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BF 6 BF/8 BF/10 /BF 14 BF /15 
 

 Variabilní řešení dle množství a skladby odpadů 

s návaznosti návrhu velikosti provozu 

 Zástavba do stávajících prostor a hal 

 Biofermentor je uveden do provozu do 2 hodin po 

montáži 

 Úspora finančních prostředků obcí a měst                                                                                                       

 Dodávky kompletních technologií na klíč     

 Technologie  pro výrobu paliva 

 Sledování procesů v biofermentoru 

 Minimální náročnost na obsluhu 

 Bioreaktory jsou mobilní, nepotřebujete stavební 

povolení 

 Významné patentované technologie u původních biofermentorů 

 Využití kalů z ČOV 

 Zpracování odpadů z jídelen a domácností, vč. 

zpracování tuků 

 Zpracování veškerých biologicky rozložitelných 

odpadů 

 Zpracování papíru a vytříděných odpadů z TKO 

 Zpracování odpadů ze zemědělství (hnoje, kejda 
atd.) 

 Zpracování štěpky                                                        

 Dodávka modulových biofermentorů všech prove-

dení 

 Využití pro kompostárny a zemědělské bioplynové 

stanice 

 Úspora nákladu na provoz  

 Úspora pořizovací ceny 30 až 40% ceny proti kon-

kurenci 

 Zkušenost s provozem a výrobou 20 let 

Kompletní dodávka projektu kompostáren jednoduchých až po sofistikované provozy s výrobou biopaliv a 
bioplynu 

 Kompletní projektová příprava realizace kompostáren pro územní a stavební řízení. 

 Kompletní dodávka na klíč všech technologií pro kompostárny. 

 Kompletní zpracování studií EIA, rozptylové studie, hlukové studie, ekonomika provozu. 

 Plánování logistiky svozu odpadů. 

 Zaškolení provozovatele kompostárny a výroby biopaliv. 

 Servis strojů a dodávky náhradních dílů.  

 Doplnění o projekty provozu o malé BPS do 500 KWh 
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Aerobní fermentace v biofermentorech 
 
Kompostování v uzavřených biofermentorech.  

Nová vyhláška č.341/2008 Sb. o podrobnostech k nakládání s BRO respektuje biotechnologie nové generace, 
kde kompostovací proces je urychlen v uzavřených prostorách a stanoví pro procesy podmínky, které vycházejí z 
technických možností dané technologie při bezpodmínečném dodržování ochrany životního prostředí. 

 
Biofermentory patří do kategorie kompostárenských technologií, kde je vlastní proces aerobní fermentace technolo-

gicky aplikován a řízen v uzavřených prostorách biofermentoru, kde dochází k řízené aerobní fermentaci. Díky uzavře-
nému prostoru je možné probíhající procesy sledovat a řídit. Výsledkem je významné zkrácení doby potřebné pro de-
gradaci a přeměnu vstupních surovin na konečný produkt, který je stabilizovaný. Současně se minimalizují negativní 
dopady na životní prostředí. Tím se řízená aerobní termofilní fermentace zásadním způsobem odlišuje od typických 
kompostáren. Významnou technologickou předností biofermentorů je skutečnost, že v uzavřeném fermentoru je mož-
nost hygienizace substrátů pomoci teploty nad 50°C až 70°C, a tím dochází k ničení jak plevelných semen, tak k 

vlastní hygienizaci po dobu delší než 58 hodin.  Produktem procesu aerobní fermentace je kompost k agrotechnickému 
využití, nebo kompost k energetickému využití jako biopalivo. Vedlejším produktem fermentace je vodní pára, která je 
použita ve vlhčení biofiltru, které minimalizují jakékoliv zápachové látky při navážení nebo vyvážení biofermentorů. Při 
fermentaci se směs biomasy díky tvorbě huminových kyselin zbarvuje černohnědě. 
 

1. výhodou je, že technologie umožňuje plnění limitů a povinností vyhlášky č.341/2008 Sb. (teploty,  hygieniza-
ce, prokazování plnění fyzikálních a chemických ukazatelů) 

2. výhodou jsou minimální nároky na dozrávací prostor a manipulaci s výrobkem 
3. výhodou je možnost střídavého využití produktu – kompostu pro agrotechnické a energetické využití podle 

ročních dob a výskytu BRO 
4. výhodou je možnost zpracování všech odpadů dle katalogů bioodpadů přílohy č. 1 vyhlášky č.341/2008 Sb. 

včetně odpadů z kuchyní a jídelen a dalších vedlejších živočišných produktů dle nař. Rady ES 
č.1774/2002 

5. výhodou je složení bioodpadů měst a obcí, vhodných ke kompostování 
6. výhodou je velmi krátká výrobní doba kompostu 

 
 

Legislativa a vyhlášky 

a. Směrnicí č. 1999/31/EC o skládkách je členským zemím uloženo omezit skládkování biologicky rozloži-
telného odpadu. Do roku 2010 se mělo skládkování omezit na 75 % hmotnosti odpadu z produkce tohoto 
odpadu za rok 1995. Do roku 2013 na 50 % výchozího základu a nejpozději do r. 2020 na 35 %. 

b. Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění, obsahuje požadavky týkající se 
provozu zařízení, výběru nejlepších dostupných technologií, systému povolování atd. 

c. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1774/2002 ES, které upravuje nakládání s biomasou charakte-
ru vedlejšího produktu živočišného původu, která nevstupuje do potravinového řetězce. 

d. Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, který stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání 
s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, dá-

le stanoví práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. 
e. Zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. a změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  
f. Zákon č. 140/1961 Sb., který upravuje povinnosti pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a sta-

novuje podmínky pro tzv. komunitní kompostování. 
g. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který upravuje povinnosti výrobců při 

uvádění výrobků do oběhu. 
h. Zákon č. 308/2000 Sb., o hnojivech.  
i. Vyhláška 381/2001 Sb. – katalog odpadů. 
j. Vyhláška 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 
k. Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
l. Vyhláška č. 341/2008 Sb., ze dne 28. srpna a uveřejněné 12. 9. 2008 ve Sbírce zákonů, kterou se 

mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, 

m. Vyhláška č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek a přípustné míry obtěžování 
zápachem. 

n. Vyhláška č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2006 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťu-
jících látek a působ jejich zjišťování. 

o. Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou mění a doplňuje vyhláška č.482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobu 
využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. 

p. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních sta-
cionárních zdrojů znečisťování ovzduší. 

q. ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty. 
 
 

Kompostování BRKO 

Zatímco pro kompostování odpadů ze zahrad a parků bude možné i nadále využívat klasického kompostování na 
hromadách – v malých měřítcích, tak tam, kde se do odpadu dostane i třeba nepatrná příměs odpadů definovaných v 
nařízení 1774/2002 (ES), tak bude nutné zajistit bioreaktorové kompostování, během něhož teploty dosáhnou mi-
nimálně po dobu jedné hodiny výše alespoň 70 °C.  
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Kompostování odpadů z údržby zeleně 

Kompostování tzv. zelených odpadů je velmi rozšířené. Jde zpravidla o tzv. krechtové kompostování s překopává-
ním nakladači nebo rotačními překopávači kompostu. Kompostuje se posečená tráva, stařina, dřevní štěpka z průře-
zů, plevelné rostliny, odpady z tržišť, listí apod. Surovinová skladba kompostů bývá doplněna dalšími biodegradabil-
ními odpady z provozoven (výlisky ovoce, potravinářské odpady, nezávadné kaly nebo zvířecí fekálie). Kompostování 
musí být prováděno na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Proto se často využívají nepotřebné silážní žlaby, země-
dělská složiště nebo hnojiště, případně zabezpečené plochy bývalých provozoven uhelných skladů. Zařízení kom-
postárny dokonalým štěpkovačem a technikou pro homogenizaci a překopávání kompostů  
 
 
Způsoby intenzifikace kompostování bioodpadu 

Předpokladem dobrého průběhu kompostování je poměr C:N v čerstvém kompostu cca 30-35:1. Optimální vlhkost 
čerstvého kompostu z drceného bioodpadu je v rozmezí 55-62% Možnosti intenzifikace kompostování s cílem rychlé 
přeměny organických látek odpadů na látky humusové využíváme v počáteční hydrolytické fázi kompostování. O jejím 
průběhu rozhoduje při optimalizaci chemických a biologických parametrů substrátu intenzita aerace. Nejlepší pro-
středí pro tuto fázi zabezpečují aerované kompostovací biofermentory. Teplota fermentace v tepelně izolovaných bio-
fermentorech v rozmezí 60-80°C zabezpečuje účinnou devitalizaci patogenních mikroorganismů a semen plevelů a 
vyšší redukci obsahu vody a objemu materiálu než při klasickém kompostování v zakládkách. Nejčastěji jsou bioreak-

tory konstruovány jako tepelně izolované boxy, tzv. kontejnery. Tyto jsou na vstupu průběžně plněny a na výstupu po 
10-14 dnech z nich vychází částečně zfermentovaný produkt. Předpokladem dosažení plné stability substrátu je další 

dozrání na zakládce po dobu minimálně 1 měsíce. Zintenzivnění kompostovacího procesu v biofermentorech zkracuje 
dobu dosažení stability o 2-3 týdny. Výhodou moderních biofermentorů je automatické řízení fermentačních procesů a 
rovněž čištění odplynu v biofiltru. 
 
Mobilní a modulové verze biofermentoru jsou určeny pro kompostárny. 
Tento systém biofermentorů je univerzální. Celý systém na zpracování odpadů je mobilní, v provedení pro venkovní 
použití. Výhodou je velice rychlá montáž a možnost vestavby do stávajících prostor. Biofermentory mohou pracovat 
jako samostatné jednotky nebo mohou být sestavovány do baterií fermentorů podle potřeb zákazníků a množství od-
padu. Součástí je i vestavěný účinný biofiltr. Fermentory jsou izolovány vrstvou izolačního materiálu. Mají mechanicky 
nebo plyno-hydraulicky otevírané a zavírané dveře (vrata) s tepelnou izolací. V bioreaktorech je průměrná náplň 32 až 
75 tun na jednu naplň. Systém firmy plně umožňuje řízení procesu a jeho plnou kontrolovatelnou dynamiku a opti-
malizaci. Veškerý provoz biofermentoru je řízen z centrální řídící jednotky. Výrazné zkrácení doby výstavby kom-
postárny řádově na týdny je dalším pozitivním přínosem technologie firmy. Technologie firmy umožňuje zástavbu i do 
prostor, které má zákazník již dispozici a není proto potřeba výstavby nové a drahé haly. Biofermentory lze umístit po 
úpravě i přímo do venkovního prostředí, pouze na zpevněnou plochu, třeba štěrkovou.  
 
Zařízení je vyráběno standardně v továrně a je zde proto zaručena kvalita výroby na nejvyšší úrovni. Vlastní komory 
jsou vyrobeny tak, aby odolaly mechanickému oděru a teplotám nad 70°C a jsou naprosto chemicky imunní. Jedná se 
o prakticky nezničitelný výrobek. Veškeré využité materiály jsou plně recyklovatelné. Po zhotovení biofermentoru je 
zařízení dopraveno na místo určení. Biofermentory mohou být předávány za provozu a zákazník přebírá funkční zaří-
zení. Plnění a vyprazdňování biofermentoru je zajišťováno buď nakladačem s obsluhou nebo bez obsluhy. Při porovná-
ní biofermentoru je základním prvkem skutečnost, že obě zařízení slouží k fermentačnímu procesu BRKO za pomoci 
aerace směsi a procesu aerobní fermentace a hygienizace.  

 

 

MOŽNOSTI ODBYTU PRODUKTŮ ZPRACOVÁNÍ 

Produktem zpracování  BRO metodou aerobní fermentace v biofermentorech je kompost k agrotechnickému využití 
nebo jako biopalivo. Zajištění odbytu v případě kompostu je v současné době problematické. Navrhujeme využití kom-
postu pro vlastní potřebu města při údržbě městské zeleně, např. k tvorbě mulčovacích vrstev kolem výsadeb květin, 
keřů a dřevin. 

 

Biopalivo  

V případě biopaliva se nabízí možnost využití v kotelnách na tuhá paliva. Výhodou je možnost spalování nejen v 
kotlích na biomasu, ale také v kotlích uhelných a dále je předpoklad zajištění celoročního odbytu produktu. Využití 
energetického kompostu lze technicky provádět v kotlích, kde byly provedeny úspěšné technické a emisní zkoušky v 
minulých letech. Konkrétní podmínky stanoví obchodní jednání s těmito subjekty, které stanoví množství dováženého 
biopaliva, jeho kvalitu (výhřevnost), a z toho vyplývající cenu.  Námi doporučovaná cena vychází z přepočtu výhřevnos-
ti biopaliva na stávající cenu hnědého uhlí. Ta se pohybuje od 620 – 1100 Kč podle výhřevnosti kompostu. 
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Mobilita biofermentorů a technologií úspora nákladů 
 

Při vývoji nových typů biofermentorů pro kompostár-
ny a bioplynové stanice naši konstruktéři využili zku-
šenosti z vývoje předešlých typů biofermentorů, které 
byly vyráběny v 90. letech a s úspěchem dodávány na 
kompostárny. Cílem bylo co nejvíce zjednodušit mani-
pulaci s celým zařízením, a to s možností využití stá-
vající techniky, která je běžně používána na kom-
postárnách při svozu vstupních surovin a odpadů 
BRKO. Významnou výhodou je skutečnost, že biofer-
mentory mohou být přemisťovány na jednotlivé kom-
postárny dle potřeb zákazníka a nemusí být vždy na 
každé kompostárně jako stacionární. Variabilita toho-

to řešení je zcela unikátní a významně šetří náklady na 
provoz kompostáren. Firma umožní v budoucnu zákazní-

kům podstatnou novinku a to, že v případě nákupu dvou 
biofermentorů velikosti do BF / 8 bude zákazník mít 
možnost další fermentory mít pouze v nájmu na omeze-
nou dobu, kdy je sezóna odpadů, tedy zejména v letních 
měsících. V zimních měsících, kdy je menší produkce 
BRO, bude zákazník využívat jen své biofermentory a 
tímto systémem výrazně ušetří náklady. Další výraznou 
výhodou je skutečnost, že se jedná o technologické mobil-
ní zařízení a nikoliv o stavbu spojenou s terénem. 
Biofermentor je při provozu zapojen pomocí kabelu přes zásuvku. Veškeré rozvody a napojení na biofiltr je jednoduše 
rozebíratelné a složí se (včetně nakladače) do fermentorů a vše je připraveno k transportu. Sestavení celého kompletu 
dvou biofermentorů a jednoho biofiltru trvá okolo 50 minut. Kapacita zpracování odpadů u dvou fermentorů BF / 8 je 

cca 1700 tun ročně BRKO při 14 denním cyklu plnění. Cyklické plnění a počet cyklů je stanoveno vždy skladbou 
vstupních surovin a cyklus může být i zkrácen na 10 dní, čímž se využije vyšší kapacita biofermentorů. Zvýší se i 
množství v tunách v roce cca o třetinu roční tonáže na cca 2200 tun. Zpracované množství se navyšuje počtem bio-
fermentorů a jejich velikostí a typem.  

 

 
 

 



Přehled  odpadů, k jejichž využívání kompostováním v bioreaktorech: 

 

 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

 02 01 01*Kaly z praní a z čištění 

 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

 02 01 07 Odpady z lesnictví 

02 03  Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; Odpady 

z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

 02 03 01*Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 03 05 *Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 04  Odpady z výroby cukru 

 02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy 

 02 04 02 Odpad uhličitanu vápenatého 

 02 04 03*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 05  Odpady z mlékárenského průmyslu   

 02 05 02*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 06 03*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

 02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

 02 07 02 Odpad z destilace lihovin 

 02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 07 05*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

 03 01 01 Odpadní kůra a korek 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

 03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

 03 03 07*Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 

 03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

 03 03 09*Odpadní kaustifikační kal 

              03 03 10*Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně z mechanického třídění 

              03 03 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10   

              04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

              04 01 07Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

              04 02Odpady z textilního průmyslu 

 04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

              04 02 20*Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 

 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

 04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

 10 01 03*Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných 

 10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna 

10 13 06*Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 02 Dřevo, 

17 02 01 Dřevo 

19 05Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

 19 05 03Kompost nevyhovující jakosti 

19 06    Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 03   Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 04   Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 08   Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 12* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 

19 08 14* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13  

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

 19 09 02*Kaly z čiření vody 

 19 09 03 Kaly z dekarbonizace 



19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 

 19 12 01 Papír a lepenka 

 19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

 20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet 

 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 20 02 02 Zemina a kameny 

20 03 Ostatní komunální odpady  

 20 03 02 Odpad z tržišť 

 20 03 03 Uliční smetky 

20 03 06  Odpad z čištění kanalizace – Pouze z dešťové kanalizace, ne splaškové vody, ne odpad ze septiků a žump! 

 

 
Specifikace biofermentorů

  
Biofermentor BF/  automatik aerobní + anaerobní 
 

 
Biofermentory u konkurence 

Rozměry dodá-
vaných biofer-
mentorů 
 
 
Možnost kom-
binace systému 
pro výrobu 
kompostu a 

bioplynu  
 
Dva systémy 
aerobní + anae-
robní proces. 
 
Možnost prove-
dení jako bio-
plynový biofer-
mentor 

Biofermentor je dodáván v  několika velikostních provede-
ních  
 

 

Provedení BF 

Orientační / Objem náplně  

Roční množství zpracovaného odpadů 
/ 1 biofermentor. 

BF/6 cca 27 m3 

cca 972 m3 / rok  

BF/8 cca 43 m3  
cca1 548 m3/rok 

BF/10 cca 56 m3  
cca 2 016 m3/rok 

BF/14 cca 69 m3  

cca 2 484 m3/rok 

  

BF/16 cca 109m3 
cca 4 050 m3/rok 

 

Jen jedno provedení cca 2,5 x 2,8 x 12 
m biofermentor je stacionární. 
 
 

Nelze upravit na výrobu bioplynu 
pouze jeden systém aerobní 

Automatika 
řízení procesu 
řídící jednotka 

Záznamové zařízení přijímající data z jedné nebo více tep-
lotních sond dálkově bezdrátově do 300 m. 
Dva dvoustavové vstupy pro záznam stavu dveří a chodu 
systému.   
Ovládání v češtině a patnácti volitelných jazycích. 
Numerický a grafický výpis teplot. 
Tisk tabulky teplot, grafů, jednodenních či vícedenních vý-
pisů historie. 10m velký grafický displej s možností podsví-
cení. 
Signalizace překročení teplot blikáním LED, na displeji a 
akustickým záznamem.  
Okamžité nebo průměrné teploty v intervalu záznamu – 

volba mezi stupni Celsia a Fahrenheita. 
USB rozhraní pro přenos záznamu do PC, software pro PC.  

Výpočet střední kinetické teploty v PC programu. 
Výstup RS232 pro GSM modem - komunikace pomocí GPRS 
a SMS. Není nutno stahovat data, velká paměť 1MB udržuje 
až 5let záznamu trvale v paměti.  
TÜV SÜD certifikát dle ČSN EN 12830, třída 1 a ČSN EN 
13486, třída 1.  
Kalibrační list.  

Záznamové zařízení může být dodáno i v jiném prove-
dení.  

Ovládání automatika 
Ovládání posuvného pásu provzdušňo-
vání. Přenos dat na počítač a tisk. 
Sledování teploty atd.  

Elektrický pří-
kon  

Biofermentor má elektrický příkon cca 1,5 kW a souběžný 
příkon je minimální. Aerobní systém je řízen na základě 
programu řídící jednotky procesu. Firma připravuje systém 
bez jakéhokoliv připojení do el. Sítě, s využitím solární 
energie. 
 

Příkon 3 kW stálý, pás se pohybuje 
postupně.  

Provozní náplně 

atd. 

Žádné, pouze případný výluh ze suroviny muže být zpětně 

vrácen do procesu.  
 

Výluhy bez možnosti zpětného využití. 

Hydraulické oleje, včetně filtrů apod., 
které se musí obměňovat a likvidovat. 



 
 

 

Možnost vyhří-
vání biofermen-
torů 

Na přání lze dodat provedení s vyhříváním biofermentorů 
pro urychlení procesu. Není ale podmínkou pro plnou 
funkčnost biofermentorů!!! 

Nelze 

Využití perkolá-
tu  

Na přání je možnost využití perkolátu na zpětný nástřik, tím 
zvyšuje účinnost o 60%. 

Nelze  

Provedení  Kompaktní výrobek včetně bezpečnostních prvků, komplet-
ně upravený speciálním nástřikem na bázi gumy. Vnitřní 
prostor je opatřen antikorozním nátěrem. Nebo vybaven 
proti oděrnou technologií zvýšená životnost na desítky let 

Sestava dílů, svařenec a další díly do-
pravníky, nerezové díly atd. 

 
Pohyblivé části 
stroje 
Imunita proti 
poškození  

Minimum pohyblivých částí.  
Nulová náročnost na údržbu, minimální potřeba jakýchkoliv 
náhradních dílů. Běžná údržba čištěním atd. Nevadí jakéko-
liv příměsi kamení, železa apod. Zařízení je plně imunní 
proti poškození. Biofermentor je opatřen vnitřním bezpeč-
nostním prvkem a dále vybaven vnitřními technickým řeše-
ním, tím je zabráněno tlaku na hlavní vrata. 
 

 

Dopravníky, vnitřní uspořádání pohy-
bu materiálu ve fermentoru, možnost 
opotřebení a namáhání dílů. Vyšší 
náročnost na provoz a údržbu, velká 
potřeba náhradních dílů. Nesmí se 
dostat do fermentoru příměsi typu 
kamenů, železa atd., nebezpečí poško-
zení kontinuálního posuvu. 

Vstupní surovi-
ny úprava 

Veškeré biologicky degradovatelné odpady BRKO. Surovinu 
není potřeba jakkoliv třídit od příměsí, pokud nejsou tyto 

příměsi zakázány. Pro přípravu směsi se používají běžné 
míchací stroje, případně se směs míchá nakladačem. Směs 
není potřeba nijak třídit a vlastní třídění se provádí strojově 
po vyvezení suroviny z fermentorů až po ukončení procesu. 
Fermentor obsluhuje řidič nakladače, nejsou potřeba další 
pracovníci. 

Vstupy rozložitelné odpady BRKO, 
surovina musí být řádně nadrcena a 

upravená do stanovené velikosti před 
vložením do fermentorů a vytříděna od 
nežádoucích složek, které by mohly 
poškodit pohyblivý posun suroviny 
uvnitř fermentorů a následně zničit 
stroj. Třídění se zajištuje ručně pomoci 
pracovníků, kteří plní fermentor, to 
jsou přibližně 3 lidi.  

Řízení a regula-
ce procesu 

Sledování teploty a optimalizace procesu fermentace a hygi-
enizace pomoci čidel a řídící jednotky automaticky, event. 
jednoduchým ovládáním.  

Sledování procesu pomoci čidel a řídící 
jednotky a procesu. 

Stavební povo-
lení  

Není potřeba, protože biofermentor je mobilní, není tedy 
pevně spojen ze zemí. Biofermentor se připojí do běžné zá-
suvky.  

Pravděpodobně ano.  

Biofiltr  Může být samostatný pro více biofermentorů nebo přímo 
integrován na biofermentor. Výměna náplně biofiltru jednou 
ročně, bezobslužný provoz. Účinnost filtrace 90 - 99%. 

Vždy samostatně s možností výměny 
filtru  
Účinnost filtrace 80 - 90% 

Proces Hygieni-
zace  

Hygienizace probíhá za teploty 70 °C, tím je dosaženo doko-
nalé hygienizace materiálu. 

Hygienizace 70 °C po dobu 2 hod  

Doba zdržení 
směsi  

Doba zdržení je závislá na požadované intenzitě hygienizace 
a na složení směsi a druhu odpadů. Průměrně je doba zdr-
žení cca 38 až 48 hod. 

Kontinuální systém – doba zdržení cca 
48 hod v závislosti na míře hygienizace 
a druzích směsi. 

Roční kapacita 
zpracované 
směsi (v tunách) 

Roční kapacita je variabilní a je přímo závislá na vytíženosti 
biofermentoru, dále na provedení a velikosti biofermentoru 
a na požadované době zdržení pro hygienizaci směsi.  

Kontinuální cca 1.000 tun/rok na 
jeden biofermentor. 

Doba montáže  Obvykle 2 hodiny včetně zaškolení. Jinak dle množství in-
stalovaných biofermentorů. 

Cca 2 až 4 dní a více na jeden kus. 

Umístění bio-
fermentoru  

Vestavění do vnitřních prostor (haly) není podmínkou. 
Venkovní bez jakéhokoliv vlivu podnebí na chod biofermen-
toru, postavení na jakoukoliv zpevněnou plochu, i štěrko-
vou. Bez stavebního povolení!!! Jedná se o stroj bez pevného 
ukotvení k terénu. 

Většinou vnitřní, v hale, po úpravě 
venkovní s přístřeškem. Nutnost sta-
vebního povolení!! 

Plnění a vy-

prazdňování  

Běžným malým nakladačem UNC nebo jiným podobným 

strojem. Případně pásovým dopravníkem.  

Pásový dopravník kontinuálně spolu s 

nakladačem a obsluhou biofermento-
ru. 

Barevné prove-
dení a identifi-
kace 

Každý biofermentor a biofiltr je vybaven výrobním štítkem 
s identifikačními údaji.  
Barevné provedení je dle přání zákazníka – barvy RAL. 

Každý biofermentor a biofiltr je vyba-
ven výrobním štítkem s identifikačními 
údaji. Barevné provedení je dle přání 
zákazníka.  

Záruka posky-
tovaná výrob-
cem  

Firma poskytuje plnou záruku po dobu 60 měsíců a po tuto 
dobu kompletní servis zdarma. Montáž a uvedení do provo-
zu je též zdarma. 

Klasická záruka 24 měsíců. Servis za 
úhradu. Na rychle opotřebitelné díly je 
klasická záruka.  

Bonusy pro 
zákazníky  

Nakladač, příprava směsi pro biofermentory od 8 kusů za 
symbolickou cenu. 

Vše si zákazník musí koupit.  

Termín dodání   Do 60 dnů od objednání dle počtu kusů a provedení od stavebního povolení a objednání dle 
počtu kusů 

   



 
Jedním aktivní biofiltrenm s využitím biologických nosičů je propojeno několik mobilních biofermentorů 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biofiltrace a využití mobilních aktivních biofiltrů 
Biofiltrace vzduchu je technologie, která se vzhledem ke zdokonalování, inovacím a také nízkým provozním nákladům, 
stává stále častěji používanou technologií pro eliminaci těkavých organických látek, některých anorganických polutan-
tů. Nejčastěji jsou technologie biofiltrů využívány tam, kde se vyskytují do středních koncentrací biologicky odboura-
telných látek, avšak látek, které jsou výrazné svým zápachem již při velmi nízkých koncentracích. Biofiltrace je eko-
nomickou a účinnou metodou především pro odstraňování koncentrací škodlivých a nežádoucích látek při provozu 
kompostáren a jiných technologiích. Naše zkušenosti ukazují, že biofiltry jsou schopné velmi účinně odstraňovat i 
směsné kontaminace organických anorganických polutantů, s využitím aktivních biofiltrů navržených firmou pro pro-
vozy kompostáren a snížení zápachových zatížení provozu a okolí je dalším přínosem do mobilních aplikací. Výrazným 
přínosem v těchto technologiích je aktivní využití biologických nosičů a zpětné využití všech výluhů v procesech kom-

postování a provozu biofermentorů.  
 
Látky odstraňované biofiltrací v aktivním biofiltrů s nosiči biomasy 
 

 
Kompostování 

Sirovodík, amoniak, terpeny, aminy, mastné kyseliny, merkap-
tany 
 

 
Mechanická biologická úprava bioodpadů 

Sirovodík, amoniak, mastné kyseliny, aminy 
 

 

Technologie a zařízení pro úpravu přijmu odpadu z restauračních provozů a jídelen atd. . 

 
Firma dodává jako součást technologie kompostáren zařízení pro úpravu odpadů 
z jídelen a gastro provozů. Technologie úpravy odpadů na normou požadované 
velikosti částic pro vlastní proces hygienizace. Technologie muže být spojená s 
mícháním směsí do biofermentoru a tím dochází k úspoře energií a strojního 
vybavení.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
Plnění fermentorů a pomoci běžného nakladače 
 

 

 
 
Překopávače  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Využití mobility biofermentorů pro více provozů kompostáren a výroby biopaliv a zásadní úspora nákladů. 
 
Jednou sadou tří až čtyř biofermentorů a jedním biofiltrenm je dle potřeby možné zajistit hygienizaci až na několika 
provozech kompostáren a to včetně hygienizace. Mobilitou technologie je zajištěná vysoká úspora nákladů na provoz a 
investice.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Zpracování odpadů jednostupňové a výroba biopaliva  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednu sadu mobilních biofermentorů  lze využít až  pro tři provozy. Výrazná úspora nákladů a investic. Mož-
nost využití i pro již realizované kompostárny a tím doplnit provozy kompostáren 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Svoz BRKO a BRO včetně vybraných živ-
nostenských odpadů. 

Příjem odpadů jeho evidence a roztřídění dle cha-
rakterů a druhů odpadů. Uložení ve vodohospodář-
sky zajištěných boxech a kontejnerech. 

Mechanická úprava odpadů 
drcení třídění míchání směsi 

pro aerobní fermentaci. 

Plnění aerobních biofermentorů směsí. 
Řízený aerobní proces včetně procesu 
hygienizace 55 až 70 stupňů podobu až 
48 hodin a více. 

Konečná úprava výroba 
paliva a kompostů. Ex-
pedice konečnému zá-
kazníkovi 



 
Využití mobilní technologií a realizace – projektování kompletních provozů. 
 
Vlastnost mobility technologie biofermentorů a příslušenství lze využít od jednoduchých stávajících kompostáren bez 
hygienizace a tím provozy jednoduše rozšířit o hygienizaci. Až po vysoce sofistikované systémy kombinovaných provo-
zů suché bioplynové stanice s výrobou bioplynu. Vrcholem jsou kombinované stanice kde je uplatněno několik systé-
mu využití BRKO a BRO na bioplyn, komposty, biopalivo, EL. Energii a tepelné energie a úprava bioplynu na CNG. 
Úpravou bioplynu na CNG je možnost využít pro svozová vozidla a celkový vozový park na pohon CNG a v provozu tím 
ušetřit náklady na provoz zařízení a svoz odpadů. 

 
Jednoduchá kompostárna doplněná o mobilní technologii s hygienizace v biofermentorech . 

 

 

 
Velká kompostárna s výrobou biopaliva, kompostů a hygienizace kapacita ccaě s využitím mobilních biofermentorů 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
Vysoce sofistikovaný systém kombinované kompostárny na výrobu biopaliv a bioplynu. Dvoustupňový bezodpadový 
systém využití BRKO BRO a hygienizace s kapacitou od 15 000 až po 35 0000 tun ročně s výkonem 100 až 500 KWh 
el energie v kombinaci s mobilními biofermentory a prefabrikovanou BPS pro aerobní a anaerobní systém 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
Výroba energetického kompostu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Součástí dodávek kompletních provozu kompostáren základních a kombinovaných 
 
 
Samostatné dodávky technologie biofermentorů a bio filtrů pro stávající provozy kompostáren mobilní prove-

dení 
 

1. Dodávka biofermentorů počet dle požadavků zákazníka a množství odpadů  
2. Dodávka bio filtrů 
3. Dodávka nakladače 
4. Doprava k zákazníkovi 
5. Provozní návody 
6. Servisní smlouva  
7. Poskytnutí prodloužené záruky na 5 let 

8. Receptury  
 

Možnost umístění biofermentorů na jakoukoliv zpevněnou plochu  
 
Dodávka na základě dohody. 
 

 

Kompletní dodávka kompostáren s výrobou energetického kompostu a klasických kompostu a substrátů 
 

1. Návrh řešení provozu dle složení odpadů a vstupních surovin, které má zákazník k dispozici 
2. Základní studie provozu návrh ceny kompletní dodávky na klíč  
3. Návrh ekonomiky provozu 
4. Technickou stavební příprava  
5. Stavební dokumentace pro uzemní řízení 
6. Stavební dokumentace pro stavební povolení 
7. Prováděcí stavební a technologické dokumentace 
8. Studie EIA 
9. Studie pachová  
10. Studie hluková 
11. Provozní řád 
12. Základní receptury 
13. Zajištění zkušebního provozu 
14. Kompletní dodávka technologií 
15. Uzavření smluv na servis techniky  
16. Provozní poradenství 

 
 

Doba výstavby kompletního areálu na klíč od pravomocného stavebního povolení cca 6 až 7 měsíců  
 
Ceník mobilních biofermentorů kompostárny pro rok 2017 
 

Ceník technologie biofermentorů typ BF/ Automatik pro kompostárny a typ BPF/ Automatik. 

Tento ceník je pro rok 2017.  

Ceník není dovoleno jakkoliv dále šířit bez souhlasu firmy Green Machines a. s., a to jakoukoliv formou. 

 
Firma Green Machines a.s. doporučuje budoucím zákazníkům využít sestavu dvou menších biofermentorů BF/8 
nebo BF/10. Tím je zajištěna možnost, že se provoz a využití biofermentorů stane více variabilní. V sezóně, kdy je 
hodně materiálu, se využijí oba fermentory a mimo sezonu vždy jen jeden. V běžném provozu se vždy jeden biofermen-
tor naplní a druhý vyprázdní, tím je zajištěno kontinuální zpracování bioodpadů. Výrazná úspora nákladů oproti kon-
kurenci, a to jak pořizovacích, tak i provozních. Prakticky nulová potřeba náhradních dílů po celou dobu provozu. 

Lepší využitelnost a přizpůsobení potřebám zákazníků při provozu biofermentorů firmy.  
 

 
Tip biofermentoru 

       
  Provedení 

 
Cena bez DPH/ euro 

 
BF/6 automatik 
Dodávka na klíč 

 

 
Venkovní 

 

 
 Cena na vyžádání 
Základní provedení 

mobilní 

 
BF/8 automatik 
Dodávka na klíč 

 

 
Venkovní 

 

 
Cena na vyžádání  

Základní provedení 
mobilní 

  
BF/10 automatik 
Dodávka na klíč 

 
Venkovní 

 

 
Cena na vyžádání  

Základní provedení 
mobilní 



Dodávky a montáž biofermentoru 

Biofermentory jsou dodávány na zakázku a vždy 
na základě závazné objednávky a smlouvy. Vlastní 
montáž  biofermentorů zajištuje firma, a to včetně 
dopravy na místo určení. Zákazník zajistí jen 
zpevněnou plochu a přívod elektro (nemusí být 
pevné). Doprava se neúčtuje pouze při odběru od 4 
kusů výše a je vždy na dohodě se zákazníkem. 
Cena dopravy je dle ceníku dopravců. Zákazník 
zajištuje jeřábovou techniku na místě. Nosnost 
jeřábu 20 tun. 
 
U fermentorů BF /6, BF / 8 a BF / 10 je možnost 
použít hákový systém nákladních aut.  

 
Velkokapacitní provedení biofermentoru je dopravováno na místo určení a je stacionární s možností přemístění za 
pomoci jeřábu a podvalníku pro nadměrný náklad. Biofermentory lze vyrobit i v jiných rozměrech ale největší přepravi-
telný fermentor je stanoven na 4 x 4 x16 m u mobilních a 5x5x25 m u prefabrikovaných verzí.  

 
 
 

 
 
 
.                                                     
 

Platební a dodací podmínky 

Platební podmínky jsou sjednávány na základě závazné objednávky a smlouvy o dodávce a jsou vždy přizpůsobeny 
zákazníkům. 
 

Dodací doba mobilního biofermentoru – aerobní systém 

Dodací doba od vystavení závazné objednávky a úhrady 50% zálohy a dle počtu biofermentorů je v rozpětí 30 do 60 
dní od vystavení objednávky, a to včetně montáže. Nebo dle dohody se zákazníkem. 

  

 
Firma Green Machines a. s. si vyhrazuje právo na technické změny, změny v cenách a provedení.  

 
Výrobce a dodavatel systému mobilních biofermentorů pro kompostárny a bioplynové stanice 

Green Machines a. s. Bratislava – Praha 
, e-mail:  biofermentory@biofermentory.sk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BF /15 Velkokapacitní 
pro stacionární umís-

tění 

 
venkovní 

 
Cena na vyžádání  

Základní provedení 
Převozní stacionární 

 

Bio filtr samostatný 
Rozvody k bio filtru 

 

Venkovní 
 

 

Cena na vyžádání  
 

 
Cena konkurence  

 
Venkovní   

 
Cca 265 000 euro 

Jednotné provedení 

 
Úspora nákladu in-
vestic proti konku-

renci 

  
Cca 40 % 

mailto:biofermentory@biofermentory.sk

