasto jetì doplnìno vytápìním ve stìnách.
Pøi zpracování organických odpadù,
jako jsou travní seè, výpalky, tuky atd., je
nutno zøídit pro nì mezisklady odpovídající velikosti. Je tøeba mít na pamìti,
e odpady je mono pøijímat bezprostøednì a e urèité látky nepøíjemnì páchnou.
Proto by kapalné substráty jako kapalina
vylisovaná z vnitøností, tuky z lapaèù tuku
apod., které se pøiváejí v cisternách, mìly
být do meziskladových nádrí pøeèerpávány pøes uzavøené hadice, respektive
potrubí. S ohledem na monost kolísání

dodávaného mnoství odpadù je vhodné
volit nádre, které pojmou minimálnì
1,5násobek prùmìrného objemu jednotlivé dodávky. Pøedevím pøi kofermentaci tukù je nutno dbát na to, aby substrát
byl pneumaticky nebo mechanicky promícháván, èím se zabrání hrudkovatìní
substrátu. Tuky z lapaèù tuku stejnì jako
øada jiných látek musejí být pøed fermentací také podrobeny hygienizaci (viz
kap. 8 a 9), to znamená, e za stálého míchání jsou po dobu 1 hodiny zahøívány
na teplotu 70 °C. Hygienizaèní zaøízení by
mìlo být umístìno ve stejné budovì jako
pøedepsané záznamové zaøízení pro proces hygienizace; pro tento úèel je zapotøebí minimálnì 10 m2 plochy.
Plynovodní potrubí

V pøípadì plynné smìsi vznikající
ve fermentoru se jedná o mokrý plyn,
který na cestì k motoru (tzn. do blokové
teplárny) musí být vyèitìn a odvlhèen.
Aby nebylo nutno poøizovat nákladné èistièky a suièky plynu, je tøeba zajistit,
e bìhem této cesty bude plyn ochlazován. Plynovodní potrubí je proto tøeba
zèásti vést dostateènì chladnou zónou,
kde vlhkost v plynu bude kondenzovat;
tuto èást potrubí je tøeba uloit ve spádu
a v nejhlubím místì opatøit odluèovaèem
kondenzátu. Celá trasa plynovodu
s bezpeènostním zaøízením, plynomìrem,
dávkovacím vzduchovým èerpadlem pro
odsiøování plynu atd. se zpravidla nachází ve stejné budovì jako bloková teplárna, pøièem odvodòovací zaøízení má být
instalováno na zaèátku této trasy.

èitìní plynu
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Zuitkování bioplynu

Bioplyn se dnes zpracovává pøedevím
pro výrobu proudu. Jeliko provoz motorù není bezhluèný (zvuk íøící
se vzduchem a zvuk íøící se pevným
materiálem), je nutné umístit blokovou
teplárnu tak, aby neruila ani sousedy, ani
samotného provozovatele stanice (hlukem, ale i zplodinami). K dispozici musí
být odlehlý obestavìný prostor. Doporuèuje se zvolit dostateènì velký prostor,
aby vedle motoru, generátoru, rozvadìèe
a výmìníku tepla sem bylo mono umístit jeden nebo více vyrovnávacích zásob-

7.4

níkù a rovnì trasu plynovodu. Zde také
zpravidla dochází k rozdìlování odpadního tepla do jednotlivých spotøebièù, jako
je pøedhøívání kejdy, vytápìní fermentoru aj.
Dále platí, e teplo nespotøebované jako
teplo vstupující znovu do procesu je tøeba také patøiènì zuitkovat. V tomto
smyslu se teplo vyuívá zejména pro pøípravu teplé vody a pro vytápìní obytných
budov provozovatele stanice. V mnoha
provozech vzniká dokonce takový pøebytek tepla, e se pouívá k suení zemìdìlských produktù, a to jak vlastních, tak

od jiných producentù (napøíklad suení
vagónù s obilím, krmnou kukuøicí atd.).
Vzduch pro suení je v tomto pøípadì
ohøíván ve výmìníku tepla voda  vzduch.
Jeliko v prostoru, kde je umístìna bloková teplárna, je vlivem odpadního tepla
motorù vìtinou velmi teplo, nabízí
se i zde monost suení produktù, napøíklad øeziva apod.
Shrnutí: Kdy u se pro blokovou teplárnu staví objekt, mìl by být z prostorového
hlediska øeen velkoryse.

Projektování technologie

Prvky pro manipulaci s kejdou
Èerpací zaøízení

Míchací zaøízení

Vytápìní

Po stanovení typu zaøízení je nutno vyøeit zapojení bioplynové technologie
do stávajícího provozu. Prvoøadým úkolem je naplánovat pøepravu kejdy ze stáje
pøes pøípravnou nádr do fermentoru
a odtud do koncové skladovací nádre tak,
aby byla zvládnuta s co nejmením poètem èerpadel. Kromì toho je tøeba zohlednit, zda a v jakém rozsahu budou
zpracovávány organické odpady.
V tomto pøípadì musí být pøípravná
nádr provedena tak, aby v ní bylo mono smíchávat kofermenty (tuhý hnùj, travní seè, substrát získaný pøi èitìní
rotových stání atd.) s kejdou.

Vedle èerpací techniky je pro hladký
provoz zaøízení urèujícím prvkem pøedevím míchací technika. Musí být zajitìno promíchávání v pøípravné nádri,
ve fermentoru i ve skladovací nádri.
Výkovì nastavitelná vrtulová míchadla
s rychlým chodem bezpeènì odstraní usazeniny a plovoucí vrstvy. Míchadla
s pomalým chodem instalovaná
v cisternových zaøízeních, jako i míchání
vtlaèováním plynu u dna fermentoru
s cíleným pøívodem kejdy mohou
na druhé stranì zaruèit dostateènou hygienizaci pøi pøidávání domovních odpadních vod.

Vytápìní je tøeba plánovat tak, aby bylo
dosaeno ádoucí fermentaèní teploty.
Zpravidla se doporuèuje svìøit dimenzování topného obvodu a otopných ploch
odborníkovi. Pro ohøev kejdy
na fermentaèní teplotu se vyuívá hlavnì
odpadního tepla motoru bioplynové teplárny, které se kumuluje ve vyrovnávacím
zásobníku. Nadmìrnému kolísání teploty
ve fermentoru pøi jednotlivých dodávkách
kejdy je mono zabránit napøíklad tím,
e se èastìji pøièerpává mení mnoství
kejdy.
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Tepelná izolace fermentoru
Aby se zabránilo velkým tepelným ztrátám, je nutno fermentor dobøe izolovat.
Uitek z tepelné izolace (úspora tepelné
energie) musí být v rozumném pomìru
k nákladùm na její provedení. Izolace je
dùleitá pøedevím proto, e právì
v zimním období je nutno tepelné ztráty
bioplynové stanice sniovat, aby byl zajitìn dostatek pøebyteèného tepla pro
vytápìní obytných prostor.
U bioplynových stanic se studeným
(psychrofilním) procesem (provozní teplota 15 °C) by hodnota k tepelné izolace
nádre nemìla pøekroèit 0,6 W/m2K, pøi
fermentaci v mezofilní oblasti (35 °C) by
hodnota k mìla èinit 0,3 W/m2K a pøi fermentaci v termofilní oblasti (55 °C) by
mìla dosahovat 0,2 W/m2K nebo ménì.
Na základì tìchto údajù by
na bioplynových stanicích, kde se teplota
ve vyhnívacím prostoru pohybuje od 35 °C
do 40 °C , mìla vrstva izolace mít tlouku 10 a 12 cm, na meních stanicích
s fermentorem o objemu < 200 m3 by to
mìlo být jetì více. Souvislost mezi tepelnými ztrátami a prostupem tepla u rùzných
teplotních stupòù, jako i výslednou tlouku izolace lze vyèíst z obr. 7.2. Èím více
pøebyteèného tepla pro rùzné úèely je
k dispozici, tím pøíznivìji se tento faktor
projeví v ekonomické bilanci.
V poslední dobì se mnohé firmy zabývající se betonovými stavbami a výrobky
zaèaly specializovat na výrobu plynotìsných nádrí. Pokud má být provedení nádre zadáno takovému výrobci, je vhodné
tuto firmu kontaktovat ji ve fázi projektové pøípravy, nebo izolování podlahy
a stropu bioplynové stanice musí být zohlednìno ji pøi výrobì nádre. Také

v tomto pøípadì je nejlepí nechat si pøedloit nabídky výrobcù.
Pøíklad:
Má být postaven fermentor o objemu
200 m3 (prùmìr 8 m, hloubka 4 m). Tlouka izolace na vnìjí stranì stìny
a na stropì má èinit 10 cm, na dnì
2 × 5 cm.

n
n
n

Izol. mat. pro venkovní izolaci stìny:10 m3
Izol. mat. pro izolaci stropu:
5 m3
Izol. mat. pro izolaci dna:
5 m3
Potøeba izol. mat. celkem:

cca

20 m3

Pøi specifických nákladech na izolaci
ve výi 150 a 250 /m3 (pro polystyrén
bez zpracování) èiní celkové materiálové
náklady cca 3000 a 5000 .

Obr. 7.2
Tepelná ztráta na 1 m2 plochy stìny a den v závislosti na prostupu tepla
(podle Perwangera)
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Tab. 7.1
Specifická potøeba energie pro proces vyrovnání tepelné ztráty pøi rozdílných velikostech vyhnívacího prostoru; hodnota
k izolace = 0,3 W/m2K; venkovní teplota
7 °C (podle Perwangera)
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WHSHOQp]WUiW\XIHUPHQWRUX
2EMHP
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Tab. 7.2
Specifická potøeba energie pro proces
ohøívání substrátu s rozdílným obsahem
suiny u procesu v mezofilní oblasti (podle
Perwangera)
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Potøeba energie vracející
se do procesu
Pøi výrobì elektrického proudu
v blokové teplárnì vzniká velké mnoství
odpadního tepla. Toto teplo se v prvé øadì
vyuívá pro ohøívání èerstvé kejdy a pro
vyrovnání tepelných ztrát ve fermentoru.
Dle propoètu jsou pro tento úèel zapotøebí cca 2 a 3,5 kWh na dobytèí jednotku
a den. Zbytek lze vyuít pro jiné úèely,
napøíklad pro vytápìní obytných prostor,
pøípravu teplé vody, suení produktù apod.
Mnoství energie potøebné pro vytápìní bioplynové stanice je souètem tepla
potøebného pro ohøev èerstvé kejdy a tepla
potøebného pro vyrovnání pøenosových
tepelných ztrát fermentoru. Velikost tìchto
ztrát silnì závisí na kvalitì tepelné izolace.
Jeliko mnoho energie vyaduje pøedevím ohøev kejdy na teplotu ve fermentoru,
je nutno ji ve fázi projektové pøípravy pamatovat na optimální pøenos energie. Nìkteøí zøizovatelé se pokouejí øeit
konstrukci svých stanic tak, aby èerstvá
kejda byla pøedehøívána teplem vyhnilé
kejdy buï ve zvlátní rouøe instalované
uvnitø fermentoru, nebo ve speciálním výmìníku tepla.
Ohøevem èerstvé kejdy pøed dodáním
do fermentoru je i pøi vìtích dávkách
mono zabránit velkým teplotním výkyvùm ve fermentoru, a tím i poklesu produkce plynu. Tab. 7.1 slouí ke zjitìní
tepelné ztráty fermentoru v závislosti
na velikosti fermentaèního prostoru,
z tab. 7.2 lze vyèíst potøebu tepla pro
ohøev substrátu pøi rozdílném obsahu suiny. Je vidìt, e specifická potøeba energie procesu pro ohøev substrátu je tím
vìtí, èím nií je obsah suiny. Následu-

jící pøíklady ukazují, e potøeba energie
procesu k vyrovnání tepelné ztráty je
oproti potøebì energie pro ohøev relativnì nízká.
Ve vech následujících výpoètech
se pøedpokládá, e 1 m3 je ekvivalentní
1000 kg (hustota vody). Ceny elektrické
energie a topného oleje nemusejí odpovídat právì platným cenám ani v SRN, ani
v ÈR. Jedná se hlavnì o pøedvedení výpoètu.
Pøíklad 1
Provoz bez kofermentace, 100 kusù mléèného skotu
3
n Objem fermentoru 200 m ; produkce
kejdy: 5 m3/den
n

n

Substrát: kejda s 8 % suiny; produkce
suiny: 5 m3/den . 80 kg/m3 = 400 kg/den
Vyrovnání tepelné ztráty:

Q1 = 0,347 kWh/m3 . 200 m3 = 69,4 kWh/den
n

Ohøev substrátu:

Q2 = 400 kg suiny . 0,560 kWh/kg suiny =
= 224,0 kWh/den
n

n

n

n

Celková potøeba energie pro proces =
= QP = Q1 + Q2 = 293,4 kWh/den
Vypoètený výtìek bioplynu pøi 100 kusech mléèného skotu = 132,8 m3/den.
Z toho se pøi obsahu metanu ve výi
60 % vypoète celkový obsah energie
cca 796,8 kWh.
Pøi tepelné úèinnosti blokové teplárny
ve výi 55 % lze pak oèekávat cca 438
kWhtherm vyuitelného tepla. Pro proces
je tedy zapotøebí cca 67 % vyuitelného tepla (293 ze 438 kWh/den).

