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Základní výhody

Využití produkce odpadního tepla 
z kogenerace i z jiných konvenčních zdrojů, 
např. zemního plynu

Sušení digestátu z bioplynové stanice   

Sušení celé řady zemědělských vstupních 
materiálů, jako jsou řepné řízky, travní senáže, 
seno, případně obiloviny, kukuřice apod.

Sušení celé řady ostatních vstupních 
materiálů, jako jsou výpalky, výlisky, kaly, 
piliny apod.



Využití odpadního tepla z bioplynových stanic se 
stává jedním z významných prvků zlepšení eko-
nomiky provozu těchto zařízení a rovněž nava-
zuje na požadavky nové legislativy v této oblasti.  

Jedná se o využití odpadního tepla z provozu kogene-
račních jednotek ve formě spalin s teplotou cca 450 °C 
a chladící vody o teplotě cca 90 °C.

Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s KLIMA a.s. vy-
vinuli a na vlastní bioplynové stanici Chroboly reali-
zovali nový typ šnekové sesypné sušárny. Model této 
sušárny využívá odpadní teplo z kogenerační jednotky 
o tepelném výkonu optimálně 500 - 1200 kWel., jsme 
však schopni navrhnout a realizovat sušárnu dle Vašich 
možností a potřeb. 

Naše řešení vychází z principu sušení na soustavě vodorovných šnekových dopravníků umístěných vzájemně nad 
sebou, mezi kterými materiál přepadá ve směru shora – dolů. Toto řešení významně snižuje prostorovou nároč-
nost instalace, zlepšuje homogenizaci materiálu a zvyšuje účinnost sušení.

Parametr 
Tepelný příkon 

zařízení 
Tepelný příkon 

zařízení

Sušení digestátu 550-600 kWth 1000 kWth 

Kapacita  zařízení vstup
(sušina 25-30 %, provoz 8 hod. denně)

5,6 t za den 11,2 t za den 

Kapacita  zařízení výstup
(sušina 85 %, provoz 8 hod. denně)

2,2 t za den 4 t za den 

Univerzální šneková sesypná 
sušárna BCS – 1

Základní výkonové parametry sušárny



Popis procesu sušení  

Vstupní materiál je ze vstupní násypky dopravován přes elevátor na sušící šneky. Provedení násypky 
a elevátoru je možné přizpůsobit sušenému materiálu.

Do sušící komory je přiváděn horký vzduch o nastavitelné teplotě a množství. Sušící vzduch je ohříván 
na nouzových chladičích kogenerační jednotky, dále se dle typu sušeného materiálu a požadované po-
třebě tepla přimíchávají řízeně spaliny. Sušárnu je ale možné připojit i na konvenční zdroj tepla, jako je 
např. zemní plyn, dřevo, propan apod. poskytující jeho dostatečné množství a teplotu.

Kapacita sušárny je řízena teplotou a množstvím sušícího vzduchu a rychlostí posunu sušících šneků. 
Provoz zařízení je automatický.

Výstup ze sušárny je možné následně napojit na peletační či briketovací linku, které jsou volitelnou 
součástí dodávky.

Odstranění prachových částic ze sušení je zajištěno v připojeném cyklonu. Zvláštním technickým řeše-
ním jsou prachové emise drženy na velmi nízké úrovni. Zařízení je možné individuálně dle typu sušené-
ho materiálu dále vybavit navazujícími prachovými filtry či pračkou vzduchu pro odstranění amoniaku 
apod. Provedení sušárny odpovídá potřebám pro venkovní umístění, např. vedle kogeneračních jedno-
tek.
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Základní 
schéma sušárny  

1. Násypka  - Slouží jako zásob-
ník vstupního materiálu. Její tvar 
je uzpůsoben tak, aby se dala bez-
problémově plnit nakladačem. 
Zkosené strany násypky jsou pod 
takovým úhlem, aby se materiál 
bezproblémově sypal do dávkova-
cího elevátoru.

2. Elevátor  - Jeho účelem je vyne-
sení materiálu do dostatečné výšky, 
aby se dostal k turniketu nad sušár-
nou.

3. Turniket  - Slouží ke vzduchové-
mu oddělení sušící části, aby teplý 
vzduch zůstal pouze v sušárně.

4. Sušárna - Pomocí tří šneků 
umístněných nad sebou dochází 
pomalu k posunu sušeného mate-
riálu. Na konci každého šneku ma-
teriál propadne do dalšího patra 
sušárny s dalším šnekem.  

5. Cyklón odtahového potrubí  
- Zachycuje případný úlet pracho-
vých částic z procesu sušení. Od-
pad z cyklónu je přiveden do vyná-
šecího šneku.

6. Vynášecí šnek  - Vynáší usuše-
ný materiál ze sušárny, jeho šnekov-
nice není provedena až do konce, 
tím se na konci tvoří zátka, která za-
braňuje úniku vzduchu ze sušárny.

Bioplyn CS s.r.o. pro Vás ve spolupráci s KLIMA a.s. zajistí dodávku 
sušárny na klíč zahrnující:

   Projekční a inženýrskou přípravu akce
   Vydání stavebního povolení
   Výstavbu zařízení
   Provozní zkoušky a analytiku
   Kolaudaci stavby

Základní technické parametry zařízení 

Rozměr linky (DxŠxV) 13 x 4 x 10,5 m

Instalovaný el. příkon 51 kWel. 

Provozní el. příkon do 30 kWel. 

Množství sušícího vzduchu do 20.000 m3/hod.


