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Úvodní slovo
generálního ředitele
Rok 2018 byl z pohledu životního prostředí v naší
společnosti rokem přelomovým. Realizací investice
do změny technologie výroby lihu se nám podařilo
snížit energetickou náročnost výroby o více než
jednu třetinu. To nám umožnilo odstavit dominantní
zdroj znečišťování ovzduší (uhelnou kotelnu)
a nahradit ji moderní ekologickou plynovou
kotelnou. V návaznosti na tuto změnu došlo
k radikálnímu snížení ekologické zátěže z dopravy
(zauhlování, vagony s uhlím a odvoz popílku).
Dalším příspěvkem ke zlepšení životního prostředí
bylo uvedení do provozu vychlazovací jednotky
a krytého dopravníku DDGS od sušárny do skladu.
Díky tomu došlo k výraznému omezení vnitropodnikové dopravy a manipulace s výpalkymimo uzavřený
prostor skladu.
Ing. Martin Kubů
Generální ředitel
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Stručná
charakteristika
společnosti
Přehled produkce

Ethanol Energy a.s. je výrobcem
bioethanolu používaného především
jako náhrada fosilních paliv.
Druhým významným produktem jsou suché
lihovarnické výpalky ( DDGS ) které nacházejí
uplatnění v krmivářském průmyslu.
Jako vedlejšími produkty jsou mláto a sirup,
které se používají v zemědělství jako krmivo
nebo při výrobě bioplynu v bioplynových stanicích.
V roce 2018 jsme zahájili výrobu dalšího produktu
kukuřičného oleje.
Základní vstupní surovinou je především kukuřice,
která je vykupována zejména v regionu.
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V roce 2018 byla realizována velká investiční
akce s cílem výrazného snížení energetické
náročnosti výroby. Přechodem na ekologická
paliva došlo k výraznému snížení vlivu na
životní prostředí.

Ovzduší

Přehled investic

Odstavení uhelné kotelny a její nahrazení plynovou
kotelnou razantně snížilo množství škodlivin
vypouštěných do ovzduší.
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Odpady
Odstavením uhelné kotelny jme snížili množství
vyprodukovaného odpadu na čtvrtinu.

Vody
Pravidelnou kontrolou vypouštěných vod je zajištěna velmi dobrá kvalita těchto vod.

Hluk
Technologické změny přinesly další snížení hlukové
zátěže na okolí.
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Realizace
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programu
pro rok 2018
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Ochrana
ovzduší
Historicky původní energetický zdroj pro
výrobu, uhelné kotle K1, K2 a K3 Kolben
a Daněk (z roku 1935) podnikové kotelny,
každý o příkonu 12 MW byly odstaveny
a nahrazeny dvěma moderními ekologickými
plynovými kotly Bosch, každý o příkonu
6,5 MW. Došlo k radikálnímu snížení
především emisí SO2 a TZL.

Sušárna lihovarnických výpalků (DDGS) byla
vybavena plynovým hořákem spalující zemní plyn.
Emise škodlivin jsou monitorovány a podrobovány
autorizovaným měřením externí autorizovanou
laboratoří.

Množství vypouštěných látek
do ovzduší v tunách za rok
Množství v t/rok
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Ochrana
vod
Abnormální sucho v minulých letech nás donutilo
k provedení řady významných opatření se zaměřením na snížení spotřeby vody. Byl vybudován nový
přivaděč vody z řeky Doubravy, který nahradil
historickou štolu přivádějící vodu do našeho areálu.
Tím byly významně eliminovány ztráty v přivaděči
vody. Realizace nové investice umožnila recyklaci
významného množství vody zpět do výrobního
procesu. Byly provedeny změny v samotné výrobní
technologii vedoucí ke snížení spotřeby vody.

Recyklace procesních vod ve výrobě má ve
společnosti Ethanol Energy prioritu. Společnost
provozuje vlastní biologickou čističku odpadních
vod. Společnost dokázala razantně snížit množství
odpadních vod a vedla k výrazné stabilizaci procesu
čištění. Odpadní vody jsou po analytické kontrole
vypouštěny do recipientu.

Spotřeba
vody

Množství znečištění
ve vypouštěných vodách

700

Množství v t/rok

Množství v tis. m3/rok

Hospodaření s vodou je jednou
z priorit všech zaměstnanců
společnosti Ethanol Energy.
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Nakládání
s odpady
Ethanol Energy má zaveden systém sběru
a třídění odpadů za účelem jeho dalšího
využití. Produkované odpady jsou separovány
na odpady využitelné a nevyužitelné.

V rámci plnění povinností zákona č.350/2011 Sb.
o chemických látkách a chemických přípravcích
byly v Ethanol Energy a.s. ve vazbě na soustavné
sledování legislativních změn v oblastech nařízení
REACH a jejich implementace.

Využitelné odpady jsou předávány specializovaným
autorizovaným firmám k recyklaci.
Nevyužitelné odpady jsou ukládány na skládkách
odpadů prostřednictvím externích firem, nebezpečné nevyužitelné odpady jsou ke zneškodnění předávány firmám s příslušným oprávněním.
V roce 2018 došlo k radikálnímu snížení produkce
celkových odpadů a to o 72,7% v důsledku realizace
nových investic a odstavení hnědouhelných kotlů.
Společnost plní závazky dle legislativy REACH
od zahájení výroby lihu v roce 2011.

Vyprodukované odpady

Množství v t/rok
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Ekologie
a energetické
úspory

V Ethanol Energy se každoročně daří zvyšovat
efektivitu a ekologičnost výroby. Důležitým
ukazatelem spotřeba energií na výrobu m3
bioethanolu.
Rozsáhlá investice do technologie přinesla radikální
snížení potřebné energie pro výrobu. Rok 2018 byl
zlomovým ve změně používání energií pro výrobu.
Byla eliminována spotřeba uhlí, která byla nahrazena energií ze zemního plynu." Došlo k nahrazení
klasických fosilních paliv ekologičtější energií.
To přineslo i výrazné snížení emisí vypouštěných
do ovzduší, snížení odpadů a zátěže z dopravy
uhlí a popílku z uhelné kotelny.

Spotřeba jednotlivých druhů energií
na m³ bioetanolu
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Bezpečnost
a organizace
zdraví
při práci

Bezpečnost práce v Ethanol Energy má jasnou
prioritu. Důsledně probíhá kontrolní činnost
vedoucími pracovníky společnosti.
Ve společnosti nevznikly žádné pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností, ani žádný smrtelný
úraz a rovněž také žádná nemoc z povolání.
Kalendářní rok
Počet pracovních úrazů

2016

2017

2018

1

1
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Zvýšená úrazovost v roce 2018 byla způsobena rozsáhlou investiční akcí s názvem „Retrofit“, na které
se v našem areálu podílela celá řada montážních
i dalších firem, kdy počet kontraktorů několikanásobně převýšil počet kmenových zaměstnanců a
práce si vynutily několikaměsíční odstav celé technologie. Podíl pracovních úrazů zaměstnanců Ethanol Energy a kontraktorů byl vyrovnaný, tedy 5 : 5.

Společnost Ethanol Energy vzhledem ke své
specifické výrobě je řazena jako chemická výroba
s provozy se zvýšeným i vysokým požárním
nebezpečím. Proto jsou v areálu na exponovaných
místech rozmístěna zařízení pro včasnou detekci
příkladně hořlavých plynů nebo ochranné protivýbuchové systémy a další požárně bezpečnostní
zařízení.
Pravidelně také organizujeme cvičné poplachy
i s evakuací zaměstnanců, na kterých se příležitostně podílí i HZS Středočeského kraje.
V roce 2018 si hasiči vyzkoušeli cvičný poplach při
simulovaném požáru železniční cisterny i s použitím
hasící pěny, vč. ochlazování okolních cisteren.
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Certifikace
a udržitelnost
Hlavní výrobní produkt, bioethanol je
převážně používán jako obnovitelná
složka v motorových fosilních palivech,
automobilových benzínech. Vyráběný
bioethanol musí vykazovat úsporu produkce
skleníkových plynů při výrobě a použití
ve srovnání s klasickými fosilními palivy.
Požadovaná minimální úspora je 35 %,
společnost na konci roku 2018 dosáhla
úspory přes 65 %.

Výpočet dosahované úspory se provádí dle kritérií
udržitelnosti pro biopaliva ve shodě se směrnicí
Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv.
direktivy RED.
Výpočet se aplikuje na všechny části výrobního řetězce biopaliva od zemědělské prvovýroby, skladovatelů, obchodníků, výrobců biopaliv a biokapalin,
obchodníků s palivy a je každý certifikován oprávněným certifikačním orgánem, v našem případě
společností Bureau Veritas.
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ETHANOL ENERGY a.s. Vrdy
Školská 118, 785 71 Vrdy
Tel.: 702 179 219
E-mail: info@ethanolenergy.cz

www.ethanolenergy.cz

