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Abstrakt 

Disertační práce řeší problematiku výskytu těkavých mastných kyselin (TMK) 

v biologických procesech.  Ve spolupráci s doc. Ing. Danielou Plachou, Ph.D. (Centrum 

nanotechnologií, Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie) 

byla vyvinuta metodika stanovení TMK plynovou chromatografií s plamenovým 

ionizačním detektorem (GC/FID) v různých organických matricích. Metoda byla v rámci 

této práce verifikována na reálných biologických vzorcích.  

V práci jsou prezentovány výsledky analýz TMK a jejich vliv na průběh kompostování, 

proces čištění odpadních vod, respirační aktivitu aktivovaného kalu, anaerobní digesci. Pro 

účely hodnocení procesu kompostování poskytla vzorky z modelového kompostování za 

dvou různých provozních podmínek Frýdecká skládka, a.s. Tvorba a eliminace TMK 

v průběhu kompostování byla srovnávána spolu s dalšími parametry pH, vlhkost, teplota, 

TOC, COX, sacharidy a dusičnany ve vodném výluhu. TMK byly identifikovány také ve 

vstupních surovinách pro výrobu kompostu odpovídající surovinové skladbě kompostů 

kompostárny Bruzovice. 

Vzorky pro stanovení TMK v kalech byly odebrány na Ústřední čistírně odpadních vod 

(ÚČOV) Ostrava z různých částí technologického procesu čištění odpadních vod. 

Výsledky analýz TMK ve vyhnilém kalu měřeny metodou GC/FID byly srovnány 

s výsledky měření metodami kapilární elektroforézy s UV detekcí a metodou dle Sedláčka 

et al. (1978). V aktivovaném kalu byly hodnoceny inhibiční účinky kyseliny octové a 

kyseliny mléčné screeningovou metodou na respirometru Strathox firmy Strathkelvin 

Instruments. 

Pro laboratorní anaerobní digesci byly využity modelové fermentační reaktory a 

inkubátory a fermentační reaktor Sartorius Biostat. Fermentovaný substrát tvořily 

energetické traviny vypěstovány a dodány OSEVA PRO s.r.o. - Výzkumné stanice 

travinářské v Rožnově – Zubří. Přídavkem definovaného množství mastných kyselin byly 

určeny inhibiční účinky kyseliny mléčné, máselné a octové na anaerobní digesci hybridu 

Lofa a sveřepu horského Tacit. 

 

Klíčová slova: GC/FID, TMK, kompost, kaly z ČOV, anaerobní digesce, inhibice 



 

Abstract 

The dissertation thesis is focused on issue of volatile fatty acids (VFAs) in biological 

processes. In collaboration with doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. (Nanotechnology Centre, 

Centre for energy units using non-traditional sources of energy) an analytical procedure 

based on gas chromatography with flame ionisation detector (GC/FID) has been developed 

for the determination of volatile fatty acids in various organic matrices a verified by the 

real biological samples. 

The thesis presents the results of VFAs analyzes and their influence on the course of the 

composting process, sewage treatment, respiratory activity of activated sludge, anaerobic 

digestion. Frýdecká dump, a.s. provided samples of compost matured in two different 

operating conditions for the evaluation of the composting process. Formation and 

elimination of VFAs during composting was compared with other parameters pH, 

moisture, temperature, TOC, COX, carbohydrates and nitrates in aqueous extract. VFAs 

also been identified in feedstocks for the production of the corresponding raw compost mix 

like in composting plant Bruzovice. 

Samples for VFAs determination in sludge samples from different parts of the 

technological process of wastewater treatment were collected at central wastewater 

treatment plant (WWTP) Ostrava. Results of VFAs analyze in digested sludge measured 

by GC/FID were compared with measurement  results of capillary electrophoresis with UV 

detection and the method according to Sedlacek et al. (1978). The inhibitory effect of 

acetic acid and lactic acid by screening method with respirometer Strathox in the actived 

sludge was evaluated. 

Fermentation reactors and incubators and fermentation reactor Sartorius Biostat was used 

for laboratory anaerobic digestion. The fermented substrate were grown energy grasses 

delivered from OSEVA PRO s.r.o - Grassland Research Station in Rožnov - Zubří. The 

inhibitory effect of lactic acid, butyric acid and acetic acid on anaerobic digestion of hybrid 

Lofa and brome-grass mountain Tacit by adding a defined amount of fatty acids was 

determined. 
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Motivace 

Cílem disertační práce bylo hodnocení TMK v biologických procesech. Těkavé mastné 

kyseliny jsou významným ukazatelem struktury mikrobiální komunity v biologicky 

rozložitelných odpadech. TMK vznikají při kompostování v anaerobních podmínkách, 

rozkladem biologicky rozložitelných odpadů při anaerobní digesci, nebo při špatném 

skladování organických materiálů. Touto problematikou jsem se rozhodla zabývat 

z důvodu důležitosti TMK jako indikátorů průběhu anaerobních procesů, které jsou 

využívány při zpracování biologicky rozložitelných odpadů například v bioplynových 

stanicích, kompostárnách, na čistírnách odpadních vod. Nadměrná tvorba TMK při 

anaerobní digesci způsobuje inhibici procesu, nebo proces úplně zastaví. Disertační práce 

se zabývá jak verifikací metodiky pro stanovení TMK v biodegradabilních materiálech, tak 

i její následnou aplikací pro určení podmínek jejich vzniku během technologických 

procesů, případně podmínek pro eliminaci jejich vzniku. 

Touto cestou bych chtěla zvláště vyjádřit poděkování školitelce   

prof. Ing. Heleně Raclavské, CSc. za odborné konzultace, cenné rady a trpělivost, kterou 

mi poskytla při vypracování disertační práce a v průběhu celého doktorského studia. 

Děkuji také doc. Ing. Daniele Plaché, Ph.D. za odborné vedení při práci v laboratoři a za 

vstřícnost a pomoc při získání potřebných informací a pokladů. Poděkování patří rovněž 

pracovníkům chemické laboratoře Institutu geologického inženýrství VŠB- TU Ostrava za 

provedení chemických analýz. Dále děkuji firmám (Výzkumná stanice travinářská firmy 

OSEVA PRO s.r.o. Zubří, Kompostárna Bruzovice, ÚČOV Ostrava) a soukromým 

subjektům, kteří mi poskytli vzorky a materiály k vypracování mé disertační práce. 

Vznik disertační práce byl podpořen projekty SGS SP2011/200 Význam těkavých 

mastných kyselin pro hodnocení biologických procesů, výzkumným projektem NAZV 

MZe ČR “QI101C246 Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny” a 

projektem OP VaVpI ENET CZ.1.05/2.1.00/03.0069.  
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1 Úvod a cíl práce 

Těkavé mastné kyseliny (TMK), nízkomolekulární monokarboxylové kyseliny s počtem 

atomů uhlíku v řetězci C2 – C7, se tvoří při anaerobní fermentaci organického materiálu 

(Ábalos a Bayona, 2000; Manni a Caron, 1995; Otten et al., 2004). Anaerobní 

fermentace/digesce je dynamicky se rozvíjející technologie, která je využívána pro 

zpracování organických odpadů vznikajících v zemědělství, komunální sféře, při čištění 

komunálních odpadních vod, potravinářství či průmyslu.   

Při anaerobním rozkladu jsou komplexní organické materiály nejprve hydrolyzovány a 

fermentovány rychle rostoucími a pH odolnými bakteriemi na organické kyseliny. Později 

jsou vzniklé kyseliny oxidovány pomalu rostoucími acetogenními bakteriemi na acetát, 

molekulární vodík a oxid uhličitý, jež tvoří vhodný substrát pro metanogenní bakterie. 

Metanogeny jako hlavní finální článek rozkladného řetězce metabolizují kyselinu octovou 

souběžně s oxidem uhličitým na metan (Diamantis et al., 2006; Wang et al., 1999). 

Kyselina octová je hlavním produktem anaerobního rozkladu, dále vzniká kyselina 

máselná, isomáselná a propionová. Kyseliny valerová, isovalerová a hexanová vznikají 

v menším množství. Metanogenní bakterie metabolizují nižší rychlostí než bakterie 

acidogenní a jsou mnohem citlivější k náhlým změnám v prostředí (Nollet, 2006). 

V případě, že TMK nejsou odbourávány stejnou rychlostí jakou vznikají, dochází k nárůstu 

jejich koncentrace a možnému narušení či zastavení procesu. Změny v  koncentracích a 

složení TMK jsou používány jako indikátory průběhu anaerobních procesů (Nielsen et al., 

2007; Nollet, 2006; Pullammanappallil et al., 2001). 

Jako zdroj lehce využitelného uhlíku pro bakterie zaujímají TMK významnou roli v 

procesu biologického čištění vod a jsou důležitými prekursory vzniku metanu při  

anaerobním zpracování organických odpadů.  

Kompostování představuje alternativu odstraňování organických odpadů za aerobních 

podmínek. Tvorba kyselin ve vyšších koncentracích v průběhu zrání kompostu působí 

fytotoxicky a způsobuje mikrobiální inhibici (Beck-Friis et al., 2001; Beck-Friis et al., 

2003; Bergersen et al., 2009; Cheung et al., 2010). Vznik TMK v tomto procesu nemusí 

být nutně nežádoucí. Při nedostatku kyslíku slouží jako důležitá zásobárna energie, která je 

předána aerobním organismům po návratu procesu do přijatelných podmínek (Brinton, 
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2006). V literatuře jsou TMK také uvedeny jako parametr posouzení zralosti kompostu 

(Bernal et al., 2009; Kirchmann and Widén, 1994).  

Vzhledem k uvedeným faktům, se zájem o pochopení procesu vzniku a výskytu těkavých 

mastných kyselin v různých matricích neustále zvyšuje. Cílem disertační práce je výzkum 

přítomnosti TMK v kompostu a jiných organických materiálech a vliv těchto kyselin na 

hodnocení biologických procesů. Pro dosažení cílů musí být splněna následující kritéria: 

1. Zavedení a verifikace analytické metody pro stanovení TMK. 

2. Stanovení TMK v reálných vzorcích vstupních surovin pro přípravu kompostu, 

v kompostu, v kalech z ČOV. 

3. Hodnocení inhibičních účinků TMK na respirační aktivitu aktivovaného kalu a 

na průběh anaerobní digesce v modelovém zařízení B-Braun (VŠB-TU Ostrava).  
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2 Metodika provedení práce 

Pro splnění cílů disertační práce jsem zvolila následující postup řešení.  

1. Zavedení a verifikace analytické metody pro stanovení TMK v sušině biologicky 

rozložitelného odpadu i extraktu ve spolupráci s Centrem nanotechnologií VŠB-

TU Ostrava (doc. Ing. D. Plachá, Ph.D.). 

2. Stanovení vybraných TMK (kyselina octová, propionová, máselná, isomáselná, 

valerová, isovalerová, hexanová) v substrátech pro kompostování metodou 

GC/FID. Posouzení přirozeného výskytu TMK v odpadních produktech a 

biomase.  

3. Analýza TMK v reálných vzorcích kompostu v průběhu zrání kompostu 

 17. týdnů. 

4. Srovnání výskytu TMK v závislosti na době kompostování s dalšími měřenými 

parametry: teplota, pH, vlhkost, oxidovatelný uhlík (Cox), celkový organický 

uhlík (TOC), redukované mono- a oligosacharidy, dusičnany. Výsledky byly 

získány z laboratoře IGI VŠB-TU Ostrava. 

5. Sledování výskytu TMK ve vybraných technologických produktech z ÚČOV 

Ostrava – vliv na technologii čištění odpadních vod. 

6. Hodnocení vlivu TMK na respirační aktivitu aktivovaného kalu. 

7. Výzkum přítomnosti TMK a jejich vliv na průběh anaerobní digesce vybraných 

energetických travin v modelovém zařízení B-Braun (VŠB-TU Ostrava) 

přídavkem kyseliny octové, máselné, mléčné. 
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3 Těkavé mastné kyseliny 

Karboxylové kyseliny, RCOOH, jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků obsahující v molekule 

jednu nebo více karboxylových skupin –COOH. Podle jejich počtu se rozlišují kyseliny 

monokarboxylové, dikarboxylové, trikarboxylové atd. Jako těkavé mastné kyseliny jsou 

označovány nízkomolekulární monokarboxylové kyseliny s počtem atomů uhlíku C2-C7 

(Ábalos a Bayona, 2000; Červinka et al., 1991; Manni a Caron, 1995; McMurry, 2004). 

3.1 Názvosloví 

Dle pravidel IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) lze používat dva 

systémy názvosloví podle toho, jak složitá je molekula pojmenované kyseliny (McMurry, 

2004). Karboxylové kyseliny odvozené od acyklických alkanů se systematicky 

pojmenovávají tak, že se k názvu alkanu přidává zakončení –ová kyselina. Pokud skupina 

–COOH není součástí hlavního řetězce, např. je připojena ke kruhu, tvoří se název 

karboxylové kyseliny připojením zakončení –karboxylová kyselina k názvu uhlovodíku. 

Jelikož mnoho karboxylových kyselin patřilo mezi první izolované a identifikované 

organické sloučeniny, mají tyto sloučeniny své běžně užívané triviální názvy, které jsou 

pravidly IUPAC tolerovány. Příkladem je kyselina etanová, známá pod triviálním názvem 

kyselina octová (McMurry, 2004). V této práci budou pro TMK používány triviální názvy, 

s výjimkou kyseliny kapronové, u které bude užíván systematický název kyselina 

hexanová. 

Tabulka 1 Názvosloví vybraných těkavých mastných kyselin (www.wikipedia.org) 

Triviální název Systematický název Latinský název Vzorec Aniont* 

kys. mravenčí metanová kyselina acidum formicum HCOOH formiát 

kys. octová etanová kyselina acidum aceticum CH3COOH acetát 

kys. propionová propanová kyselina acidum propionicum CH3CH2COOH propionát 

kys. máselná butanová kyselina acidum butyricum CH3(CH2)2COOH butyrát 

kys. valerová pentanová kyselina acidum valericum CH3(CH2)3COOH valerát 

kys. kapronová hexanová kyselina acidum capronicum CH3(CH2)4COOH kapronát 

* tyto názvy jsou odvozené od latinských názvů kyselin, názvy odvozené od českých názvů mají koncovku „-an“ (např.: octan) 
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3.2 Obecná charakteristika 

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty patří k nejrozšířenějším organickým kyselinám 

v přírodě. Mnoho z nich patří k meziproduktům látkového metabolismu rostlin a živočichů. 

Např. kyselina octová je hlavní organickou složkou octa, kyselina máselná je typická pro 

zápach žluklého másla, kyselina hexanová a valerová jsou příčinou „kozího“ zápachu, či 

propocených ponožek (McMurry, 2004; Straka et al., 2003).  

Karboxylové kyseliny patří mezi polární a velmi reaktivní sloučeniny. Funkční skupina 

TMK, karboxylová skupina –COOH, se vyznačuje výraznou kyselostí. Karboxylová 

skupina ve zředěných vodných roztocích slabě disociuje za vzniku  H3O
+ a 

karboxylátového aniontu RCOO-. Přesný rozsah disociace je dán konstantou Ka, která má 

pro většinu karboxylových kyselin hodnotu řádově 10-5 (McMurry, 2004). Srovnáme-li 

aciditu karboxylových kyselin s aciditou silných minerálních kyselin, kyseliny uhličité, 

vody a alkoholů, leží karboxylové kyseliny mezi kyselinami minerálními a kyselinou 

uhličitou : HX > R–COOH > H2CO3> H2O > ROH (Červinka et al., 1991).  Pro praktické 

účely se místo disociačních konstant používá jejich záporných dekadických logaritmů. 

Např. disocační konstanta kyseliny octové je 1,75.10-5 (při 25°C a ve vodě). Tuto hodnotu 

lze převézt na pKa podle vztahu: 

pKa = –log Ka = –log (1,75.10-5) = 4,76 (Červinka et al., 1991).                                         (1) 

Hodnoty pKa monokarboxylových kyselin se pohybují mezi 4 a 5. Čím menší je pKa, tím je 

kyselina silnější.  

Nižší alifatické monokarboxylové kyseliny jsou bezbarvé ostře kyselé, nebo nepříjemně 

páchnoucí kapaliny. Rozpustnost ve vodě je závislá na velikosti a charakteru  

uhlovodíkového zbytku. Do C5 jsou karboxylové kyseliny ve vodě rozpustné, vyšší a 

aromatické se lépe rozpouštějí v alkoholech. Teploty varu a tání jsou v souvislosti 

s velikostí molekuly vysoké, protože karboxylové kyseliny podobně jako hydroxyderiváty 

vytvářejí pevné vodíkové vazby, díky kterým se i v plynném stavu vyskytují jako dimery.  

S rostoucím počtem uhlíkových atomů teplota tání roste, ale platí, že alifatické 

monokarboxylové kyseliny se sudým počtem atomů uhlíku mají vyšší teplotu tání než 

nejblíže nižší a nejblíže vyšší kyseliny s lichým počtem atomů (Červinka et al., 1991; 

Janeczková a Klouda, 1998). Bod varu stoupá s relativní molekulovou hmotností kyselin. 
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Tabulka 2 Charakteristika těkavých mastných kyselin C2-C6 

 (Beyer, 1958; Červinka et al., 1991; Pokhrel, 2010) 

Název kyseliny 
(triviální) 

Bod tání 
(°C) 

Bod varu 
(°C) 

pKa 

(25 °C, H20) 
Zápach 

octová 16,6 118 4,76 kyselý (ocet) 

propionová – 22 141 4,88 štiplavý (pot) 

máselná  – 4,7 162,5 4,85 žluklé máslo 

isomáselná    ´– 47 154,3 4,85 žluklý 

valerová   – 34,5 187 4,81 kozí zápach 

isovalerová  – 37,6 176.7 4,78 sýrová plíseň 

hexanová    – 3,9 205 4,88 ostrý 

3.3 Vznik a výskyt 

Těkavé mastné kyseliny jsou důležitou součástí metabolismu mnoha živých organismů 

(mikroorganismy, vyšší rostliny, živočichové). Zdrojem TMK jsou také fotochemické a 

biochemické anaerobní rozkladné reakce antropogenních a přírodních organických látek, 

v důsledku kterých se TMK vyskytují ve všech složkách životního prostředí (Zygmunt a 

Banel, 2009).  

Vyskytují se například v biodegradabilních odpadech, odpadních vodách, v kalech, ve 

výluzích ze skládek, kompostu (Ábalos et al., 2000; Ábalos a Bayona, 2000; Zygmund a 

Banel, 2008). 

V procesu anaerobní biodegradace vznikají TMK rozkladem makromolekul lipidů, 

sacharidů a proteinů (Ábalos et al., 2000; Ábalos a Bayona, 2000; Otten et al., 2004; Straka 

et al., 2003; Zygmund a Banel, 2009). Obecně je anaerobní biodegradace organických 

látek rozdělena do fází hydrolýzy, acidogeneze, acetogeneze a finální metanogeneze, při 

které vzniká bioplyn (obrázek 1).  
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Obrázek 1  Čtyřfázový model anaerobní digesce (Straka et al., 2003) 

Při hydrolýze transformují bakterie částice organického substrátu do rozpustné formy 

monomerů a polymerů, tj. bílkoviny, sacharidy a tuky jsou transformovány na 

aminokyseliny, monosacharidy a mastné kyseliny. Fermentací produktů hydrolýzy vznikají 

nižší mastné kyseliny, zejména kyselina octová, alkoholy a plyny zastoupené oxidem 

uhličitým a vodíkem. Bakterie schopné fermentace aminokyselin na TMK jsou omezeny 

na striktní anaerobní bakterie Bacteriocides, Clostridia, Bifidobacteria a fakultativní 

anaerobní bakterie jako Streptococci a Enterobacteriaceae (Ahring et al., 1995; Welland, 

2010). Při acetogenezi, tedy tvorbě kyseliny octové, jsou hlavní funkční skupinou bakterie 

tzv. syntrofních druhů. Mezi typické homoacetogenní bakterie patří Acetobacterium woodii 

a Clostridium aceticum (Welland, 2010). Oxidují kyselinu propionovou a ostatní TMK 
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vyšší než octovou právě na kyselinu octovou, vodík a oxid uhličitý. Tyto jsou pak využity 

jako majoritní zdroje metanu (Aguilar et al., 1995; Diamantis et al, 2006; Straka et al. 

2003; Wang et al., 1999). Na konci rozkladného řetězce produkují skupiny metanogenních 

bakterií metan z acetátu, nebo vodíku a oxid uhličitý. Pouze několik druhů bakterií jsou 

schopny rozložit acetát na CH4 a CO2, jsou to Methanosarcina barkeri, Metanonococcus 

mazei a Methanotrix soehngenii, zatímco všechny metanogenní bakterie jsou schopny 

využít vodík pro tvorbu metanu (Welland, 2010). 

Jak je zmíněno výše, kyseliny octová, propionová, máselná a isomáselná jsou rozkladnými 

produkty snadno rozložitelných látek (sacharidů, lipidů, proteinů). Kyseliny s vyšší 

molekulovou hmotností jako kyselina valerová, isovalerová vznikají jako produkty 

degradace proteinů (Jagadabhi, 2010). Některé bakterie mléčného kvašení mohou 

produkovat kyseliny reduktivní deaminací jednotlivých aminokyselin, tj. kyselinu octovu 

z alaninu a glycinu, kyselinu isomáselnou z valinu, kyselinu isovalerovou a valerovou 

z leucinu, resp. isoleucinu (Allison, 1978; Chu et al., 1996; Massey et al., 1976; Nakae a 

Elliott, 1965). TMK mohou být rovněž tvořeny oxidací a redukcí párových aminokyselin 

Sticklandovou reakcí (Karlsson et al., 2008). Kyselina hexanová může být produktem ß-

oxidace mastných kyselin (Červinka et al., 1991). Kyseliny valerová a hexanová mohou 

vznikat v důsledku rekombinace molekul kyseliny octové a propionové nebo kyseliny 

octové a máselné za odštěpení molekuly H2. Tyto reakce mohou být katalyzovány 

některými klostridií nebo bakteriemi střevního traktu přežvýkavců (Pakarinen et al., 2008). 
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4 Význam TMK v biologických procesech 

Kompostování je řízený biooxidační proces, při kterém mikroorganismy přeměňují   

snadno rozložitelné organické látky na CO2, H2O a jiné minerální látky (proces 

mineralizace), nebo s postupem času na stabilnější organické látky (proces humifikace) 

(Bernal et al., 2009; Garcia et al., 1991). Jde o analogické procesy jako při přeměně 

organické hmoty v přírodním prostředí. 

Proces rozkladu organické hmoty je kombinací činností mnoha jednotlivých 

mikroorganismů. Z hlediska reakční teploty optimální pro růst se mikroorganismy 

rozdělují na mezofilní a termofilní. Optimální rozpětí teplot pro mezofilní organismy  je         

25 – 35°C (Schuchardt, 2005). Minimální a maximální tolerována teplota je pak 10, resp. 

40°C (Chueng, 2008). Organismy, které se nejlépe adaptují při teplotách 55 – 65°C se 

nazývají termofilní. Minimální teplota, kterou jsou schopny tolerovat, je 30 – 40°C, 

maximální pak 80 – 90°C (Cheung, 2008; Schuchardt, 2005). Vedle těchto dvou skupin 

bakterií, které jsou v úvodní a termofilní fázi kompostování z velké části odpovědny za 

rozklad substrátu a uvolňování tepla, patří mezi hlavní skupiny mikrorganismů podílejících 

se na degradaci organické hmoty také aktinomycety a houby (Cheung, 2008). 

Aktinomycety jsou hojně zastoupeny převážně v poslední fázi rozkladu a to při humifikaci 

organických látek za tvorby aromatických látek (Bertoldi et al., 1983). Během fáze zrání 

kompostu jsou organické látky odolnější rozkladu (převážně celulóza, lignin) částečně 

degradovány a zabudovány do humusu některými druhy hub (Ryckeboer et al., 2003). 

V různých fázích procesu tedy dominují vždy určité skupiny mikroorganismů (Bertoldi et 

al., 1983; Ryckeboer et al., 2003; Tuomela et al., 2000). Za optimálních podmínek může 

být kompostovací proces rozdělen na 3 fáze:  (1) fáze mezofilní (do 40 – 45 °C), kdy 

bakterie kolonizují kompostovaný substrát; (2) fáze termofilní (nad 40 – 45 °C) spojená 

s uvolňováním tepla intenzivní bakteriální činností při rozkladu organické hmoty. Při (3) 

fázi ochlazování a zrání klesá teplota kompostu na teplotu okolí (Tuomela et al., 2000). 

4.1 Výskyt TMK při kompostování 

Těkavé mastné kyseliny vznikají v průběhu sběru a skladování biologických odpadů a 

jejich koncentrace vzrůstá na začátku kompostovacího procesu mikrobiálním rozkladem 

snadno dostupného substrátu jako jsou cukry, tuky, škrob (Beck-Friis et al., 2003; 
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Bergersen et al., 2009; Brinton, 1998; Eklind a Kirchmann, 2000; Smärs et al., 2002). 

Bakterie, které se vyskytují v kompostu a jsou schopny rozkládat celulózu produkují při 

tomto rozkladu TMK (Greben et al., 2004). Zvýšený přídavek trav ve vstupní surovině pro 

kompostování vede ke zvýšení produkce TMK. Kompostování není proces striktně 

aerobní. Díky vnitřním biologickým vlastnostem má schopnost semianaerobní fermentace, 

která může nastat v jakémkoliv okamžiku procesu. Příčinou nedostatku kyslíku mohou být 

cykly mezi aerací a otáčením, či mikroskopické shluky kompostovaného materiálu 

(Brinton, 2006). Pokud jsou podmínky opět optimalizovány, inhibice procesů nenastane a 

kyseliny následně slouží jako lehce využitelný substrát pro další aerobní procesy.  

Vznik těkavých mastných kyselin je ovlivněn vlhkostí kompostovaného materiálu. 

Vznikají v případě, že vlhkost je vyšší než 64 %.  Při kompostování pilin o vlhkosti 64 % 

docházelo již v druhém dni ke vzniku emisí s obsahem kyseliny octové a v sušině 

kompostovaného materiálu byly zjištěny koncentrace 3.2 mg TMK/kg sušiny.   

Rozkladné procesy, které probíhají při vlhkosti vyšší než 64 % probíhají za anaerobních i 

aerobních podmínek.  Vysoká vlhkost při kompostování se vyžaduje pro rychlý rozklad 

těkavých organických látek a organických látek (vyjádřený CHSK).  Při vlhkosti vyšší než 

64 % dochází k odbourání až 90 % CHSK a těkavých organických látek obsažených 

v pilinách.  Další zvyšování vlhkosti ale procesy degradace zastaví, protože se v tomto 

materiálu sníží difuzní prostup kyslíku, který limituje činnost aerobních organismů a 

nastupuje tak aktivita anaerobních organismů. Difuzní prostup kyslíku během 

kompostování je limitujícím faktorem určujícím anaerobně/aerobní podmínky (Richard et 

al., 2002, Madejon et al., 2002).   

Těkavé mastné kyseliny vznikající na základě anaerobních podmínek přispívají k zápachu  

kompostu. Bylo prokázáno, že četnost překopávek kompostu (každých 7 dní) nemá 

významný vliv na snížení koncentrace těkavých mastných kyselin v kompostu (Michel et 

al., 1995). Tvorba těkavých mastných kyselin je ovlivněna surovinovou skladbou 

kompostu. Vstupní materiál ke kompostování, který obsahuje vyšší množství trav (50 %) 

obsahoval více než 3 mg/kg TMK. Po 29. dnech (4. překopávkách) koncentrace těkavých 

mastných kyselin klesá na hodnotu okolo 0.5 mg/kg a po 136. dnech nejsou těkavé mastné 

kyseliny v kompostu přítomny. Množství trávy ve vstupní surovině ke kompostování 

neovlivňuje rychlost rozkladných procesů, ale ovlivňuje výslednou kvalitu kompostů 
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zvýšeným obsahem dusíku (dusičnanů) a rozpuštěných látek. Michel et al. (1995) 

prokázali, že pokud se během kompostovacího procesu přidá další tráva, procesy produkce 

mastných kyselin se zcela zastaví.     

Těkavé mastné kyseliny jsou významné z hlediska udržování optimální struktury 

mikrobiálního oživení kompostu.  Po snížení obsahu těkavých mastných kyselin dochází 

k vyšší produkci dusičnanů a zvyšuje se množství bakterií a aktinomycet, které jsou 

schopny rozkládat celulózu (Maeda et al., 2009).   

Hlavní podíl v zastoupení TMK má kyselina octová, propionová a mléčná, v nižším 

množství se tvoří kyseliny máselná, isomáselná, valerová, isovalerová a hexanová. Pokud 

TMK vznikají ve vyšších koncentracích, mohou vyvolat snížení pH biologického materiálu 

(pH <5), a tím inhibici mikrobiální aktivity a zpomalení degradačních procesů. 

Mechanismus mikrobiální inhibice organickými kyselinami je založen na nedisociované 

molekule [HA] těchto kyselin. Při pH <4,5 proniká množství [HA] do bakteriálních buněk, 

kde uvolňuje disociované protony [H+] a anionty [A-]. Pro zachování pH gradientu 

prostředí uvnitř a vně buněk jsou [A-] čerpány přes buněčnou membránu, zatímco [H+] se 

akumulují uvnitř buněk. Tím dochází k vyčerpání energie, snížení vnitřního pH buněk a 

omezení následné aktivity (Cheung et al., 2010). Důsledkem je pomalý rozklad 

biologických materiálů, stagnace a tvorba nepříjemného zápachu (Adani et al., 2006; 

Bergersen et al., 2009). Takto nevyzrálý a málo stabilní kompost může představovat 

problémy při uskladnění, manipulaci a aplikaci. Materiál se může stát anaerobním, 

zapáchajícím s tvorbou toxických sloučenin. Aktivní rozklad materiálu po aplikaci do půdy 

může poškodit rostliny snížením přívodu živin a kyslíku ke kořenům, nebo vést ke vzniku 

fytotoxických látek jako jsou TMK. Fytotoxicita organických kyselin je vedle pH určená 

disociační konstantou pKa. Kyselina s vyšším pKa má větší množství nedisociovaných 

molekul a v daném pH je více toxická. Tedy za stejných podmínek vykazuje kyselina 

octová vyšší toxicitu než kyselina propionová, která je více toxická než kyselina mléčná 

(Sundberg et al., 2004).  

Inhibiční efekt TMK na populaci mezofilních a termofilních bakterií s definovaným 

přídavkem organických kyselin při simulovaném procesu kompostování prošlých potravin 

popsal Yu et al. (2009). Inhibice kyseliny octové, máselné, mléčné a propionové (9. den) 

nastala v následující posloupnosti: k. propionová > k. octová > k. mléčná > k. máselná a  
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k. propionová > k. máselná > k. mléčná > k. octová pro termofilní, resp. mezofilní 

bakterie. Z analyzovaných kyselin má k. propionová nejnižší kyselost a nejsilnější 

inhibiční účinek pro termofilní bakterie, zatímco inhibiční faktor k. mléčné s nejvyšší 

kyselostí není významný ani pro jednu z testovaných skupin bakterií. Inhibici stejného 

spektra TMK na termofilní a mezofilní populaci mikroorganismů testoval také Cheung et 

al. (2010). Výsledky experimentu prokázaly, že toxicita organických kyselin nezávisí 

pouze na pH, koncentraci kyselin a mikrobiálním druhu (Sundberg a Jönsson, 2005), ale 

také na samotných podmínkách kompostovacího procesu a aktivitě mikroorganismů.  

Inhibiční efekt analyzovaných kyselin byl mnohem významnější při poklesu pH (6.06 – 

4.80) na začátku procesu. Obecně byla v kompostu při termofilních podmínkách a 

v kyselém prostředí zjištěna větší tolerance termofilních mikroorganismů (Cheung et al., 

2010).  

TMK mohou být vneseny do kompostu již se vstupními materiály. Biologické odpady 

z domácností (o pH 4.5 – 6) mohou obsahovat až 25% TMK v sušině (Adani et al., 2006; 

Bergenssen et al., 2009). Pro optimalizaci kompostovacího procesu a úpravu pH na 

optimální hodnotu se k takovým surovinám při přípravě kompostu přidává vápno nebo jiné 

neutralizační aditivum. Přítomnost TMK ve vstupech může být způsobena také hnitím 

substrátu v důsledku absence aerobní mikrobiální populace za nepříznivých skladovacích 

podmínek. Počáteční koncentrace TMK ve vstupních surovinách je vždy dána typem 

odpadního materiálu, způsobem nakládání s těmito materiály a jejich uchovávání.  

Těkavé mastné kyseliny jsou také označovány za indikátory zralosti kompostu. Pokud jsou 

ve finálním kompostu přítomny, je považován za nevyzrálý (Bernal et al., 2009; 

Kirchmann a Widén, 1994). Dle Kalifornské Rady Kvality Kompostu (California Compost 

Quality Council, CCQC) jsou TMK jedním z parametrů posouzení zralosti kompostu 

s poměrem C/N jako výchozím bodem hodnocení. Pokud je poměr C/N menší nebo roven 

25 je nutné provést nejméně jednu zkoušku pro stabilitu a jednu zkoušku pro zralost.  Dle 

CCQC je kompost považován za velmi zralý, zralý a nevyzrálý pokud je obsah TMK < 

200, 200-1000 nebo >1000 mmol.g/l sušiny (Bernal et al., 2009; CCQC, 2001). 
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4.2 Výskyt TMK v procesu skládkování 

Těkavé mastné kyseliny vznikají i během skládkovacích procesů. Nejčastěji se objevují 

v průsacích a ve skládkových vodách u mladších skládek (stáří do 10. let), což souvisí 

s vysokou vlhkostí skládkovaného materiálu (Ghasimi et al., 2009).  Ve skládkových 

vodách se těkavé mastné kyseliny vyskytují v koncetraci od 7.5 do 9.8 g/L. Nejvyšší 

koncentraci ve skládkových vodách dosahuje kyselina octová a kyselina máselná 

(13 – 40 %), následuje propionová (7 – 24.3 %) a nejméně se vyskytuje kyselina valerová 

(9.9 – 15.2 %).   

4.3 Výskyt TMK v procesu anaerobní digesce 

TMK jsou důležitými meziprodukty anaerobní digesce.  Pokud jsou přítomny ve vysokých 

koncentracích způsobují mikrobiální stres a inhibici metanogeneze (Siegert a Banks, 2005; 

Pokhrel, 2010; Wang et al., 1999). Fáze metanogeneze je obvykle považována za limitující 

krok procesu anaerobní digesce díky pomalé rychlosti růstu metanogenních bakterií 

(Siegert a Banks, 2005). Acetát je prekurzorem více než 75% metanu vzniklého 

anaerobním vyhníváním a jeho degradace je považována za limitující krok rychlosti 

rozkladu komplexních organických molekul (Aguilar et al., 1995).  

Nestabilita procesu anaerobní digesce, tj. takové narušení dynamické rovnováhy, které 

vede až ke zhroucení procesu, může nastat z několika důvodů. Z hlediska procesu je 

nestabilita způsobena tím, že některý z dílčích procesů je více stimulován nebo inhibován 

(Straka et al., 2003). I při optimálním pH přispívají TMK ke snížení rychlosti hydrolýzy 

(Ghasimi et al., 2009). Rychlost hydrolýzy závisí na pH (Veeken et al., 2000). Veeken et 

al. (2000) neprokázal závislost mezi rychlostí hydrolýzy a koncetrací TMK pro pH 

v rozmezí 5 – 7. Jednotlivé fáze procesu anaerobní digesce jsou popsány v kapitole 3.3. 

Konečné produkty fermentace acidogenní, resp. acetogenní fáze mají velký význam na 

výkon celého systému. Ovlivňují zatížení, stabilitu a výtěžnost metanogenní fáze. 

Koeficient přeměny TMK na kyselinu octovou ovlivňuje množství metanogenních bakterií 

a je klíčový z hlediska degradace kyseliny octové a výtěžnosti metanu (Wang et al., 2009). 

Těkavé mastné kyseliny, které nemohou být metanogeními bakteriemi využity přímo jsou 

před rozkladem na konečný produkt metan degradovány na kyselinu octovou v pořadí: 

kyselina octová > etanol > kyselina máselná > kyselina propionová (Wang et al., 2009). 
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Přítomnost kyselin je závislá na pH (Green et al., 2004). Kyselina octová se v nejvyšší 

koncentraci vyskytuje při pH 5, zatímco kyselina máselná a propionová se v nejvyšší 

koncentraci vyskytuje v rozmezí pH 7 – 7.5. Při dalším zvýšení pH se kyselina máselná 

mění na kyselinu mléčnou a následně na kyselinu octovou. 

Produkce metanu ve finální fázi procesu je omezena na relativně úzké rozpětí hodnot pH 

6.5 – 8.5, přičemž optimální rozmezí hodnot pH je 7.0 – 8.0. Proces je významně 

inhibován, pokud pH klesne pod hodnotu 6.0 nebo naopak překročí-li hodnotu 8.5. Zvýšení 

pH je způsobeno akumulací amoniaku při rozkladu proteinů, zatímco nahromadění 

těkavých mastných kyselin pH snižuje.  Vzhledem k pufrační kapacitě substrátu nemusí 

akumulace TMK vždy nutně vést k poklesu pH (Ghasimi et al., 2009).  Například zvířecí 

kejda má přebytek alkalinity, který stabilizuje pH právě při akumulaci TMK (Weiland, 

2010; Angelidaki et al., 1998).  

Vzhledem k významu TMK byla provedena řada studií k určení míry inhibice procesu 

anaerobní digesce. Siegert a Banks (2005) pozorovali vliv přídavku směsi TMK  do 

anaerobního reaktoru využívajícího jako primární substrát glukózu a celulózu. Nezávisle 

na pH systému inhibovala směs TMK celulotickou aktivitu při koncentraci >2 g/l. 

Fermentace glukózy byla inhibována při koncentraci TMK >4 g/l. Babel et al. (2004) 

stanovili při studii dvoufázového modelu anaerobní digesce inhibiční koncentraci 

nedisociovaných kyselin pro acetogenní bakterie:  2300 mg/l při pH 5, 650 mg/l při pH 6 a 

120 mg/l při pH 7. Přibližně stejného výsledku pro nedisociovanou kyselinu octovou  

0.04 – 0.05 mM, což odpovídá 2400 a 3000 mg/L při pH 5.4 – 6.0 naměřil také Wang a 

Wang (1984). Mnoho autorů zkoumalo vliv kyseliny propionové na aktivitu 

metanogenních bakterií a produkci metanu, ale výsledky měření se v několika případech 

liší. Ghasimi et al. (2009) uvádí, že kyselina propionová má vyšší inhibiční vliv na 

metanogenezi než kyselina octová a máselná.  Produkce kyseliny máselné je ovlivněna 

množstvím uhlovodanů ve vstupním materiálu a dále poměrem C/N. Wang et al. (2009) 

uvádí inhibiční koncentraci kyseliny propionové 900 mg/l. Barredo a Evison (1991) 

prokázal snížení počtu metanogenních bakterií téměř o dva řády při koncentraci 1500 a 

2200 mg/l. McCarty a Brouseau (1963) uvádí tolerovanou koncentraci až 8000 mg/l. 

Naopak Pullammanappallil et al. (2001) uvádí, že zvýšení koncentrace kyseliny 

propionové na 2750 mg/l při pH pod 6.5 produkci metanu neovlivnila.  
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TMK mohou být také posuzovány jako indikátory stability/nestability procesu AD. Jsou to 

zejména kyselina octová, propionová a máselná. Těmito proměnnými je indikována 

aktivita dvou nejsenzitivnějších skupin mikroorganismů, vodík produkujících acetogenů a 

acetotrofních metanogenů (Ahring et al., 1995; Siegert a Banks, 2005; Straka et al., 2003). 

Hill et al. (1987) předpokládal, že překročení koncentrace kyseliny octové 800 mg/l, nebo 

poměr kyseliny propionové a octové větší než 1,4 indikuje nebezpečí selhání procesu. Jako 

možné indikátory nestability byly v práci Hill a Holmberg (1988) použity iso – kyseliny.  

Koncentrace kyseliny isomáselné a isovalerové pod 0.06 mM indikují stabilní podmínky, 

zatímco koncentrace 0.06 – 0.17 mM je již signálem narušení procesu. Ahring et al. (1995) 

doporučil jako spolehlivý nástroj detekce organického přetížení v procesu kombinaci 

kyseliny máselné a její iso formy. I zde se hodnoty koncentrace TMK pro určení účinné 

kontrolní strategie procesu anaerobní digesce rozcházejí. Například Nielsen et al. (2007) 

použil TMK jako indikátory procesu v reaktorech zpracovávajících statkový a prasečí hnůj 

a průmyslový odpad. Výsledky pro jednotlivé TMK při narušení procesu odpovídaly 

uvedeným hodnotám: k. octová >45mM, k. propionová >15 mM, k. isovalerová >2.0 mM, 

k. isomálesná >1.0 mM, k. máselná >0.75 mM a valerová kyselina >0.5 mM. Kyselina 

propionová byla nejvhodnějším indikátorem normalizace procesu.  

Produkci TMK při anaerobní digesci ovlivňuje i přídavek síranu železnatého, který se 

přidává při zpracování biologicky rozložitelnéo odpadu (BRO) z komunálního odpadu. Pro 

BRO je charakteristická nízká výtěžnost metanu, která je způsobena působením inhibitorů 

(aminak, sulfidy). Pro optimalizaci růstu metanizačních bakterií se přidává FeSO4 

v koncetraci 20 – 40 mM. Dasgupta et al. (2011) uvádí, že TMK vznikaly v anaerobním 

biorektoru po ukončení aktivity hydrolyzujích bakterií tzn. od čtvrtého dne, kdy se 

vyskytovaly v koncentraci 10 – 12 g/L. Vyšší koncentrace FeSO4 způsobila vysoký nárůst 

TMK až na hodnotu 18 g/L. Při této koncentraci (vyjádřené jako kyselina octová) se proces 

metanizace úplně zastavil v důsledku aktivity kompetitivních bakterií redukujících síru 

(BRS). Bylo prokázáno, že přídavek FeSO4 podporuje aktivitu metanizačních bakterií, ale 

pouze do koncentrace 22 mM.  
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4.4 TMK v kalu z ČOV 

Čistírny odpadních vod čelí rostoucímu tlaku na zvýšení účinnosti provozu. Jedná 

se především o snížení nákladů na provoz, splnění legislativních požadavků na kvalitu 

vypouštěných vod a v neposlední řadě o použití co nejméně zdrojů z hlediska energie a 

materiálů. Jedním ze způsobu naplnění těchto požadavků je zvýšení účinnosti biologického 

odstranění nutrientů z odpadních vod. Tento proces úzce souvisí s přítomností snadno 

biologicky rozložitelného zdroje uhlíku, který je často limitujícím faktorem v procesu 

čištění (Ucisik a Henze, 2008). Nejefektivnějším způsobem je získání zdroje uhlíku in situ 

anaerobním rozkladem primárního kalu (Bouzas et al., 2007; Chanona et al., 2006; Münch 

and Koch, 1999; Yuan a Oleszkiewicz, 2010). Tento proces bude podrobněji popsán 

v následující podkapitole 4.4.1.  

4.4.1 Přítomnost TMK v technologii ČOV 

V procesu biologického čištění odpadních vod zaujímají TMK významnou roli jako 

zdroj lehce rozpustného uhlíku pro bakterie odpovědné za biodegradaci organických látek 

v odpadních vodách. Zejména odstranění fosforu a dusíku z odpadních vod z domácností a 

průmyslových odpadních vod se v posledních letech stalo objektem mnoha studií s cílem 

minimalizovat problém eutrofizace přírodních zdrojů. Primárním zdrojem TMK v ČOV je 

surová odpadní voda a vlastní transport odpadní vody kanalizačním systémem. Množství 

splaškových vod ovlivňuje kvalitu odpadních vod a zejména hydraulické a organické 

zatížení na přítoku do ČOV (Leitão et al., 2006). Ve splaškových vodách z domácností 

zaujímá nejvyšší podíl odpadní voda z praček a myček, voda z koupání a mytí, a voda 

z WC. Tyto vody tvoří průměrně až 40% z denní produkce městských odpadních vod 

(Friedler a Butler, 1996).  

Do kanalizační sítě mohou být vypouštěny odpadní vody z průmyslu, ale jsou zde 

odváděny i vody srážkové. V kanalizační síti je anaerobní prostředí, na kterém se podílí i 

nárůst slizové vrstvy (biofilmy na stěnách kanalizace). Biofilmy vznikají hromaděním 

různých druhů mikroorganismů, převážně bakterií (Mara a Horan, 2003). Nárůst slizových 

vrstev ovlivňuje rychlost proudění a množství protékajících odpadních vod. Anaerobní 

prostředí v kanalizaci závisí na mnoha faktorech: počet připojených obyvatel a bytů 

napojených na kanalizaci, specifické vastnosti kanalizace (použitý materiál, délka, údržba, 

použití čerpacích stanic, infiltrační systémy), doba zdržení, klima, přívod průmyslových a 



Ing. Martina Kučerová: Význam TMK v biologických procesech 
 

2012                                                                                                                                    29 
 

městských vod (Leitão et al., 2006). Vzniklé TMK pak mohou způsobit snížení pH vedoucí 

ke vzniku sulfanu a nepříjemného zápachu (Mara a Horan, 2003). Hvitved-Jacobsem et al. 

(1995) ve své studii o anaerobní transformaci organických látek a sirných sloučenin při 

transportu odpadních vod pozorovali změny v koncentraci TMK během dne a noci, které 

se pohybovaly v rozmezí 5 a 50 g/m3. Nízké hodnoty v ranních hodnotách zřejmě 

souvisely s nízkou produkcí odpadních vod během noci. Výsledky měření také ukázaly, že 

tvorba a odstraňování TMK závisí spíše na kvalitě a kvantitě odpadních vod, než na době 

zdržení v kanalizaci. Nejvyšší zastoupení TMK vznikajících při transportu odpadních vod 

v kanalizační sití má kyselina octová (80-85 %), kyselina propionová (10-15%), vyšší 

mastné kyseliny zaujímají pouze 1-5% (Narkis et al., 1980; Hvitved-Jacobson, 1995).  

Pokud koncentrace TMK na přítoku do ČOV není pro následné biologické odstranění 

nutrientů dostatečná, je možné ji zvýšit fermentací primárního kalu (Bouzas et al., 2007; 

Chanona et al., 2006; Pitman et al., 1992).  Jedním z nejjednodušších provozních schémat 

je prefermentace primárního kalu (obrázek 2). Odpadní voda, mechanicky zbavena 

hrubých nečistot, je vedena do primární usazovací nádrže, kde jsou odděleny hrubé 

suspendované částice odpadní vody. Při prefermentaci kalu proběhne první fáze jeho 

anaerobního rozkladu – hydrolýza. Tím se z pevné fáze uvolní do kapalné rozpuštěné 

organické látky, především mastné kyseliny, které poslouží jako substrát organických látek 

pro denitrifikaci, odstranění fosforu. Fermentovaný kal je pak vypouštěn z fermentační 

nádrže do přítoku před usazovací nádrže. Pevné částice se zachycují sedimentací a jsou 

následně načerpány do stabilizačních – vyhnívacích nádrží a zpracovány jako surový, 

popřípadě primární kal. Elutriací se do odpadní vody uvolní rozpustné organické látky, 

které jsou spolu s odpadní vodou přivedeny do aktivační nádrže. 

 

Obrázek 2  Prefermentace primárního kalu (Chanona et al., 2006) 

Tedy TMK vznikající ve fázi hydrolýzy a acidogeneze v procesu anaerobní digesce 

nerozpuštěných látek obsažených v primárním kalu mohou být využity při biologickém 
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odstranění nutrientů při čištění vod. Hlavním cílem anaerobní digesce je v tomto případě 

zvýšení rozpustnosti organických látek obsažených v kalu a tvorba TMK jako lehce 

dostupného substrátu pro mikrorganismy.  

Biologické odstraňování fosforu je založeno na kontaktu některých mikroorganismů 

v aktivovaném kalu (nejznámější je rod Acinetobacter) schopných akumulovat fosfor ve 

formě polyfosfátů s odpadní vodou obsahující TMK za anerobních podmínek. Obecně se 

tento typ bakterií označuje jako PP, či poly-P bakterie (obrázek 3). Polyfosfáty se ukládají 

v  buňkách a mohou sloužit jako aktivní membránový transport specifických uhlíkatých 

sloučenin do buněk (zejména TMK). Uvnitř buněk je z nižších mastných kyselin 

syntetizována kyselina poly-β-hydroxymáselná, která je pak za oxických či anoxických 

podmínek využívána jako endogenní substrát pro syntézu buněčné hmoty PP bakterií a 

jako zdroj energie pro syntézu polyfosfátů. Fosfor se ze systému odstraňuje vázán ve 

volutinových granulích v přebytečném aktivovaném kalu za omických podmínek  

(Dohányos et al., 1998; Metodika MZ ČR, 2007; Pokhrel, 2010). Pitman et al. (1992) 

uvádí množství 6-9 mg TMK  pro odstranění 1 mg fosforu. Za nejlepší zdroj uhlíku pro 

biologické odstranění fosforu z vod byla označena kyselina octová následována kyselinou 

propionovou (Bouzas et al., 2007). 

 

Obrázek 3 Akumulace fosforu do buněk poly-P bakterií (web.vscht.cz) 

Biologické odstraňování anorganického dusíku spočívá v biochemické oxidaci 

amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany (nitrifikace) a v jejich následující 

biochemické redukci na plynný dusík (denitrifikace). TMK získané při anaerobní digesci 

kalu slouží jako vynikající zdroj uhlíku při procesu denitrifikace Elefsiniotis a Wareham 

(2007). Mohou ji provádět četné organotrofní bakterie jako např. rody Micrococcus, 

Pseudomonas. Chromatobacterium, Denitrobacillus aj. (Dohányos et al., 1998). 
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Nitrifikace 

oxidace amoniakálního dusíku na dusík dusitanový (nitritace) 

NH4
+ + 1,5 O2 = NO2

- + H2O + 2H+ + 250 kJ                                                                      (2) 

oxidace dusitanového dusíku na dusík dusičnanový (nitratace) 

NO2
- + 0,5 O2 = NO3

-  + 75 kJ                                                                                             (3) 

Denitrifikace 

NO3
- , NO2

-   anoxie→ N2                                                                                                                                             (4) 

6NO3
- + 5CH3OH → 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH-                                                                                      (5) 

Zbytnělý aktivovaný kal 

Mastné kyseliny mohou mít i negativní vliv na průběh biologického čištění odpadních vod.  

Tuky pronikající do aktivačního procesu způsobují problémy při přestupu kyslíku ze 

vzduchu do vloček aktivovaného kalu, a to především zvyšováním difúzního odporu na 

povrchu vločky v důsledku tvorby tukového filmu. Biologická degradace tuků je za těchto 

podmínek pomalá a dochází k pomalému uvolňování produktů rozkladu tuků, tj. mastných 

kyselin, do prostoru mezi vločkami, kde podporují růst vláknitých baktérií. Tyto vláknité 

baktérie způsobují sedimentační problém zvaný "bytnění aktivovaného kalu" (activated 

sludge bulking), kdy se zvyšuje specifický objem usazeného kalu v dosazovací nádrži 

postupně tak, až dojde k jejímu kolapsu. V některých případech vyrůstají na mastných 

kyselinách specifické typy vláknitých mikroorganismů (Nostocoida lymicolla, Microtrix 

parvicella, Nocardioformní aktynomycéty), které jsou iniciátorem tvorby biologických pěn. 

Možností řešení tohoto problému je BioAmp, systém mikrobiální fermentace, který 

automaticky denně dávkuje bezprecedentní množství aktivních bezpečných bakterií 

(Pseudomonas, Bacillus), které se běžně vyskytují v přírodě. Tyto bakterie pak snižují 

biologickou spotřebu kyslíku (BSK), chemickou spotřebu kyslíku (CHSK), tuky a oleje, 

celkové nerozpuštěné látky, zápach (www.bioamp.cz). 
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Obrázek 4 Makrofotografie vloček aktivovaného kalu s dobrými separačními vlastnostmi         

(www.pro-aqua.cz) 

 

Obrázek 5 Makrofotografie vloček zbytnělého aktivovaného kalu (www.pro-aqua.cz) 

4.4.2 Respirační aktivita mikroorganismů v aktivovaném kalu 

Aktivovaný kal je směsnou kulturou prostoupenou mikroorganismy vznikající při čištění 

odpadních vod. Z bakterií se nejčastěji vyskytují rody: Pseudomonas, Flavobacterium, 

Achromobacter, Chromobacterium, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter  aj. V menším 

množství mohou být přítomny také houby, plísně a kvasinky. Často bývají přítomny i 

vláknité mikroorganismy Sphaerotilus, Loptomitus, Leucothrix, Thiothrix, Toxothrix aj. 

Součástí aktivovaného kalu jsou také vyšší organismy jako protozoa, vířníci, hlístice aj. 

(Dohányos et al., 1998). 

Respirometrické metody se využívají k měření ukazatele biochemické spotřeby kyslíku 

(BSK) odpadních vod a kalů, nebo k určení toxicity látek v odpadních vodách obsažených. 

Zejména krátkodobé BSK je parametrem představujícím snadno rozložitelnou frakci 

chemické spotřeby kyslíku (CHSK). Předpokládá se, že tato frakce slouží jako preferovaný 

zdroj uhlíku při procesech denitrifikace (Davies a Murdoch).  
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Respirace 

Z čistě biochemického hlediska je respirace (dýchání) metabolický proces vzniku 

adenositrifosfátu (ATP), při kterém organické/anorganické sloučeniny slouží jako dárce 

elektronů a anorganické sloučeniny O2, NO2
-, NO3

-, SO4
2- aj. jsou konečným příjemcem 

elektronů. Konvenčně tento proces zahrnuje glykolýzu, Krebsův cyklus a transport 

elektronu v dýchacím řetězci. (Vanrolleghem, 2002). 

Glykolýza, jako anaerobní děj, je sledem enzymově katalyzovaných rakcí, ve kterých je 

glukóza první látkou v řadě, meziprodukty jsou triózofosfáty a hexózofosfáty. 

V anaerobním prostředí je konečným produktem laktát, vznikající z kyseliny 

pyrohroznové. V přípravné fázi je glukóza převáděna na konečný produkt glyceraldehyd-

3-fosfát a dihydroxyacetonfosfát. Druhá fáze začíná převedením glyceraldehydu-3-fosfátu 

v enzymatickém řetězci na kyselinu pyrohroznovou (pyruvát). Z energetickéh hlediska se 

v přípravné fázi spotřebovávají molekuly ATP, které jsou druhou fází navráceny zpět. Za 

přítomnosti kyslíku je proces glykolýzy brzděn. Až po kyselinu pyrohroznovou je 

odbouráváná stejně jako za anaerobních podmínek. Aerobní dekarboxylací vzniká acetyl-

koenzym A (Ac CoA), který vstupuje do cyklu kyseliny citrónové/Krebsova cyklu 

(Červinka et al., 1991; Říhová Ambrožová, 2008). 

První reakci  Krebsova cyklu je oxidativní dekarboxylace dehydrogenázou kyseliny 

pyrohroznové za účasti koenzymu A (CoA) na acetyl-koenzym A, za uvolnění oxidu 

uhličitého. Acetal-koenzym A se kondenzuje s oxalacetátem na citrát a vstupuje tak do 

cyklu trikarboxylových kyselin (Říhová Ambrožová, 2008).  

V poslední fázi respirace jsou redukované kofaktory NADH, FADH2 oxidovány a 

elektrony jsou přenášeny na konečný akceptor – kyslík (Vanrolleghem, 2002). Energie této 

oxidace je využita ke vzniku protonového gradientu, který je využit pro syntézu ATP 

z ADP a anorganického fosfátu. Oxidované formy kofaktorů se vracejí do reakcí Krebsova 

cyklu (Říhová Ambrožová, 2008; Vanrolleghem, 2002) . 

Největší množství energie vzniklé při respiraci je využívána při biosyntetických 

chemických rekcích podílejících se na růstu biomasy. Uhlík potřebný jak pro růst, tak pro 

dýchání získávají bakterie rozkladnými reakcemi organických sloučenin. Bakterie 

autotrofní využívají oxid uhličitý, heterotrofní bakterie využívají jako zdroj uhlíku 

organické látky jako polysacharidy, bílkoviny, organické kyseliny, atd. (Říhová 
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Ambrožová, 2008). Vedle uhlíku potřebují bakterie také přísun dalších živin jako je dusík 

či fosfát (Davies a Murdoch).  

Oguz et al. (2006) zkoumali vliv těkavých mastných kyselin na oxidaci dusitanů (přídavek 

1500 mg/L TMK) a fixaci oxidu uhličitého (přídavek 1500 mg/L a 3000 mg/L TMK) 

v aktivovaném kalu. Výsledky experimentu prokázaly přímý vliv TMK na odstranění 

dusitanů a tvorbu dusičnanů, ale vliv na fixaci CO2 nebyl zjištěn. Tyto závěry se liší od 

těch v ostatních studiích (Eilersen et al., 1994; Gomez et al., 2000), kdy se předpokládalo, 

že oxidace dusitanů a fixace CO2  jsou pevně vázané procesy. V předešlých studiích byl 

popsán mechanismus účinku TMK na oxidaci dusitanů přes rušení enzymů (Eilersen et al., 

1994). Kromě toho Gomez et al. (2000) předpokládal, že dusitany/dusičnany byly 

spotřebovány na tvorbu proteinů heterotrofními mikroorganismy v aktivovaném kalu. 

Nicméně studie Oguz et al. (2006) jednoznačně prokázala, že celková koncentrace bakterií 

zůstala konstantní a tedy pokles v odstraňování dusitanů a tvorby dusičnanů není 

výsledkem asimilace dusíku heterotrofními mikroorganismy. Nicméně i v této studii 

způsobovala přítomnost TMK nižší produkci dusičnanů. I přesto, že v aktivovaném kalu 

nelze vyloučit existenci anaerobních zón, výsledkem nerovnováhy ve spotřebě a tvorbě 

dusíku byla s největší pravděpodobností aerobní denitrifikace.  
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5 Možnosti analytického stanovení TMK 

V literatuře bylo popsáno mnoho metod pro stanovení TMK v různých matricích (tabulka 

3). Výběr vhodného analytického postupu závisí na charakteristice matrice (Nollet, 2006), 

požadované přesnosti a správnosti, přípustné době analýzy, finančních možnostech 

laboratoře a zda chceme zjistit celkový obsah, či jednotlivé kyseliny (Zygmunt a Banel, 

2009).  

Pro stanovení celkových TMK se nejvíce využívají metody separace s následným 

alkalimetrickým titračním stanovením. Jedná se o klasickou metodu destilace a extrakce 

zadržených TMK na silikagelu. Obě tyto metody jsou uvedeny také v americkém manuálu 

metod ASTM pro stanovení vod a odpadních vod. V ČR jsou pro stanovení TMK 

využívány metody stanovení vod dle Horákové et al. (2003). Ai et al. (2011) vyvinul devíti 

bodovou pH titrační metodu pro stanovení  TMK v komunálních odpadních vodách 

v nízkých koncentracích. Metoda byla hodnocena při použití syntetických odpadních vod 

s koncentrací TMK 10 – 50 mg/l a s výskytem uhličitanů, fosforečnanů a amonných iontů 

jako v reálných odpadních vodách. Výtěžnost metody byla 92% s variačním koeficientem 

1.68% – 4.72%. Jako referenční metoda při stanovení TMK v reálných vzorcích odpadních 

vod byla použita chromatografická metoda. Pro uvedené metody byla provedena regresní 

analýza s vypočteným koeficientem determinace R2 = 0.9987 a variačním koeficientem   

1.3 – 1.7. Stanovení TMK v kalech popsal Sedláček et al. (1978). Metoda přímého 

potenciometrického stanovení byla použita v podkapitole 9.1.1. Podstata metody spočívá 

v titraci mastných kyselin standardním roztokem louhu sodného v empiricky navrženém 

intervalu pH 4.0 až 7.0. V tomto rozmezí je možno stanovit průměrně 80% mastných 

kyselin přítomných ve vzorku. 

Pro určení jednotlivých kyselin jsou nejčastěji používány separační techniky plynové 

chromatografie (GC), vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC), kapilární 

elektroforézy (CE), kapilární izotachoforézy (CIT) (Zygmunt a Banel, 2009; Cruwys J. A. 

et al., 2002). Analytická laboratoř Microseeps vyvinula metodu iontové chromatografie 

(IC) pro stanovení TMK ve velmi nízkých koncentracích řádově desítek µg/l. V případě 

plynové chromatografie jsou to hodnoty okolo 15 mg/l pro kyselinu mléčnou, 5 mg/l pro 

kyselinu pyrohroznovou a okolo 1 mg/l pro ostatní TMK. Stanovení TMK v ovzduší je 

upraveno metodou EPA TO-17, GC/MS. 
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 Vzorkování 

Důležitou součástí celkového analytického procesu je vzorkování. Technika odběru 

reprezentativního vzorku je uzpůsobena analyzovanému substrátu, zabraňuje kontaminaci 

vzorku a výsledky analýz musí reflektovat průměrný obsah analytu v matrici v okamžiku 

odběru (Nollet, 2006). V případě biodegradabilních organických kyselin je velice důležité 

uchovat vzorky ve stabilních podmínkách při přepravě a následném skladování. Pro 

eliminaci bakteriální činnosti jsou často vzorky uchovávány při 4°C. V některých 

případech je nutné ještě přidat konzervační látky, jako chloroform, nebo chlorid rtuťnatý.  

Příprava vzorku 

Příprava vzorku pro finální analýzu závisí na mnoha faktorech, mezi které patří např. 

cílový analyt a jeho koncentrace, matrice, možné rušivé prvky, zvolena analytická metoda, 

aj. Vzorek může být upraven jednoduchou filtrací, nebo zahrnovat sled kroků přes filtraci, 

odstředění, extrakci, koncentraci, odstranění rušivých látek a derivatizaci (Nollet, 2006). 

Vzorky s vysokým obsahem pevných částic jako odpadní vody, výluhy ze skládek, kaly 

jsou před další úpravou supernatantu odstředěny. Metody s přímým nástřikem vodného 

vzorku vyžadují v případě zakalení filtraci přes mikrofiltr o velikosti pórů 0,45 µm. 

Extrakce kapalina-kapalina, tedy extrakce rozpouštědlem využívá organických 

rozpouštědel pro zkoncentrování měřených látek do malého objemu. Používá se především 

pro netěkavé a těkavé analyty s vysokým bodem varu (Seto, 1994). Tuto úpravu použil při 

stanovení těkavých látek v různých druzích vín Ortega et al. (2001). Jako extrakční 

rozpouštědlo byl použit dichlormetan. Standartní metodou přípravy vzorku pro GC/HPLC 

analýzu je také mikroextrakce pevnou fází (SPME). Tato úprava eliminuje použití 

rozpouštědel, šetří čas a náklady pro preparaci a často zvyšuje citlivost analýz. Principem 

metody je sorbce složky vzorku na stacionární fázi pokrývající křemenné vlákno, které se 

nachází uvnitř kovové jehly. Vlákno je pak zavedeno do vyhřátého injektoru plynového 

chromatografu nebo plynového chromatografu ve spojení s hmotnostním spektrometrem, 

kde jsou analyty termicky desorbovány a analyzovány (Sedláková et al., 1998).  

Metoda SPME umožňuje provádět dva způsoby extrakce. První způsob je přímá SPME, 

označovaná zkratkou DI-SPME (Direct Immersing SPME), při které dochází přímo k 

ponoření vlákna do vzorku. Druhým způsobem je headspace SPME, označovaná zkratkou 

HS-PME (Headspace SPME). Tato druhá varianta využívá extrakci analytů z prostoru nad 
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vzorkem v uzavřené nádobě. Klíčovým prvkem úspěšné mikroextrakce na headspace je 

předúprava matrice, ve které chceme cílový analyt stanovit. Pan et al. (1995) hodnotili vliv 

pH a přídavek soli pro zefektivnění extrakce TMK. Zjistili, že snížením pH matrice vzorku 

se kyseliny nacházejí převážně v neutrální formě, což zapříčiňuje vyšší afinitu k vláknu. 

Navíc nasycení vodní fáze s NaCl snižuje rozpustnost neutrální formy kyselin, zvyšuje 

Henryho konstantu a následný přenos plynné fáze.  Tyto poznatky zohlednil Ábalos et al. 

(2000) při vývoji metody headspace SPME pro stanovení  TMK v komunálních odpadních 

vodách. Pro optimalizaci analytického postupu s ohledem na extrakci kyselin s nejkratším 

řetězcem (octová, propionová) bylo použito vlákno PDMS-CAR (polydimethylsiloxane–

Carboxen). Finální podmínky extrakce byly nastaveny na 20 min. extrakce při 25°C a 

intenzivním promíchávání kapalné fáze s následnou desorpcí do GC/FID injektoru po dobu 

5 min. a 300°C. Shao-Pin (1999) vyvinul metodu SPME pro sledování koncentrace TMK 

v odpadních vodách z prasečích farem. Vzhledem k tomu, že tyto odpadní vody obsahují 

vysoké množství organických sloučenin, které by mohly v případě přímého nástřiku 

komplikovat analýzu (zvýšení hlučnosti, přístroje, zvýšení základní křivky chromatografu 

a možné navýšení detekčních limitů metody) bylo použito vlákno Supelco 65µm s vrstvou 

carbowax/divinylbenzen. Toto vlákno absorbuje pouze sloučeniny s nízkou molekulovou 

hmotností a vysokou polaritou. Detekční limity při použití této metody jsou nižší než u 

metod s přímým nástřikem a citlivost metody se zvyšuje s rostoucím počtem uhlíků 

v kyselinách. Vzhledem k výtěžnosti s více než 75% získaných TMK a s dobrou přesností 

výsledků je tato metoda vhodná pro sledování TMK v oblasti životního prostředí. 

Komplexní matrice jako půdní výluh, výluh ze skládky, nebo chlévská mrva vyžadují 

zařazení procesu čištění pro odstranění nežádoucích sloučenin. Může se jednat o odstranění 

huminových látek přes speciální kartridge (Manning a Bewsher, 1997), vysrážení po 

okyselení, technika „purge and trap“ a destilace (Nollet, 2006; Larreta et al. 2007).  

Vzhledem k charakteristice TMK (afinita k adsorpci na povrch, vysoká polarita, těkavost a 

rozpustnost ve vodě) mohou při chromatografické analýze nastat problémy se silnou 

adsorpcí v nástřikovém prostoru a na začátku kolony, způsobující tvorbu asymetrických 

tvarů chromatografických píků a tzv. chvostování (Fussell a McCalley, 1987). K eliminaci 

těchto nežádoucích efektů je vhodné zařadit derivatizaci kyselin na odpovídající nepolární 

deriváty (Nollet, 2006; Ábalos et al. 2000). Příprava nepolárních esterů vyžaduje procesní 

kroky, které mohou zahrnovat extrakci, hydrolýzu, metylaci, esterifikaci apod. (Nollet, 
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2006).  Nederivatizované kyseliny mohou být měřeny přímo použitím vhodných 

chromatografických kolon. V tomto případě jsou využívány speciální kapilární kolony 

vyráběny obvykle z taveného křemene (Klouda, 2003). Chemicky vázaný film kolony je 

buď tvořen z polyetylenlykolu (označení fáze: DB-Wax, HP Wax, Stabilwax, Supelcowax 

10...), nebo kyselinou modifikovaného polyetylenglykolu (označení fáze:  

DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, Nukol...) (Nollet,2006).
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Tabulka 3 Stanovení TMK v různých matricích 

Matrice Analyzované kyseliny Příprava vzorku Instrumentace Detekční limit Publikační data/Reference 

Siláž C2-C5, kys. mléčná Extrakce, filtrace GC/FID analyzováno v mg/l 1987/67 

  okyselení  k. šťavelovou    

Odpad z mlékáren C2-C6 SPME GC/MS C2 - 2.10-2 g/h 2008/18 

    C3 - 2.10-3 g/h  

    C4 - 5.10-4 g/h  

    C5 - 2.10-4 g/h  

    C6 - 1.10-4 g/h  

Odpadní voda C2-C7 SPME GC/FID C2 - 675 µg/l 2000/69 

    C3 - 54 µg/l  

    C4 - 6 µg/l  

    C5 - 46 µg/l  

    C6 - 19 µg/l  

    C7 - 38 µg/l  

Nízkoradioaktivní C2-C7 Okyselení k. dusičnou na pH 2, GC/FID analyzováno v mg/l 1995/28 

odpadní výluh  diethyleter, extrakce    
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Směs potravinových C2-C12 Ředění destilovanou vodou, GC/FID C2 - 1,25 µg 2001/51 

nápojů a ochucovadel  metanolem  C3,isoC4,C5 - 0,25 µg  

    C4,C6,C7 - 0,50 µg  

    isoC5 - 0,125 µg  

Výluh ze skládky C2-C8 Filtrace, okyselení k. sírovou,  GC/MS 0,1 mg/dm3 2008 

  Na2SO4, Extrakce MTBE    

Výluh ze skládky C1-C4 Destilace, okyselení k. sírovou HPLC/UV analyzováno v µg/ml 1993/51 

Odpadní vody z  C1-C7 SPME GC/MS C2-C5 - 0,28 -0,62 nM 1998/34 

prasečí farmy      

Španělská vína C3, C5, C6, C8 LLME GC/FID C3 - 2.02 mg/l 2001/104 

    C5 - 1.63 mg/l  

    C6 - 1.53 mg/l  

    C8 - 1.73 mg/l  

Komunál. primární kal C1-C5, k. mléčná Odstředění, filtrace HPLC/UV analyzováno v g/g 2006/26 

Mořská voda C1-C5, kys. mléčná Filtrace, derivatizace HPLC/VIS 
analyzováno v nM, 
nízké koncentrace 1997/74 

Fekálie C2-C5, kys. mléčná Ultrafiltrace, destilace GLC µmol/g 1989/31 

  SPME GC/FID   
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Komunální odpadní vody C2-C7 HS-SPME GC/FID C2 - 675 µg/l 2002/41 

    C3 - 54 µg/l  

    C4 - 6 µg/l  

    C5- 46 µg/l  

    C6- 19 µg/l  

    C7- 38 µg/l  

Sníh, dešťová voda C1-C4 Konzervace chloroformem, CE/UV C1-C4 - 2,5.10-3 M 1994/14 

  filtrace     

Statkový hnůj C3-C6 Filtrace, ředění destil. H20 1:3 CE/UV 50 µg/ml 2005/5 

Tabák C2 Extrakce O,5 mM/l H2SO4, filtrace CIT 0,004 mmol/l 2003/23 

  ředění destilovanou vodou    

Biologické vzorky C2 Filtrace CIT 0,003 mM/l 2005/6 

Zfermentovaná zelenina C2-C4 Homogenizace, filtrace CIT analyzováno v g/l 1993/15 

* MTBE - metyl-tert-butyl eter; LLME – extrakce org. rozpouštědlem 
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5.1 Plynová chromatografie 

Principem této separační metody je rovnovážná distribuce složek mezi dvě fáze: plynnou-

mobilní a kapalnou nebo tuhou-stacionární. Mobilní fáze-nosný plyn obstarává transport 

složek kolonou a přitom se sám neúčastní separačního procesu. Stacionární fáze zadržuje 

jednotlivé složky v závislosti na jejich distribučních konstantách. Složky opouštějící 

kolonu jsou indikovány detektorem, který z časového průběhu intenzity signálu určí druh a 

kvantitativní zastoupení složek. Plynová chromatografie (GC) je vhodná především pro 

organické látky s teplotou varu asi do 400°C. Podmínkou je, aby se látky při vypařování 

nerozkládaly (Volka et al., 1995; Klouda, 2003). 

Termostabilita a těkavost stanovovaných látek jsou klíčovými požadavky na GC analýzu 

(Nollet, 2006). Více těkavé organické kyseliny mohou být po derivatizaci, či použití 

vhodné kolony měřeny přímo (viz. výše). Kapilární GC kolony s polární fází se nejčastěji 

používají ve spojení s FID plamenovým ionizačním detektorem, méně pak MS 

hmotnostním spektrometrem. Hlavní výhodou přímého nástřiku do GC/FID je jednoduché 

a rychlé provedení analýzy. Problémy s paměťovým efektem a kontaminací kolony 

způsobenou nežádoucími sloučeninami v matrici mohou být eliminovány pravidelnou 

údržbou přístroje zahřátím na maximální teplotu na konci každého měření, okyselením 

vzorku, nebo zařazení slepého stanovení (Nollet, 2006). Další s možností je použití 

kyseliny mravenčí a instalace skleněného lineru s křemenou vatou jako předkolony pro 

zamezení vniku netěkavých sloučenin a nečistot do kolony (Tangerman a Nagengast, 

1996). 

Před přímým nástřikem do GC jsou supernatanty obvykle okyseleny. Například Fussell a 

McCalley (1987) použili k okyselení kyselinu šťavelovou, Manni a Caron (1995) kyselinu 

dusičnou, Jen et al. (2003) kyselinu sírovou. Při požadovaném pH 2-3 se nacházejí 

kyseliny v protonové formě, což zvyšuje jejich těkavost, snižuje adsorpci k povrchu a 

zlepšuje tvar chromatografických píků (Nollet, 2006).  

Alternativou k přímému nástřiku do GC je nástřik headspace a SPME (viz. Kapitola 

příprava vzorku). 

Kapilární chromatografie je další z možností určení TMK. Madrid et al. (1999) stanovil 

TMK v silážních šťávách ze zpracování artyčoků a pomerančů pomocí kapilární plynové 
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chromatografie s FID detektorem. Metoda používá kapilární kolonu z taveného křemene 

30m x 0,25 mm x 0,25 mm ID FFAP-TD. Odstředěné vzorky mohou být po snížení pH na 

hodnotu 1 měřeny jednoduchou deproteinizační metodou s použitím ZnSO4 a Ba(OH)2. 

Wu et al. (2000) validoval metodu pro stanovení C2-C5 ve vnějším ovzduší. Metoda 

zahrnuje zakoncentrování TMK do uhličitanem sodným impregnované silikagelové 

trubice, ultrazvukovou extrakci čistou vodou, rozdělení TMK do dietyleteru a určení 

pomocí plynové chromatografie s MS detektorem ve zvoleném režimu sledování iontů.  

5.2 Kapalinová chromatografie 

Kapalinová chromatografie je charakterizována použitím kapaliny jako mobilní fáze. Na 

rozdíl od plynové chromatografie rozhodují o separaci složek vzorku nejen jejich interakce 

se stacionární fází, ale velmi výrazně i použitá mobilní fáze (Klouda, 2003). Mezi 

metodami kapalinové chromatografie zaujímá významné místo technika HPLC-

vysokoúčinná kapalinová chromatografie.  

Metoda HPLC je běžně využívána k určení hydrofóbních sloučenin. Po nástřiku jsou 

sloučeniny rozděleny mezi reverzní fázi povrchu kolony a rozpouštěcí směs. Separace je 

obvykle doprovázena UV nebo fluorescentní detekcí. Výhodu metody HPLC je možnost 

ovlivnění separace složením mobilní fáze, která narozdíl od GC není inertní (Nollet, 2006; 

Patnaik, 2004). V literatuře není popsáno mnoho metod HPLC pro měření TMK 

v environmentálních vzorcích. Metody uvedené v tabulce 3 zahrnují předúpravu vzorku 

s/bez derivatizace. Jako derivatizační činidlo byl použit 2-Nitrofenyl hydrazine (Albert a 

Martens, 1997), α,p-bromoacetofenon (Barcelona et al., 1980). 

5.3 Kapilární elektroforéza 

Kapilární elektroforéza (CE) je poměrně nová separační technika, která se vyznačuje 

vysokou účinností srovnatelnou s kapilární GC a časovou nenáročností. Mezi další výhody 

patří potřeba malého objemu vzorku a rozpouštědel, či jednoduchý systém konfigurace, 

který řadí tuto metodu mezi nízkonákladové. Dosud byla CE pro určení TMK v prostředí 

používána zřídka, zřejmě kvůli relativně vysokým detekčním limitům, ale její využití v této 

oblasti vzrůstá (Nollet, 2006; Zygmund a Banel, 2009). 
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Elektroforéza patří do skupiny tzv. elektromigračních metod. Podstatou je pohyb nabité 

částice (iontu) vlivem vloženého stejnoměrného elektrického pole. K dělení dochází 

v kapalné fázi, převážně ve vodném prostředí (Volka et al., 1995). Kapilára je naplněna 

základním elektrolytem, který vede proud. Její konce jsou ponořeny do zásobníků s 

elektrolytem, společně s elektrodami z inertního materiálu (Pt). Mezi elektrody se aplikuje 

vysoké napětí (10-30 kV). Malý objem vzorku se dávkuje do konce kapiláry procházející 

přes detektor. V případě nízkomolekulárních organických kyselin je využívána nepřímá 

UV detekce z důvodů nízké absorbance analytu ve vlnové oblasti nad 220 nm (Klampfl et 

al., 2000). Záznam závislosti odezvy detektoru na čase se nazývá elektroforegram. 

Elektroforegram je podobný chromatogramu. Poloha píků určuje kvalitu, plocha nebo 

výška píků kvantitu (Klouda, 2003). Optimalizace a selektivita separace pomocí CE může 

být ovlivněna elektroforetickou mobilitou analytu přes proměnné parametry jako 

aplikované napětí, pH základního elektrolytu, pufrační kapacita zvoleného pufru, použití 

elektroosmotických modifikátorů (Nollet, 2006). 

Nový model kapilární elektroforézy CAPEL 105M uvedla na trh firma Lumex. Jedná se o 

plně automatizovaný systém s UV detekcí v rozsahu 190 až 380 nm. Detekční systém 

používá skenující monochromátor s konkávní difrakční mřížkou a minimálním počtem 

optických dílů, patentovaný optický člen pro snímání záření z kapiláry je integrální 

součástí výměnné kazety s kapilárou (minimalizace optické dráhy), dosahuje se tak 

výborné citlivosti. Další výhodou této patentované konstrukce je nezávislost výsledků na 

šířce kapiláry. Při výměně kapiláry nejsou potřeba žádné úpravy v závislosti na tloušťce 

použité kapiláry. Kapilára je uložena v kapalinovém termostatu, který je termostatován s 

přesností 0.01°C, chladícím médiem je destilovaná voda, není tedy nutné použití 

speciálních a drahých chladících médií. Systém používá velmi přesný tlakový nástřik 

(možný je i elektromigrační). K nástřiku ale používá integrované vzduchové čerpadlo, není 

tedy nutné používat tlakové láhve s inertním plynem. 

5.4 Izotachoforéza 

Komplexně byla tato metoda s hlediska teorie, instrumentace a aplikací popsána 

Everaertsem et al. (1976). Podstatou metody je použití dvou různých elektrolytů 

s rozdílnou pohyblivostí iontů. Výběr vedoucího elektrolytu je určen disociační konstantou 

separovaných látek. Hodnota pH vedoucího elektrolytu by měla mít přibližnou hodnotu 
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disociační konstanty separované látky. Vedoucí elektrolyt obsahuje vedoucí ion, který má 

větší efektivní pohyblivost než všechny analyzované ionty vzorku. Koncový (zakončující) 

elektrolyt obsahuje koncový ion, který má menší efektivní pohyblivost než kterýkoliv ion 

vzorku. Vzorek je vnášen na rozhranní mezi těmito elektrolyty. V jedné analýze je možné 

separovat pouze jeden druh iontů, tj. anionty nebo kationty (Klouda, 2003; Volka et al., 

1995). Základní rozdíly proti elektroforéze jsou tyto: pracujeme s konstantním proudem (u 

elektroforézy s konstantním napětím), jednotlivé zóny se liší potenciálovým spádem, který 

závisí na pohyblivosti daných iontů (u elektroforézy je potenciálový spád po délce kapiláry 

nebo desky rovnoměrný), rychlost zón je ve stacionárním stavu konstantní (u elektroforézy 

se pohybují různými rychlostmi), zóny na sebe navazují (u elektroforézy jsou odděleny), 

nehrozí promísení zón díky samozaostřujícím efektu (u elektroforézy se zóny molekulární 

difúzí rozšiřují) (Klouda, 2003). 

Vzhledem k tomu, že izotachoforéza obecně nevyžaduje předúpravu vzorku, je velmi 

vhodná pro rychlé analýzy kyselin v biologických vzorcích. V práci Filípek a Dvořák 

(2009) byla srovnána metoda plynové chromatografie a kapilární izotachoforézy (ITP). 

V tekutinách bachorou byla stanovena kyselina octová, propionová, máselná a kyselina 

valerová.  Naměřené výsledky pro kyselinu octovou a propionovou nevykazovaly téměř 

žádné rozdíly a výsledky byly ve velmi dobré shodě. Metoda plynové chromatografie při 

stanovení kyseliny máselné dávala vyšší výsledky s konstantní chybou cca 0,5 mmol/l 

v celém koncentračním rozsahu. Z hlediska diagnostiky jde o chybu zanedbatelnou. 

V případě kyseliny valerové byla nelezena chyba proporcionální. Plynová chromatografie 

dávala vyšší výsledky, přičemž rozdíl se výrazněji projevuje v nižších hodnotách, ve 

vyšších hodnotách se výsledky prakticky scházejí. Kyselina valerová je však kyselinou 

minoritní a její stanovení pro posouzení bachorové fermentace má druhořadý význam.  

Metodou plynové chromatografie je také možno rozlišit u kyseliny máselné a valerové n a 

iso formu. Na závěr této práce je konstatováno, že pro potřeby praktické diagnózy dávají 

oba způsoby analýzy srovnatelné výsledky (Filípek a Dvořák, 2009). 
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6 Postup stanovení TMK v environmentálních matricích 

V této práci bylo v environmentálních matricích (komposty, suroviny pro výrobu 

kompostu, kal z ČOV) stanoveno 7 těkavých mastných kyselin s počtem uhlíků (C) 

v řetězci C2-C6. Byly to kyseliny: octová (C2), propionová (C3), máselná (C4), 

isomáselná (C4), valerová (C5), isovalerová (C5) a hexanová (C6). 

TMK byly analyzovány metodou plynové chromatografie s plamenovým ionizačním 

detektorem (GC/FID Agilent Technologies 6890N). 

6.1 Příprava vzorků pro GC analýzu 

Vzorek s předpokládaným výskytem TMK (vstupní suroviny pro výrobu kompostu, 

kompost, kal z ČOV) byl smíchán s demineralizovanou vodou v poměru 1:20, do poměru 

je započtena i vlhkost obsažena ve vzorku, v těsně uzavíratelných láhvích. Směs byla 

promíchávána na třepačce po dobu 20 hodin s následným oddělením vodné fáze od pevné 

fáze odstředěním na centrifuze při otáčkách 3000 ot./min. Alikvót vzorku byl okyselen 

kyselinou šťavelovou na hodnotu pH 3 a přes teflonový mikrofiltr (0,45 µm) stříkačkou 

převeden do vialky. Následovala analýza 1 µl roztoku přímým nástřikem metodou plynové 

chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem. Pro kontrolu správné činnosti 

chromatografického systému byla prováděna slepá stanovení a stanovení kontrolních 

vzorků o známé koncentraci. Všechny reálné vzorky byly analyzovány duplicitně. 

Přístroje a zařízení 

• Laboratorní překlopná třepačka 

• Centrifuga 

• Analytické váhy Tecator 6110 Balance 

• Plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem, vybaven 

split/splitless nástřikem 

• Software pro vyhodnocení GC Chem Station, version B.02.01.SR2 [260], copyright 

Agilent Technologies 2001-2006 

• Kolona DB-FFAP, DB-WAXetr 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm 
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• Teflonové stříkačkové filtry o velikosti pórů 0,45 µm, vialky, stříkačky o objemu 2-

5 ml, láhve s uzávěrem a teflonovým těsněním, centrifugační zkumavky, 

indikátorový pH papír, automatická pipeta Biohit Proline 100-5000 µl, odměrné 

baňky  

Chemikálie 

• Demineralizovaná voda bez přítomnosti organických látek 

• Kyselina šťavelová puriss, p.a. 

• Kyselina octová (acetic acid) – FLUKA, puriss. p.a. standard for GC  

• Kyselina propionová (propionic acid) - FLUKA, puriss. p.a.; ≥ 99,5% GC  

• Kyselina máselná (butyric acid) - FLUKA, puriss. p.a. standard for GC; ≥ 99,5% GC  

• Kyselina isomáselná (isobutyric acid) - FLUKA, puriss. p.a.; ≥ 99,5% GC  

• Kyselina valerová (valeric acid) – FLUKA, puriss. p.a. standard for GC  

• Kyselina isovalerová (isovaleric acid) – ALDRICH  

• Kyselina hexanová (hexanoic acid) – ALDRICH 

Podmínky GC/FID analýzy 

• Nosný plyn – dusík čistoty ECD  

• Průtok – konstantní průtok 1,8 ml/min  

• Objem nástřiku – 0,2 až 1µL  

• Split –  Split/splitless  

• Teplota nástřiku – 240°C  

• Teplotní program – 80°C po dobu 1 min., nárůst 20°C/min na teplotu 120°C, nárůst 

6°C/min na teplotu 205°C, doba zdržení 2min 

• Teplota detektoru –  260°C 
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Příprava kalibračního roztoku 

Jednotlivé kyseliny byly postupně pipetovány do odměrné baňky vhodného objemu 

částečně naplněné demiralizovanou vodou. Množství každé kyseliny bylo odváženo na 

analytických váhách. Ředění roztoků na požadovanou kalibrační úroveň bylo prováděno 

demineralizovanou vodou. Kalibrační úrovně byly zvoleny podle předpokládaných obsahů 

kyselin ve vzorcích 500, 250, 100, 50 a 25 mg/l. Kalibrační roztoky byly převedeny do 

viálek s teflonovým uzávěrem a ihned použity k analýze. 

Kalibrační křivky byly testovány Mandelovým testem (software Kalibrace verze 2.0 32, 

autor Ing. O. Mestek). Linearita byla prokázána, hodnoty korelačních koeficientů se 

pohybují v rozmezí 0,997-0,999. 

Mez detekce a stanovitelnosti 

Mez detekce a mez stanovitelnosti pro jednotlivé kyseliny v použitém systému jsou 

zahrnuty v tabulce 4. Mez detekce se může lišit v závislosti na použitém přístrojovém 

zařízení, použité chromatografické koloně, interferencích v analyzovaném vzorku a 

množstvím vzorku použitém k analýze. S nižší koncentrací se výrazně zvyšuje nejistota 

měření. 

Tabulka 4 Mez detekce a stanovitelnosti TMK 

Kyselina Mez detekce (mg/l) Mez stanovitelnosti (mg/l) 

Octová < 1 5 

Propionová < 2 6 

Isomáselná < 3 9 

Máselná < 5 15 

Isovalerová < 3 9 

Valerová < 2 8 

Hexanová < 2 6 
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Nejistota měření 

Nejistota měření metody (tabulka 5) v použitém systému byla stanovena metodou 

duplicitních vzorků. Vychází z měření výluhů reálných vzorků kompostu. Je vyjádřena 

jako rozšířená nejistota U, kde koeficient rozšíření k=2 pokrývá na hladině 

pravděpodobnosti 95% normálního rozložení. 

Tabulka 5 Nejistota měření 

Kyselina Rozšířená nejistota (%) 

Octová 11 

Propionová 18 

Isomáselná 5 

Máselná 5 

Isovalerová 7 

Valerová 15 

Hexanová 15 
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7 Analýza vstupních surovin pro přípravu kompostu 

Jak je již nastíněno v teoretické části TMK mohou být vneseny do kompostu již v důsledku 

použití vstupních materiálů, např. biologických odpadů z domácností (o pH 4,5-6), ve 

kterých mohou tvořit až 25% sušiny (Adani et al., 2006; Bergenssen et al., 2009). Pro 

optimalizaci kompostovacího procesu a úpravu pH na optimální hodnotu se k takovým 

surovinám při přípravě kompostu přidává vápno nebo jiná neutralizační aditiva.  

Přítomnost TMK ve vstupech může být vyvolána také hnitím substrátu v důsledku absence 

aerobní mikrobiální populace za nepříznivých skladovacích podmínek. Počáteční 

koncentrace TMK ve vstupních surovinách bude vždy dána typem odpadního materiálu, 

způsobem nakládání s těmito materiály a jejich uchovávání. Klíčovým parametrem pro 

tvorbu TMK v organických materiálech je také vlhkost vyšší než 65 %  

(Miller et al., 2005).  

TMK byly stanoveny ve vybraných surovinách – ve vzorcích posečené trávy, koňského 

hnoje, bramborové pasty a pilin, které se běžně používají pro přípravu kompostu. Vzorky 

substrátů použité pro analýzu byly vždy čerstvé, pouze u vzorku trávy byla provedena 

analýza ihned po odběru a následně opakována po uskladnění alikvótního podílu trávy po 

dobu jednoho týdne. Účelem stanovení obsahu kyselin bylo zjištění, v jakém množství jsou 

kyseliny vnášeny použitými surovinami do kompostované směsi. 

7.1 Výskyt TMK v biomase a odpadech pro výrobu kompostu 

Pro určení obsahů jednotlivých TMK, vyjádřených v g/kg sušiny, bylo analyzováno 10 

vzorků biologických odpadních materiálů (tabulka 6). Největší podíl mezi stanovenými 

TMK zaujímala ve všech testovaných substrátech kyselina octová (graf 1), která je mezi 

TMK hlavním rozkladným produktem degradační aktivity mikroorganismů. 
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Tabulka 6 Testovaný substrát 

Substrát Kód Lokalita odběru Skladování 
Vlhkost 

[%] 

Teplota 
okolí 

v době 
odběru 

[°C] 

pH 

Čerstvá posečená tráva TR Frýdecká skládka, a.s. Odkrytá hromada 75,6 2-3 6,6 

Uskladněná posečená 
tráva*  

TRM Laboratoř Uzavřená nádoba  74,7 24 6,6 

Sušená posečená tráva ** TRP Laboratoř Za přístupu vzduchu 26,2 24 6,2 

Bramborová pasta BP Frýdecká skládka, a.s. 
Odběr ihned po 

zpracování 
59,2 2-3 6,8 

Piliny PIL Čavisov Zastřešený sklad 40,1 2-3 6,9 

Koňský hnůj KH1 Frýdecká skládka, a.s. Odkrytá hromada 65,3 2-3 7,8 

Koňský hnůj KH2 Čavisov Odkrytá hromada 73,4 2-3 8,2 

Koňský hnůj KH3 Velká Polom Odkrytá hromada 62,4 2-3 7,9 

Koňský hnůj KH4 Horní Lhota Odkrytá hromada 77,1 2-3 8,0 

Koňský hnůj KH5 Čeladná Odkrytá hromada 52,2 2-3 7,9 

 

Obsah kyseliny octové převyšoval obsahy ostatních TMK o jeden až dva řády. Nejvyšší 

množství kyseliny octové bylo stanoveno ve vzorcích trav TR, TRM a TRP. Nejnižší 

obsah kyseliny octové byl stanoven v pilinách (PIL), v bramborové pastě (BP) a jednom 

vzorku koňského hnoje (KH2).  Z ostatních kyselin se ve vzorcích vyskytovaly ve 

zvýšeném množství kyseliny propionová a máselná (tabulka 7, graf 1-5).  
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Tabulka 7 Obsahy jednotlivých kyselin v analyzovaných substrátech 

Substrát 

Obsah TMK (g.kg-1) 

Název kyseliny 

Octová Propionová Isomáselná Máselná Isovalerová Valerová Hexanová 

TR 60,69 0,47 0,14 0,64 0,39 0,39 0,42 

TRM 31,11 1,41 0,28 0,52 0,40 0,30 0,34 

TRP 23,76 0,26 0,13 0,16 0,11 0,17 0,21 

BP 1,56 0,18 0,04 0,10 0,06 0,10 0,12 

PIL 0,44 0,27 0,04 0,09 0,09 ND ND 

KH1 1,82 0,37 0,05 0,12 0,06 0,11 0,14 

KH2 14,26 1,35 0,26 0,74 0,47 0,24 0,12 

KH3 4,81 0,81 0,13 0,28 0,17 0,12 0,12 

KH4 2,10 0,3 0,11 0,15 0,16 0,06 0,15 

KH5 1,53 0,57 0,09 0,1 0,07 0,08 0,09 
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Graf 1-5 Koncentrace TMK ve vstupních surovinách pro výrobu kompostu a) k. octová, b) k. 

propionová, c) k. máselná a k. isomáselná, d) k. valerová a k. isovalerová, e) k. hexanová 
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Graf 6 Koncentrace kyseliny octové a ostatních TMK ve vstupních surovinách pro výrobu 

kompostu 
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při pH 6.9, 6.8 resp. obsahoval pouze stopové množství TMK. U vzorků koňských hnojů 

se pH pohybovalo v rozmezí 7.8 – 8.2, přičemž u KH2 s nejvyšším pH 8.2 byly zjištěny 

nejvyšší hodnoty pro všechny sledované kyseliny, s výjimkou kyseliny valerové.   

Vzorek sušené trávy (TRP) byl připraven z původního vzorku čerstvé trávy (TR), který byl 

sušen rozložený na filtračním papíru po dobu jednoho týdne za laboratorních podmínek. 

V uvedeném období došlo k poklesu vlhkosti o 34,7 % a v důsledku toho byla snížena 

mikrobiální degradace organické hmoty. Koncetrace kyselin poklesly o 61 %, 45 %, 70%, 

72%, 57% a 50% (kyseliny octová, propionová, máselná, isovalerová, valerová a 

hexanová). Nejnižší pokles (pouze 8%) byl sledován u kyseliny isomáselné. 

Ve vzorcích trav je převažující obsah kyseliny octové dán degradací strukturních 

polysacharidů rostlinného materiálů za účasti enzymů degradujících celulózu a 

hemicelulózu (Pakarinen et al., 2008). Celulóza a hemicelulóza tvoří až dvě třetiny 

buněčných stěn (v bezvodém stavu).  

Kyselina octová také vzniká jako produkt oxidace kyseliny propionové, máselné, 

isomáselné a isovalerové. Poslední dvě uvedené kyseliny společně s kyselinou valerovou 

přispívají ke zvýšené koncentraci propionátu (Chu et al., 1996). Kyselina propionová za 

anaerobních podmínek nemůže být dále oxidována na acetát představující meziprodukt 

kompletní oxidace až na CO2 a H2O (Chu et al., 1996). Z toho důvodu byl identifikován 

její zvýšený obsah u vzorku TRM. Vznik a spotřeba TMK u trávy uskladněné za 

nepřístupu vzduchu probíhal jiným mechanisem než u trávy uskladněné na vzduchu (graf 

7).  

 

Graf 7 Koncentrace kyseliny octové a ostatních TMK v trávě před a po uskladnění 
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Vzorek bramborové pasty (vlhkost 59,2%) byl odebrán ze skládky ihned po dovozu 

producentem. Ve vzorku byly identifikovány především kyseliny octová a propionová. 

Jejich množství, a zároveň obsah vyšších mastných kyselin (C4-C6) ve vzorku, byly nízké 

ve srovnání se vzorky TR a TRM, což bylo pravděpodobně ovlivněno nižší vlhkostí.  

V případě této suroviny je nutné vzít v úvahu, že škrob, který má ve složení brambor 

významné zastoupení, je potenciálním zdrojem TMK. Zejména v případě uskladnění 

odpadní suroviny při vysoké vlhkosti a za nedostatečného provzdušnění. Použitím 

nevhodně uskladněného substrátu lze vnést do kompostované směsi TMK přímo se 

surovinou.  

Nejnižší obsah TMK byl stanoven v pilinách (vlhkost 40%). Ve vzorcích byly 

identifikovány kyselina octová a propionová, ostatní kyseliny byly přítomné ve velmi 

nízkých množstvích ve srovnání s ostatními substráty, obsahy kyselin valerové a hexanové 

byly pod mezí detekce metody. Piliny obsahují vyšší množství ligninu (tabulka 8), který 

snižuje dostupnost celulózy a hemicelulózy při enzymatické degradaci a samotný odolává 

mikrobiálnímu rozkladu, takže není ve fermentačních procesech využitelný.  Tvorba TMK 

v pilinách může být také ovlivněna vlhkostí materiálu. Při vlhkosti substrátu <76% jsou 

kyseliny obsaženy pouze ve stopovém množství (Zavala et al., 2005).  

Tabulka 8 Lignocelulózový obsah ve vybraných zemědělských odpadech  

 (Howard et al., 2003) 

Materiál Celulóza (%) Hemicelulóza (%) Lignin (%) 

Piliny z měkkého dřeva 45-50 25-35 25-35 

Piliny z tvrdého dřeva 40-55 24-40 18-25 

Trávy (průměrná hodnota) 25-40 25-50 10-30 

Pšeničná sláma 30 50 15 

Pevný statkový hnůj 1,6-4,7 1,4-3,3 2,7-5,9 
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Koňský hnůj  

Přítomnost mastných kyselin v čerstvém hnoji je výsledkem činnosti anaerobních bakterií 

v bachoru a střevním traktu přežvýkavců. Tyto baktérie rozkládají celulózu za vzniku 

TMK a dalších produktů. Při trávení pak TMK slouží jako zdroj energie, nicméně 

asimilace těchto látek není 100% efektivní. Část z nich je z těla přežvýkavců vyváděna 

s výkaly. Další TMK vznikají následnou bakteriální činnosti až po exkreci (Schuman a  

Mc Calla, 1976). Obsahy TMK se liší v závislosti na typu hnoje (kejdy), jsou dány 

způsobem skladování hnoje, typu podestýlky a krmiva. Např. hnůj z výkrmen dobytka 

obsahuje mnohem vyšší koncentrace kyseliny mléčné, alkoholů a TMK než hnůj prasečí 

(Miller a Varel, 2003). Vyšší pH v případě těchto substrátů je způsobeno vyšší produkcí 

NH3 (Adani et al., 2006).   

V rámci studia TMK v koňském hnoji bylo analyzováno 5 vzorků (graf 8), které byly 

získány od různých chovatelů koní. Obsahy TMK v jednom z analyzovaných vzorků 

(KH2) výrazně převyšovaly obsahy TMK, mimo kyseliny hexanové, stanovené v ostatních 

vzorcích koňského hnoje. Zvýšené množství kyseliny octové, propionové, máselné a 

valerové ve srovnání s ostatními vzorky vykazoval i vzorek KH3. Ve vzorku KH5 byl 

identifikován nepatrně vyšší obsah kyseliny propionové.  Pro zjištění závislosti mezi 

vlhkostí vzorků koňského hnoje a sumou TKM byla použita regresní analýza. V celém 

souboru nebyla prokázána statisticky významná závislost. Jako anomální se chová vzorek 

KH4, který vykazoval vysokou vlhkost, ale nízkou koncentrací TKM. Po vyloučení tohoto 

vzorku ze souboru se hodnota koeficientu korelace zvýšila na hodnotu 0.86, ale podmínka 

kritické hodnoty koeficientu korelace (r = 0.99) pro 4 vzorky nebyla splněna.  

 

Graf 8 Koncentrace kyseliny octové a ostatních TMK v koňském hnoji 
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Výsledky experimentu potvrdily výskyt TMK v substrátech používaných pro přípravu 

kompostu. V daném případě však obsahy nebyly tak vysoké, aby došlo k významnému 

snížení pH, a tím k negativnímu ovlivnění degradačních procesů v rané fázi kompostování. 

V případě použití jednotlivých substrátů bude vždy určujícím faktorem způsob 

předcházejícího uskladnění použitého substrátu.   
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8 Analýza TMK v průběhu kompostování 

Tato studie porovnává výskyt TMK během procesu kompostování za různých provozních 

podmínek.  Suroviny pro modelové kompostování poskytla Frýdecká skládka, a.s.  

Surovinová skladba odpovídala standardně připravované surovině pro kompostárnu 

v Bruzovicích.   První z procesů kompostování probíhal v otevřeném bioreaktoru, druhý 

v bioreaktoru přikrytém nepromokavou fólií pro ochranu před deštěm. TMK byly 

odebírány během rozkladného procesu týdně po dobu 14. – 119. dní z každého bioreaktoru 

v různých hloubkách (0, 40, 80 cm). Degradační proces byl monitorován spolu s teplotou, 

pH, vlhkostí, celkovým organickým uhlíkem, oxidovatelným uhlíkem, mono- a 

oligosacharidy, dusičnany.  

8.1 Experimentální podmínky kompostovacího procesu 

Proces kompostování probíhal za dvou různých podmínek: 

1. V otevřeném bioreaktoru o objemu 15 m3 (výška 1.5 m, šířka 2.3 m, délka 4.5 m) 

2. V bioreaktoru stejných rozměrů přikrytým vodotěsnou fólií. 

Komposty byly označeny K1 (otevřený bioreaktor) a K2 (přikrytý bioreaktor). Složení 

vstupních surovin pro výrobu kompostu je uvedeno v tabulce 9. 

Tabulka 9 Složení vstupních surovin pro výrobu kompostu 

Druh odpadu Podíl [%] 

piliny 5 

tráva 60 

koňský hnůj 20 

bramborová pasta 10 

zelenina 5 

Proléváním dešťovou byla vlhkost kompostu udržována na 60-70%. Teplota na začátku 

procesu byla nad 60°C (termofilní fáze), po 6 týdnech klesla pod 40°C a fáze dozrávání a 

stabilizace kompostu (9.-14. týden) byla provázena teplotou 28-18°C (Raclavská et al., 

2011).  
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8.2 Odběr a příprava vzorků 

Kompostovací procesy probíhaly 119 dnů. Vzorky byly odebírány týdně v horizontech  

0 cm, 40 cm, 80 cm z obou bioreaktorů K1, K2, dle CEN/TR 15310-2:2006 (Raclavská  

et al., 2011). Od 10. týdne, kdy byla provedena homogenizační překopávka, byly vzorky 

odebírány pouze v horní vrstvě 0 cm. Před experimentální analýzou byly vzorky 

skladovány při teplotě 4°C z důvodu eliminace další bakteriální činnosti. 

Úprava vzorků pro GC analýzu byla stejná jako v předchozím experimentu. Všechny 

vzorky byly analyzovány duplicitně. 

8.3 Chování TMK během procesu kompostování 

Produkce kyselin byla analyzována od 2. do 17. týdne v zakrytém bioreaktoru a od 3. do 

17. týdne v otevřeném bioreaktoru. Koncentrace analyzovaných kyselin je vyjádřena 

v g/kg sušiny. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce 10 a grafu 9. Nejvyšších 

koncentrací ze sledovaných TMK dosáhla kyselina octová jako hlavní produkt mikrobiální 

degradace v kompostu a kyselina propionová.  
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Tabulka 10 Maximální a minimální obsah TMK v K1 a K2 

Název 
kyseliny 

Obsah TMK v g.kg-1 

K1 bioreaktor K2 bioreaktor 

0cm 40 cm 80 cm 0cm 40 cm 80 cm 

min max min max min max min max min max min max 

Octová 0,15 3,27 0,41 11,47 0,67 3,13 0,15 13,98 0,48 5,66 0,42 7,62 

Propionová ND 1,67 0,18 1,33 0,24 1,29 ND 0,86 0,21 0,61 0,18 1,6 

Isomáselná ND 0,6 ND 0,26 0,09 0,31 ND 0,35 ND 0,3 ND 0,23 

Máselná ND 1,03 ND 0,55 0,15 0,53 ND 1,1 ND 0,48 ND 0,99 

Isovalerová ND 0,74 ND 0,33 0,12 0,39 ND 0,47 ND 0,42 ND 0,3 

Valerová ND 0,86 ND 0,3 ND 0,57 ND 0,42 ND 0,44 ND 0,4 

Hexanová ND 1,43 ND 0,43 ND 0,32 ND 0,73 ND 0,79 ND 0,66 

ND-pod mezí detekce 
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Graf 9 Vývoj produkce TMK během procesu kompostování v bioreaktorech K1 a K2; 

a) 0cm, K1, b) 0 cm, K2, c) 40 cm, K1, d) 40 cm, K2, e) 80 cm K1, f) 80 cm, K2 

Z výsledků je patrné, že produkce kyselin v K1, K2 se liší v závislosti na hloubce 

horizontu. V povrchové vrstvě K1 můžeme vidět, že všechny kyseliny byly naměřeny po 

prvních třech týdnech. Nejvyšší koncentrace dosáhla kyselina octová spolu s kyselinou 

propionovou, následovaly kyseliny máselná a valerová a jejich deriváty a kyselina 

hexanová. Tvorba kyselin převyšovala jejich následný rozklad a využití, zřejmě z důvodu 

narušení termofilní fáze ochlazením okolním vzduchem. Postupně byla produkce TMK 

snižována (< 2,000 g.kg-1) v závislosti na odstranění lehce rozložitelných organických 
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látek. Nicméně následovaly 3 epizody tvorby kyselin v pozdějším stádiu kompostovacího 

procesu. Lehký nárůst byl zaznamenán dvakrát v období 7. až 10. týdne a k výraznějšímu 

nárůstu koncentrací TMK došlo od 12. do 16. týdne. Na konci sledovaného období (17. 

týden) bylo naměřeno pouze stopové množství kyseliny octové. 

V hloubce 40 cm byl vývoj v obsahu TMK odlišný. Koncentrace kys. octové byla v první 

fázi kompostování výrazně vyšší než v horizontu 0 cm, následovala kys. propionová. 

Aktivita mikroorganismů byla v této hloubce intenzivnější. Během prvních 4. týdnů 

koncentrace kyselin prudce klesla. Od 4. do 7. týdne celková koncentrace kyselin klesala  

se zvyšujícím se podílem vyšších kyselin (propionová, máselná, hexanová).                            

Na konci termofilní fáze byla většina kyselin odbourána. V osmém týdnu se zvýšila 

koncentrace kyseliny hexanové. V hloubce 80. cm byl výskyt TMK nejnižší, přičemž 

jejich koncentrace postupně klesala.   

V povrchové vrstvě K2 byla zjištěna nejvyšší koncentrace kyseliny octové na začátku 

procesu (po 2. týdnech). Ostatní kyseliny byly obsaženy jen v malých koncentracích. Jak 

již bylo uvedeno, mohly kyseliny vzniknout na začátku procesu, nebo vstoupit do procesu 

se vstupními surovinami. Je pravděpodobné, že v povrchové vrstvě K2 byla mikrobiální 

činnost intenzivnější, než v povrchové vrstvě K1. Po čtyřech týdnech se produkce TMK 

přiblížila trendu v K1, včetně vytváření a odbourání kyselin před koncem procesu. 

V horizontech 40 a 80 cm v K2 byl trend v obsahu TMK podobný, s převládající kyselinou 

octovou. Kyseliny byly rychle odborávány během prvních 4., resp. 3. týdnů. Poté můžeme 

v grafu vidět pomalý nárůst koncentrací v hloubce 40 cm (maximum v 6. týdnu) a průdký 

nárůst v hloubce 80. cm (týden 4. a 6.) způsobený zřejmě lokálními anaerobními 

podmíkami. Zajímavé je, že při 40. cm všechny analyzované kyseliny dosahovaly poměrně 

stejných obsahů až do 7. týdne. V 80. cm byla první epizoda kyslíkového stresu (4. týden) 

charakterizována převládající kyselinou octovou a propionovou, a druhá epizoda (7. týden) 

korespondovala se složením kyselin v hloubce 40. cm.  

Mezi všemi pojmenovanými kyselinami byla stanovena korelační analýza (P < 0.05), 

stejně tak mezi TMK a TOC, COX a měřenými sacharidy. Mezi jednotlivými kyselinami 

existovala významná závislost (R2 v rozmezí 0.73 – 0.99) ve všech sledovaných vrstvách 

bioreaktoru K1, s vyjímkou kyseliny hexanové. V bioreaktoru K2 vzájemně korelovaly 

kyselina octová, propionová, máselná, isomáselná a isovalerová ve vrstvě 0 cm (R2 v 
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rozmezí 0.72 – 0.91), kyseliny propionová, máselná, isomáselná, valerová a isovalerová ve 

vrstvě 40 cm (R2 v rozmezí 0.73 – 0.98) a octová, máselná, isomáselná, valerová a 

isovalerová ve vrstvě 80 cm (R2 v rozmezí 0.71 – 0.97). Neexistence korelační závislosti 

mezi kyselinou octovou a propionovou (K2 40 a 80 cm) může být vysvětlena odlišnou 

přeměnou vznikajících kyselin v mikroaerobním prostředí jak je popsáno v (Chu et al., 

1996; Obeta Ugwuanyi et al., 2005). Tyto kyseliny mohou vznikat nezávisle na sobě. 

Kyseliny propionová a máselná jsou oxidovány na kyselinu octovou, která se hromadí a 

narůstá její koncentrace. Kyselina valerová stimuluje hromadění kyseliny octové a 

propionové, které se ovšem nemusí kumulovat v ekvimolárním poměru. Konverze kyseliny 

isomáselné a isovalerové vede ke vzniku kyseliny octové, částečně přes kyselinu 

propionovou. Kyselina mléčná, která nebyla v tomto experimentu stanovena také přispívá 

při mikroaerobních podmínkách ke vzniku kyseliny propionové a částečně kyseliny 

octové. Následné degradační procesy závisí na celkových podmínkách prostředí a na 

mikrobiálních podmínkách (Chu et al., 1996; Sundberg and Jönsson, 2008). 

8.4 Ostatní sledované parametry 

Vedle těkavých mastných kyselin byly ve vzorcích kompostu sledovány také teplota, 

vlhkost, pH, celkový organický uhlík (TOC), oxidovatelný uhlík (COX), obsah mono- a 

oligosacharidů, obsah dusičnanů ve výluhu. 

8.4.1 Teplota 

Teplota je důležitým parametrem definujícím jednotlivé fáze kompostovacího procesu a je 

lehce měřitelným indikátorem biologické aktivity, která se mění v přímé reakci na její  

změnu.  

Proces kompostování může být dle teploty rozdělen do tří fází. První je mezofilní fáze (do 

40 – 45°C), kdy je kompostovaná biomasa kolonizována bakteriemi. Druhá fáze, termofilní 

(nad 40 – 45°C), je provázena uvolňováním tepla intenzivní bakteriální činností, která vede 

k rozkladu organické hmoty. Fáze dozrávání je poslední fázi, při které teplota klesá na 

teplotu okolního prostředí (Som et al., 2007). 

Teplota byla měřena konstantně pomocí teploměru TESTO se sondou. Vývoj teploty v K1 

a K2 je znázorněn v grafu 10.  
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Graf 10 Vývoj  teploty v bioreaktorech K1 a K2 

Trend v naměřených teplotách v obou bioreaktorech je téměr shodný. V K1 byla v průběhu 

celého procesu naměřena mírně vyšší teplota. V obou bioreaktorech došlo k rychlému 

nárůstu teplot téměř na 60°C během prvního týdne, který reflektoval rychlé odbourávání 

snadno rozložitelných látek. Následoval trvalý pokles až na teplotu do 28°C v 9. týdnu 

procesu. Poté byla teplota v K1, K2 stabilní a odpovídala teplotě okolního prostředí. 

Termofilní fáze začala rychle během prvního týdne procesu a trvala do  5 – 6. týdne. V této 

fázi probíhala nejintenzivnější činnost mikroorganismů spojená s rozkladem a oxidací 

snadno rozložitelné organické frakce (Young et al., 2005). 
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8.4.2 Vlhkost 

Vlhkost vzorků byla měřena okamžitě po jejich dodání do laboratoře halogenovým 

analyzátorem METLER TOLEDO HR83. Výsledky vlhkosti jsou uvedeny v grafu 11. Z 

grafu je zřjemé, že se vlhkost v bioreaktorech liší. V odkrytém biorekatoru je vlhkost v 

povrchové vrstvě prokazatelně nižší než ve střední a spodní vrstvě. V povrchové vrstvě 

vlhkost klesala až do 8. týdne, podobný trend v poklesu vyhlkosti lze zaznamenta i ve 

spodní vrstvě. Pouze ve střední vrstvě vlhkost mírně vzrůstala se vzrůstající dobou 

kompostování.  Ve druhém biorektoru byla snaha udržet proces kompostování při 

optimální vlhkosti okolo 64 %. Z grafu 11 je zřejmé, že se vlhkost pohybovala v užším 

rozmezí 58 až 68 %, zatímco v odkrytém kompostu se pohybovala v rozmezí 45 -76 %. 

Kolísání vlhkosti může významně ovlivnit produkci TKM i během procesu kompostování.    

 

Graf 11 Vývoj vlhkosti v bioreaktoru v K1 a K2 
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V grafu 12 je uvedena závislost mezi vlhkostí a koncentrací TKM pro odkrytý kompost, 

kterou lze vyjádřit polynomickou funkcí s hodnotou koeficientu korelace (r = 0.89). Tato 

závislost byla zjištěna v povrchové vrstvě a ve spodní vrstvě, ve střední vrstvě (hloubka 40 

cm) nebyla tato závislost prokázána. U odkrytého kompostu platí závislost popsaná 

v literatuře, že vyšší vlhkost podmiňuje vyšší tvorbu TMK (Miller et al. 2005, Greben et 

al., 2004). Z uvedených výsledků je zřejmé, že existuje závislost mezi vlhkostí a koncetrací 

mastných kyselin v materiálech s vyšším obsahem organické složky. U modelového 

pokusu s přikrytým kompostem nebyla prokázána závislost mezi vlhkostí a TMK.  

 

Graf 12 Polynomická závislost mezi vlhkostí a koncentrací TMK v odkrytém kompostu 
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K2Cr2O7. Nadbytek Cr2O7
2- je stanoven titrací standardním  roztokem FeSO4 a množství 

oxidovatelných látek je vypočteno ze spotřebovaného Cr2O7
2-.  

Změny v obsahu TOC a COX v obou bioreaktorech K1 a K2 jsou znázorněny v grafu 13. 

 

Graf 13 Degradace TOC a COX během kompostování v bioreaktorech K1 a K2; 

 a) TOC, K1, b) TOC, K2, c)COX, K1, d) COX, K2 
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shodné s výjimkou vrstvy 80 cm v K1, kde docházelo k intenzivnějšímu rozkladu hmoty. 

Nicméně konečné hodnoty obou parametrů jsou v různých bioreaktorech téměř totožné. 

Termofilní a mezofilní fáze procesu je jasně odlišena (5-6. týden), přičemž došlo 

k mírnému zpomalení odbourávání TOC a COX. Rychlejší odbourávání bylo spojeno 

s maximální aktivitou mikroorganismů při nejvyšších teplotách. Fáze zrání kompostu se 

vyznačovala nižšími hodnotami teploty a menšími změnami v obsahu organického uhlíku. 

V průběhu obou procesů nebyl zaznamenán výrazný rozdíl v obsahu uhlíku napříč 

sledovanými vrstvami kompostu. Korelační analýza mezi TOC a COX pro K1 v 0, 40 a 80 

cm a K2 v 0, 40 a 80 cm vykazuje lineární závislost s hodnotami korelačních koeficientů 

(P < 0.05) 0.81, 0.92, 0.92, 0.69, 0.96 a 0.97, resp. Byla také potvrzena korelace mezi 

jednotlivými kyselinami a TOC a COX. Korelační koeficienty významných korelací 

 (P < 0,05) byly v rozmezí 0.72 - 0.99. 

8.4.4 Sacharidy 

Kvantitatiní stanovení sacharidů, které nejsou obaženy v celulóze bylo provedeno pomocí 

spektrofotometrické metody (Dubois et al., 1956) modifikované Olennikovem et al. 

(2006). Metoda je založena na reakci vzorku s H2SO4, za vzniku stabilního červeného 

zbarvení sacharidů v přítomnosti fenolů nebo antronů. Extrakce sacharidů byla provedena 

dle Avigad (1996). Vývoj v obsahu nižších sacharidů je v grafu 14. 
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Graf 14 Vznik sacharidů během kompostování  v K1 a K2; a) 0cm, K1, b) 40 cm, K1, c) 80 cm, K1, 

d) 0cm, K2, e) 40 cm, K2, f) 80 cm, K2 

Porovnáním obsahů sacharidů v kontejnerech K1 a K2 se předpokládala mikrobiální 

degradace v jiných časových intervalech pro otevřený a zavřený bioreaktor, speciálně ve 

vrstvě 0 cm. V K2 ve vrstvě 0 cm je rozklad organických sloučenin viditelný v celém 

procesu. Vyšší koncentrace oligosacharidů se střídají s monosacharidy, které provázejí 

degradaci složitějších organických struktur. V ostatních případech pro K1 i K2 byly 

pozorovány nižší koncentrace sacharidů v první části procesu (do 7-8. týdne), což mimo 

jiné odpovídá vysoké mikrobiální činnosti termofilní fáze spolu se vznikem a 
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odbouráváním TMK. Monosacharidy, které sloužily jako prekurzory vzniku TMK mohou 

být vysvětlením přítomnosti kyselin ve vzorcích odebraných v mezofilní fázi procesu. 

Koncentrace sacharidů opět vzrostla díky dalšímu rozkladu organické hmoty (8-16. týden 

v K1, 7-16. týden v K2) a byla doprovázena mírně zvýšenou koncentrací TMK v závěru 

mezofilní fáze v týdnech 12 a 11, resp.  

Srovnání jednotlivých kyselin a monosacharidů napříč vrstvami 0, 40, 80 cm pro K1 a K2 

vykazuje zápornou korelaci. Korelační koeficienty významných negativních korelací byly 

v K1 40 cm pro oligosacharidy, resp. redukované oligosacharidy (P < 0,05) -0.78, -0,76 

pro kys. isomáselnou; -0.72. -0.70 pro kys. máselnou a -0.80, -0,77 pro kys. isovalerovou.  

8.4.5 Závislost mezi TMK a dusičnany ve výluhu z kompostu 

Po snížení obsahu těkavých mastných kyselin dochází k vyšší produkci dusičnanů a 

zvyšuje se množství bakterií a aktinomycet, které jsou schopny rozkládat celulózu (Maeda 

et al., 2009).  Dusičnany byly stanoveny ve výluhu z kompostů, který byl připraven podle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. Dusičnany byly stanoveny podle ČSN EN ISO 10304-1 (757391) 

„Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - 

Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů“.  

  

Graf 15 Závislost mezi TMK a koncentrací dusičnanů ve vodném výluhu z kompostů 

V grafu 15 je uveden příklad závislost mezi koncentrací dusičnanů ve vodném výluhu 
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ve vodném výluhu, což podporuje předpoklad, že mastné kyseliny jsou spotřebovány 
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2009). 
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Při kompostování v otevřeném a uzavřeném bioreaktoru nebyly zjištěny významné rozdíly. 

Nepatrné odlišnosti byly zjištěny pro parametry pH, teplotu, TOC a COX. Nicméně tvorba a 

odbourávání těkavých mastných kyselin v obou bioreaktorech nebyla napříč sledovanými 

vrstvami zcela jednotná. V závislosti na lokálních podmínkách v místě odběru bylo 

kompostování ovlivněno několika faktory jako heterogenním složením organické hmoty, 

místními odchylkami v teplotě, vlhkostí, heterogenitou mikrobiálních populací na místě. 

Přes tvorbu TMK v průběhu kompostování nebyl proces narušen ani v jednom 

z bioreaktorů a výsledné komposty vykazovaly známky zralosti a stability. 

  



Ing. Martina Kučerová: Význam TMK v biologických procesech 
 

2012                                                                                                                                    73 
 

9 Analýza TMK v technologii ČOV 

Pro ověření chování TMK v technologii ČOV byla vybrána Ústřední čistírna odpadních 

vod Ostrava (ÚČOV Ostrava).   

9.1 ÚČOV Ostrava 

Čištění odpadních vod v Ostravě je z 99 % zajišťováno na mechanicko-biologické 

Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody od 

většiny obyvatelstva na území města Ostravy, z potravinářského průmyslu, z ostatního 

průmyslu po předčištění, koncentrované fenolčpavkové vody z koksovny Svoboda.  

Povoleno je dovážet a čistit tyto odpadní vody: 

• fenolová odpadní voda, 

• odpadní voda s obsahem ustalovačů a vývojek, 

• odpadní voda s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel s vodou, 

• odpadní voda s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel, 

• odpadní voda ze septiků a žump, 

• průsaková odpadní voda ze skládek domovního odpadu a kompostáren, 

• odpadní voda s obsahem chloridu železa, 

• odpadní voda ze záchytných jímek parkovacích ploch, 

• odpadní voda z výroby šamotu, 

• odpadní voda z deemulgačních stanic a geologických vrtů (www.ovak.cz). 

Odpadní vody mající charakter kalu nebo odpadní vody s velmi vysokou koncentrací 

znečištění jsou anaerobně stabilizovány ve vyhnívacích nádržích. Jedná se o následující 

odpadní vody:  

• odpadní vody mající charakter kalu z domovních a jiných malých ČOV, 

• odpadní voda z výroben masa a masných výrobků, 

• odpadní voda z odlučovačů tuku, 
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• odpadní voda s obsahem kvasnic, ovocných, obilných nebo bramborových výpalků, 

• odpadní voda z výroby sladu, škrobu, droždí a lihu, 

• odpadní voda z úpravy a zpracování mléka, 

• odpadní voda z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, 

• odpadní voda ze srážecích procesů mající charakter kalu, 

• odpadní voda mající charakter kalu z čistíren průmyslových odpadních vod 

(www.ovak.cz). 

Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a 

průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou 

denitrifikací. Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivkách s 

automatizovaným systémem řízení technologických procesů a je hygienizován vápnem 

(www.ovak.cz).  

 

1-čerpací stanice (ČS) odpadních vod na sběrači A, 2-

vstupní šneková ČS na sběrači D, 3-jemné česle, 4-

provzdušňované lapáky písku, 5-usazovací nádrže, 6-ČS 

mechanicky předčištěných vod,7-ČS surového kalu, 8-

trafostanice, 9-aktivační nádrže, 10-dmýchárna, 11-

dosazovací nádrže, 12-ČS vráceného kalu, 13-budova 

kalového hospodářství, 14-vyhnívací nádrže, 15-

uskladňovací nádrž kalu, 16-zahušťovací nádrže vyhnilého 

kalu, 17-plynojem, 18-energetické využití bioplynu, 19-

odvodňovací stanice kalu, 20-krytá skládka, 21-garáže, 22-

dílny a sklady, 23-provozní budova. 

 

Obrázek 6 Schéma ÚČOV v Ostravě (www.ovak.cz) 

Tabulka 11 Projektované parametry ÚČOV Ostrava 

Ekvivalent obyvatel 638 859 EO 

Zatížení (BSK) 38 331kg/den 

Denní průtok Q24 18 4372 m3/den 
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Odpadní voda přitéká z jednotné kanalizační sítě sběrači A a D přes odlehčovací komory 

k čerpacím stanicím. Celkový roční přítok odpadních vod na tuto čistírnu v roce 2011 byl 

34 323 680 m3. Odpadní voda z hrubého předčištění odtéká přes provzdušňovaný 

rozdělovací žlab do kruhových usazovacích nádrží opatřených stíracím zařízením 

plovoucího kalu. Biologickou linku tvoří aktivační nádrže a dosazovací nádrže s čerpacími 

stanicemi vratného kalu.  Primární a přebytečný kal odváděný z usazovacích nádrží jako 

surový je veden do vyhnívacích nádrží k anaerobní stabilizaci. V roce 2011 to bylo 

množství 256 122 m3 anaerobně stabilizovaného surového kalu, ze kterého bylo 

vyprodukováno  3 491 646 m3 bioplynu. 

Pro vypracování této kapitoly jsem získala data o přítomnosti mastných kyselin v přítoku 

na ÚČOV a z recirkulací ze tří vyhnívacích nádrží (pozice 14 – na schématu ÚČOV), které 

jsou stanovovány titrační metodou dle Horákové et al. (1989). Výsledky jsou vyjádřeny 

jako látková koncentrace v mmol/l pro celkovou sumu kyselin. V grafu 16 je uvedena 

koncentrace mastných kyselin v přítoku na ÚČOV Ostrava v roce 2010, k dispozici bylo 

53 analýz, hodnota mediánu pro celý soubor dosahovala 0.36 mmol/l (21.61 mg/l 

přepočteno na kyselinu octovou) a průměrná hodnota byla 0.56 mmol/l (33.62 mg/l 

přepočteno na kyselinu octovou).  Minimální koncentrace TMK v přítoku na ÚČOV  

Ostrava byla 9 mg/ CH3COOH/l a maximální koncentrace 73.86 mg/l.   

 

Graf 16 Koncetrace mastných kyselin v přítoku na ÚČOV  
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Graf 17 Koncentrace mastných kyselin v recirkulaci 

 

 

 

Graf 18  Koncetrace mastných kyseliv v recirkulaci 
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V grafu 17, 18 jsou uvedeny koncentrace mastných kyselin v recirkulaci 1 - 3, nejvyšší 

obsahy mastných kyselin se ve všech třech recirkulacích projevily v lednu, červnu a 

v listopadu, v ostatních měsících se koncentrace mastných kyselin lišily.  

9.1.1 TMK v technologii ČOV 

Výskytem TMK v městkých odpadních vodách a v technologii ČOV se zabývala  

Siedlecka et al. (2008), která stanovila v přítoku na ČOV pro 450000 EO koncentraci TMK 

28 – 69 mg CH3COOH/l.  V přítoku do aktivace u ČOV pro 450 000 EO se koncentrace 

kyseliny octové pohybovala v rozmezí 65 – 168 mg/l, pro 27 000 EO 124 – 150 mg/l a pro 

8 000 EO 70 – 150 mg/l. Z uvedených hodnot koncentrace TMK vyplývá, že počet 

připojených ekvivalentních obyvatel (EO) na ČOV nemá podstatný vliv na koncentraci 

TMK.  

Pro stanovení TMK v rámci technologie byly použity vzorky z ÚČOV Ostrava. Vzorky 

byly odebrány vzorkařem ÚČOV Ostrava z různých částí technologického procesu čištění 

odpadních vod. V tabulce 12 jsou uvedeny výsledky GC/FID analýzy.  

Tabulka 12 Obsahy TMK v jednotlivých technologických produktech ÚČOV  Ostrava 

Název kyseliny 

Označení vzorku octová propionová isomáselná máselná isovalerová valerová hexanová 

přítok  (mg/l) 3,169 0,18 1,317 1,618 2,156 1,854 1,784 

fugát  (mg/l) 2,247 0 1,275 1,354 2,089 1,827 1,903 

cirkulace (mg/l) 13,664 0 0 0 1,933 0 1,514 

vyhnilý kal (g/kg) 2,303 0 0 1,054 1,881 0 1,513 

  

Tabulka 13 Suma TMK v jednotlivých technologických produktech ÚČOV 

Označení vzorku Σ TMK 

přítok (mg/l) 12,078 

fugát (mg/l) 10,695 

cirkulace (mg/l) 17,111 

vyhnilý kal (g/kg) 6,751 

  

S výjimkou kyseliny octové a kyseliny hexanové byly nejvyšší koncentrace pro ostatní 

kyseliny naměřeny na přítoku odpadních vod do ČOV. Ve fugátu, přebytečné vodě po 
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elutriaci a odstředění kalu, obsah kyselin lehce poklesl. Nejvyšší nárůst kyseliny octové byl 

zaznamenán ve vzorku z cirkulace z vyhnívacích nádrží, což odpovídá literárním údajům, 

že je k. octová hlavním rozkladným produktem org. látek za nepřístupu vzduchu. Podle 

předpokladů bylo naměřeno nejnižší množství kyselin ve vyhnilém kalu. 

Z výsledků uvedených v tabulce 12, 13 a z výsledků analýzy ƩTMK prováděných 

v laboratořích ÚČOV a z porovnání literárních údajů Siedlecka et al. (2008) vyplývá, že 

stanovené hodnoty mastných kyselin v přítoku na ÚČOV jsou podstatně nižší než hodnoty 

srovnávacích dat.    

Vyhnilý kal 

V rámci studia chování kalu během pyrolýzy (Hlavsová, 2011) byly provedeny analýzy 

TMK v kalu ještě jinými metodami: metoda podle Sedláčka et al. (1978), elektroforeticky 

a chromatografickou metodou podle Plaché (2011), která byla používána i při stanoveních 

v předchozích kapitolách.  TMK byly analyzovány v nevápněném kalu a 

v hygienizovaném kalu. Hygienizace se na ÚČOV Ostrava provádí vápněním (přídavek 

vápna 5 %, přepočteno na sušinu), v převápněném kalu byla dávka vápna zvýšena na cca 

10%. Kontrola obsahu vápna byla provedena na základě výsledků stanovení obsahu CaO 

ve všech vzorcích kalu metodou RTG-fluorescence (subdodávka analýz ZUOVA Ostrava).   

Metodou kapilární elektroforézy byly provedeny analýzy formou subdodávky ve firmě 

ALS Czech Republic, s.r.o. podle SOP_D06_03_188 Stanovení organických kyselin 

metodou kapilární elektroforézy s UV detekcí (manuál firmy Lumex) s chybou stanovení 

10 % (protokol č. PR 1223208).  Výsledky jsou uvedeny v tabulce 14, která je dále 

doplněna o stanovení podle Sedláčka et al. (1978) a chromatografickou metodou podle 

Plaché (2011). 
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Tabulka 14 Obsahy TMK v kalu stanoveny různými metodami 

  

Nevápněný 

kal 2010 

Vápněný 

kal 2010 

Převápněný 

kal 2010 

Nevápněný 

kal 2011 

Vápněný 

kal 2011 

Octová k. mg/kg 549 20,7 526 82,1  

Propionová k. mg/kg 60,8 7,4 10,8 1,7  

Máselná&Isomáslená  mg/kg 139 15,1 10,9 7,8  

Valerová k. mg/kg 232 <4 18,9 <2 <4 

Isovalerová k. mg/kg 201 21,5 16,3 11,8 17,1 

Hexanová k. mg/kg <4 <4 29,7 <4 <4 

Mléčná k. mg/kg 65,4 35,7 18,9 <2 <2 

ƩƩƩƩTMK mg/kg 1247,2 100,4 627,4 103,4 128,2 

Sedláček et al. (1978) mg/kg 6185 4323 5228   

Plachá et al. (2011)* mg/kg 373 354 3139   

Plachá et al.(2011)** mg/kg 1897 1598 2584   

* suchý kal, ** kal o přirozené vlhkosti 

Z tabulky jsou vidět značné rozdíly mezi výsledky jednotlivých metod. Z porovnání 

výsledků měřená metodou kapilární elektroforézy a metodou podle Sedláčka et al. (1978) 

je vidět vzájemná porovnatelnost výsledků, která vyplývá z průběhu závislosti koncentrací 

stanovených různými metodami a vysokou hodnotou koeficientu korelace (r = 0.99).  

Metoda podle Sedláčka et al. (1978) vykazuje vyšší výtěžnost mastných kyselin. Ve 

vápněném a převápněném kalu jsou obsahy stanovené podle Sedláčka et al. (1978) 4 až 

8krát vyšší, u kalu vápněného jsou obsahy až 40ti násobně vyšší.  Lineární závislost mezi 

koncentrací TMK stanovenými podle metodiky Plaché et al. (2011) a ostatními metodami 

nebyla prokázána.  Z výsledků uvedených v tabulce 14 jsou zřejmé i řádové rozdíly 

v obsahu TMK stanovených jednou metodou, koncentrace TMK v nevápněném kalu 

z roku 2010 je 10krát vyšší než koncentrace v nevápněném kalu odebraném v roce 2011.  
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Pro určení koncentračního rozsahu TMK v kalech, případně jejich chování během procesu 

hygienizace musí být soubor rozšířen tak, aby závěry ze stanovení mohly být jednoznačně 

doloženy statistickým hodnocením metod.    

 

Graf 19 Závislost mezi koncentracemi TMK stanovenými kapilární elektroforézou a 

 metodou podle Sedláčka et al. (1978) 

V grafu 19 je uvedeno porovnání výsledků stanovení TMK různými metodami. Ze 

stanovení podle Sedláčka et al. (1987) a kapilární elektroforézy vyplývá, že při standardní 

dávce vápna dojde k rozkladu mastných kyselin a jejich koncentrace se sníží. Tyto 

výsledky jsou v souladu se zjištěním Ahmad et al. (2011), kteří prokázali snížení 

koncentrace TMK a k. máselné po přídavku CaO při anaerobní digesci.   

Jiné výsledky publikovali Chen et al. (2007), kteří na příkladu aktivovaného kalu uvádí, že 

hydrolýza aktivovaného kalu, a tím i chování TMK, je závislé na pH v rozmezí od 6 – 11 a 

klesá v následujícím pořadí: alkalické prostředí > kyselé prostředí > neutrální prostředí. 

Chen et al. (2007) uvádí, že obsah TMK v aktivovaném kalu při pH 4 byl 35.4 mg/L 

zatímco při pH 11 vzrostl na 2708 mg/l. Pro posouzení chování TMK v kalu je tedy velmi 

významné i jeho pH. Hodnoty pH byly určeny podle ČSN ISO 10390 Kvalita půdy - 

Stanovení pH. Naměřena hodnota pH u nevápněného kalu byl 7.8, u kalu vápněného 11.2 a 

u kalu převápněného 11.4. Z výsledků pH je tedy zřejmé, že pH u vápněného a 

nevápněného kalu nebude ovlivňovat průběh hydrolýzy.  
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Graf 20 Porovnání výsledků TMK stanovených různými metodami, porovnání obsahu TMK ve 

vlhkém a suchém kalu stanovených podle metodiky Plaché et al. (2011) 

Výsledky koncentrace TMK v suchém a vlhkém kalu ukazují, že produkce TMK je závislá 

na vlhkosti, mastné kyseliny mohou znova vznikat i při dodatečném zvlhčení na vzorku 

(obsah vlhkosti 60 %).  

Z uvedených výsledků je zřejmé, že studium chování TMK v rámci technologie ČOV je 

velmi významné. Obsah TMK ve vyhnilém kalu ovlivňuje pachový efekt kalů a nový 

vznik TMK by mohl ovlivňovat i způsob skladování kalů. 

Z výsledků použitých analytických metod je ale zřejmé, že mezi jednotlivými metodami 

existují významné rozdíly. Pro studium chování TMK v technologii ČOV musí být 

nejdříve vyřešen „analytický problém“ objektivního stanovení TMK.   
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10  Vliv TMK na respirační aktivitu aktivovaného kalu 

Mikroorganismy jsou nezbytnou součástí biodegradace organických látek na čistírnách 

odpadních vod. Z tohoto důvodu je velmi důležité sledovat toxicitu jednotlivých 

chemických látek způsobující inhibici mikroorganismů. Jednou z možností je měření 

respirační inhibice aktivovaného kalu na základě OECD TG 209: „Screeningová metoda 

ke stanovení vlivů chemických látek na mikroorganismy v aktivovaném kalu v biologické 

(aerobní zóna) ČOV“ a indikace možných koncentrací, které nezpůsobí inhibici a mohou 

být na čistírnu odpadních vod vypouštěny. 

Princip a použití této metody byly odzkoušeny na respirometru Strathtox firmy 

Strathkelvin Instruments (obrázek 7). Metoda vyhodnocuje vliv testovaného vzorku 

(odpadní vody) na mikroorganismy v aktivovaném kalu zjištěním respirační rychlosti za 

definovaných podmínek při různých koncentracích toxické odpadní vody. 

 

Obrázek 7 Respirometr Strathox (www.strathkelvin.com) 

Respirační inhibice se používá k měření toxicity přítoků na vstupu do čistíren odpadních 

vod. Testuje se inhibice uhlíkatých bakterií zapojených v degradaci biologicky 

rozložitelných organických látek. Na přístroji Strathtox se dá respirační inhibice měřit 

dvěma způsoby – Test respirační inhibice – měří respirační inhibici způsobenou pěti 

různými koncentracemi vzorku odpadní vody v porovnání s respirací kontrolního vzorku 

aktivovaného kalu. Toxicita je vyjádřena jako hodnoty EC50, EC20 a EC10, což jsou 

koncentrace odpadní vody způsobující 50%, 20% resp. 10% inhibici respirační rychlosti. 

Test procentní respirační inhibice – měří porovnání respirační inhibice 5 různých vzorků 

o jedné koncentraci v porovnání s respirací kontrolního vzorku aktivovaného kalu 

(Škrobánková et al., 2011).    
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Pro studium vlivu TMK na inhibici aktivovaného kalu byla vybrána kyselina octová a 

kyselina mléčná.  

Tabulka 15 Inhibiční účinek kyseliny octové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselina octová způsobuje respirační inhibici aktivovaného kalu (8,4%) i při dávce 0,06 

ml/l. Z testu respirační inhibice pro zjištění toxicity roztoku kyseliny octové (0,01% = 0,1 

ml/l) vyplývá, že EC10 = 22%, EC20 = 26% a EC50 = 38%. 

  

Dávka CH3COOH [ml/l] Respirační rychlost [ml/l/h] Inhibice [%] 

1 4,3 89,8 

0,8 9,9 84,1 

0,6 15,5 73,7 

0,4 45,4 53,4 

0,2 56,7 35,6 

0,1 68,9 25,1 

0,08 79,9 16,2 

0,06 87,2 8,4 

0,04 94 -1,2 

0,02 97,3 -4,8 
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Tabulka 16 Inhibiční účinek kyseliny mléčné 

Dávka C3H6O3 [ml/l] Respirační rychlost [ml/l/h] Inhibice [%] 

100 2,6 97,1 

80 2,9 96,6 

60 3,4 96 

40 3,7 95,4 

20 4,2 93,7 

10 6,1 92,8 

8 6,2 92,6 

6 7,7 90,9 

4 9,9 88,3 

2 12,5 81,7 

1 19,5 77,7 

0,8 29,3 66,5 

0,6 57,3 34,5 

0,4 75,6 13,7 

0,2 84,2 3,9 

 

 

Graf 21 Inhibiční účinek kyseliny mléčné 
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Kyselina mléčná způsobuje respirační inhibici aktivovaného kalu (3,9 %)  i při dávce 0,2 

ml/l.  Z testu respirační inhibice pro zjištění toxicity roztoku kyseliny mléčné (0,01% = 0,1 

ml/l) vyplývá, že EC10 = 31%, EC20 = 45% a EC50 = 69%. 
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11 Vliv přítomnosti TMK na průběh anaerobní digesce 

Cílem toho experimentu bylo sledování přítomnosti TMK v průběhu anaerobní digesce 

energetických bylin a jejich vliv na výtěžnost metanu. Postup práce byl následující:  

1. Stanovení výtěžnosti metanu pro všechny vzorky odebraných travin. 

2. Výběr trávy ke sledování vlivu mastných kyselin na inhibici výtěžnosti metanu. 

3. Sledování vlivu postupného přídavku mastných kyselin na výtěžnost metanu  

(3 x 1 ml). 

4. Vliv jednorázového přídavku mastných kyselin do vsázky (5 ml, 10 ml). 

Energetické traviny byly vypěstovány a dodány OSEVA PRO s.r.o - Výzkumné stanice 

travinářské v Rožnově – Zubří: psineček velký (Agrostis gigantea Roth.), lesknice 

rákosovitá – Chrastava (Phalaroides arundinacea L.), kostřava rákosovitá – Kora (Festuca 

arundinacea Schreb.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.), sveřep horský – Tacit 

(Bromus marginatus Nees ex Steud.) jetel LOTR (Trifolium pratense) a hybridy 

jílkovitého charakteru (Festulolium). Jílky a hybridy jílkovitého charakteru patří k travám s 

nejvyšším obsahem vodorozpustných cukrů (Kopecký et al., 2005). Obsahy 

vodorozpustných cukrů jsou klíčovým faktorem ovlivňujícím výtěžnost bioplynu 

v anaerobní digesci. Energetické byliny byly sklízeny během roku 2011 v měsíci květnu, 

červenci, srpnu a září. V rámci této doktorské práce byly použity  trávy odebrané v měsíci 

květnu. Vzorky travin byly dodány do laboratoře Institutu geologického inženýrství 

k dalšímu zpracování. U vzorků určených pro anaerobní digesci byla stanovena vlhkost 

(tabulka 17), vzorky byly podrceny drtičem dřevní hmoty a následně nasekány v mlýnku 

formy Vorwerk na částice pod 2 cm. Takto byly uchovány v ledničce až do doby, kdy byly 

nasazeny do reaktorů.  
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Tabulka 17 Vlhkost energetických bylin 

Travní druh Vlhkost 
(%) 

sveřep horský Tacit 36,71 

hybrid Perun 38,12 

hybrid Bečva 39,55 

ovsík vyvýšený rožnovský 37,45 

hybrid Lofa 41,79 

jetelotravní směs 39,23 

kostřava rákosovitá Kora 36,58 

psineček velký rožnovský 32,91 

lesknice rákosovitá Chrastava 33,73 

Jednotlivé experimenty byly prováděny v laboratorních fermentačních reaktorech a 

inkubátorech. 

Laboratorní fermentační reaktor Sartorius Biostat 

Laboratorní fermentační reaktor (obrázek 8) se skládá z fermentoru a řídící jednotky. 

Fermentor je tvořen skelněnou nádobou o objemu 10 l a je hermeticky uzavřen. Vyhřívání 

je realizováno pomocí vody kolující ve dvojité stěně nádoby. Míchání je zajištěno pomocí 

míchadla se dvěma vrtulemi v různých výškových hladinách. Vzniklý bioplyn je jímán 

přes pryžovou hadici do plynojemu (obrázek 9). Odtud je plyn odváděn k analýze na 

plynovém chromatografu, kde se měří jeho objem a procentuální zastoupení jednotlivých 

složek. Řídící jednotka zobrazuje a reguluje teplotu a pH a navíc je schopna regulovat 

otáčky míchání.  
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Obrázek 8 Laboratorní fermentační reaktor s řídící jednotkou 

 

Obrázek 9 Plynojem 

Tabulka 18 Vsázka do velkého reaktoru 

Vstup Množství 

Vyhnilý kal 3600 ml 

Surový kal 1000 ml 

Demi voda 1500 ml 

Lesknice chrastava 40 g 
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Laboratorní fermentační reaktory (malé fermentory) 

V laboratoři je 6 fermentačních inkubátorů, které rovněž slouží k simulaci procesu 

probíhajících ve fermentorech bioplynových stanic. Většina experimentů se provádí 

s jedním opakováním, pro vyloučení možné chyby. Malý fermentor (obrázek 10) se skládá 

ze skleněné nádoby o objemu 1 l, přepouštěcího uzávěru a vakuového sáčku na jímání 

bioplynu. Odtud je plyn odváděn k analýze na plynovém chromatografu, kde se měří 

procentuální zastoupení jednotlivých složek. Objem vzniklého plynu se měří 

membránovým plynoměrem. K vyhřívání fermentorů dochází v termostatové skříni. 

Míchání je zajištěno pomocí magnetického míchadla. 

 

 

Obrázek 10 Malý fermentační reaktor 

Tabulka 19 Vsázka do malého reaktoru 

Vstup Množství 

Vyhnilý kal 125 ml 

Surový kal 500 ml 

Demi voda    500 ml 

Lesknice chrastava 4 g 

 

Anaerobní digesce fytomasy je komplikovanější vzhledem k vyššímu obsahu 

nízkopolymerních uhlovodíků mikrobiologicky lehce přeměnitelných na organické 
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kyseliny, což vede k nadměrnému okyselování, dalším problémovým parametrem je i 

poměrně nízká pufrační kapacita biomasy (Stafford, 1981).  

Metanogonezi fytomasy ovlivňuje stupeň lignifikace buněčných stěn. Lignin se 

v anaerobních podmínkách prakticky nerozkládá. Inhibice biologického rozkladu 

organické substance je ovlivněna hlavně přítomností ligninu. Existuje obecná shoda 

v literatuře s informací o zvýšené biologické resistenci vůči anaerobní biodedragadaci 

materiálu s vyšším obsahem ligninu.   Converti et al. (1999) uvádí, že vyšší obsahy ligninu 

v biomase (> 15 %) výrazně inhibují anaerobní rozklad. Rozklad ligninu je v anaerobním 

prostředí inhibován téměř trojnásobně, což je vyjádřeno v koeficientu 0.028, který je 

použit v Chandlerově rovnici.  Z výzkumů Komilise et al. (2003) je zřejmé, že 

hemicelulóza se v anaerobních podmínkách rozloží úplně (100 %), zatímco celulóza se 

rozkládá v rozmezí 55 – 91 %, což je doprovázeno poklesem obsahu sušiny od 15 do 66 %.  

Obsah ligninu v buněčných stěnách i jeho stupeň asociace s polysacharidy se zvyšuje se 

stárnutím rostliny. Pro určení rozkladu organických látek při dlouhodobější degradaci 

v anaerobních podmínkách uvádí Chandler et al. (1980) následující rovnici:   

Podíl biodegradabilní frakce = 0.73 – (0.028 x lignin %sp.l.)               (6) 

Kde: lignin %sp.l. – obsah ligninu jako procento spalitelných látek. 

Kahyanian (1995) použil Chandlerovu rovnici při srovnání předpokládané biologické 

rozložitelnosti s výsledky dlouhodobé (75 dní) vsázkové studie při anaerobní degradaci 

látek s vysokým obsahem sušiny. Předpokládaná biologická rozložitelnost vzhledem 

k obsahu ligninu (4%) 68% byla srovnatelná s naměřenými výsledky dlouhodobé studie se 

70% biologické rozložitelnosti. 
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Tabulka 20 Majoritní složky travní biomasy (květen 2011), CHSK a pufrační kapacita 

 

 
CHSK-

Cr 
Pufr.kapacita Lignin Celulóza Hemicelulóza Popel 

 (mg/g) ml/100g sušiny % % % % 

Nehnojené             

Sveřep horský Tacit 1 905,66 306,75 7,24 46,41 36,93 5,78 

Hybrid Perun 2 990,57 465,88 8,13 40,54 39,33 5,69 

Hybrid Bečva 3 1056,60 486,13 6,51 41,81 41,83 5,88 

Ovsík vyvýšený rožnov. 4 1028,30 566,75 6,93 49,81 41,06 6,10 

Hybrid Lofa 5 1000,00 570,13 7,07 44,22 36,66 6,23 

Jetelotrávní směs 6 1047,17 589,13 11,44 43,95 23,14 6,30 

Kostřava rákosovitá  7 1084,91 469,88 8,78 38,57 33,32 5,73 

Psineček velký rožnovský 8 1037,74 456,63 8,27 41,11 32,93 6,58 

L.R.Chrastava 9 1056,60 444,50 7,91 42,16 32,57 6,13 

Hnojené              

Sveřep horský Tacit 1A 1066,04 394,88 7,21 45,68 35,80 5,14 

Hybrid Perun 2A 1122,64 530,38 10,56 44,27 38,77 4,96 

Hybrid Bečva 3A 1018,87 463,63 7,46 38,15 40,38 4,90 

Ovsík vyvýšený 
rožnovský 4A 1132,00 542,38 8,43 47,59 40,34 5,44 

Hybrid Lofa 5A 896,23 286,75 7,07 41,65 28,01 5,05 

Jetelotrávní směs 6A           5,80 

Kostřava rákosovitá  7A 1103,77 463,00 7,57 44,48 34,09 5,40 

Psineček velký rožnovský 8A 1066,04 484,75 7,55 42,01 34,32 5,94 

L.R.Chrastava 
 

9A  1037,74 458,63 8,95 42,07 32,40 6,42 
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Z výsledků CHSK uvedených v tabulce byla vypočtena teoretická výtěžnost metanu, která 

vychází ze vztahu, že z 1 g CHSK vzniká 0.35 l CH4 (Dohányos et al., 1998). 

 

Graf 22 Teoretická výtěžnost CH4  z CHSK 

 

Graf 23 Výtěžnost CH4 z biodegradabilní složky hnojených a nehnojených trav 
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Graf 24 Vypočítaná výtěžnost CH4 z CHSK pro vzorek nehnojených trav a pro 

biodegradabilní složku nehnojených trav 

Z výsledků je patrné, že jak teoretická výtěžnost metanu, tak skutečná produkce metanu 

z biodegradabilní složky travin je vyšší u souboru hnojených trav. Vyjímkou je hybrid 

Bečva, hybrid Lofa a lesknice rákosovitá Chrastava. 

Výtěžnost metanu z biodegradabilní složky tvoří u všech travin 47-54% z celkové 

výtěžnosti metanu. U jetelotravní směsi je to 39%, která má ze všech travin nejnižší 

procentuální zastoupení biodegradabilní frakce. 

 

Graf 25 Porovnání výsledků výtěžnosti metanu vypočtené pro  

biodegradabilní frakci a reálně zjištěné hodnoty 
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Výsledky výtěžnosti metanu vypočtené pro biodegradabilní složku a reálně zjištěné se 

výrazně neliší. Pouze u kostřavy rákosovité došlo k výraznějšímu převýšení vypočtené 

hodnoty o 0,63 dm3/g suš. Naopak u lesknice rákosovité Chrastava byla reálná výtěžnost 

metanu o 0,33 dm3/g sušiny nižší, než předpokládaná vypočtená hodnota. Srovnáme-li 

předpokládanou výtěžnost metanu s celkovým CHSK nehnojených trav, dosahují reálné 

hodnoty cca 50% hodnot vypočtených. U lesknice rákosovité chrastavy je to pouhých 40%, 

naopak u kostřavy rákosovité až 63%.  

Podobné výsledky výtěžnosti metanu u lesknice rákosovité publikoval Lehtomäki (2006), 

kdy se výtěžnost metanu pohybovala okolo 0.34 m3/kg sušiny. Výtěžnost metanu pro tuto 

bylinu v rozmezí 0,34-0,43 m3/kg sušiny uvádí také Braun et al. (2007). Kuchařová et al. 

(2007) naměřila pro různé druhy lesknice rákosovité výtěžnost metanu v rozmezí  

0,154-0,192.  

Amon et al. (2004) naměřil výtěžnost metanu pro směs jetelovin v rozmezí 0,29-0,39 

dm3/g. V tomto experimentu to byla pouze poloviční výtěžnost 0,166 dm3/g. Skutečná 

výtěžnost je vždy poměrně nižší, protože část substrátu je za daných podmínek biologicky 

nerozložitelná. V tomto případě to bylo rozmezí od cca 61% nerozložitelného substrátu u 

jetelotravní směsi do cca 46% u hybridu Bečva (graf 26). 

 

Graf 26 Procentuální zastoupení biodegradabilní frakce travin 

  

51,48
48,86

53,63 52,34 51,89

38,81

46,92 48,21
49,41

51,72

41,89

51,04
48,04

52,15

38,04

50,59 50,52

46,22

0

10

20

30

40

50

60

Sveřep
horský Tacit

Hybrid Perun Hybrid Bečva Ovsík
vyvýšený
rožnovský

Hybrid Lofa Jetelotrávní
směs

Kostřava
rákosovitá

Psineček
velký

rožnovský

L.R.Chrastava

B
io

d
e

gr
ad

ab
iln

í s
lo

žk
a 

(%
)

Nehnojená Hnojená



Ing. Martina Kučerová: Význam TMK v biologických procesech 
 

2012                                                                                                                                    95 
 

Přídavek mastných kyselin do reaktoru 

Inhibiční efekt TMK na výtěžnost metanu při anaerobní digesci vybraných travin hybrid 

Lofa a sveřep horský Tacit byl zkoumán v dávkových experimentech předem 

definovaného množství kyseliny mléčné, máselné a octové. 

1. Přídavek kyseliny mléčné (0, 3, 5, 10 ml) při anaerobní digesci hybridu Lofa a 

sveřepu horského Tacit. 

2. Přídavek kyseliny máselné (0, 3, 5, 10 ml) při anaerobní digesci hybridu Lofa. 

3. Přídavek kyseliny octové (0, 10, 20 ml) při anaerobní digesci hybridu Lofa. 

Proces anaerobní digesce byl sledován v průběhu 25. dní. Na začátku procesu bylo do 

reaktoru přidáváno určené množství mastných kyselin a změřena produkce bioplynu  

2., 5., 12., 19. a 25. den. Výsledky experimentů jsou znázorněny v následujících grafech. 

 

Graf 27 Kumulativní množství CH4  po přídavku kyseliny mléčné a máselné 

  

Graf 28 Výtěžnost CH4  po přídavku kyseliny mléčné a máselné 
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Po přídavku kyseliny mléčné a kyseliny máselné do reaktoru je trend v množství 

vyprodukovaného metanu podobný. Se zvyšujícím se množstvím přidaných kyselin klesá 

množství vzniklého metanu, přičemž množství kyselin 10 ml proces zcela zastavilo již 5. 

den procesu v obou případech. Kyselina máselná vykazuje větší inhibiční účinky při 

přidání 3. ml, 5. ml i 10. ml, kdy výtěžnost CH4 poklesla o 0,036 dm3/g, 0,042 dm3/g a  

0,069 dm3/g suš. resp. 

  

Graf 29 Kumulativní objem CH4 a výtěžnost CH4 po přídavku kyseliny octové 

Kyselina octová byla přidávána v množství 0, 10 a 20 ml. Výtěžnost metanu klesla po 

dávce 10 ml zhruba o 33, 7 %, v případě 20 ml dávky o 42,7%.  

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2 5 12 19 25

K
u

m
u

la
ti

vn
í o

b
je

m
  C

H
4

(m
l)

Čas (dny)

Kyselina octová

Bez 10 ml

20 ml

0,199

0,132

0,085

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Bez 10 ml 20 ml

V
ýt

ě
žn

o
st

 C
H

4
(d

m
3

/g
 s

u
š.

)

Přídavek kyseliny octové

Kyselina octová

Hybrid Lofa



Ing. Martina Kučerová: Význam TMK v biologických procesech 
 

2012                                                                                                                                    97 
 

12  Závěr 

Cílem této disertační práce bylo zavedení a verifikace metodiky pro stanovení těkavých 

mastných kyselin v kompostu a jiných organických materiálech a odpadních vodách a její 

následná aplikace pro určení podmínek vzniku těchto kyselin při různých technologických 

procesech, případně podmínek pro eliminaci jejich vzniku. 

Analýza vstupních surovin pro přípravu kompostu 

Zjištěné obsahy těkavých mastných kyselin v analyzovaných vzorcích potvrdily, že v 

biologickém odpadním materiálu převažuje kyselina octová, v nižším množství pak 

kyselina propionová a máselná. Nejvyšší obsah TMK, včetně kyseliny octové, byl 

stanoven ve vzorcích trávy s vyšší hodnotou vlhkostí (> 70 %), nejnižší obsah byl stanoven 

v pilinách a bramborové pastě. 

Vzorky koňských hnojů měly obsah TMK proměnlivý, dva ze vzorků vykazovaly obsahy 

vyšší. Rozdíly jsou dány jednak typem použitého krmiva a podestýlky a jednak způsobem 

nakládání s odpadem a jeho uskladněním. Ve vzorcích trav se ukázalo, že při uskladnění 

vlhkého vzorku za nepřístupu vzduchu se tvoří vyšší množství kyseliny propionové jako 

konečného produktu mikrobiální degradace. V případě sušené trávy se množství zjištěných 

TMK významně snížily, zřejmě dochází v důsledku snížení vlhkosti ke zpomalení 

degradačních pochodů.  

Ve vzorcích substrátů (tráva, piliny, bramborová pasta, koňský hnůj) byly TMK 

identifikovány. Ve sledovaných vzorcích jejich výskyt však nezpůsobil významné snížení 

pH a nedocházelo tak k inhibičním procesům mikrobiální degradace. Velký vliv na výskyt 

kyselin však bude mít způsob skladování jednotlivých substrátů před použitím pro přípravu 

kompostů. Při zvýšené vlhkosti a nepřístupu vzduchu lze předpokládat rozvoj anaerobních 

procesů, jejichž výsledkem je zvýšený obsah TMK. 

Analýza TMK v průběhu kompostování 

Sledováním vzniku TMK a ostatních parametrů (pH, teplota, vlhkost. TOC, COX, 

dusičnany, sacharidy) při kompostování v otevřeném a uzavřeném bioreaktoru nebyly 

zjištěny významné rozdíly. Nepatrné odlišnosti byly zjištěny pro parametry pH, teplotu, 

TOC a COX. Naměřená teplota jasně definovala termofilní fázi (5-6 týden) a následnou fázi 

mezofilní, přičemž největší změny v koncentracích TMK nastaly právě v termofilní fázi. 
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Nicméně formace TMK nezpůsobila výrazný pokles v hodnotách pH, které v průběhu 

celého procesu nepřekročily optimální podmínky. Organický uhlík je využíván k produkci 

kyselin, což potvrzuje korelace mezi jednotlivými kyselinami a TOC a COX. Záporná 

korelace mezi TMK a sacharidy potvrzuje spotřebu sacharidů pro vznik TMK. 

 Přes tvorbu TMK, kde nejvyšší podíl zaujímala kyselina octová následována kyselinou 

propionovou, v průběhu kompostování nebyl proces narušen ani v jednom z bioreaktorů a 

výsledné komposty vykazovaly známky zralosti a stability.  

Analýza TMK v kalu z ČOV 

Stanovení TMK z technologických procesů čištění odpadních vod pomocí různých 

analytických metod ukázalo významné rozdíly ve výsledcích. V této oblasti je tedy 

důležité vyřešit problematiku jednotného a objektivního stanovení TMK.  

Vliv TMK na respirační aktivitu aktivovaného kalu 

Kyselina octová způsobuje respirační inhibici aktivovaného kalu (8,4%) i při dávce 0,06 

ml/l. Z testu respirační inhibice pro zjištění toxicity roztoku kyseliny octové (0,01% = 0,1 

ml/l) vyplývá, že EC10 = 22%, EC20 = 26% a EC50 = 38%. 

Kyselina mléčná způsobuje respirační inhibici aktivovaného kalu (3,9 %)  i při dávce 0,2 

ml/l.  Z testu respirační inhibice pro zjištění toxicity roztoku kyseliny mléčné (0,01% = 0,1 

ml/l) vyplývá, že EC10 = 31%, EC20 = 45% a EC50 = 69%. 

Vliv TMK na anaerobní digesci 

Experimentálně byl posuzován inhibiční efekt těkavých mastných kyselin na výtěžnost 

metanu při anaerobní fermentaci vybraných energetických travin. Porovnáním výsledku 

vykazuje největší inhibiční účinky v sestupném pořadí kyselina máselná, mléčná, octová.  
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