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         Řešení projektu představuje návrh a výrobu prototypu koncepčně zcela 

nové kogenerační jednotky.  Spočívá v použití jednohřídelového 

turbosoustrojí, kde je kompresorem stlačený vzduch ve výměníku, tvořícím 

součást spalovací komory energoplynu ohříván až na teplotu 850
o
C a 

následně expandován ve dvoustupňové expanzní turbině. Z turbiny 

vystupující vzduch s teplotou cca 450oC je využit pro zplyňování a spalování.  

Energoplyn se v tomto případě nemusí před spalovací komorou chladit ani 

čistit od dehtů prachu. Pro energetické využití energoplynu v tomto projektu 

bude PBS modifikovat turbogenerátorovou jednotku NETZ PBS a.s. Velká 

Bíteš. Navrhovaná zplyňovací jednotka bude vycházet z modifikace 

zplyňovací jednotky GEMOS, která bude přizpůsobena procesně i kapacitně 

k specielně vyvinuté spalovací komoře s výměníkem spaliny, - stlačený 

vzduch. Předpokládaný elektrický výkon v tomto systému bude 75 kWe .a 

tepelný 300 kWt Velkou výhodou turbosoustrojí je skutečnost, že turbína 

pracuje s horkým vzduchem, nikoliv se spalinami, což má velmi pozitivní vliv 

na její životnost. Turbosoustrojí bude řízeno špičkovým řídicím systémem. 

Surovinou bude biomasa – dřevní štěpka, postupně i tříděný tuhý odpad. 

Pilotní jednotka jeve fázi dokončování projektové dokumentace a buse v roce 

2010 postavena a testována skládce komunálního odpadu firmy Ekologie 

s.r.o. v Lánech.    

       Technologie a návrh provozní jednotky na suchou fermentaci biomasy a 
tříděného biodegradabilního substrátu s výrobou elektřiny pomocí motoru. 
Výstupem projektu bude výstavba a uvedení do provozu pilotního zařízení 
bioplynové stanice s kapacitou pro jednotky s výkonem 25 kWe  pro 
kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie pomocí kogeneračních 
jednotek.  Zařízení pro fermentaci bude zajišťovat ATEKO a.s. Hradec 
Králové, kogenerační jednotky TEDOM CHP s.r.o.  Hořovice.  Nový 
technologický postup fermentace proti užívané mokré cestě bude postup 
výhodnější pro zpracování komunálních odpadů, postup s výrazně nižšími 
provozními náklady. Pilotní jednotka bude jednak pro výzkum, jednak 
vyprodukuje elektřinu. Hlavním cílem výzkumu a vývoje bude optimalizace 
procesu, hledání vhodných poměrů různých odpadů i s kombinací 
zemědělské biomasy pro proces suché anaerobní fermentace. Cílem je 
výrazná minimalizace množství odpadů ke skládkování. Půjde o zavedení 
technologie, která ve zpracování bio odpadů dosud nemá v ČR provozní 
realizaci. Úspěšný výzkum přispěje urychlení realizace dalšího možného 
směru získávání energie z obnovitelných zdrojů a snížení množství 
skládkování odpadů s možným vývojem skleníkových plynů. Konečným 
cílem budou podklady pro výstavbu provozní biostatice s výkonem cca 500  
kWe. Pilotní jednotka je ve fázi dokončování projektové dokumentace a 
bude v roce 2010 postavena a testována na skládce komunálního odpadu 
AVE Čáslav.      
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