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Zemedelská bioplynová stanice Boretice9
Další vyuzití tepla a bioplynu 
Bioplyn jako velmi hodnotné energetické médium je vhodný zejména k výrobě elektřiny a  tepla. Dále je zde možnost čištění bioplynu na úroveň zemního plynu. Takto zpracovaný „biometan“  
je pak možno dále používat stejnými způsoby jako zemní plyn pro distribuci v běžném plynovém potrubí nebo jako stlačený plyn CNG, např. pro pohon zemědělských strojů a vozidel.

Využití tepla v technologii BPS  
Při produkci elektřiny v kogenerační jednotce (KJ) dochází také k významné produkci tepla  
z okruhů chlazení motoru, oleje, plnící směsi a výměníku tepla spalin. Produkce tepla je téměř tak 
velká jako produkce elektrická v kW. Zde v Bořeticích je to u jedné KJ jednotky 232 kW.  
Část takto produkovaného tepla je spotřebována pro vlastní provoz bioplynové stanice. 
Především k vytápění fermentoru a dofermentoru, kde je udržována konstantní fermentační 
teplota 41 °C. Využije se tak cca 10–30 % produkovaného tepla.

Využití tepla k vytápění objektů 
Provozovatelé bioplynových stanic mají nejen možnost, ale od roku 2012 i povinnost využít alespoň část produkovaného tepla pro další účely, 
především pro vytápění objektů mimo vlastní provozy bioplynových stanic. Možnosti využití tepla pak záleží na vhodných faktorech jako je 
místní poptávka po využití této energie, vývoj cen energií, vzdálenosti apod. 

•  Dodávka tepla do systémů centrálního zásobování teplem (CZT) je možná tehdy, je-li odběrné místo s dostatečnou spotřebou energie 
dosažitelné. Čím blíže se nachází odběrné místo od zdroje energie (kogenerační jednotky), tím nižší náklady představuje investice  
do vybudování teplovodní přípojky. Nejvýhodnější je vždy dodávka energie do centrální kotelny již existujícího systému CZT.  
Alternativní možností je pak rozvod bioplynu, kdy je KJ nainstalována co nejblíže odběrného místa.

•  Využití tepla v zemědělských areálech je nejčastější formou zužitkování energie, která vytápí a ohřívá vodu v administrativních budovách,  
halách pro chov zvířat, dílenských provozech, skladech apod. 

•  Častým a praktickým využitím tepla KJ je sušení. Zpravidla se jedná o sušky produktů rostlinné výroby, kdy je sušeno po sklizni obilí, řepka,  
nebo kukuřice. Provozy obhospodařující travní plochy zase ocení teplo k průmyslovému sušení sena. Provozy pracující se dřevem  
a dřevní hmotou zase potřebují teplo na sušení řeziva, i pilin a dřevní štěpky využitelných k výrobě pelet. 

•  Vytápění skleníků se děje buď za pomoci teplovzdušných jednotek s výměníkem voda-vzduch nebo instalací teplovodního otopného systému 
(stropní, stěnové, podlahové, radiátorové). Zajímavým je využití produkovaného CO2 ze spalování plynu v KJ, který rostliny využijí jako zdroj 
uhlíku. 

•  Uplatnění tepla v procesech čištění, mytí a sušení v potravinářském, chemickém, textilním nebo papírenském průmyslu, předehřev 
technologické vody pro parní systémy nebo ohřev technologické vody v průmyslových lázních a vanách.

•  Systém absorpčního chlazení může využít teplo i pro přeměnu v chlad. To pak zajistí chlazení, případně klimatizaci v budovách,  
obchodních centrech, nemocnicích, chladírnách ovoce a zeleniny, pro chlazení mléka, skladů potravin a v průmyslových provozech.

•  V neposlední řadě je možná instalace parní turbíny napojené na spalinový výměník KJ, která pak představuje doplňkový provoz výroby elektřiny. 

Čištění bioplynu a výroba biometanu 
Metan lze využívat jak ve formě stlačeného plynu  
(tlak min. 200 barů), tak ve zkapalněné formě (při teplotě -162 °C). 
Vysokotlaká varianta je v současnosti preferovanější variantou. 
Všechny tyto technologie využití metanu jsou plně vyvinuté  
a vyzkoušené. Vyčištěný a upravený biometan pak lze využít:

•  Jako standardní topné médium ve stávajících rozvodech 
zemního plynu nebo formou distribuce v podobě tlakových 
nádob pro lokální (domácí) použití

•  Jako motorové palivo v klasických benzínových motorech, 
pročež je zapotřebí instalovat speciální zásobník plynu  
a vstřikovací systém. Kromě možnosti přestavovat existující 
benzínová vozidla jsou na trhu již vozidla speciálně vyráběná 
s pohonem na metan. Toto palivo má nižší měrné náklady 
(s ohledem na energetický obsah), nízké emise, které vyhoví 
současným i budoucím emisním limitům, spaliny neobsahují 
oxid siřičitý SO2, snižuje hlučnosti o 50 % vně vozidel  
a o 60–70 % uvnitř. Negativem je zvýšení celkové hmotnosti 
aut, zpřísněná bezpečnostní opatření (garážování, opravy 
apod.), mírné snížení výkonu motoru a menší dojezd CNG 
vozidel oproti klasickým palivům.

Teplo a topení v bioplynové stanici 



www.agrikomp.czZemědělskou bioplynovou stanici vyprojektovala, 
postavila a provozuje společnost agriKomp Bohemia s. r. o.

Bohemia
Bohemia

Zemedelská bioplynová stanice Boretice

Naucná stezka zemedelskou bioplynovou stanicí Boretice 
Zemědělská bioplynová stanice byla v Bořeticích vybudována v roce 2011 nákladem brněnské firmy agriKomp Bohemia s. r. o. Naučná stezka procházející areálem stanice seznamuje návštěvníka 
s jednotlivými technologickými zařízeními a vybavením včetně specifik spojených s provozem. Je první stezkou svého druhu u nás, která se věnuje problematice provozu bioplynových stanic 
v rámci výroby energií z obnovitelných zdrojů.

Funkce bioplynové stanice Bořetice 
Stanice slouží pro účinné zpracování druhotných produktů živočišné výroby (drůbežího trusu a prasečí kejdy) a cíleně pěstovaných 
plodin (kukuřičné siláže). Vstupní biomasa je ve fermentačních jímkách (fermentoru a dofermentoru) zpracovávána fermentací 
(kvašením). Vznikajícím meziproduktem je bioplyn, použitý k pohonu kogeneračních jednotek. Výstupem z provozu kogeneračních 
jednotek je elektrická energie prodávaná do rozvodné sítě, a teplo, které je využito k vytápění fermentoru a dofermentoru.  
Dále je plánováno k vytápění drůbežárny, kancelářských a provozních budov ZD Bořetice a penzionu. Konečným produktem 
fermentace je prokvašená hmota (digestát), používaná jako ekologické a hodnotné hnojivo.

Výkonnost bioplynové stanice 
Bioplynová stanice zpracuje ve svém provozu denně:
• 5,00 t prasečí kejdy   
• 6,85 t drůbežího trusu 
• 26,30 t kukuřičné siláže 
• 3,00 m3 vody

Biomasa je ve fermentačních nádržích zadržena 48 dní ve fermentoru a 57 dní  
v dofermentoru. Celkový čas dvoustupňové anaerobní fermentace v bioplynové stanici 
je tedy 105 dní.. Ročně vyprodukuje fermentační proces bioplynové stanice  
cca 11 735 t digestátu, který je dále separován na tekutý fugát (cca 86 % objemu) a tuhý 
separát (cca 14 % objemu). Po té je zfermentovaná hmota (digestát) přečerpána do 
skladovací jímky. Zfermentováním 38 t biomasy denně je vyrobeno 6 844 m3 bioplynu, 
tj. stanice s nepřetržitým provozem vyprodukuje za rok 2 500 000 m3 bioplynu. Spálení 
vyprodukovaného bioplynu v kogeneračních jednotkách vyrobí ročně 5 900 000 kWh 
elektrické energie. Takový objem vyprodukované elektřiny pokryje průměrnou roční 
spotřebu 2 360 domácností. Což by stačilo na celý region Modré hory dohromady! 
Kromě toho je ročně vyprodukováno 5 500 000 kWh tepla.

Skladba areálu bioplynové stanice 
Bioplynová stanice se skládá z 
• nové vstupní betonové jímky o celkovém využitelném objemu 143 m3,
• příjmového boxu s objemem 938 m3, 
•  zakryté a zateplené betonové kruhové nádrže – fermentoru, o průměru 22 m a výšce 6 m, s celkovým pracovním objemem 1 970 m3, 
•  zakryté a zateplené betonové kruhové nádrže – dofermentoru o průměru 24 m a výšce 6 m, s pracovním objemem 2 340 m3, 
• otevřené skladovací jímky o průměru 34 m a výšce 8 m, o celkové skladovací kapacitě 7 080 m3,
• výrobny elektrické energie se strojovnou kogeneračních jednotek, 
• nové trafostanice,
• tříkomorového silážního žlabu,
• a potřebné infrastruktury.

Bioplynová stanice navazuje na stávající okolní objekty areálu ZD Bořetice a je umístěna v nejvzdálenějším možném prostoru od bytové výstavby v obci, i administrativní budovy 
v areálu, navíc jsou navrženy veškeré možné technologie na ochranu životního prostředí. Stavba je v souladu s požadavky obecní správy na výstavbu a její umístění vychází  
z územního plánu obce Bořetice.

Půdorys bioplynové stanice s vyznačením rozmístění informačních panelů v areálu
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