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ABSTRAKT 

Předložená disertační práce přináší přehled technologií anaerobní digesce různých 

bioodpadů při vysoké reakční sušině. Jedná se o polosuché metody do cca 15 % hm. sušiny 

a suché metody do cca 30 % hm. sušiny. Diskutovány jsou technologie pro bioodpady 

ze zemědělství, potravinářského průmyslu a komunální sféry. Po vymezení kritických 

hodnot parametrů nezbytných pro efektivně vedený proces byly pro několik zemědělských 

a dalších bioodpadů dostupných v Moravskoslezském kraji ověřeny praktické výtěžky 

bioplynu/methanu při nízké a vysoké sušině. Navrhnut a zkonstruován byl fyzikální model 

horizontálního fermentoru využívajícího jako reakční nádobu plynotěsný plastový vak 

o celkovém objemu 0,5 až 0,7 m
3
 s celkovým reakčním objemem 0,3 až 0,5 m

3
. Fermentor 

byl opatřen teplovzdušným ohřevem, který zajistí celoroční provoz této technologie. Sérií 

laboratorních zkoušek byla ověřena způsobilost tohoto nového typu zařízení pro anaerobní 

digesci při vysoké reakční sušině a postupně byla technologie zdokonalena. Požadavky 

na vedení procesu byly sepsány v diskontinuálním nebo semikontinuálním režimu a byla 

navržena poloprovozní jednotka. 

Anaerobní digesce v plynotěsném vaku představuje díky nízkým investičním 

nákladům perspektivní metodu zpracování zemědělských a dalších bioodpadů v malém 

měřítku (v řádu desítek tun), která je určena pro malé soukromé zemědělce nebo 

producenty či zpracovatelé bioodpadů. 

 

 

Klíčová slova: vysokosušinová anaerobní digesce, horizontální fermentor, plynotěsný 

vak, zemědělský, potravinářský bioodpad, bioplyn 
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ABSTRACT 

The submitted PhD thesis provides an overview of technologies for anaerobic 

digestion of different biowastes at highly reactive dry matter. It is about semi-solids 

methods to 15 wt% of dry matter and high-solids methods to 30 wt% of dry matter. 

Technologies for biowastes from agriculture, from the food industry and the municipal 

sphere are discussed. After defining the critical values of the necessary parameters for 

effective leadership of process, the practical yields of biogas/methane at low and high dry 

matter for several agricultural and other biowastes available in the Moravian-Silesian 

Region were verified. The physical model of horizontal fermenter utilizing the reaction 

vessel as a gas-tight plastic bag about total volume of 0.5 to 0.7 m
3
 with total reaction 

volume of 0.3 to 0.5 m
3
 was designed and constructed. The fermenter was equipped with a 

hot-air heater to ensure yearlong operation of this technology. The ability of this new type 

of device for anaerobic digestion of highly reactive dry matter was verified by the series of 

laboratory tests, and progressively the technology was improved. The requirements for 

leadership of process in discontinuous or semicontinuous mode were specified and the 

pilot unit was designed.  

An anaerobic digestion in a gas-tight bag due to low investment costs represents the 

promising method for processing agricultural and other biowastes in a small-scale (in order 

tens of tons), which is designed for small private farmers or producers and processors of 

biowastes. 

 

Keywords: high-solids anaerobic digestion, horizontal fermenter, gas-tight bag, 

agricultural, food biowastes, biogas 
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MOTIVACE 

Hlavní motivací k vypracování předložené disertační práce byla snaha o rozšíření 

možností nízkonákladového anaerobního zpracování zemědělských a dalších substrátů 

majících vysokou sušinu. Ústřední myšlenkou práce je výroba bioplynu v horizontálním 

fermentoru vyrobeném z plynotěsného vaku, a to při co nejvyšším obsahu sušiny 

v reakčním prostoru. Takto koncipované zařízení mohou s úspěchem potenciálně využít 

malí soukromí zemědělci nebo producenti či zpracovatelé bioodpadů. 

Tato myšlenka byla podkladem pro vznik výzkumného projektu Technologické 

agentury České republiky, ev. č. TA01020959 „Výzkum procesu suché anaerobní digesce 

a realizace nového typu fermentačního zařízení pro zpracování zemědělských bioodpadů 

na bioplyn s využitím plynotěsného vaku“ [1], jehož řešení probíhá v létech 2011 - 2013 

a rovněž pro vznik navazujícího projektu specifického vysokoškolského výzkumu, 

ev. č. SP2012/95 „Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysokosušinovou 

anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru 

ze silážního vaku“ [2], jehož jsem byla řešitelkou, řešení probíhalo v roce 2012. Oba 

projekty probíhaly pod vedením Centra environmentálních technologií, VŠB - TU Ostrava, 

které rovněž poskytlo komplexní zázemí pro předkládanou práci. 

V současné době je většina bioplynových stanic určených pro anaerobní digesci 

netekutých substrátů při vysokém obsahu sušiny v reakčním prostoru konstruována 

formou baterií plynotěsných betonových boxů (“garáží“). Tuto technologii sice lze 

provozovat i v malém měřítku, ale zpravidla se stále jedná o investičně náročné stavby. 

Účelem předkládané práce bylo navržení, provedení a vyhodnocení testů 

vysokosušinové mezofilní anaerobní digesce vybraných zemědělských a dalších substrátů 

v laboratorním modelu horizontálního fermentoru vyrobeného z plastového vaku s cílem 

vytvořit návrh technologie výroby bioplynu v horizontálním fermentoru vyrobeném 

z plynotěsného vaku. Návrh technologie poslouží pro budoucí sestavení poloprovozní 

a následně i prototypové jednotky.  

Ráda bych poděkovala svému školiteli a řediteli Centra environmentálních 

technologií a Institutu environmentálních technologií prof. Karlu Obroučkovi, CSc. 

za nabídku se tímto tématem zabývat, odborné vedení disertační práce, podporu, rady, 

trpělivost a začlenění do týmu vědeckých pracovníků. 

Děkuji Ing. Jiřímu Rusínovi, Ph.D. za poskytnutí inspirace, cenných rad a mnoha 

diskuzí nejen při vypracování této disertační práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AF2 kategorie bioplynu, která zahrnuje veškerou jinou biomasu než je uvedena 

v AF1 (AF1 zahrnuje biomasu určenou k výrobě bioplynu s původem 

v cíleně pěstovaných energetických plodinách, pokud tato biomasa tvoří 

v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu 

v sušině vstupní suroviny a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa 

stanovená v příloze dle vyhlášky č. 453/2008 Sb., o stanovení druhů, 

způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny, ve znění 

pozdějších předpisů [3]) 

APS  Anaerobic Phased Solids 

AT4 test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu 

na základě měření spotřeby kyslíku za 4 dny podle rakouské normy 

ÖNORM S 2027 - 1 ze dne 1. 9. 2004 [4] 

Bi denní produkce bioplynu (intenzita) vztažená na hmotnostní jednotku 

vstupní směsi (mN
3
· kg

-1
·d

-1
) 

Bm měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedené vstupní 

směsi (mN
3
·kg

-1
) 

BN průměrná denní produkce suchého bioplynu (mN
3
·d

-1
) 

BNcelková celková produkce suchého bioplynu (mN
3
) 

BPS  bioplynová stanice 

Br denní produkce suchého bioplynu (intenzita) vztažená na objemovou 

jednotku reakčního prostotu (mN
3
·m

-3
·d

-1
) 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

BSK5  biologická spotřeba kyslíku za 5 dní 

BTS měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedené celkové 

sušiny (mN
3
·kgTS

-1
) 

BVS měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedených 

organických látek (mN
3
·kgVS

-1
) 

CET  Centrum environmentálních technologií 

C:N  poměr obsahu celkového uhlíku k celkovému dusíku 

CZT  centrální zásobení teplem 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 
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ČSN EN Česká technická norma harmonizovaná s Evropskou normou 

FOS/TAC poměr koncentrací nižších mastných kyselin a celkového anorganického 

uhličitanu 

HRT teoretická hydraulická doba zdržení substrátu v reakčním prostoru 

CHSKCr  chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou 

DCF   Dry Circle Fermentation 

DN  přibližný vnitřní průměr potrubí 

KNK4,5 kyselinová (celková) neutralizační kapacita stanovená do pH 4,5 

KTJ  kolonie tvořící jednotky 

LDPE polyethylén s nízkou hustotou 

Mi denní produkce methanu (intenzita) vztažená na hmotnostní jednotku 

vstupní směsi (mN
3
· kg

-1
·d

-1
) 

Mm měrná produkce methanu vyjádřená na jednotku přivedené vstupní směsi 

(mN
3
·kg

-1
) 

MN průměrná denní produkce methanu (mN
3
·d

-1
) 

Mr denní produkce methanu (intenzita) vztažená na objemovou jednotku 

reakčního prostotu (mN
3
·m

-3
·d

-1
) 

MTS měrná produkce methanu vyjádřená na jednotku přivedené celkové sušiny 

(mN
3
·kgTS

-1
) 

MVS měrná produkce methanu vyjádřená na jednotku přivedených organických 

látek (mN
3
·kgVS

-1
) 

N normální podmínky (0 °C; 101,325 kPa) 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

pH vodíkový exponent, hodnota pH je definována jako záporně vzatý 

dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů H3O
+
 

PCB  polychlorované bifenyly 

PE polyethylén 

PUR  polyurethan 

SOP  standardní operační postup laboratoře Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka 

SVV  specifický vysokoškolský výzkum 

TA ČR  Technologická agentura Česká republika 

TC:TP  poměr obsahu celkového uhlíku k celkovému fosforu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivita_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
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TGA  termogravimetrický analyzátor 

TS obsah celkové sušiny stanovený sušením v TGA analyzátoru při 105 °C 

do konstantní hmotnosti (% hm.) 

UASS  Upflow Anaerobic Solid-State 

ÚKZÚZ  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

VS obsah organické sušiny, respektive organických látek stanovený jako ztráta 

žíháním v TGA analyzátoru při 550 °C (% hm.) 

VSTS  obsah organické sušiny v celkové sušině vzorku (% hm.) 

ZŽ  ztráta žíháním v TGA analyzátoru při 550 °C (% hm.) 
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1 ÚVOD 

Vznik odpadů je přirozeným důsledkem lidského života. Stále větší nárůst odpadů je 

úzce spojen s růstem i vývojem populace, urbanizace a industrializace. Proto odpadové 

hospodářství klade důraz na předcházení vzniku odpadů a minimalizaci jeho množství. 

Neomezování skládkování ve velkých městech vyspělého světa by mělo mít za následek 

významné zdravotní a environmentální důsledky, protože rozklad bioodpadů, který není 

pod kontrolou, by mohl vést k epidemiím, šíření nesnesitelných zápachů a změně klimatu 

[5]. 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění [6] definuje materiálové 

a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů. Podle tohoto zákona má 

materiálové využití odpadů vždy přednost před jiným využitím. Jedním ze způsobů 

materiálově - energetického využití biomasy je anaerobní digesce vedená s cílem vyrobit 

nejvyšší možné množství methanu při současné produkci digestátu s vhodnými 

vlastnostmi. Anaerobní digesce jako způsob zpracování bioodpadů je efektivní a snižuje 

dopad na životní prostředí [7] [8]. 

V posledních několika desetiletích byly zejména ve vyspělých státech pozorovány 

přínosy anaerobní digesce jednak v zemědělství a jednak v oblasti zneškodňování 

a využívání průmyslových a komunálních bioodpadů. Postupným vývojem byly 

identifikovány nejvhodnější anaerobní technologie pro zpracování biomasy/bioodpadů 

s nízkým až velmi vysokým obsahem vlhkosti. Většina zařízení pro výrobu bioplynu - 

bioplynových stanic dnes pracuje na principu nízkosušinové digesce, tedy při nízké 

koncentraci sušiny v reakčním prostoru. Relativně nízký počet bioplynových stanic 

je schopno zpracovávat biomasu při reakční sušině vyšší než 12 % hm. Jedná 

se o nejčastější mez, nad kterou již nelze technologicky zajistit vyhovující homogenizaci 

biomasy míchadly a zejména dopravu substrátu čerpadly. Pouze 4 bioplynové stanice v ČR 

[9] [10] [11] [12] aktuálně zpracovávají biomasu vysokosušinovým procesem při obsahu 

sušiny cca 15 až 30 % hm. (biomasu stohovatelnou). V celosvětovém měřítku 

je vysokosušinová anaerobní digesce nejvíce uplatněna v Německu [13] [14], ale i zde 

se dosud jedná pouze o několik desítek instalací. 

Vysokosušinové bioplynové stanice mají reakční prostor nejčastěji koncipován jako 

plynotěsný box (“garáž“) určený pro zpracování netekutých zemědělských substrátů 

(přebytků steliv, krmiv, hnoje apod.) nebo přetříděného komunálního odpadu. Tyto 

a podobné technologie jsou ve většině případů investičně velmi náročné, přestože mnohdy 

“levnější“ než technologie nízkosušinové digesce. Stále se však příliš nehodí pro malé 

producenty bioodpadů.  

V posledních letech jsou proto hledány možnosti dostatečně efektivního využití 

vysokosušinové biomasy k výrobě bioplynu v malém měřítku. Uplatňovány jsou 
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horizontálně nebo vertikálně orientované válcové fermentory s pádlovými míchadly, 

hydrolýzní boxy (garáže) s navazujícím zpracováním procesní tekutiny nízkosušinovou 

(suspenzní) digescí atd. 

Jednou z možností, jak uskutečnit vysokosušinovou digesci zemědělských substrátů, 

bez velkých finančních nákladů, je provádět proces v plynotěsných (např. silážních) 

vacích. Dosavadní výzkumy [15] [16] [17] však ukazují, že tato cesta je schůdná pouze, 

pokud je uplatněna v rozsáhlém měřítku, s dobrou rentabilitou lze počítat pouze 

v nejteplejších měsících roku. 

Na základě výše uvedených skutečností byl vytyčen cíl, ověřit možnosti využití 

plynotěsných vaků jako anaerobního horizontálního fermentoru pro výrobu bioplynu 

z různých, zejména hodnotnějších, zemědělských a dalších substrátů při vysokosušinové 

mezofilní anaerobní digesci v celoročním provozu (po patřičném zmenšení plynotěsného 

vaku oproti dosavadním experimentům a doplnění horkovzdušným ohřevem). 

V rámci řešení výzkumného projektu TA ČR - ev. č. TA01020959 [1] a projektu 

SVV - ev. č. SP2012/95 [2] byla navázána spolupráce mj. s firmou CERNIN, s.r.o 

Kružberk, která v současné době hledá alternativní možnosti využití anaerobní 

vysokosušinové digesce pro malé producenty zemědělských bioodpadů.  

Tato práce shrnuje současné poznatky v oblasti vysokosušinové anaerobní digesce, 

ať již vsázky tekuté (polosuché metody) nebo vsázky stohovatelné (suché metody) 

a předkládá nové řešení v podobě polosuché metody s využitím horizontálního 

plynotěsného vaku. Hlavní pozornost byla věnována experimentálnímu výzkumu. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je návrh, provedení a vyhodnocení modelových 

laboratorních experimentů určených pro ověření schůdnosti výroby bioplynu 

v horizontálním plynotěsném vaku s teplovzdušným systémem ohřevu, a následně 

zpracování návrhu technologie anaerobní kodigesce zemědělských a dalších 

bioodpadů ve vaku. 

Práce (modelové studie) vedoucí k dosažení uvedeného cíle probíhaly po dobu 3 let, 

přičemž výsledky byly získány v Centru environmentálních technologií v prvé řadě při 

řešení projektu TA ČR - ev. č. TA01020959 [1]. V návaznosti na tento projekt byl v roce 

2012 získán projekt v rámci SVV - ev. č. SP2012/95 [2]. Cílem projektu bylo nalézt 

vhodné reakční podmínky u vybraných zemědělských a dalších bioodpadů pro 

vysokosušinovou mezofilní anaerobní digesci, využitelné pro testy v plynotěsném vaku. 

 

Postup prací k naplnění vytyčených cílů disertační práce: 

1) Teoretický rozbor anaerobní digesce a vymezení kritérií, které jsou pro proces 

v oblasti vysokosušinové anaerobní digesce rozhodující, jako jsou např. teplota, 

reakční doba, poměr složek vstupní směsi - kosubstrát versus inokulum, nejvhodnější 

průtok temperovacího vzduchu, koncentrace meziproduktů a mikroorganismů, 

hodnota pH, celková neutralizační kapacita, objemový tok recyklovaného perkolátu, 

obsah celkové sušiny a organických látek (viz oddíl 3.1 - 3.5).  

2) Zhodnocení současného stavu poznání bioplynových stanic v zahraničí a v ČR, které 

pracují na principu vysokosušinové anaerobní digesce (viz oddíl 3.6 - 3.7). 

3) Výběr zemědělských a dalších substrátů na základě informací o dostupnosti těchto 

materiálů u producentů v Moravskoslezském kraji (viz oddíl 4.1). 

4) Provedení analytických prací u vybraných substrátů (viz oddíl 4.2). 

5) Ověření praktické výtěžnosti bioplynu a methanu u vybraných substrátů (a jejich 

směsí) při nízkosušinovém versus vysokosušinovém procesu (viz oddíl 4.3 - 4.4). 

6) Sestavení a ověření funkčnosti laboratorního modelového fermentoru o reakčním 

objemu cca 0,5 - 0,7 m
3
,
 
zkonstruovaného z plynotěsného horizontálního vaku 

(viz oddíl 5.1 - 5.2). 

7) Laboratorní modelový výzkum vysokosušinové anaerobní digesce vybraných 

zemědělských a dalších bioodpadů v plynotěsném vaku (viz oddíl 6.1 - 6.7) - 

stanovení podmínek optimálního anaerobního zpracování vedoucích k nalezení 

nejvýhodnějších kofermentačních směsí při vyloučení či omezení závadných 
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vlastností rezultujících digestátů ve vztahu k optimálním výtěžkům a vlastnostem 

vznikajícího výstupního produktu (především bioplynu a methanu, v něm 

obsaženém). 

8) Vyhodnocení dosažených výsledků z hlediska měrných produkcí bioplynu a methanu 

vzhledem k objemu vstupní směsi, objemu reaktoru a hmotnosti celkové a organické 

sušiny (viz oddíl 7.1 - 7.4).  

9) Hodnocení parametrů digestátu z hlediska využití jako hnojiva pro zemědělskou 

a lesní půdu a pro rekultivační účely (viz oddíl 8.1 - 8.4). 

10) Návrh technologie výroby bioplynu v horizontálním fermentoru z plynotěsného vaku 

jako podklad pro výrobu poloprovozní a prototypové fermentační jednotky (viz oddíl 

9.1 - 9.2). 

 

Předkládaná disertační práce je v první části zaměřena na teoretický rozbor procesu 

vysokosušinové anaerobní digesce a zhodnocení současného stavu poznání tohoto procesu 

na bioplynových stanicích v zahraničí a v ČR na základě literárních rešerší v databázích 

SCOPUS, Web Of Knowledge, Web Of Science. Jsou hledány vazby mezi jednotlivými 

činiteli určujícími průběh anaerobního procesu.  

V další části práce je pozornost věnována laboratornímu výzkumu a vývoji 

laboratorního modelu horizontálního fermentoru zkonstruovaného z plynotěsného vaku 

s teplovzdušným systémem ohřevu. Laboratorní výzkum nejprve spočíval v ověření 

praktické výtěžnosti bioplynu a methanu z vybraných substrátů (a jejich směsí) při 

nízkosušinovém versus vysokosušinovém procesu. Tato část byla důležitým mezistupněm 

pro úspěšný výběr substrátů využitelných v plynotěsném vaku. Následně bylo přistoupeno 

k samotnému sestavení horizontálního modelu z plynotěsného vaku a byly provedeny 

jednotlivé testy. Konstrukce laboratorního modelu z vaku byla průběžně vylepšována dle 

zjištěných nedostatků během jednotlivých testů. Byly hodnoceny produkce bioplynu 

a methanu v závislosti na zvolených procesních podmínkách a vlastnosti modelových 

digestátů vzhledem k potenciálnímu využití na hnojení zemědělských pozemků.  

Výsledky výzkumu přispěly k rozšíření dosavadních poznatků o možnostech 

zpracování zemědělských a dalších bioodpadů v malém měřítku (v řádu maximálně desítek 

tun) ve vacích. Dosažené laboratorní výsledky posloužily k návrhu nové mobilní 

nízkonákladové fermentační jednotky (bioplynové stanice) vhodné pro malé producenty 

zemědělských a dalších bioodpadů. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Vysokosušinová anaerobní digesce 

Anaerobní digesce (anaerobní digesce/fermentace, stabilizace, vyhnívání, 

methanizace) představuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez 

přístupu vzduchu za vzniku dvou potenciálně vysoce hodnotných produktů - bioplynu 

a digestátu. Bioplyn je plynný produkt se značným obsahem methanu a oxidu uhličitého. 

Digestát je biologicky zcela či částečně stabilizovaný tekutý či tuhý materiál. Jako 

vysokosušinový proces je nejčastěji označována technologie s obsahem celkové sušiny 

v reagující směsi přesahující cca 12 % hm. Anaerobní proces vyvolávají vhodné typy 

kultur anaerobních mikroorganismů v jednotlivých fázích anaerobní přeměny. Přirozeně 

probíhající proces můžeme pozorovat v přírodě např. v zamokřených půdách 

a sedimentech [18].  

Kromě produkce bioplynu pro energetické využití je tento proces také významný 

tím, že ničí choroboplodné zárodky a dochází tak k produkci stabilizovaného organického 

materiálu, který je nejčastěji využit jako hnojivo [19]. Zpracování bioodpadů formou 

anaerobní digesce je klasický a dnes také inovativní přístup nakládání s odpady. Ideální 

jsou odpady ze zemědělství i potravinářského odvětví s vysokým obsahem snadno 

rozložitelného biologického materiálu [20]. 

Vysokosušinová digesce se jeví jako vhodné řešení vzhledem k jednoduchosti 

technologie, která v posledních letech umožnila efektivní zpracovávání materiálů o vysoké 

sušině a vláknité povaze bez nutnosti materiál ředit. Doprava zpracovávaného materiálu 

do anaerobního fermentoru a z něj je zpravidla prováděna běžně dostupnou univerzální 

manipulační technikou (kolový nakladač, šnekové mechanismy). Proces je nejčastěji 

diskontinuální (periodický), reakční prostory jsou zaplněny nakladačem, poté probíhá 

vlastní proces s produkcí bioplynu (trvá běžně 20 - 30 dnů). Nakonec jsou reakční prostory 

vyprázdněny a začíná jejich nové plnění v patřičném pořadí (s cca týdenním vzájemným 

zpožděním) zajišťujícím kontinuální výrobu bioplynu, čímž je dosaženo minimálního 

výkyvu produkce bioplynu. Při výměně substrátu v jednom z reakčních prostor je bioplyn 

produkován ostatními reakčními prostory. Počet a velikost reakčních prostor určují 

rovnoměrnost kontinuální produkce bioplynu. Rozdělení celkového reakčního objemu, 

potřebného pro zpracování daného množství biomasy nebo daného množství substrátu 

do více reakčních prostor, přináší jednu velkou technologickou výhodu - možnost řízení 

anaerobní digesce v reálném čase. Anaerobní proces je řízen dávkováním procesní tekutiny 

(perkolátu), což je v podstatě kapalný podíl odvedený z minulé vsázky obsahující všechny 

nezbytné mikroorganismy a živiny. Výsledný produkt, tuhý digestát, lze po procesu 

aerobně fermentovat za vzniku kompostu. 
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Autoři Jha a kol. [21] uvádějí, že vysokosušinová anaerobní digesce je vhodná pro 

bioodpady s obsahem sušiny vyšším než 10 % hm. Je možno použít vysoké objemové 

zatížení fermentoru organickými látkami při minimu mechanických operací se substrátem. 

Například autoři Jewell [22], Schulte a kol. [23] doporučují jednoduché vysokosušinové 

garážové fermentory pro zemědělské bioodpady na farmách o sušině 15 % hm. až 40 % 

hm. Podle výzkumů autorů Duana a kol. [24] při vysokosušinové anaerobní digesci 

čistírenského kalu v nepřetržitě míchaném tankovém fermentoru docházelo k problémům 

s inhibicí amoniaku již při sušině nad 15 % hm., ale přitom bylo dosaženo nejvyšší 

produkce methanu (0,248 m
3
·kg

-1
 přivedených organických látek za den) a odstraněno 40 

% organických látek. Wise a kol. [25] doporučují pro vysokosušinovou digesci v garážích 

z betonu teplotu nejlépe okolo 37 °C, kdy jsou rychlosti hydrolýzy a methanizace nejvíce 

vyrovnané. Při vysokosušinové mezofilní anaerobní digesci vytříděných organických 

biosložek komunálního odpadu je průměrný obsah methanu v bioplynu přibližně 66 % 

[26].  

Liang a kol. [27] uvádějí výsledky vsádkové vysokosušinové digesce dlouhých travin 

při aplikaci úpravy vápnem. Vápno bylo nezbytné kvůli kyselé povaze substrátů. 

Porovnávali souběžnou úpravu vápnem přímo ve vysokosušinovém fermentoru 

s dvoufázovým procesem, kdy úprava travin vápnem byla provedena samostatně jako 

první. Digesci provedli v hydrolyzním reaktoru při 55 °C. Vápno neutralizovalo nejen 

přirozené kyselé složky travin, ale i produkty acidifikace ve fermentoru. Nicméně 99 % 

předpokládané produkce bioplynu bylo dosaženo 30. den procesu, kdy od 20. dne 

docházelo k inhibici anaerobních bakterií.  

Abouelenien a kol. [28] prováděli laboratorní testy vysokosušinové anaerobní 

digesce kuřecího hnoje v mezofilních podmínkách (při teplotě 37 °C) při opakovaném 

dávkování kultury (inokula). Produkce methanu byla úspěšná teprve po velmi dlouhém 

aklimatizačním období 254 dnů. Měrná produkce methanu z kuřecího hnoje byla poté spíše 

průměrná 0,031 m
3
·kgVS

-1
 kvůli přítomnosti vysoké koncentrace amoniaku (8,0 až 

14,0 g·kg
-1

), kdy běžně při nízkosušinové digesci bývají kritické koncentrace už okolo 

5,0 g·kg
-1

. 

Kim a kol. [29] prezentovali porovnání dvou systémů kontinuální vysokosušinové 

mezofilní anaerobní kodigesce. První kontinuální systém zpracovával potravinový odpad 

ve směsi s papírovým odpadem. Stabilizovaná anaerobní digesce při sušině 30 % hm. 

probíhala při průměrné hydraulické době zdržení 40 dnů. Snížení doby zdržení na 30 dnů 

se projevilo negativně, ale zvýšení sušiny na 40 % hm. (zvýšení zatížení) bylo pozitivní. 

Tehdy bylo dosaženo intenzity produkce bioplynu 5,0 m
3
·m

-3
·d

-1
, výnosu methanu 

0,25 m
3
·kgCHSK

-1
 a míra odstraněných organických látek byla 80 %. Do druhého systému 

byl dávkován shodný druh potravinového odpadu ve směsi se statkovými bioodpady. Podíl 

statkových odpadů byl postupně navyšován až k 40 % hm., kdy stabilita procesu byla 

narušena (inhibice amoniakem), neboť statkové odpady (hnoje, kejdy atd.) obsahují značné 
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množství dusíku v sušině. Nejvyšší intenzita produkce bioplynu byla 1,7 m
3
·m

-3
·d

-1
, výnos 

methanu 0,26 m
3
·kgCHSK

-1
 a odstranění organických látek bylo 72 %. 

Mumme a kol. [30] se pokusili zhodnotit schůdnost nového anaerobního reaktoru pro 

tuhou vsázku se vzestupným tokem (Upflow Anaerobic Solid-State - UASS), vybaveným 

recirkulací procesní tekutiny. Charakteristiky byly získány na modelovém reaktoru 

o objemu 0,0265 m
3
 pracujícím po dobu 68 dnů se směsí kukuřičné siláže a slámy. Aby se 

předešlo akumulaci nižších mastných kyselin, procesní tekutina byla kontinuálně 

recirkulována přes 1 nebo 2 reaktory typu anaerobního filtru (s vrstvičkou biomasy 

mikroorganismů přichycenou na inertní náplni s velkým povrchem). Zvýšením zatížení 

modelu organickými látkami z již tak dosti vysokých 7,1 na extrémních 17,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 

došlo ke snížení měrné produkce methanu z 0,384 na 0,312 m
3
·kgVS

-1
. Chemická spotřeba 

kyslíku biodegradabilní části vsázky byla anaerobní digescí snížena o 86 až 93 % při 

maximální rychlosti hydrolýzy 0,0164 kgCHSK·dm
-3

·d
-1

. Dle těchto výsledků bylo 

usouzeno, že reaktor typu UASS je slibným řešením pro digesci celé řady bioodpadů.  

Porovnáváme-li vysokosušinovou digesci s tradiční nízkosušinovou suspenzní 

anaerobní digescí lze dosáhnout srovnatelných měrných výtěžků bioplynu a methanu, 

a navíc vzniká pouze malé množství odpadní vody. Technologie skýtá i další výhody, např. 

menší uskladňovací kapacity, menší provozní náklady, menší spotřebu technologického 

tepla a méně náročnou kontrolu zařízení [31]. Pro uskutečnění zdárně probíhající 

vysokosušinové methanizace je nutno vždy identifikovat možné oblasti, kde by mohlo být 

dosaženo zlepšení, tzn. provést optimalizační návrh technologie s konfigurací reaktoru 

(včetně předúpravy surovin, kodigesce, míchání atd.), protože mezi hlavní nevýhody patří 

dlouhá doba zdržení substrátu ve vysokosušinovém procesu oproti procesu v čerpatelné 

suspenzi (což potvrzuje např. autor Schäfer [32]), převážně obtížné startování 

a nedokonalé míchání se související akumulací meziproduktů (organických kyselin) [33]. 

Z těchto důvodů autoři Dong a kol. [26] uvádějí, že praktické výtěžky bioplynu 

vysokosušinové digesce jsou zpravidla nižší než při nízkosušinové digesci, protože udržet 

proces ve stabilizovaném stavu je problém z důvodu obtížné kontroly různých inhibicí 

[34]. Radwan a kol. [33] uvádějí, že nároky na ohřev fermentoru pro vysokosušinovou 

anaerobní digesci mohou být nižší než u fermentoru nízkosušinového kalového, neboť při 

vysoké sušině je již exotermický efekt anaerobního procesu významný. 

Rozvoj výstavby bioplynových stanic v České republice zaznamenal obrovský 

potenciální nárůst vlivem celosvětové osvědčené praxe a zlepšujících se legislativních 

podmínek. Klasická technologie nízkosušinové anaerobní digesce čerpatelných substrátů je 

již na úrovni, kdy se nepředpokládá výraznější nárůst efektivity. Oproti tomu technologie 

vysokosušinové, respektive “polosuché“ a “suché“ anaerobní digesce nečerpatelných nebo 

obtížně čerpatelných a stohovatelných substrátů, je teprve na počátku vzestupu vlivem 

zlepšujícího se převážně zahraničního know - how [35] [36] [37]. Přitom je zřejmé, že tato 

technologie a její modifikace je vhodným nástrojem pro materiálově - energetické 
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zpracování nejen zemědělských, potravinářských a podobných bioodpadů, ale i pro 

vytříděné biosložky odpadu komunálního. 

Důležité je vyvinout alternativní typy fermentorů schopné efektivně zpracovat 

netekuté či polotekuté substráty v menších objemech. Použití obdobného plynotěsného 

plastového vaku jako anaerobního fermentoru je zejména v rozvojových zemích 

v subtropických oblastech běžnou praxí [38] [39]. V Americe Woods End Laboratories 

[15] testovali produkci bioplynu jako předcházející fázi před kompostováním ve vacích 

typu AG-BAG.  

V Německu Linke a kol. [16] v roce 2002 provedli rozsáhlé experimenty 

diskontinuální vysokosušinové anaerobní kodigesce hnojů, senáží a siláží v silážních 

vacích AG-BAG, které v roce 2004 ověřoval Jäkel a kol. [17]. Objem vaku byl 246 m
3
 

s celkovou vsázkou 160 t (48 % hm. hnůj, 18 % hm. řezanka ze zeleně, 16 % hm. 

kukuřičná siláž, 4 % hm. tráva, 14 % hm. zbytky brambor) a objemová hmotnost byla 650 

kg·m
-3

. Celková sušina činila 27,4 % hm. a organická sušina byla 84 % hm. Efektivní 

využití objemu vaku bylo 3,7 kgVS·m
-3

·d
-1

. Doba zdržení dosáhla 40 dnů při teplotě 35 °C. 

Vlastní spotřeba energie se pohybovala < 30 %. Denní produkce methanu byla 97,6 m
3
·d

-1
 

při průměrném obsahu 55 % obj. CH4. Dosažená měrná produkce methanu činila pouze 

0,0553 m
3
·kgVS

-1
, respektive intenzita produkce methanu byla pouze 0,2067 m

3
·m

-3
·d

-1
. 

Intenzita produkce bioplynu vzhledem k reakčnímu objemu dosáhla hodnoty pouze 

0,4 m
3
·m

-3
·d

-1
. Roční investiční náklady nebyly příliš vysoké (23 €·m

-3
·rok

-1
) s dobou 

životnosti 10 let. Výsledky byly relativně slibné, ale díky použití podlahového elektrického 

vytápění, nebylo možno vakové fermentory provozovat v zimním období. Tato technologie 

pracovala nejefektivněji v období od června do září. Tepelná izolace vaků shora již v říjnu 

nepřinášela žádný efekt.  

Autor Nazir [40] upozorňuje, že plastové a pryžové vakové fermentory umístěné 

v jámách nebo na zemině jsou sice levné, ale nelze je využít pro oblasti, kde atmosférická 

teplota v noci klesne pod bod mrazu (0 °C). 

3.2 Fáze procesu 

Anaerobní digesce je velmi složitý biochemický proces s mnoha sériovými 

a paralelními kroky, při němž je energie získávána sérií dekarboxylačních redoxních reakcí 

na sebe navazujících. Substráty jsou konvertovány na bioplyn (zejména CH4 a CO2) bez 

přítomnosti vzdušného kyslíku.  

Proces probíhá ve čtyřech fázích [41] [42]:  

1. fáze - hydrolýza, ve které jsou složité biopolymery (polysacharidy, tuky, 

bílkoviny) depolymerovány na rozpustné nízkomolekulární sloučeniny - monosacharidy, 

mastné kyseliny a aminokyseliny, vyšší alkoholy apod. 
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2. fáze - acidogeneze, ve které jsou rozpuštěné monomery a oligomery (produkty 

hydrolýzy) konvertovány na jednodušší organické látky (jednoduché organické kyseliny, 

alkoholy, CO2 a H2). 

3. fáze - acetogeneze, ve které jsou jednoduché organické kyseliny a alkoholy 

rozkládány na kyselinu octovou (respektive na její soli acetáty), H2 a CO2. 

4. fáze - methanogeneze, finální článek transformačního řetězce, ve které je 

produkován CH4 z kyseliny octové, acetátů a zároveň z CO2 a H2. Souběžně jsou v určité 

míře produkovány redukované, částečně rozpustné látky - NH3, H2S, HCl apod.  

Proces vyžaduje koordinovanou spolupráci úzce specializovaných mikroorganismů, 

které rozdělujeme na čtyři hlavní metabolické skupiny: fermentační hydrolytické 

mikroorganismy, acidogenní mikroorganismy, acetogenní mikroorganismy produkující 

vodík a methanogenní mikroorganismy. Pro průběh reakcí směřujících k tvorbě methanu 

má velký význam přenos vodíku mezi acetogenními a methanogenními bakteriemi, který 

silně ovlivňuje systémy redukce a oxidace elektronových přenašečů [43]. 

Zejména pak koncentrace H2, kyseliny propionové, propinátů a kyseliny octové 

naznačují, v jakém stavu je rovnováha všech reakcí v systému. 

Schéma anaerobního procesu je uvedeno na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Čtyřfázový model anaerobní digesce [44] 
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3.3 Podmínky ovlivňující průběh procesu 

Na životní prostředí mikroorganismů má vliv celá řada přímých faktorů, které 

ovlivňují průběh celého anaerobního procesu. Hlavní faktory lze rozdělit do dvou 

následujících skupin: materiálové faktory a reakční podmínky. 

Navíc existuje celá řada legislativních a logistických požadavků, které řadíme 

do nepřímých faktorů. Jedná se např. o požadavky na provoz bioplynové stanice, kvalitu 

výstupního kapalného produktu, různé hygienické nároky, konstrukční provedení skladů, 

jímek a čerpadel. Tyto požadavky v konečném důsledku rovněž ovlivňují anaerobní 

proces. 

3.3.1 Materiálové faktory 

Mezi materiálové faktory patří chemické složení substrátu (poměr základních prvků 

C, N, P, obsah makroprvků - Na, K, Ca, Mg, Fe a obsah mikroprvků - Ni, Co, Mo, obsah 

hlavních látkových skupin, obsah celkové sušiny, obsah organické sušiny, hodnota pH, 

přítomnost neutralizační kapacity a další) a fyzikální parametry substrátu (viskozita, měrná 

hmotnost). 

Složení substrátu 

Výtěžnost bioplynu a obsahu methanu v něm závisí na chemickém složení substrátu 

(obsahy tuků, sacharidů, bílkovin, celulózy, ligninu, bezdusíkatých a dusíkatých látek, 

minerálů, stopových prvků a jejich vzájemný poměr), které je důležité pro činnost 

mikroorganismů. Relativně vyvážený poměr těchto látek je možno téměř vždy očekávat 

v hnoji či kejdě.  

Poměr C:N 

Příliš nízký či příliš vysoký poměr prvků C:N negativně ovlivňuje průběh procesu, 

tvorbu a výtěžnost bioplynu. Vyvážený poměr C:N by se měl pohybovat v rozmezí 20 až 

30:1, kde uhlík představuje především zdroj energie pro mikroorganismy. Dusík slouží 

jako živina pro mikrobiální růst. Pokud je množství dusíku nedostatečné, bude mikrobiální 

růst pomalý a bude omezen přenos uhlíku do bioplynu a nové biomasy [45]. 

Dávkování inokula 

Pro zapracování nového reaktoru je kvalita a kvantita inokula klíčovým problémem. 

Je nutno nalézt takový poměr INOKULUM:SUBSTRÁT, aby došlo k optimální adaptaci 

mikroorganismů inokula na substrát. Zároveň musí být do procesu uvedena dostatečná 

“zásoba“ alkalicky reagujících látek (Ca
2+

, Mg
2+

, …), aby i pro vytvoření kyselých 

meziproduktů procesu zůstala zachována dostatečná kyselinová neutralizační kapacita 

systému (KNK4,5). 
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Podle autorů Wang a kol. [46], kteří provedli testy vysokosušinové kodigesce odpadu 

ze zpracování cukrové třtiny s hnojem, je patrné, že podíl inokula 30 - 40 % vede 

k stabilně probíhajícímu procesu. Inokulace 40 % hm. digestátu poskytla nejvyšší produkci 

bioplynu, ale stále ještě nízkou produkci methanu. Pro produkci bioplynu s 60 % obj. CH4 

bylo nutno pracovat s podílem inokula 50 až 67 % hm. 

Přítomnost toxických a inhibičních látek 

K toxickým látkám se řadí hlavně těžké kovy ve vyšších koncentracích (Cu, Pb, Cr, 

Zn), sulfidy, kyanidy, amoniak, molekulární kyslík, peroxidy. V praxi se nejčastěji 

setkáváme s inhibicí nižšími mastnými kyselinami a amoniakem. Tyto inhibice jsou závislé 

na hodnotě pH, kdy při nízkém pH působí inhibice nižších mastných kyselin a při vyšším 

pH (nad 8,2) nastává inhibice amoniakem. Koncentrace těchto látek má negativní vliv 

na celkový průběh procesu. 

3.3.2 Reakční podmínky 

Mezi hlavní reakční podmínky můžeme zařadit vlhkost prostředí, nepřístupnost 

vzduchu a světla, reakční teplotu, rovnoměrnost dávkování substrátu, míru homogenizace 

materiálu, zapracování reaktoru (viz dávkování inokula), dobu zdržení v reaktoru a zatížení 

reaktoru organickými látkami. 

Vlhkost prostředí 

Obsah vody v anaerobně rozkládané hmotě je nutný a pro veškeré přítomné 

mikroorganismy je velmi zásadní, protože jejich aktivita rozmnožování a spotřebovávání 

organického podílu substrátu souvisí s minimální vlhkostí 50 % [47]. 

Nepřístup vzduchu a světla 

Zejména methanogenní bakterie potřebují anaerobní prostředí se striktně nulovou 

koncentrací volného kyslíku (na rozdíl od bakterií acidogenních).  Kyslík je pro tyto 

kmeny baktérií toxický již od koncentrací cca 0,001 % obj., proto je jeho přítomnosti 

nezbytné zabránit především v poslední fázi anaerobního procesu [48]. Světlo ovlivňuje 

celou řadu buněčných reakcí a při anaerobní digesci celkové působí jako zpomalující 

činitel. 

Reakční teplota 

Reakční teplota patří mezi nejvýznamnější podmínku ovlivňující rychlost růstu 

mikroorganismů. Rychlost procesu anaerobní digesce je tím vyšší, čím vyšší je ustálená 

teplota v reakčním prostoru. Nicméně i zde existují limitující teplotní faktory pro různé 

typy mikrobiálních kmenů. Čím je teplota vyšší, tím více jsou mikroorganismy citlivé 

na teplotní výkyvy a rovněž klesá obsah methanu v bioplynu a stoupá obsah CO2 [48]. 
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Pro technickou praxi výroby bioplynu jsou významné mikroorganismy pracující 

zejména v rozmezí 20 - 60 °C. Dosavadní zkušenosti ukázaly tři nejoptimálnější teplotní 

oblasti, v nichž účinně pracují určité kmeny bakterií. V prvé řadě se jedná o psychrofilní 

kmeny (0 - 20 °C), pak následují mezofilní kmeny (běžně 25 - 35 °C) a poslední jsou 

termofilní kmeny (více než 45 °C, nejčastěji 52 - 55 °C) [49]. 

Ve srovnání s mezofilní digescí je termofilní digesce dle některých autorů [50] 

schůdnější postup pro dosažení vysokého plynového výkonu, zejména v počátečním 

období diskontinuální vysokosušinové anaerobní digesce. Během dávkování rostlinných 

odpadů a dřevěných štěpek bylo prokázáno rychlejší odbourávání vyšších mastných 

kyselin při 55 °C než při 38 °C [51]. Biologická rozložitelnost a výtěžnost methanu byla 

také vyšší při 55 °C než při 35 °C [52]. Autory Wang a kol. [46] však bylo zjištěno, 

že nejvyšší výtěžek methanu z odpadu ze zpracování cukrové třtiny s hnojem není při 

30 °C, ani při 40 °C, ale při 35 °C. 

Hodnota pH 

Mikroorganismy mají různé požadavky na koncentraci vodíkových iontů, jejímž 

měřítkem je hodnota pH. Tato hodnota je jedna z nejdůležitějších zásadních parametrů pro 

anaerobní digesci. Kolísání pH ovlivňuje průběh procesu, protože koncentrace vodíkových 

iontů má přímý vliv na růst mikroorganismů. Většina bakterií produkujících methan má 

svá optima v oblasti pH 6,5 - 7,8. Nižší nebo vyšší hodnoty mimo rozsah neutrálního 

rozmezí můžou působit na mikroorganismy inhibičně. V případě poklesu pH pod 6 dochází 

ke vzniku neionizovaných kyselin a růst pH výrazně nad 7,6 může procesy inhibovat 

nárůstem volného amoniaku [53]. 

S úrovní pH v rozmezí 7,0 - 7,8 pracovali i autoři Guo a kol. [54] při testech 

mezofilní vysokosušinové digesce komunálního odpadu. 

Například autoři Liang a kol. [55] a Radwan a kol. [33] využívají přídavku vápna 

jako alkalického pufru ke zvýšení hodnoty pH, protože přeměna produktů hydrolýzy 

na jednoduché kyseliny stlačuje pH dolů a acidifikační mikroorganismy jsou značně 

aktivnější než methanogeny, díky čemuž má pokles pH zrychlující se tendenci. Je nutné, 

aby část uhličitanů zůstala při vysokosušinové digesci v zásobě (v nerozpuštěné formě). 

Koncentrace vodíku v reagující směsi 

Vodík patří k nejdůležitějšímu regulačnímu faktoru v systému. Objevení i nepatrného 

zvýšeného množství v bioplynu značí nestabilitu procesu [56]. Koncentrace rozpuštěného 

vodíku by měla být pokud možno neměnná. 

Whitmore a kol. [57] použili membránovou hmotnostní spektrometrii k určení 

koncentrace methanu a vodíku při laboratorním testu mezofilní anaerobní digesce glukózy. 

Dávka glukózy do reaktoru o činném objemu 6,0 m
3
 byla 0,05 mol při době zdržení 7 dnů 

s přídavkem minerálních solí. Když byl fermentor přetížen příliš vysokým dávkováním 
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(15,5 kgCHSK·m
-3

·d
-1

), došlo ke zvýšení koncentrace rozpuštěného vodíku a nižších 

mastných kyselin a následnému snížení hodnoty pH. Pomocí hmotnostního spektrometru 

bylo možno zpětně kontrovat koncentraci vodíku od postupného přidávání zdroje uhlíku 

po potenciální stav přetížení fermentoru. Aby bylo možné sledovat koncentraci vodíku 

okolo 1,0·10
-6

 mol, musí být zajištěna stabilní rychlost methanogeneze 0,7·10
-6

 mol·s-1.  

Straka uvádí [58], že postačuje měření koncentrace rozpuštěného vodíku v rozsahu 

0 až 2,0·10
-4

 mol·dm
-3 (koncentrace vodíku v digestátu), přičemž při účinné funkci 

hydrogenotrofních mikroorganismů je produkovaný vodík okamžitě spotřebován 

prostřednictvím mezidruhového transportu a následně není zachycen v plynné fázi. 

Při výzkumu, který prováděli Collins a kol. [59], byl naměřen rozsah vodíku 15 - 

199 ppm v bioplynu při mezofilní digesci čistírenského kalu. Na našem pracovišti jsme 

naměřili rozsah 150 - 200 ppm vodíku v bioplynu při laboratorním testu anaerobní 

kodigesce s podílem 40 % biskvitové moučky. 

Koncentrace nižších mastných kyselin 

Vysoké koncentrace nižších mastných kyselin (zejména kyselina octová, propionová 

a máselná) ve fermentoru vedou ke snížení hodnoty pH a tím ovlivňují činnost hlavně 

methanogenních bakterií [60]. V konečném důsledku by mohlo dojít až k zastavení 

procesu anaerobní digesce [61]. 

Podle ústního sdělení českého zástupce firmy SCHAUMANN GmhB (výrobce 

přípravků pro podporu anaerobní digesce) by suma nižších mastných kyselin C1 - C5 

včetně izo- forem neměla překročit cca 3,0 g·dm
-3

 vzorku. Koncentrace kyseliny octové by 

neměla překročit 2,0 g·dm
-3

 vzorku. Pro koncentraci kyseliny propionové byla doporučena 

maximální mez 0,5 g·dm
-3

 vzorku. Koncentrace kyseliny izomáselné by neměla překročit 

0,05 g·dm
-3

 vzorku, totéž platí pro kyselinu izovalerovou.  

Podle autorů Ahn a kol. [62] může být přídavek vepřové, kravské a drůbeží kejdy 

velmi prospěšný jako biomasa k zabránění akumulaci těkavých mastných kyselin. Souvisí 

to s dodáním mikronutrientů a stabilizaci procesu. 

Poměr FOS/TAC 

Poměr sumy koncentrací nižších mastných kyselin a sumy koncentrací 

anorganických uhličitanů by neměl překročit 1,0. Většinou se optimální poměr FOS/TAC 

pohybuje okolo 0,25 ~ 0,50, kdy je zajištěna dostatečná pufrovací schopnost směsi pro 

případ náhlého přetížení. 

Doba zdržení v reaktoru 

Hydraulická doba zdržení v reaktoru je zcela závislá na použití konkrétního substrátu 

podle jeho obsahu a složení organické sušiny a musí být přiměřeně dostatečná, aby bylo 

dosaženo potřebné míry rozkladu a zároveň nedocházelo k přílišnému vyplavování 

potřebných mikroorganismů nebo zdržování toxických produktů. Přiměřená doba zdržení 
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se liší i v závislosti na typu a provedení reaktoru a na vhodných podmínkách prostředí 

v reaktoru. 

Optimální doba zdržení při mezofilní anaerobní digesci prasečí kejdy je 30 dnů, 

u hovězí kejdy 35 dnů a u drůbežího trusu až 40 dnů. Obecně můžeme říci, že čím 

je rozkládaný substrát vláknitější, tím je adaptační a generační doba bakterií a doba 

potřebná k rozkladu delší. Například autoři Forster-Carneiro a kol. [63] potřebovali 

k rozkladu organického tuhého podílu komunálního odpadu při vysokosušinové anaerobní 

digesci minimálně 60 dnů a autoři Fernández a kol. [64] pracovali s dobou zdržení 85 - 95 

dnů. Nges a kol. [65] potvrzují, že zkrácení doby zdržení v reaktoru vedlo ke zvýšení 

rychlosti výroby bioplynu a objemu methanu, ale zároveň došlo k poklesu odstraňování 

organických látek. Vždy je proto nezbytné říci, jaká míra stabilizace je brána v potaz. 

Zatížení reaktoru 

Zatížení reaktoru udává maximální množství organické sušiny, které je možno dodat 

do 1,0 m
3
 pracovního prostoru reaktoru za jeden den, aby nedošlo k významné změně 

v procesu anaerobní digesce. Rychlost zvyšování organického zatížení je měřítkem 

kapacity biologické přeměny systému. Tato hodnota úzce souvisí s rovnoměrností 

dávkování substrátu. Vysokosušinová digesce je často odolnější proti vyššímu zatížení než 

klasická nízkosušinová digesce [66] [67]. 

Reaktory pro vysokosušinovou digesci se srovnatelnou rychlostí organického 

zatížení mají zpravidla menší objem než reaktory pro nízkosušinovou digesci [68]. 

Míchání 

Dostatečné promíchávání vsázky fermentoru může zvýšit produkci bioplynu 

vzhledem k rozložení substrátu, enzymů a mikroorganismů v celém objemu reaktoru [69].  

Míchání vytváří homogenní podklad zabraňující vrstvení (kalové vrstvy), vytváření 

povrchového škraloupu (krusty) a udržuje homogenitu v suspenzi. Parametr podporuje také 

přenos tepla, snižuje velikost částic během procesu a uvolňuje vznikající bioplyn. 

Pro většinu anaerobních procesů je potřeba zajistit pomalé míchání, aby bylo dosaženo 

optimálního průběhu procesu, protože nadměrné míchání snižuje produkci bioplynu [70].  

Ve vysokosušinovém procesu anaerobní digesce je míchání suspenze velmi obtížné 

a nákladné, nebo nemožné [56]. Suspenze s více než 12 - 14 % hm. sušiny lze míchat 

a čerpat jen velmi obtížně. Proto je potřeba zvýšit spolehlivost provozu technologického 

zařízení a navrhnout možné oblasti zlepšení [71].  

Rovnoměrnost dávkování substrátu 

Rovnoměrný přísun substrátu a tedy organických látek je nutností k udržení stability 

procesu a konstantní produkce bioplynu o přibližně konstantním obsahu methanu, pokud je 

proces anaerobní digesce veden kontinuálně.  
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Zapracování reaktoru resp. poměr inokulum/substrát 

Zapracování reaktoru je tím rychlejší, čím je podíl inokula vyšší. Při zapracování 

musí dojít k optimální adaptaci biomasy na daný substrát a fermentačních podmínek 

procesu, aby fermentor dokázal zpracovávat dané zatížení. Kvalita inokula hraje velmi 

důležitou roli hlavně při vysokosušinové anaerobní digesci, kdy zapracování reaktoru je 

delší a kdy adaptace biomasy na daný substrát a podmínky probíhá pomaleji než u klasické 

nízkosušinové digesce. 

 Objemová struktura resp. měrná hmotnost substrátu 

Předně při vysokosušinové digesci objemová struktura slouží pro zamezení tvorby 

inhibičních látek (např. amoniak), které negativně ovlivňují životní cyklus mikroorganismů 

a vytvoření prostorů k odvětrání bioplynu z biomasy a jeho kumulaci v horní části 

reaktoru. 

3.4 Kodigesce 

Kodigescí neboli kofermentací se rozumí společná (současná) anaerobní digesce 

různých druhů substrátů (bioodpadů) v jediné suspenzi z důvodů zlepšení procesních 

podmínek, většinou za účelem dosažení vyšší produkce bioplynu a obsahu methanu, a díky 

vyváženějšímu látkovému (prvkovému) složení směsi. Přínosy kodigesce (kofermentace) 

zlepšují průběh celého procesu digesce, snižují účinky toxických látek a zkvalitňují 

reologické vlastnosti substrátu. Použitím dalšího substrátu (kosubstrátu) jsou doplněny 

chybějící živiny, které jednosložkovému substrátu chybí. Kodigestovat lze různé druhy 

materiálů, ale vždy musí být dodrženy procesní a technologické podmínky u zvoleného 

typu digesce. Před samotnou digescí se kontroluje zejména poměr C:N. Nedodržení 

vhodných podmínek může způsobit až úplný kolaps anaerobního procesu nebo 

nedostatečnou hygienizaci. 

Kodigescí zemědělských odpadů (živočišných exkrementů) s jinými organickými 

odpady se zvyšuje efektivita tvorby methanu [72]. Dle autorů Li a kol. [73] se smícháním 

kravského hnoje s tuhým kalem zvýšila produkce bioplynu o 3 až 14 %. Kodigescí 

organického podílu komunálního odpadu s odpadem ze zpracování bavlny a kravským 

hnojem došlo ke zlepšení digesce vláknitých podílů v obou zmiňovaných bioodpadech 

[74]. Autoři Jantrania a kol. [75] zdůrazňují použití drůbežího hnoje pro vysokosušinovou 

anaerobní kodigesci, ale upozorňují na možnosti uvolňování nebezpečného obsahu dusíku 

z hnoje, který může mít za následek inhibici amoniakem. 
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3.5 Výstupní produkty 

Hlavní výstupní produkty z vysokosušinové anaerobní digesce jsou plynný produkt 

nazývaný bioplyn a kapalný až stohovatelný produkt nazývaný digestát. 

3.5.1 Bioplyn 

Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce biologicky rozložitelných 

materiálů bez přístupu vzduchu. Na bioplyn může být přeměněn organický odpad jako je 

uhynulý živočišný a rostlinný materiál, exkrementy zvířat nebo také kuchyňský odpad. 

Důležitou skupinou jsou také odpady ze zemědělství, kde se hlavně využívají různé druhy 

senáží a siláží. V přirozených prostředích jako jsou mokřady, bažiny, dna jezer, můžeme 

pozorovat samovolný vznik bioplynu. V zemědělství se bioplyn produkuje zejména 

u rýžových polí a v odpadovém hospodářství na skládkách odpadů (označován jako 

skládkový plyn), v čistírnách odpadních vod a dnes hlavně v bioplynových stanicích.  

Hlavními složkami bioplynu je zejména methan (CH4) a oxid uhličitý (CO2). 

Poměr těchto hlavních složek závisí na konkrétních podmínkách vzniku a kvalitě substrátu. 

Další příměsi bioplynu jsou malá množství sirovodíku (H2S), vodíku (H2), kyslíku (O2), 

amoniaku (NH3), oxidu uhelnatého (CO), vodní páry a mnoho dalších. Tabulka č. 1 

zobrazuje hlavní složení bioplynu dle literatury [76]. V bioplynu se dále může vyskytovat 

pestrá směsice minoritních složek, kde jsou nejčastěji zastoupeny alifatické, alicyklické 

a aromatické uhlovodíky, alkoholy, trioly, aldehydy a ketony, karbolové kyseliny, estery, 

ethery, aminy aj. V současnosti lze odhadnout 400 - 500 analyzovatelných příměsí 

v bioplynu. Přítomno však může být až 10 000 různých látek. Vlhkost čerstvého bioplynu 

je běžně 80 až 100 % relativní vlhkosti [77]. 

Tabulka č. 1: Hlavní složky bioplynu [76] 

Složka Jednotka Zastoupení v bioplynu 

CH4 [% obj.] 50 - 70 

CO2 [% obj.] 30 - 40 

H2 [% obj.] 5 - 10 

N2 [% obj.] 1 - 2 

H2O [mg·m-3
N] 0,3 

H2S [mg·m-3
N] stopy 

Určení přesné hranice obsahu methanu a oxidu uhličitého v bioplynu podle použitého 

substrátu je dosti nereálné, neboť proces ovlivňuje mnoho dalších parametrů. Je to 

především skladba a stav přizpůsobení bakteriálních kultur, dále teplota, pH, typ reaktoru, 

zatížení reaktoru a podobné vlivy. Na těchto parametrech závisí nejen poměrné zastoupení 

CH4 a CO2 v bioplynu, nýbrž i celkový měrný výtěžek methanu vztažený na hmotnostní 

jednotku zpracovaného substrátu. Ve většině případů se obsahy methanu pohybují 
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v rozmezí 60 - 65 % obj. a jeho kolísání o 2 % obj. již může signalizovat měnící se 

fermentační podmínky [78]. 

Použití bioplynu z bioplynových stanic, čistíren odpadních vod a některých skládek 

se uplatňuje zejména k výrobě tepla. Nejčastějším případem je kogenerační (k výrobě tepla 

a elektřiny) a trigenerační jednotka (k výrobě tepla, elektřiny a chladu). Asi ⅓ 

vyprodukované energie bývá ale spotřebována na vlastní provoz bioplynové stanice. 

Právě díky kogeneračním jednotkám je možné dosáhnout u bioplynových stanic 

ekonomické rentability, jelikož výnos za odběr odpadů a prodej kompostů je doplněn 

výnosem z prodeje energie [79].  

Před samotným prodejem musí být bioplyn nejprve odsiřován, za účelem snížení 

rizika koroze. Sulfan je součástí bioplynu, který se do procesu dostane z redukovaných 

forem organické vázané síry. Jeho množství závisí na složení substrátu. Nejrozsáhlejší 

metoda odsiřování bioplynu spočívá v adsorpci na aktivním uhlí, kde jsou nežádoucí látky 

zachyceny na povrchu pevného sorbentu. 

3.5.2 Digestát/perkolát 

Digestát je tekutý nebo tuhý zbytek z anaerobní digesce, který by měl splňovat 

kvalitativní požadavky zákonů a vyhlášek o biologických metodách zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů a jejich následném použití jako organické hnojivo na zemědělských 

půdách nebo pro účely rekultivace a spalování [4] [80] [81] [82] [83] [84], kdy nesmí být 

překročeny koncentrace sledovaných rizikových prvků (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Mo, Ni, Zn, 

Cu) a dalších parametrů. Vysokosušinový digestát má formu buď viskózní suspenze, nebo 

častěji netekuté hmoty.  

Vlastnosti digestátu závisí na druhu zpracovávané vstupní směsi. Tento produkt 

obsahuje velké množství spalitelných látek v sušině, rychle uvolnitelný dusík a relativně 

vysoký poměr C:N. K dalším složkám digestátu patří například lignin, který nelze rozložit 

pomocí anaerobních mikroorganismů. Obsahem digestátu může být i fytotoxický amoniak, 

který by mohl narušit růst rostlin po aplikaci na zemědělských půdách. Z těchto důvodů je 

často prováděno dozrávání a kompostování digestátu. Velké kompostování je typické pro 

vysokosušinové anaerobní technologie zpracovávající komunální bioodpady [85]. 

Perkolát je roztok získaný vyluhováním z vsázky. Obsahuje více organických látek 

v sušině než samotná vsázka. Prostupuje biomasou ve fermentoru shora dolů a stéká na 

dno, odkud je jímán drenážním systémem do perkolátní nádrže. Uskladnění perkolátu by 

mělo být po co nejkratší dobu před jeho opětovným použitím, protože dochází ke ztrátě 

důležitých organických látek a aktivity mikroorganismů. Následně je perkolát opět 

využíván k rozstřiku pomocí trysek na fermentovaný substrát. Bez perkolátního systému 

by methanogenní proces velmi často ani nenastartoval a došlo by k úplnému zastavení ve 

fázi acetogeneze. 
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3.5.3 Legislativní požadavky na digestáty 

Digestáty jsou nejčastěji využívány jako minerálně - organické hnojivo. K základním 

legislativním předpisům zajišťujícím aplikaci pouze kvalitních hnojiv na zemědělské 

a lesní půdy patří: 

Zákon č. 156/1998  Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů [81]. Zákon řeší problematiku hnojiv od 

registrace po označování, skladování a používání. Následně byla vydána novela tohoto 

zákona č. 9/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [82], která mění definici hnojiva, jeho 

rozdělení na minerální, organická, minerálně - organická a statková hnojiva. 

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva ve znění pozdějších 

předpisů [86], která stanovuje jak požadavky na hnojiva, tak také požadavky na složení 

organických hnojiv. V příloze č. 1 této vyhlášky, v tabulce č. 2 b) a c) jsou uvedeny limitní 

hodnoty obsahů rizikových prvků. Vyhláška č. 271/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

[80] mění vyhlášku č. 474/2000 Sb. [86], která navyšuje limity rizikových prvků 

v organických a statkových hnojivech. Digestát musí v případě uplatnění jako organické 

hnojivo (typ 18.1.e) splňovat minimální obsah 25 % hm. spalitelných látek v sušině 

a 0,6 % hm. celkového dusíku v sušině. Limitní hodnoty rizikových prvků pro 

jednotlivé digestáty jsou rozděleny podle obsahu celkové sušiny nad 13 % hm. (viz tabulka 

č. 2) a pod 13 % hm. (viz tabulka č. 3).  

Tabulka č. 2: Limity rizikových prvků v digestátu nad 13 % hm. sušiny [80] 

Rizikový prvek Limitní hodnota [mg·kg-1 sušiny] 

Cd 2 

Pb 100 

Hg 1 

As 20 

Cr 100 

Cu 150 

Mo 20 

Ni 50 

Zn 600 

Poznámka: Maximální aplikační dávka 2 kg sušiny.m-2 v průběhu 3 let. 

Pokud bude digestát využíván mimo zemědělskou a lesní půdu, je označován jako 

rekultivační digestát a musí splňovat vyhlášku č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění pozdějších předpisů [4], která hodnotí 

digestát k použití na rekultivační účely. Pokud se budou zpracovávat jiné bioodpady než 

jen bioodpady z rostlinných tkání, musí být doba zdržení nejméně 30 dnů, jinak je nutno 

dokládat stabilitu digestátu pomocí testů. 
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Tabulka č. 3: Limity rizikových prvků v digestátu do 13 % hm. sušiny [80] 

Rizikový prvek Limitní hodnota [mg·kg-1 sušiny] 

Cd 2 

Pb 100 

Hg 1 

As 20 

Cr 100 

Cu 250 

Mo 20 

Ni 50 

Zn 1 200 

Poznámka: Maximální aplikační dávka 2 kg sušiny.m-2 v průběhu 3 let. 

Rekultivačním digestátem se rozumí stabilizovaný produkt z anaerobního zpracování 

bioodpadu. Jednotlivé znaky jakosti rekultivačního digestátu jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 4 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.3, ve znění pozdějších 

předpisů [4]. Tento digestát nesmí vykazovat pachy organických kyselin dokazující 

nedostatečnou stabilitu, včetně nežádoucích pachů látek jako je sulfan a amoniak v souladu 

s požadavky zákona č. 288/2011 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů [83]. 

Tabulka č. 4: Znaky jakosti rekultivačního digestátu [4] 

Znaky jakosti Jednotka Hodnota znaku jakosti 

Vlhkost % hm. max. 98,0 

Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek % hm. min. 0,3 

pH - 6,5 - 9,0 

Splnění ukazatelů zejména obsahu mědi a zinku může být obtížným problémem. 

Limitní koncentrace rizikových prvků a látek v rekultivačním digestátu jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 5 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.1, ve znění 

pozdějších předpisů [4]. 

Tabulka č. 5: Limitní koncentrace rizikových prvků a látek v rekultivačním digestátu [4] 

Sledovaný ukazatel Jednotka 

Výstupy (skupina 2) Stabilizovaný biologicky 

rozložitelný odpad 

(skupina 3) 
Třída I Třída II Třída III 

As 

mg·kg-1 sušiny 

10 20 30 40 

Cd 2 3 4 5 

Crcelkový 100 250 300 600 

Cu 170 400 500 600 

Hg 1 1,5 2 5 

Ni 65 100 120 150 

Pb 200 300 400 500 

Zn 500 1200 1500 1800 

PCB 0,002 0,2 - dle způsobu využití 

PAU 3 6 - dle způsobu využití 

Nerozložitelné příměsi > 2mm % hm. max. 2 % hm. max. 2 % hm. - - 

AT4 spotřeba kyslíku O2 mgO2·g
-1 sušiny - - - < 10 
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Rozdělení výstupů ze zařízení na využívání bioodpadů 

V souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů [87], vyhláškou 

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění 

pozdějších předpisů [4] a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

ve znění pozdějších předpisů [88], jsou výstupy ze zařízení na využívání bioodpadů 

(bioplynové stanice, kompostárny) děleny do skupin 1, 2, 3, 4.  

V 1. skupině výstupů jsou materiály, které splňují požadavky na výrobky např. dle 

zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů [81] (novelizován zákonem 

č. 9/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [82]). Zde jsou zařazeny registrované 

digestáty, jež jsou hnojiva pro zemědělskou půdu, jež mají nebo mohou dostat certifikaci 

pro uvádění na trh jako výrobek. Tyto digestáty bezproblémově splňují požadavky pro 

druhou skupinu.  

Do 2. skupiny výstupů jsou zařazeny rekultivační digestáty, které je možno při 

rekultivacích aplikovat pouze mimo zemědělskou a lesní půdu a dělí se na:  

1) Rekultivační digestáty třídy I 

- jsou určeny pro povrchy terénu nebo zeleně sportovních a rekreačních ploch 

i v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích ploch, městskou zeleň, parky, 

lesoparky, průmyslové zóny a skládky i odkaliště.  

2) Rekultivační digestáty třídy II 

- jsou určeny jen pro povrchy terénu a městské zeleně mimo obytnou zónu, parky, 

lesoparky, průmyslové zóny a skládky i odkaliště.  

3) Rekultivační digestáty třídy III 

- jsou určeny jen pro rekultivační vrstvy zabezpečených skládek odpadů a odkališť 

dle normy ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 

[89].  

Do 3. skupiny výstupů zahrnujeme stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad, jenž 

je možno ukládat na skládku odpadů, nebo využívat jinak, než pro účely hnojení 

či rekultivace. Tento bioodpad nesplňuje požadavky kladené na rekultivační digestáty. 

4. skupina výstupů obsahuje digestáty ze zařízení jež nesplnily požadavky pro 

skupiny 1 až 3. Jsou považovány za biologicky nerozložitelný odpad určený většinou 

k odstranění/zneškodnění. 

Hygienizace rekultivačního digestátu 

V případě zpracovávání bioodpadů je nutno zavést hygienizaci vstupních bioodpadů 

a digestátů při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny. Je možné také vést anaerobní digesci 

termofilně při teplotě 55 °C po dobu 24 hodin bez přerušení. Doba zdržení musí být 
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nejméně 30 dnů. Pro případ zpracování bioodpadu mezofilním procesem aniž bychom ho 

předem hygienizovali nebo následně hygienizovali digestát, je vyhláškou č. 341/2008 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [4] stanovena povinnost zajistit kompostování digestátu. 

Z hygienického hlediska je velký problém splnit ukazatele mikroorganismů 

termotolerantních koliformních bakterií a enterokoků dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha 

č. 5, tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4]. Sledování indikátorových 

mikroorganismů je uvedeno v následující tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace [4] 

Indikátorový mikroorganismus Jednotky 
Počet zkoušených vzorků 

při každé kontrole výstupu 
Limit (nález/KTJ) 

Salmonela nález v 50 g 5 negativní 

Termotolerantní koliformní bakterie KTJ v 1 g 5 
2 <103 

3 50 

Enterokoky KTJ v 1 g 5 
2 <103 

3 50 

Poznámka: *KTJ = kolonie tvořící jednotky, ** Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět limitům. 

3.6 Současný stav poznání v zahraničí 

Ve světě existuje mnoho odlišných systémů bioplynových stanic určených pro 

vysokosušinovou digesci. Mezi nejznámější patří “hi-tech“ systémy VALORGA, 

KOMPOGAS, DRANCO, BEKON, AIKAN, AGRAFERM aj., které se odlišují především 

konstrukcí reaktorů ve smyslu rozdělení procesu na více fází nebo ve smyslu manipulace 

se substrátem. 

Karagiannidis a kol. [90] hodnotí pět různých technologií anaerobní digesce dle 

parametrů: energetický výnos, využití materiálu, provozní náklady a emise CO2. Zjistili, 

že technologie DRANCO zaujala nejlepší pozici vzhledem k nízké ceně a vysokému 

využití energie. 

3.6.1 VALORGA 

Kontinuální mezofilní systém VALORGA [91] je v provozu od roku 1988. 

První zařízení je v Amiens ve Francii, viz obrázek č. 2. Tato bioplynová stanice 

zpracovává 55 000 t jemných frakcí, které vznikly předběžnou úpravou (tříděním) 

komunálního odpadu. Jednotlivé frakce jsou odděleny z domovního odpadu a zbaveny 

kovového šrotu a jiných těžkých materiálů. Zkvasitelné odpady jsou míchány s procesní 

tekutinou za vzniku polotekuté směsi o obsahu sušiny 25 - 32 % hm. Doba zdržení vsázky 

je běžně 18 - 25 dnů [92]. Po třech týdnech je digestát odvodněn a pevné složky jsou 

odvedeny na kompostování.  
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Vysoký vertikální válcový fermentor (2400 m
3

 nebo 4200 m
3
) je promícháván 

bioplynem recirkulovaným ke dnu [91]. Vytápění na 37 °C je řešeno vstřikováním páry. 

Digestát je průběžně odváděn a sušina je separována kalolisy nebo odstředivkami. Separát 

digestátu je aerobně upravován, přičemž zraje a vysušuje se na hromadách (kompostování 

na hromadách s překopáváním) po dobu 2 týdnů. Využívány jsou mechanicky separované 

bioodpady (100 000 t ročně). Produkce bioplynu ze vstupní směsi je průměrně 90 mN
3
·t

-1
. 

 

Obrázek č. 2: Bioplynová stanice VALORGA [93] 

Autoři Luning a kol. [94] provedli srovnání vysokosušinového jednostupňového 

systému VALORGA s nízkosušinovým dvoustupňovým procesem VAGRON pro 

vytříděnou organickou frakci komunálního odpadu. Pro porovnání si vybrali bioplynovou 

stanici VALORGA v La Coruna, Španělsko a VAGRON v Groningenu, Nizozemí. 

U nízkosušinového procesu je organická frakce mokrým způsobem dotříděna (oddělení 

zbytkových lehkých a tuhých nečistot), zatímco v případě  vysokosušinového systému jde 

organická frakce bez dotřídění přímo do digesce. V tabulce č. 7 jsou zobrazeny základní 

parametry obou systémů.  

Tabulka č. 7: Porovnání parametrů bioplynové stanice VALORGA a VAGRON [94] 

Parametr Jednotka VALORGA VAGRON 

Kapacita mechanické třídící linky t·rok-1 182 500 230 000 

Podíl fermentované frakce vůči komunálnímu odpadu % 65 % 40 % 

Kapacita fermentorů t·měsíc-1 145 000 92 000 

Objem fermentorů m3 18 000 11 000 

Doba zdržení den 16 - 20 18 

Obsah sušiny vstupní směsi % 25 12 % 

Využití bioplynu - kogenerace kogenerace 

V následující tabulce č. 8 je znázorněno porovnání hmotnostní bilance po přepočtu 

pro kapacitu 100 000 tun vstupní směsi za rok pro oba systémy. Srovnání obou systémů 

ukazuje, že nelze zobecňovat běžnou výtku pro vysokosušinovou digesci ohledně nižšího 

výtěžku bioplynu (methanu). Zatížení nízkosušinového procesu VAGRON je dokonce 

mírně vyšší než zatížení vysokosušinového procesu VALORGA. Pro zpracování stejného 

množství substrátu musí být objem vysokosušinového fermentoru o cca 25 % větší než 
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objem nízkosušinového fermentoru. Tedy vyšší sušina vstupní směs ještě automaticky 

neznamená menší vysokosušinový fermentor.  

Tabulka č. 8: Porovnání hmotnostní bilance po přepočtu pro kapacitu vstupní směsi 100 000 t.rok
-1

 [94] 

Parametr Jednotka VALORGA VAGRON 

Proces - vysokosušinový nízkosušinový 

Vstupní směs: 

- celková sušina 

- organická sušina 

t·rok-1 100 000 100 000 

% 55 55 - 60 

%TS 58 50 - 55 

Zatížení kgVS·m-3·d-1 6,8 7,7 

Digestát: 

- celková sušina 

- organická sušina 

t·rok-1 77 000 42 000 

% 45 40 

%TS 37 60 

Produkce bioplynu t·rok-1 15 000 15 000 

Voda pro mytí fermentoru t·rok-1 - 11 000 

Voda použitá do procesu t·rok-1 9 000 13 000 

Inertní odpad t·rok-1 6 000 17 000 

Písek t·rok-1 - 10 000 

Přebytek odpadní vody t·rok-1 10 000 40 000 

Nevýhodou nízkosušinového procesu je vyšší citlivost na nedokonale separovaný 

odpad. K další nevýhodě patří nebezpečí tvorby plovoucí krusty a tím snížení výkonu, 

ale praxe naopak ukazuje výbornou efektivitu s použitím robustních míchadel. 

Nízkosušinový proces je nevýhodný vyšší produkcí odpadní vody, ale to je 

vykompenzováno nižší produkcí digestátu a vyšším podílem separovaných lehkých 

a tuhých recyklovatelných příměsí (plasty, kovy, inerty). 

Tabulka č. 9: Limity pro finální produkty (digestát/kompost) a odpadní vody ze zařízení pro mechanicko-

biologické zpracování odpadů (Německo) [94] 

Parametr Jednotka Maximální hodnota 

Digestát/kompost: 

- organická stabilita 

- výhřevnost 

- celkový organický uhlík 

- osová deformace 

mgO2·kgTS
-1 < 5,0 

kJ·kg-1 < 6 000 

% hm. vzorku < 18,0 

% < 20,0 

Odpadní vody (výpusť do veřejné kanalizace): 

- chemická spotřeba kyslíku 

- BSK5 

- celkový dusík (NH4
+ + NO3

- + NO2
-) 

- celkový fosfor 

mg·dm-3 < 200,0 

mg·dm-3 < 20,0 

mg·dm-3 < 70,0 

mg·dm-3 < 3,0 

Podle uvedených skutečností autorů Luning a kol. [94] je digestát z nízkosušinového 

procesu hůře uplatnitelný v zařízeních pro mechanickou a biologickou úpravu 

komunálního odpadu, zatímco digestát z vysokosušinového procesu je lépe vyhovující po 

naředění pískem, přestože obsahuje více plastů a papíru, a proto v určitých případech nemá 

vysokou výhřevnost. V tabulce č. 9 jsou zobrazeny limity pro finální produkty 

(digestát/kompost) a odpadní vody ze zařízení pro mechanicko-biologické zpracování 

odpadů (Německo). 
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3.6.2 DRANCO 

DRANCO [14] je belgická technologie diskontinuální vysokosušinové termofilní 

anaerobní digesce zejména organické frakce komunálního odpadu. Na obrázku č. 3 

je vyobrazena bioplynová stanice DRANCO v Brechtu. Válcový vertikální fermentor je 

opatřen externím čerpadlem pro recirkulaci tekuté části substrátu (recirkulace perkolátu). 

Fermentor je plněn a vyprazdňován šnekovým mechanismem. Kromě bioplynových stanic 

(např. Brecht, Belgie, 1991) existuje i demonstrační (poloprovozní) jednotka o reakčním 

objemu 56 m
3
. Při teplotě 55 °C a obsahu celkové sušiny 32 % hm. (TS) dosahuje 

průměrné intenzity produkce methanu Mr = 3,33 mN
3
·m

3
·d

-1
. Objemové zatížení reaktoru 

chemickou spotřebou kyslíku (CHSK) přitom je průměrně 17,3 kg·m
3
·d

-1
. Odstraněno 

bývá průměrně 55 % CHSK. Proces je ukončen po 3 týdnech. Poté je fermentor 

vyprázdněn a opětovně naplněn novým substrátem ve směsi s digestátem. Digestát je 

částečně odvodněn a aerobně stabilizován (kompostován) po dobu 10 dnů. 

Stabilizovaný/kompostovaný digestát je prodáván jako hnojivo pod názvem Humotex, 

které neobsahuje patogeny. Problémem je obsah těžkých kovů, jehož snížení lze dosáhnout 

jedině pečlivostí třídění komunálního odpadu. Proto se nyní DRANCO soustředí na 

přidávání samostatně sbíraných odpadů ze zeleniny, ovoce, zahrad a na nerecyklovatelný 

odpadní papír. 

 

Obrázek č. 3: Bioplynová stanice DRANCO [95] 

3.6.3 KOMPOGAS 

Bioplynová stanice Passau (a řada dalších) používá kontinuální technologii 

KOMPOGAS [13] [96], která je jednou z nejrozšířenějších specializovaných technologií 

pro zpracování komunálních bioodpadů. Tato technologie původem ze Švýcarska (obrázek 

č. 4) je řadu let úspěšně provozována v zemích EU i např. v Japonsku. Technologie 

využívá ležaté ocelové nebo ocelo-betonové reaktory z prefabrikovaných dílů 

s mechanickým mícháním hřídelovým míchadlem a posunem materiálu, pracující běžně 

v termofilní oblasti při teplotě 55 °C. Doba zdržení vsázky je běžně 15 - 20 dnů. 
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Přijímané bioodpady jsou nadrceny a homogenizovány a následně dopravovány do 

fermentoru. Vstupní materiály mohou byt částečně ředěny vodou na pracovní, zhruba 

třicetiprocentní sušinu v reaktoru, jedná se tedy o vysokosušinovou digesci v suspenzi. 

Oproti boxovým vysokosušinovým fermentorům je zde jednoznačná výhoda v částečném 

pístovém toku materiálu fermentorem, což zlepšuje, zvyšuje efektivnost anaerobního 

procesu, neboť zajišťuje dosažení stanovené doby zdržení pro každou částici materiálu. 

Účinnost anaerobního procesu v zařízení KOMPOGAS je vzhledem k reaktorovému 

objemu velmi vysoká. 

 

Obrázek č. 4: Bioplynová stanice KOMPOGAS [97] 

Během posledních let bylo postaveno přibližně 60 takovýchto zařízení. Horizontální 

fermentor KOMPOGAS PF1500 (1500 m
3
) [98] nastavuje standardy. Fermentor o délce 

33,8 m s průměrem 8,5 m má celkový objem 1770 m
3
 a čistý reakční objem 1500 m

3
. 

Jeho hmotnost je 126 t a má kapacitu 20 000 - 27 000 t·rok
-1

. Sledován je zejména obsah 

jednotlivých mastných kyselin. Tento kontinuálně pracující horizontální ocelový fermentor 

typu Plug - Flow (s postupným tokem) je míchán kontinuálně běžícím horizontálním 

pádlovým míchadlem (agitátorem) s ⅓ otáčkou za minutu. Nejsou zde žádné další 

pohyblivé součásti. Tuhá část substrátu se pohybuje horizontálně a je zpočátku 

promíchávána s cirkulující procesní tekutinou oddělující se částečně u dna na konci 

fermentoru. Fermentor je určen zejména pro dovybavení kompostáren a snadno lze zvýšit 

výkon přidáním dalšího fermentoru. Aktuálně je nabízena také varianta s betonovým 

fermentorem o objemu 1300 m
3
 (KOMPOGAS PF1300). 

3.6.4 BEKON 

Bioplynová stanice s technologií BEKON [99] [100] je určena pro zpracování 

biomasy s vysokým obsahem sušiny. Jedná se o typickou technologii bioplynové stanice 

s fermentory v podobě betonových garáží (obrázek č. 5). Diskontinuální proces digesce 

trvá 4 až 5 týdnů. Čerstvá vsázka je pouze míchána v určitém poměru (50 až 70 %) 
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s digestátem, poté temperována na 38 °C a průběžně inokulována skrápěním procesní 

tekutinou (perkolátem). Perkolát prosakující z vsázky je systematicky odváděn drenážním 

systémem pod podlahu fermentoru a sváděn podélnou drenáží k filtraci hrubších částic 

a poté odváděn do temperovaného zásobníku k dočasnému uskladnění před dalším 

rozstřikem shora na vsázku. Ve vysokosušinové digesci BEKON počítají s výtěžky od 

100 m
3
·t

-1
  luční trávy (první seč) do 180 m

3
·t

-1 
z kukuřičné siláže. Tedy odplynění 

substrátu není tak dokonalé jako při nízkosušinové digesci. Vyrobený bioplyn se spaluje 

v kogenerační jednotce, která vyrábí elektrickou energii. Část vyrobené tepelné energie (do 

15 %) je využita pro ohřev fermentované biomasy ve fermentorech. 

 

Obrázek č. 5: Bioplynová stanice BEKON [101] 

BEKON DCF (Dry Circle Fermentation) 

Bioplynové stanice BEKON jsou známy především svými garážovými fermentory, 

nicméně existují již i nové zařízení BEKON DCF (Dry Circle Fermentation) [100] [102] 

s kontinuálním vysokosušinovým procesem, viz obrázek č. 6. Schéma bioplynové stanice 

BEKON DCF je vyobrazeno na obrázku č. 7. 

Zařízení kruhového půdorysu se skládá ze dvou částí. Ve vnější nádrži (fermentoru 

typu plug - flow) probíhá anaerobní digesce v pomalém postupném toku. Vnitřní nádrž 

slouží jako zásobník uvolněné procesní tekutiny (perkolátu). Perkolát je rozstřikován ve 

vnější nádrži na biomasu, což vytváří vhodné procesní podmínky pro fermentační proces. 

Zpracovaná biomasa ve vnější nádrži je pomalu posouvána čerpadlem od dávkovače 

k separátoru, který ji rozděluje na tuhou část (separát) a tekutou část (perkolát). Perkolátem 

je ředěna biomasa, která opět vstupuje do fermentačního cyklu. Tekutá část může být 

částečně vrácena do středové nádrže perkolátu a přebytek je případně uskladněn ve 

vnějším zásobníku. Distribuce perkolátu je řízena počítačem. 
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Obrázek č. 6: Bioplynová stanice BEKON DCF [100] 

Oproti klasické nízkosušinové digesci má systém DCF mnohem menší reakční objem 

fermentoru a uskladňovací nádrže. Výhodou je rovněž jeho kontinuální proces, který 

u garážové vysokosušinové digesce BEKON není možný. Ekonomicky je BEKON typu 

DCF atraktivnější. 

 

Obrázek č. 7: Schéma bioplynové stanice BEKON DCF [101] 

Teleskopický nakladač přibližně 1 - 2x denně naplní dávkovací zařízení (plastová 

nádoba obdélníkového půdorysu s odklopným víkem) tuhými substráty. Podlahový 

dopravník posouvá vstupní směs do dávkovací stanice zcela automaticky. Následně 

dochází k posunu biomasy do vřetenového čerpadla se šnekovým homogenizačním 

ústrojím a přívodem perkolátu. Zde je zajištěno dokonalé promísení tuhých substrátů 

s inokulačním perkolátem v nejvhodnějším poměru. 

Technologie BEKON typu DCF pracuje s jedním nebo několika fermentory 

spojenými sériově. Ve fermentoru biomasa o sušině 15 až 30 % hm. velmi pozvolna 

postupuje pístovým tokem v kruhu do separátoru za vlivu tlaku čerstvé vstupní směsi při 

rozstřiku perkolátu. Fermentační teplota je nastavena nejčastěji na 38 °C (možný rozsah 

37 - 43 °C). Temperace fermentoru probíhá přes betonovou podlahu a stěny, v nichž je 

skryto potrubí s teplou vodou. Vytápění vnitřního zásobníku perkolátu je řízeno odděleně.  

Vlastní spotřeba elektrické energie (2 - 3 %) u procesu DCF je ve srovnání s většinou 

jiných technologií velmi nízká a spotřeba tepelné energie činí pouhých 10 až 15 %. 
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3.6.5 AIKAN 

AIKAN [103] je dánská více než 25 let úspěšně pracující technologie třístupňové 

diskontinuální takzvaně vysokosušinové anaerobní digesce. Používána je zejména na 

vytříděnou organickou frakci domovního odpadu. Vyráběn je bioplyn a hnojivo, které není 

digestát, ale kompost. Na obrázku č. 8 je zobrazen příklad AIKAN technologie. 

1. stupeň procesu - hydrolýza/acidifikace bioodpadu je uskutečněna v boxovém 

(garážovém) fermentoru, do něhož je navezen tuhý odpad o vysoké sušině (cca 20 - 30 % 

hm.). Z 2. stupně (anaerobní methanizace procesní tekutiny v míchané nádrži) je přiváděna 

(recirkulována) odplyněná procesní tekutina (perkolát) a rozstřikována na bioodpad. 

V 1. stupni je samovolná bakteriální hydrolýza postupně střídána tvorbou vyšších 

organických kyselin (acidogenezí) až tvorbou kyseliny octové (acetogenezí). 

Vzhledem k nízkému pH se methan téměř netvoří. Ztekucený podíl bioodpadu 

(jednoduchými organickými látkami nasycený perkolát) po postupném čerpání do 

2. stupně (kde se samovolně udržuje vyšší pH) poskytuje kvalitní bioplyn s vysokým 

obsahem methanu (běžně 70 %). Naproti tomu plyn (převážně CO2) z prvního stupně 

využíván není. Bioodpad je v 1. stupni ponechán tak dlouho, dokud je perkolát schopen ve 

2. stupni uvolnit bioplyn. Postupem času klesá spíše produkce bioplynu, než obsah 

methanu. Nyní je 1. stupeň změněn na 3. stupeň - aerobní digesci - kompostování. Tuhý 

zbytek je silně ventilován vzduchem. Teplota rapidně roste k 70 °C. Při kompostování je 

bioodpad hygienizován a odpaří se nadbytečná vlhkost, takže produktem je sypký, jemný 

kompost. Znečištěný vzduch odchází do biofiltrů, jejichž náplně lze později také 

kompostovat. Vyčištěný vzduch nesoucí zbytek tepla je možno využít při spalování 

bioplynu v kogeneračních jednotkách.  

 

Obrázek č. 8: Bioplynová stanice AIKAN [104] 

3.6.6 BIOCEL 

BIOCEL [36] je systém pracující na principu diskontinuální vysokosušinové 

mezofilní anaerobní digesce tuhých organických odpadů, které jsou přeměňovány 
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na kompost a bioplyn. V září roku 1997 bylo uvedeno do plného provozu první výrobní 

zařízení v Lelystad, Nizozemsko, které zpracovává 50 000 tun bioodpadů ročně. Povolená 

kapacita je až 85 000 tun bioodpadů ročně. V tomto systému je část kompostu zpracována 

nízkosušinovou cestou, kdy jsou odstraněny nečistoty pomocí písku. Zdá se, že tato 

metoda BIOCEL vede k úplné inaktivaci několika důležitých skupin rostlinných 

a živočišných patogenů. Podle autorů mechanismus, který způsobuje tuto inaktivaci, ještě 

není zcela znám. Relativně vysoké koncentrace těkavých mastných kyselin během prvních 

dvou týdnů digesce by mohly pravděpodobně být klíčových faktorem. Bioplynová stanice 

BIOCEL je uvedena na obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9: Bioplynová stanice BIOCEL [105] 

Aktivní směs [106] se vytváří ve směšovací jednotce po smíchání rostlinného, 

zahradního a ovocného bioodpadu s pískem. Následně pomocí malého množství 

anaerobních mikroorganismů dochází k aktivaci digesce. Takto aktivovaná směs je vložena 

do jednoho ze 14 betonových boxových fermentorů o objemu 680 m
3
, kde následně 

pokračuje anaerobní proces. Fermentační podmínky ve fermentorech jsou sledovány 

počítačem. Proces digesce je kontrolován pomocí takového množství procesní promývací 

tekutiny, aby teplota procesu neklesla pod 38 °C. Po 15 dnech je proces u konce. Z každé 

tuny tohoto bioodpadu vznikne 310 kg vysoce kvalitního kompostu, 455 kg vody, 100 kg 

písku, 90 kg bioplynu s průměrným obsahem methanu 58 % a 45 kg pevného odpadu. 

 

Obrázek č. 10: Konstrukce systému BIOCEL [106] 

Celý systém je umístěný v uzavřené budově, která je udržována pod mírným 

podtlakem, aby se minimalizoval zápach, viz obrázek č. 10. 
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Bioplyn [105] [106] je spalován v kogenerační jednotce o výkonu 750 kWe s cílem 

vytvoření zelené elektřiny. Výhřevnost bioplynu je 19,7 MJ·m
-3

 a roční produkce je 

69 000 GJ za rok. Většina uvolněného tepla je následně využita efektivně k vytápění 

budovy a k udržení fermentační teploty. Proces vyrábí více než 10 miliónů kWh každý rok, 

což představuje elektřinu pro více než 3 000 domácností. Vzniklá elektřina se hlavně 

využívá pro potřeby bioplynové stanice (1 365 MWh·rok
-1

), popřípadě přebytek je prodán 

do místní sítě (1 785 MWh·rok
-1

). Celková suma vyprodukované elektřiny dosahuje 

3 150 MWh za rok. 

Většina odpadních vod z procesů se odstraní ve formě páry přes biofiltry. Odpadní 

voda v kapalné fázi je biologicky zpracována před vypuštěním do kanalizace. 

3.6.7 BIOFERM 

BIOFERM [107] je technologie klasické bioplynové stanice s garážovou konstrukcí 

fermentorů. Stanice se skládá z  fermentorů s plynotěsnými vraty, kde je zabudované 

podlahové (případně i stěnové) topení, a z perkolátního hospodářství. Před samotnými 

fermentory se nachází manipulační plocha. Proces je diskontinuální, obvyklá délka cyklu 

je 28 dnů. Pro kontinuitu procesu se doporučuje pracovat minimálně se čtyřmi fermentory, 

raději se šesti. Proces je až na manipulaci s biomasou plně automatizován. Tento princip 

byl použit při stavbě vysokosušinové bioplynové stanice např. u nás, v Šumperku - 

Temenici. 

Biomasa je navezena do fermentoru kolovými nakladači. Po naplnění fermentoru 

jsou uzavřena plynotěsná vrata. Biomasa je vyhřívána podlahovým topením a postřikem 

perkolátu, který současně obnovuje mikrobiální kulturu na povrchu biomasy. Do tří dnů po 

navezení dojde k odstranění zbytkového kyslíku a stabilizaci celého anaerobního procesu. 

Vznikající bioplyn je odsáván do plynových vaků a dále odváděn do kogenerační jednotky.  

Na konci cyklu je část biomasy vyvezena a část (40 až 60 %) fermentovaného 

substrátu je nahrazena novou biomasou v tzv. „směsném navýšení“ (poměr mezi starou, 

částečně fermentovanou biomasou a čerstvou biomasou).  

 

Obrázek č. 11: Bioplynová stanice BIOFERM [107] 
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Na obrázku č. 11 [107] je zobrazena bioplynová stanice BIOFERM, která se skládá 

ze 4 fermentorů. Objem jednoho fermentoru je 480 m
3
 a zpracuje 3 500 tun čerstvé 

biomasy (hovězí hnůj, travní siláž, kukuřičná siláž) za rok. Stanice byla uvedena do 

provozu v květnu 2006. 

3.6.8 AGRAFERM 

Na obrázku č. 12 je zobrazena technologie AGRAFERM [108], která pracuje 

s dvoustupňovým procesem. První stupeň je kontinuálně míchaná suspenzní středně - 

sušinová anaerobní digesce (při sušině do 18 %). Vstupní směs má okolo 30 % sušiny 

(hlavně siláže, senáže) a šnekem je dávkována pod hladinu bez ředění. Pět pádlových 

míchadel je uchyceno svisle, aby rozbíjely krustu i případnou pěnu. Druhý stupeň je 

značně větší a obsahuje kontinuálně míchaný dofermentor (sušina 12 - 15 %). Nasazený 

plynojem je společný pro oba stupně. 

 

Obrázek č. 12: Bioplynová stanice AGRAFERM [109] 

Zatížení míchaného suspenzního fermentoru organickou sušinou je po zapracování 

postupně zvyšováno. V prvních měsících je zatížení ještě nízké (do 3 kgVS·m
-3

·d
-1

), 

výtěžek methanu je vysoký, dosahuje až 0,6 mN
3
·kgVS

-1
. Zatížení 10 kgVS·m

-3
·d

-1
 dosahuje 

technologie AGRAFERM do 4 měsíců od startu procesu. Od té doby je možno počítat 

s měrným výtěžkem methanu 0,4 mN
3
·kgVS

-1
. 

Elektrický výkon stanice (kWel) relativně lineárně stoupá se zvyšujícím se zatížením 

fermentoru organickou sušinou. Při zatížení okolo 10 kgVS·m
-3

·d
-1

 dosahuje elektrický 

výkon 1000 kWel.  

Odborníci z firmy AGRAFERM tvrdí, že intenzivní středně - sušinový proces 

nemůže dlouhodobě úspěšně běžet bez jejich komplexového přípravku stopových nutrientů 

METOMEX. Přitom pro bioplynové stanice o výkonu 500 kWel doporučují pouhých 

300 ml přípravku na týden. 

METOMEX [110] je patentově chráněná komplexní sloučenina obsahující stopové 

prvky, zejména kobalt, ale i další, která chrání mikroorganismy před zvýšenou koncentrací 

sulfidů, uhličitanů a hydroxidů jejich vázáním. Sloučenina je dlouhodobě stabilní 

http://www.agraferm.com/de/projektiererinvestoren
http://www.agraferm.com/de/projektiererinvestoren
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a k dispozici ve fermentoru, do kterého se přidává jen minimum. Daná sloučenina 

postupuje přes buněčnou stěnu a zprostředkovává stopové prvky mikroorganismům 

s minimální ztrátou vlivem reakce se sulfanem. 

3.6.9 KOMPOFERM 

Firma Eggersmann vyvinula technologii KOMPOFERM [111], viz obrázek č. 13. 

Jedná se o klasické spojení vysokosušinové garážové a nízkosušinové digesce. 

Tato technologie potřebuje velký zásobník perkolátu. Z něj je samozřejmě zachycován 

bioplyn. Baterie garážových fermentorů pracuje diskontinuálně. Zajímavé je, že startovací 

přídavek inokulačního digestátu do garáže postačuje 10 %. Po dobu několika hodin 

probíhá nucená aerace, kdy se vsázka ohřeje do mezofilní oblasti. Následně je přívod 

vzduchu uzavřen a vsázka je inokulována postříkáním perkolátem. Od této chvíle probíhá 

masivní neustálý postřik perkolátem. Vsázka garáže se hydrolyzuje/acidifikuje. 

 

Obrázek č. 13: Bioplynová stanice KOMPOFERM [111] 

Produkty (zejména kyseliny) se rozpouštějí v odcházejícím perkolátu a jsou 

odvedeny do zásobníku perkolátu. Zde probíhá nízkosušinová anaerobní digesce. Tímto 

způsobem je zabráněno nadměrné acidifikaci garážového fermentoru.  

Po několika dnech se situace obrací, vysokosušinová anaerobní digesce startuje 

v garáži. Drenáž je dosti složitá a musí garantovat, že v žádném místě neklesne teplota 

perkolátu pod stanovenou mez. V zásobníku perkolátu nedochází k usazování 

mineralizovaného kalu, neboť perkolát se čistí průchodem vsázkou garáže a dodatečně je 

filtrován průchodem přes pískové lože.  

Produkce bioplynu v garáži je ukončena po 3 týdnech (běžně 21. den). Po ukončení 

perkolace je spuštěna aerace od podlahy. Digestát klade průchodu vzduchu velký odpor, 

proto je použito rotační pístové dmychadlo. Výsledkem je vysokosušinový kompost bez 

zápachu. Procesní kontrola probíhá pomocí systému Siemens S7. 

Technologie nabízí řadu variací, např. Kompoferm Hybrid [112]. Jemná frakce 

bioodpadu jde do nízkosušinové digesce, hrubá frakce do vysokosušinové digesce. 
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Digestáty se míchají a tunelově kompostují. Další obměnou je Kompoferm Plus [113], 

která je určena pro menší prostory. 

3.6.10 UC Davis 

Na Kalifornské univerzitě (UC Davis) [114] vyvinuli a od roku 2004 provozují 

pilotní vysokosušinový fermentor o výkonu 25 kWel, který je uveden na obrázku č. 14. 

Vyvinutý proces nazývají Anaerobic Phased Solids (APS - anaerobní postupná sušina). 

Zařízení využívající tento proces vyrábí firma Clean World Partners. Pilotní 

vysokoškolský fermentor zpracovává 5 tun odpadů z potravinářského průmyslu denně.  

Proces je dvoustupňový. První stupeň je tvořen baterií sekvenčně plněných 

a vyprazdňovaných hydrolýzních boxů s perkolací procesní tekutiny při době zdržení 

cca 20 dnů. Zde je možno zpracovat odpady o sušině až 50 %. Hydrolýzně - acidifikační 

produkty (šťávy) jsou odčerpávány do druhého stupně (vysoko - výkonného reaktoru). 

Toto dvoustupňové uspořádání je ze všech systémů nejméně náchylné na změny ve složení 

vstupní směsi.  

Až 90 % biodegradabilních organických látek je převedeno na bioplyn. Hydraulické 

doby zdržení perkolátu v zásobníku a biomasy ve druhém stupni jsou velice krátké. 

Naopak doba zdržení sušiny v reaktoru je dlouhá. Možná je mezofilní i termofilní varianta. 

Nejvhodnější bioodpady jsou komunální bioodpad, odpady ze zeleně, zemědělské 

bioodpady, odpady ze zpracování ovoce a zeleniny.  

První provozní systém (54 kWel, zpracovává 7,5 tun bioodpadů denně) byl objednán 

univerzitou. Přispěl k zajištění energetické soběstačnosti univerzitního kampusu. 

 

Obrázek č. 14: Bioplynová stanice UC Davis [114] 

3.6.11 Green Machines 

Slovenská firma Green Machines a.s. [115] vyvinula několik systémů jak pro oblast 

kompostářství, tak pro oblast využití odpadů na výrobu bioplynu. Významným přínosem 
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by měla být skutečnost, že zvolené postupy lze využívat jak v oblasti komunálních odpadů, 

tak v oblasti tradiční, jako je zemědělství. 

Firma dodává boxové zemědělské bioplynové stanice pro vysokosušinovou digesci 

siláží, senáží a podobných substrátů (doba návratnosti investice cca 12 let včetně dotace). 

Poslední dobou firma preferuje především výstavbu bioplynových stanic na komunální 

odpad (doba návratnosti cca 4 až 5 let i bez dotace). Ze směsné vsázky, převážně 

pocházející z třídění komunálního odpadu, garantují měrnou produkci bioplynu nejméně 

0,280 mN
3
·kg

-1
, což je hodnota odpovídající nadprůměrně kvalitní kukuřičné siláži. 

Komunální bioplynová stanice v konečném důsledku nemusí být vůbec připojena 

na elektrickou rozvodnou soustavu, neboť přínosů její činnosti je celá řada a v součtu 

mohou značně převážit nad pouhou výrobou elektrické energie.  Podrobnější popis 

technologie se nepodařilo získat. 

Green Machines a.s. nabízí rovněž mobilní bioplynové stanice pro vysokosušinovou 

digesci malého výkonu (reakční objem 30 až 250 m
3
), viz obrázek č. 15. Technologický 

popis se nepodařilo získat. Jedná se o technologii podobnou vsádkové vysokosušinové 

digesci BIOFERM nebo BEKON. 

 

Obrázek č. 15: Bioplynová stanice Green Machines  [116] 

3.7 Současný stav poznání v ČR 

Klasických bioplynových stanic s nízkosušinovým procesem je v současné době 

v České republice v provozu téměř 500. Stanice pracující na principu vysokosušinové 

digesce byly uvedeny do provozu pouze na 4 místech. Tyto technologie jsou uzpůsobeny 

pro výrobu bioplynu v relativně velkém měřítku a výkonově jsou srovnatelné 

s nízkosušinovými bioplynovými stanicemi. 

3.7.1 Bioplynová stanice Nedvědice 

První bioplynová stanice na vysokosušinovou  digesci v České republice se nachází 

v obci Nedvědice [9], severozápadně od Soběslavi. Do provozu byla uvedena v lednu roku 

2008. Jedná se o technologii “garážové“ bioplynové stanice. Stanice se skládá 
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z 8 betonových garážových fermentorů vlastní konstrukce (každý o objemu 300 m
3
) a dvou 

kogeneračních jednotek TEDOM Cento 160. Vstupní suroviny jsou zcela tradiční - hnůj, 

travní senáž a kukuřičná siláž. Roční produkce bioplynu je cca 1,1 mil·m
3
. Instalovaný 

elektrický výkon je 320 kW a instalovaný tepelný výkon je 394 kW. Vyrobená elektřina je 

dodávána do veřejné sítě a vyrobené teplo je zčásti použito pro vlastní technologii digesce, 

zčásti (podle potřeby) na sušení dřeva. 

Na obrázku č. 16 je zobrazena bioplynová stanice v Nedvědicích. Anaerobní proces 

zde probíhá obdobně jako v technologiích BIOFERM nebo BEKON, tedy při sprchování 

vsázky perkolátem. 

 

Obrázek č. 16: Bioplynová stanice v Nedvědicích [9] 

3.7.2 Bioplynová stanice Šumperk - Temenice 

Druhá bioplynová stanice na vysokosušinovou digesci v České republice byla 

postavena v Šumperku - Temenici [10], viz obrázek č. 17, a uvedena v květnu 2009 do 

zkušebního provozu a v prosinci 2009 do plného provozu. Stanice využívá technologii 

firmy BIOFERM GmbH. 

 

Obrázek č. 17: Bioplynová stanice v Šumperku - Temenici [117]  

Jedná se o klasickou “garážovou“ bioplynovou stanici pro diskontinuální digesci 

hnoje, senáží a siláží. Stanice [107] [118] se skládá z 6 fermentorů betonové konstrukce 

(každý o objemu 938 m
3
) a z kogenerační jednotky GE Jenbacher. Obvyklá délka jednoho 
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fermentačního cyklu trvá 28 dní. Fermentační teplota je pomocí podlahového vytápění 

nastavena na 38 °C. Vstupní suroviny mohou být zcela tradiční ze zemědělství, jako je 

např. hovězí hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž, ale mohou být zpracovány i komunální 

a potravinářské odpady. Ročně se spotřebuje minimálně 13 280 tun biomasy. Produkce 

elektrické energie dosahuje 3 700 MWh za rok a produkce tepla je 14 600 GJ za rok. 

Instalovaný elektrický výkon se rovná 526 kW a instalovaný tepelný výkon je 548 kW. 

Vyrobená elektrická energie se dodává do veřejné sítě. Vyrobené teplo se používá zčásti 

(20 %) pro vlastní účely stanice a zbytek je dodáván k vytápění administrativních budov, 

formou CZT k vytápění domů a bytů, k sušení zemědělských plodin a dřeva, vyhřívání 

skleníků, bazénu nebo k chlazení budov v letních měsících (trigenerace). Na obrázku č. 18 

je zobrazeno základní schéma bioplynové stanice. 

 

Obrázek č. 18: Základní schéma bioplynové stanice Šumperk [107] 

V rámci rozšíření poznatků o bioplynových stanicích pracujících na principu 

vysokosušinové digesce jsem byla pozvána na exkurzi, kde jsem se seznámila 

s pracovními principy stanice, s detaily technologie a s poloprovozním výzkumným 

pracovištěm, které momentálně není využíváno. 

Následně jsem v laboratorní praxi vyzkoušela diskontinuální vysokosušinovou 

digesci směšné vsázky, dle jejich receptury, na laboratorním modelu horizontálního 

fermentoru z plynotěsného vaku při druhé a šesté fermentační zkoušce [119] [120] [121]. 

3.7.3 Bioplynová stanice Žďár nad Sázavou 

Třetí bioplynová stanice s vysokosušinovým anaerobním procesem byla postavena 

ve Žďáru nad Sázavou [11]. Do plného provozu byla uvedena začátkem roku 2011. Jedná 
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se o technologii zhotovenou firmou FERMGAS, a.s. Specifickou výhodou je zpracování 

biologicky rozložitelného odpadu z domácností (z popelnic) spolu se zemědělskými 

(statkovými) bioodpady.  

Základem stanice [122] je 7 betonových garážových fermentorů o rozměrech 7 x 30 

x 4,5 m. Fermentory jsou umístěny vedle sebe. Před fermentory je zakrytá manipulační 

plocha a rychlokompostárna. Vyrobený bioplyn je zpracován v malých kogeneračních 

jednotkách, které jsou umístěny přímo v hlavní hale. Instalovaný tepelný výkon je 608 kW 

a elektrický výkon je 600 kW [123]. Výrobu elektrického proudu [124] zajišťuje 

motorgenerátor Jenbacher 625 kW.  

Ve stanici [125] se ročně zpracovává 10 100 tun BRKO, 750 tun BRKO - kuchyňské 

odpady, 6 000 tun cukrovarnických řízků, 150 tun tukového odpadu a 1 300 tun travní 

siláže (veřejná zeleň). Vyráběné energie (elektřina, teplo) jsou distribuovány do stávajících 

veřejných sítí provozních společností. Na obrázku č. 19 je zobrazena bioplynová stanice ve 

Žďáru nad Sázavou. 

 

Obrázek č. 19: Bioplynová stanice ve Žďáru nad Sázavou [126]  

3.7.4 Bioplynová stanice Agro - Otročín 

Čtvrtá bioplynová stanice s vysokosušinovým procesem pracuje v areálu firmy Agro 

- Otročín, a.s. v Karlovarském kraji [12] při instalovaném výkonu 360 kW. Jedná se 

o technologii firmy Eisenmann. Nejedná se již o boxovou “garážovou“ bioplynovou 

stanici, ale o dvoustupňový proces. První stupeň s vysokou sušinou (až 30 % hm.) 

v suspenzi probíhá v horizontálním fermentoru s hřídelovým pádlovým míchadlem v ose 

a s pozvolným tokem vsázky. Stanice je schopna zpracovávat bioodpady (zejména senáže) 

bez mechanické předúpravy. Výhodou řešení je menší závislost na místních stavebních 

firmách, což zkracuje dobu pro uvedení do provozu. Neustálým mícháním vsázky 

v horizontálním fermentoru se zamezuje usazování substrátů a zrovnoměrní se rozložení 

teplot. Druhý stupeň je tvořen klasickým míchaným fermentorem s nasazeným 

plynojemem. Výslednými produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát s vysokým 
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hnojivým účinkem a bioplyn s obsahem 55 - 70 % obj. methanu a výhřevností cca 18 - 

26 MJ·m
-3

, který se dále využívá k energetickým účelům. 

Podobná technologie je nyní v ČR plánována u několika připravovaných 

bioplynových stanic. Na obrázku č. 20 je zobrazena bioplynová stanice v areálu firmy 

Agro - Otročín, a.s. 

 

Obrázek č. 20: Bioplynová stanice Agro - Otročín [127] 
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4  VÝBĚR SUBSTRÁTŮ PRO VYSOKOSUŠINOVOU 

ANAEROBNÍ DIGESCI VE VAKU 

 V souladu s cílem disertační práce spočívala první část experimentálních prací 

v provedení testů nízkosušinové a vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských 

a dalších bioodpadů za účelem ověření výtěžnosti bioplynu/methanu ze surovin 

potenciálně využitelných ve vyvíjené bioplynové stanici s fermentorem z plynotěsného 

horizontálního vaku. 

V rámci práce bylo průběžně uskutečněno celkem 8 dlouhodobých (trvajících v řádu 

měsíců) modelových zkoušek nízkosušinové a vysokosušinové anaerobní digesce 

v laboratorních fermentorech různé konstrukce o činných reakčních objemech 0,012 - 

0,060 m
3
. Přehled provedených testů pro ověření výtěžnosti bioplynu/methanu je uveden 

v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Přehled provedených nízkosušinových a vysokosušinových testů 

Přehled nízkosušinových a vysokosušinových testů 

NÍZKOSUŠINOVÉ 

TESTY: 

Test výtěžnosti bioplynu a methanu ze siláže tritikále ozimého Agostino: 

a) Kodigesce hovězí kejdy se siláži tritikále 

b) Digesce siláže tritikále při dlouhé hydraulické době zdržení 

c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení 1,0 kgVS·m-3·d-1 a 

hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

Test výtěžnosti bioplynu a methanu z kukuřičné siláže hybridu KWS Atletico: 

a) Kodigesce hovězí kejdy s kukuřičnou siláží 

b) Digesce kukuřičné siláže při dlouhé hydraulické době zdržení 

c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení 1,0 kgVS·m-3·d-1 a 

hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

Test výtěžnosti bioplynu a methanu z biskvitové moučky EKPO-EB: 

a) Kodigesce EKPO-EB s hovězí kejdou 

b) Digesce EKPO-EB při dlouhé hydraulické době zdržení 

c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení 1,0 kgVS·m-3·d-1 a 

hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

Test výtěžnosti bioplynu a methanu z bioodpadu z třídění ovoce a zeleniny před 

distribucí do maloobchodní sítě: 

a) Kodigesce hovězí kejdy s bioodpadu z třídění ovoce a zeleniny 

c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení 1,0 kgVS·m-3·d-1 a 

hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

VYSOKOSUŠINOVÉ 

TESTY: 

Semikontinuální vysokosušinová anaerobní digesce šrotu tritikále ozimého Agostino 

Semikontinuální vysokosušinová anaerobní digesce kukuřičné siláže KWS Atletico 

Semikontinuální vysokosušinová anaerobní digesce biskvitové moučky EKPO-EB 

Diskontinuální vysokosušinová digesce slamnatého hovězího hnoje 

 Výsledky laboratorních testů měrných výtěžků bioplynu/methanu zemědělských 

a dalších bioodpadů posloužily k výběru substrátů pro vysokosušinovou digesci 

v laboratorním modelu z horizontálního plynotěsného vaku. 
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Při testech byl dodržen následující postup: 

 Výběr zemědělských a dalších substrátů (na základě informací o dostupnosti 

těchto materiálů u producentů v Moravskoslezském kraji). 

 Chemická analýza zejména prvkového a skupinového látkového složení. 

 Provedení dlouhodobých mezofilních nízkosušinových a vysokosušinových 

testů anaerobní digesce. 

 Analýza výstupních produktů - bioplynu a digestátu. 

 Výpočet měrné produkce výtěžku bioplynu/methanu a účinnosti procesu. 

  

 Laboratorní zázemí pro jednotlivé testy poskytlo Centrum environmentálních 

technologií. Nejvýznamnější výsledky testů byly publikovány v konferenčním 

recenzovaném sborníku - „12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2012“ SGEM 2012 [128] a aktivně na konferenci - „13th International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013“ SGEM 2013 [129]. 

4.1 Substráty 

 Pro modelové testy byly vybrány substráty na základě současného stavu využívání 

s jejich aktuální dostupností v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo testováno 7 substrátů. 

 Hovězí kejda z mléčné farmy v Pustějově (firmy Zemspol Studénka a.s.), která je 

dlouhodobě využívána v zemědělské bioplynové stanici Pustějov, byla vybrána jako 

referenční substrát a jako vhodné methanogenní inokulum pro zapracování 

nízkosušinových fermentorů. Stanice Pustějov poskytla i hovězí slamnatý hnůj jako 

vhodný substrát pro start vysokosušinové anaerobní digesce. 

 Mezi substráty potenciálně využitelné pro vysokosušinovou anaerobní digesci 

v horizontálním plynotěsném vaku byly zařazeny zejména rostlinné siláže a šroty, které 

poskytla zemědělská bioplynová stanici Pustějov, respektive podnik Zemspol Studénka a.s. 

Testována byla siláž kukuřice a siláž tritikále (jedná se spíše o senáž) a obilný šrot (zrna 

tritikále).  

 Zkoušen byl i bioodpad vznikající při třídění ovoce a zeleniny před distribucí do 

maloobchodní sítě (supermarketů, hypermarketů). Směsný bioodpad byl dodán firmou 

Hortim International, spol. s.r.o, provozovna Ostrava - Martinov. 

 Z potravinářských bioodpadů z výroby cukrovinek byly vybrány především směsi 

tuhých bioodpadů, jako je odpadní oplatková hmota a odpadní (zmetkové) oplatky. 

Odpadní oplatkovou hmotu, pocházející z firmy Opavia - LU, s.r.o. Opava a Kraft Foods 

ČR s.r.o, dodala bioplynová stanice Klokočov.  
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 Biskvitovou moučku EKPO-EB, která je výsledným produktem ze zpracování 

odpadů z výroby cukrovinek po roztřídění na zkrmitelnou a nezkrmitelnou hmotu, poskytla 

firma CERVUS, s.r.o. Olomouc. Moučka obsahuje nezkrmitelné odpady (hygienicky 

nevyhovující) a odpady s vysokým obsahem tuků.  

4.1.1 Hovězí kejda 

 Hovězí kejda (obrázek č. 21) s katalogovým číslem odpadu 02 01 06 [130] je velmi 

hodnotným substrátem pro zapracování fermentoru, protože obsahuje důležité živiny, 

vyvážený poměr makro i mikro prvků a předně vhodný poměr jednotlivých skupin 

mikroorganismů, včetně methanogenních. Kejda nebyla před testy upravována, pouze byly 

odstraněny rozměrnější plovoucí částice (stonky kukuřice nad 0,04 m). Hovězí kejda 

obsahovala průměrně 8,17 % hm. sušiny a průměrný obsah organických látek v sušině byl 

82,6 % hm. Dále je charakteristická relativně vysokým průměrným obsahem vlákniny 

17,2 % hm. v sušině. 

 

Obrázek č. 21: Hovězí kejda 

4.1.2 Hovězí slamnatý hnůj 

 Hovězí slamnatý hnůj (obrázek č. 22) s katalogovým číslem odpadu 02 01 06 [130] 

je vhodné inokulum pro úspěšné zapracování procesu anaerobní digesce ve 

vysokosušinových fermentorech. Hnůj obsahoval slámu délky až 0,25 m. Substrát měl 

obsah sušiny 19,0 % hm. a obsah organických látek 79,3 % hm. v sušině. Substrát je opět 

charakteristický vysokým podílem vlákniny 43,1 % hm. v sušině. 
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Obrázek č. 22: Hovězí slamnatý hnůj 

4.1.3 Siláž tritikále ozimého Agostino 

Siláž tritikále ozimého Agostino (obrázek č. 23) má celkovou sušinu 48,1 % hm. 

a obsah organických látek 96,4 % hm. v sušině. Siláž tritikále je určena k výrobě bioplynu. 

Substrát je charakteristický vysokým podílem škrobu 13,8 % a obsahem vlákniny 24,01 % 

hm. v sušině. Jedná se o materiál v ČR dosud nepříliš často využívaný pro výrobu 

bioplynu. Siláž byla podrcena mlýnkem na maso na částice < 0,01 m (kvůli předejití 

problémů s ucpáváním vstupního potrubí modelového fermentoru) a uchovávána téměř bez 

přístupu vzduchu maximálně po dobu 7 dnů. Poté bylo připraveno nové zásobní množství 

materiálu. 

 

Obrázek č. 23: Siláž tritikále ozimého Agostino 

4.1.4 Kukuřičná siláž KWS Atletico 

Kukuřičná siláž KWS Atletico (obrázek č. 24) má celkovou sušinu 27,9 % hm. 

a obsah organických látek 94,9 % hm. v sušině. Kukuřičná siláž je určena k výrobě 

bioplynu. Substrát je charakteristický vysokým podílem škrobu 23,8 % a obsahem 



Ing. Kateřina Kašáková: Vysokosušinová anaerobní digesce s využitím plynotěsného vaku 

2013  60 

vlákniny 24,82 % hm. v sušině. Jedná se o běžně používaný bioplynový substrát 

v zemědělských bioplynových stanicích v ČR a zejména v Německu. Siláž byla podrcena 

mlýnkem na maso na částice < 0,01 m (kvůli předejití problémů s ucpáváním vstupního 

potrubí modelového fermentoru) a uchovávána téměř bez přístupu vzduchu maximálně po 

dobu 7 dnů. Poté bylo připraveno nové zásobní množství materiálu. 

 

Obrázek č. 24: Kukuřičná siláž KWS Atletico 

4.1.5 Šrot zrna tritikále ozimého Agostino 

Šrot zrna tritikále ozimého Agostino (obrázek č. 25) má celkovou sušinu 85,7 % hm. 

a obsah organických látek 97,3 % hm. v sušině. Substrát je charakteristický vysokým 

podílem škrobu 64,8 %. 

 

Obrázek č. 25: Šrot zrna tritikále ozimého Agostino 

4.1.6 Bioodpad z třídění ovoce a zeleniny před distribucí do maloobchodní sítě 

Bioodpad vznikající při třídění ovoce a zeleniny před distribucí do maloobchodní sítě 

(supermarketů, hypermarketů) s katalogovým číslem odpadu 02 03 04 [130], viz obrázek 

č. 26, byl průběžně odebírán 1x týdně z provozovny Ostrava - Martinov. Jedná se o směs 

běžně pěstovaného ovoce a zeleniny z oblasti Evropské Unie (např. jablka, hrušky, mrkev, 

cibule, zelí, pórek, okurky apod.) s citrusovými plody a banány. Bioodpad byl podrcen 
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mlýnkem na maso na zrnitost < 0,01 m (kvůli předejití problémů s ucpáváním vstupního 

potrubí modelového fermentoru) a uchováván téměř bez přístupu vzduchu v barelu 

maximálně po dobu 7 dnů. Poté bylo připraveno nové zásobní množství materiálu. 

Bioodpad o celkové sušině 10,7 % hm. obsahuje minimum anaerobně nerozložitelných 

látek, proto je velmi hodnotným substrátem pro anaerobní digesci. Obsah organických 

látek v sušině byl naměřen 92,7 % hm. Substrát je charakteristický podílem 

monosacharidů, oligosacharidů (4,48 % hm.) a vlákninou (12,86 % hm.) v sušině. 

 

Obrázek č. 26: Bioodpad z třídění ovoce a zeleniny 

4.1.7 Biskvitová moučka EKPO-EB 

Biskvitová moučka EKPO-EB s katalogovým číslem odpadu 02 06 01 [130], viz 

obrázek č. 27, je složena z celé řady bioodpadů z výroby cukrovinek. Hlavními složkami 

moučky jsou odpadní oplatková hmota, odpadní tuková těsta, čokoládové náplně, náplňové 

tukové hmoty a škrob z výroby želé. Sypká směs má celkovou sušinu 91,7 % hm. a obsah 

organických látek 98,5 % hm. v sušině. Substrát je charakteristický vysokým podílem 

škrobu 44,4 %, sacharidů 18,9 % a tuků 14,0 %. 

 

Obrázek č. 27: Biskvitová moučka EKPO-EB 

4.1.8 Odpadní oplatková hmota 

Odpadní oplatková hmota (obrázek č. 28) s katalogovým číslem odpadu 02 06 01 

[130] je bioodpad o částicích širokého spektra zrnitosti. Jedná se o ořezy plátů, drť 

zmetkových oplatkových výrobků všeho druhu včetně již nanesených náplní a polev, 

rozlámaných, znečištěných nebo vadně slepených či jiným způsobem závadných 
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oplatkových výrobků nevhodných k lidské spotřebě. Směs má celkovou sušinu 94,1 % hm. 

a obsah organických látek 98,5 % hm. v sušině. Substrát je charakteristický vysokým 

podílem škrobu 40,8 %, sacharidů a tuků 20,67 %. Produkce tohoto bioodpadu v typické 

výrobně cukrovinek se pohybuje v jednotkách tun a většina je skládkována, částečně 

biozplynována. Substrát byl dovážen ve dvoutýdenním intervalu a uskladněn při 

laboratorní teplotě v otevřených barelech. 

 

Obrázek č. 28: Odpadní oplatková hmota 

4.2 Analytické práce 

Součástí modelového výzkumu byly analytické práce, umožňující hodnotit parametry 

vstupních surovin i výstupních produktů (bioplynů a digestátů). Pomocí těchto analýz můžeme 

částečně předvídat chování daného odpadu při anaerobní digesci.  

Analýzy, jako jsou stanovení celkové sušiny sušením při teplotě 105 °C do konstantní 

hmotnosti (% hm.) analyzátorem s infračervenou lampou OHAUS MB23 a také 

termogravimetrickým analyzátorem LECO TGA601, obsahu organických látek v sušině - 

ztráta žíháním (ZŽ) termogravimetricky při teplotě 550 °C do konstantní hmotnosti (% hm.), 

pH, obsahu anorganických uhličitanů a obsahu nižších mastných kyselin byly prováděny 

v Centru environmentálních technologií. Z externích laboratoří byl navázán kontakt 

s laboratoří Laboratoř Morava, s.r.o. ve Studénce - Butovicích, kam byly pravidelně vzorky 

odesílány na podrobný rozbor (parametry viz tabulka č. 11). K jejím subdodavatelům patří 

laboratoř  LITOLAB, spol. s.r.o. Chudobín, laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. 

Ostrava a laboratoř EKO-LAB Žamberk spol. s.r.o. 

Stanovení celkové a organické sušiny bylo prováděno podle normy ČSN EN 12879 

Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním [131]. Hodnota pH byla měřena 

potenciometricky podle normy ČSN EN 12176 Charakterizace kalů - Stanovení pH [132]. 

Použit byl elektronický pH metr. Normy pro další stanovení jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

V bioplynu byl měřen a hodnocen hlavně obsah methanu, oxidu uhličitého, kyslíku 

a občasně i H2S. Dusík a další složky byly zahrnuty do balance. 
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Tabulka č. 11: Seznam parametrů stanovovaných u vstupních substrátů a u digestátů 

Parametr Jednotka Přednostní způsob stanovení 

Sušina celková % SOP 32 (ČSN EN 12879) 

Spalitelné látky (ZŽ při 550°C) % v sušině SOP 32 (ČSN EN 12879) 

Celkový organický uhlík % sušiny SOP 56 (ČSN EN 13137) 

Celkový uhlík % sušiny SOP 56 A (ČSN EN 13137) 

pH (H2O) - SOP 44 (JPP - ÚKZÚZ, Brno) 

Sacharidy % v pův. hm. SOP 100-21 (ČSN 46 7092-22) 

Lipidy % v sušině SOP 66 A (ČSN 757509) 

Škrob % v sušině SOP 100-21 (ČSN 46 7092-21) 

Vláknina hrubá % v sušině 
SOP 64 (Vysv. 8 - Nařízení komise (ES) č. 152/2009, 

příloha III, postup I.) 

Dusík celkový % v sušině SOP 61 A (JPP - ÚKZÚZ, Brno) 

Dusík amoniakální mg·kg-1 sušiny SOP 65 (JPP ÚKZÚZ, Brno) 

Dusík dusičnanový mg·kg-1 sušiny SOP 65 (JPP ÚKZÚZ, Brno) 

Fosfor g·kg-1 sušiny SOP 62 A (JPP - ÚKZÚZ, Brno) 

Vápník g·kg-1 sušiny SOP 60 A (JPP - ÚKZÚZ, Brno) 

Draslík g·kg-1 sušiny SOP 28 B (JPP - ÚKZÚZ, Brno) 

Hořčík g·kg-1 sušiny SOP 60 A (JPP - ÚKZÚZ, Brno) 

Síra celková % SOP 32 (ČSN EN 12879) 

Kadmium mg·kg-1 v sušině SOP 02 C (CSN EN ISO 5961) 

Olovo mg·kg-1 v sušině SOP 23 C (ČSN ISO 8288) 

Rtuť mg·kg-1 v sušině SOP 03 (ČSN 465735, ČSN 721227) 

Arsen mg·kg-1 v sušině SOP 02 C (ČSN EN ISO 15586) 

Chrom mg·kg-1 v sušině SOP 23 C (CSN EN 1233) 

Měď mg·kg-1 v sušině SOP 23 C (ČSN ISO 8288) 

Molybden mg·kg-1 sušiny SOP 02 C (ČSN EN ISO 15586) 

Nikl mg·kg-1 sušiny SOP 23 C (ČSN ISO 8288) 

Zinek mg·kg-1 sušiny SOP 23 C (ČSN ISO 8288) 

Železo mg·kg-1 sušiny SOP 23 C (ČSN 757385) 

Kyselina octová mg·kg-1 pův. vzorku SOP 63 

Kyselina propionová mg·kg-1 pův. vzorku SOP 63 

Kyselina máselná mg·kg-1 pův. vzorku SOP 63 

Kyselina (izo)valerová mg·kg-1 pův. vzorku SOP 63 A 

Kyselina mléčná mg·kg-1 pův. vzorku SOP 63 

Celkový počet mikroorganismů KTJ·g -1 pův. vzorku SOP 114 (ČSN EN ISO 4833) 

Termofilní mikroorganismy KTJ·g -1 pův. vzorku SOP 136 

Mezofilní mikroorganismy KTJ·g -1 pův. vzorku SOP 104 A (ČSN 757841) 

Psychrofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku SOP 138 B 

Enterokoky KTJ·g -1 SOP 103 A (ČSN EN ISO 7899-2) 

Termotolerantní kolif. bakterie KTJ·g -1 SOP 102 A (ČSN 757837) 

Salmonela - SOP 117 A (ČSN EN ISO 6579) 

Poznámka: SOP znamená standardní operační postup spolupracující laboratoře Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka - Butovice. KTJ 

vyjadřuje kolonie tvořící jednotky. 
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4.3 Testy výtěžnosti bioplynu a methanu při nízkosušinové digesci  

4.3.1 Metodika testů 

Pro ověření výtěžnosti bioplynu/methanu ze substrátů potenciálně využitelných pro 

anaerobní digesci v plynotěsném vaku byly využity suspenzní modelové 

fermentory o shodném činném reakčním objemu 0,060 m
3
, o kruhovém půdorysu 

(průměr 0,4 m; výška 0,5 m), opatřené kontinuálně běžícím lopatkovým míchadlem 

(s rychlostí 0,4 s
-1

). Každý fermentor byl doplněn bubnovým plynoměrem Ritter TG05 pro 

zaznamenávání denní produkce bioplynu a dvěma elektrickými topidly pro udržení 

fermentační teploty. Složení bioplynu bylo měřeno přenosným analyzátorem GeoTech 

BIOGAS a každý týden ověřováno plynovým chromatografem Agilent Technologies TTP. 

Modelové fermentory jsou zobrazeny na obrázku č. 29. 

 

Obrázek č. 29: Modelové fermentory o objemu 0,060 m
3
 

 Testy nízkosušinové mezofilní (40 ± 3 °C) anaerobní kodigesce probíhaly při shodně 

zvoleném nízkém zatížení (cca 1 kgVS·m
-3

·d
-1

) a relativně dlouhé době zdržení (cca 90 

dnů) tak, aby byl zajištěn téměř dokonalý rozklad anaerobně rozložitelné hmoty, tedy aby 

bylo zjištěno přibližné maximum produkce bioplynu/methanu. Jako inokulum byla použita 

hovězí kejda. 

V počáteční fázi byl každý fermentor nejprve naplněn inokulem čerstvé hovězí kejdy 

na reakční objem 0,060 m
3
, temperován na 40 ± 3 °C a po dobu 14 dnů ponechán bez 

dávkování. Došlo ke spotřebování snadno rozložitelných látek a stabilizaci anaerobní 

biomasy. Poté byl každý model zapracován v semikontinuálním režimu denním 

dávkováním 0,001 m
3
 hovězí kejdy po dobu 60 dnů. Ve dnech volna (zejména víkendy) 

dávkování prováděno nebylo. Před dávkováním byl vždy odpouštěn digestát, aby byl 

zachován reakční objem 0,060 m
3
. Výsledky z období zapracování fermentoru nebyly 

podrobně hodnoceny. 
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Následující fáze každé zkoušky byla rozdělena na 3 samostatně hodnocená období:  

a) Kodigesce substrátu s hovězí kejdou (období adaptace modelu na testovaný 

substrát). 

b) Digesce substrátu při zatížení přibližně 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1 

a velmi dlouhé době 

zdržení (období zapracování modelu na daný substrát).  

c) Digesce substrátu při zatížení přibližně 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1 

a době zdržení 

cca 90 dnů (test výtěžnosti bioplynu/methanu). 

 V období a) měla být kodigesce substrátu s hovězí kejdou vedena po dobu nejméně 

60 dnů, ale vzhledem k časovým dispozicím (kvůli urychlení výzkumu) byla vedena pouze 

dnů 40. Průměrné zatížení modelu organickými látkami (ztrátou žíháním sušiny při 

550 °C) bylo nastaveno na přibližně 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a průměrná hydraulická doba zdržení 

byla nastavena na cca 90 dnů. Při těchto parametrech by u většiny substrátů neměly mít 

inhibiční efekty významnější vliv. 

 V období b) probíhala digesce samotného substrátu po dobu 42 dnů bez denního 

přídavku hovězí kejdy při zatížení rovněž 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

. Tímto postupem byl každý 

model zapracován na testovaný substrát. Po zapracování fermentoru bylo přistoupeno 

k ověření měrné produkce bioplynu a methanu.  

 V období c) byla po dobu 70 dnů prováděna digesce substrátu při zatížení přibližně 

1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

. Aby byla dodržena průměrná hydraulická doba zdržení cca 90 dnů, byly 

odpovídající dávky substrátu doplněny vždy na 1 kg čistou vodou. 

 Denně byla zaznamenávána průměrná fermentační teplota, produkce bioplynu, ranní 

obsah methanu, pH, celková a organická sušina (% hm.) a ztráta žíháním sušiny při 550 °C 

u vstupních směsí a digestátů. Průměrný denní obsah methanu v bioplynu byl přibližně 

vypočten jako 0,95x ranní naměřená hodnota CH4 dle zkušeností z 24 hodinových měření. 

Po skončení testu byla vypočtena průměrná hodnota měrné produkce bioplynu a methanu. 

4.3.2 Test výtěžnosti bioplynu a methanu ze siláže tritikále ozimého Agostino 

V míchaném modelu o objemu 0,060 m
3
 byla fermentována siláž tritikále ozimého 

Agostino získaná ze zemědělské bioplynové stanice Pustějov. Průběh testu je doložen 

grafem na obrázku č. 30. 

Období a) Kodigesce hovězí kejdy se siláži tritikále 

Po počáteční fázi pozvolného zapracování anaerobního fermentoru na hovězí kejdu 

(bez další inokulace) byla provedena kodigesce při pravidelném dávkování (v pracovních 

dnech) 1 kg vstupní směsi hovězí kejdy se siláží tritikále (0,087 kg). Při této vstupní směsi 

bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,052 mN
3
·kg

-1
 při současné měrné produkci 

methanu 0,315 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 52 % obj.
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Období b) Digesce siláže tritikále při dlouhé hydraulické době zdržení 

Po dobu 42 dnů bylo dávkováno denně 0,105 kg siláže tritikále. Při zatížení 

1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a průměrné hydraulické době zdržení cca 550 dnů bylo dosaženo 

v průměru měrné produkce bioplynu 0,263 mN
3
·kg

-1
 při současné měrné produkci methanu 

z organické sušiny 0,350 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 51 % obj. 

Období c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1 

a hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

V tomto období modelové zkoušky bylo dávkováno 0,190 kg siláže tritikále, 

doplněné vždy do 1 kg čistou vodou při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a hydraulické době 

zdržení cca 90 dnů. Po 70 dnech testu digesce při průměrném pH 8,0 byla naměřena 

produkce bioplynu ze vstupní směsi 0,069 mN
3
·kg

-1
, což v přepočtu znamená měrnou 

produkci bioplynu 0,361 mN
3
·kg

-1
 na siláž tritikále v původním stavu. Průměrná měrná 

produkce methanu (stanovená vzhledem ke ztrátě žíháním sušiny při 550 °C) činila 

0,442 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 52 % obj. 

 

Obrázek č. 30: Nízkosušinová digesce siláže tritikále ozimého Agostino 
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4.3.3 Test výtěžnosti bioplynu a methanu z kukuřičné siláže KWS Atletico 

V míchaném modelu o objemu 0,060 m
3
 byla fermentována kukuřičná siláž hybridu 

KWS Atletico. Průběh testu je doložen grafem na obrázku č. 31. 

Období a) Kodigesce hovězí kejdy s kukuřičnou siláží  

Po počáteční fázi pozvolného zapracování anaerobního fermentoru na hovězí kejdu 

(bez další inokulace) byla provedena kodigesce při pravidelném dávkování (v pracovních 

dnech) 1 kg vstupní směsi hovězí kejdy se siláží kukuřice (0,154 kg). Při této vstupní směsi 

bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,054 mN
3
·kg

-1
 při současné měrné produkci 

methanu 0,347 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 53 % obj.

 

Období b) Digesce kukuřičné siláže při dlouhé hydraulické době zdržení 

Po dobu 42 dnů bylo dávkováno denně 0,185 kg kukuřičné siláže. Při zatížení cca 

1 kgVS·m
-3

·d
-1

 a průměrné hydraulické době zdržení cca 407 dnů bylo dosaženo v průměru 

měrné produkce bioplynu 0,214 mN
3
·kg

-1
 při současné měrné produkci methanu 

z organické sušiny 0,370 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 49 % obj. 

 

Obrázek č. 31: Nízkosušinová digesce kukuřičné siláže KWS Atletico 

 



Ing. Kateřina Kašáková: Vysokosušinová anaerobní digesce s využitím plynotěsného vaku 

2013  68 

Období c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1 

a hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

V tomto období modelové zkoušky bylo dávkováno 0,300 kg kukuřičné siláže, doplněné 

vždy do 1 kg čistou vodou při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a hydraulické době zdržení 

cca 90 dnů. Po 70 dnech testu digesce při průměrném pH 8,0 byla naměřena produkce 

bioplynu ze vstupní směsi 0,073 mN
3
·kg

-1
, což v přepočtu znamená měrnou produkci 

bioplynu 0,242 mN
3
·kg

-1
 z kukuřičné siláže v původním stavu. Měrná produkce methanu 

(stanovená vzhledem ke ztrátě žíháním sušiny při 550 °C) činila 0,398 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah 

methanu v bioplynu byl 46 % obj. 

4.3.4 Test výtěžnosti bioplynu a methanu z biskvitové moučky EKPO-EB 

 V míchaném modelu o objemu 0,060 m
3 

byla fermentována bioplynová biskvitová 

moučka EKPO-EB. Průběh testu je doložen grafem na obrázku č. 32. 

Období a) Kodigesce EKPO-EB s hovězí kejdou 

Po počáteční fázi pozvolného zapracování anaerobního fermentoru na hovězí kejdu 

(bez další inokulace) byla provedena kodigesce při pravidelném dávkování (v pracovních 

dnech) 1 kg vstupní směsi hovězí kejdy s EKPO-EB (0,040 g). Při této vstupní směsi bylo 

dosaženo měrné produkce bioplynu 0,061 mN
3
·kg

-1
 při současné měrné produkci methanu 

0,372 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 54 % obj.

 

Období b) Digesce EKPO-EB při dlouhé hydraulické době zdržení 

Po dobu 42 dnů bylo dávkováno denně 0,050 kg EKPO-EB. Při zatížení 

cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a velmi dlouhé průměrné hydraulické době zdržení cca 1269 dnů bylo 

dosaženo v průměru měrné produkce bioplynu 0,716 mN
3
·kg

-1
 při současné měrné 

produkci methanu z organické sušiny 0,431 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 

54 % obj. 

Období c) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1 

a hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

V tomto období modelové zkoušky bylo dávkováno 0,100 kg EKPO-EB, doplněné 

vždy do 1 kg čistou vodou při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a hydraulické době zdržení 

cca 90 dnů. Po 70 dnech testu digesce při průměrném pH 8,0 byla naměřena produkce 

bioplynu ze vstupní směsi 0,090 mN
3
·kg

-1
, což v přepočtu znamená měrnou produkci 

bioplynu 0,902 mN
3
·kg

-1
 na biskvitovou moučku EKPO-EB v původním stavu. Měrná 

produkce methanu (stanovená vzhledem ke ztrátě žíháním sušiny při 550 °C) činila 

0,580 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 53 % obj. 
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Obrázek č. 32: Nízkosušinová digesce biskvitové moučky EKPO-EB 

4.3.5  Test výtěžnosti bioplynu a methanu z bioodpadu z třídění ovoce 

a zeleniny před distribucí do maloobchodní sítě 

 V míchaném modelu o objemu 0,060 m
3 

byl fermentován bioodpad vznikající 

při třídění ovoce a zeleniny před distribucí do maloobchodní sítě. Průběh testu je doložen 

grafem na obrázku č. 33. 

 U tohoto substrátu byl test rozdělen pouze na dvě období (vzhledem k velmi nízkému 

obsahu celkové sušiny): a) kodigesce substrátu s hovězí kejdou a b) digesce substrátu při 

zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

a hydraulické době zdržení cca 90 dnů (test výtěžnosti 

bioplynu/methanu).  

Období a) Kodigesce bioodpadu při třídění ovoce a zeleniny s hovězí kejdou 

Po počáteční fázi pozvolného zapracování anaerobního fermentoru na hovězí kejdu 

(bez další inokulace) byla provedena kodigesce při pravidelném dávkování (v pracovních 

dnech) 1 kg vstupní směsi hovězí kejdy s bioodpadem při třídění ovoce a zeleniny 

(0,500 kg). Při této vstupní směsi bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,058 mN
3
·kg

-1
 

při současné měrné produkci methanu 0,431 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl 

54 % obj.
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Období b) Test výtěžnosti bioplynu/methanu při zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1 

a hydraulické době zdržení cca 90 dnů 

V tomto období modelové zkoušky byla postupně zvyšována dávka substrátu z 

0,600 kg na 1,000 kg tak, aby průměrné zatížení dosáhlo žádané hodnoty 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

. 

Průměrné zatížení však po 70 dnech vyšlo pouze 0,865 kgVS·m
-3

·d
-1

 při teoretické 

hydraulické době zdržení 99 dnů, neboť byly vynechány víkendové krmné dávky. 

Po 70 dnech testu digesce při průměrném pH 8,2 byla naměřena produkce bioplynu ze 

vstupní směsi 0,083 mN
3
·kg

-1
, což v přepočtu znamená stejnou měrnou produkci bioplynu 

na substrát v původním stavu (0,083 mN
3
·kg

-1
). Měrná produkce methanu 

(stanovená vzhledem ke ztrátě žíháním sušiny při 550 °C) činila 0,537 mN
3
·kgVS

-1
. Obsah 

methanu v bioplynu byl 55 % obj. 

 

Obrázek č. 33: Nízkosušinová digesce bioodpadu při třídění ovoce a zeleniny  

4.4 Testy výtěžnosti bioplynu a methanu při vysokosušinové digesci  

4.4.1 Metodika testů 

Pro vysokosušinovou anaerobní digesci jsou vhodné zejména substráty, mající obsah 

celkové sušiny přibližně 15 až 30 % hm, případně i více. 
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Průběžně byly uskutečněny modelové testy vysokosušinové anaerobní digesce 

v laboratorních fermentorech různé konstrukce o činných reakčních objemech 0,020 - 

0,030 m
3
. Fermentory jsou detailně popsány a zobrazeny na obrázcích u jednotlivých testů. 

4.4.2 Semikontinuální vysokosušinová anaerobní digesce šrotu zrna tritikále 

ozimého Agostino 

Pro modelový test byl použit jednoduchý fermentor (viz obrázek č. 34), sestávající 

z plastové reakční nádoby o objemu 0,030 m
3
, temperovaný na teplotu 40 °C v kruhové 

peci (typ LAC M100-12). Fermentor byl doplněn bubnovým plynoměrem Ritter TG05 pro 

zaznamenávání denní produkce bioplynu. 

Fermentor byl naplněn netekutou směsí 85 % kukuřičné siláže KWS Atletico s 15 % 

přípravku Bioalgeen WKL (hydrolyzát hnědých mořských řas), který sloužil pro úpravu 

pH, a hlavně jako živná půda. Startovací reakční sušina byla cca 15 % hm. Jako inokulum 

byl postupně po malých dávkách (1,0 kg) přidáván tekutý digestát z 2. reakčního stupně 

bioplynové stanice Pustějov 2. 

 

Obrázek č. 34: Plastový fermentor temperovaný v kruhové peci 

Proces methanogeneze (celkem 12 kg vsázky) dostatečně nastartoval až po 

4. přídavku inokula, kdy již obsah reakční sušiny poklesl z 15 % hm. na cca 10 % hm. 

Směs však byla stále polotekutá až netekutá. Během prvních dnů došlo k úplnému 

nastartování methanogeneze a ke spotřebování snadno rozložitelných organických látek. 

Produkce bioplynu vzrostla na 0,041 m
3
·d

-1
 a obsah methanu v bioplynu byl 50 % obj. 

Od 10. dne bylo započato denní dávkování šrotu zrna tritikále ozimého Agostino 

dovezeného z bioplynové stanice Pustějov. Fermentor byl denně otevřen, obsah krátce 

promíchán dřevěnou vařechou, bylo změřeno pH a dávkováno 0,150 až 0,300 kg šrotu. 

Ihned poté bylo víko fermentoru plynotěsně uzavřeno.  
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Během 94 dnů zkoušky dosáhla průměrná denní dávka šrotu tritikále 0,155 kg. 

To odpovídalo průměrnému zatížení fermentoru organickými látkami 4,37 kgVS·m
-3

·d
-1

 

a hydraulické době zdržení 104 dnů. Při průměrné reakční sušině 17 % hm. bylo dosaženo 

intenzity produkce bioplynu 2,97 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a methanu 1,36 mN

3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno 

vzhledem k celkovému objemu fermentoru 0,030 m
3
). Měrná produkce bioplynu ze šrotu 

tritikále činila 0,574 mN
3
·kg

-1
. Měrná produkce methanu byla 0,310mN

3
·kgVS

-1
. Průměrný 

obsah methanu v bioplynu byl 46 % obj. Ke konci zkoušky zřejmě docházelo k inhibici 

methanizace amoniakem, neboť digestát extrémně silně zapáchal po amoniaku a pH 

vzrostlo k 8,3. Průběh zkoušky je doložen grafem na obrázku č. 35. 

 

Obrázek č. 35: Vysokosušinová digesce šrotu zrna tritikále 

4.4.3 Semikontinuální vysokosušinová anaerobní digesce kukuřičné siláže 

KWS Atletico 

Pro modelový test byl použit jednoduchý fermentor (viz obrázek č. 36), sestávající 

z plastové reakční nádoby o objemu 0,020 m
3
, mající eliptické dno a temperovaný na 

teplotu 40 °C v inkubátoru. Fermentor byl doplněn bubnovým plynoměrem Ritter TG05 

pro zaznamenávání denní produkce bioplynu.  
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Obrázek č. 36: Plastový fermentor temperovaný v inkubátoru 

Fermentor byl naplněn netekutou směsí 90 % hm. inokula s 10 % hm. kukuřičné 

siláže. Jako inokulum byl použit separát digestátu připravený z čerstvě dovezeného 

digestátu odstředěním tekutého podílu. Digestát pocházel z 1. stupně bioplynové stanice 

Pustějov 2 a měl celkovou sušinu cca 6 % hm. a hodnotu pH 7,9.  

Proces anaerobní digesce celkem 12 kg vsázky o celkové sušině 11 % hm. 

nastartoval prakticky ihned bez dalších zásahů, ale produkce bioplynu a hodnota pH (6,2) 

byla dosti nízká. V následujících dnech bylo aplikováno 0,020 kg NaHCO3 pro zvýšení 

neutralizační kapacity a 0,02 kg přípravku SCHAUMANN BC PRO START pro doplnění 

mikronutrientů. Proces methanogeneze byl nastartován do 8. dne zkoušky, obsah methanu 

dosáhl v bioplynu 46 % obj. a od dalšího dne procesu byla v pracovních dnech prováděna 

perkolace jednorázovým odpuštěním cca 1 kg procesní tekutiny od dna fermentoru 

a okamžitým sprchováním shora na vsázku. 

Prvních 21 dnů byl proces veden v diskontinuálním režimu. Průměrná intenzita 

produkce bioplynu dosáhla pouhých 1,09 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a intenzita produkce methanu 

0,54 mN
3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno vzhledem k celkovému objemu fermentoru 0,020 m

3
) při 

průměrném obsahu methanu 49 % obj. Hodnota pH byla stabilizována na 8,2.  

Od 22. dne zkoušky byl proces veden v semikontinuálním režimu jednorázovým 

denním dávkováním kukuřičné siláže. Fermentor byl denně otevřen, obsah krátce 

promíchán dřevěnou vařechou, bylo změřeno pH a dávkováno 0,150 až 0,300 kg kukuřičné 

siláže. Ihned poté bylo víko fermentoru plynotěsně uzavřeno.  

Během 79 dnů zkoušky dosáhla průměrná denní dávka kukuřičné siláže 0,192 kg. 

To odpovídalo průměrnému zatížení fermentoru organickými látkami 2,71 kgVS·m
-3

·d
-1

 

a hydraulické době zdržení 131 dnů. Při průměrné reakční sušině 11 % hm. bylo dosaženo 

intenzity produkce bioplynu 2,06 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a methanu 0,97 mN

3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno 

vzhledem k celkovému objemu fermentoru 0,020 m
3
). Měrná produkce bioplynu 

z kukuřičné siláže činila 0,214 mN
3
·kg

-1
. Měrná produkce methanu činila 0,356 mN

3
·kgVS

-1
. 

Průměrný obsah methanu byl 47 % obj. Průběh zkoušky je znázorněn v grafu na obrázku 

č. 37. 
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Obrázek č. 37: Vysokosušinová digesce kukuřičné siláže 

4.4.4 Semikontinuální vysokosušinová anaerobní digesce biskvitové moučky 

EKPO-EB 

Pro modelový test byl použit jednoduchý fermentor, sestávající z plastové reakční 

nádoby o objemu 0,030 m
3
, temperovaný na teplotu 40 °C v sudu o objemu 0,110 m

3
 

a pomocí vody recirkulované čerpadlem mezi sudem a vodní lázní s termostatem. 

Fermentor byl doplněn bubnovým plynoměrem Ritter TG05 pro zaznamenávání denní 

produkce bioplynu a je vyobrazen na obrázku č. 38. 

 

Obrázek č. 38: Plastový fermentor temperovaný v sudu  
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Fermentor byl naplněn separátem, který byl připraven odstředěním čerstvě 

dovezeného digestátu. Digestát pocházel z 1. stupně bioplynové stanice Pustějov 2 

s celkovou sušinou cca 6 % hm. a hodnotou pH 8,3.  

Počáteční hmotnost vsázky o celkové sušině 15 % hm. činila 20 kg. Po dosažení 

teploty 40 °C byla do separátu zamíchána dávka 0,050 kg biskvitové moučky EKPO-EB. 

Během prvních 5 dnů došlo k úplnému nastartování methanogeneze. V pracovních dnech 

bylo prováděno jednorázové denní dávkování biskvitové moučky. Fermentor byl denně 

otevřen, obsah krátce promíchán dřevěnou vařechou, bylo změřeno pH a dávkováno 

0,020 až 0,200 kg biskvitové moučky. Ihned poté bylo víko fermentoru plynotěsně 

uzavřeno. 

Prvních 10 dnů zkoušky nebylo zahrnuto do celkové bilance, neboť měrná produkce 

bioplynu přesahovala hodnotu 1,0 mN
3
·kg

-1
, což bylo způsobeno intenzivním odplyněním 

samotného separátu (reziduí kukuřičné siláže, řepných řízků atd.).  

 

Obrázek č. 39: Vysokosušinová digesce biskvitové moučky EKPO-EB 

Během 120 dnů zkoušky dosáhla průměrná denní dávka biskvitové moučky EKPO-

EB 0,064 kg. To odpovídalo průměrnému zatížení fermentoru organickými látkami 

1,89 kgVS·m
-3

·d
-1

 a hydraulické době zdržení 440 dnů. Při průměrné reakční sušině 12,1 % 

hm. bylo dosaženo intenzity produkce bioplynu 1,72 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a intenzity produkce 

methanu 0,95 mN
3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno vzhledem k celkovému objemu fermentoru 



Ing. Kateřina Kašáková: Vysokosušinová anaerobní digesce s využitím plynotěsného vaku 

2013  76 

0,030 m
3
). Měrná produkce bioplynu z biskvitové moučky činila 0,814 mN

3
·kg

-1
. Měrná 

produkce methanu činila 0,502 mN
3
·kgVS

-1
. Průměrný obsah methanu byl 55 % obj. 

Hodnota pH značně kolísala mezi 6,5 až 8,4 v závislosti na hmotnosti dávky moučky. 

Průběh zkoušky je doložen grafem na obrázku č. 39. 

4.4.5 Diskontinuální vysokosušinová digesce slamnatého hovězího hnoje 

Pro modelový test byla použita jednoduchá aparatura, skládající se z plastové reakční 

nádoby o objemu 0,030 m
3
 a temperovaná na teplotu 40 °C v kruhové peci (typ LAC 

M100-12). Fermentor je zobrazen na obrázku č. 40. Cílem zkoušky bylo porovnat intenzitu 

produkce bioplynu/methanu s intenzitou běžně dosažitelnou při semikontinuální anaerobní 

digesci hovězí kejdy.  

 

Obrázek č. 40: Jednoduchý fermentor temperovaný v kruhové peci 

Fermentor byl naplněn slamnatým hovězím hnojem (bez utlačování), který byl 

dovezen tentýž den z bioplynové stanice Pustějov. Hnůj obsahoval slámu délky až 25 cm. 

Po převozu byla zjištěna teplota téměř 70 °C, takže hnůj již kompostoval. Startovní 

hodnota pH činila 8,0.  

Nádoba byla uzavřena plastovým víkem utěsněným páskou. Z víka odcházel bioplyn 

do bubnového plynoměru Ritter TG05. Na výstup z plynoměru byl připojován analyzátor 

bioplynu. Otvorem ve víku byla vkládána sonda pH. 

Počáteční hmotnost vsázky o celkové sušině 19,0 % hm. činila 15 kg. Během prvních 

cca 4 hodin testu se plynoměr točil nazpět, neboť docházelo ke spotřebování vzdušného 

kyslíku z plynového prostoru, který nebyl předem plněn dusíkem. Dokonce bylo vidět, 

že když kbelík bez lepicí pásky na víku netěsnil, tak se plynoměr točil nazpět rychleji. 

Poté bylo víko utěsněno. Pomocí termostatu byl nastaven nárůst teploty v peci tak, 

aby během 24 hodin dosáhla teplota vsázky žádaných 40  1 °C. Anaerobní proces byl 

sledován bez recirkulace tekutého podílu (perkolátu). 
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Během 60 dnů vsádkové anaerobní digesce slamnatého hnoje poklesla sušina 

z 21,4 % hm. na 14 % hm. Vsázka poskytla nejvíce surového bioplynu (0,044 m
3
) 8. den 

procesu. Průměrná denní produkce bioplynu činila 16,5 dmN
3
·d

-1
 při průměrném obsahu 

methanu 50% obj. Intenzita produkce bioplynu byla 0,55 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a intenzita produkce 

methanu byla 0,27 mN
3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno vzhledem k celkovému objemu fermentoru 

0,030 m
3
). Měrná produkce bioplynu činila 0,066 mN

3
·kg

-1
. Měrná produkce methanu byla 

0,033 mN
3
·kg

-1
 a měrná produkce methanu z organické sušiny činila 0,192 mN

3
·kgVS

-1
. 

Průběh zkoušky je doložen grafem na obrázku č. 41. 

Po 21 dnech vsádkové digesce 15 kg slamnatého hovězího hnoje činila průměrná 

denní produkce bioplynu cca 0,028 m
3
·d

-1
 při průměrném obsahu methanu 48 % obj. 

To znamená, že intenzita produkce bioplynu dosahovala 0,95 mN
3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno 

vzhledem k celkovému objemu reaktoru 0,030 m
3
). Tato intenzita je přibližně dvojnásobná 

oproti hodnotě dosahované při semikontinuální anaerobní digesci hovězí kejdy 

v kompletně míchaném fermentoru při době zdržení 70 dnů a zatížení organickými látkami 

1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 [133]. 

 

Obrázek č. 41: Vysokosušinová digesce slamnatého hovězího hnoje 
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5  VÝVOJ HORIZONTÁLNÍHO ANAEROBNÍHO 

FERMENTORU ZKONSTRUOVANÉHO Z PLASTOVÉHO 

VAKU 

5.1 Popis laboratorního modelu 

Laboratorní model nového typu fermentoru pro 1. modelovou zkoušku se sestával 

z obslužného ocelového čela s krátkým válcovým nástavcem pro upevnění vaku, vnitřního 

(fermentačního) vaku, vnějšího (temperovacího) vaku, topného agregátu umístěného 

na konci modelu a tepelné izolace. Složení topného agregátu bylo následující: dvě 

elektrická topná tělesa, každé o výkonu 400 W, potrubní ventilátor vzduchu typu Vents 

VKMz 100 s regulátorem otáček, hliníkové potrubí DN 100 pro recirkulaci vzduchu 

a termostat s měřičem spotřeby elektrické energie.  

V čele bylo umístěno dmychadlo bioplynu, sloužící zejména pro občasné 

zrovnoměrnění teploty vsázky recirkulací bioplynu a pro případnou aeraci při zkoušce 

kompostování digestátu. Bioplyn byl nasáván perforovanou hadicí (DN50), položenou na 

polotekutou či tuhou vsázku, a dmychadlem tlačen do perforované hadice (DN50), 

umístěné na dně vaku. Spodní hadice zároveň sloužila pro odvod procesní tekutiny 

(perkolátu) do temperovaného zásobníku s měřením teploty, pH, redoxního potenciálu 

a rozpuštěného kyslíku. Perkolát byl dle potřeby rozstřikován na vsázku pomocí další 

perforované hadice (DN12). Touto hadicí bylo možné při semikontinuálním režimu 

dávkovat (rozstřikovat na tuhou vsázku) hodnotné substráty ředěné perkolátem.  

Vnitřní (fermentační) vak o průměru 0,6 m a délce 3,0 m byl vyroben z transparentní 

PE fólie tloušťky 2,12·10
-4

 m. Vnější (otopný) vak o průměru 0,8 m a délce 3,3 m byl 

vyroben z téže fólie a izolován 0,02 m minerální vaty. Ohřev vsázky na 40 °C byl zajištěn 

recirkulací teplého vzduchu v prostoru mezi vnitřním a vnějším vakem. Maximální teplota 

vzduchu za ventilátorem a topidlem byla nastavována na 65 - 85 °C. Teplota vzduchu, 

vracejícího se od čela vaku recirkulačním potrubím k ventilátoru činila 35 - 43 °C 

(při teplotě v laboratoři 21 °C). Schéma modelového fermentoru je uvedeno na obrázku 

č. 42. V tabulce č. 12 je uvedena legenda k obrázku č. 42.  

Celkový objem fermentoru činil 0,5 - 0,7 m
3
 s reakčním objemem 0,3 - 0,5 m

3
. 

Model byl určen zejména pro vysokosušinovou anaerobní digesci vedenou 

v diskontinuálním režimu, ale také v semikontinuálním režimu. Fermentor tohoto typu je 

v provozním měřítku hlavní součástí ke zhotovení nízko-nákladové mobilní bioplynové 

stanice o variabilním výkonu 10 až 30 kWel, vhodné zejména pro malé zemědělské 

podniky, zpracovatelé bioodpadů, potravinářské výrobny, hotelová zařízení apod. 
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Obrázek č. 42: Schéma modelového horizontálního fermentoru 

Tabulka č. 12: Legenda k obrázku č. 42 

1 - fermentační vak 15 - trojcestný kulový kohout  

2 - teplovzdušný vak 16 - kulový kohout pro vstup vstupní směsi a perkolátu  

3 - technologické čelo s armaturami 17 - trojcestný kulový kohout pro recirkulaci bioplynu  

4 - dmychadlo bioplynu 18 - filtr tuhých částic 

5 - čerpadlo vstupní směsi a perkolátu 19 - potrubí recirkulace teplého vzduchu 

6 - ventilátor vzduchu  20 - regulátor otáček čerpadla 

7 - topidla pro ohřev vzduchu 21 - regulátor otáček dmychadla bioplynu 

8 - drenážní hadice pro odvod perkolátu a dmýchání bioplynu  22 - regulátor otáček ventilátoru vzduchu 

9 - drenážní hadice pro odtah bioplynu  23 - termostat 

10 - sprchovací hadice pro rozstřik perkolátu a vstupní směsi  24 - klapka pro přívod studeného vzduchu 

11 - tepelná izolace 25 - sonda pro měření procesních ukazatelů 

12 - zásobník vstupní směsi  26 - bubnový plynoměr 

13 - kulový kohout pro odvod perkolátu 27 - analyzátor složení bioplynu  

14 - zásobník perkolátu 28 - kulový kohout pro výstup bioplynu  

 Před každou modelovou zkouškou byla konstrukce fermentačního vaku upravována 

drobnými změnami pro vylepšení výkonu a snadnější manipulaci. Hlavním problémem 

bylo zajistit dostatečnou tepelnou izolaci fermentačního vaku od vnějšího prostředí. 

Nejprve byl model izolován od podlahy a umístěn na zvýšenou základnu. Poté byla 

zvyšována vrstva minerální vaty na vnějším vaku. Při páté a šesté modelové zkoušce byl 

fermentační vak uzavřen do boxu z pěnového polystyrénu, kterým byl simulován tepelně 

izolovaný ocelový kontejner. U tohoto řešení nebyl vnější vak již potřebný. V prostoru 

mezi vakem a boxem cirkuloval vzduch o teplotě v rozmezí 40 - 75 °C. Díky této úpravě 

je model připraven i pro termofilní procesy. Do fermentačního vaku byla přidána hadice 

(DN32 a později DN50) umožňující cirkulaci případné tekuté vsázky samonasávacím 

čerpadlem. Tímto byl model uzpůsoben i pro proces nízkosušinové digesce. 
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 Jednotlivé změny provedené na konstrukci modelového fermentačního vaku jsou 

popsány u jednotlivých modelových zkoušek. Na obrázku č. 43 je zobrazen fermentační 

vak při probíhající druhé laboratorní zkoušce. 

 

Obrázek č. 43: Fermentační vak při laboratorní zkoušce 

5.2 Ověření funkčnosti modelového fermentoru 

 1. funkční zkouška 

Vnitřní fermentační vak byl vyroben z průhledného PE pytle s průměrem 0,6 m 

a délkou 3,0 m. Vnější otopný vak byl vytvořen rovněž z průhledného PE pytle 

s průměrem 0,8 m a délkou 3,3 m. Vnější vak nebyl tepelně izolován od okolí. Při první 

funkční zkoušce byla zapnuta obě topidla (2x po 400 W). Teplota vzduchu za topidly 

dosahovala maximálně 150 °C a ventilátor, nastavený na maximální počet otáček, hnal 

ohřátý vzduch do vnějšího vaku od konce. Při teplotě laboratoře 20 °C bylo na konci 

modelu dosaženo ustálené maximální teploty 38 °C a maximální teplota na začátku modelu 

u čela byla 30 °C. Tepelné ztráty byly značné. Na obrázku č. 44 je zobrazena první funkční 

zkouška modelového vaku. 

 

Obrázek č. 44: Fermentační vak při 1. funkční zkoušce 

Dílčí závěr: Vak je nutno velmi dokonale izolovat shora i od podkladu, jinak nelze 

docílit rovnoměrné teploty vsázky v požadované mezofilní oblasti (35 až 42 °C), a to ani 

za laboratorní teploty okolí (20 °C).  
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2. funkční zkouška 

Při druhé funkční zkoušce byl vnější vak zcela izolován minerální vatou 0,02 m. 

Zapnuta byla obě topidla (2x 400 W). Teplota vzduchu za topidly byla nastavena na 

130 °C a ventilátor vzduchu byl spuštěn na ⅔ maximálních otáček. Na konci modelu bylo 

dosaženo maximální teploty 45 °C a u čela vaku dosáhla maximální teplota 40 °C. 

Ztráty tepla byly opět vysoké. Na obrázku č. 45 je zobrazena druhá funkční zkouška 

modelového vaku. 

 

Obrázek č. 45: Fermentační vak při 2. funkční zkoušce 

Dílčí závěr: Izolace vaku od podkladu a shora výrazně pomohla, ale přesto bude 

nutno vytvořit také recirkulaci vyhřívacího vzduchu, aby u čela modelu nebyla teplota 

o tolik nižší než u konce modelu, kde se nachází topidla. V tom případě by odpadla i větší 

finanční zátěž na vyhřívání vaku. Nicméně toto řešení bude kritické hlavně při větších 

délkách vaku (nad 30,0 m v provozním měřítku).  

3. funkční zkouška 

Po patřičných úpravách fermentačního vaku byla zprovozněna recirkulace ohřívacího 

vzduchu hliníkovým potrubím. Vnější vak byl opět zcela zabalen do izolační minerální 

vaty (tloušťka 0,02 m). Také byla zesílená izolační vrstva mezi spodní částí vaku 

a podlahou pomocí pěnového polystyrénu (tloušťka 0,015 m). Tentokrát bylo zapnuto 

pouze jedno topidlo 400 W, které bylo dostačující. Teplota vzduchu za topidlem dosáhla 

65 °C a ventilátor byl nastaven na maximální počet otáček.  

Po první hodině od zapojení topidla a recirkulace ohřívaného vzduchu bylo dosaženo 

maximální teploty 41 °C na konci modelu a u čela byla maximální teplota 31 °C. Poté bylo 

zapojeno i druhé topidlo 400 W. Ventilátor byl ponechán na maximum. Po další hodině 

bylo na konci modelu dosaženo maximální teploty 59 °C a u čela byla naměřena 

maximální teplota 49 °C. Na obrázku č. 46 je zobrazena třetí funkční zkouška modelového 

vaku. 
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Obrázek č. 46: Fermentační vak při 3. funkční zkoušce 

Dílčí závěr: U třetí funkční zkoušky byly dosaženy vhodné teplotní podmínky 

v celém objemu modelového fermentoru. Následně bylo přistoupeno k první modelové 

zkoušce s vysokosušinovou vsázkou. 
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6  MODELOVÉ ZKOUŠKY VYSOKOSUŠINOVÉ DIGESCE 

V PLYNOTĚSNÉM VAKU 

 V souladu s cílem disertační práce spočívala hlavní část experimentálních prací 

v provedení dlouhodobých testů vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských 

a dalších bioodpadů za účelem nalezení nového řešení vysokosušinové metody 

pro celoroční provoz za použití plynotěsného vaku jako horizontálního fermentoru. 

 Průběžně bylo uskutečněno celkem 6 dlouhodobých (trvajících v řádu měsíců) 

modelových zkoušek vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů. 

Využit byl nově navržený horizontální fermentor vyrobený z plynotěsného vaku 

o celkovém objemu 0,5 - 0,7 m
3
 s činným reakčním objemem 0,3 - 0,5 m

3
. Přehled 

modelových testů je uveden v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Přehled modelových zkoušek na horizontálním fermentoru 

Přehled modelových zkoušek 

1) Vysokosušinová anaerobní digesce čerstvě posečené travní hmoty 

2) Vysokosušinová kodigesce zemědělských substrátů a biskvitové moučky EKPO-EB 

3) Vysokosušinová kodigesce siláže tritikále s bioodpadem z třídění ovoce a zeleniny a s EKPO-EB 

4) Nízkosušinová digesce odpadní oplatkové hmoty 

5) Vysokosušinová kodigesce odpadní oplatkové hmoty a oplatků Opavia 

6) Vysokosušinová kodigesce zemědělských substrátů a šrotu zrna tritikále ozimého Agostino 

 Laboratorní zázemí pro tento výzkum bylo připraveno v Centru environmentálních 

technologií (CET) při řešení výzkumného projektu TA ČR [1]. V návaznosti na tento 

projekt byl v roce 2012 získán projekt v rámci specifického vysokoškolského výzkumu [2], 

jehož jsem byla řešitelkou. Nejvýznamnější výsledky byly publikovány v impaktovaném 

časopise Polish Journal of Chemical Technology [120], aktivně byly prezentovány na 

zahraniční konferenci - „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2013“ [121] a rovněž na tuzemské konferenci - „Odpadové fórum 25. – 27. 4. 2012, 

Kouty nad Desnou“ [119]. 

6.1 Metodika modelování 

Uskutečněny byly dlouhodobé modelové zkoušky vysokosušinové anaerobní digesce 

zemědělských a dalších bioodpadů v modelu fermentoru vyrobeného z plynotěsně 

uzavřeného vaku o celkovém objemu 0,5 - 0,7 m
3
. Procesy digesce byly vedeny 

v diskontinuálním a semikontinuálním režimu v mezofilní oblasti teplot (40 ± 3 °C). 
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Při fermentačních zkouškách byl dodržen následující postup: 

 Výběr vstupních zemědělských a dalších bioodpadů na základě výsledků 

testů nízkosušinové a vysokosušinové digesce (viz oddíl 4.3 a 4.4). 

 Provedení mezofilních  vysokosušinových zkoušek anaerobní digesce 

v plynotěsném vaku. 

 Analýza výstupních produktů – bioplynu a digestátu. 

 Vyhodnocení zejména intenzity a měrné produkce bioplynu/methanu 

a celkové účinnosti procesu. 

 Provedení úprav modelové aparatury před startem další modelové zkoušky. 

Horizontální fermentor byl osazen bubnovým plynoměrem Ritter TG05 (později 

většími typy Ritter TG1 a TG20) pro zaznamenávání aktuálního průtoku a denní produkce 

bioplynu. Složení bioplynu bylo měřeno přenosným analyzátorem GeoTech BIOGAS 

a každý týden ověřováno plynovým chromatografem Agilent Technologies.  

Každá z modelových zkoušek je dále popsána a vyhodnocena v samostatném oddíle. 

6.2 Vysokosušinová anaerobní digesce čerstvě posečené travní hmoty 

První modelová zkouška ve fermentačním vaku spočívala v provedení diskontinuální 

vysokosušinové anaerobní digesce čerstvě posečené travní hmoty při mezofilní teplotě 

40 °C.  

Modelový fermentor 

Modelový fermentor byl složen z kruhového ocelového čela opatřeného krátkým 

válcovým nástavcem pro upevnění vaku, fermentačního vaku a topného agregátu 

recirkulujícího teplý vzduch okolo vaku. Fermentační vak byl vyroben ze dvou do sebe 

zasunutých (pro zvýšení pevnosti) LDPE transparentních vaků, neboť na míru vyrobené 

silážní vaky výrobce nestihl dodat. Vnější vak byl zcela izolován 0,02 m minerální vaty. 

Recirkulace topného vzduchu byla nastavena tak, aby docházelo pouze k minimálnímu 

nezbytnému přisávání studeného vzduchu z laboratoře. Perkolátní hospodářství nebylo 

ještě zcela připraveno k provozu, ale to vzhledem k téměř nulovému odtoku procesní 

tekutiny z dané vsázky nebylo v tuto dobu na závadu. Jedno topidlo o výkonu 400 W bylo 

zapnuto. Teplota vzduchu za topidlem byla omezena maximálně na 80 - 85 °C a ventilátor 

byl nastaven na maximum.  

Na konci modelu po 3 hodinách bylo dosaženo maximálně 38 °C a u čela maximálně 

28 °C, proto došlo k zapojení i druhého topidla 400 W. Po zapojení tohoto topidla byla 

teplota zpětného vzduchu 56 °C a teplota vzduchu za topidlem 120 °C.  
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Po dalších cca 3 hodinách na konci modelu byla dosažena požadovaná teplota 42 °C 

a teplota u čela 38 °C. Nicméně distribuce tepla ve vaku nebyla ještě ve všech místech 

ideální, v různých místech byla naměřena teplota vsázky v rozmezí 30 - 39 °C. Z toho 

důvodu bylo nutno spustit nepřetržitou (po dobu několika hodin) recirkulaci 

vzduchu/bioplynu ve fermentačním vaku dmychadlem, aby došlo ke zrovnoměrnění teplot 

v celém objemu fermentoru. Zároveň došlo ke spotřebování vzdušného kyslíku. Modelový 

vak při první zkoušce je zobrazen na následujícím obrázku č. 47. 

 

Obrázek č. 47: Fermentační vak při 1. modelové zkoušce 

Vstupní směs 

Model byl naplněn 150 kg směsi 90 % hm. travní hmoty s 10  % hm. tekutého 

nízkosušinového inokulačního digestátu z  mezofilní anaerobní kodigesce hovězí kejdy 

s kukuřičnou siláží, vojtěškovou senáží a vyslazenými řepnými řízky (digestát 

z 2. fermentoru zemědělské BPS Pustějov). Tato vsázka obsahovala 19,3 % hm. celkové 

sušiny. Vzhledem k nízké objemové hmotnosti travní hmoty a ručnímu plnění vaku nebylo 

možno dosáhnout předpokládaných 300 kg vsázky. Využití reakčního prostoru tedy bylo 

dosti nízké. Parametry travní hmoty a inokulačního digestátu jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Parametry vstupních složek (1. modelová zkouška) 

  

pH Počáteční teplota TS VS VSTS 

- °C % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Vstupní směs 7,5 25 20,94 18,79 89,75 

Inokulační digestát 7,8 43 3,95 2,75 69,8 

Poznámka: Jeden den zavadlá travní hmota z prvního jarního sečení trávníků v areálu VŠB - TU Ostrava. Obsah organické sušiny (VS) 

byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz materiálů provedených na CET. 

Diskontinuální režim 

Proces anaerobní digesce dostatečně nenastartoval, převážila acidifikace nad 

methanogenezí (pH pokleslo k 6,5), proto byl postupně zvyšován podíl inokula (digestátu) 

až na 40 % hm. Přidána byla i malá množství přípravků (Amalgerol Classic a PRP 

Technologies PRP FIX) pro dodání živné půdy a minerálů, a na konec bylo aplikováno 

ještě 20 kg čerstvě dovezené hovězí kejdy z BPS Pustějov (jako zdroj dalších 

mikroorganismů a živin). Přesto se nepodařilo proces významně intenzifikovat 

a po 26 dnech byla modelová zkouška ukončena.  
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Intenzita produkce bioplynu dosáhla maximálně 0,26 mN
3
·m

3
·d

-1
 (při průměrném 

obsahu methanu jen 24 % obj.). Celkem bylo vyprodukováno pouze 1,0 mN
3
 bioplynu. 

Celkové produkce bioplynu a methanu při diskontinuální zkoušce jsou uvedeny 

v tabulkách č. 15 - 16. 

Tabulka č. 15: Produkce bioplynu při diskontinuálním režimu (1. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

26 1,0 0,04 0,26 0,0003 0,007 0,036 0,042 24 

Tabulka č. 16: Produkce methanu při diskontinuálním režimu (1. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

26 0,009 0,06 0,0001 0,002 0,008 0,010 

Na obrázku č. 48 je doložen průběh modelové zkoušky grafem fermentační teploty, 

denní produkce suchého bioplynu za normálních podmínek a obsahu methanu v bioplynu.  

 

Obrázek č. 48: Vysokosušinová digesce čerstvě posečené travní hmoty 
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Dílčí závěr 

Pro úspěšné provedení vysokosušinové  digesce travní hmoty je vhodné použít spíše 

travní senáž s co nejlepšími krmivářskými charakteristikami a jako inokulum netekutý 

digestát z vysokosušinové digesce nebo separát tekutého digestátu z nízkosušinové digesce 

(viz pododdíl 4.4.3 a 4.4.4). Startovní podíl tekutého inokula by rozhodně měl být volen 

vyšší než 40 % hm. Pokud by tyto podmínky byly splněny, proces s čerstvě posečenou 

travní hmotou by byl zřejmě v daném modelu schůdný. 

6.3 Vysokosušinová anaerobní kodigesce zemědělských substrátů 

a biskvitové moučky EKPO-EB 

Druhá modelová zkouška spočívala v provedení diskontinuální vysokosušinové 

anaerobní digesce vícesložkové vsázky zpracovatelné “garážovou“ bioplynovou stanicí 

(například technologií firmy Bioferm GmbH). Modelový fermentor byl naplněn vstupní 

směsí dovezenou v týž den z bioplynové stanice Šumperk - Temenice (2 díly digestát 

Šumperk a 1 díl směsný substrát). Dovezen byl rovněž perkolát (procesní tekutina) z BPS 

Šumperk.  

Modelový fermentor 

Oproti předešlé modelové zkoušce byl fermentor složen ze dvou do sebe zasunutých, 

na míru vyrobených dvouvrstvých silážních vaků. Silážní vaky o průměru 0,5 m
3
 vyrobila 

firma OK+SK spol. s.r.o., Šalgočka, Slovensko. Model byl izolován od chladné podlahy 

tím, že byl umístěn na zvýšenou základnu (3 stoly) v plytkém betonovém žlabu se spádem 

5° směrem k čelu pro zrychlený odtok perkolátu. Ke změně došlo i u izolace, kdy 

vnější vak byl opatřen minerální vatou s tloušťkou 0,03 m, a byla opět zapojena recirkulace 

topného vzduchu. Bylo dodáno a sestaveno perkolátní hospodářství s pryžovou 

zavlažovací hadicí pro rozstřik perkolátu. V trase odvodu perkolátu byla zlepšena 

průchodnost proti zanášení většími částicemi. Celkový objem fermentačního vaku byl 

0,50 m
3
 a činný reakční objem byl cca 0,24 m

3
.  

Procesní tekutina (perkolát) byla uskladněna v temperovaném zásobníku o objemu 

0,060 m
3
 a udržována při teplotě 40 °C. Membránové čerpadlo (max. průtok 0,015 m

3
·h

-1
) 

pro dávkování perkolátu bylo připojeno k zásobníku a k postřikové hadici modelu. 

Perkolát průběžně odtékal z vaku do zásobníku. Fermentační teplota vaku byla nastavena 

na 40 °C. Na obrázku č. 49 je znázorněn modelový fermentační vak při druhé modelové 

zkoušce vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských substrátů a biskvitové moučky 

EKPO-EB. 
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Obrázek č. 49: Fermentační vak při 2. modelové zkoušce 

Vstupní směs 

Složení směsného (čerstvého) substrátu (dle informací poskytnutých BPS Šumperk) 

je uvedeno v následující tabulce č. 17 a složení vstupní směsi znázorňuje tabulka č. 18. 

Použitý digestát byl z předcházejícího cyklu fermentační komory (garáže) BPS Šumperk. 

V tabulce č. 19 jsou uvedeny základní parametry vstupní směsi, směsného substrátu, 

digestátu a perkolátu. 

Tabulka č. 17: Složení směsného substrátu (2. modelová zkouška) 

Substrát Jednotka Podíl ve složení 

Kukuřičná siláž % hm. 50,5 

Travní senáž % hm. 26,6 

Kukuřičný šrot % hm. 3,3 

Sláma % hm. 0,8 

Hovězí hnůj % hm. 18,8 

Tabulka č. 18: Složení vstupní směsi (2. modelová zkouška) 

Substrát Jednotka Podíl ve složení 

Kukuřičná siláž % hm. 16,67 

Travní senáž % hm. 8,78 

Kukuřičný šrot % hm. 1,09 

Sláma % hm. 0,26 

Hovězí hnůj % hm. 6,20 

Vysokosušinový digestát % hm. 67,00 

Tabulka č. 19: Parametry vstupních složek (2. modelová zkouška) 

  

pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Vysokosušinový digestát 7,8 21,0 15,3 73,0 

Směsný substrát 7,1 23,5 20,8 88,5 

Vstupní směs 7,5 20,0 15,6 78,5 

Perkolát 7,7 4,2 3,0 73,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

materiálů provedených na CET. 
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Diskontinuální režim 

Model byl úspěšně zapracován na vysokosušinovou vsázku během prvních dvou dnů. 

Produkce bioplynu do 5 dnů dosáhla maximálně 0,56 mN
3
 za den a do 8. dne byla produkce 

stále vyšší než 0,50 mN
3
·d

-1
. Okolo 14. dne procesu produkce předčasně prudce poklesla, 

což bylo zřejmě způsobeno chvílemi nedostatečnou a celkově pozdní recirkulací procesní 

tekutiny. Předpokládané problémy se zanášením zpětných ventilů membránového čerpadla 

(včetně veškerých přechodů hadic) kousky kukuřice byly potvrzeny.  

Do modelu byly postupně dávkovány různé přípravky určené pro bioplynové stanice 

(obsahující stopové prvky a agar jako živnou půdu). Přípravek PRP Technologies - 

PRP FIX, ani přípravek Amalgerol Classic neměly na produkci bioplynu zřetelný vliv. 

18. den procesu bylo aplikováno 0,1 kg bioenzymatického přípravku BAKTOMA APD 

BIO GAS a následující den byla aplikována dvojnásobná dávka. První den po 1. aplikaci 

přípravku došlo k intenzivnímu vývinu CO2. Následkem toho došlo k poklesu obsahu CH4 

v bioplynu. Aplikace přípravku spolu s ustálením recirkulace perkolátu pomohla opětovně 

navýšit produkci bioplynu a udržet zkoušku v chodu do 30. dne diskontinuálního procesu.  

Produkce bioplynu činila pouze okolo 0,10 mN
3
 za den, což bylo způsobeno zejména 

vyčerpáním snadno rozložitelných organických látek počáteční vsázky a rovněž tím, 

že perkolát skladovaný v samostatné temperované nádobě v nadměrném množství byl 

zřejmě průběžně deaktivován (nedostávalo se čerstvých živin).  

Během 18 dnů procesu (viz tabulky č. 20 - 21) bylo získáno celkem 5,1 mN
3
 

bioplynu. Teoretické zatížení fermentoru bylo 122,5 kgVS·m
-3

, respektive průměrné 

6,8 kgVS·m
-3

·d
-1

. Intenzita produkce bioplynu dosáhla maximálně 1,18 mN
3
·m

3
·d

-1
 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu 0,241 m
3
, respektive 0,0012 mN

3
·kg

-1
·d

-1 

ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 0,57 mN
3
·m

-3
·d

-1 
vzhledem k činnému 

reakčnímu objemu, respektive 0,0006 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Průměrná denní 

produkce suchého bioplynu byla 0,286 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce methanu byla 

0,137 mN
3
·d

-1
. Obsah methanu v bioplynu byl průměrně 48 % obj. Měrná produkce 

bioplynu dosáhla 0,022 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,110 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené 

celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,140 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině (ztráta 

žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu byla 0,011 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní 

směsi, 0,053 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,067 mN

3
·kgVS

-1
 k 

přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 550°C).  

Tabulka č. 20: Produkce bioplynu při diskontinuálním režimu (2. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

18 5,1 0,286 1,18 0,0012 0,022 0,110 0,140 48 

30 6,7 0,225 0,93 0,0010 0,029 0,144 0,184 44 
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Tabulka č. 21: Produkce methanu při diskontinuálním režimu (2. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

18 0,137 0,57 0,0006 0,011 0,053 0,067 

30 0,099 0,41 0,0004 0,013 0,063 0,080 

Během 30 dnů diskontinuálního procesu (viz tabulky č. 18 - 19) bylo získáno celkem 

6,7 mN
3
 bioplynu. Teoretické zatížení fermentoru bylo 122,5 kgVS·m

-3
, respektive 

průměrné 4,082 kgVS·m
-3

·d
-1

. Intenzita produkce bioplynu dosáhla maximálně 

0,93 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému reakčnímu objemu (0,241 m

3
), respektive 

0,0010 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 0,41 mN

3
·m

-3
·d

-1 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu, respektive 0,0004 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu byla 0,225 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce 

methanu byla 0,099 mN
3
·d

-1
. Obsah methanu v bioplynu činil průměrně 44 % obj. 

Měrná produkce bioplynu dosáhla 0,029 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 

0,144 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,184 mN

3
·kgVS

-1
 

k přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu byla 

0,013 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,063 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině 

a 0,080 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině.  

 

Obrázek č. 50: Vysokosušinová digesce zemědělských substrátů 
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Průběh celé diskontinuální zkoušky je doložen v grafu na obrázku č. 50 a parametry 

digestátu jsou uvedeny v tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22: Parametry digestátu (2. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Digestát 7,8 18,0 13,5 75,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

materiálů provedených na CET. 

Přechodný režim 

Vzhledem ke složitosti opětovného plnění modelu vaku novou tuhou vsázkou 

(bylo by nutno vak rozříznout, vyprázdnit, vyměnit vak a znovu naplnit) bylo rozhodnuto 

pokusit se ve vaku udržet semikontinuální proces, který se pro praxi v danou chvíli jevil 

jako daleko výhodnější než proces vsádkový, a to i za cenu, že bude dávkován jiný 

(hodnotnější) substrát než upřednostňovaná travní senáž či kukuřičná siláž.  

V následujícím období (31. až 75. den zkoušky) byl anaerobní proces převeden 

z diskontinuálního režimu do režimu semikontinuálního denním dávkováním nejčastěji 

1 kg různých vysokosušinových zemědělských a potravinářských bioodpadů ředěných 

procesní tekutinou (perkolátem) na “čerpatelný“ obsah sušiny (cca 12 % hm.). 

Mezi zkušebními substráty byla odpadní sacharóza, glukóza, biskvitová moučka EKPO-

EB, glycerolová fáze z výroby methylesteru řepkového oleje, odpadní tukové náplně 

z výroby cukrovinek a masokostní moučka 3. kategorie. 

Nejvyšší produkce bioplynu a methanu bylo dosaženo při dávkování 1 - 4 kg snadno 

acidifikující biskvitové moučky EKPO-EB. Od 54. dne procesu (po dávce 4 kg biskvitové 

moučky EKPO-EB) vzrostla produkce bioplynu na 1,36 mN
3
·d

-1
. Do 64. dne procesu byla 

denní dávka ustálena na 2 kg převážně sacharidového substrátu. Proces byl v tuto dobu 

veden jako semikontinuální. Podrobná bilance nebyla pro toto období s velkými zásahy do 

procesu provedena. Od 65. dne do 75. dne bylo rozhodnuto dále dávkovat denně 1 kg 

bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB s 0,10 - 0,20 kg CaO při semikontinuálním 

režimu. Vápno bylo dávkováno z důvodu rychlého poklesu neutralizační kapacity 

fermentoru. Optimální dávka 0,15 kg CaO byla nalezena v následujících dnech. 

Semikontinuální režim 

Při semikontinuálním režimu byla použita dále vsázka z předchozího 

diskontinuálního a přechodného režimu s obsahem celkové sušiny cca 20 % hm. 

Následujících 60 dnů (76. až 135. den zkoušky) probíhal proces při pravidelném denním 

dávkování 1,15 kg sypké vstupní směsi tvořené z 87 % hm. biskvitové moučky EKPO-EB 

a 13 % hm. oxidu vápenatého (CaO). Vápno bylo nadále aplikováno pro udržení 

neutralizační kapacity. K tomuto bylo přistoupeno po relativně krátkodobých 

zkušenostech, kdy se dávkování zásady jevilo jako nezbytné. Pro ředění sypké vstupní 
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směsi bylo denně použito 0,009 m
3
 procesní tekutiny (perkolátu). V tabulce č. 23 jsou 

uvedeny parametry sypké vstupní směsi digestátu. 

Tabulka č. 23: Parametry vstupní směsi a digestátu (2. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Vstupní směs 87 % EKPO-EB + 13 % CaO - 93,0 71,11 76,47 

Digestát 7,3 4,3 2,6 59,2 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

materiálů provedených na CET. 

Průměrné zatížení fermentoru bylo 2,736 kgVS·m
-3

·d
-1 

a hydraulická doba zdržení 

vycházela průměrně 364 dnů. Během semikontinuálního procesu (viz tabulky č. 24 - 25) 

bylo dosaženo intenzity produkce bioplynu 2,42 mN
3
·m

-3
·d

-1
 vzhledem k činnému 

reakčnímu objemu vaku (0,3 m
3
), respektive 0,0105 mN

3
·kg

-1
·d

-1
 k hmotnosti vstupní 

směsi. Intenzita produkce methanu činila průměrně 1,3 mN
3
·m

-3
·d

-1 
vzhledem k činnému 

reakčnímu objemu, respektive 0,0009 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
vzhledem k hmotnosti vstupní směsi. 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu byla 0,727 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce 

methanu byla 0,391 mN
3
·d

-1
. Obsah methanu v bioplynu činil 54 % obj. Měrná produkce 

bioplynu dosáhla 0,63 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,68 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené 

celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,89 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině 

(ztráta žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu byla 0,34 mN
3
·kg

-1
 k přivedené 

vstupní směsi, 0,36 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině a 0,48 mN

3
·kgVS

-1
 k přivedené 

organické sušině. Průběh semikontinuální zkoušky je doložen v grafu na obrázku č. 51. 

Tabulka č. 24: Produkce bioplynu při diskontinuálním režimu (2. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

18 5,1 0,286 1,18 0,0012 0,022 0,110 0,140 48 

Tabulka č. 25: Produkce methanu při diskontinuálním režimu (2. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

18 0,137 0,57 0,0006 0,011 0,053 0,067 
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Obrázek č. 51: Vysokosušinová kodigesce zemědělských substrátů a EKPO-EB 

Dílčí závěr 

Pro úspěšné provedení vysokosušinové digesce zemědělských substrátů 

(směsné vsázky ověřené například v technologii vysokosušinové digesce BIOFERM) 

ve vaku je potřeba provést zdokonalení recirkulace procesní tekutiny (perkolátu) 

a následné vyřešení problémů se zanášením zpětných ventilů membránového čerpadla 

a dalších součástí aparatury kousky kukuřice (případně použít jiný typ čerpadla).  

Na zapracovaném fermentačním vaku byl úspěšně odzkoušen přechod 

z diskontinuálního procesu na semikontinuální proces. Tento způsob zapracování 

je vhodný. 

Výtěžek bioplynu a stabilita procesu v semikontinuálním režimu s denním 

dávkováním snadno acidifikovatelné biskvitové moučky EKPO-EB naznačily, 

že navrhované zařízení bude vhodné provozovat v semikontinuálním režimu s ohledem 

na skutečnost, že sestavení bioplynové stanice ze silážních vaků a příslušenství je relativně 

pracné. Při semikontinuálním procesu bude zřejmě v praxi možné fermentační vak 

provozovat nejméně 1 rok bez potřeby měnit komponenty (perforované hadice, vak apod.). 

Bude ušetřena část finančních nákladu na recyklaci vaků.  

Jako ideální způsob zapracování se však jeví (ověřeno, viz dále v následujících 

zkouškách) nastartování procesu nízkosušinovou cestou - naplnit vak tekutým digestátem 
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z klasické zemědělské BPS a postupně dále zvyšovat zatížení. Předpokladem je účinná 

technika pro rozdružení siláží, senáží a dalších substrátů na čerpatelnou vstupní směs. 

Pravděpodobně se však mohou dostavit problémy s pěněním vsázky vlivem stoupající 

viskozity, bylo by zřejmě nutno vytvořit systém účinného míchání, což se v tomto 

okamžiku jeví ve vaku jako obtížně uskutečnitelné. 

6.4 Vysokosušinová anaerobní kodigesce siláže tritikále 

s bioodpadem z třídění ovoce a zeleniny a s EKPO-EB 

Třetí modelová zkouška spočívala v ověření schůdnosti semikontinuální 

vysokosušinové anaerobní digesce siláže tritikále ozimého Agostino samostatně a později 

s bioodpadem z třídění ovoce a zeleniny před distribucí do maloobchodní sítě (HORTIM), 

a s biskvitovou moučkou EKPO-EB.  

Modelový fermentor 

Při předchozí zkoušce se osvědčilo využití dvou do sebe zasunutých silážních vaků 

(fermentační a temperovací), umístění modelového vaku na zvýšenou základnu a použití 

vrstvy minerální vaty 0,03 m s lepšími izolačními vlastnostmi. Tato konstrukce byla pro 

třetí zkoušku zachována. Poté, co byl vnější vak obložen minerální vatou, byla zapojena 

recirkulace topného vzduchu a fermentační teplota vaku byla nastavena na 40 °C. 

Celkový objem fermentačního vaku byl 0,5 m
3
 a činný reakční objem činil cca 0,3 m

3
. 

Membránové čerpadlo (max. průtok 0,015 m
3
·h

-1
) posloužilo pro dávkování vstupní směsi 

při semikontinuálním režimu zkoušky. Na obrázku č. 52 je znázorněn modelový 

fermentační vak při modelové zkoušce. 

 

Obrázek č. 52: Fermentační vak při 3. modelové zkoušce 

Vstupní směs 

Modelový fermentor byl naplněn 300 kg vstupní směsi dovezené v týž den 

z bioplynové stanice Pustějov (20 % hm. siláž tritikále a 80 % hm. tekutý inokulační 

digestát). Digestát pocházel z 1. fermentoru nové BPS Pustějov. Vstupní směs obsahovala 

cca 13 % hm. celkové sušiny. Z důvodu bobtnání siláže měla tato vsázka i při takto nízké 
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sušině charakter “tuhé“, respektive celkově “nečerpatelné“ hmoty. V tabulce č. 26 jsou 

uvedeny parametry siláže tritikále, inokulačního digestátu a vstupní směsi. 

Tabulka č. 26: Parametry vstupní směsi (3. modelová zkouška) 

  

pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Siláž tritikále 4,14 45,13 43,61 96,63 

Inokulační digestát 8,2 5,7 4,61 80,9 

Vstupní směs 7,0 13,0 11,31 87,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

materiálů provedených na CET. 

Zapracování modelu 

Z důvodu špatného nastartování procesu (vlivem přebytku tritikále), kdy převážila 

acidifikace nad methanogenezí, musel být zvýšen podíl inokula o 50 kg digestátu a byla 

postupně dávkována biskvitová moučka EKPO-EB s dalšími substráty. Proces se podařilo 

do 14 dnů úspěšně nastartovat. Přidáván byl agarový přípravek Bio-Algeen WKL a malá 

množství zásad Ca(OH)2, NaOH, KOH při reakční sušině 10 % hm. Do 14. dne procesu 

narostla produkce bioplynu k 0,660 mN
3
·d

-1
. 

V následujících týdnech byly postupně dávkovány 3 různé bioodpady a to biskvitová 

moučka EKPO-EB, masokostní moučka a bioodpad z třídění ovoce a zeleniny. Od 15. dne 

byla dávkována vstupní směs složená z 1 kg EKPO-EB, 1 kg masokostní moučky a 0,5 kg 

NaHCO3. Občasné zvýšení vstupní dávky EKPO-EB z 1 kg na 2 kg nepřineslo žádný efekt 

na produkci bioplynu. Do 27. dne byla produkce bioplynu ustálena na stabilní průměrnou 

hodnotu 0,750 mN
3
·d

-1
. Od 28. dne byla dávkována vstupní směs moučky EKPO-EB 

s bioodpadem z třídění ovoce a zeleniny. Dávka v jednotlivých dnech byla postupně 

navyšována po malých množstvích a bylo dosaženo zvýšení produkce bioplynu 

až k cca 1,5 mN
3
·d

-1
.  

Po 60 dnech bylo ukončeno zapracovávání modelového vaku. Během 60 dnů procesu 

(viz tabulky č. 27 - 28) bylo získáno celkem 44,78 mN
3
 bioplynu. Teoretické průměrné 

zatížení fermentoru bylo 2,55 kgVS·m
-3

·d
-1

 a
 
hydraulická doba zdržení vycházela průměrně 

484 dnů. Intenzita produkce bioplynu dosáhla maximálně 2,49 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem 

k činnému reakčnímu objemu (0,3 m
3
), respektive 0,0018 mN

3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. 

Intenzita produkce methanu byla 1,12 mN
3
·m

-3
·d

-1 
vzhledem k činnému reakčnímu objemu, 

respektive 0,0008 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Průměrná denní produkce suchého 

bioplynu byla 0,746 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce methanu byla 0,337 mN

3
·d

-1
. 

Obsah methanu v bioplynu činil průměrně 45 % obj. Měrná produkce bioplynu dosáhla 

0,86 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,96 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině 

(TS při 105 °C) a 0,97 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 550°C). 

Měrná produkce methanu byla 0,39 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,43 mN

3
·kgTS

-1
 

k přivedené celkové sušině a 0,44 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině. 
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Průběh zapracování modelu je doložen v grafu na obrázku č. 53. V tabulce č. 29 

jsou uvedeny parametry digestátu. 

Tabulka č. 27: Produkce bioplynu při přechodném režimu (3. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

60 44,78 0,746 2,49 0,0018 0,86 0,96 0,97 45 

Tabulka č. 28: Produkce methanu při přechodném režimu (3. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

60 0,337 1,12 0,0008 0,39 0,43 0,44 

Tabulka č. 29: Parametry digestátu (3. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Digestát 8,0 10,0 8,0 80,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

materiálů provedených na CET. 

 

Obrázek č. 53: Kodigesce siláže tritikále s EKPO-EB a dalšími substráty 
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Semikontinuální režim při dávkování EKPO-EB a HORTIM 

Po úspěšném zapracování modelového vaku byl proces převeden na semikontinuální 

režim s pravidelným dávkováním vstupní směsi složené z 66,6 % bioodpadu z třídění 

ovoce a zeleniny před distribucí s 33,3 % biskvitové moučky EKPO-EB. Obsah reakční 

sušiny ve vaku poklesl během 31 dnů z 10,0 % hm. na 8,0 % hm. Zde se již jednalo spíše 

o nízkosušinovou digesci. Bylo ale potvrzeno, že tento proces může ve vaku probíhat 

úspěšně při vysoké intenzitě tvorby bioplynu a methanu i bez míchání. V tabulce č. 30 jsou 

uvedeny parametry vstupní směsi a digestátu. 

Tabulka č. 30: Parametry vstupní směsi a digestátu (3. modelová zkouška) 

  

pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Vstupní směs (EKPO-EB a HORTIM) 3,9 42,5 42,9 97,1 

Digestát 7,9 8,0 5,7 70,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Během 31 dnů procesu (viz tabulky č. 31 - 32) bylo získáno celkem 38,87 mN
3
 

bioplynu. Teoretické průměrné zatížení fermentoru bylo 4,29 kgVS·m
-3

·d
-1

 a
 
hydraulická 

doba zdržení vycházela průměrně 116 dnů. Intenzita produkce bioplynu dosáhla 

maximálně 4,05 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému reakčnímu objemu (0,3 m

3
), respektive 

0,0035 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 2,30 mN

3
·m

-3
·d

-1 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu, respektive 0,0020 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu byla 1,215 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce 

methanu byla 0,690 mN
3
·d

-1
. Obsah methanu v bioplynu činil průměrně 57 % obj. 

Měrná produkce bioplynu dosáhla 0,405 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 

0,952 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,944 mN

3
·kgVS

-1
 

k přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu byla 

0,230 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,541 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině 

a 0,536 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině. Průběh procesu je doložen v grafu na 

obrázku č. 54. 

Tabulka č. 31: Produkce bioplynu při semikontin. režimu EKPO-EB a HORTIM (3. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

31 38,87 1,215 4,05 0,0035 0,405 0,952 0,944 57 

Tabulka č. 32: Produkce methanu při semikontinuálním režimu EKPO-EB a HORTIM (3. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

31 0,690 2,30 0,0020 0,230 0,541 0,536 
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Obrázek č. 54: Semikontinuální kodigesce při dávkování EKPO-EB a HORTIM 

Semikontinuální režim při dávkování EKPO-EB 

V následném období zkoušky byla učiněna snaha o návrat k vysokosušinovému 

procesu pravidelným denním dávkováním pouze biskvitové moučky EKPO-EB. Dávky 

moučky byly denně navyšovány, a bohužel byly zvoleny příliš vysoké. Parametry 

v digestátu nenaznačovaly přetížení procesu, nýbrž došlo k tak silnému vývinu kvalitního 

bioplynu, až modelový vak po ucpání vývodu bioplynu praskl. Bohužel se do té doby 

nepodařilo navýšit reakční sušinu nad 10 % hm. V tabulce č. 33 jsou uvedeny parametry 

vstupní směsi a digestátu. 

Tabulka č. 33: Parametry EKPO-EB a digestátu (3. modelová zkouška) 

  

pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Vstupní směs (EKPO-EB) - 89,6 88,3 98,5 

Digestát 7,9 8,5 5,5 65,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Během 38 dnů procesu (viz tabulky č. 34 - 35) bylo získáno celkem 99,91 mN
3
 

bioplynu. Teoretické průměrné zatížení fermentoru bylo 10,49 kgVS·m
-3

·d
-1

 a
 
hydraulická 

doba zdržení vycházela průměrně 177 dnů. Intenzita produkce bioplynu dosáhla 

maximálně 8,76 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému reakčnímu objemu (0,3 m

3
), respektive 
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0,0042 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 4,99 mN

3
·m

-3
·d

-1 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu, respektive 0,0024 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu byla 2,629 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce 

methanu byla 1,497 mN
3
·d

-1
. Obsah methanu v bioplynu činil průměrně 57 % obj. Měrná 

produkce bioplynu dosáhla 0,738 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,824 mN

3
·kgTS

-1
 

k přivedené celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,836 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické 

sušině (ztráta žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu byla 0,420 mN
3
·kg

-1
 

k přivedené vstupní směsi, 0,469 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině a 0,476 mN

3
·kgVS

-1
 

k přivedené organické sušině. Průběh procesu je doložen v grafu na obrázku č. 55. 

Tabulka č. 34: Produkce bioplynu při semikontinuálním režimu EKPO-EB (3. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

38 99,91 2,629 8,76 0,0042 0,738 0,824 0,836 57 

Tabulka č. 35: Produkce methanu při semikontinuálním režimu EKPO-EB (3. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

38 1,497 4,99 0,0024 0,420 0,469 0,476 

 

 

Obrázek č. 55: Semikontinuální digesce při dávkování EKPO-EB 
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Dílčí závěr 

Bylo ověřeno, že start anaerobní digesce siláže tritikále při inokulaci tekutým 

digestátem ze zemědělské bioplynové stanice Pustějov je možný, pokud podíl siláže činí 

maximálně 20 % hm. Vhodnější se jeví podíl tritikále pouze 15 % hm. V případě inokula 

o celkové sušině 10 % hm. nelze docílit vyšší celkové sušiny vsázky než 15 % hm. 

Také bylo potvrzeno, že jednodruhová vsázka (např. tritikále) není příliš optimální 

pro start procesu. Vhodnější se jeví vsázka složená z více substrátů, které jsou ve vzájemné 

synergii a dodávají si potřebné mikroorganismy a živiny při vhodnějším poměru C:N. 

Pro získání dostatečné neutralizační kapacity vsázky je vhodné, místo tekutého digestátu, 

použít spíše hovězí hnůj nebo tuhý digestát z klasické “garážové“ bioplynové stanice.  

6.5 Nízkosušinová anaerobní digesce odpadní oplatkové hmoty 

a oplatků Opavia 

Čtvrtá zkouška na modelovém vaku spočívala v  ověření schůdnosti semikontinuální 

vysokosušinové anaerobní digesce odpadní oplatkové hmoty Opavia při nejvyšší 

dlouhodobě udržitelné reakční sušině.  

Modelový vak 

Z předchozích zkušeností modelové zkoušky, kdy silážní vak nevydržel nápor tlaku 

vznikajícího bioplynu, bylo přistoupeno k výměně použitého materiálu. Silážní vak byl 

nahrazen plynotěsným vakem z třívrstvé membrány Sioen B6070. Místo izolační minerální 

vaty byl fermentační vak uzavřen do boxu z pěnového polystyrénu, kterým byl simulován 

tepelně izolovaný ocelový kontejner (řešení předpokládané pro poloprovozní a provozní 

jednotku). Po obložení vaku tepelnou izolací byla zapojena recirkulace topného vzduchu 

pro dosažení fermentační teploty vsázky 40 ± 1 °C. V prostoru mezi vakem a boxem 

cirkuloval vzduch o teplotě v rozmezí 40 - 75 °C. Ventilátor ofukoval teplým vzduchem 

(75 °C) vrchlíkové zakončení fermentačního vaku. Teplý vzduch dále proudil v boxu 

tepelné izolace podél vaku směrem k čelu fermentoru. Od čela byl ochlazený vzduch 

(40 °C) odsáván hliníkovým potrubím zpět k ventilátoru a topným spirálám. 

Do fermentačního vaku byla přidána 1,5 palcová hadice umožňující cirkulaci případné 

tekuté vsázky samonasávacím čerpadlem. Celkový objem fermentačního vaku byl 0,5 m
3
 

a činný reakční objem činil cca 0,3 m
3
. Pro dávkování vstupní směsi sloužila nádoba 

objemu 0,03 m
3
, napojená na samonasávací čerpadlo. Na obrázku č. 56 je znázorněn 

modelový fermentační vak při modelové zkoušce vysokosušinové anaerobní digesce 

odpadní oplatkové hmoty Opavia. 
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Obrázek č. 56: Fermentační vak při 4. modelové zkoušce 

Vstupní směs 

Modelový fermentor byl naplněn 0,300 m
3
 tekutého inokulačního digestátu 

z 1. fermentoru BPS Pustějov. Inokulum obsahovalo cca 6,7 % hm. celkové sušiny. 

Jako substrát byla zvolena odpadní oplatková hmota z výroby cukrovinek z firmy Opavia-

Lu, s.r.o. Opava, která byla dovážena v pravidelném dvoutýdenním intervalu a uskladněna 

při laboratorní teplotě v otevřených barelech. Bioodpad byl ručně podrcen na částice 

< 0,02 m. V tabulce č. 36 jsou uvedeny parametry odpadní oplatkové hmoty 

a inokulačního digestátu. 

Tabulka č. 36: Parametry vstupní směsi (4. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Odpadní oplatková hmota Opavia - 94,35 93,05 98,62 

Inokulační digestát 7,8 6,7 5,3 78,2 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Semikontinuální režim 

V prvním týdnu procesu byla zvolena jednorázová denní dávka odpadní oplatkové 

hmoty 3 - 4 kg. Po pár dnech byl modelový vak úspěšně zapracován a produkce bioplynu 

dosahovala průměrně 1,35 mN
3
·d

-1
 s průměrným obsahem methanu v bioplynu cca 50 % 

obj. Procesní parametry nenaznačovaly přetížení či kolaps procesu, proto bylo rozhodnuto 

zvyšovat objemové množství substrátu. Rovněž bylo rozhodnuto zvýšit objem vsázky 

načerpáním dodatečného inokula. Takto měl být lépe využit dostupný objem vaku. 

6. den procesu byl do vaku načerpán digestát z modelové mezofilní anaerobní 

digesce cukrovarské melasy jako inokulum. Během několika hodin došlo k velmi 

intenzivnímu pěnění, které postupně ucpávalo plynové trasy pro odvod bioplynu z vaku. 

Z toho důvodu muselo být přistoupeno k postupnému odpouštění digestátu, které trvalo 

následující dva dny. Objem vsázky byl snížen až na 0,200 m
3
. Vzhledem ke klesajícím 

hodnotám pH ve fermentoru bylo následně dávkováno pouze 0,5 kg odpadní oplatkové 
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hmoty v dvoudenním cyklu. Nicméně do 20. dne zkoušky se nepodařilo významně ovlivnit 

klesající pH, které pokleslo až na 6,8.  

Teprve po aplikaci pěti dávek 1 kg NaHCO3 a 1 kg přípravku SCHAUMANN BC 

Start určeného pro podporu startu anaerobního procesu se podařilo dostat hodnotu pH nad 

7,5. Průběžně byla také dávkována odpadní oplatková hmota. 27. den procesu byla 

zkouška ukončena, když se již nepodařilo zastavit pokles produkce methanu. V tabulce 

č. 37 jsou uvedeny parametry digestátu, kdy reakční sušina dosáhla průměrné hodnoty 

pouze 8,34 % hm. 

Tabulka č. 37: Parametry digestátu (4. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Digestát 7,52 8,34 5,95 74,15 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Během 27 dnů procesu (viz tabulky č. 38 - 39) bylo získáno celkem 26,60 mN
3
 

bioplynu. Teoretické průměrné zatížení fermentoru bylo 6,12 kgVS·m
-3

·d
-1

 a
 
hydraulická 

doba zdržení vycházela průměrně 213 dnů. Intenzita produkce bioplynu dosáhla 

maximálně 3,94 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému reakčnímu objemu (0,3 m

3
), respektive 

0,0028 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 1,79 mN

3
·m

-3
·d

-1 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu, respektive 0,0013 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu byla 0,985 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce 

methanu byla 0,448 mN
3
·d

-1
. Obsah methanu v bioplynu činil průměrně 46 % obj. Měrná 

produkce bioplynu dosáhla 0,600 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,635 mN

3
·kgTS

-1
 

k přivedené celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,644 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické 

sušině (ztráta žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu byla 0,273 mN
3
·kg

-1
 

k přivedené vstupní směsi, 0,289 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině a 0,293 mN

3
·kgVS

-1
 

k přivedené organické sušině. Průběh procesu je doložen v grafu na obrázku č. 57. 

Tabulka č. 38: Produkce bioplynu při semikontinuálním režimu (4. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

27 26,60 0,985 3,94 0,0028 0,600 0,635 0,644 46 

Tabulka č. 39: Produkce methanu při semikontinuálním režimu (4. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

27 0,448 1,79 0,0013 0,273 0,289 0,293 
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Obrázek č. 57: Semikontinuální digesce odpadní oplatkové hmoty Opavia 

Dílčí závěr 

Z důvodu příliš vysokých dávek substrátu na počátku zkoušky došlo k přetížení 

procesu. Nepodařilo se dosáhnout vysokosušinového procesu. Z toho důvodu bylo 

výhodnější zkoušku rychle ukončit a zopakovat ji s vhodnějším inokulem a opatrnějším 

dávkováním vstupní směsi. Dále bylo potřeba uzpůsobit konstrukci modelového vaku pro 

silné pěnění vsázky, např. zvýšeným jímačem bioplynu. Vhodné by bylo i pádlové 

míchadlo k homogenizaci směsi pod jímačem bioplynu, díky kterému by byla omezena 

kumulace pěny.  

6.6 Vysokosušinová anaerobní kodigesce odpadní oplatkové hmoty 

a oplatků Opavia 

Pátá modelová zkouška sloužila k ověření výsledků čtvrté zkoušky s cílem dosažení 

maximální možné intenzity produkce methanu z oplatkové hmoty a oplatků Opavia ve 

vsázce mající formu vysokosušinové čerpatelné suspenze. Modelová zkouška byla vedena 

tak, aby při daném objemu fermentoru byla dosažena vysoká produkce bioplynu a methanu 

při nízké produkci digestátu. Z toho důvodu byl substrát opět dávkován v neředěném stavu. 
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Modelový fermentor 

Modelový fermentor byl sestaven obdobným způsobem jako v předešlé modelové 

zkoušce, neboť se jednalo o znovu ověření stejného procesu. Fermentor byl vyroben 

z třívrstvé membrány Sioen B6070, umístěn na 3 laboratorních stolech, uzavřen do boxu 

z pěnového polystyrénu a zapojena byla recirkulace topného vzduchu. Fermentační vak byl 

doplněn dvěma nezávislými kapalinovými uzávěry, které chránily vak proti roztržení. 

Fermentační teplota vsázky byla nastavena na 40 ± 1 °C. V prostoru mezi vakem a boxem 

cirkuluje vzduch o teplotě v rozmezí 40 - 75 °C. Celkový objem fermentačního vaku byl 

0,7 m
3
 a činný reakční objem byl cca 0,5 m

3
 po několika načerpaných vstupních směsích.  

Pro dávkování vstupní směsi (substrátu ředěného recirkulovaným digestátem) 

sloužila nádoba objemu 0,03 m
3
 napojená na samonasávací čerpadlo s pryžovým 

lopatkovým kolem (příkon 1500 W).  

Míchání obsahu fermentoru bylo zajištěno dvěma způsoby. Za prvé bylo možno 

manuálně provést cirkulaci samonasávacím čerpadlem. Princip spočíval v odsávání vsázky 

pomocí hadice (průměr DN50), která byla umístěna na dně vaku až k zádi, a následném 

vrácení vsázky vždy na opačný konec vaku druhou hadicí. Míchání čerpadlem bylo 

prováděno vždy před dávkováním a to v pravidelném denním intervalu v 9:00 hodin ráno 

po dobu 15 minut a poté po dobu 5 minut po každém dávkování substrátu během dne. 

V druhém případě byl fermentor doplněn kontinuálně běžícím dvoulopatkovým míchadlem 

(příkon 180 W, 23 otáček za minutu), umístěným horizontálně těsně nad osou čela vaku, 

které hlavně sloužilo k potlačování a zamezení vnikání tvořící se pěny do jímače bioplynu, 

ale také k mísení obsahu vsázky ve vaku.  

Stálý objem vsázky byl zajištěn přepadem digestátu přes záhyb hadice DN50 

v konstantní výšce, která byla nepatrně nad osou míchadla. Na obrázku č. 58 je znázorněn 

modelový fermentační vak při 5. modelové zkoušce. 

 

Obrázek č. 58: Fermentační vak při 5. modelové zkoušce 
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 Vstupní směs 

Modelový fermentor byl naplněn 0,450 m
3
 tekutým nízkosušinovém inokulačním 

digestátem z 1. fermentoru bioplynové stanice Klokočov. Inokulum obsahovalo  cca 6,5 % 

hm. celkové sušiny. Digestát z velké části obsahoval fermentující odpadní oplatkovou 

hmotu. Poměr FOS/TAC v digestátu měl optimální hodnotu 0,3 a neobsahoval nadměrné 

množství kyselin. Bioodpad Opavia byl ručně podrcen na částice < 0,02 m. Počáteční 

množství substrátu činilo 1 kg a bylo postupně navyšováno. Během zkoušky v období 

14 dnů (121. - 135. den) byla vyzkoušena i maximální celková krmná dávka 10 - 16 kg za 

den. V tabulce č. 40 jsou uvedeny parametry odpadní oplatkové hmoty a inokulačního 

digestátu. 

Tabulka č. 40: Parametry vstupních látek (5. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Odpadní oplatková hmota Opavia - 93,87 92,55 98,6 

Inokulační digestát 8,1 6,5 4,29 66,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Semikontinuální režim 

Proces anaerobní digesce byl úspěšně nastartován inokulačním digestátem 

při nízkém obsahu sušiny (6,5 % hm.).  Fermentační teplota 40 ± 1 °C byla dosažena 

během cca 10 hodin v den naplnění vaku. Z toho důvodu bylo zahájeno dávkování 

podrcené odpadní oplatkové hmoty. První den byla krmná dávka stanovena na 1 kg 

odpadní oplatkové hmoty ředěné recirkulovaným digestátem. Následující dny byla krmná 

dávka zvýšena na 2 kg a posléze na 3 kg podrcených oplatků. Během cca 12 hodin, 

po načerpání krmné dávky do fermentačního vaku, byla odplyněna většina hmotnosti 

substrátu. Čtvrtý den byla již intenzita produkce bioplynu 4,07 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a methanu 

2,27 mN
3
·m

-3
·d

-1
. Z důvodu ověření rychlosti poklesu produkce bioplynu bylo 

u následujícího víkendu vynecháno krmení. V následujících 48 hodinách poklesla intenzita 

produkce bioplynu na poloviční hodnotu, avšak obsah methanu v bioplynu vzrostl 

k 75 % obj. Bylo dokázáno, že téměř všechen nadávkovaný substrát byl zpracován. 

V následujících týdnech do 100. dne zkoušky bylo dávkování substrátu prováděno 

pravidelně 7 dní v týdnu. Denní dávky substrátu byly postupně zvyšovány a rozděleny na 

subdávky v dopoledním, poledním a odpoledním cyklu s časovým odstupem 4 hodin. 

Od 6. do 12. dne procesu bylo nakrmeno 3,0 - 4,0 kg a došlo k pozvolnému poklesu pH 

z 8,1 na 7,8 a ke zvýšení poměru FOS/TAC na 0,7. I když produkce bioplynu, a obsahu 

methanu v něm, nenaznačovala známky přetížení procesu, tak snížená hodnota pH 

a zvýšení poměr FOS/TAC byl důkazem mírného přetížení systému a bylo nutno věnovat 

větší pozornost těmto ukazatelům. Nicméně bylo nadále rozhodnuto v následujících dvou 

týdnech, do 33. dne zkoušky, zvýšit celkové denní dávky oplatků až na 10 kg, 
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což představovalo zatížení až 19 kgVS·m
-3

·d
-1

. Zvolená rychlost zatěžování procesu při 

pravidelných dávkovacích režimech se ukázala být příliš vysoká. Důsledky přetížení se 

naplno projevily až v následujících týdnech. I když produkce bioplynu rychle narůstala, 

včetně vysokého ranního obsahu methanu nad 65 % obj., tak byla naměřena vysoká 

akumulace nižších mastných kyselin (0,0195 kg·kg
-1 

na vzorek) s nadlimitním alarmujícím 

poměrem FOS/TAC (1,27 na vzorek). Na druhou stranu s pomocí vysokých objemových 

krmných dávek narostl obsah sušiny ve fermentoru rychle na 11,2 % hm. Objem reagující 

směsi se již v tuto dobu blížil k 0,500 m
3
. Pěnění, známé z předchozí zkoušky, tentokrát 

nebylo citelné, čemuž napomohl i kontinuální chod pádlového míchadla pod jímačem 

bioplynu. Následující den zkoušky, 34. den, bylo vyprodukováno celkem 7,29 mN
3
 

suchého bioplynu. I když ranní obsah methanu v bioplynu byl naměřen 63,2 % obj., tak 

poměr FOS/TAC (1,33) se nadále zvyšoval a hodnota pH (7,54) naopak stále klesala. 

Z toho důvodu byla celková krmná dávka substrátu pro následující dny snížena na 6,5 až 

7,0 kg a měrná produkce bioplynu stále přesahovala hodnotu 0,7 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
s ranním 

obsahem methanu nad 60 % obj. Jako prevence proti přetížení procesu byla denní dávka 

substrátu v následujících dnech snížena na 3,5 kg. Bohužel přijaté opatření se ukázalo být 

pozdním, neboť během 41. a 42. dne zkoušky poklesla intenzita produkce bioplynu na 

3,2 mN
3
·m

-3
·d

-1
 a ranní obsah methanu na 51 % obj. Poměr FOS/TAC vzrostl na hodnotu 

2,01. Bylo nezbytné jeden den vynechat dávkování substrátu. Následující den ráno se vrátil 

obsah methanu nad 63 % obj. Pro následující 4 týdny bylo nutné dávkování substrátu snížit 

na 1,5 - 2,5 kg z důvodu velmi pomalu klesajícího poměru FOS/TAC při kolísající hodnotě 

pH mezi 7,3 - 7,5. Organické kyseliny stále inhibovaly proces, ale ranní obsah methanu 

dosahoval 60 - 70 % obj. V období 53. - 59. dne zkoušky byl dávkován o hmotnosti 0,1 kg 

do fermentoru přípravek podporující anaerobní proces BC PRO Start obsahující hlavně 

železo a další stopové prvky (Zn, Ni, Cu, Co, Mo). V následujícím týdnu se stav procesu 

významně nezměnil, proto bylo testováno vyšší dávkování substrátu, ale fermentor 

nedokázal zpracovávat více než 4 kg substrátu denně. Teprve 72. den procesu poměr 

FOS/TAC klesl pod hodnotu 1,0 a pH se pozvolna zvýšilo na 7,9. Obsah sušiny ve 

fermentoru se zvýšil z 11,2 na 12,9 % hm. Při nadále klesajícím poměru FOS/TAC až k 0,3 

bylo možno zpracovat 5,0 - 7,0 kg oplatků s týdenním navyšováním o cca 0,5 - 1 kg bez 

zavedení kodigesce. Měrná produkce bioplynu vyšší než 1,0 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
prokazovala, 

že jsou úspěšně zpracovávány akumulované meziprodukty z předcházejícího období. 

Okolo 100. dne zkoušky bylo dosaženo relativně stabilního stavu procesu při reakční 

sušině 14,5 % hm., poměru FOS/TAC 0,35 - 0,40, koncentraci organických kyselin 

0,011 kg·kg
-1

 vzorku a hodnotě pH 8,0.  

Po 100. dnu zkoušky bylo dávkování o některých víkendech vynecháno, protože 

nebylo možno zajistit obsluhu fermentoru a docházelo tak k občasnému poklesu aktivity 

anaerobní biomasy. Zároveň byla ověřena odolnost systému vůči kolísání zatížení, 

kdy docházelo k náhlým přetížením procesu v pátečních intervalech a následným 

víkendovým přerušením krmných dávek substrátu. Při postupném zvyšování hmotnosti 
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krmné dávky substrátu docházelo ke zvyšování zatížení fermentoru organickými látkami 

a snižování hydraulické doby zdržení. Když měrná produkce bioplynu z krmné dávky 

oplatků klesla pod 0,7 mN
3
·kg

-1
·d

-1
, nebo naopak se zvýšil poměr FOS/TAC, 

bylo přistoupeno ke snížení hmotnosti krmné dávky a tím došlo k poklesu zatížení 

fermentoru. Po odeznění ukazatelů přetížení byly krmné dávky substrátu opět navyšovány. 

Z celkového pohledu byla činěna snaha o intenzifikaci produkce bioplynu/methanu 

při minimální denní produkci digestátu. 

Následující páteční 101. den procesu byla celková krmná dávka zvýšena ze 7,0 kg na 

10, 0 kg z důvodu následné víkendové absence substrátu. Ve fermentoru došlo k šokovému 

přetížení procesu, které bylo zdárně překonáno s pomocí dvou volných dnů. Hned 

v pondělí bylo nadávkováno stejné celkové množství substrátu. Nicméně očekáváný 

výsledek produkce bioplynu nebyl tak ohromující jako po pátečním dávkování oplatků. 

Došlo k poklesu produkce suchého bioplynu z 10,51 mN
3
 na 3,54 mN

3
 a ranního obsahu 

methanu z 66,5 % obj. na 57,2 % obj. Stabilní hodnota pH se pohybovala v rozmezí 7,97 - 

8,07. Důsledkem snížení produkce bioplynu/methanu mohl být projev zvýšené inhibice 

organických kyselin (0,011 kg·kg
-1

 vzorku), který je přítomný v procesu už několik týdnů, 

se současným snížením aktivity anaerobní biomasy, poměr FOS/TAC se pohyboval ve 

stabilní mezi pod 0,5. Jelikož nejvyšší únosné zatížení (dávkování 10,0 kg) proces nebyl 

schopen zpracovat, byl učiněn návrat k ustálenému dávkování substrátu z předcházejícího 

týdne při celkové denní dávce 6,5 - 7,0 kg až do 120. dne procesu s výpadkem jedné 

soboty. V tomto období fermentor zpracovával průměrné množství 6,4 kg odpadní 

oplatkové hmoty při průměrné produkci suchého bioplynu 4,72 mN
3
.d

-1
 s průměrným 

obsahem methanu 54,4 % obj. Ve fermentoru došlo k navýšení celkovému obsahu sušiny 

z 15,1 % hm. na 16, 35 % hm., ale při současné zvýšení poměru FOS/TAC z 0,45 na 1,04. 

Hodnota pH se pohybovala stabilně v rozmezí 7,81 - 7,97. I když poměr FOS/TAC 

naznačoval přetížení systému, tak produkce bioplynu a methanu nebyla zatím ovlivněna.  

Od 122. dne do 136. dne byl proces převeden na období dávkování vstupní směsi 

odpadní oplatkové hmoty naředěné 1:1 s vodou. Cílem tohoto období bylo zvýšení výkonu 

procesu při současném snížení hydraulické doby zdržení. Z počátku bylo zvoleno mírnější 

dávkování vstupní směsi (7,0 kg oplatků se 7,0 kg vody) z důvodu přetrvávajícímu 

vysokému poměru FOS/TAC nad 1,4. Po třech dnech bylo zvýšeno celkové denní 

dávkování o 1,0 kg oplatků a zároveň o 1,0 kg vody. Do 129. dne se produkce bioplynu 

nijak výrazně nezvýšila nad průměrných 5,1  mN
3
.d

-1
 s průměrným obsahem methanu 

54,3 % obj. K navyšování hodnoty došlo pouze u poměru FOS/TAC k nadlimitnímu číslu 

1,5. Současně docházelo k razantnímu poklesu pH na 7,45. Hodnoty ukazatelů naznačují 

brzký kolaps sytému. Proto bylo ještě nadávkováno ve množství 0,05 kg přípravku 

BC PRO Start podporující anaerobní proces v denním intervalu po dobu jednoho týdne. 

I při současném snížení množství dávkované vstupní směsi (5,0 - 6,0 kg oplatků s 5,0 - 6,0 

kg vody) v následujících dnech byla zaznamenána stále klesající hodnota pH až k 7,09 

a nadále zvyšující se poměr FOS/TAC k nadlimitně alarmující hodnotě 2,12. 
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Což mělo posléze za následek i klesající produkci bioplynu (k 3,0 mN
3
) při současném 

poklesu methanu (k 1,51 mN
3
). Obsah sušiny ve fermentoru vstoupl na 17,3 % hm. 

S výsledků je jasné, že s 50 % přídavkem vody k 6,0 - 8,0 kg oplatků dochází k nárůstu 

velkého množství organických kyselin a postupnému kolapsu systému. Proces tedy nelze 

při takto vysokém obsahu sušiny vést s dávkováním vstupní směsi naředěné vodou. 

V následujícím týdnu od 137. dne probíhala stabilizace procesu bez dalšího 

dávkování oplatků. Postupným snižováním poměru FOS/TAC a navyšováním hodnoty pH 

byly vedeny následující dny stabilizace procesu při dávkování velmi malého množství 

oplatků (0,5 - 1,0 kg), kdy produkce suchého bioplynu se pohybovala těsně pod 1,0 mN
3
 

s průměrným obsahem methanu 51,5 % obj.  

Od 154. dne byla se stoupající produkci bioplynu nad 1,0 mN
3 

postupně navyšována 

celková denní krmná dávka od 1,2 kg po menších množstvích v rozmezí 0,2 - 0,3 kg. 

Současně bylo zopakováno dávkování 0,05 kg přípravku BC PRO Start s denním 

intervalem po dobu jednoho týdne. Zvyšování celkové denní dávky (4,6 kg substrátu) 

probíhalo až do 173. dne, kdy produkce suchého bioplynu vzrostla na 4,02 mN
3
 s denním 

obsahem methanu 59,9 % obj. Došlo k poklesu obsahu celkové sušiny na 15,0 % hm. 

a významnému poklesu poměru FOS/TAC na 0,6. Hodnota pH byla stabilní 8,25. V tomto 

období byla zjištěna optimální krmná dávka oplatků mezi 4,0 - 5,0 kg, která byla následně 

krmena od 174. dne. 

V období od 174. dne do konce zkoušky činila průměrná denní dávka odpadní 

opatkové hmoty 4,6 kg. Po výrazném přetížení byl proces opět ustálen na průměrnou 

produkci bioplynu nad 3,0 mN
3
.d

-1
 s průměrným denním obsahem methanu 54 % obj. 

Hodnoty pH (8,2) a FOS/TAC (pod 0,5) byly stabilní. Obsah celkové sušiny v digestátu 

byl postupně opět navýšen až na 15,0 % hm. 

V tabulce č. 41 jsou uvedeny parametry digestátu, kdy reakční sušina dosáhla 

průměrné hodnoty 13,43 % hm s průměrným pH 7,78. 

Tabulka č. 41: Parametry digestátu (5. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Digestát 7,78 13,43 10,21 75,41 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Při semikontinuálním režimu činila průměrná denní dávka odpadní oplatkové hmoty 

a oplatků Opavia 4,59 kg. Během 203 dnů procesu (viz tabulky č. 42 - 43) bylo získáno 

celkem 655,0 mN
3
 bioplynu z celkového zpracování 932,1 kg substrátu. Denní produkce 

digestátu byla cca 0,45 kg. Průměrné zatížení fermentoru bylo 8,23 kgVS.m
-3

.d
-1

. 

Hydraulická doba zdržení vycházela průměrně 148 dnů. Průměrná denní produkce suchého 

bioplynu činila 3,227 mN
3
·d

-1
 a průměrná denní produkce methanu činila 1,778 mN

3
·d

-1
. 
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Intenzita produkce bioplynu dosáhla maximálně 6,44 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému 

reakčnímu objemu 0,500 m
3
, respektive 0,0048 mN

3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita 

produkce methanu byla 3,55 mN
3
·m

-3
·d

-1 
vzhledem k činnému reakčnímu objemu, 

respektive 0,0026 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Obsah methanu v bioplynu činil 55,1 % 

obj. Měrná produkce bioplynu byla 0,703 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 

0,772 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině (TS při 105 °C) a 0,783 mN

3
·kgVS

-1
 

k přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 550°C). Měrná produkce methanu vyšla 

0,387 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,425 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině 

a 0,431 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině. Průběh zapracování modelu je doložen 

v grafu na obrázku č. 59. Zobrazena je fermentační teplota, celkový obsah sušiny vsázky, 

ztráta žíháním digestátu při 550 °C, poměr FOS/TAC, denní produkce suchého bioplynu 

a průměrný obsah methanu. 

 

Obrázek č. 59:  Vysokosušinová digesce odpadní oplatkové hmoty Opavia 

 

Tabulka č. 42: Produkce bioplynu při semikontinuálním režimu (5. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

203 655,0 3,227 6,44 0,0048 0,703 0,772 0,783 55,1 
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Tabulka č. 43: Produkce methanu při semikontinuálním režimu (5. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

203 1,778 3,55 0,0026 0,387 0,425 0,431 

 

Dílčí závěr 

Pátou modelovou zkouškou byly ověřeny výsledky čtvrté modelové zkoušky. 

Na vylepšeném konstrukčním modelovém fermentoru byla provedena vysokosušinová 

anaerobní digesce odpadní oplatkové hmoty při reakční sušině 10 - 15 % hm. Cíl byl 

splněn, když byla nalezena optimální denní krmná dávka. Dosažené výsledky jsou natolik 

příznivé, že tento modelový proces bude odzkoušen na připravované poloprovozní 

jednotce. 

6.7 Vysokosušinová anaerobní kodigesce zemědělských substrátů 

a šrotu zrna tritikále ozimého Agostino 

V šesté modelové zkoušce byla znovu ověřena schůdnost diskontinuální 

vysokosušinové anaerobní digesce tuhé hmoty v plynotěsném vaku. Zkouška 

proběhla s běžně používanou vsázkou z klasické “garážové“ bioplynové stanice Šumperk - 

Temenice. Důraz byl kladen na intenzivní recirkulaci procesní tekutiny (perkolátu) 

v souladu s doporučeními technologie BIOFERM GmbH. Z předchozích zkušeností, 

kdy u druhé modelové zkoušky nebyla dostatečná recirkulace perkolátu, byl modelový vak 

upraven tak, aby nedocházelo k ucpávání a zanášení zpětných ventilů, trubek, trysek 

a veškerých přechodů hadic pro rozstřik perkolátu kousky kukuřice. V druhé části byla 

modelová zkouška převedena na semikontinuální vysokosušinovou anaerobní digesci 

zemědělského substrátu - šrotu zrna tritikále ozimého Agostino. Cílem bylo postupné 

navyšování reakční sušiny ve vaku zvyšováním objemu jednotlivých dávek substrátu. 

Modelový fermentor 

Obslužné čelo fermentoru bylo vyrobeno z propylenu s tloušťkou 0,006 m 

a s krátkým válcovým nástavcem a jímačem bioplynu shodných rozměrů jako 

při 5. modelové zkoušce (viz oddíl 6.6) Jelikož se u vysokosušinové tuhé vsázky 

nepředpokládalo prasknutí vaku, bylo využito jednoho silážního vaku, který byl ručně 

naplněn. Fermentační vak byl uzavřen do boxu z pěnového polystyrenu (0,1 m), kterým 

byl simulován tepelně izolovaný ocelový kontejner. Celkový objem fermentačního vaku 

0,7 m
3
 (při průměru 0,5 m a délce cca 3,5 m) poskytl činný reakční objem cca 0,42 m

3
 pro 

400 kg vsázky. Fermentační vak byl doplněn dvěma nezávislými kapalinovými uzávěry, 

které chránily vak proti roztržení. Pomocí vřetenového čerpadla SIGMA 1 byl načerpán 
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do vaku perkolát (procesní tekutina s přibližně 3,9 % celkové sušiny). Perkolát prošel 

dvěma děrovanými hadicemi DN15 a skropil tuhou vsázku. Před vstupem do čerpadla byly 

z perkolátu odfiltrovány hrubé částice přes textilní filtr. V průběhu modelové zkoušky 

perkolát průběžně protékal vsázkou ke dnu vaku do dvou drenážních hadic DN100. 

Perkolát byl čerpadlem 1 - 3x denně odčerpán a děrovanými hadicemi opět rozstříknut 

shora na vsázku. Na rozdíl od druhé modelové zkoušky nebyl perkolát v zásobním 

množství uskladňován v samostatném zásobníku, ale byl pouze recirkulován. Fermentační 

teplota vaku byla nastavena na 40 ± 1 °C. Na obrázku č. 60 je znázorněn modelový 

fermentační vak při šesté modelové zkoušce. 

 

Obrázek č. 60: Fermentační vak při 6. modelové zkoušce 

Vstupní směs 

Modelový fermentor byl naplněn vstupní směsí dovezenou v týž den z bioplynové 

stanice Šumperk - Temenice (60 % hm. digestát a 40 % směsný čerstvý substrát). 

Dovezeno bylo rovněž 100 kg perkolátu (procesní tekutiny) z BPS Šumperk. 

Vysokosušinový digestát pocházel z předcházejícího cyklu fermentační komory. Složení 

směsného (čerstvého) substrátu (dle informací BPS Šumperk) je uvedeno v následující 

tabulce č. 44 a složení vstupní směsi znázorňuje tabulka č. 45. Celková hmotnost vsázky 

byla 300 kg. Po načerpání perkolátu vzrostla hmotnost vsázky na 400 kg. V tabulce č. 46 

jsou uvedeny parametry vstupní směsi, směsného substrátu, digestátu a perkolátu. 

Tabulka č. 44: Složení směsného substrátu (6. modelová zkouška) 

Substrát Jednotka Podíl ve složení 

Kukuřičná siláž % hm. 37,6 

Travní senáž % hm. 12,9 

GPS tritikále/oves % hm. 16,2 

Hovězí hnůj % hm. 33,3 

Tabulka č. 45: Složení vstupní směsi (6. modelová zkouška) 

Substrát Jednotka Podíl ve složení 

Kukuřičná siláž % hm. 11,3 

Travní senáž % hm. 3,9 

GPS tritikále/oves % hm. 4,8 

Hovězí hnůj % hm. 10,0 

Vysokosušinový digestát % hm. 45,0 

Perkolát % hm. 25,0 
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Tabulka č. 46: Parametry vstupní směsi (6. modelová zkouška) 

  

pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Vstupní směs 7,2 20,0 16,0 80,0 

Směsný substrát 7,2 22,9 20,2 88,0 

Vysokosušinový digestát 7,8 21,0 13,5 75,0 

Perkolát 7,9 3,9 2,6 67,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Diskontinuální režim 

Model byl úspěšně zapracován na počáteční vysokosušinovou vsázku tvořenou 

ze 120 kg směšného substrátu, 180 kg digestátu a 100 kg perkolátu. Teoretické zatížení 

fermentoru činilo 128 kgVS·m
-3

, což představuje teoreticky průměrné denní zatížení 

9,1 kgVS·m
-3

·d
-1

. 

Během cca 3 dní byl plně nastartován proces methanogeneze. Produkce bioplynu 

byla nejvyšší druhý den (1,68 mN
3
·d

-1
) a od tohoto dne začala produkce bioplynu postupně 

klesat. 14. den byla produkce pouhých 0,36 mN
3
·d

-1
. Po celých 14 dní byla prováděna 

intenzivní perkolace 1 - 3x denně. Díky dostatečnému množství perkolátu odtečeného 

z vaku bylo rozhodnuto, převést proces na semikontinuální při denním dávkování šrotu 

zrna tritikále Agostino. 

Během 14 dnů procesu (viz tabulky č. 47 - 48) bylo získáno celkem 13,98 mN
3
 

bioplynu. Teoretické zatížení fermentoru bylo 152,0 kgVS·m
-3

, respektive průměrné 

10,86 kgVS·m
-3

·d
-1

. Průměrná denní produkce suchého bioplynu činila 0,998 mN
3
·d

-1
 

a průměrná denní produkce methanu činila 0,510 mN
3
·d

-1
. Intenzita produkce bioplynu 

dosáhla maximálně 2,37 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému reakčnímu objemu (0,42 m

3
), 

respektive 0,0025 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 

1,21 mN
3
·m

-3
·d

-1 
vzhledem k činnému reakčnímu objemu, respektive 0,0013 mN

3
·kg

-1
·d

-1 

ze vstupní směsi. Obsah methanu v bioplynu činil 51 % obj. Měrná produkce bioplynu 

byla 0,035 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,175 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové 

sušině (TS při 105 °C) a 0,218 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 

550°C). Měrná produkce methanu vyšla 0,018 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 

0,089 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině a 0,111 mN

3
·kgVS

-1
 k přivedené organické 

sušině. Průběh zapracování modelu je doložen v grafu na obrázku č. 61. V tabulce č. 49 

jsou uvedeny parametry digestátu. 

Tabulka č. 47: Produkce bioplynu při diskontinuálním režimu (6. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

14 13,98 0,998 2,37 0,0025 0,035 0,175 0,218 51 
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Tabulka č. 48: Produkce methanu při diskontinuálním režimu (6. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

14 0,510 1,21 0,0013 0,018 0,089 0,111 

 

 

Obrázek č. 61:  Vysokosušinová digesce substrátů dle BPS Šumperk - Temenice 

Tabulka č. 49: Parametry digestátu (6. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Digestát 7,8 18,0 13,5 75,0 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Semikontinuální režim 

Od 15. dne zkoušky byl proces veden v semikontinuálním režimu. Denně byl 

(za daných podmínek) do téměř odplyněné netekuté vsázky dávkován snadno rozložitelný 

substrát vyznačující se velmi vysokou měrnou produkcí bioplynu/methanu. Tímto 

substrátem byl obilný šrot zrna tritikále Agostino. Denní dávka šrotu byla ručně 

rozmíchána ve větším množství perkolátu odpuštěného z fermentačního vaku 

do homogenizační nádoby. V tabulce č. 50 jsou uvedeny parametry sypké vstupní směsi 

a digestátu. 
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Tabulka č. 50: Parametry obilného šrotu zrna a digestátu (6. modelová zkouška) 

 
pH TS VS VSTS 

- % hm. vzorku % hm. vzorku % hm. sušiny 

Obilný šrot zrna tritikále Agostino  - 86,3 84,5 97,9 

Digestát 7,8 10,7 8,1 74,4 

Poznámka: Obsah organické sušiny (VS) byl stanoven jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C. Jedná se o průměrné výsledky analýz 

provedených na CET. 

Během prvních 19 dnů zkoušky byly po menších množstvích (0,30 - 0,80 kg) 

navyšovány krmné dávky obilného šrotu. V období 20. - 54. dne byla denní dávka 

navyšována až k 4 kg šrotu za den a celkem již bylo zpracováno 47,35 kg šrotu. Produkce 

bioplynu pozvolna narůstala a proces byl veden dál se zvyšujícími se krmnými dávkami. 

Od 55. dne, kromě ranní a polední dávky, byla přidána i odpolední dávka a celkový krmný 

objem byl navýšen až k 7,0 kg za den.  

V pátek, 65. den procesu, bylo nadávkováno celkem 9,0 kg šrotu (téměř o 30 % vyšší 

dávka než v předchozích dnech) z důvodů vynechání krmení během následujícího víkendu. 

Do pondělního rána bylo vyprodukováno celkem 8,3 mN
3
 bioplynu a ranní methan dosáhl 

58,8 % obj. Hodnota pH byla ustálena na 7,8. Poměr FOS/TAC se během víkendu propadl 

z 0,22 pod 0,16 a pozvolna se vrátil na 0,19. Ačkoli byla naměřena vysoká koncentrace 

kyselin v digestátu (téměř 4,0 g·kg
-1

), která již je přítomná několik týdnů, tak je zřejmé, 

že systém zvládl páteční výrazné přetížení na výbornou s pomocí 2 dnů bez dávkování. 

Pravděpodobně by stačil pouze jeden den bez dávkování.  

Po víkendovém propadu produkce bylo v pondělí dávkováno celkem 10 kg šrotu a do 

úterý bylo vyprodukováno 3,72 mN
3
 bioplynu při ranním methanu 53,8 % obj. Hodnota pH 

se držela na stabilních 7,8. Od úterý, 69. dne procesu, činila průměrná denní dávka 6,64 kg 

šrotu a do 97. dne bylo celkem nadávkováno 192,5 kg obilného šrotu.  

Od 98. dne do konce zkoušky (170. den procesu) byla snížena průměrná denní dávka 

šrotu na 5,16 kg, neboť průměrný poměr FOS/TAC se pohyboval na 0,74. Maximální 

horní hranice by neměla být vyšší než 0,5 pro optimální průběh anaerobního procesu.  

Za celý semikontinuální režim činila průměrná denní dávka šrotu zrna tritikále 

Agostino 4,48 kg. Obsah reakční sušiny v digestátu se podařil navýšit na 15,5 % hm. 

Během 156 dnů procesu (viz tabulky č. 51 - 52) bylo získáno celkem 460,31 mN
3
 bioplynu 

z celkového zpracování 699,4 kg šrotu. Denní produkce digestátu byla cca 0,50 kg. 

Průměrné zatížení fermentoru bylo 7,58 kgVS·m
-3

·d
-1

. Hydraulická doba zdržení vycházela 

průměrně 151 dnů. Průměrná denní produkce suchého bioplynu činila 2,951 mN
3
·d

-1
 

a průměrná denní produkce methanu činila 1,519 mN
3
·d

-1
. Intenzita produkce bioplynu 

dosáhla maximálně 5,90 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému reakčnímu objemu 0,500 m

3
, 

respektive 0,0042 mN
3
·kg

-1
·d

-1 
ze vstupní směsi. Intenzita produkce methanu byla 

3,04 mN
3
·m

-3
·d

-1 
vzhledem k činnému reakčnímu objemu, respektive 0,0022 mN

3
·kg

-1
·d

-1 

ze vstupní směsi. Obsah methanu v bioplynu činil 51,5 % obj. Měrná produkce bioplynu 
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byla 0,658 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 0,763 mN

3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové 

sušině (TS při 105 °C) a 0,779 mN
3
·kgVS

-1
 k přivedené organické sušině (ztráta žíháním při 

550°C). Měrná produkce methanu vyšla 0,339 mN
3
·kg

-1
 k přivedené vstupní směsi, 

0,392 mN
3
·kgTS

-1
 k přivedené celkové sušině a 0,401 mN

3
·kgVS

-1
 k přivedené organické 

sušině. Průběh zapracování modelu je doložen v grafu na obrázku č. 62. Zobrazena je 

fermentační teplota, celkový obsah sušiny vsázky, ztráta žíháním digestátu při 550 °C, 

poměr FOS/TAC, denní produkce suchého bioplynu a průměrný obsah methanu. 

Propady křivek v produkci bioplynu znamenají dny bez dávkování (31., 39., 45., 66., 67., 

80., 94., 110., 140. a 147. den). 

Tabulka č. 51: Produkce bioplynu při semikontinuálním režimu (6. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE BIOPLYNU 
CH4 

Počet dnů BNcelková BN Br Bi Bm BTS BVS 

[den] [mN
3] [mN

3·d-1] [mN
3·m3·d-1] [mN

3·kg-1·d-1] [mN
3·kg-1] [mN

3·kgTS
-1] [mN

3·kgVS
-1] % 

156 460,31 2,951 5,90 0,0042 0,658 0,763 0,779 51,5 

Tabulka č. 52: Produkce methanu při semikontinuálním režimu (6. modelová zkouška) 

PROCES PRODUKCE METHANU 

Počet dnů MN Mr Mi Mm MTS MVS 

[den] [mN
3·d-1] [mN

3·m3·d-1] [mN
3·kg-1·d-1] [mN

3·kg-1] [mN
3·kgTS

-1] [mN
3·kgVS

-1] 

156 1,519 3,04 0,0022 0,339 0,392 0,401 

 

 

Obrázek č. 62:  Vysokosušinová digesce obilného šrotu 
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Dílčí závěr 

S danou vsázkou a hlavně konfigurací fermentoru zřejmě nebude možné dosáhnout 

tří až čtyřtýdenní produkce bioplynu, která připadá v úvahu v garážových technologiích 

vysokosušinové digesce. Ovšem dle našich informací i v bioplynové stanici Šumperk 

aktuálně vyměňují vsázku komor maximálně po třech týdnech. Provoz této technologie 

může být rentabilnější v semikontinuálním režimu.  
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7 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

7.1 Analyzované substráty 

Po vymezení kritických hodnot parametrů (reakční podmínky a materiálové faktory) 

nezbytných pro efektivně vedený proces byly vybrány substráty na základě vhodnosti 

a dostupnosti v Moravskoslezském kraji. Co se týče používání jednotlivých zemědělských 

substrátů, tak je stav takový, že největší podíl ve využívání na bioplynových stanicích mají 

statkové kejdy, cíleně pěstovaná biomasa (kukuřice, tritikále) a zbytky biomasy nevhodné 

ke zkrmení (siláže, senáže). Díky tomu, že se využije vysokosušinový princip anaerobní 

digesce, budou moci být ještě zpracovány potravinářské substráty, kterých je na trhu 

přebytek (např. několik desítek tun ročně vzniká v cukrovinkách).  

V další části práce byly provedeny a hodnoceny analytické práce 11 vybraných 

substrátů pro zplyňování a u každé z nich bylo měřeno 39 parametrů. Výsledky analýz 

jednotlivých substrátů jsou uvedeny v tabulce č. 53. Analýzy provedla a vyhodnotila 

externí Laboratoř Morava. U hovězí kejdy se jedná o průměrnou hodnotu několika desítek 

vzorků. U ostatních substrátů je hodnota vztažena k jednomu vzorku. Kompletní protokoly 

o laboratorních rozborech testovaných substrátů ze zemědělského a potravinářského 

průmyslu jsou uvedeny v Příloze A a originály jsou uloženy v Centru environmentálních 

technologií 9350. 

Z pohledu optimálního výtěžku bioplynu při vysokosušinové anaerobní digesce 

je nejdůležitější obsah organické sušiny, která je nejvyšší u substrátu biskvitové moučky 

EKPO-EB (98,5 % hm.) a odpadní oplatkové hmoty (98,5 % hm.). Naopak nejmenší je 

u hovězí kejdy (82,6 % hm.) a slamnatého hovězího hnoje (79,3 % hm.), protože se jedná 

o substráty, které jsou již částečně odplyněny a z části i znečištěny. Druhým 

nejdůležitějším parametrem je obsah škrobu, kde nejvyšší obsah má šrot zrna tritikále 

(64,8 %), biskvitová moučka EKPO-EB (44,4 %) a odpadní oplatková hmota (40, 8 %). 

Dalším důležitým parametrem je obsah lipidů, který je u odpadní oplatkové hmoty nejvyšší 

(20,67 % hm.) a naopak u šrotu zrna tritikále nejmenší (1,79 % hm.). Třetím důležitým 

parametrem je obsah vlákniny. Čím je tento obsah menší, tím je produkce digestátu menší. 

Nejmenší obsah vlákniny byl naměřen u biskvitové moučky EKPO-EB (1,01 % hm.) 

a u obilného šrotu zrna tritikále (2,43 % hm.) a nejvyšší je u slamnatého hovězího hnoje 

(43,1 % hm.), díky velkému obsahovému procentu slámy. 

Mezi významné parametry patří také poměr C:N. Optimální hodnoty v rozmezí 20 - 

30:1 byly naměřeny a vypočítány u slamnatého hovězího hnoje (20,5:1), kukuřičné siláže 

(30,7:1) a bioodpadu z třídění ovoce a zeleniny (29,6:1). Nejnižší poměr C:N byl stanoven 

u hovězí kejdy (8,1:1). Velký obsah celkového dusíku není vhodný z hlediska tvorby 

vysoké koncentrace amoniaku, která může mít ve vysokém obsahu inhibiční vliv. 
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A naopak nejvyšší poměr byl u odpadní oplatkové hmoty (40,3:1), kde bylo nedostatek 

dusíku, který může mít za následek zpomalení růstu bakterií a tím i produkci bioplynu.  

Tabulka č. 53: Parametry substrátů 

Parametr 
Hovězí 

kejda 

Slamnatý 

hovězí hnůj 

Siláž 

tritikále  

Kukuřičná 

siláž  

Šrot 

zrna 

tritikále  

Bioodpad z 

ovoce a 

zeleniny 

EKPO-EB 

Odpadní 

oplatková 

hmota 

Sušina celková 8,17 19,0 48,1 27,9 85,7 10,7 91,7 94,1 

Spalitelné látky 82,6 79,3 96,4 94,9 97,3 92,7 98,5 98,5 

Celkový organický uhlík 40,2 38,0 45,4 44,8 45,3 40,8 50,0 54,5 

Celkový uhlík 40,9 39,6 45,4 44,8 45,3 40,8 50,0 54,5 

pH (H2O) 7,81 - 4,05 3,75 4,84 3,80 5,60 - 

Sacharidy 0,14 - 1,59 - - 4,48 18,9 - 

Lipidy 2,14 7,6 2,07 3,50 1,79 2,08 14,0 20,67 

Škrob 0,81 0,84 13,8 23,8 64,8 1,58 44,4 40,8 

Vláknina hrubá 17,2 43,1 24,01 24,82 2,43 12,86 1,01 6,20 

Dusík celkový 4,80 1,93 1,33 1,46 1,43 1,38 1,32 1,35 

Dusík amoniakální 12 900 3 510 1 390 1 230 468 3 270 583 411 

Dusík dusičnanový 632 1 300 74,2 68,9 24,6 253 20,0 52,6 

Fosfor 6,25 4,77 1,74 2,56 3,41 1,80 1,41 1,32 

Vápník 24,1 21,8 2,81 2,56 1,36 4,86 1,45 1,37 

Draslík 20,6 22,5 9,57 11,2 5,12 21,3 2,36 2,74 

Hořčík 7,47 8,38 1,33 1,25 1,59 1,59 1,17 0,66 

Síra celková 3,24 3,55 1,00 0,67 0,74 1,36 0,59 0,64 

Kadmium 0,20 0,60 0,66 0,92 1,02 1,10 < 0,10 < 0,10 

Olovo < 2,50 14,5 < 2,50 < 2,50 2,68 < 2,50 6,44 14,2 

Rtuť 0,022 0,054 0,010 0,011 0,006 0,008 0,005 0,004 

Arsen < 0,50 1,43 < 0,50 1,15 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,54 

Chrom 14,9 18,1 < 2,50 10,6 8,86 5,66 < 2,50 11,5 

Měď 611 85,5 9,54 5,03 6,98 17,6 4,07 3,36 

Molybden 2,61 0,87 0,60 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 

Nikl 9,43 14,0 < 2,50 4,13 < 2,50 5,04 3,70 < 2,50 

Zinek 338 353 42,9 40,2 54,3 14,3 12,0 19,2 

Železo - 2 570 - - - 3 360 - 319 

Kyselina octová < 100 < 100 10 700 14 100 2 300 842 1 220 743 

Kyselina propionová < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina máselná < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina (izo)valerová < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina mléčná 387 < 100 26 300 13 100 7 300 < 100 4 700 < 100 

Celkový počet 

mikroorganismů 
3·107 1,3·107 4,1·102 3,4·105 1,98·107 3,2·105 7,5·104 - 

Termof. mikroorganismy 9,6·106 - 1,7·102 2,7·105 3,5·105 5·103 1,6·104 - 

Mezofilní mikroorganismy 3,6·107 5,2·105 5,8·102 6,2·105 6·106 1,7·105 1,4·104 - 

Psychr. mikroorganismy 3,1·107 1,4·107 6,1·102 1,29·105 1,41·106 8,7·104 1,5·105 - 

Enterokoky 1,04·107 1,1·105 < 5·101 < 5·101 8,1·104 < 5·101 < 5·101 - 

Termotoler. kolif. bakterie 3,3·106 4·104 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 - 

Salmonela negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní - 

Poznámka: U hovězí kejdy se jedná o průměrnou hodnotu několika desítek vzorků. U ostatních substrátů je hodnota vztažená k jednomu 

vzorku. Analýzy substrátů provedla Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka - Butovice. 

Naopak velmi problémové jsou vždy obsahy Enterokoků, Termotolerantních 

koliformních bakterií a Salmonely v konečných digestátech. S pomocí anaerobního procesu 

jsou tyto indikátorové mikroorganismy redukovány. Povolený obsah těchto bakterií pod 

5·10
1
 KTJ v 1 g původního vzorku a negativního obsahu Salmonely je stanoven dle 
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vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4]. 

Důležité je, aby obsah těchto indikátorů byl co nejnižší již v substrátech. V nejpočetnější 

míře byly tyto mikroorganismy zaznamenány u hovězího slamnatého hnoje (1,1·10
5
; 

4·10
4
) a hovězí kejdy (1,04·10

7
; 3,3·10

6
).  

U vybraných substrátů byly ověřeny praktické výtěžky bioplynu/methanu při nízké 

a vysoké sušině. Zjištěné výsledky ověřily vhodnost testovaných substrátů pro využití 

v plynotěsném vaku. 

7.2 Výtěžky bioplynu/methanu z nízkosušinových anaerobních 

digescí na malých fyzikálních modelech 

Provedeny byly 4 modelové laboratorní zkoušky (každá rozdělena do 3 samostatně 

hodnocených období) na jednoduchých míchaných fermentorech o objemu 0,060 m
3
, které 

sloužily k získání poznatků o měrných výtěžcích produkcí bioplynu/methanu čtyř různých 

substrátů. Těmito substráty byly kukuřičná siláž, siláž tritikále, biskvitová moučka EKPO-

EB a bioodpad při třídění ovoce a zeleniny. 

Při 40 dnů trvajících semikontinuálních kodigescích testovaných substrátů s hovězí 

kejdou za dosti nízkého zatížení 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a při relativně dlouhé době zdržení cca 

90 dnů se nemohly významněji projevit rozdíly mezi siláží kukuřice, siláží tritikále, 

bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB nebo bioodpadem při třídění ovoce 

a zeleniny, neboť převážná část organické sušiny pocházela z hovězí kejdy. Při všech 

čtyřech zkouškách byla naměřena dosti podobná měrná produkce bioplynu ze vstupní 

směsi (0,052 až 0,061 mN
3
·kg

-1
) při současné měrné produkci methanu (0,315 až 

0,431 mN
3
·kgVS

-1
). Nejvyšší hodnota měrné produkce bioplynu odpovídá moučce EKPO-

EB, nejvyšší hodnotu měrné produkce methanu má bioodpad z ovoce a zeleniny a nejnižší 

hodnoty produkce bioplynu i methanu patří siláži tritikále.  

Při návazné 42 dnů trvající semikontinuální digesci samotných substrátů (bez hovězí 

kejdy) při zatížení rovněž 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

 a velmi dlouhé době zdržení se již projevily 

rozdíly v kvalitě substrátů. Z tří testovaných substrátů (nezahrnuje bioodpad z ovoce 

a zeleniny) má skutečně biskvitová moučka EKPO-EB nejvyšší měrnou produkci bioplynu 

(zde naměřeno 0,716 mN
3
·kg

-1
) a nejvyšší měrnou produkci methanu z organické sušiny 

(zde naměřeno 0,431 mN
3
·kgVS

-1
), neboť obsahuje nejvíce anaerobně rozložitelné 

organické sušiny.  

V nejdůležitějším, závěrečném období testů bylo prokázáno při době zdržení 

cca 90 dnů a zatížení cca 1,0 kgVS·m
-3

·d
-1

, že ze čtyř testovaných substrátů má největší 

měrnou produkci bioplynu (0,902 mN
3
·kg

-1
) a methanu (0,580 mN

3
·kgVS

-1
) biskvitová 

moučka EKPO-EB. Nejnižší měrnou produkci bioplynu má bioodpad z třídění ovoce 

a zeleniny (0,083 mN
3
·kg

-1
), následně siláž kukuřice (0,242 mN

3
·kg

-1
) a nakonec siláž 
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tritikále (0,361 mN
3
·kg

-1
). Nejnižší měrnou produkci methanu má siláž kukuřice 

(0,398 mN
3
·kgVS

-1
), následně siláž tritikále (0,442 mN

3
·kgVS

-1
) a nakonec bioodpad z třídění 

ovoce a zeleniny (0,537 mN
3
·kgVS

-1
). Získaná data byla použita při rozhodování o vhodné 

vsázce a možnosti kombinace testovaných substrátů do modelu bioplynového 

horizontálního fermentoru sestaveného z plynotěsného vaku. 

7.3 Výtěžky bioplynu/methanu z vysokosušinových anaerobních 

digescí na malých fyzikálních modelech 

Provedeny byly 4 modelové laboratorní zkoušky na jednoduchých nemíchaných 

fermentorech (každý o objemu 0,020 - 0,030 m
3
), které sloužily k získání základních 

praktických poznatků o vysokosušinové digesci čtyř různých substrátů. Těmito substráty 

byly šrot zrna tritikále, kukuřičná siláž, biskvitová moučka EKPO-EB a slamnatý hovězí 

hnůj. 

Jako hlavní problém u semikontinuální vysokosušinové anaerobní digesce šrotu zrna 

tritikále bylo zjištěno, že vsázka pastovité konzistence (zejména po dosažení reakční sušiny 

cca 20 % hm.) vmícháním dávky šrotu nakypřila během cca čtyř hodin na dvojnásobek až 

trojnásobek svého objemu a zaplnila tak celý objem fermentoru. Proto docházelo 

k ucpávání plynového výstupu a byla nutná zvýšená kontrola fermentoru (otevření 

a homogenizace vsázky). Poté již do druhého dne nikdy vsázka nenakypřila až k víku 

fermentoru. Vzhledem k inhibičním efektům, které negativně ovlivnily výtěžek 

bioplynu/methanu při vysoké sušině, bude vhodné vysokosušinovou digesci směsi 

obdobného složení vést v horizontálním vaku pouze do reakční sušiny cca 15 % hm., 

kdy lze ještě směs cirkulovat čerpadlem. 

Napěnění vsázky u semikontinuální vysokosušinové anaerobní digesce kukuřičné 

siláže nečinilo takové obtíže, jako v případě digesce šrotu zrna tritikále v předcházejícím 

testu, přesto není vsázka tohoto typu příliš vhodná pro semikontinuální digesci 

v horizontálním vakovém fermentoru. Již od sušiny cca 10 % hm. má tato vsázka převážně 

netekutou konzistenci, což neumožňuje cirkulaci ve vaku. Bylo by možno pouze 

recirkulovat perkolát (obohacený případně o tekuté substráty). 

Při semikontinuální vysokosušinové anaerobní digesci biskvitové moučky EKPO-EB 

se průměrně podařilo denně zpracovat velmi malé množství, protože při větších dávkách 

příliš převažovala acidifikace před methanogenezí. Ale pokud by proces běžel 

v modelovém horizontálním vaku o objemu 0,5 - 0,7 m
3
, činila by denní dávka biskvitové 

moučky EKPO-EB 1,675 - 2,345 kg. Moučka EKPO-EB jako vstupní surovina je velmi 

vhodná ke zpracování ve vaku (vzhledem k její dobré rozložitelnosti).  

Pro diskontinuálně pracující komorovou (garážovou) bioplynovou stanici, 

zpracovávající slamnatý hovězí hnůj, se jako optimální jeví doba zdržení 21 dnů, 
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což potvrdil i test diskontinuální vysokosušinové anaerobní digesce slamnatého hovězího 

hnoje. Po této době je nutné ⅓ až ½ vsázky obměnit čerstvým substrátem. Toto je 

v souladu s reálnými zkušenostmi z provozů komorových stanic, přestože je v těchto 

zařízeních prováděna pravidelná recirkulace perkolátu. Hnůj by byl vhodný substrát 

pro zpracování ve vaku. 

Provedené testy dostatečně prokázaly způsobilost všech čtyř substrátů k samostatné 

vysokosušinové digesci (bez kodigesce). Během 60 až 120 dnů zkoušek byly nalezeny 

vhodné reakční podmínky pro vysoký výtěžek bioplynu/methanu. Nejvyšší intenzity 

produkce bioplynu vyjádřené vzhledem k celkovému reakčnímu objemu fermentoru bylo 

dosaženo při digesci šrotu zrna tritikále (2,97 mN
3
·m

-3
·d

-1
). Naopak nejnižší 

intenzity produkce bioplynu bylo dosaženo při digesci slamnatého hovězího hnoje 

(0,55 mN
3
·m

-3
·d

-1
). Stejně tak nejvyšší intenzity produkce methanu, vyjádřené vzhledem 

k celkovému reakčnímu objemu fermentoru, bylo dosaženo při digesci šrotu zrna tritikále 

(1,36 mN
3
·m

-3
·d

-1
) a nejnižší intenzity produkce methanu bylo dosaženo při digesci 

slamnatého hovězího hnoje (0,27 mN
3
·m

-3
·d

-1
). 

7.4 Výtěžky bioplynu/methanu z modelových zkoušek v plynotěsném 

vaku 

V první modelové zkoušce ve vaku byly získány prvotní informace 

o vysokosušinové anaerobní digesci čerstvě posečené travní hmoty při sušině cca 20 % hm. 

Anaerobní proces se nepodařilo optimálně nastartovat díky nevhodně zvolené 

jednosložkové vsázce. Intenzita produkce bioplynu dosahovala hodnoty pouze 

0,26 mN
3
·m

3
·d

-1
. Nastartování procesu anaerobní digesce probíhá rychleji se vzrůstající 

produkci bioplynu, pokud je počáteční vsázka tvořena více substráty různého druhu 

(senáže, siláže, šroty, bioodpady), které se navzájem doplňují o potřebné mikroorganismy 

a živiny. Každý substrát má jinou dobu rychlosti rozkladu, díky které lze zajistit 

vyváženou produkci bioplynu s pomalu klesající tendencí po celou dobu diskontinuální 

zkoušky. Místo čerstvě posečené travní hmoty je vhodnější použít travní senáže a siláže 

s přídavkem alespoň 20 % hm. kukuřičné siláže. Dalšími vhodnými kosubstráty jsou 

odpady například z výroby cukrovinek nebo z potravinářského průmyslu se snadno 

hydrolyzovatelnými sacharidy. Nevhodně zvolen byl i podíl tekutého inokula, který by měl 

být minimálně 50 %. Pro zvýšení obsahu sušiny ve vstupní vsázce je vhodné využít jako 

inokulum netekutý digestát z boxové bioplynové stanice. Dobrým řešením mohlo být 

i použití hovězího hnoje (viz pododdíl 4.4.5), který jako samotný substrát dosáhl, po třech 

týdnech bez perkolace, intenzity produkce 0,95 mN
3
·m

3
·d

-1
 (vypočteno vzhledem 

k celkovému objemu fermentoru 0,030 m
3
). Tato hodnota produkce bioplynu odpovídá 

reálným zkušenostem z provozů komorových stanic s pravidelnou recirkulací perkolátu, 

kdy po třítýdenním cyklu dochází k obměně ⅓ až ½ vsázky čerstvým substrátem. 
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Jako inokulum by mohl být použit i separát digestátu, připravený z čerstvě dovezeného 

digestátu odstředěním tekutého podílu (viz pododdíl 4.4.3 a 4.4.4). První modelová 

zkouška taky ukázala, že tepelné ztráty z nedokonalého zajištění izolace od vnějšího 

prostředí jsou stále vysoké. Proto byla přijata opatření ke snížení těchto ztrát. Konstrukce 

rozvodů perkolátu byly vylepšeny pro provedení dlouhodobé (v řádu týdnů až měsíců) 

modelové zkoušky i se semikontinuálním režimem.  

Při druhé modelové zkoušce byla ověřena možnost, ve fermentačním vaku provést 

digesci vícesložkové vstupní směsi (siláží, senáží a hovězího hnoje), která je běžně 

využívána v komorových zemědělských bioplynových stanicích s vysokosušinovým 

procesem. V první fází zkouška probíhala v diskontinuálním režimu. Vzhledem 

k hmotnosti čerstvého substrátu, která tvoří pouze ⅓ vsázky, byla intenzita produkce 

bioplynu přepočtena na čerstvý substrát s výsledkem 0,0036 mN
3
·kg

-1
·d

-1
. Hoffmann a kol. 

[134] uvádí, že při vysokosušinové digesci lze snadno dosáhnout průměrné intenzity 

produkce bioplynu ze substrátu 0,002 - 0,004 mN
3
·kg

-1
·d

-1
. Při výrazném zlepšení celé 

technologie nelze předpokládat vyšší průměrnou intenzitu produkce bioplynu než 0,005 - 

0,006 mN
3
·kg

-1
·d

-1
 z čerstvého substrátu tvořeného směsí zemědělských odpadů. Bylo 

ověřeno, že digesce netekuté vsázky dle klasické receptury pro vysokosušinovou digesci 

typu BIOFERM je ve vaku schůdná, ale je nutno zajistit spolehlivost a vydatnost 

perkolace. Dále bylo zjištěno, že dávkováním vhodných mikroorganismů lze 

pravděpodobně diskontinuální vysokosušinovou digesci časově prodloužit až například 

k 30 dnům procesu. Po ukončení diskontinuálního režimu byl proces úspěšně převeden na 

semikontinuální režim. K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu složitosti opětovného 

plnění vaku novou tuhou vsázkou (bylo by nutno vak rozříznout, vyprázdnit, vyměnit vak 

a znovu naplnit). Tento krok otevřel možnosti pro dosažení větší výkonosti 

plynotěsného vaku v produkci bioplynu a methanu. Výtěžek intenzity produkce bioplynu 

2,42 mN
3
·m

-3
·d

-1
 (vypočteno vzhledem k činnému reakčnímu objemu vaku 0,3 m

3
) při 

semikontinuálním režimu biskvitové moučky EKPO-EB naznačil, že navrhované zařízení 

bude vhodné provozovat v semikontinuálním režimu. Tento substrát má i své nevýhody, 

jelikož obsahuje značný podíl rychle přístupných škrobů a jednoduchých sacharidů, které 

snadno a rychle podléhají hydrolýze. Což může mít za následek rychlé předávkování 

fermentoru a tím snadno způsobit kolaps systému. Při pozvolném zapracování fermentoru 

a velmi pomalém zvyšování zatížení lze substrát zpracovávat i bez kodigesce s dalšími 

odpady, nicméně je to vhodný substrát pro kodigesci se zemědělskými odpady (obilný šrot, 

kukuřičná siláž a další druhy siláží). 

Třetí modelová zkouška byla nastartována a zapracována tekutým inokulem 

s velkými problémy, i když bylo použito do vstupní vsázky pouze 20 % hm. siláže tritikále. 

Vhodnější bude vsázka pouze s 15 % hm. siláže tritikále. Jelikož substrát má bobtnající 

tendenci a nasakuje veškerý tekutý podíl, a tím pádem nedochází k uvolňování 

dostatečného množství procesní tekutiny, nebude možno nadále zvyšovat obsah sušiny ve 

vaku dávkováním většího množství tuhých surovin. V následném období při dávkováním 
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vstupní směsi 66,6 % bioodpadu z třídění ovoce a zeleniny s 33,3 % biskvitové moučky 

EKPO-EB dosahoval proces intenzity produkce bioplynu 4,05 mN
3
·m

3
·d

-1
 (vypočteno 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu 0,3 m
3
). Obsah sušiny ve vaku poklesl až 

k hodnotě 8,0 % hm. Jednalo se tedy o proces nízkosušinový. Z toho důvodu byl učiněn 

pokus o návrat k dávkování pouze moučky EKPO-EB. Předpokládané postupné 

zvyšování hmotnosti denních dávek, by mělo navýšit celkový obsah sušiny ve vaku opět 

nad 10 % hm. Bohužel zvolené denní dávky byly příliš vysoké a modelový vak 

po 38. dnech praskl, protože model neměl dostatečně dimenzován objem jímače bioplynu 

a plynovou trasu pro tak náhlý a silný vývin bioplynu. Během 38 dní bylo dosaženo víc jak 

dvojnásobné hodnoty intenzity produkce bioplynu (8,76 mN
3
·m

3
·d

-1
 vzhledem k činnému 

reakčnímu objemu 0,3 m
3
). Za tak krátkou dobu se nepodařilo navýšit reakční sušinu nad 

10 % hm. 

Na doporučení vedení bioplynové stanice Klokočov byl ve čtvrté modelové zkoušce 

otestován substrát z výroby cukrovinek. Jednalo se o odpadní oplatkovou hmotu z firmy 

Opavia - LU, s.r.o. Opava. Po předchozí zkušenosti s prasknutím vaku byl nahrazen silážní 

vak vakem z třívrstvé membrány Sioen B6070. Místo izolační minerální vaty byl 

fermentační vak uzavřen do boxu z pěnového polystyrenu, kterým byl simulován tepelně 

izolovaný ocelový kontejner. Rychlost zatěžování fermentoru byla zvolena příliš vysoká, 

a proto došlo k předčasnému přetížení procesu. Při dodání digestátu (0,06 m
3
) z modelové 

mezofilní digesce cukrovarské melasy (z důvodu využití dostupného volného reakčního 

objemu) a odpadní oplatkové hmoty následovalo velmi intenzivní pěnění, které způsobilo 

ucpání nově dimenzované plynové trasy. Bylo nutno postupně vypustit náplň fermentoru 

až na 0,2 m
3
. Opět nebylo dosaženo vysokosušinového procesu, bylo proto výhodnější 

zkoušku ukončit a opakovat v následujícím modelovém testu po patřičných úpravách 

modelu. Hlavní pozornost byla věnována opatřením proti vzniku silného pěnění s jeho 

následnou akumulací. Průměrná intenzita produkce bioplynu 3,94 mN
3
·m

3
·d

-1
 (vypočtená 

vzhledem k činnému reakčnímu objemu 0,3 m
3
) za 27 dní potvrzuje, že odpadní oplatková 

hmota je velmi kvalitním substrátem pro digesci ve vaku. Obdobně, jako biskvitová 

moučka EKPO-EB, může být odpadní oplatková hmota vhodným kosubstrátem do vstupní 

směsi k bioodpadům ze zemědělství. 

Při páté modelové zkoušce byly ověřeny výsledky čtvrté předběžně ukončené 

zkoušky. Na opětovně konstrukčně vylepšeném modelovém fermentoru bylo během 

prvních 43 dnů zpracováno cca 200 kg oplatkové hmoty. Průměrná denní dávka 4,65 kg 

oplatků se jevila jako vhodná pro rychlé dosažení vysoké reakční sušiny 13,5 % hm. 

Ale pro další plynulý chod procesu bylo nutné občasné snížení krmné dávky, protože 

během celého průběhu zkoušky byl fermentor 2x silně přetížen a produkce 

bioplynu/methanu značně poklesla. Přesto se proces podařilo vždy stabilizovat. Poměr 

FOS/TAC byl vždy snížen z cca 2,0 na 0,5. Nicméně z dlouhodobého hlediska by mělo být 

zatížení fermentoru sníženo (pod 8,2 kgVS·m
-3

·d
-1

), pokud bude proces veden při 

hydraulické době zdržení cca 150 dnů a s nízkou produkcí digestátu. Při parametrech, 
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jakými byla zkouška vedena nyní, docházelo ke snadnému přetížení procesu. Přesto se 

jedná o dosud nejvýznamnější výsledek pro budoucí výzkum na poloprovozní jednotce. 

Ve srovnání se způsobem, jakým je proces veden v bioplynové stanici Klokočov, kde 

zpracovávají denní dávku vstupní směsi (včetně oplatkové hmoty) o celkové sušině 

odpovídající zhruba 2,0 kg oplatků na modelu, byl modelový proces ve vaku veden 

mnohem intenzivněji s vyššími výtěžky bioplynu a methanu.  

Šestá modelová zkouška spočívala v ověření druhé modelové zkoušky. 

V diskontinuálním režimu s obdobnou vstupní směsí z bioplynové stanice Šumperk - 

Temenice byla opět provedena vysokosušinová diskontinuální kodigesce. Modelový 

fermentor byl upraven tak, aby bylo možné provést intenzivní recirkulaci procesní tekutiny 

několikrát za den a nedocházelo k zanášení ventilů a trubic kousky kukuřice jako při druhé 

modelové zkoušce. Stejně jako u druhé zkoušky dosáhla produkce bioplynu svého maxima 

do několika málo dnů. Nebyla tedy potvrzena teorie, že důvodem poklesu produkce 

bioplynu u druhé zkoušky byla perkolace procesní tekutiny. Důvodem tak brzkého poklesu 

produkce bioplynu bude zřejmě nízká vrstva vsázky. Komorové vysokosušinové 

bioplynové stanice mají vysokou vrstvu vsázky délky až 4 m, díky které je maximální 

produkce bioplynu prodloužena do 3. týdne. Naproti tomu laboratorní model konstruovaný 

z plynotěsného vaku je horizontální s délkou vrstvy do 0,45 m. Diskontinuální režim 

digesce byl poté opět úspěšně převeden na semikontinuální, kdy se podařilo uskutečnit 

vysokosušinovou digesci obilného šrotu zrna tritikále bez kodigesce s minimální produkcí 

digestátu. Pokud by byl modelový proces veden při kratší hydraulické době zdržení 

(např. 90 dnů) s denním dávkováním šrotu ve směsi s hovězí kejdou, pravděpodobně by 

intenzity produkce bioplynu/methanu dosáhly vyšších hodnot při nižší reakční sušině. 

Toto vylepšení by však znamenalo vznik velkého objemu digestátu za cenu navýšení 

denních produkcí. Dle dosažených výsledků modelové zkoušky (intenzita produkce 

bioplynu 5,90 mN
3
·m

3
·d

-1
 z obilného šrotu) lze říci, že provoz této technologie 

v semikontinuálním režimu je i tak rentabilní. Zřejmě bude v praxi možné fermentační vak 

provozovat bez mechanických zásahů nejméně 1 rok. Po tuto dobu by měly cirkulační 

hadice zůstat funkční. Rovněž odpadnou náklady na častou recyklaci rozříznutých vaků po 

vsádkovém procesu.  

V tabulce č. 54 je uvedeno shrnutí výsledků jednotlivých modelových zkoušek ve 

vaku. Je zřejmé, že digesce může schůdně probíhat při zatížení cca 7,5 - 10,5 kgVS·m
-3

·d
-1

. 

Vhodná doba zdržení se pohybuje okolo 140 až 170 dnů. Při průměrné reakční sušině 10 - 

15 % hm. obsahu vaku bude intenzita produkce bioplynu 5 - 7 mN
3
·m

-3
·d

-1
 při obsahu 

methanu v bioplynu 51 - 55 % obj. V navrženém procesu a zařízení nebude zřejmě možno 

dosáhnout průměrného obsahu methanu 60 % obj., což bude daň za nadprůměrnou 

produkci bioplynu. Z výsledků je zřejmé, že zejména poslední dvě modelové zkoušky 

v semikontinuálním režimu jsou významné pro budoucí výzkum na poloprovozní jednotce. 
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Tabulka č. 54: Shrnutí výsledků modelových zkoušek ve vaku 

VAK Proces 

Doba 

trvání 

zkoušky 

Průměrná 

reakční 

sušina  

Průměrné 

denní 

zatížení 

Průměrná 

doba 

zdržení 

Intenzita 

produkce 

bioplynu 

Průměrný 

obsah 

methanu 

d % hm. kgVS·m-3·d-1 d mN
3·m-3·d-1 % obj. 

1. 
Diskont. digesce čerstvě 

posečené travní hmoty 
26 19,3 2,83 - 0,26 24 

2. 

Diskont. kodigesce směsné 

vsázky dle BSP Šumperk 
18 18,0 6,8 - 1,18 48 

Semikont. digesce 87 % 

EKPO-EB s 13 % CaO 
60 4,3 2,736 364 2,42 54 

3. 

Semikont. kodigesce siláže 

tritikále s EKPO-EB 
60 10,0 2,55 484 2,49 45 

Semikont. kodigesce 67 % 

odpadního ovoce a zeleniny s 

33 % EKPO-EB 

31 8,0 4,29 116 4,05 57 

Semikont. digesce EKPO-EB 38 8,5 10,49 177 8,76 57 

4. 
Semikont. digesce odpadní  

oplatkové hmoty Opavia 
27 8,34 6,12 213 3,94 46 

5. 
Semikont. digesce odpadní  

oplatkové hmoty Opavia  
203 13,43 8,23 148 6,44 55 

6. 

Diskont. digesce směsné 

vsázky dle BSP Šumperk 
14 18,0 10,86 - 2,37 51 

Semikont. digesce obilného 

šrotu zrna tritikále Agostino 
156 10,7 7,58 151 5,90 51 

Materiálové bilance vysokosušinové anaerobní digesce páté a šesté laboratorní 

modelové zkoušky byly vypočteny jednak pro modelové měřítko (1:1), dále pro 

poloprovozní měřítko (46:1) a rovněž pro provozní měřítko (92:1). Parametry jsou 

uvedeny v tabulkách č. 56 a č. 58. Volba daných měřítek vychází z konstrukčních 

možností při zabudování technologie do kontejneru a je ozřejměna v pododdíle 8.1.3. 

Pro poloprovozní a provozní měřítko byly rovněž vypočteny elektrické a tepelné výkony 

dosažené v případě využití nejmenší dostupné kogenerační jednotky firmy TEDOM, typ 

Micro T30 AP Bio (parametry viz tabulka č. 55). Je ovšem potřeba podotknout, že využití 

kogenerační jednotky se vzhledem k investičním nákladům jeví jako reálné až v provozním 

měřítku. Následně byla pro zvolené poloprovozní a provozní měřítko vypočtená 

zjednodušená kalkulace zohledňující aktuálně zjištěnou tržní cenu substrátu a výkupní 

cenu elektrické energie (viz tabulky č. 57 a č. 59). 

Tabulka č. 55: Základní parametry kogenerační jednotky TEDOM Micro T30 AP Bio [135] 

Typ jednotky 
Spotřeba bioplynu 

(mN
3·h-1) 

Elektrická 

účinnost (%) 

Elektrický výkon 

(kW) 

Tepelná 

účinnost (%) 

Tepelný výkon 

(kW) 

Micro T30 12,3 - 25 - 47,5 

Micro T30* 15,2 33,0 30 67,0 61,0 

Poznámka: Výrobce uvádí data pro bioplyn s obsahem methanu 60 % obj. *při spalování stechiometrické směsi bioplynu a vzduchu, 

Tepelný výkon je součet výkonů z chlazení spalin a motoru. 

V případě provozní malé bioplynové stanice vybudované ve dvou kontejnerech, 

každý s vakovým fermentorem o činném reakčním objemu 23 m
3
, by dle 

výsledků 5. laboratorní zkoušky činil hrubý roční zisk z prodeje elektrické energie 
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cca 400 000,- Kč a dle výsledků 6. laboratorní zkoušky by hrubý roční zisk z prodeje 

elektrické energie činil cca 70 000,- Kč. Rozdíl je dán předně cenou substrátu, ale i nižším 

výtěžkem methanu. 

Tabulka č. 56: Materiálová bilance dle výsledků 5. modelové zkoušky 

Parametr Jednotka 

Měřítko: 

1 46 92 

Laboratorní 

model 

Poloprovozní 

jednotka 
Provozní BPS 

data za celou 

dobu 

zkoušky 

(203 dnů) 

Předpoklad pro 

dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Předpoklad pro 

dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Průměrná hodnota činného reakčního objemu m3 0,5 23,0 46,0 

Průměrná reakční teplota °C 39,7 40,0 40,0 

Průměrná reakční sušina % hm. 13,43 13,43 13,43 

Průměrná spotřeba vstupní směsi (včetně vody) kg·d-1 4,59 211,14 422,28 

                                  … z toho surovina OPAVIA* % hm. 89,7 89,7 89,7 

Průměrná produkce digestátu kg·d-1 0,45 20,70 41,40 

Průměrné zatížení organickou sušinou kgVS·m-3·d-1 8,23 8,23 8,23 

Průměrná doba zdržení d 148 148 148 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu mN
3·d-1 3,227 148,442 296,06 

Měrná produkce bioplynu mN
3·kg-1 0,703 0,703 0,703 

Měrná produkce methanu mN
3·kg-1 0,387 0,387 0,387 

Průměrný obsah methanu v bioplynu % obj. 55,1 55,0 55,0 

Energetický obsah bioplynu kWh·mN
-3 5,50 5,50 5,50 

Zisk primární energie  

(výhřevnosti) z 1 kg vstupní směsi 

kWh·kg-1 3,87 3,87 3,87 

      … z toho elektrická energie (při účinnosti 33 %) kWh·kg-1 

- 

1,28 1,28 

          … z toho tepelná energie (při účinnosti 57 %) kWh·kg-1 2,21 2,21 

                                               … z toho ztráty (10 %) kWh·kg-1 0,39 0,39 

Zisk energie (výhřevnosti) za den kWh·d-1 817,1 1634,2 

Hrubý zisk elektrické energie kWh·d-1 269,65 539,29 

Hrubý zisk tepelné energie kWh·d-1 473,92 947,85 

Spotřeba elektrické energie v technologii (cca 8 %) kWh·d-1 21,57 43,14 

Spotřeba tepelné energie v technologii (cca 8 %) kWh·d-1 37,91 75,83 

Čistý zisk elektrické energie kWh·d-1 248,08 496,15 

Čistý zisk tepelné energie kWh·d-1 436,01 872,02 

Využitelný elektrický výkon kWel 10,3 20,7 

Využitelný tepelný výkon kWth 18,2 36,3 

Poznámka: *odpadní oplatková hmota, zmetkové oplatky a podobné cukrovinky 

Tabulka č. 57: Zjednodušená cenová kalkulace dle výsledků 5. modelové zkoušky 

Parametr Jednotka 

Měřítko: 

1 46 92 

Laboratorní 

model 

Poloprovozní 

jednotka 
Provozní BPS 

data za celou 

dobu 

zkoušky 

(203 dnů) 

Předpoklad pro 

dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Předpoklad 

pro dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Cena suroviny OPAVIA (včetně dovozu) 
Kč·kg-1 

- 

1,5 1,5 

Kč·d-1 284,1 568,2 

Výkupní cena elektr. energie (AF2, bez zel. bonusu) Kč·kWh-1 3,55 3,55 

Inkaso za odkoupenou elektrickou energii Kč·d-1 836,6 1673,3 

Hrubý zisk 
Kč·d-1 552,5 1105,1 

Kč·a-1 201126 402252 
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Tabulka č. 58: Energetická a materiálová bilance dle výsledků 6. modelové zkoušky 

Parametr Jednotka 

Měřítko: 

1 46 92 

Laboratorní 

model 

Poloprovozní 

jednotka 
Provozní BPS 

data za celou 

dobu 

zkoušky 

(203 dnů) 

Předpoklad pro 

dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Předpoklad 

pro dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Průměrná hodnota činného reakčního objemu m3 0,50 23,0 46,0 

Průměrná reakční teplota °C 40,0 40,0 40,0 

Průměrná reakční sušina % hm. 10,7 10,7 10,7 

Průměrná spotřeba vstupní směsi (včetně vody) kg·d-1 4,48 206,08 412,44 

                                      … z toho surovina ŠROT* % hm. 100 100 100 

Průměrná produkce digestátu (odhad) kg·d-1 0,50 23,00 46,00 

Průměrné zatížení organickou sušinou kgVS·m-3·d-1 7,58 7,58 7,58 

Průměrná doba zdržení d 151 151 151 

Průměrná denní produkce suchého bioplynu mN
3·d-1 2,951 135,746 271,49 

Měrná produkce bioplynu mN
3·kg-1 0,658 0,658 0,658 

Měrná produkce methanu mN
3·kg-1 0,339 0,339 0,339 

Průměrný obsah methanu v bioplynu % obj. 51,5 51,5 51,5 

Energetický obsah bioplynu kWh·mN
-3 5,15 5,15 5,15 

Zisk primární energie  

(výhřevnosti) z 1 kg vstupní směsi 
kWh·kg-1 3,39 3,39 3,39 

      … z toho elektrická energie (při účinnosti 33 %) kWh·kg-1 

- 

 

1,12 1,12 

          … z toho tepelná energie (při účinnosti 57 %) kWh·kg-1 1,93 1,93 

                                               … z toho ztráty (10 %) kWh·kg-1 0,34 0,34 

Zisk energie (výhřevnosti) za den kWh·d-1 699,1 1398,2 

Hrubý zisk elektrické energie kWh·d-1 230,70 461,39 

Hrubý zisk tepelné energie kWh·d-1 405,47 810,93 

Spotřeba elektrické energie v technologii (cca 8 %) kWh·d-1 18,46 36,91 

Spotřeba tepelné energie v technologii (cca 8 %) kWh·d-1 32,44 64,87 

Čistý zisk elektrické energie kWh·d-1 212,24 424,48 

Čistý zisk tepelné energie kWh·d-1 373,03 746,06 

Využitelný elektrický výkon kWel 8,8 17,7 

Využitelný tepelný výkon kWth 15,5 31,1 

Poznámka: *obilný šrot zrna tritikále ozimého odrůdy SW SEED Agostino 

Tabulka č. 59: Zjednodušená cenová kalkulace dle výsledků 6. modelové zkoušky 

Parametr Jednotka 

Měřítko: 

1 46 92 

Laboratorní 

model 

Poloprovozní 

jednotka 
Provozní BPS 

data za celou 

dobu 

zkoušky 

(203 dnů) 

Předpoklad pro 

dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Předpoklad 

pro dostatečně 

dlouhou dobu 

zkoušky 

Cena suroviny ŠROT (včetně dovozu) 
Kč·kg-1 

- 

3,0 3,0 

Kč·d-1 618,7 1237,3 

Výkupní cena elektr. energie (AF2, bez zel. bonusu) Kč·kWh-1 3,55 3,55 

Inkaso za odkoupenou elektrickou energii Kč·d-1 715,8 1431,6 

Hrubý zisk 
Kč·d-1 97,1 194,3 

Kč·a-1 35354 70708 
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8 VYHODNOCENÍ DIGESTÁTŮ 

V kapitole jsou hodnoceny parametry digestátů z laboratorních mezofilních testů 

výtěžnosti bioplynu a methanu při nízkosušinových a vysokosušinových anaerobních 

digescí zemědělských a dalších bioodpadů. Hlavní pozornost je věnována digestátům 

z jednotlivých modelových zkoušek v plynotěsném vaku. Poukázáno je na jejich hodnotu, 

vhodnost pro konkrétní způsoby využití a na problematické parametry.  

V Příloze B jsou kompletní protokoly o laboratorních rozborech digestátů, 

které pocházejí z laboratoře Laboratoř Morava, s.r.o. ve Studénce - Butovicích. Veškeré 

originály kompletních protokolů o laboratorních rozborech jsou uloženy na pracovišti 

Centra environmentálních technologií 9350. 

8.1 Modelové digestáty z nízkosušinových anaerobních digescí 

Modelové digestáty z nízkosušinových anaerobních digescí zemědělských a dalších 

bioodpadů patří do kategorie nízkosušinových (do 13 % hm. celkové sušiny). Z důvodu 

selhání lidského faktoru se nepodařilo zajistit analýzu digestátu z bioodpadu z třídění 

ovoce a zeleniny před distribucí do maloobchodních sítí. Analýzy digestátů byly 

provedeny pouze u nízkosušinové digesce se siláží tritikále, kukuřičnou siláží 

a biskvitovou moučkou EKPO-EB. Parametry digestátů jsou uvedeny v tabulce č. 60.  

Všechny uvedené digestáty jsou vhodné svým složením (obsah spalitelných látek 

v sušině více než 25 % hm. a obsah celkového dusíku v sušině více než 0,6 % hm.) pro 

hnojení zemědělské půdy dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., příloha č. 1, tabulka č. 2 b) a c), 

ve znění pozdějších předpisů [80]. Obsah organických látek v sušině u všech digestátů byl 

vyšší než 70 % hm. a nejvyšší obsah 78,0 % hm. byl naměřen u digestátu pocházejícího 

z digesce se siláží tritikále ozimého Agostino. Nejvyšší obsah celkového dusíku byl 

naměřen 8,49 % hm. u digestátu pocházejícího z digesce s moučkou EKPO-EB. 

U ostatních digestátů byl obsah celkového dusíku v rozmezí 5,28 - 5,78 % hm. 

Z naměřených hodnot je patrné, že digestáty překročily povolený limit 

pro koncentraci mědi (250 mg·kg
-1

) dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů [80]. U digestátů byly naměřeny koncentrace mědi v rozmezí 492 - 736 mg·kg
-1

, 

které jsou vysoce nadlimitní. Ostatní limity rizikových prvků (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Mo, Ni, 

Zn) byly splněny [80]. Měď se do digestátu dostala s kejdou, jenž byla ve statku smíšena 

s oplachy kopyt dobytka desinfekčním roztokem skalice modré CuSO4.  

Znaky jakosti (maximální vlhkost 98,0 % hm., minimální celkový dusík jako 

N přepočtený na vysušený vzorek 0,3 % hm. a pH v rozmezí 6,5 - 9,0) rekultivačního 

digestátů dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.3, ve znění pozdějších 

předpisů [4], splňují všechny analyzované digestáty z vysokosušinových digescí. 
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Limitní koncentraci mědi v rekultivačním digestátu dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

příloha č. 5, tabulka č. 5.1, ve znění pozdějších předpisů [4], nesplňuje ani jeden 

analyzovaný digestát pro 1., 2. a 3. skupinu s maximálním limitem do 600 mg·kg
-1

. 

Tyto digestáty jsou považovány za biologicky nerozložitelný odpad určený 

k odstranění/zneškodnění. 

Všechny analyzované digestáty nesplňují limitní parametry mikroorganismů 

pro kontrolu účinnosti hygienizace (enterokoků a termotolerantních koliformních bakterií 

s limitem < 5·10
1
 KTJ v 1 g původního vzorku) dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, 

tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4]. Obsah Salmonely byl negativní. 

Tabulka č. 60: Parametry digestátů z nízkosušinových anaerobních digescí 

Parametr Jednotka 
Digestát z nízkosušinové digesce se substrátem: 

siláž tritikále kukuřičná siláž EKPO-EB 

Sušina celková % 3,90 3,90 3,22 

Spalitelné látky (ZŽ při 550°C) % v sušině 78,0 73,4 74,5 

Celkový organický uhlík % sušiny 39,2 33,3 35,4 

Celkový uhlík % sušiny 39,8 34,3 36,2 

pH (H2O) - 7,71 7,76 7,65 

Lipidy % v sušině 1,85 1,72 1,46 

Škrob % v sušině 0,95 < 0,20 < 0,20 

Vláknina hrubá % v sušině 9,78 10,94 4,73 

Dusík celkový % v sušině 5,28 5,78 8,49 

Dusík amoniakální mg·kg-1 sušiny 30 300 35 900 40 400 

Dusík dusičnanový mg·kg-1 sušiny 2 310 2 200 3 140 

Fosfor g·kg-1 sušiny 8,45 10,2 8,96 

Vápník g·kg-1 sušiny 23,1 29,9 35,4 

Draslík g·kg-1 sušiny 48,7 53,6 56,4 

Hořčík g·kg-1 sušiny 7,44 9,62 10,4 

Síra celková % 3,13 4,73 5,14 

Kadmium mg·kg-1 v sušině 0,72 0,92 0,63 

Olovo mg·kg-1 v sušině 10,8 5,46 10,2 

Rtuť mg·kg-1 v sušině 0,226 0,156 0,056 

Arsen mg·kg-1 v sušině < 0,50 < 0,50 0,50 

Chrom mg·kg-1 v sušině 13,0 10,6 18,2 

Měď mg·kg-1 v sušině 566 492 736 
Molybden mg·kg-1 sušiny 4,65 3,65 4,47 

Nikl mg·kg-1 sušiny 32,9 30,9 23,2 

Zinek mg·kg-1 sušiny 686 716 751 

Železo mg·kg-1 sušiny 10 200 13 100 12 200 

Kyselina octová mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Kyselina propionová mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Kyselina máselná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Kyselina (izo)valerová mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Kyselina mléčná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Celkový počet mikroorganismů KTJ·g-1 pův. vzorku 1,2·107 7,3·106 3,2·107 

Termofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku  5,7·106 3,5·106 6,6·105 

Mezofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku  5,9·106 5,3·106 2,2·107 

Psychrofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku  7,6·106 5,6·106 1,6·107 

Enterokoky KTJ·g-1 8,6·106 2,3·106 1,6·107 

Termotolerantní kolif. bakterie KTJ·g-1 1,5·105 6,1·104 1,5·104 

Salmonela - negativní negativní negativní 

Poznámka: Hodnota digestátů je vztažená k jednomu vzorku. Analýzy digestátů  provedla Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka - Butovice.  
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8.2 Modelové digestáty z vysokosušinových anaerobních digescí 

Modelové digestáty z vysokosušinových anaerobních digescí zemědělských a dalších 

bioodpadů byly rozděleny na nízkosušinové (do 13 % hm. celkové sušiny) 

a vysokosušinové (nad 13 % hm. celkové sušiny). Analyzované parametry modelových 

digestátů jsou uvedeny v tabulce č. 61. Na první pohled u digestátu z digesce s obilným 

šrotem zrna tritikále je patrné, že docházelo k jednoznačné akumulaci meziproduktů 

anaerobní digesce a až k přetížení způsobujícího inhibici methanogeneze, protože obsah 

kyseliny propionové byl hodně vysoký. 

Všechny uvedené digestáty jsou vhodné svým složením (obsah spalitelných látek 

v sušině více než 25 % hm. a obsah celkového dusíku v sušině více než 0,6 % hm.) 

pro hnojení zemědělské půdy dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., příloha č. 1, tabulka č. 2 b) 

a c), ve znění pozdějších předpisů [80]. Obsah organických látek v sušině u všech digestátů 

byl vyšší než 70 % hm. a nejvyšší obsah 80,1 % hm. byl naměřen u digestátu 

pocházejícího z digesce s biskvitovou moučkou EKPO-EB. Nejvyšší obsah celkového 

dusíku byl naměřen 4,73 % hm. u digestátu pocházejícího z digesce s obilným šrotem zrna 

tritikále Agostino. Druhou nejvyšší hodnotu obsahu celkového dusíku 4,65 % hm. 

dosahovala u digesce s kukuřičnou siláží KWS Atletico. 

Z naměřených hodnot je patrné, že digestáty splňují limity rizikových prvků 

(Cd, Pb, Hg, As, Cr, Mo, Ni, Zn, Cu) podle příslušného rozdělení obsahu celkové sušiny 

do 13 % hm. a nad 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

[80], s výjimkou digestátu z digesce s biskvitovou moučkou EKPO-EB. U tohoto 

nízkosušinového digestátu byla naměřena hodnota mědi 311 mg·kg
-1

, což znamená 

překročení povoleného limitu (250 mg·kg
-1

). To bylo pravděpodobně způsobeno 

desinfekčním roztokem skalice modré CuSO4, kterým se oplachují kopyta dobytka.  

Znaky jakosti (maximální vlhkost 98,0 % hm., minimální celkový dusík jako 

N přepočtený na vysušený vzorek 0,3 % hm. a pH v rozmezí 6,5 - 9,0) rekultivačního 

digestátů dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.3, ve znění pozdějších 

předpisů [4], splňují všechny analyzované digestáty z vysokosušinových digescí. 

Limitní koncentrace rizikových prvků a látek v rekultivačním digestátu dle vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.1, ve znění pozdějších předpisů [4], splňují 

analyzované digestáty pro skupinu 2 a třídu I s maximálním limitem 170 mg·kg
-1

 pro měď, 

s výjimkou digestátu z digesce s biskvitovou moučkou EKPO-EB, který je zařazen do 

následující třídy II s maximálním limitem 400 mg·kg
-1

 pro měď. 

Všechny analyzované digestáty rovněž splňují limitní parametry mikroorganismů 

(enterokoků a termotolerantních koliformních bakterií s limitem < 5·10
1
 KTJ 

v 1 g původního vzorku) a pozitivní důkaz bez obsahu Salmonely dle vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4]. 
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Tabulka č. 61: Parametry digestátů z vysokosušinových anaerobních digescí 

Parametr Jednotka 
Digestát z vysokosušinové digesce se substrátem: 

obilný šrot kukuřičná siláž EKPO-EB hovězí hnůj 

Sušina celková % 20,6 10,6 10,8 13,14 

Spalitelné látky (ZŽ při 550°C) % v sušině 79,3 76,5 80,1 71,0 

Celkový organický uhlík % sušiny 41,1 37,9 39,9 33,0 

Celkový uhlík % sušiny 41,1 37,9 39,9 33,0 

pH (H2O) - 6,75 8,22 8,01 8,72 

Sacharidy % v pův. hm. < 0,03 0,04 0,11 < 0,02 

Lipidy % v sušině 4,75 3,84 3,45  1,42 

Škrob % v sušině 5,33 1,29 1,33 0,56 

Vláknina hrubá % v sušině 7,89 21,16 20,19 0,15 

Dusík celkový % v sušině 4,73 4,65 5,31 3,52 

Dusík amoniakální mg·kg-1 sušiny 20 000 18 700 22 100 15 000 

Dusík dusičnanový mg·kg-1 sušiny 1 470 3 610 2 950 7 660 

Fosfor g·kg-1 sušiny 11,9 9,68 18,2 6,18 

Vápník g·kg-1 sušiny 13,1 13,1 11,6 16,5 

Draslík g·kg-1 sušiny 17,6 35,1 27,6 38,1 

Hořčík g·kg-1 sušiny 12,1 7,31 10,1 11,5 

Síra celková % 4,54 3,79 3,51 3,87 

Kadmium mg·kg-1 v sušině 0,35 0,50 0,46 1,03 

Olovo mg·kg-1 v sušině 3,44 < 2,50 < 2,50 3,6 

Rtuť mg·kg-1 v sušině 0,141 0,038 0,037 0,075 

Arsen mg·kg-1 v sušině < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,38 

Chrom mg·kg-1 v sušině < 2,50 4,70 2,84 12,2 

Měď mg·kg-1 v sušině 112 127 311 115 

Molybden mg·kg-1 sušiny 10,4 4,54 1,15 1,08 

Nikl mg·kg-1 sušiny 40,2 23,6 7,59 7,96 

Zinek mg·kg-1 sušiny 390 272 339 393 

Železo mg·kg-1 sušiny 11500 4750 1990 5 210 

Kyselina octová mg·kg-1 pův. vzorku 6 770 932 1 140 384 

Kyselina propionová mg·kg-1 pův. vzorku 14 000 619 < 100 < 100 

Kyselina máselná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina (izo)valerová mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina mléčná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 < 100 

Celkový počet mikroorganismů KTJ·g-1 pův. vzorku 5.105 1,8·107 2,6·106 1,3·106 

Termofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku  1,2·106 7,7·106 2,7·107 1,6·106 

Mezofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku  5,5·105 1,4·107 1·107 2,3·106 

Psychrofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku  5,8·105 1,3·107 4,8·106 1·105 

Enterokoky KTJ·g-1 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 

Termotolerantní kolif. bakterie KTJ·g-1 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 

Salmonela - negativní negativní negativní negativní 

Poznámka: Hodnota digestátů je vztažená k jednomu vzorku. Analýzy digestátů  provedla Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka - Butovice. 

Zeleně podbarvená hodnota znamená, že celková sušina digestátu přesahuje 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů [80]. Oranžově podbarvená hodnota znamená, že celková sušina digestátu nepřesahuje 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [80]. 

8.3 Digestáty z modelových zkoušek v plynotěsném vaku 

Vzhledem k nedokonalému průběhu první modelové zkoušky ve vaku (digesce 

čerstvě posečené travní hmoty) nebyl digestát podrobně analyzován a hodnocen. Digestát 

ze čtvrté modelové zkoušky také nebyl podroben detailním analýzám z důvodu prasknutí 

vaku a předčasného ukončení zkoušky. 
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Digestát z druhé modelové zkoušky (diskontinuální digesce klasické vysokosušinové 

vsázky dle receptury BPS Šumperk a následná semikontinuální kodigesce s biskvitovou 

moučkou EKPO-EB) byl podroben detailní analýze. Celkem bylo odebráno 5 vzorků. 

Odebrané vzorky potvrdily, že digestát je velmi nehomogenní, kdy vzorky odebrané 

z různých míst (z rozdílné výšky a vzdálenosti od čela vaku) se vyznačovaly hlavně 

rozdílným obsahem celkové sušiny 3,26 - 17,0 % hm (viz výsledky analýz v tabulce č. 62). 

Z toho důvodu bylo rozhodnuto vyhodnotit jednotlivé vzorky zvlášť po rozdělení na 

nízkosušinový (do 13 % hm. celkové sušiny) a vysokosušinový (nad 13 % hm.) digestát. 

Po provedení homogenizace digestátů v Centru environmentálních technologií byla 

naměřena celková sušina tuhého podílu 16,37 % hm. a tekutého podílu 7,84 % hm. 

Na obsahu kyseliny propionové v digestátech bylo patrné, že na některých místech 

ve vaku v druhé modelové zkoušce docházelo k jednoznačné akumulaci meziproduktů. 

Mnohem alarmující hodnoty této kyseliny byly naměřeny v digestátech z třetí, páté a šesté 

modelové zkoušky (viz výsledky analýz v tabulce č. 63). U páté modelové zkoušky byl 

patrný ještě vliv přetížení procesu (kyselina propionová 17 100 mg·kg
-1

). 

Všechny uvedené digestáty jsou vhodné svým složením (obsah spalitelných látek 

v sušině více než 25 % hm. a obsah celkového dusíku v sušině více než 0,6 % hm.) 

pro hnojení zemědělské půdy dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., příloha č. 1, tabulka č. 2 b) 

a c), ve znění pozdějších předpisů [80]. Obsah organických látek v sušině u všech digestátů 

byl vyšší než 49 % hm. a nejvyšší obsah 78,8 % hm. byl naměřen u digestátu 

pocházejícího z šesté modelové zkoušky ve vaku. Nejvyšší obsah celkového dusíku byl 

naměřen 11,9 % hm. u prvního odebraného vzorku digestátu pocházejícího z 2. modelové 

zkoušky a u ostatních vzorků se celkový obsah pohyboval dosti nízko (2,80 - 5,91 % hm.). 

U zbývajících digestátů byl obsah celkového dusíku naměřen v rozmezí (7,23 - 9,64 % 

hm.). 

Z naměřených hodnot je patrné, že digestáty z 2. modelové zkoušky splnily povolené 

limity pro rizikové prvky (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Mo, Ni, Zn) dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [80]. Digestáty z třetí (261 mg·kg
-1

) a páté zkoušky 

(151 mg·kg
-1

) překročily povolený limit pro koncentraci mědi (250 mg·kg
-1

 pro 

nízkosušinový a 150 mg.kg
-1

 pro vysokosušinový digestát). Měď se do digestátu dostala 

s kejdou při oplachu kopyt dobytka desinfekčním roztokem skalice modré CuSO4. 

Mírně překročen byl i limit 50 mg·kg
-1 

pro nikl u páté (53,0 mg·kg
-1

) a šesté (52,6 mg·kg
-1

) 

modelové zkoušky. 

Znaky jakosti (maximální vlhkost 98,0 % hm., minimální celkový dusík jako 

N přepočtený na vysušený vzorek 0,3 % hm. a pH v rozmezí 6,5 - 9,0) rekultivačního 

digestátů dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.3, ve znění pozdějších 

předpisů [4], splňují všechny analyzované digestáty z modelových zkoušek ve vaku.  
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Limitní koncentrace rizikových prvků a látek v rekultivačním digestátu dle vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.1, ve znění pozdějších předpisů [4], splňují 

analyzované digestáty z druhé, páté a šesté modelové zkoušky pro skupinu 2 a třídu I 

s maximálním limitem 170 mg·kg
-1

 pro měď a s maximálním limitem 65 mg·kg
-1

 pro nikl. 

Digestát z třetí zkoušky splňuje limity pro skupinu 2 a třídu II s maximálním limitem 

400 mg·kg
-1

 pro měď. 

Tabulka č. 62: Parametry digestátů a zkoušky kompostování (2. modelová zkouška) 

Parametr Jednotka 
Digestáty z 2. modelové zkoušky ve vaku: Zkouška 

kompostování Dig. 1 Dig. 2 Dig. 3 Dig. 4 Dig. 5 

Sušina celková % 3,26 17,0 16,5 15,2 8,13 30,5 

Spalitelné látky (ZŽ při 

550°C) 
% v sušině 52,0 65,7 59,8 59,7 49,2 62,5 

Celkový organický uhlík % sušiny 32,4 42,0 34,7 32,5 24,1 30,6 

Celkový uhlík % sušiny 32,7 42,2 34,7 32,7 26,5 30,6 

pH (H2O) - 8,42 8,15 9,18 8,91 8,66 8,99 

Lipidy % v pův. hm. 2,55 17,0 2,63 1,78 3,63 7,02 

Škrob % v sušině 1,85 0,60 0,21 < 0,20 < 0,20 0,39 

Vláknina hrubá % v sušině 6,94 6,98 10,48 11,48 2,88 9,59 

Sacharidy % v sušině - - - - - 0,03 

Dusík celkový % v sušině 11,9 3,51 3,02 2,80 5,91 2,47 

Dusík amoniakální mg·kg-1 sušiny 97 800 9 660 6 470 8 050 32 500 1 930 

Dusík dusičnanový mg·kg-1 sušiny 6 440 1 130 1 110 1 380 2 470 280 

Fosfor g·kg-1 sušiny 7,60 8,95 10,8 9,07 9,43 10,1 

Vápník g·kg-1 sušiny 48,6 50,5 42,8 45,2 102 44,6 

Draslík g·kg-1 sušiny 112 22,1 144 26,6 45,1 21,9 

Hořčík g·kg-1 sušiny 3,07 3,56 6,05 4,83 4,24 4,41 

Síra celková % 2,67 2,47 3,04 2,78 3,24 3,15 

Kadmium mg·kg-1 v sušině 1,79 1,42 1,08 0,76 1,27 0,23 

Olovo mg·kg-1 v sušině 5,23 6,87 7,95 9,45 8,82 7,71 

Rtuť mg·kg-1 v sušině 0,045 0,052 0,039 0,045 0,048 0,388 

Arsen mg·kg-1 v sušině 0,72 0,73 1,34 1,43 2,93 0,97 

Chrom mg·kg-1 v sušině 17,1 9,65 34,0 12,5 7,47 12,1 

Měď mg·kg-1 v sušině 55,0 34,4 12,7 63,2 44,8 48,0 

Molybden mg·kg-1 sušiny 1,84 0,71 < 0,50 1,25 0,62 4,28 

Nikl mg·kg-1 sušiny 14,9 8,75 9,17 12,8 12,0 9,35 

Zinek mg·kg-1 sušiny 185 164 160 240 193 253 

Železo mg·kg-1 sušiny - - - - - 6 020 

Kyselina octová mg·kg-1 pův. vzorku 1 370 2 650 < 100 < 100 1 080 337 

Kyselina propionová mg·kg-1 pův. vzorku 415 2 290 < 100 < 100 303 < 100 

Kyselina máselná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina (izo)valerová mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Kyselina mléčná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

Celkový počet 

mikroorganismů 

KTJ·g-1 pův. vzorku 1,68·107 5,8·106 1,06·107 1,66·107 1,8·107 9,7·107 

Termofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku 6,8·106 1,28·107 3,4·106 1,22·107 2,01·107 5,8·106 

Mezofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku 9,8·106 1,49·106 5,67·106 1,47·107 1,3·107 4,5·107 

Psychrofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku 9·106 1,01·107 6·106 8,8·106 1,3·107 1,12·107 

Enterokoky KTJ·g-1 1,2·108 1·108 7,6·105 9,9·105 7,5·106 1,3·105 

Termotolerantní kolif. 

bakterie 
KTJ·g-1 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 < 5·101 

Salmonela - negativní negativní negativní negativní negativní negativní 

Poznámka: Hodnota digestátů je vztažená k jednomu vzorku. Analýzy digestátů  provedla Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka - Butovice. 

Zeleně podbarvená hodnota znamená, že celková sušina digestátu přesahuje 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů [80]. Oranžově podbarvená hodnota znamená, že celková sušina digestátu nepřesahuje 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [80].  
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Tabulka č. 63: Parametry digestátů z 3., 5. a 6. modelové zkoušky ve vaku 

Parametr Jednotka VAK3 VAK5 VAK6 

Sušina celková % 9,31 14,43 13,91 

Spalitelné látky (ZŽ při 550°C) % v sušině 69,4 76,9 78,8 

Celkový organický uhlík % sušiny 38,3 41,6 41,9 

Celkový uhlík % sušiny 38,3 41,8 41,9 

pH (H2O) - 8,15 8,29 8,50 

Lipidy % v pův. hm. 13,7 6,09 6,19 

Škrob % v sušině 1,62 0,54 1,96 

Vláknina hrubá % v sušině 4,71 6,10 9,05 

Sacharidy % v sušině < 0,01 < 0,02 0,27 

Dusík celkový % v sušině 7,23 9,14 9,64 

Dusík amoniakální mg·kg-1 sušiny 27 000 45 900 53 900 

Dusík dusičnanový mg·kg-1 sušiny 2 210 568 710 

Fosfor g·kg-1 sušiny 13,6 13,5 15,8 

Vápník g·kg-1 sušiny 39,0 19,0 17,1 

Draslík g·kg-1 sušiny 30,5 32,2 36,0 

Hořčík g·kg-1 sušiny 3,87 5,68 6,76 

Síra celková % 3,37 16,2 15,2 

Kadmium mg·kg-1 v sušině 0,85 0,45 0,53 

Olovo mg·kg-1 v sušině 5,38 10,1 8,62 

Rtuť mg·kg-1 v sušině 0,059 0,092 0,058 

Arsen mg·kg-1 v sušině < 0,50 0,64 < 0,50 

Chrom mg·kg-1 v sušině 6,31 26,8 27,5 

Měď mg·kg-1 v sušině 261 151 126 

Molybden mg·kg-1 sušiny 13,1 8,79 8,15 

Nikl mg·kg-1 sušiny 21,7 53,0 52,6 

Zinek mg·kg-1 sušiny 291 357 327 

Železo mg·kg-1 sušiny 7 230 14 800 13 500 

Kyselina octová mg·kg-1 pův. vzorku 5 210 1 600 1 710 

Kyselina propionová mg·kg-1 pův. vzorku 2 440 17 100 2 430 

Kyselina máselná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Kyselina (izo)valerová mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Kyselina mléčná mg·kg-1 pův. vzorku < 100 < 100 < 100 

Celkový počet mikroorganismů KTJ·g-1 pův. vzorku 7,7·106 5,5·104 6·106 

Termofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku 2,9·107 1,12·106 2,9·106 

Mezofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku 2,6·107 3,6·106 2,1·106 

Psychrofilní mikroorganismy KTJ·g-1 pův. vzorku 1·107 1,45·105 1,66·106 

Enterokoky KTJ·g-1 9,7·103 < 5·101 < 5·101 

Termotolerantní kolif. bakterie KTJ·g-1 < 5·101 < 5·101 < 5·101 

Salmonela - negativní negativní negativní 

Poznámka: Hodnota digestátů je vztažená k jednomu vzorku. Analýzy digestátů  provedla Laboratoř Morava, s.r.o., Studénka - Butovice. 

Zeleně podbarvená hodnota znamená, že celková sušina digestátu přesahuje 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů [80]. Oranžově podbarvená hodnota znamená, že celková sušina digestátu nepřesahuje 13 % hm. dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [80]. 

Analyzované digestáty z 5. a 6. modelové zkoušky splňují limitní parametry 

mikroorganismů pro kontrolu účinnosti hygienizace (enterokoků a termotolerantních 

koliformních bakterií s limitem < 5·10
1
 KTJ v 1 g původního vzorku) dle vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4]. Obsah 

Salmonely byl ve všech digestátech z modelových zkoušek negativní. U digestátu z třetí 
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zkoušky byl překročen pouze limit pro Enterokoky (9,7·10
3 

KTJ·g
-1

), nicméně i tak bude 

nutná termická hygienizace nebo následné kompostování.  

Pokud se jedná o digestát z druhé modelové zkoušky, tak počet kolonií Enterokoků 

byl překročen o několik řádů. Z toho důvodů bylo rozhodnuto udělat orientační zkoušku 

v podobě následného kompostování digestátu. Takové množství Enterokoků se dostalo do 

digestátu zřejmě z hovězího hnoje v průběhu procesu. Z biskvitové moučky podle 

provedených analýz zřejmě nepocházely. Nicméně digestát by zřejmě nevyhověl z pohledu 

stability dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, ve znění pozdějších předpisů [4] a zákona č. 288/2011 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů [83], protože zápach po amoniaku, sirných 

sloučeninách a organických kyselinách byl velmi silný. 

8.4 Orientační zkouška kompostování vysokosušinového digestátu 

Vzhledem k nadměrně vysokému počtu kolonií Enterokoků v digestátech z druhé 

modelové zkoušky, byla provedena orientační zkouška kompostování za účelem 

hygienizace. Ve vzorcích zkompostovaného digestátu byly sledovány přednostně 

mikrobiální ukazatele, zejména zda došlo ke snížení či eliminaci problematických 

Enterokoků. 

Digestát o hmotnosti cca 200 kg byl smíšen spolu s travní hmotou (20 % hm.), 

směsným listím (20 % hm.) a nadsítnou složkou hotového kompostu (20 % hm.) 

na kompostárně firmy OZO Ostrava, s.r.o. v Hrušově. Celková hmotnost kompostované 

směsi činila 500 kg. 

Při venkovní teplotě okolo 10 °C došlo během jednoho dne k ohřevu zakládky na 

teplotu 57 °C. V dalších dnech teplota již pozvolna klesala. Po dobu 4 dnů se teplota 

zakládky držela nad 50 °C. Kontrola teploty byla prováděna na 4 různých místech 

v základce. V průběhu byly provedeny 3 technologické překopávky (viz obrázek č. 63). 

Vzhledem k malé velikosti zakládky a po poklesu venkovní teploty k bodu mrazu došlo 

k postupnému ochlazování zakládky. Kompostování probíhalo po dobu cca 20 dnů. 

 

Obrázek č. 63:  Technologická překopávka při kompostování 



Ing. Kateřina Kašáková: Vysokosušinová anaerobní digesce s využitím plynotěsného vaku 

2013  136 

Z analyzovaného vzorku kompostování (viz tabulka č. 62) bylo zjištěno, že původní 

obsah Enterokoků cca 1,2·10
8 

KTJ·g
-1

 sušiny byl vlivem kompostovacího procesu snížen 

o několik řádů na 1,3·10
5
 KTJ·g

-1
 sušiny. Podle legislativního limitu dle vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4], byl obsah 

Enterokoků stále vysoký. Důvodem mohl být brzký pokles kompostovací teploty 

v zakládce, kdy Enterokoci odumírají v průběhu zrání kompostu. Kompost určený 

k distribuci je mikrobiálně zcela nezávadný. 
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9 NÁVRH TECHNOLOGIE ANAEROBNÍ DIGESCE 

V PLYNOTĚSNÉM VAKU 

Výsledky a zkušenosti z laboratorního výzkumu na fyzikálních modelech se staly 

podkladem pro  návrh technologie anaerobní digesce v horizontálním fermentoru 

z plynotěsného vaku. Technologie je využitelná pro sestavení malé kontejnerové 

bioplynové stanice o výkonu cca 10 - 30 KWel. V této kapitole je popsán návrh 

technologie, její sestavení bude ukončeno v druhé polovině tohoto roku. 

9.1 Popis technologie 

9.1.1 Diskontinuální proces 

Diskontinuální proces vysokosušinové mezofilní anaerobní digesce ve vaku je veden 

jako suchá metoda ve stohovatelné vsázce. Obsah celkové sušiny směsné vsázky činí 

18 až cca 25 % hm. při ztrátě žíháním sušiny cca 65 až 85 % hm. Nejvhodnější obsah 

sušiny je 20 až 22 % hm. Teplota by měla činit 37 ± 2 °C. Při této teplotě se hodnoty pH 

budou nejčastěji pohybovat v rozmezí 7,5 - 8,1. Poměr FOS/TAC perkolátu by měl být 

v rozsahu 0,3 až maximálně 0,6.  

Start fermentoru je možno provést při použití vsázky s hovězím hnojem, 

ale vzhledem k maloobjemové kapacitě fermentoru je vhodnější dovést inokulum - tuhý 

digestát ze zemědělské boxové bioplynové stanice. Jeho obsah by ve vsázce měl 

činit 50 až 70 % hm. Inokulum by mělo mít co nejvyšší obsah sušiny (běžně dostupné je se 

17 - 20 % hm.), poměr FOS/TAC nižší než 0,5 a pH v rozmezí 7,8 - 8,1. Teplota inokula 

by při převozu neměla poklesnout pod 25 °C. 

Zbytek vstupní směsi (směsný substrát) je tvořen převážně tuhou hmotou 

(bioodpady) ze zemědělské produkce. Kejdy hospodářských zvířat nebo užitkové vody 

mělo by být užíváno minimální množství, spíše vůbec. Základ směsného substrátu tvoří 

kukuřičná siláž, travní senáž, obilné šroty apod. Kofermentovat lze v omezeném množství 

tuhé bioodpady z lihovarnictví (zahuštěné výpalky), cukrovarnictví (vyslazené řepné řízky 

apod.), pivovarnictví (mláto, hořké kaly apod.), výroby cukrovinek (odpadní oplatková 

hmota, čokoládová hmota, těsta, tukové náplně, palmový a další odpadní oleje) a jiné. 

Je nutno dbát na udržování poměru C:N reagující směsi v rozsahu 10:1 až 30:1. Z toho 

důvodu není doporučeno výrazněji měnit složení vstupní směsi během procesu. 

Teplota 40 ± 2 °C reakční vsázky by měla být dosažena do 48 hodin. Souběžně by 

měl být udržován zásobník perkolátu na 40 ± 2 °C. V průběhu procesu by perkolát měl 

průběžně protékat vsázkou ke dnu vaku a odtud by měl být přes drenážní hadice odtékat do 
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zásobníku, kde nejprve projde hrubou filtrací (síto s oky 0,005 m). V zásobníku by měl být 

perkolát průběžně homogenizován. Snímače hladiny by měly zajistit automatické spuštění 

čerpadla s následným rozstřikem perkolátu opět do vaku na vsázku. Nejvhodnější způsob 

perkolace nebyl identifikován vzhledem k omezenému počtu zkoušek. Nicméně lze 

vycházet ze zkušeností z vysokosušinových garážových bioplynových stanic. Perkolace 

v těchto technologiích byla nejintenzivněji prováděná v prvním týdnu v cca 30 minutovém 

cyklu po 1,5 minutě. V druhém týdnu je perkolace prodloužena na hodinové cykly 

a v třetím týdnu je časový interval mezi jednotlivými cykly protažen na 90 minut. 

Ve čtvrtém cyklu produkce bioplynu již končí a není prováděná perkolace. 

Minimálně 1x týdně by měl být odebrán vzorek perkolátu z vaku pro podrobnou 

analýzu s parametry jako jsou např. celkový obsah sušiny (sušením při 105 °C do 

konstantní hmotnosti), ztráta žíháním sušiny (žíháním při 550 °C do konstantní hmotnosti), 

poměr FOS/TAC, celkový a amoniakální dusík. 

Celková doba procesu nejspíše nepřesáhne 21 dnů. Po této době bude nutné vak 

rozříznout, vyprázdnit a pro další cyklus použít nový vak.  

Další možností bude po ukončení diskontinuálního režimu převedení procesu na 

semikontinuální režim s denním dávkováním jemně drcené nebo rozpuštěné organické 

hmoty (například melasy, obilných šrotů, biskvitových mouček atd.) pomocí 

homogenizace s perkolátem. Nástřik vstupní směsi bude proveden shora na vsázku. 

V tomto případě objem vsázky vzrůstá velmi pomalu a není nutné denně odvádět digestát. 

9.1.2 Semikontinuální proces 

Vysokosušinová mezofilní anaerobní digesce ve vaku je vedena nikoliv jako suchá 

metoda ve stohovatelné vsázce, ale jako polosuchá metoda ve viskózní suspenzi. Obsah 

celkové sušiny čerpatelné suspenze činí 12 až cca 18 % hm. při ztrátě žíháním sušiny 

cca 65 až 85 % hm. Optimální rozsah pH při teplotě 40 ± 2 °C činí 7,6 - 8,3. Poměr 

FOS/TAC by měl pohybovat v rozmezí 0,5 až maximálně 1,0.  

Nájezd fermentoru je proveden naplněním tekutým digestátem ze zemědělské 

bioplynové stanice. Toto inokulum by mělo být ze surovin obdobného charakteru, jako 

jsou ty, které budou zpracovány vysokosušinovým procesem. Inokulum by mělo mít co 

nejvyšší obsah sušiny (běžně dostupné je se 6 - 8 % hm.), poměr FOS/TAC nižší než 0,5 

a pH v rozmezí 7,8 - 8,1. Teplota inokula by při převozu neměla klesnout pod  25 - 30 °C. 

Vstupní směs je tvořená převážně tuhými substráty (bioodpady), které jsou téměř 

výhradně ředěny jen recirkulovanou směsí z fermentoru (digestátem). Kejdy 

hospodářských zvířat nebo užitkové vody má být užíváno minimální množství nebo vůbec. 

Základ vstupní směsi tvoří zemědělské suroviny o vysoké sušině (kukuřičná siláž, travní 

senáž, obilné šroty). Zpravovat lze dále bioodpady z výroby cukrovinek 
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(odpadní oplatková hmota, čokoládová hmota, těsta, tukové náplně, palmový a další 

odpadní oleje) ať již kodigescí, nebo samostatně. Je nutno dbát na udržování poměru C:N 

reagující směsi v rozsahu 10:1 až 30:1. Z toho důvodu není doporučeno výrazněji měnit 

složení vstupní směsi. 

Po naplnění fermentoru by teplota inokula měla dosáhnout 40 ± 2 °C do 48 hodin. 

Vstupní směs lze začít dávkovat již první den. Pro určení hmotnosti denní dávky organické 

sušiny by měly sloužit zkušenosti z modelových zkoušek č. 5 a 6. Zpočátku by objem 

denní dávky vstupní směsi neměl přesahovat 0,2 % činného objemu fermentoru. Teprve 

v ustáleném stavu dosáhne tento objem cca 1 % obj. Během prvního měsíce je zatížení 

fermentoru zvyšováno k 4,0 kgVS·m
-3

·d
-1

. Do konce 5. a 6. měsíce je dosaženo 

jmenovitého zatížení 8,0 - 10,0 kgVS·m
-3

·d
-1

. Nezbytné je průběžně (minimálně 3x týdně) 

měřit poměr FOS/TAC a dle něj rozhodovat o změnách denních dávek. Cílový obsah 

sušiny v reagující směsi by neměl kolísat více než o ± 2 % hm. vzorku. Zejména v průběhu 

zvyšování zatížení je nutno poskytovat odborné laboratoři alespoň 1x měsíčně vzorky 

digestátu (reagující směsi) pro stanovení nezbytných potřeb doplnění stopových prvků. 

V případě dále navržené kontejnerové jednotky o výkonu cca 10 kWel s fermentační 

vakem o objemu 27 m
3
 (činný reakční objem 23 m

3
) bude produkce suchého bioplynu činit 

120 - 180 mN
3
·d

-1
 při průměrném obsahu methanu 51 až cca 57 % obj. 

9.1.3 Zařízení 

Fermentor je zabudován do standardizovaného ocelového kontejneru o vnějších 

rozměrech 12,0 x 2,4 x 2,6 (viz obrázek č. 64). Jedná se o mrazící kontejner pro námořní 

přepravu (izolace 100 mm tvrdé PUR pěny), z něhož byl odstraněn mrazící agregát. 

Vnitřní prostor kontejneru je po úpravách rozdělen na dva plynotěsně oddělené prostory 

plechovou příčkou obsahující klenuté ocelové dno, které slouží jako čelo fermentoru. 

Prostor před čelem - strojovna (3,2 x 2,1 x 2,2 - cca 14,8 m
3
) je vyplněn homogenizačním 

zásobníkem, topným agregátem a technologiemi pro čerpání, míchání a monitoring. 

Prostor je zvenčí přístupný jednak nově vybudovanými dveřmi místo mrazicího agregátu, 

jednak vraty na opačném konci. Prostor za čelem (cca 53 m
3
) je určen pro fermentor. 

Hmotnost vsázky fermentoru je kontrolována tenzometry uloženými pod celým 

kontejnerem.  

 

Obrázek č. 64:  Tepelně izolovaný ocelový kontejner 
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Fermentor je vyroben jako plynotěsný vak z plastové třívrstvé membrány Sioen 

B6070. Vak délky 8,5 m o průměru 2,0 m je nasazen na válcový nátrubek ocelového čela 

(délka 1,7 m) a zajištěn čtyřmi popruhy. Z druhého konce je vak plynotěsně svařen do 

tvaru kulového vrchlíku. Celkový objem fermentoru činí 27 m
3
 a činný reakční objem je 

23 m
3
.  

Prostor mezi přibližně válcovým vakem a vnitřními stěnami kontejneru slouží pro 

recirkulaci teplého vzduchu na provozní teplotu 37 - 43 °C (alternativně 50 - 55 °C). 

Horkovzdušný agregát s příkonem 9 - 18 kW je umístěný v prostoru před čelem a žene 

horký vzduch spodní podélně žebrovanou podlahou do prostoru okolo vaku. Ochlazený 

vzduch je odsáván v horní části vedle technologického čela kontejneru. Cirkulace vzduchu 

je zajištěna ventilátorem agregátu při průtoku maximálně 1 700 m
3
·h

-1
. Alternativně je 

možno otočit směr cirkulace vzduchu. Pro zrovnoměrnění teploty vsázky ve fermentoru 

slouží občasně manuálně (alternativně i automaticky) spouštěná recirkulace vsázky dvěma 

čerpadly DN80. 

Do ocelového čela fermentoru jsou u dna navařeny čtyři ocelové závitové průchodky 

pro připojení hadic DN80 pro recirkulaci digestátu. Dále se zde nachází průlez s víkem 

DN500 určený pro čištění a servis, případně pro připojení šnekového dopravníku tuhých 

substrátů. Nepatrně nad středem čela je umístěno horizontální pomaloběžné pádlové 

míchadlo (2,2 kW; 400 V; 4,3 - 20 ot.min
-1

), jehož lopatky homogenizují cca 20 % objemu 

vsázky. Odstředivá čerpadla typu Nerez Blučina DN80 je s pomocí sestavy armatur a výše 

zmíněných hadic schopno recirkulovat vsázku fermentoru. A každé z nich je schopné 

pracovat v obojím směru otáčení, čerpat vstupní směs ze zásobníku do vaku, míchat 

vsázku ve vaku, nebo čerpat digestát z vaku do zásobníku. Funkce obou čerpadel je možno 

změnou polohy třícestných kohoutů snadno změnit. Funkce každého čerpadla je časově 

nastavitelná na volitelné cyklické zapínání a vypínání, nebo trvalý chod - podle potřeby. 

Čerpání do míchacího zásobníku je kontrolováno dvěma plovákovými spínači. 

Při minimální hladině se čerpadlo automaticky vypne, aby nedošlo k běhu na “sucho“. 

Při maximální hladině druhý plovák zabrání přeplnění míchacího zásobníku. 

Homogenizační zásobník o objemu 3 m
3
 s hydraulicky otvíraným poklopem má oblé 

dno a je vybaven pomaloběžným lopatkovým míchadlem (2,2 kW; 400 V; 4,3 - 20 ot.min
-

1
). Vrchní část zásobníku vystupuje nad střechu kontejneru, kde probíhá nakládka tuhých 

substrátů kolovým nakladačem. Substráty padají do spodní části zásobníku, kde jsou 

míchány s digestátem, homogenizovány a následně čerpány do fermentoru. Na čele 

zásobníku ze strany pohonu je umístěn průlez DN500 pro přístup k lopatkám míchadla 

a ložiskům. Výšku hladiny v zásobníku je možno kontrolovat dle výšky hladiny 

v průhledné hadici. Plyny vznikající při homogenizaci jsou odsávány jako znečištěný 

vzduch ke spálení v kogenerační jednotce. 
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Digestát přepadává sifonem (DN100) z čela fermentoru přes bočnici kontejneru 

do přistaveného zásobníku (barelu), odkud je po naplnění odčerpáván fekálním vozem 

a dopraven k dalšímu zpracování ve stávající BPS. 

Shora nad technologickým čelem fermentoru odchází bioplyn štěrbinovým 

průchodem (0,3 x 1,8 m) do jímače bioplynu (válcový zásobník o objemu cca 3,0 m
3
), 

který je umístěn na střeše kontejneru. Jímač bioplynu je opatřen vodním uzávěrem 

(přetlakovou pojistkou) a potrubím DN50 pro odvod bioplynu do odvodňovače, následně 

do plynoměru a plynojemu. Plynoměr je umístěn uvnitř kontejneru - ve  strojovně. Přetlak 

bioplynu ve fermentoru (v rozpětí 1 000 Pa) je kontrolován manometrem typu 

U. Za odvodňovačem je připojen membránový, turbínový nebo bubnový plynoměr. 

V tomto místě je rovněž vzorkovací kohout pro odvod vzorku bioplynu do manuálně 

spouštěného analyzátoru složení (CH4, CO2, O2, H2S, H2, balance). Atesty bezpečnostních 

prvků a měřidel musí být výrobci doloženy. Jedno-membránový plynojem o objemu 

cca 25 m
3
 je umístěn na střeše fermentoru.  

Předpokládá se, že obsluha bude 1x denně provádět zejména zapsání všech 

potřebných údajů, homogenizaci, dávkování vstupní směsi a odčerpávání digestátu ze 

zásobníku. Zapisovány budou hlavně parametry o hmotnosti substrátů, hmotnosti ředicího 

digestátu, hmotnosti do fermentoru načerpané vstupní směsi, teplotě z vybraných míst 

zařízení, pH, objemu vyrobeného bioplynu, složení bioplynu. Taktéž bude zapisována 

a kontrolována spotřeba vlastní elektrické energie. Celková doba obsluhy bude 

cca 1 až 1,5 hodiny denně. Dávkování vstupní směsi v průběhu dne bude zajištěno 

automaticky 4 časovači individuálně nastavitelnými. Základní schéma navrhované 

technologie je znázorněno na obrázku č. 65. V rámci projektu TA ČR - ev. č. TA01020959 

[1] firma CERNIN s.r.o. v současné době sestavuje poloprovozní jednotku pracující 

v souladu s uvedeným návrhem technologie. Schématický nákres kontejnerové 

poloprovozní jednotky vybraný z výkresové dokumentace CERNIN s.r.o. je uveden 

na obrázku č. 66. 

 

Obrázek č. 65:  Základní schéma technologie výroby bioplynu ve vaku 
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V případě diskontinuálního procesu bude netekutá vstupní směs připravena ve 

vertikálním míchacím systému. V čelo fermentoru bude místo pádlového míchadla 

připraven plnicí otvor, který je opatřený plynotěsným šoupátkem. Šnekový dopravník 

natlačí vstupní směs z vozu do vaku, jenž je srolován k čelu. Při plnění je vak roztažen na 

plnou délku. Periodické vyprázdnění fermentoru po cca 21 dnech procesu bude 

uskutečněno rozříznutím vaku a vykopáním vsázky pomocí nakladače. Po vyprázdnění 

budou uvolněny popruhy uchycující vak k čelu. Vak bude předán výrobci k recyklaci. 

Pro další cyklus procesu bude použit nový vak. 

 

Obrázek č. 66:  Schématický nákres kontejnerové jednotky [136] 

9.1.4 Možnosti nakládání s digestátem 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná technologie je maloobjemová, bude denní 

produkce digestátu dosahovat 20 až maximálně 100 kg (dle vstupní směsi). Možnosti 

nakládání s digestátem jsou následující: 

a) jako hnojivo při aplikaci na zemědělskou a lesní půdu dle zákona č. 9/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů [82] a vyhlášky č. 271/2009 Sb., příloha 

č. 1, tabulka č. 2b), c), ve znění pozdějších předpisů [80]. Z důvodu vysoké 

viskozity digestátu se aplikace rozstřikem jeví jako obtížná, protože by 

digestát musel být ředěn vodou nebo nízkosušinovým digestátem. 
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Vzhledem k malému objemovému množství digestátu se jako vhodnější jeví 

spíše rozmetání, které by mohl využít malý zemědělec. 

b)  jako rekultivační digestát při aplikaci mimo zemědělskou a lesní půdu dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů [6] a dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů [4]. Vzhledem k tomu že je proces veden při vysokém 

zatížení, který je příčinou vyššího zbytkového obsahu anaerobně 

rozložitelných látek, by digestát zřejmě nevyhověl v parametru biologické 

stability (v parametru AT4) a kvůli zbytkovému zápachu organických 

kyselin, amoniaku a sulfanu.  

c) jako kompost po provedení hygienizace dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

příloha č. 5, tabulka č. 5.4, ve znění pozdějších předpisů [4].  

d) jako substrát do procesu anaerobní digesce dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů [4]. Tato možnost se jeví jako 

nejvhodnější. Digestát je možno zpracovat v bioplynové stanici 

s nízkosušinovým procesem se zatížením významně nižším (běžně do 

3,5 kgVS·m
-3

·d
-1

), než odpovídá procesu, při kterém vznikl. Zapracování 

digestátu do vstupní směsi sice nepřinese významné množství bioplynu, 

ale bude dokončen anaerobní proces, který odstraní většinu rozložitelných 

látek. Nejvhodnější je zřejmě zpracování v termofilním fermentoru. 

e) jako palivo do procesu kospalování. Vysoká vlhkost digestátu nemusí být 

při jeho malém množství na závadu. Rozhodující bude spíše dostupnost 

manipulační a zavážecí techniky pro tekutou viskózní hmotu. V úvahu 

připadá spalovna průmyslových odpadů. 

f) jako kal k odstranění na čistírně odpadních vod. Vzhledem k velmi 

vysokému parametru CHSK a vysokému obsahu dusíku je tato varianta 

velmi nákladná.  

g) jako odpad k uložení na skládku. Tato možnost neexistuje, neboť se nejedná 

o biologicky stabilizovaný bioodpad dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů [4]. 

9.2 Návrhy pro další pokračování výzkumu 

Popsaný aplikovaný výzkum v této disertační práci, by měl být rozšířen o laboratorní 

zkoušky dalších substrátů, které povedou k nalezení nejvhodnějšího složení kofermentační 

směsi pro konkrétního uživatele vyvinuté technologie. Modelový fermentor je pro tuto 

práci k dispozici.  
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V současné době firma CERNIN, s.r.o. dokončuje výrobu poloprovozní kontejnerové 

jednotky s vakovým fermentorem o objemu 27 m
3
 (viz obrázek č. 66). Poloprovozní 

zařízení bude umístěno v areálu zemědělské bioplynové stanice firmy Vítkovská 

zemědělská, s.r.o. v Klokočově, která je ochotná poskytnout zázemí a substráty pro první 

poloprovozní zkoušku. Lze tedy předpokládat, že budou podmínky pro úspěšné ověření 

výsledků páté laboratorní zkoušky (digesce odpadní oplatkové hmoty) a poté digesce 

dalších bioodpadů, které pocházejí z firmy Opavia - LU, s.r.o. Opava. Následně by mělo 

být přistoupeno k ověření šesté laboratorní zkoušky (digesce obilného šrotu zrna tritikále 

Agostino) a dalších dostupných surovin.  

 

Obrázek č. 67:  Model poloprovozní kontejnerové jednotky (1:87) [137] 

Na základě výsledků poloprovozních ověřovacích zkoušek by mělo být zařízení 

upraveno tak, aby mohlo sloužit jako prototypová jednotka s následnou sériovou výrobou 

nebo jako funkční vzorek, za kterým bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná 

výroba. Prvním potenciálním zákazníkem na zakoupení vyvíjené technologie je firma 

Vítkovská zemědělská, s.r.o. v Klokočově. Rovněž brněnská firma HORTIM International, 

s.r.o. projevila zájem o zakoupení této technologie a případné rozmístění na její 

provozovny. 

K teplovzdušnému ohřevu fermentoru je nutné podotknout, že ohřev vzduchu 

elektrickou topnou spirálou byl pro svoji jednoduchost výhodný pro laboratorní zkoušky 

a bude rovněž využit pro poloprovozní zkoušky. Na prototypové jednotce by měl 

elektrický ohřev vzduchu sloužit pouze při startu procesu a dále jen jako záložní varianta. 

Za provozu by měl být ohřev vzduchu zajištěn efektivněji, tzn. výměníkem voda - vzduch, 

který využije část tepelné energii z procesu kogenerace. Z toho vyplývá, že jedním 

z námětů pro navazující výzkum je návrh tepelného výměníku voda - vzduch vhodné 

konstrukce. 
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10 ZÁVĚR 

Disertační práce předkládá inovativní přístup k řešení problematiky materiálově-

energetického využití zemědělských substrátů (zbytků biomasy nevhodné ke zkrmení 

a cíleně pěstované biomasy) a bioodpadů z potravinářského průmyslu (z výroby 

cukrovinek, pekáren, z obchodních řetězců) návrhem technologie vysokosušinové 

anaerobní digesce.  

Jedním z dílčích cílů práce bylo zhodnocení technologií anaerobní digesce různých 

bioodpadů (ze zemědělství, potravinářského průmyslu a komunální sféry) při vysoké 

koncentraci sušiny ve fermentoru (15 - 30 % hm.), které se nacházejí v ČR a v zahraničí. 

Bylo zjištěno, že s vysokosušinovým procesem pracují v ČR pouze 4 bioplynové stanice 

a v zahraničí je početné zastoupení zejména v Evropské unii. Největší počet můžeme najít 

v Německu (desítky instalací). Lze konstatovat, že vysokosušinové bioplynové stanice 

se v Moravskoslezském kraji nenachází. Jejich aplikace v tomto kraji by zlepšila stav 

ve využívání jak zemědělských, tak i dalších zdrojů. Umožnila by také zvýšit energetickou 

soběstačnost. Tím dojde k zlepšení hospodářských výsledků malých soukromých 

zemědělců a producentů či zpracovatelů bioodpadů.  

Provedený výzkum naznačil řešení, které je uplatitelné v širokém rozsahu jak 

v Moravskoslezském kraji, tak i v zahraničí. Základní teoretické poznatky o anaerobním 

procesu byly ověřeny na malých fyzikálních modelech při nízké a poté při vysoké reakční 

sušině, a následně byly aplikovány při zkouškách na fyzikálním modelu fermentoru z vaku. 

Navržená a v laboratorním měřítku ověřena byla technologie vysokosušinové anaerobní 

digesce v horizontálním fermentoru, využívajícím jako reakční prostor plynotěsný plastový 

vak s teplovzdušným systémem ohřevu a energeticky úsporným systémem homogenizace 

vsázky. Každý provedený experiment jasně odhalil určité nedostatky modelu, ať již 

procesní nebo konstrukční. Nedostatky byly postupně odstraněny. Výsledky z posledních 

dvou modelových zkoušek prokázaly uplatnitelnost technologie zejména pro 

semikontinuální, ale i pro diskontinuální režim anaerobního procesu. S testovanými 

substráty pracovala technologie spolehlivěji a efektivněji v semikontinuálním režimu. 

Technologie je využitelná v celoročním provozu. 

Výzkumem byly potvrzeny přednosti nové technologie. Výhodnost je dána velmi 

nízkými investičními náklady, které vyplývají z konstrukční jednoduchosti ocelového 

skeletu vytvořeného jako kontejnerová jednotka, z jednoduchosti systému míchání a z ceny 

plastového vaku použitého na místo ocelového fermentoru. Další z významných výhod 

technologie je její mobilita. 

Na základě zjištěných výsledků o vedení procesu v jednotlivých režimech 

a o konstrukčním uspořádání technologie byla navržena poloprovozní jednotka, 

která je sestavována firmou CERNIN, s.r.o. v areálu bioplynové stanici v Klokočově. 
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Jejím vlastníkem je firma Vítkovská zemědělská, s.r.o., která je zároveň prvním 

potenciálním zákazníkem. Možnost realizace poloprovozní jednotky je důležitým 

výsledkem práce. 
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