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Uplatnenie výsledkov projektu 

V nadväznosti boli vypracované technické podklady a návrhové parametre pre projektovanie 
zariadení na čistenie odpadových vôd, so súbežným využitím  biomasy ako obnoviteľného 
zdroja energie, štrukturované na reálne podmienky štyroch veľkostných kategórií (vzorových 
variantov) fariem v podmienkach severného Slovenska. Finančná analýza preukázala 
návratnosť investície 7 až 8 rokov, v závislosti od veľkosti zariadenia a podmienok.  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Ciele projektu boli: 

 1.Overiť dynamiku a stabilitu  produkcie bioplynu na prenajatom zariadení (Batch 
fermentore); 

2.Vyriešiť problematiku čistenia odpadových vôd na vidieku v súbehu s využitím biomasy, 
najmä fytomasy na produkciu bioplynu ako obnoviteľného zdroja energie; 

 3.Spracovať návrhové parametre a podklady pre predprojektovú a projektovú prípravu 
pilotného projektu pre kapacitu zariadenia 20-50 EO.  

Naplnenie cieľov: 

1. Bola overená dynamika a stabilita produkcie bioplynu na vzorkách substrátov biomasy, 
reálne využiteľných v stredoeurópskych podmienkach, pre letnú aj zimnú prevádzku. 

2.  Bola vyriešená problematika čistenia odpadových vôd v malých vidieckych sídlach v 
súbehu s využitím biomasy v celej jej zadanej škále, pričom výstupy  sú originálne, chránené 
dvoma prihláškami patentu a jednou prihláškou úžitkového vzoru.  

3. Boli navrhnuté parametre a podklady pre  projektovú prípravu pilotného projektu v štyroch 
variantoch. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Project objectives were: 

  1.Verification of dynamics and stability of biogas production on the leased equipment (Batch 
fermenter); 

2.Solve  issue of wastewater treatment in rural areas in concurrence with the use of biomass, 
especially phytomass production of biogas as a renewable energy source; 

  3. Processing design parameters and materials for pre-project and project preparation for 
the pilot facility's capacity EI 20-50. 

Relevance to the objectives: 

First Was verified dynamics and stability of biogas production on samples of biomass 
substrates, usable in the real conditions of Central Europe, for summer and winter operation. 

Second It was resolved the issue of wastewater treatment in small rural settlements in 
concurrence with the use of biomass across the specified range, the outputs are original, 
protected by two patent application and one utility model application. 
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Third Parameters have been proposed and the basis for project preparation of a pilot project 
in four variants. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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