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Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů  

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a 

provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, 

odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou 

problematiku základní informace o možnostech kombinace výroby bioplynu a 

hydrotermální karbonizace bioodpadů. Tyto možnosti jsou hodnoceny na základě 

zpracování kumulované energetické náročnosti pro výše uvedené kombinované procesy 

a jeho srovnání s konzervativní produkcí bioplynu na příkladu bioplynové stanice s 

instalovaným elektrickým výkonem 800 kW. Součástí metodiky je hodnocení potenciálu 

využití termotlakové hydrolýzní jednotky jako zařízení pro hydrotermální karbonizaci 

digestátu a jiných odpadů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností, zejména z hlediska 

uplatnění v zemědělství jako kvalitních substrátů pro zúrodnění půd a za účelem 

sekvestrace uhlíku do půdy. 

Klíčová slova: výroba bioplynu; zbytky po anaerobní fermentaci; digestát; čistírenský kal; 
hydrotermální úprava bioodpadů; biouhel; hydrouhel; energetická bilance 

 

The possibilities to combine biogas production  

and biowaste hydrothermal carbonization 

The objective of the methodology is to provide to farmers, agricultural consultants, 

owners and operators of biogas plants, to biowaste producers and processors, to experts 

in the field of soil reclamation and melioration, to investors and other interested parties 

on the concerned issues, the basic information about the potential at the combination of 

biogas production and biowaste hydrothermal carbonization. These options are 

evaluated on the basis of processing at accumulated energy intensity for the above 

combined processes and its comparison with conservative biogas production using the 

example biogas plant with installed electrical capacity of 800 kW. Part of the 

methodology is guided to evaluate the potential use of thermo- pressure hydrolysis unit 

as a device for digestate hydrothermal carbonization and other wastes in order to 

improve their performance, particularly in terms of employment in agriculture as high-

quality substrates for soil fertilization and for the purpose of soil carbon sequestration. 

Keywords: biogas production; residues from anaerobic fermentation; digestate; sewage; 

biowaste hydrothermal treatment; biochar; hydrochar; energy balance. 
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I. CÍL METODIKY 

 Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, 
majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům 
bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším 
zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech 
kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. Doposud 
v České republice podobná metodika zpracována nebyla. Tyto možnosti jsou 
hodnoceny na základě zpracování kumulované energetické náročnosti pro 
výše uvedené kombinované procesy a jeho srovnání s konzervativní produkcí 
bioplynu na příkladu bioplynové stanice s instalovaným elektrickým výkonem 
800 kW. Součástí metodiky je hodnocení potenciálu využití termotlakové 
hydrolýzní jednotky jako zařízení pro hydrotermální karbonizaci digestátu a 
jiných odpadů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností, zejména z hlediska 
uplatnění v zemědělství jako kvalitních substrátů pro zúrodnění půd a za 
účelem sekvestrace uhlíku do půdy.  

Metodika je určena širokému okruhu uživatelů. Může sloužit k zásadním 
strategickým rozhodnutím pro zpracování odpadů z bioplynových stanic (BPS) 
a čistíren odpadních vod (ČOV) na přípravky využitelné pro zúrodnění 
zemědělských a ostatních půd a pro provedení rekultivací. Metodika také 
může posloužit jako podklad pro úpravu technických zařízení, technologických 
postupů i jako materiál pro výuku na středních zemědělských školách, 
univerzitách se zemědělským zaměřením nebo zemědělským poradcům. 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY A VÝSLEDKY 
VYUŽITELNÉ V PRAXI 

1. Úvod. 

1.1. Celkový přehled 

V posledních deseti letech jsme byly svědci obrovského boomu výstavby 
bioplynových stanic (BPS) v České republice (ČR). Dle statistiky Ministerstva 
průmyslu a obchodu (MPO) ČR jejich podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie (OZE) dosáhl v roce 2014 25 %, přičemž podíl  OZE na celkové 
produkci elektřiny dosáhl cca 11,2 %. Dle údajů České bioplynové asociace je 
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v současné době v ČR cca 500 bioplynových instalací (BPI) s výkonem 
392 MWel a produkcí blížící se 2,3 TWh za rok, přičemž cca 70 instalací 
z tohoto počtu je určeno pro kogenerační výrobu elektřiny ze skládkového 
plynu. Zbytek jsou bioplynové stanice (BPS) různého typu, přičemž naprostá 
většina jsou zemědělské BPS. Dle počtu BPI a jejich výkonu se ČR zařadila na 
pozoruhodné páté místo v Evropě za Německem, Itálií, Švýcarskem a Francií, 
přičemž předběhla Rakousko a Velkou Británii.  

Při spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách BPS produkují teplo a 
elektřinu v poměru cca 50 : 50. Elektřina je částečně používána na pohon 
energetických jednotek bioreaktorů a její větší část je prodávána do rozvodné 
sítě. S využitím tepla produkovaným v kogeneračních jednotkách bioplynových 
stanic je vždy problém, jeho menší množství cca 25 až 30 % je využíváno k 
vytápění provozních budov a fermentorů a pro zbývající množství se hledá 
alternativní využití například pro vytápění obcí, pokud nejsou vytápěné objekty 
příliš vzdálené. Dalšími alternativami jsou například vytápění bazénu, sušení 
řeziva, sušení obilí, dřevní štěpky a další. Nejvhodnějším řešením jsou 
přidružené technologie, které využijí přebytky tepla pro nové produkty s vyšší 
přidanou hodnotou. 

Jednou z vhodných možností je kombinace výroby bioplynu s 
hydrotermální karbonizací (HTK) bioodpadů, především digestátů BPS nebo 
vyhovujících obsahem rizikových prvků kalů čistíren odpadních vod (ČOV), tj. 
odpadních produktů anaerobní fermentace. Takové řešení je obzvlášť vhodné 
pro BPS mající problémy s odbytem digestátů. Kvůli vysokému obsahu 
vlhkosti, která dosahuje obvykle 74-80 % u separovaných a 86-92 % u 
původních digestátů, nejsou tyto produkty vhodné pro transport na velké 
vzdálenosti. Technologie HTK umožňují přeměnit digestáty (rovněž jako další 
podobné bioodpady s vysokou vlhkostí) na uhlofikované produkty neboli uhlí 
podobné hmoty s významně vyšší sušinou (60-85%), vyšším podílem uhlíku a 
vyšší výhřevností. Takové produkty jsou transportabilní na velké vzdálenosti a 
mohou být využity jako substráty pro zúrodnění půd nebo jako biopaliva.   

Kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů 
umožňuje významně zvýšit efektivitu BPS využitím přebytkového tepla a 
současně výrobu a distribuci nových produktů s vyšší přidanou hodnotou, a 
navíc řeší problémy se zužitkováním odpadních produktů procesu anaerobní 
fermentace. Na všestranné hodnocení možností takové kombinace technologií 
BPS a HTK je i nasměrována tato metodika.  
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1.2. Základní způsoby využití digestátů BPS a související problémy  

V současné době nejrozšířenějším způsobem likvidace fermentačních 
zbytků z anaerobních technologických procesů, zejména digestátů z 
bioplynových stanic a anaerobně stabilizovaných kalů z čistíren odpadních 
vod, je jejich aplikace do půdy, která je zdůvodněna snahou o využití hnojivých 
složek těchto zbytků. S ohledem na ekonomické úvahy se aplikace 
fermentačních zbytků obvykle soustřeďuje v blízkosti jejich zdrojů, což má za 
následek lokální využití vyšších a často i nadměrných dávek. Proto se v 
poslední době množí zprávy zemědělců a odborníků o škodlivém působení 
aplikace fermentačních zbytků na úrodnost půdy a výnosy zemědělských 
plodin.  

Příčin tohoto jevu je očividně několik, ale jako hlavní lze uvést následující:  

1) nedostatečná biologická stabilita zbytků anaerobní fermentace, 
zejména z hlediska potřeby oxidace, což může mít za následek potlačení 
činnosti saprofytických půdních aerobních mikroorganizmů;  

2) nepříznivé hydrofyzikální vlastnosti fermentačních zbytků, zejména 
jejich mazlavá, lepkavá kašovitá konzistence, následkem čehož může dojít na 
poměrně dlouhou dobu k ucpání půdních pórů a tím k zhoršení 
hydrofyzikálních vlastností a struktury půdy.  

Proto je žádoucí vyvinout nové způsoby úpravy a použití zbytků 
anaerobní fermentace, které odstraní nebo alespoň zmírní uvedené 
nedostatky.  

1.3. Základní popis technologie a produktů hydrotermální karbonizace 

Technologie hydrotermální karbonizace (HTK) slouží pro  vysokotlakou 
hydrotermální úpravu biomasy a bioodpadů v uzavřeném systému bez 
přístupu vzduchu a často s použitím katalyzátorů za účelem produkce uhlí 
podobné hmoty, které jsou často nazývány biouhlem. Obecně pojem uhel 
(anglicky „char“) zahrnuje za malého nebo žádného přístupu vzduchu a 
vysokých teplot (min. 160 °C, max. cca 750 °C) zuhelnatělé organické látky jak 
přírodního tak umělého původu. Ten se svou strukturou i dalšími vlastnostmi 
značně liší od uhlí (anglicky „coal“), V případě zuhelnatění biomasy se jedná o 
biouhel (anglicky „biochar“). Biouhel je získáván především jako tuhý produkt 
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pyrolýzy biomasy, proto ho lze rovněž nazývat pyrolýzní uhel. Další možností 
pro efektivní výrobu uhlí podobné hmoty neboli biouhlu je vysokotlaká 
hydrotermální úprava biomasy (event. bioodpadů) v uzavřeném systému bez 
přístupu vzduchu a často s použitím katalyzátorů, která v poslední době 
získala název hydrotermální karbonizace (česká zkrátka HTK, angl. zkratka 
HTC). Aby se takto vzniklý biouhel odlišil od ostatních, byl v zahraniční 
literatuře zaveden nový termín - anglicky „hydrochar“, česky „hydrouhel“.  

Obecně lze říct, že hydrotermální karbonizace (HTK) je proces 
zušlechťující biomasu a zejména bioodpady na látku podobnou hnědému uhlí, 
která může posloužit jako biopalivo. Také se uvažuje o jejím uplatnění jako 
pomocné látky umožňující sekvestraci uhlíku. Možnost tohoto uplatnění byla 
motivována objevením tzv. "terry prety" antropogenně pozměněné půdy 
tropických oblastí Ameriky (Laser et al., 2002; Sombroek et al., 2004; Glaser, 
B., 2007), která vznikla přidáním pyrolytického uhlu.  

Hydrotermální způsob zpracování bioodpadů vyvolal v posledních letech 
velký zájem odborníků z celého světa, především v rámci nových projektů 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (viz např. Titirici et al., 2007, 2012; 
Funke A, Ziegler F., 2009). Dle těchto autorů HTK proces zpracování biomasy 
je energeticky příznivější ve srovnání s tradiční pyrolýzou, protože využívá 
mírnější podmínky, nepotřebuje předchozí sušení surovin a je exotermický a 
proto energeticky přispívá k zásobení až 1/3 celkové energie potřebné k 
dokončení procesu HTC. Navíc se ušetří významné množství energie tím, že 
se suroviny při HTC úpravě biomasy nemusí předběžně vysušit, což 
představuje 2 až 2,5 násobně větší potřebu energie, než jí spotřebujeme při 
ohřevu vodní suspenze biomasy do reakční pozice. Další výhodou HTC oproti 
pyrolýze jsou významně menší ztráty uhlíku a skoro žádná produkce 
škodlivých emisí a dehtů (Libra et al., 2011; Titirici et al, 2012). Nesmíme 
opomenout také možnost výroby pomocí technologie HTC biouhelnatých 
tuhých biopaliv s vysokou koncentrací uhlíku a tím i energie, příznivých 
z hlediska jejich logistiky.  

Historie objevu principu hydrotermální karbonizace je více než sto let 
stará. Počátkem 20. století se pokusil Bergius (1913) popsat tímto způsobem 
vznik uhlí. V posledních dvaceti letech pozorujeme obnovení zájmu o tento 
postup. V roce 2007 byla hydrotermální karbonizace představena veřejnosti 
jako možná metoda omezení stoupající koncentrace atmosférického oxidu 
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uhličitého (Titirici et al., 2007). Součastné vědecké poznatky o procesu 
hydrotermální karbonizace biomasy a v literatuře popsané nejdůležitější 
produkty a reakční mechanizmy souhrnně znázorňuje schéma  č. 1.  

 

Schéma 1. Reakční schéma hydrotermálního odbourávání biomasy  
a v literatuře popsané nejdůležitější produkty a reakční mechanizmy 

(zobrazení HTK produktu podle Chutnapum a Matsumura, 2009, upraveno dle výsledků 
Chuntanapum a Matsumura 2010; Oefner et al., 1992; Funke 2012; Toor et al., 2011; 
Zeitsch, 2000). 

 

Aplikací biouhlu lze díky jeho vysoké chemické odolnosti velmi efektivně 
vyřešit potřebu snížení emisí CO2 sekvestrací (ukládáním) uhlíku do půdy 
(Lehmann, J., 2007b; Sevilla et al, 2011). Biouhel, kromě jeho potenciálně 
dlouhé rezidentní doby v půdním prostředí, má další výhodu ve zvýšení 
úrodnosti půdy (Glaser et al., 2002) a stimulaci klíčových rhizobiálních 
mikroorganizmů (Warnock et al., 2007), což zlepšuje podmínky pro růst rostlin 
a přispívá k udržitelnému obhospodařování půd (Glaser, B., 2007; Lehmann, 
2007a,b). Dle některých výzkumů (Titirici et al., 2012; Wang et al., 2012) jsou 
biouhelné sorbenty schopné na sebe vázat těžké kovy a rezidua organických 
cizorodých látek, čímž omezují jejich vstup do rostlin. Proto se mohou stát 
biouhly a jim podobné látky výborným základem pro výrobu přípravků 
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s vysokými sorpčními vlastnostmi, které jsou perspektivní pro použití 
v zemědělství, a to především ve formě tzv. pomocných půdních přípravků.  

V této publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného 
především na digestáty bioplynových stanic (BPS), popřípadě kaly čistíren 
odpadních vod (ČOV) jako odpadní produkty ze zařízení často produkujících 
zbytkové teplo, využitelné pro realizaci hydrotermální úpravy těchto odpadů. 
Podobné odpady jsou často obtížně likvidovatelné a obsahují velké množství 
vody, což ztěžuje logistiku nakládání s nimi. Proto jsou velmi vítány nové 
přístupy a technologie pro zpracování a zužitkování mokrých a tekutých 
bioodpadů, mezi které lze zařadit rovněž hydrotermální karbonizaci. 

 

2. Základní popis objektu, metodiky a výsledků ekologicko-
energetické analýzy BPS a HTK technologií  

Možnosti kombinace BPS a HTK technologií, tj. výroby bioplynu na BPS 
s hydrotermální karbonizací bioodpadů pomocí zařízení pro termo-tlakovou 
hydrolýzu (úpravu) bioodpadů, je hodnocena pomocí aplikace ekologicko-
energetické analýzy. V této kapitole následuje popis objektu výzkumu, 
použitých metodických postupů a souhrnných výsledků takové analýzy.   

2.1. Popis BPS Ahníkov použité jako vzor pro ekologicko-energetickou 
analýzu 

Bioplynová stanice Ahníkov je komunálního typu a je dle specifikace 
investora určena pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a cíleně 
pěstované biomasy. Vstupní biomasa je specifikována s ohledem na 
požadovaný výkon 0,6 + 0,2 MW. Navržená bioplynová stanice vychází z 
osvědčeného konceptu dvoustupňové mokré anaerobní fermentace 
provozované v termofilním režimu. Je navržen 1x železobetonový fermentor s 
plynojemem 600 m3 o objemu 2 661 m3, sériově řazený dofermentor 2 661 m3 
s plynojemem 600 m3, membránovou střechou krytý koncový sklad tekutého 
fugátu s celkovou skladovací kapacitou min. 10.500 m3.  

Vybavení všech fermentačních nádrží plynojemy zaručuje jejich 
samostatný provoz v případě vzniku problémů či oprav a údržby zařízení a je 
významným bezpečnostním prvkem, neboť při poruše jednotlivých částí chod 
stanice nemusí být přerušen. Dávkování pevné zemědělské biomasy (trávy, 
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kukuřice, GPS obilovin, podestýlky apod.) je řešeno integrovaným drtičem. 
Dávkování tekutých materiálů nevyžadujících hygienizaci je řešeno potrubím z 
příjmové jímky 150 m3 vybavené nádrží pro příjem kalů s vynášecím 
dopravníkem. 

 

 

Obrázek 1. Bioplynová stanice Ahníkov fy Wekus spol. s r.o. 

Zařízení na výrobu bioplynu je postaveno na technologii anaerobní 
fermentace mokrou cestou pro zpracování následujících typů zemědělské 
biomasy a bioodpadů: 1) drůbeží podestýlky; 2) kukuřičné siláže; 3) slámy; 4) 
jatečních odpadů; 5) kuchyňských odpadů; 6) GPS (zemědělské plodiny, které se 
sklízí v celku, např. žito, oves včetně zrna apod.); 7) čerstvého pokosu trávy; 8) 
čistírenských kalů aktivních (většinou kaly tekuté, obsah sušiny od 10 do 25 %, 
energeticky nevydané, tj. neprošly metanizací, a proto vlastní využití na bioplyn 
vykazuje až dvojnásobnou výtěžnost vůči např. prasečí kejdě, která se jinak 
běžně využívá v BPS); 9) čistírenských kalů stabilizovaných (kaly s obsahem 
sušiny od 25 %, jedná se o kaly, které se již energeticky vydaly, cca na 70,0 % 
(většinou bioplynová stanice na ČOV).  

Využití stabilizovaných kalů ČOV na bioplyn samo o sobě není tedy již tolik 
efektivní, ale přesto mohou být využívány v rámci vsázky do BPS, a to zejména 
jako chladící médium (pro materiál vycházející z TTH, který má teplotu cca 130 – 
180°C a musí se urychleně zchladit na 70°C. 
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Dále jsou epizodicky používány lihovarnické výpalky, výpalky z MEŘO a 
lanolinové kaly. Jedná se o velmi kvalitní materiály k produkci bioplynu. O jejich 
dodávkách na základě předběžného souhlasu obou stran (původce α investor) 
probíhá jednání ohledně smluv a zejména data odběru. Lze předpokládat, že 
jejich celková hodnota bude představovat max. 50 % vsázky do BPS, dle 
podmínek stanovených technologem BPS. 

Unikátnost BPS Ahníkov spočívá v tom, že je zde použita velkokapacitní 
technologická jednotka Termo-Tlakové Hydrolýzy (TTH), která zajišťuje 
maximalizaci produkce tvorby bioplynu ze zpracovávaných surovin. 

 

 

Obrázek 2. Detail jednotky termotlakové hydrolýzy BPS fy Wekus spol. s r.o. 

Technologický celek BPS Ahníkov se skládá z následujících částí: 

• zařízení na příjem surovin včetně TTH linky 

• fermentační nádrže 

• uskladňovací nádrž na digestát, 

• strojovna kogeneračních jednotek s příslušenstvím 

• prostory pro odvoz digestátu  

• skladovací prostory pro konzervovanou kukuřici 

• soubor technologických zařízení potřebných pro distribuci elektrické 
energie do distribuční sítě a elektrickou výbavu BPS 
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V hale TTH jsou přijímány a zpracovávány veškeré vstupní suroviny pro 
výrobu bioplynu. Zařízení termotlakové hydrolýzy je vytápěno odpadním teplem 
z BPS pomocí tepelného výměníku, případně je při nedostačující teplotě páry 
v kotli spalován přímo i vyprodukovaný bioplyn. Hala TTH je prostorově dělená 
na provoz čisté části, provoz nečisté části – příjem VŽP a stání pro nákladní 
automobil s tažnou cisternou. Vlastní hala je tvořena skeletem z oceli, 
opláštěná PUR panely tl. 100 mm, stejně tak vnitřní příčky jsou z PUR panelů. 
Na západním štítě haly je zděný dvoupodlažní přístavek se sociálním 
zázemím, rozvodnou NN s centrální obslužnou a kancelářemi. 

2.2. Výpočet kumulované energetické náročnosti v rámci ekologicko-
energetického auditu. 

Za účelem provedení ekologicko-energetické bilance (auditu) 
posuzovaných technologií na zpracování a využití bioodpadů, zejména 
produkujících energie (např. BPS, ČOV apod.), se v poslední době v Německu 
rozšířil metodický postup na základě stanovení a hodnocení tzv. kumulované 
energetické náročnosti (IINAS, 2015). Při bilancování energetických toků 
v systému se podobně jako v účetnictví porovnávají přijatá a vydaná množství 
energie. Aby nebyly vypočítané hodnoty zatíženy příliš velkou chybou, je 
důležité přesné stanovení tzv. bilanční hranice. Pro limitované odhady mohou 
být bilanční hranice dostatečně přesně stanoveny. Je-li stanovena bilanční 
hranice, mohou být sumarizovány všechny faktory vlivu a může být vypočítána 
kumulovaná energetická náročnost. Ta zohledňuje veškerou primární 
energetickou náročnost spojenou s výrobou, využitím a odstraněním nějakého 
výrobku nebo služby. Pro výrobu elektrické energie musejí být zohledněny 
energie potřebné například k přípravě paliva, výstavbě a provozu 
energetického zdroje a rovněž i likvidace vyprodukovaných odpadů.  

Kumulovaná energetická náročnost (KEN) pro produkci elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů se skládá z podílu energií neobnovitelných a podílu 
energií obnovitelných. V oblasti biomasy je obnovitelný podíl vyjádřen jako 
podíl sluneční energie přijímaný rostlinami a neobnovitelný podíl se skládá 
například ze spotřeby nafty nutné pro pěstování, sklizeň anebo energie nutné 
na výrobu oceli používané v bioplynové stanici. Díky tomu, že je sluneční 
energie k dispozici bez energie potřebné pro její přípravu a energetické rostliny 
jsou zařazené jako CO2 neutrální, je při porovnávání obnovitelných a 
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neobnovitelných energetických nosičů ve vztahu k využití fosilních zdrojů pro 
výpočet KEN zohledněn pouze podíl neobnovitelné energie nutné k výrobě a 
využití této biomasy. 

2.3. Souhrnné provozní parametry BPS Ahníkov za rok 2014 

Pro modelovou studii kumulované energetické náročnosti výroby bioplynu 
BPS Ahníkov byl zvolen ročník 2014 jako poslední uzavřené období 
s dostupnými celoročními výsledky jednotlivých parametrů umožňujících 
provést jejich souhrnné hodnocení. 

V roce 2014 bylo v bioplynové stanici vyprodukováno celkem 1 660 000 
m3 normovaného bioplynu s průměrnou koncentrací metanu 51,2 %, což 
znamená produkci metanu 849 920 Nm3. Z tohoto množství pak bylo 
vyprodukováno ve dvou kogeneračních jednotkách 600 a 200 kW celkem 
4 097,534 MWh, což odpovídá při práci 355 dní v roce a skutečném výkonu 
580 kW a 180 kW účinnosti 63,28 %.  

Při energetickém obsahu 1 m3 metanu 9,97 kWh by byla teoretická 
produkce 8 474,5 MWh energie. Z tohoto množství bioplynu pak bylo 
vyprodukováno celkem 4 097,534 MWh elektrické energie, což odpovídá 
poměru elektrická a tepelná energie cca 1:1,1.   

Prodáno pak bylo 3 429,589 MWh, vlastní spotřeba elektrické energie pak 
činila 667,945 MWh za rok. Stopové podíly sultánu a vodíku nebyly 
energeticky zohledněny.  

K produkci tohoto množství bioplynu bylo v roce 2014 využito 41 024,73 
tun surovin v původní hmotnosti. V sušině pak činí hmotnost vsázky do 
fermentoru 4 887,36 tun. Portfolio substrátů využívaných pro produkci 
bioplynu v analyzovaném roce 2014 je uvedeno v následující tabulce č. 1.  

Údaje v tabulce jsou seřazeny dle významu jednotlivých surovin 
v celkovém mixu. Hlavní složkou mixu je kukuřičná siláž s hodnotou 48,3 % 
podílu sušiny této suroviny na celkovém množství surovin. Na druhém místě 
s hodnotou 14,4 % jsou kaly ČOV. Následují hovězí hnůj a olej s hodnotami 
11,9 % a 11,6 %. Rostlinná biomasa (bez kukuřice) činí v souhrnu 11,1 %, 
podíl jednotlivých druhů rostlinné biomasy se pohybuje v rozmezí od 1,4 % u 
slámy obilovin do 4 % u trávy. Ostatní suroviny (celkem 9 položek) měly podíl 
nižší než 1 %. Průměrná výtěžnost normovaného metanu souhrnného mixu 
celoroční dodávky vstupních surovin činí v přepočtu 20,7 m3 z 1 tuny 
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původních surovin neboli 174 m3 z 1 tuny sušiny surovin. Průměrná sušina 
celkového mixu surovin činí 12 %.  

Tabulka 1. Substráty využívané k produkci bioplynu v roce 2014  
v původní hmotnosti a sušině 

Vlastní  Dodava- 
telský  

Celkem  V sušině Podíl surovin 
na celk. mixu, Substráty  

t t t t % suš. 
Kukuřice  6 743,78 0,00 6 743,78 2 360,32 48,29 
Kaly  0,00 28 147,62 28 147,62 703,69 14,40 
Hovězí hnůj 0,00 2 530,08 2 530,08 581,92 11,91 
Jedlý olej  0,00 568,62 568,62 568,62 11,63 
Tráva  685,98 408,69 1 094,67 197,04 4,03 
Vojtěška  586,06 0,00 586,06 105,49 2,16 
GPS 269,34 0,00 269,34 94,27 1,93 
Seno  91,48 0,00 91,48 77,76 1,59 
Sláma   43,84 34,74 78,58 66,79 1,37 
BRO kuchyň 0,00 185,96 185,96 33,47 0,68 
Brambory  0,00 125,02 125,02 31,25 0,64 
Drůbeží hnůj 0,00 116,32 116,32 29,08 0,60 
Slunečnice  104,86 0,00 104,86 18,87 0,39 
VŽP 0,00 24,00 24,00 7,20 0,15 
Pšenice  22,40 0,00 22,40 4,03 0,08 
Mláto  0,00 17,39 17,39 3,48 0,07 
Močůvka  0,00 313,37 313,37 3,13 0,06 
Ječmen  5,18 0,00 5,18 0,93 0,02 
Celkem  8 552,92 32 471,81 41 024,73 4 887,36 100,00 

 

2.4. Bilancování produkce bioplynu energie 

2.4.1. Úrovně bilancování 

V rámci této modelové studie byl do bilance zahrnut provoz a dodávka 
substrátů do bioplynové stanice nejprve bez uplatnění systému TTH a 
následně s modelem hydrotermální karbonizace (HTK). Díky tomu, že nebylo 
možné zjistit přesné množství stavebních materiálů a pracovních operací 
použitých při výstavbě nebyly tyto do bilance zahrnuty. 

Substráty pocházely jednak ze zemědělské výroby, kde byla rovněž 
uplatněna bilance energií na produkci hnojiva a ochranných prostředků i 
energie potřebná pro založení porostu, jeho sklizeň, dopravu a uskladnění. Do 
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bilance nebyla zahrnuta energie potřebná na výrobu zemědělských strojů, 
zařízení a infrastruktury zemědělských podniků neboť nebyly používány pouze 
pro produkci substrátů pro bioplynovou stanici. Energie uplatňovaná pro 
přípravu substrátů dosahovala v celkové energetické bilanci produkce bioplynu 
pouze hodnot nepřevyšujících jedno procento.  

Pro ostatní substráty zahrnující vedlejší produkty ze zemědělství, 
potravinářství a zpracování odpadů, byly do kalkulací zahrnuty pouze jejich 
dopravní náklady, neboť jako odpady vznikají v jiném bilančním řetězci. 

Z hlediska životnosti BPS Ahníkov jsme vycházely z předpokládaných 20 
let, které jsou uváděny v předpisech Evropského společenství.  

2.4.2. Příprava substrátů pro produkci bioplynu 

V roce 2014 byly v bioplynové stanici využívány tyto typy substrátů: tráva, 
sláma, seno, vojtěška, GPS obilovin, slunečnice, ječmen, pšenice, kukuřice, 
brambory, čistírenské kaly, drůbeží podestýlka, hnůj, vedlejší živočišné 
produkty, biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a mláto. Pro tyto substráty 
námi byly zjištěny dopravní vzdálenosti a laboratorně průměrná sušina a 
energetická výtěžnost, které jsou uvedeny v následující tabulce číslo 2. Údaje 
v tabulce jsou seřazeny dle významu jednotlivých surovin v celkovém 
produkce bioplynu a potažmo energie.  

Celková modelová produkce metanu a tím i energie vykazuje výbornou 
shodu se skutečnou produkcí v roce 2014, konkrétně 915 tisíc Nm3 dle 
laboratorních stanovení výtěžnosti metanu vynásobených evidovaným 
množstvím surovin proti 850 tisíc Nm3 metanu dle provozních hodnot, což 
znamená 93 % shodu. Nižší o 7 % provozní hodnoty roční produkce metanu 
ve srovnání s modelovými jsou na základě laboratorních měření přípustné a 
znamenají mírné ztráty. Příčinou ztrát mohou být rozdíly v kvalitě jednotlivých 
šarží surovin, v případě kukuřičné siláže postupné zhoršení kvality 
s prodloužením doby skladování. Navíc siláž byla skladována extenzivním 
způsobem bez použití konzervantu a plachet, kdy horní část byla chráněná 
pouze zasetím žita (viz foto 3). Takové podmínky skladování nezaručují 
dostatečnou ochranu proti přístupu vzduchu a tím proti rozvoji procesů oxidace 
a s ním spojené zhoršení kvality siláže, zejména v horních vrstvách.  
Samozřejmě dochází k poškození siláže oxidačními procesy i v otevírané časti 
silážní hromady. 
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Tabulka 2. Portfolio surovin BPS Ahníkov a jejich modelová energetická 
výtěžnost (průměrná výtěžnost dle vlastních laboratorních stanovení) 

Substráty 
Celkem  Sušina 

suroviny 
Výtěžnost 
metanu  

Výtěžnost 
energie 

Metan 
celk. 

Energie 
celk. 

 t PH % PH Nm3/t SH kWh/t SH tis. Nm3 MWh 
Kukuřice  6 743,8 33,0 271,0 2 702 603,14 6 013 
Kaly ČOV 28 147,6 8,5 28,7 286 68,62 684 
Tráva 1 094,7 18,0 266,2 2 654 52,44 523 
Hovězí hnůj 2 530,1 25,0 72,8 726 46,05 459 
Vojtěška  586,1 20,0 227,5 2 268 26,67 266 
GPS 269,3 40,0 235,9 2 352 25,41 253 
Separát použitých olejů 568,6 7,0 550,1 5 485 21,90 218 
Seno  91,5 86,0 237,6 2 369 18,69 186 
BRO kuchyň 186,0 18,0 435,7 4 344 14,58 145 
Sláma  78,6 86,0 168,4 1 679 11,38 113 
Pšenice  22,4 87,0 353,0 3 520 6,88 68,6 
Brambory  125,0 11,0 316,3 3 154 4,35 43,4 
Slunečnice  104,9 16,0 252,0 2 512 4,23 42,1 
Drůbeží podestýlka 116,3 15,0 214,6 2 139 3,74 37,3 
Močůvka  313,4 8,5 130,7 1 303 3,48 34,7 
Ječmen  5,2 87,0 347,5 3 465 1,57 15,6 
Mláto  17,4 24,0 301,9 3 010 1,26 12,6 
VŽP 24,0 15,0 221,8 2 212 0,80 8,0 
Celkem    41 025    915 9 124 

Poznámka: PH – původní hmota; SH – suchá hmota, tj. přepočet na sušinu; VŽP  - vedlejší 
živočišné produkty; BRO - biologicky rozložitelné odpady; GPS - drť celých rostlin, obvykle 
obilovin v mléčné zralosti; energetické výpočty vycházely z výtěžnosti 1 Nm3 metanu 9,97 
kWh energie. Suroviny jsou seřazený dle jejich podílu na produkci metanu.  

 

Obrázek 3. Skladování kukuřičné siláže na BPS Ahníkov fy Wekus spol. s r.o. 
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Následující tabulka č. 3 uvádí odpovídající spotřebu nafty a energie 
potřebnou pro výrobu 1 tuny jednotlivých substrátů v kWh. Jako základ pro 
výpočet spotřeby energie ve formě nafty pro produkci, sklizeň a skladování, 
včetně zpětného odvozu digestátu na pole, byly použity provozní hodiny a 
spotřeba paliva v použitých zemědělských strojích. Tato data byla zjištěna z 
normativů pro zemědělskou a potravinářskou výrobu pro jednotlivé plodiny 
“AGroConsult“ (Kavka, V. 2015) a vztažena na 1 tunu vyrobeného produktu při 
standardních výnosech, k tomu byla připočítána doprava automobilem nad 8 
tun na stanovené dopravní vzdálenosti. Pro odpady a vedlejší výrobky byla 
stanovena pouze spotřeba nafty nutná pro jejich dopravu. Spotřeba nafty pak 
byla přepočítána na kWh na jednu tunu zpracované suroviny. Údaje v tabulce 
jsou seřazeny dle významu jednotlivých surovin pro spotřebu nafty a energie.  

Tabulka 3. Spotřeba nafty a energie potřebná na výrobu 1 tuny substrátu v kWh 

Substráty  
Výroba  
PHM/t 

l  

Doprava 
PHM/t 

l 

Dopravní  
vzdálenosti 

km 

Spotřeba 
energie, kWh na 

1 t substrátu* 

Spotřeba na 
instalovaný 

výkon** 
kWh/MWh  

Oleje použité 0,0 0,275 10 2,75 7,2 
BRO kuchyň 0,0 1,375 50 13,8 17,6 
Mláto  0,0 1,650 60 16,5 22,8 
Seno  4,9 0,275 10 51,4 25,2 
Drůbeží podestýlka 0,0 0,825 30 8,25 25,7 
Hovězí hnůj 0,0 0,825 30 8,25 45,5 
Močůvka  0,0 0,825 30 8,25 74,5 
Pšenice  26,5 0,275 10 268 87,4 
Ječmen  26,5 0,275 10 268 88,8 
Sláma  20,2 0,275 10 205 142 
Kukuřice  9,7 3,300 120 130 146 
GPS 13,6 0,275 10 139 148 
VŽP 0,0 5,500 200 55,0 166 
Vojtěška  16,1 0,275 10 163 360 
Tráva  19,3 0,275 10 196 409 
Slunečnice  26,5 0,275 10 268 666 
Brambory  28,6 0,275 10 289 832 
Kaly  0,0 3,300 120 33,0 1358 

Uvedené údaje jsou vztažené k celkovému množství jednotlivých surovin* a jejich celkové 
energii ** uvedených v předchozí tabulce č. 2. Spotřeba na dopravu je vypočítána v l PHM 
na 1 t suroviny na celou dopravní vzdálenost uvedenou v sloupci 4. 

 

Dále byla opět z programu AGC zjištěna průměrná spotřeba minerálních 
hnojiv dle jednotlivých živin N, P a K, dále organických hnojiv a ochranných 
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prostředků vyjádřená v kg na MWh vyrobené energie z hodnoceného 
substrátu (viz tabulka č. 4). 

Tabulka 4. Průměrná spotřeba NPK, organických hnojiv a ochranných 
prostředků v kg na MWh vyprodukované energie 

Substráty 
Org. hnojení  

(hnůj) kg/MWh 
N 

kg/MWh 
P 

kg/MWh 
K 

kg/MWh 
Pesticidy  
kg/MWh 

Tráva  0 3,78 6,04 3,78 0,00 
Sláma  820 2,46 4,10 6,97 0,27 
Seno  0 1,00 1,60 1,00 0,00 
Vojtěška  0 0,00 2,26 3,16 0,00 
GPS 436 3,05 2,18 2,53 0,00 
Slunečnice  935 5,61 7,48 2,80 1,08 
Ječmen  716 10,74 8,60 6,09 0,23 
Pšenice  716 14,33 10,03 10,03 0,27 
Kukuřice  0 1,79 1,05 1,48 0,01 
Brambory  1689 27,02 7,26 0,00 1,58 

2.4.3. Energetické nároky provozu zařízení 

Pro provoz zařízení je využívána rovněž určitá část elektrické i tepelné 
energie. Určitá část elektrické energie je dokupována, ale většina je odebírána 
z vyprodukované energie. Měření probíhá přes oddělený elektroměr. V roce 
2014 bylo ze sítě odebráno 5,588 MWh elektřiny, technologická spotřeba činila 
v tomto roce 553,215 MWh. Vlastní lokální spotřeba činila v tomto roce 
105,962 MWh. Spotřeba tepelné energie nebyla ve sledovaném roce ještě 
měřena, proto byl proveden kvalifikovaný odhad. Průměrně se předpokládá, že 
bylo pro vlastní spotřebu odebráno cca 20 % vyprodukované tepelné energie. 
Množství neobnovitelných vstupů je relativně nízké, počítá se s cca 2000 litry 
nafty pro provoz dopravní techniky. Náhradní díly, mazadla a další součástky 
nebyly zohledněny.  

Další důležitý faktor, který má vliv na bilanci CO2, je ztráta metanu v 
denním provozu. Předpokládá se, že jsou veškeré potrubní spoje a technická 
zařízení těsná a jejich těsnost se kontroluje. Propustnost folie plynojemu 
nepřevyšuje dle technických norem 500 (cm3. m-2.den) Díky těmto hodnotám a 
ploše plachet plynojemů v programu GEMIS byla zohledněna ztráta metanu 
přepočtená na MWh vyprodukované energie menší než 6,5 g, což odpovídá 
9,07 normalizovaným litrům metanu na 1 MWh vyprodukované energie. 
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2.4.4. Účinnost bioplynové stanice a výpočet energetických ztrát  

Ve výše uvedených tabulkách byla zjištěna teoretická energetická 
produkce ze zpracovaných substrátů ve výši 16 111,5 MWh, vyprodukováno 
bylo dle měření 1 660 000 m3 bioplynu o průměrném obsahu metanu 51,2 %, 
což při energetickém obsahu 9,97 kWh na m3 metanu odpovídá 8 473,7024 
MWh. Rozdíl ve výši 7 637,80 MWh je tvořen ztrátami způsobenými 
zbytkovým obsahem energie ve fermentovaném substrátu, účinností 
kogeneračního zařízení a skladovými ztrátami. Vzhledem k tomu, že jsou 
získané údaje z prvního plnohodnotného roku provozu, lze předpokládat, že se 
produkce bioplynu i energií z něj získaných bude v průběhu dalších let 
významně zvyšovat. 

2.5. Ekologicko-energetické bilanční hodnocení materiálových  
       a energetických toků pomocí programu GEMIS 

V následujícím schématu číslo 2 jsou popsány bilanční hodnoty vstupů a 
výstupů surovin a energií v procesech konverze biomasy bez ohledu na typ 
konverze. To je základní algoritmus, pomocí kterého se programem GEMIS 
(zkrátka od „Globální emisní model integrovaných systémů“, IINAS, 2015) 
provádí výpočet kumulované energetické náročnosti, se zohledněním 
celkového bilančního řetězce materiálových a energetických toků. 

V programu GEMIS byly nejprve zadány bilanční řetězce pro jednotlivé typy 
substrátů používaných jako vstup do bioplynové stanice. Zde bylo pomocí 
programu zjištěno, jaký podíl neobnovitelné energie v kWh je nutný pro výrobu 1 
kWh z vyprodukovaného substrátu. 

Následně pak byla do programu GEMIS zahrnuta rovněž bioplynová stanice, 
jejíž parametry byly upraveny podle parametrů analyzované bioplynové stanice. 
Také pro bioplynovou stanici bylo pomocí programu vypočítáno, jaký podíl 
neobnovitelné energie v kWh je nutný k produkci kWh energie obnovitelné.  

Jak pro substráty, tak pro bioplynovou stanici byly vypočítány emise 
ekvivalentu CO2 odpovídající emisím oxidů dusíku, metanu a oxidu uhličitého 
vztažené na 1 kg vstupních surovin nebo na 1 kWh energetického mixu pro 
bioplynovou stanici. 
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Schéma 2. Bilanční schéma vstupů a výstupů surovin a energií v procesech  
konverze biomasy dle D.Thrän a D.Pfeiffer 2013 (upraveno) 
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V následující tabulce č. 5 jsou uvedeny podíly neobnovitelné energie v 
kWh ve vstupních substrátech na jednotku vyprodukované energie rovněž 
v kWh a emise skleníkových plynů v gramech na kWh vyprodukované energie. 
Pro názornost zjištěných rozdílů poměrů kWhN/kWhO pro produkci surovin a 
bioplynu uvádíme obrázek č. 3.  

Tabulka 5. Podíly neobnovitelné energie v kWh na jednotku vyprodukované 
energie a emise skleníkových plynů v gramech na jednotku vyprodukované 

energie v používaných substrátech (výpočet v programu GEMIS). 

 
Poměr  

kWhN/kWhO 

Produkce  
CO2 

v g/kWhO 

Produkce  
CH4 v 

g/kWhO 

Produkce  
N2O v 

g/kWhO 

CO2-
ekvivalent v 

g/kWhO 

Údržba zeleně 0,00135 8,45 0,00 1,04 283,82 

Sláma  0,00984 44,72 0,01 0,00 45,33 

Kukuřičná siláž 0,04865 2 004,82 0,29 2,93 2 791,27 

GPS 0,02943 150,56 0,04 0,74 348,13 

Pšenice  0,10350 574,18 0,88 6,49 2 321,31 

Produkce 
bioplynu 0,07086 17,847 0,02 0,10 45,053 

Celkem  0,26363 2800,577 1,24 11,3 5834,913 

Poznámky: Čistírenský kal, kejda skotu, drůbeže a olej nemohly být vyhodnoceny, neboť 
vznikaly v jiném výrobním řetězci a byly dodány jako odpady, proto nejsou v tabulce 
uvedeny. CO2 ekvivalent je vyšší než prostý součet položek, protože metan je cca 20x a 
oxid dusný cca 200x významnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. 
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Obrázek 4. Podíl neobnovitelné energie (kWh) v technologiích výroby substrátů a 
produkce bioplynu na jednotku vyprodukované obnovitelné energie kWh  
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Neobnovitelné energie jsou, podle výsledků programu GEMIS na jednotku 
produkce energie obnovitelné, nejvíce zastoupeny v technologiích výroby 
pšenice, jako v pořadí druhá je podle očekávání technologie výroby bioplynu, 
třetí v pořadí je technologie produkce substrátů na bázi kukuřice, kdy je zde 
zohledněna také technologie konzervace siláže. Následuje pak technologie 
výroby GPS drti celých rostlin obilovin v mléčné zralosti, následovaná výrobou 
slámy jako vedlejšího produktu a nejnižší podíl energie neobnovitelné je 
zastoupen v technologii výroby trávy z údržby zeleně. 

Následující graf (viz obr. č. 4) zobrazuje produkci CO2 v g na jednotku 
vyprodukované obnovitelné energie (kWh) v technologiích přípravy substrátů a 
produkce bioplynu. 
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Obrázek 5. Produkce CO2 v technologiích přípravy substrátů a produkce bioplynu na 
jednotku vyprodukované energie v kWh (program GEMIS) 

Nejvyšší produkce oxidu uhličitého na produkci 1 kWh vyprodukované 
energie v technologii přípravy substrátů je vypočítána u kukuřičné siláže, 
druhá v pořadí je pšenice, následovaná GPS a slámou. Produkce bioplynu je 
pátá v pořadí a má ve srovnání s předchozími položkami zanedbatelné 
hodnoty. Na šestém místě se umístila, v produkci CO2 na kWh vyprodukované 
energie, technologie využívaná pro získávání trávy z údržby zeleně. 

2.6. Hydrotermální karbonizace jako možnost zlepšení vlastností 
digestátu BPS Ahníkov 

Jednotka termotlakové hydrolýzy (TTH) instalována na BPS Ahníkov 
umožňuje v provozu předpravu substrátů pro bioplynovou stanici a hygienizaci 
vstupních surovin, kdy po dobu 30 minut musí být dodržena teplota 
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hygienizovaných surovin 133 °C. Zkušební testy provedené v rámci 
referovaného projektu ukázaly, že lze tuto jednotku použít i pro provedení 
procesu hydrotermální karbonizace bioodpadů, zejména digestátů BPS a kalů 
ČOV. Technické parametry TTH zařízení na BPS Ahníkov jsou primárně 
určeny pro provedení hygienizace a hydrolýzní úpravy surovin vstupujících do 
BPS (zejména vedlejších živočišných produktů, u kterých je to nařízeno 
legislativou). Maximální dosažitelné teploty a tlak zařízení (180 °C a 15 Ba) 
však činí toto zařízení podmíněně vhodným pro realizaci procesu 
hydrotermální karbonizace, neboť tyto hodnoty spadají do dolní hranice 
optimálních pro HTK hodnot (160-260 °C, 10-40 Ba). Proto stávající zařízení 
není vhodné pro dlouhodobý provoz v režimu hydrotermální karbonizace, i 
když to bylo dostačující pro provedení jednorázových zkoušek. Pro 
dlouhodobý provoz v režimu HTK je bezpochyby nutné speciálně 
konstruované zařízení dosahující provozních hodnot 200-220 °C a tlaku 18-22 
Ba. 

Technologie HTK je energeticky náročný proces, kdy pro dosažení 
reakční teploty a sušení výsledného produktu je potřeba značné množství 
energie. Výrobci HTK zařízení uvádějí, že se energetická spotřeba pohybuje 
kolem 20 % až 30 % energie výsledného produktu. Jelikož dosud neproběhlo 
vlastní měření na testovacím zařízení, vycházíme při výpočtech energetické 
náročnosti z údajů čtyř zahraničních provozovatelů HTK zařízení. 

Model zařízení, který předpokládá několikastupňový ohřev substrátu 
hotovým produktem, počítá s celkovou spotřebou tepla pohybující se od 4 % 
do 13 % energie obsažené ve výsledném produktu. V kalkulaci se uvádí 
relativně vysoký vývoj tepla až 6 % energie obsažené v produktu, který vzniká 
při samotném procesu HTK (Erlach a Tsatsoronis, 2010). 

U metody společnosti Schlitt se uvádí, že až do 75 % vody v substrátu 
není pro zachování procesu potřeba energie (Schlitt a Richarts, 2011). 
V uvedené metodě se však neuvádí, jak k tomuto závěru autoři došli, 
předpokládáme, že se jedná o hrubý odhad paušální rekuperace tepelné 
energie. Mimo to se počítá s velmi vysokou výtěžností procesní energie. Ta je 
zde odhadována ve výši cca 90 % energie potřebné k ohřevu substrátu 
s obsahem vody 75 % až do započetí HTK procesu, což je takřka trojnásobně 
vyšší, než je experimentálně zjištěná exotermická teplota (Funke a Ziegler, 
2011). 
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Spotřeba tepelné energie v procesu AVA - CO2, která také provozuje 
průmyslové HTK zařízení dosahuje 17 % energie obsažené ve výsledném 
produktu (Anderer, 2011). Tento proces je zde provozován jako diskontinuální, 
přičemž se teplo vznikající v HTK procesu využívá pro ohřev substrátu 
v předehřívací komoře. Dodatkové teplo bude doplněno spalováním 
výsledného produktu HTK. 

Terranova provozuje demonstrační zařízení s kontinuálním provozem, 
nepřímou rekuperací tepla a olejem jako tepelným mediem. Ta uvádí 19 % 
spotřebu tepelné energie (Serfass, 2011; Buttmann, 2011). V tomto procesu 
se využívá jako substrát čistírenský kal s vysokým obsahem vody až 77 %. 

V zařízení navrženém společností Suncoal je výsledný HTK produkt 
získáván v kontinuálním provozu. Celková spotřeba energie dosahuje 8 % 
energie obsažené v HTK uhlu (Weigelt a Reisbeck, 2011). V tomto zařízení je 
spotřeba elektrické energie významně vyšší než spotřeba energie tepelné. 
Proto při zohlednění primárního energetického faktoru 2,5 pro elektrickou 
energii dosahuje spotřeba cca 16 % vztažených na energii HTK produktu. 

V literatuře a v jednotlivých konceptech zařízení HTK je uváděno, že se 
při dosažení reakční teploty projevuje exotermická reakce a vznik produktu 
HTK uvolňuje do procesu energii. Obvykle jsou hodnoty produkce energie 
odvozeny pouze z několika známých reakcí, ke kterým v tomto procesu 
dochází. V práci Funke (2012) jsou uvedeny hodnoty energie exotermní 
reakce pro celulózu, sacharózu a dřevo získané kalorimetrickým měřením 
(tabulka 5), také jsou zde srovnávány údaje o produkci energie od jednotlivých 
autorů (tabulka 6).  

Tabulka 5. Exotermní energie zjištěná na základě kalorimetrických měření  
dle Funke (2012)  

Vstupní 
surovina 

Reakční 
teplota 

°C  

Doba 
integrace 

min 

Exotermní energie 
MJ/kg suroviny 

Ředění  
substrát / voda 

Celulóza  240 190 -1,07 1/4 
Glukóza  240 210 -1,06 1/4 
Dřevo  240 210 -0,76 1/4 

 

Srovnáním literárních hodnot s hodnotami naměřenými pomocí 
kalorimetru je patrné, že se často energie získaná exotermní reakcí odlišuje od 
naměřených hodnot. Vzhledem k tomu, že se výsledný produkt nepřemění na 
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100 % a v procesní vodě zůstávají sloučeniny nereagované, je rozdíl mezi 
teoretickým výpočtem a kalorimetrickým měřením vysvětlitelný.  

 

Tabulka 6. Exotermní energie pro různé vstupní substráty z dostupných pramenů 

Vstupní 
surovina 

Reakční 
teplota 

  °C 

Doba reakce 
hod. 

Exotermická 
energie 

MJ na kg 
suroviny 

Autor 

Celulóza  310 64 -1,8 Bergius, 1913 

Glukóza    Výpočet z 
rovnice 

  Výpočet z 
rovnice 

-5,8 Titirici a  kol., 2007 

Rašelina    210-400   3-5   -0,5..-4,3 Oden a Unnerstad, 1924 
Rašelina    280-300 Neuvedeno   -1,7..-3,4 Terres, 1952 
Rašelina  220 Neuvedeno    0..-0,2 (±0,03) Sunner, 1961 
Hnědé uhlí    165-310 1   0..-2,1 Könnecke, Leibnitz, 1955b 
Různá biomasa 180 12   -4,3..-5,7 Ramke a kol., 2010 
Různá biomasa Neuvedeno Neuvedeno    -0,9..-3,6 Richarts, 2010 
Dřevo    200-260 0,08   0,3..0,6 (±0,9) Yan a kol., 2010 
 

Pro využití procesu HTK pro zkvalitnění digestátu BPS Ahníkov bylo 
navrženo na základě dostupných údajů procesní schéma zobrazené pomocí 
Sankeyova diagramu. 

Následující schéma 3 zobrazuje Sankeyův diagram energetických toků 
navržených pro BPS Ahníkov pro proces HTK digestátu k jeho dalšímu využití. 
Uvedené hodnoty jsou získány modelovými výpočty, a proto jsou orientační; 
upřesnění může přinést pouze dlouhodobější provoz.   

 
Schéma 3. Sankeyův diagram energetických toků v procesu HTK  

pro BPS Ahníkov 
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Z diagramu vyplývá, že si konečný produkt zachová až 70 % potenciální 
energetické kapacity vstupních surovin. Dle (Besgen, 2005) je účinnost 
hodnocených bioplynových stanic mezi 61-65 %, proto je 70 % výtěžnost HTK 
procesu dokonce vyšší.  

Další energeticky bohaté látky jsou obsaženy v procesní vodě, která po 
HTK procesu obsahuje cca 20 % energie vložené do procesu ve formě 
biomasy. Exotermní proces, který probíhá po ohřevu na reakční teplotu (180 -
240 °C) uvolňuje do procesu cca 10 % vložené energie v biomase.  

Na reakční teplotu je substrát spolu s vodou v různém poměru (1:12 -1:4) 
uváděn pomocí externího zdroje tepla, který dle literárních údajů může 
spotřebovat až 30 % energie vložené do procesu ve formě biomasy.   

2.7. Souhrnné závěry 

Analýzou a hodnocením pomocí programu GEMIS bylo zjištěno, že podíl 
neobnovitelné energie na 1 kWh v procesu anaerobní fermentace 
vyprodukované energie obnovitelné dosahuje 0,07086 kWh neboli 7,1 %. Je to 
výrazně nižší podíl energií fosilních na produkci 1 kWh energie obnovitelné ve 
srovnání s technologiemi na výrobu dalších nejrozšířenějších biogenních paliv 
jako MEŘO 0,30016 kWh (tj. více než 4x) a bioetanol 0,36631 kWh (tj. více 
než 5x vyšší ve srovnání s bioplynem, údaje dle IINAS, 2015). Proto můžeme 
technologii anaerobní fermentace doporučit z hlediska udržitelnosti jako 
vhodnou k produkci obnovitelné energie z vedlejších zemědělských zdrojů a 
odpadů. 

Účinnost procesu výroby tepelné a elektrické energie z bioplynu se 
pohybuje dle (Besgen, 2005) mezi 61-65 %, což je nižší než účinnost kotlů pro 
spalování biomasy 85-90 %, ale v procesu anaerobní fermentace můžeme 
využít i substráty, které pro přímé spalování nejsou vhodné kvůli vysokému 
obsahu vody, především biologicky rozložitelné odpady (BRO). Producenti 
takových odpadů většinou podléhají povinnosti zajistit jejich likvidací nebo 
využití, a proto je výrobcům bioplynu poskytují za výhodné ceny, často za 
odvoz nebo dokonce jsou ochotni za ně připlatit (např. v případě kalů ČOV). 
Proto zpracování BRO je pro BPS energeticky a ekonomicky zajímavé.  

Proces hydrotermální karbonizace je proces využitelný pro zlepšení 
užitných vlastností všech druhů odpadní či rostlinné biomasy, který umožňuje 
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zpracování surovin s vyšším obsahem vody. Vývoj technologií HTK je zatím 
v počátcích, kdy jsou vyhodnocovány údaje a optimalizovány procesní kroky.  

Navrženým Sakeyovým diagramem jsou zviditelněny jednotlivé procesní 
kroky a zohledněn vstup a výstup energií podílejících se na procesu HTK. 
Z diagramu vyplývá, že si konečný produkt zachová až 70 % potenciální 
energetické kapacity vstupních surovin. Dle (Besgen, 2005) je účinnost 
hodnocených bioplynových stanic mezi 61-65 %, proto je 70 % výtěžnost HTK 
procesu dokonce vyšší než u BPS. Další energeticky bohaté látky jsou 
obsaženy v procesní vodě, která po HTK procesu obsahuje cca 20 % energie 
vložené do procesu ve formě biomasy. Exotermní proces, který probíhá po 
ohřevu na reakční teplotu (180 - 240 °C) uvolňuje do procesu cca 10 % 
vložené energie v biomase.  

Na reakční teplotu je substrát spolu s vodou v různém poměru (1:12 -1:4) 
uváděn pomocí externího zdroje tepla, který dle literárních údajů může 
spotřebovat až 30 % energie vložené do procesu ve formě biomasy. 

Zvýšení účinnosti HTK zařízení můžeme dosáhnout dle Stemann (2013) 
například recirkulací horké procesní vody spolu s filtrací výsledného produktu 
HTK. V optimálním případě je toto zvýšení účinnosti tak efektivní, že se v HTK 
procesu projeví i exotermní složka, která bude dále snižovat potřebu vkládané 
procesní energie. 

Podíl tepelné energie vzniklé při výrobě bioplynu dosahuje hodnoty 55 % 
instalovaného výkonu BPS, přičemž z toho pro vlastní potřebu je využito 
obvykle cca 25-35 %. Zbylých 65-75 % je odpadní teplo, které může být 
využito pro rozvod tepla nebo pro přidruženou výrobu. V případě aplikace HTK 
technologie může být upraveno na biouhel takové množství biomasy nebo 
bioodpadů, jejíž energetický ekvivalent je trojnásobkem použité odpadní 
energie BPS, přičemž výstupní produkt zachová cca 70 % energetické 
kapacity vstupní suroviny. Na základě provedené ekologicko-energetické 
analýzy lze vcelku velice kladně ohodnotit možnosti kombinace výroby 
bioplynu s hydrotermální karbonizací bioodpadů, zejména digestátů BPS a 
kalů ČOV. Přínosem kombinace těchto technologií je zvýšení efektivity výroby 
bioplynu využitím přebytkového odpadního tepla a ekologicky přijatelné výroby 
produktů s vyšší přidanou hodnotou, využitelných jako biopalivo nebo kvalitní 
substráty pro zúrodnění půd a za účelem sekvestrace uhlíku do půdy.  
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III.  Ekonomické aspekty a další přínosy pro uživatele 

Hodnocení ekonomických přínosů vychází především z možného přínosu 
aplikace výstupních substrátů zpracovaných pomocí kombinace BPS a HTK 
technologií v zemědělství a byly modelově vypočítány na základě získaných 
pokusných výsledků a literárních údajů s využitím expertních systémů 
Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (VÚZT) pro modelování 
výrobních technologií (www.vuzt.cz, záložka expertní systémy). 
Předpokládané ekonomické přínosy jsou v závislosti na dávce přípravku 
v rozmezí 20-200 t/ha (v přepočtu na sušinu) odhadovány na  3.000,- Kč až 
30.000,- Kč v průběhu 3-5 let působení jednorázové aplikace v důsledku 
zvýšení výnosů a tržeb o 0,5-5 % v souvislosti se zlepšením struktury půdy, 
zintenzivněním biologické aktivity a zvýšením retenční schopnosti půdy pro 
vodu a živiny. Důležitým ekologickým přínosem je dlouhodobá sekvestrace 
sloučenin uhlíku do půdy. Dalším možným přínosem je možnost prodeje 
výstupních HTK produktů jako biopaliva, který lze dle současných cen 
odhadnout na minimálně 1,5 tisíc Kč za 1 tunu tzv. hydrouhlu.  

 

 

IV. Srovnání novosti postupů 
Dle poznatků autorů nebyla dosud zpracována žádná metodika základní 

informace o možnostech kombinace výroby bioplynu a hydrotermální 
karbonizace bioodpadů, zejména v podmínkách ČR. V předložené metodice 
jsou zahrnuty kromě vlastních poznatků nově získaných v průběhu řešení 
výzkumných projektů uvedených v dedikaci i údaje dostupné ze světové 
literatury. Metodika popisuje způsob provedení ekologicko-energetické bilance 
(auditu) posuzovaných technologií na zpracování a využití bioodpadů, 
zejména produkujících energie (např. BPS, ČOV apod.), a to na základě 
stanovení a hodnocení tzv. kumulované energetické náročnosti (KEN). 
Publikace poskytuje popis objektu výzkumu, použitých metodických postupů a 
souhrnných výsledků takové analýzy. Součástí metodiky je rovněž hodnocení 
potenciálu využití termotlakové hydrolýzní jednotky jako zařízení pro 
hydrotermální karbonizaci digestátu a jiných odpadů s cílem zlepšení jejich 
užitných vlastností, zejména z hlediska uplatnění v zemědělství jako kvalitních 
substrátů pro zúrodnění půd a za účelem sekvestrace uhlíku do půdy.  
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V. Popis uplatnění metodiky 

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, 
majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům 
bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším 
zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech 
kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. 

Metodika je určena zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a 
provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, 
odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o 
dotčenou problematiku. Metodika poskytuje zájemcům o dotčenou 
problematiku základní informace o možnostech kombinace výroby bioplynu s 
hydrotermální karbonizací bioodpadů, zejména digestátů BPS a kalů ČOV.  

Metodika může sloužit k zásadním strategickým rozhodnutím pro 
zpracování odpadů z bioplynových stanic (BPS) a čistíren odpadních vod 
(ČOV) na přípravky využitelné pro zúrodnění zemědělských a ostatních půd a 
pro provedení rekultivací. Metodika také může posloužit jako podklad pro 
úpravu technických zařízení, technologických postupů i jako materiál pro 
výuku na středních zemědělských školách, univerzitách se zemědělským 
zaměřením nebo zemědělským poradcům. Smluvním uživatelem metodiky, 
který bude zajišťovat její transfer do zemědělské a výrobní praxe, je spolek CZ 
BIOM - České sdružení pro biomasu.  

Dle podmínek MZe ČR bude tato metodika také dostupná všem 

zájemcům i v elektronické verzi na stránkách Výzkumného ústavu rostlinné 

výroby, v.v.i. (www.vurv.cz).  
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