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Názov projektu:

Popis projektových partnerov

„Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného
prostredia / Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a

környezetvédelem céljából“

„Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného
prostredia / Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a

környezetvédelem céljából“

Začiatok projektu:                      1/10/2012 
Koniec projektu:                         30/9/2014 
Celkový rozpočet:                      2 171 522 €
ERDF príspevok:                         653 990 €
Štátne spolufinancovanie:     281 647,31 €

Kód projektu:                                HUSK/1101/2.1.1/0367

Vedúci partner:                            Dry Fermentation Biogas, n.o.

Projektový partner:                    Sárisáp Község Önkormányzata

          Hlavný partner Dry Fermentation Biogas, n.o. vznikol z dôvodu rozširovania energe-
tického využitia biomasy formou suchej fermentácie, keďže technológia suchej fermentá-
cie v sú časnosti nie je na Slovensku, ale ani v Maďarsku dostupná. Usiluje sa ako prvý
z oboch krajín zriadiť bioplynovú stanicu s využitím suchej fermentácie. Organizácia vznikla
v roku 2011, ale jej zakladateľ a súčasne riaditeľ má viac ročné skúsenosti s využívaním
obnoviteľných zdrojov energie. Jej hlavné úlohy v projekte sú: sledovať dodržiavanie všet-
kých povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ako aj zabezpečovať priebeh aktivít Projektu, najmä aktivity č. 3 Zriadenie nového zariade-
nia na spracovanie biomasy a výrobu energie z nej.

          Aktivity budú zabezpečovať spoločne so svojím cezhraničným partnerom, ktorým je
Obec Sárisáp. Cezhraničný partner je zodpovedný za realizáciu aktivity: zriadenie solárnych
elektrární a využívanie geotermálnej energie, ktorá sa bude realizovať priamo v Obci
Sárisáp. Obec Sárisáp sa nachádza v severnej časti Zadunajska v Komárňansko-ostrihom-
skej župe, medzi výbežkami pohoria Gerecse, leží medzi obcami Tokod, Csolnok a Bajna. 
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          Všetky aktivity projektu sa na Slovenskej hranici budú realizovať na Západnom Sloven-
sku, Nitrianskom kraji v Meste Kolárovo, konkrétne v mestskej časti Částa. Región patrí
medzi najúrodnejšiu oblasť Slovenska, pestujú sa tu najmä obilniny, zelenina a ovocie. Úze-
mie má veľmi dlhé vegetačné obdobie, čo umožňuje pestovať aj vysoko náročné plodiny.
V tomto regióne vzniká veľké množstvo poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpa-
dov, ktoré sa dajú využiť aj pre energetické účely, napr. pre výrobu bioplynu.

          V  rámci  projektu  bude  vytvorená ďalšia časť  pilotného referenčného podniku využí-
vajúceho obnoviteľné zdroje energie, ktorý je vo výstavbe, v areáli bývalého hospodárske-
ho dvora v Částe pri Kolárove.

Miesto fyzickej realizácie projektu
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          Na maďarskom prihraničnom území  všetky aktivity projektu budú realizovné v obci
Sárisáp. V rámci projektu budú vybudované 2 slnečné elektrárne inštaláciou zariadení
na strechy obecných budov a to na strechu budovy Obecného úradu Sárisáp, na strechu bu-
dovy Športovej haly Základnej školy. V rámci projektu je plánovaná aj modernizácia kultúr-
neho domu v Sárisápe pre zlepšenie energetickej úspory pomocou využitia geotermálnej
energie  na vykurovanie.

Hlavným cieľom projektu je:

Zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie na oboch stranách hranice 

1. Zriadenie nových solárnych elektrární, zariadenia na spracovanie biomasy a využívanie
    geotermálnej energie   

Špecifické cieľe projektu:

Ciele projektu:

2. Zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní obnoviteľných zdrojov energie

3. Ochrana prírodných hodnôt v spoločnom maďarsko - slovenskom prihraničnom regióne
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Aktivita č. 1 : Projektový manažment zabezpečuje a riadi priebeh celého projektu. Táto
činnosť je nevyhnutná pre úspešné zvládnutie jednotlivých aktivít projektu. Kontroluje ich
priebeh a hodnotí dosiahnuté výsledky.

Aktivita č. 2: Zriadenie bioplynovej stanice na
spracovanie biomasy a výrobu energie z nej.
V rámci aktivity bude zrealizovaná stavebná časť,
ako aj dodávka technologických zariadení pre bio-
plynovú stanicu. Energia bude využitá na vykuro-
vanie bytov sociálne znevýhodnených vrstiev
a rómskych komunít.

Aktivita č. 3: budú vybudované nové solárne elek-
trárne o výkone 27 kWp a 43 kWp.

Aktivita č. 4: realizáciou sa kultúrny dom v
Sárisápe stane energeticky úplne sebestač-
ným. V rámci tejto aktivity bude využitá
geotermálna energia na energetické
účely.

Navrhne sa nová web stránka. Predmetom
aktivity je aj vypracovanie a príprava interne-
 

V rámci  budú organizované pravidelné stretnutia projektového manažmentu,
otváracia a záverečná slávnosť, ako aj workshopy.

aktivity č. 6

Predstavenie cieľových skupín

          Priamo aj nepriamo sú zainteresované  malé a stredné podniky, miestne samosprávy,
inštitúcie atď., ktoré používaním obnoviteľných energetických zdrojov môžu značne znížiť
svoje poplatky za spotrebu elektrickej energie a tepla.

Hlavné priame cieľové skupiny:

poľnohospodárski producenti a organizácie regiónu

súčasní nezamestnaní, pre ktorých sa vytvárajú  pracovné príležitosti

V rámci  sa pripravia rôzne
propagačné materiály a budú  použité rôzne
komunikačné prostriedky.

aktivity č. 5

Aktivity v rámci projektu:

tovej kampane, vydanie brožúrok, reklamných predmetov a príprava informačných tabúľ.



www.husk-cbc.eu

Nepriame cieľové skupiny:

celé obyvateľstvo regiónu

realizácia projektu sa nepriamo dotýka stavebných firiem, dodávateľov technológie atď.

Suchá fermentácia

          Suchá fermentácia sa využíva pre spracovanie biomasy s obsahom sušiny 20 – 60%.
V poľnohospodárstve sa vyskytuje iba výnimočne, avšak dá sa použiť pri biomase, ktorú
nie je možné mokrou cestou jednoducho spracovať (energeticky a prevádzkovo nákladná
záležitosť). Optimálna sušina sa väčšinou pohybuje v závislosti na spracovávanom substrá-
te medzi 30% - 35%. Spravidla ide o aplikácie mezofilného anaeróbneho procesu, rozsah po-
užívaných reakčných teplôt 32 - 38°C. Optimálne pH sa pohybuje medzi 6,5 - 7,5. Doterajšia
technológia získavania bioplynu sa zameriavala hlavne na tzv. mokrú fermentáciu močovky
a/alebo bioodpadov. Takzvaná suchá fermentácia umožňuje metanizáciu sypkej biomasy
z poľnohospodárstva a komunálnych bioodpadov bez nutnosti zmeny ich konzistencie
do kvapalného stavu (čo znamená zvýšené prevádzkové náklady). Namiesto toho sa subs-
trát vo fermentačnej komore udržuje vo vlhkom stave kropením fermentačným roztokom
(perkolátom) cirkulujúcim v uzavretom okruhu. Touto technológiou je možné skvasovať
biomasu s obsahom sušiny až 50%-60% (oproti 10%-15% pri mokrom spôsobe).

Zdroje substrátov pre suchú fermentáciu:

zelená hmota z poľnohospodársky priamo nevyužívaných, úhorom ležiacich plôch, tráv-
na a kukuričná siláž

všetky ľahkoskvasiteľné sypké formy biomasy- zemiakové šupky, chmeľové šišky, atď.

suchý hnoj hospodárskych zvierat

hydinový trus
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Suchú fermentáciu môžeme deliť na kontinuálnu a diskontinuálnu (vsádzkovú).

          Diskontinuálna technológia suchej fermentácie pozostáva z niekoľkých reakčných
komôr (kovový kontajner alebo murovaná komora s nepriepustnými bránami) a medziskla-
du. Doprava spracovávaného materiálu do komôr a z nich je spravidla vykonávaná bežnou
manipulačnou technikou (napr. traktor s radlicou). Anaeróbny proces je riadený dávkova-
ním procesnej tekutiny. Proces je diskontinuálny - vyprázdnenie a nové naplnenie
komory + štart reakcie 3 dni, vlastné reakcie a produkcie bioplynu 24-27 dní. Podľa druhu
výstavby ich môžeme rozdeliť na výstavbové ( "na zelenej lúke") a využívajúce inštaláciu
ľahčených fermentačných komôr do nevyužívaných objektov - v poľnohospodárstve napr.
senníky, kravíny a pod. Principiálne je možné technológiu navrhovať ako jedno- prípadne
viacstupňová (investične a prevádzkovo náročnejšie). Táto metóda sa teda vyznačuje dis-
kontinuálnym (šaržovým) spôsobom skvasovania substrátu - to znamená že počas fermen-
tácie sa do fermentora nepridáva čerstvý substrát, ani sa z neho neodoberá, ako je to
nutné pri kvázi kontinuálnom mokrom spôsobe.

          V súčasnosti dostupných technológiách prebieha výroba bioplynu prostredníctvom
suchej fermentácie vo fermentoroch, ktoré majú tvar garáže (štandardný rozmer
5x5,5x28m). Fermentory sa napĺňajú a vyskladňujú pomocou nakladača. Surovina vo fer-
mentore sa očkuje potrebnými kultúrami baktérií pomocou tzv. perkolátu, prípadne
časťou predchádzajúcej vsádzky. V každom fermentore prebieha výroba bioplynu samos-
tatne po dobu 4-5 týždňov. Po uplynutí fermentačného procesu v jednotlivých fermento-
roch, sa „garáž“ otvorí a pomocou nakladača sa vyskladňuje vyfermentovaná biomasa
a napĺňa novou surovinou. Tým sa proces výroby bioplynu prerušuje, t.j. je nekontinuálna
a fermentačný proces musí začať odznova.Kontinuálne technológie sú sprevádzané vyso-
kou investičnou a prevádzkovou náročnosťou a sú využívané spravidla pre spracovanie ko-
munálnych a triedených domových odpadov.

          Bioplynová stanica pracuje s oveľa menším množstvom vody a väčším množstvom
organic kej hmoty. Technológia suchej fermentácie býva jednoduchšia ako pri mokrých fer-
mentáciách.
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Technológia mokrej fermentácie

          Na začiatku technológie mokrej fermentácie je väčšinou miešanie vstupných surovín
s procesnou vodou, aby sa dosiahla potrebná kašovitá, tekutá konzistencia surovín (sušina
10 – 15 %), ktorá umožňuje lepšiu manipuláciu (čerpanie) a kontinuálny priebeh technológie.

          Fermentory môžu mať rôzny tvar, byť zapustené do zeme alebo nadzemné. Najčas-
tejšie sa používajú valcové železobetónové fermentory so zvislou osou a pomerom prie-
meru ku výške. V horizontálnom fermentore môžu lepšie prebehnúť všetky 4 fermentačné
fázy anaeróbnej digescie (hydrolýza, acidogenéza, acetogenéza a metanogenéza). Hori-
zontálne fermentory sú vhodné najmä pre menšie bioplynové stanice.

          Proces fermentácie môže byť jednostupňový alebo viacstupňový. Pri jednostupňovom
procese je technológia investične menej náročná, ale väčšinou nedochádza k tak účinnému
vyhnitiu substrátu ako napr. pri dvojstupňovom procese.

          Vzniknutý bioplyn z fermentora sa uskladňuje v plynojeme, ktorý môže byť integrova-
ný ako súčasť fermentora alebo často to býva samostatný objekt.

          Materiálový výstup z fermentora - digestát (sušina 4 – 10 %) sa ďalej skladuje v sklado-
vacích nádržiach, kde ešte za vhodných podmienok môže prebiehať fermentačný proces.
Skladovanie sa musí realizovať v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou a bežne
trvá 140 – 150 dní. Správne sfermentovaný digestát je takmer bez zápachu.
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          Často sa ďalej spracováva na kalolisoch, prípadne odstredivkách. Pevná frakcia sa väč-
šinou spracováva v kompostárňach a kvapalná frakcia - fugát (sušina zväčša pod 2%) sa
aplikuje na poľnohospodársku pôdu ako hnojivo.

          Hlavnou výhodou mokrej cesty fermentácie je jej rozšírenie hlavne u poľnohospodár-
skych bioplynových staníc na Slovensku ale aj v zahraničí. Sú dostupné a vyskúšané rôzne
technológie. Mokré technológie majú širšie uplatnenie, sú historicky rozšírenejšie, technic-
ky prepracovanejšie a sú dobre prevádzkovo preverené. Bohatšia technologická výbava
a príslušenstvo (napr. miešadlá, čerpadlá, drviče, separácia, atď.) zvyšuje prevádzkové
náklady (spotreba elektriny, servis a údržba) a početnosti porúch.

Dry Fermentation Biogas, n.o.
Ul.Gen.Klapku 2962/32
945 05 Komárno
Slovenská republika

Adrián Horváth:
Mobil +421 918 406 859
e-mail: adrian.horvath@projektservis.sk

Sárisáp önkormányzata

Telefon:
2523 Sárisáp, Fő utca 123.

 (33) 518-310

Kontaktné údaje
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