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ČR uvažuje a plánuje o masivní investice do spaloven odpadů... 

 
Česká technolgická platforma biopaliv (ČTPB) 
 
1. Varuje. Cesta spaloven je technologický model minulého století. 

Jeho největší nevýhodou je, že vzácný chemický obsah organických 
odpadů proměňuje pouze na teplo a elektrickou energii. Navíc, 
realizace investicí do spaloven, dlouhodobě ekonomicky předurčí 
cestu vstupní suroviny na okamžitou výrobu tepla a elektrické 
energie. Tímto  „zablokuje“ faktickou možnost pokrokovějším 
cestám chemických separací a v konečné fázi i získávání vodíku do 
palivových článků. 

 
 



   

 
Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 
 
2.Navrhuje v rámci své činnosti v příštích letech realizovat odborné a 

komplexní posouzení dostupných technologií B2G – W2B z hledisek: 
   
       Technické – Technologické – Ekonomické - Sociologické- Environmentální 

 
Porovnat možnosti likvidace odpadů touto cestou jako alternativu 
nakládání s odpady vzhledem ke spalování. A to především z 
perspektivního a dlouhodobého pohledu jako i z reálných podmínek 
odpadů v ČR. 



Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 

ČTPB vytvoří kvalifikované teamy odborníků  z jednotlivých  oblastí k 
expertnímu posuzování technologií  



Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 

 Dosavadní praxe:    
Prvotní byl návrh technologie, který jednotlivé rezorty posuzovali.  
 

Návrh ČTPB je opačný: 
Prvotní expertní posuzování dostupných technologií definuje výhody a nevýhody 
jednotlivých technologií z partikulárních rezortních hledisek.  Následně bude hledání 
nejschůdnějšího kompromisu – jako kvalifikovaný výběr nejvhodnější technologie pro 
konkrétní podmínky v konkrétním regionu ČR. 
 
Výhody : 
- Kvalifikované expertní informace ohledně jednotlivých technologií 
- Možnost včas v předstihu a kvalifikovaně vybírat nejvhodnější lokální technologii 

dle lokálních podmínek 
- Vynaložené náklady  na realizaci kvalifikovaného posouzení jsou vzhledem k 

finanční náročnosti realizací zanedbatelné a vzhledem na eliminaci méně vhodné 
technologie, velmi efektivně vynaložené.  



Technologie  
komerčně dostupné 

Dle Eurostatu lze z 1 m3 odpadů produkovat 375 litrů EtOH. 



KO - Bezkonfliktní potenciál vstupní suroviny 

It is estimated that a potential 44 million tonnes of Municipal Solid Waste MSW could be 
available in the EU in 2030  
 
Wasted - Europe's Untapped Resource: An assessment of advanced biofuesl from wastes and residues) 

http://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2014/02/WASTED-final.pdf
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TECHNOLOGICKÉ CESTY transferu SYNGASu 

1. Termo-chemická - katalytická (vysoké teploty, tlaky) 

            FT – vyžaduje čistotu  (S,CO2 – můžou deaktivovat katalýzu), stabilní poměr H2:CO 
           Pro heterogenní vstupy (MSW, biomasa) prakticky nevhodné, Efektivita transferu  45% 

2. GAS Fermentation - Mikrobionální –metabolická   
          (pH,mezofilní 27-40°C, termofilní 55-80°C) 

         Nevyžadují konstantní poměr H2:CO, nepotřebují externí gas-shift proces, tolerantnější k    

         nečistotám, lepší výnosnost a efektivita transferu 57%, nižší emise CO2  

         Komercionalizace : INEOS Bio, Coscata, Lanza Tech 

Vhodnější na SYNGAS jsou mezofilní mikroby jako: 
 
Clostridium aceticum  
Acetobacterium woodii 
C. Carboxydivorans 
C. ljungdahlii… 

https://books.google.cz/books?id=DnyfnOsTLfcC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=syngas+to+biofuel+pathways&source=bl&ots=TfC9MGFOR3&sig=RuNeDqyeCGRvrjJa
s1yXJD28ozc&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwihyvisl7bLAhWo9HIKHXGeBmkQ6AEIPzAD#v=onepage&q=syngas%20to%20biofuel%20pathways&f=false 



 



 



Technologie transferu KO W2B (Waste to biofuels)  

1. INEOS Bio proces technology  Švýcarsko – USA 

2. ENERKEM technology  Kanada 

3. Fiberight technology USA  

4. ST1 Finsko   

5. Perseo Španělsko 

6. Maabjerg Energy Concept DÁNSKO 

7. Primus Green Energy USA 
  

8. FULCRUM BioEnergy USA 
  



1. INEOS Bio proces technology  
 Švýcarsko – USA 

Proces gasifikace odpadů na SYNGAS a následně 
patentovaný fermentační proces na etanol 



 
 
http://www.ineos.com/News/INEOS-Group/INEOS-Bio-Produces-Cellulosic-Ethanol-at-Commercial-Scale 
http://www.ineos.com/businesses/ineos-bio/technology 
 

1. INEOS Bio proces technology  
 Švýcarsko – USA 



1. INEOS Bio proces technology  
 Švýcarsko – USA 



 

http://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineos-bio/company/ineos-us-bio-bro_awfinal.pdf 

1. INEOS Bio proces technology  
 Švýcarsko – USA 



 

1. INEOS Bio proces technology  
 Švýcarsko – USA 





2. ENERKEM technology  
 Kanada 
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2. ENERKEM technology  
 Kanada 

Enerkem Inc. has developed a liquid phase methanol process using syngas produced  
from biomass. The chemical reaction is carried out in a slurry reactor using a Cu/ZnO/Al2O3 
catalyst at temperature ranging from 230 to 260 °C and 50 to 100 atm. The commercial 
reactor used a liquid entrained reactor in which fine grains of catalyst are slurried in an 
inert high-boiling oil typically white mineral oil.  



2. ENERKEM technology  
 Kanada 



2. ENERKEM technology  
 Kanada 



2. ENERKEM technology  
 Kanada 



3. Fiberight technology  
USA 

  



https://www.youtube.com/watch?v=GkF6voicQ8E 

3. Fiberight technology  
USA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GkF6voicQ8E


Fiberight  Zpracování KO na výsledný EtOH s označením  Trashanol™. 

 
V září 2015 zahájená kooperace s britskou CPI (Centre for Process Innovation)   pod 
akademickým dohledem LEEDS ACADEMY konsorcium  7 subjektů je cílem zapojit SME 
do komercionalizace zpracovávání KO.                                                                                                          

3. Fiberight technology  
USA 

  

Fiberight developed a Targeted Fuel Extraction (TFE) process to cost effectively 
and efficiently convert municipal solid waste (MSW) into cellulosic biofuel 



4. ST1 
Finsko 
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4. ST1 
Finsko 

  



5. Perseo 
Španělsko 
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5. Perseo 
Španělsko 

  



5. Perseo 
Španělsko 

  

http://www.kic-innoenergy.com/venture/imecal-s-a-2/ 
 

http://www.imecal.com/perseo/ingles/bio_2G.html 
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5. Perseo 
Španělsko 

  

https://www.researchgate.net/publication/265560236_PERSEO_Project_Bioethanol_from_daily_organic_fraction_of_municipal_solid_waste 
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5. Perseo 
Španělsko 

  



6. Maabjerg Energy Concept 
Dánsko 
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6. Maabjerg Energy Concept 
Dánsko 

  

Demonstration plant je v Kalundborgu v provozu již 5 let. 
Jednotka byla v roce 2012 upravována z tzv. SSF (simultaneous 
saccharification and fermentation) principu na tzv. SHF (separate 
hydrolysis and fermentation) princip. Tato úprava výrazně snížila 
náklady na enzymy. Poslední úprava byla v roce 2013 kdy byli 
vyvinuty speciální kvasinky a produkce EtOH z biomasy se zvýšila 
nad 40%. 



Demonstration plant je v Kalundborgu v provozu již 5 let. Jednotka byla 
v roce 2012 upravována z tzv.  
SSF (simultaneous saccharification and fermentation) principu na tzv. 
SHF (separate hydrolysis and fermentation) princip.  
 
Tato úprava výrazně snížila náklady na enzymy. Poslední úprava byla 
v roce 2013 kdy byli vyvinuty speciální kvasinky a produkce EtOH 
z biomasy se zvýšila nad 40%. 

6. Maabjerg Energy Concept 
Dánsko 

  



7. Primus Green Energy 
USA 

  



http://www.primusge.com/wp-content/uploads/2015/09/White-paper-GTL-Comparison-V32.pdf 

7. Primus Green Energy 
USA 

  

VIDEO  
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8. FULCRUM BioEnergy 
USA 

  

147,000 tons of prepared MSW feedstock into more than 10 million gallons of SPK jet fuel 
or diesel annually  (1 galon US = 3,785 litrů) ….tedy 37,8 Mio litrů/rok 



8. FULCRUM BioEnergy 
USA 

  



Technologie transferu KO W2B (Waste to biofuels)  

1. INEOS Bio proces technology  Švýcarsko – USA 

2. ENERKEM technology  Kanada 

3. Fiberight technology USA  

4. ST1 Finsko   

5. Perseo Španělsko 

6. Maabjerg Energy Concept DÁNSKO 

7. Primus Green Energy USA 
  

8. FULCRUM BioEnergy USA 
  



Záměr –účel  této prezentace 

ČTPB chce veřejně informovat o technologickém stavu a 
možnostech zpracování komunálního odpadu 
modernějším – efektivnějším – environmentálně lepším 
způsobem než je likvidace odpadu spalováním. 


