
  

„Perspektivy a úskalí 
výroby bioplynu 
z biomasy v ČR“  

 Ing. Jaroslav Kára, CSc.
Ing.Irena Hanzlíková 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Praha Ruzyně

Chomutov 8-9.10. 2014



  

 Národní akční plán České 
republiky pro energii z 
obnovitelných zdrojů  

   Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využvání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá 
pro Evropskou unii jako celek v roce 2020 cíl 20% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Pro Českou republiku byl Evropskou Komisí 
stanoven minimálně 13 % podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 
energie. Splnění tohoto cíle musí zároveň zajistit 
minimálně 10 % podíl obnovitelných zdrojů v 
dopravě.  



  

Národní akční plán České 
republiky pro energii z 
obnovitelných zdrojů

  Zpracovaný Národní akční plán České 
republiky pro energii z obnovitelných 
(dále jen Národní akční plán) zdrojů 
navrhuje (předpokládá) v roce 2020 
dosažení 14 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie a 10,8 % 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
na hrubé konečné spotřebě v dopravě.  



  

Národní akční plán České 
republiky pro energii z 
obnovitelných zdrojů

  Při dosažení 13 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě v příslušném 
období nebude dále v dalším 
období uplatňována provozní 
podpora pro žádný nový 
obnovitelný zdroj.  



  

NAP pro energii z 0ZE NAP pro energii z 0ZE 
BIOPLYNBIOPLYN

2013 2014  2015   2016  

 MW   GWh   MW   GWh   MW   GWh   MW   GWh  

 254   1 597   284   1 865 304 2 052 319 2 182

 

 2017   2018   2019   2020  

 MW   GWh   MW   GWh   MW   GWh   MW   GWh 

334 2 294 344 2 387 354 2 461 364 2 536

Zdroj MPO



  

1) Bioplynové stanice (zemědělské; na průmyslový 

     a komunální odpad; jiná kofermentace) 

2) Bioplynové hospodářství na komunálních ČOV 

3) Bioplynové hospodářství na průmyslových ČOV

4) Energetické využívání skládkového plynu 

V energetické statistice MPO je bilancován 

energeticky využitý bioplyn  takto:



  

Zdroj 
bioplynu

 Počet 
respon
dentů  

 Počet 
lokalit 
(ČOV, 

skládek
, BPS)  

 Spotřeba 
bioplynu (m3) 

Komunální 
ČOV  44 94 60 326 737

Průmyslové 
ČOV  13 14 10 406 354

Bioplynové 
stanice* 303 317 628 824 719

Skládkový 
plyn  25 61 66 136 898

Celkem  385 486 765 694 708

Produkce bioplynu v České republice 

v r. 2012 podle ERU a MPO ČR 

* nejsou uvedeny nové BS, které neprošly zkušebním provozem a bioplynové stanice, 

které jsou vedeny jako zařízení k čištění odpadních vod 



  

Aktuálně k 31. 7. 2013 bylo v České republice v provozu celkem

487 bioplynových stanic, z čehož je 

317 zemědělských 

7 komunálních

11 průmyslových 

55 na skládkách 

97 bioplynových stanic je provozováno v rámci ČOV. 

Podíl bioplynu na obnovitelných zdrojích energie byl 20,7 %, 

podíl BP na výrobě elektřiny z OZE 11,9 %, 

Instalovaný výkon BPS byl 363,24 MW, 

Zdroj MPO



  

Rok
Počet 

respondent
ů   

Počet 
zařízení 

na výrobu 
elektřiny * 

Instalova
ný 

elektrický 
výkon 
(kW)  

Výroba 
elektřiny 
(MWh)

Vlastní 
spotřeb

a vč. 
ztrát 

(MWh)

Dodávka 
do sítě 
(MWh)

Přímé 
dodávk

y   
(MWh)

2003 5 13 1 547 6 519 2 678 3 501 341

2004 7 18 2 066 7 130 2 503 4 405 222

2005 7 17 1 954 8 243 2 163 5 614 466

2006 13 31 6 109 19 211 10 367 6 953 1 891

2007 19 47 10 923 43 248 10 722 30 881 1 645

2008 47 99 28 946 91 580 15 608 72 240 3 732

2009 84 151 53 579 262 622 32 485 227 374 2 764

2010 112 196 74 990 447 424 49 646 392 861 4 917

2011 179 318 132 983 724 802 84 148 634 822 5 832

2012 303 563 254 167 1 264 273 132 782 1 124 456 7 034

* jsou uvedeny nové BPS, které neprošly zkušebním provozem

Vývoj výroby elektřiny z bioplynu 
2012

Zdroj MPO



  

Rok

Počet 
zařízení 

na 
výrobu 

elektřiny 
 

Instalovaný 
elektrický 

výkon (kW) 
 

Výroba 
elektřiny 
(MWh)  

Vlastní 
spotřeb

a vč. 
ztrát 

(MWh)  

Dodávka 
do sítě 
(MWh)  

Přímé 
dodávky
(MWh)  

2003 4 886 1 691 1 387 305 0

2004 6 998 2 001 1 638 364 0

2005 5 976 2 869 2 368 501 0

2006 4 940 2 070 1 663 407 0

2007 7 1 006 3 292 2 474 818 0

2008 9 1 029 4 016 3 176 840 0

2009 9 1 499 3 616 2 717 899 0

2010 9 1 349 4 971 4 295 676 0

2011 9 1 414 6 924 6 290 634 0

2012 10 1 785 8 517 8 074 443 0

Vývoj výroby elektřiny z bioplynu 
průmyslové bioplynové stanice – čistírny odpadních vod

Zdroj MPO



  

BPS Substrát 

Elektrický 
výkon

Tepelný 
výkon

[kWe] [kWt] 

Bioplynová stanice 
Kněžice

jateční odpady, kuchyňské odpady, 
lihovarské výpalky, zemědělské 

odpady
330 405

ADOS Benešov - 
Přibyšice

biologicky rozložitelné komunální 
odpady

994 904

Bioplynová stanice 
Svojšín

zemědělské suroviny + biologicky 
rozložitelné komunální odpady

1 052 0

Bioplynová 
fermentační stanice 
Úpice

biologicky rozložitelné komunální 
odpady

150 207

Fermentační stanice 
Vysoké Mýto

biologicky rozložitelné komunální 
odpady

320 394

Bioplynová stanice 
Žďár nad Sázavou

biologicky rozložitelné komunální 
odpady

600 608

BPS - Jezbořice
zemědělské odpady z chovu zvířat a 

zelené suroviny, BRKO
600 570

Komunální BPS, stav v roce 2012  (7 BPS)

Zdroj MPO



  

Legenda :
1-kejda ze stáje, 1a-kejda přivážená z okolních 
zemědělských podniků, 2-příjem jatečních odpadů, 3-
příjem kuchyňských odpadů, 4-tepelná úprava rizikových 
substrátů 2 a 3, 5-příjmové místo zrnin, 6-mechanická 
úprava zrnin (mačkání, drcení, šrotování), 7-příjem a 
úprava zelené biomasy, 8-fermentor se střešním 
plynojemem, 9-kogenerační jednotka, 10-hořák 
zbytkového plynu, 11-zásobní jímka na digestát, 12-
odvoz digestátu jako hnojiva



  

  

 

počet 
BPS

Instalovaný 
elektrický 

výkon (MWe)

Hrubá 
výroba 

elektrické 
energie 
(MWh)

Výroba 
využitelného 

tepla (GJt)

Potřeba  
silážní 

kukuřice 
(ha)

 r. 2010 196 75 447 423 1 200 000 40 000

r. 2020 MPO 315 220 1 600 000 3 800 000 181 790

r. 2020 AK ČR 742 520 4 000 000 9 500 000 362 838

Předpokládaný růst počtu BPS, jejich instalovaného výkonu 

a hrubé výroby elektřiny



  

Výpočet množství surovin a potřebných hektarů jsme

provedli pro obě varianty. Předpokládáme, že 

bioplynové stanice budou zpracovávat v průměru

80 % sušiny biomasy, především kukuřice a 

20 % sušiny exkrementů hospodářských zvířat. 



  

Počet licencovaných výroben elektřiny a 

jejich instalovaný výkon BPS

(pramen: ERÚ)



  
(pramen: ERÚ)

Počet licencovaných výroben elektřiny a 

jejich instalovaný výkon



  
Bioplynová stanice Trhový Štěpánov

Příjem organického materiálu

Celkový pohled na vyhnívací nádrže s plynojemem

Výroba bioplynu, tekuté substráty
využití jatečního odpadu

Výroba bioplynu, tekuté substráty
využití jatečního odpadu



  

Schema bioplynové stanice s pasterizační linkou  na 
jateční odpad - Rabbit a.s. Trhový Štěpánov



  

Příjem jatečního odpadu



  

kategorie VŽP požadavky 

1 Nelze zpracovat Eliminace rizika šíření 

jakýchkoli přenosných 

chorob. 

2 Hnůj, obsah trávicího 

traktu, mléko, kolostrum. 

Vše bez předběžného 

zpracování. 

 

 Ostatní materiály 

kategorie 2. 

Absence patogenů; lze 

zpracovávat v BS 

splňující národní 

legislativu 

 

 

Sterilizace (133°C, 3 

bary, 20 min./50 mm) a 

označení (pachovým); 

BS splňující podmínky 

ES č. 1774/2002, 

článek 15. 

3 Veškerý materiál 

kategorie 3 

 

 

Kateringový odpad 

kromě kateringového 

odpadu spadajícího do 

kategorie 1 

BS splňující podmínky 

ES č. 1774/2002, 

článek 15 

(pasterizace 70°C, 60 

min./12 mm). 

BS splňující národní 

legislativu 

 

 

Požadavky na možné 
zpracování vedlejších 
živočišných produktů 
(VŽP) v BPS



  

Jateční odpad před a po dezintegraci



  

Zařízení pro úpravu jatečního odpadu



  

Využití rostlinné biomasy pro výrobu 
bioplynu

Využití rostlinné biomasy pro výrobu 
bioplynu



    



  

Počet

mil ks



  



  

Ohrožení půd vodní erozí (VÚMOP)



  

Podíl zpracovávaných substrátů v Podíl zpracovávaných substrátů v 
zemědělských BPS, rok 2007 zemědělských BPS, rok 2007 (MPO 2008)(MPO 2008)



  

Podíl v současné době zpracovávaných Podíl v současné době zpracovávaných 
substrátů v zemědělských BPS 2014 substrátů v zemědělských BPS 2014 

                                                                                                                  (VÚZT, v.v.i. 2014)(VÚZT, v.v.i. 2014)



  

Biologický Biologický 
dohleddohled

==

Zajištění správné Zajištění správné 
funkce BPSfunkce BPS



  

Přetížení procesuPřetížení procesu

Nejčastější poruchový stavNejčastější poruchový stav

Příčiny:Příčiny:
 nedbalostnedbalost
 porucha dávkování (senzory, porucha dávkování (senzory, 

software)software)
 změna kvality substrátuzměna kvality substrátu

Přetížení procesu a snížení produkce bioplynuPřetížení procesu a snížení produkce bioplynu



  

Odběrní místa substrátů na Odběrní místa substrátů na 
BPSBPS

 1    2   3    4

6

7

6a

5



  

Sušina 1        32%

Sušina 2        35%

Změna           9,3%

Sušina 1        25%

Sušina 2        30%

Změna           20%

Přetížení procesuPřetížení procesu



  

Nedostatek minerální Nedostatek minerální 
výživyvýživy

 Zvýšené riziko při aplikaci jediného substrátu, Zvýšené riziko při aplikaci jediného substrátu, 
zvlášť bez podílu tekuté kejdyzvlášť bez podílu tekuté kejdy

 Substráty na základě kejdy a hnoje (skot, Substráty na základě kejdy a hnoje (skot, 
prasata, drůbež), nezaručují vždy dostatek prasata, drůbež), nezaručují vždy dostatek 
stopových prvkůstopových prvků

 Nedostatek minerálů může být i v případě, Nedostatek minerálů může být i v případě, 
kdy 50 % hmotnostní podíl sušiny vstupů kdy 50 % hmotnostní podíl sušiny vstupů 
byla kejda a hnůj byla kejda a hnůj 

Hrozí nedostatek stopových prvků

Klíčovým parametrem jsou půdní podmínky kde 

byly pěstovány použité plodiny  



  

Laboratorní 
rozbory



  

Využití digestátů na zemědělské půdě



  

Co je digestát?

• 2 Podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 

hnojiva je digestát organické hnojivo typové (typ 18.1.e)

– min. 25% spalitelných látek v sušině

– min. 0,6% N v sušině

• Hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem, které má poměr C/N 

do 10 (stejně jako kejda)

do 10 (stejně jako kejda)

do 10 (stejně jako kejda)



  

Digestát jako hnojivo

Jak lze digestát rozdělovat?

• podle toho z jakých vstupních surovin vzniká

• podle způsobu použití

• jaký má obsah sušiny



  

Separace tuhé složky z digestátu po 
výrobě bioplynu

Separace tuhé složky z digestátu po 
výrobě bioplynu



  

Separace tuhé složky z digestátu po 
výrobě bioplynu

Separace tuhé složky z digestátu po 
výrobě bioplynu



  

Využití separátu pro hnojení 
spalování a stlaní

Využití separátu pro hnojení 
spalování a stlaní

1.Usušený separát bude využit jako 
hnojivo, v                 př ípadě , že ho nebude mo

žné využít z různých důvodů 
tímto způsobem, může být spalován. 

2.Podestýlka ze sypkého digestátu se 
využívá zejména u skotu.

3.Spalování je možné ve formě sypkého 
materiálu, nebo briket či pelet. 



  

Použití digestátů na zemědělskou půdu

• Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění 

pozdějších předpisů – limitní hodnoty rizikových prků

• Vyhláška č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv, ve 

znění pozdějších předpisů



  

Rozdělení digestátů dle použitých vstupních surovin

• Digestáty z BPS, kde vstupními surovinami jsou statková hnojiva a 

materiály rostlinného charakteru

• Digestáty z BPS, kde jednou ze vstupních surovin jsou odpady (Zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)

• Digestáty z BPS, kde jednou ze vstupních surovin jsou VŽP (Nařízení ES č. 

1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 

původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu)



  

Použití digestátů na zemědělskou půdu

• Pozornost aplikaci by měli věnovat zemědělci hospodařící ve 

zranitelných oblastech (cca 50 % zemědělské půdy) – např. omezení 

hnojení (zákazy

aplikace či omezení celkové dávky dusíku k plodinám)

• Omezení vyplývají z Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech



  

Skladování digestátů

• Tuhý digestát - připravený pro vlastní účely ze 

statkových hnojiv může být před jeho použitím uložen na 

zemědělské půdě nejdéle po dobu 24 měsíců

• Kapacita skladovacích prostor pro digestát musí 

odpovídat skutečné produkci digestátu



  

Způsob používání digestátů na

zemědělské půdě

• Nesmí dojít k přímému vniknutí či ke splachu hnojiva

do povrchových vod a na sousední pozemky

• Digestát, fugát - zapracování do půdy do 24 hodin

• Tuhý digestát - zapravení do půdy do 48 hodin



  

Zapravení digestátu do půdy



  

Zapravení digestátu do půdy



  

Zapravení digestátu do půdy



  

Zapravení digestátu do půdy



  

Zapravení digestátu do půdy



  

Zapravení digestátu do půdy



  

Zapravení separátu do půdy



  

Zapravení separátu do půdy



  

Zapravení separátu do půdy



  

Využití separátu pro hnojení i 
spalování

Využití separátu pro hnojení i 
spalování

1) Usušený separát bude využit jako hnojivo, v   
              případě, že ho nebude možné využít z 
různých důvodů tímto způsobem, bude 
spalován. 

2) Spalování je možné ve formě sypkého 
materiálu, 
nebo briket či pelet. 



  

Dvoustupňové energetické 
využití BRO

Dvoustupňové energetické 
využití BRO

"Dvoustupňové energetické využití BRO s 
minimalizací skládkovaného zbytku". 
Skládkovaný zbytek bude prakticky pouze anorganický popel.

1) První stupeň anaerobní digesce

2) Druhý stupeň výroba tuhého alternativního paliva



  

Příprava separátu pro dávkování do 
směsí

Příprava separátu pro dávkování do 
směsí



  

Briketovací lis HLS 50

Drtič zahradního odpadu Viking GE 220

Příprava rostlinné biomasy a výroba 
briket

Příprava rostlinné biomasy a výroba 
briket



  

Porovnání separátu s briketouPorovnání separátu s briketou



  

Brikety  s hmotnostním podílem dřevěné 
piliny separát  1:1 a 7:3

Brikety  s hmotnostním podílem dřevěné 
piliny separát  1:1 a 7:3



  

Briketa  s hmotnostním podílem dřevěné 
piliny separát  7:3

Briketa  s hmotnostním podílem dřevěné 
piliny separát  7:3



  

Briketa  s hmotnostním podílem dřevěné 
piliny separát  1:1

Briketa  s hmotnostním podílem dřevěné 
piliny separát  1:1



  

Briketa  s hmotnostním podílem seno 
separát  1:1

Briketa  s hmotnostním podílem seno 
separát  1:1



  

Brikety  s různým hmotnostním podílem 
biomasy a separátu

Brikety  s různým hmotnostním podílem 
biomasy a separátu



  

Palivářské vlastnosti tuhých biopaliv vyrobených ze separátuPalivářské vlastnosti tuhých biopaliv vyrobených ze separátu

Složení Jednotka 
Řepková 

sláma 
Pšeničná 

sláma 
Separát 

Separát a 
piliny 3:7 

Separát a 
piliny 1:1 

Separát 
BPS 

Utzenaich 
Hořlavina               

voda % hm. 7,85 6,4 9,53 8,08 9,14 2,31 

prchavá 
hořlavina 

% hm. 70,11 69,81 67,1 73,03 70,79 63 

neprchavá 
hořlavina 

% hm. 16,4 17,46 16,54 15,83 15,87 17,78 

popel % hm. 5,64 6,33 6,83 3,06 4,2 16,91 

C % hm. 43,64 43,04 38,45 45,25 43,78 41,73 

H % hm. 6,11 6,51 5,92 6,26 6,46 5,4 

N % hm. 0,84 0,72 1,58 < 0,1 0,77 2,45 

S % hm. 0,14 0,05 0,15 0,08 0,1 0,26 

O % hm. 35,64 36,89 37,37 37,14 35,42 30,4 

Cl % hm. 0,14 0,09 0,17 0,13 0,13 0,54 

spalné 
teplo 

MJ.kg-1 16,75 16,93 16,53 17,51 17,25 17,53 

výhřevnost MJ.kg-1 15,23 15,45 15,24 16,15 15,85 16,3 

Tavitelnost 
popela 

  
          

bod 
měknutí 

0C 1 050 800 1180 1180 1190 990 

bod tání 0C 1 300 1 020 1190 1185 1195 1010 

bod tečení 0C 1 300 1 050 1200 1190 1200 1030 

 



  

Pohled na spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 
8 kW a měřicí aparatura VÚZT s analyzátorem 

spalin GA 60

Pohled na spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 
8 kW a měřicí aparatura VÚZT s analyzátorem 

spalin GA 60



  

Schéma průběhu výroby plastického steliva z kejdy skotu 



  

Plastické stelivo z digestátu - separátuPlastické stelivo z digestátu - separátu



  

Plastické stelivo z digestátu - separátuPlastické stelivo z digestátu - separátu



  

Plastické stelivo z digestátu - separátuPlastické stelivo z digestátu - separátu



  

Plastické stelivo z digestátu - separátuPlastické stelivo z digestátu - separátu



  

Využití bioplynu v zemědělství - 
pohon vozidel

Využití bioplynu v zemědělství - 
pohon vozidel



  

Požadavky na úpravu bioplynuPožadavky na úpravu bioplynu

Požadavky na užitné vlastnosti zařízení pro úpravu 
bioplynu
Z výše uvedených údajů vyplývají následující požadavky na 
užitné vlastnosti zařízení.
CH4 ………………zvýšit obsah CH4 z 55 (40) % na min. 95 %
CO2 ………………snížit obsah CO2 z 33 (55) % na max. 2,5 %
H2S …………….. snížit obsah H2S z 1000 mg/m3 na max. 
10 mg.m-3

Vodní pára …….vodní páru snížit z 7 (10) % na max. 32 
mg.m-3

Předpoklad obsahu dalších prvků (dle průzkumu):
N2 …………………. max. 0,85 % (1,8 %)
O2 ………………… max. 0,3 % (vyhovuje ČSN)
CO2 + N2 + O2        → max. 5 %
2,5  + 2   + 0,5         →      CO2 max. 2,5 



    

Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynuÚprava bioplynu na kvalitu zemního plynu



  

Děkuji za 
pozornost
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