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Abstrakt 

 

Bioplynové systémy jsou jednou z moţností získání plně obnovitelného zdroje 

energie a jedním z částečných řešení trvale udrţitelného rozvoje společnosti. Tato 

disertační práce se zabývá problematikou digestátu vznikajících z anaerobní kofermentace 

běţných i obtíţně vyuţitelných zemědělských a dalších organických odpadů. Jsou zde 

shrnuty poznatky získané během postgraduálního studia v Centru environmentálních 

technologií VŠB – TU Ostrava. Předloţeny jsou návrhy a zhodnocení moţností vyuţití 

digestátu nevyhovujících pro účely hnojení. Posouzení moţných postupů je zaměřeno 

především pro materiálové a energetické účely. Výsledky výzkumu by měly přispět k 

rozšíření dosavadních poznatků o moţnostech současného zpracování a vyuţití 

zemědělských bioodpadů, zejména digestátu. 

 

Klíčová slova 

 

Digestát, materiálové a energetické vyuţití, anaerobní proces, kofermentace, 

zemědělské odpady, bioplynové stanice. 
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Abstract 

 

         Biogas systems are one of available possibilities to gain completely renewable source 

of energy and one of partial solutions of sustainable development. This doctoral study 

deals with digestates generated from anaerobic cofermentation processes of common as 

well as hardly usable agricultural and other organic wastes. Observation and knowledge 

obtained during postgraduate program at the Centre for Environmental Technologies 

VŠB - TU Ostrava are summarized. Proposals and evaluation of utilization options of 

cofermentation digestates unsuitable for fertilization purposes are submitted. Evaluation of 

possible procedures was done especially from the material and energy point of view. 

Findings of such research should contribute to the development of existing knowledge 

about opportunities of treatment and usage of agricultural wastes, primarily digestates. 
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Motivace 

Práce je zaměřena na problematiku digestátu vznikající z anaerobní kofermentace 

běţných i obtíţně vyuţitelných zemědělských odpadů a dalších organických odpadů. 

Důvod, který vedl k provedení výzkumu je ten, ţe problematika vyuţití digestátu zejména 

mimo zemědělské účely, je v současné době jen málo ověřenou formou zpracování 

odpadů.  Předmětem výzkumných prací je navrţení a vyhodnocení moţností vyuţití 

digestátu nevyhovujících pro účely hnojení.  Posouzení moţných postupů je zaměřeno 

především pro materiálové a energetické účely.  

Tato disertační práce je zpracována na základě účasti na řešení projektu Ministerstva 

ţivotního prostředí č. SP/3g4/10/07 – „Výzkum vlastností a vyuţití digestátu 

z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtíţně 

vyuţitelných organických odpadů“.   
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1 Úvod  

V poslední době se v zahraničí a rovněţ v České republice v rámci anaerobní digesce 

(anaerobní fermentace) začínají zpracovávat spolu s kejdou hospodářských zvířat i další 

biologicky rozloţitelné odpady jako jsou např. odpady z rostlinné výroby,  potravinářského 

a zpracovatelského průmyslu aj.  

V souvislosti s rozšiřujícím se sortimentem vyuţitelných organických odpadů i jejich 

mnoţství, plynoucí z rigoróznějšího přístupu k ochraně prostředí, se do popředí zájmů 

dostává modifikace původního postupu anaerobní digesce, kde se vstupující fermentované 

jednosloţkové suroviny sestavují s vybranými odpady do směsi vícesloţkových, proces 

dostává i nový název kofermentace [1].  

Produktem technologie anaerobní digesce je bioplyn a digestát.  

Bioplyn je dle zákona 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie hodnocen jako obnovitelný zdroj energie (OZE) a elektrická a tepelná energie z něj 

vyrobená je tedy ekologicky šetrná. Vyuţití bioplynu můţe přispět ke sníţení závislosti ČR 

na fosilních palivech a na jejich dovozu z nestabilních zemích [3]. Obce a města mohou 

prostřednictvím bioplynových stanic ve vhodných lokalitách řešit zpracování biologicky 

rozloţitelných odpadů a v souladu s legislativou, tak omezit ukládání odpadů na skládky.  

Digestát (stabilizovaný materiál v kapalné podobě) je druhým produktem anaerobní 

digesce. Tento kapalný produkt mokré fermentace je obvykle vyuţíván jako hnojivo na 

zemědělských pozemcích. Vlastnosti digestátu závisí především na druhu zpracovávaného  

materiálu, méně uţ na technologickém procesu. Organické látky vnášené do procesu 

fermentace však spolu se změněnými podmínkami chovu uţitkových zvířat mohou 

představovat určitá rizika chemické a biologické povahy při likvidaci vznikajícího 

digestátu. Zatímco v současné době je klíčovým postupem likvidace digestátu jeho 

zapracování do půdy, ovšem tak, aby nebyly ohroţeny zdroje spodních vod nebo půda 

sama přebytkem amoniaku, nebo bakteriologickou kontaminací, při vyuţití metody 

kofermentace a rovněţ vzhledem k zvýšeným nárokům na ochranu ţivotního prostředí 

nutno věnovat pozornost i dosud málo prozkoumanému problému, kterým je charakter 

vznikajícího digestátu a zejména jeho vyuţití/likvidace.  

Uplatnění digestátu ve výše naznačených podmínkách představuje sice lokálně 

omezenou, nicméně však dosud jen málo ověřenou formu zpracování odpadů. Tato 

skutečnost je, bohuţel vyvolána poněkud vágními okolnostmi výroby bioplynu, jeho 

ekonomikou, náklady na elektrickou energii spotřebovanou v komparaci s výkupními 

cenami produkovaného bioplynu resp. vyrobeného elektrického proudu.  

Do tohoto souboru vlivů objektivně vstupují: nabídka odpadů (přibývá); vyuţitelnost 

na obhospodařovaných plochách; technická úroveň uplatňovaných zařízení; vlastní 

ekonomické ukazatelé (cena – provozní náklady); rozloha ploch, které jsou upravovány 

digestátem; vyuţitelnost efektivních (hnojivových) sloţek digestátu vzhledem ke kultuře.   

V tomto stádiu informací proto není účelem posuzovat účinky digestátu obecně v 

plné šíři, spíše se jedná o posouzení moţností jeho dalšího vyuţití/likvidace mimo účely 
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zemědělské. Neboť úvahy typu „zaorat“, budou dříve či později pravděpodobně opuštěny 

jako poněkud problematické, zejména při kofermentaci některých obtíţně zpracovatelných 

typů odpadů.  

 Z uvedeného vyplývá, ţe se zde potenciálně otevírá problém, kam tento digestát 

orientovat. Moţnosti jeho vyuţití lze tedy směřovat k materiálovému či energetickému 

vyuţití, např.: digestát ve směsi s odpadními oleji, tj. tvorba WLM (waste liquid mixtures) 

jako přídavné palivo do vhodných termoprocesních agregátů; odvodněný digestát ve směsi 

s jinými hořlavými prachy, technicky jen obtíţně vyuţitelnými k přípravě formovaného 

paliva, pro některé průmyslové tepelné procesy; modifikace předchozího bodu, kdy 

odvodněný digestát ve směsi s jinými hořlavými prachy bude aglomerován a následně 

určen ke zplyňování v generátoru; přísada odvodněného digestátu do stavebních 

prefabrikátů jako komponenty zvyšující (sniţující) měrný tepelný odpor; tepelné 

zpracování odvodněného odpadu s cílem jeho transformace na látky se zvětšeným vnitřním 

povrchem, více či méně působící jako sorbenty [1].   

Z dosavadního vyplývá, ţe digestát je nutno prozkoumávat systematicky z více 

hledisek tak, aby jeho vyuţití bylo efektivní a bezezbytku napomáhalo k ochraně ţivotního 

prostředí. 
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2 Cíl práce  

Práce je zaměřena na problematiku využití digestátu vznikajících z anaerobní 

kofermentace běžných i obtížně využitelných zemědělských a dalších organických 

odpadů. Hlavním cílem práce je navržení a zhodnocení možností využití digestátu 

nevyhovujících pro účely hnojení. Posouzení možných postupů je zaměřeno především 

na materiálové a energetické účely. Budou stanoveny také základní vlastnosti digestátu.  

Pro dosaţení uvedeného cíle jsou předpokládány následující postupy, které lze 

rozdělit do tří skupin, viz následně: 

A) PŘÍPRAVA VZORKŮ, CHARAKTERISTIKA VLASTNOSTÍ DIGESTÁTU 

 Příprava vzorků pro následné materiálové a energetické vyuţití: Příprava 

separátů vznikajících digestátu (zejména jejich odvodnění, vysušení) vhodným 

způsobem. 

 Stanovení tepelně-technických analýz vzorků separátů: Voda, popel, hořlavina, 

elementární analýza, spalné teplo, výhřevnost. 

 Stanovení vlastností odvodněných digestátu: Úvodní laboratorní zkoušky -  

sedimentace.    

 Posouzení vlastností separátu digestátu z hlediska zapalitelnosti a jeho sklonu 

k samovznícení při dopravě a skladování: Zkoušky týkající se bezpečnostních 

vlastností (klasifikace vzorku digestátu podle předpisů pro dopravu nebezpečného zboţí 

po ţeleznici nebo automobilovou dopravu; stanovení výšky vrstvy nebezpečné 

samovznícením v závislosti na teplotě okolí; zapalitelnost separátu digestátu). 

B) ENERGETICKÉ VYUŢITÍ DIGESTÁTU 

 Ověření moţnosti přípravy briket vzorků separátu bez pojiv a s různými druhy 

pojiv: Příprava briket, zkoušky soudrţnosti briket, stanovení optimálního mnoţství 

pojiva, mechanické zkoušky pevnosti (pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku). 

 Posouzení moţných postupů energetického vyuţití digestátu: Ověření moţností 

pyrolýzy, zplyňování separátu v laboratorních podmínkách. Stanovení laboratorních 

podmínek.  

C) MATERIÁLOVÉ VYUŢITÍ DIGESTÁTU 

 Posouzení moţných postupů materiálového vyuţití digestátu jako adsorbentů: 

Další moţností materiálové vyuţití separátu digestátu je jeho zpracování karbonizačním a 

zplyňovacím procesem za účelem získání sorbentu. Sledování vlastností vzniklého 

karbonizátu z hlediska jeho adsorpčních schopností metodou stanovení jodového 

adsorpčního čísla (I), specifického měrného povrchu (SBET) a určení objemu pórů (V).  
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 Posouzení moţných postupů materiálového vyuţití separátu ve stavebnictví: 

Náplní této části práce bude příprava stavebních hmot ze separátu hovězí kejdy s různými 

příměsemi a následné porovnání s jinými, běţně dostupnými materiály, které se pouţívají 

ve stavebnictví, jako jsou např. dřevěné třísky značky Cetris z Hranic.  
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3 Literární rešerše  

Literární rešerše byla zaměřena na rozšíření databáze rešerší uvedených v projektu 

“Výzkum vlastností a vyuţití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských 

a dalších, zejména obtíţně vyuţitelných organických odpadů“ ev.č. VaV – 

SP/3g4/103/07“  [1], [2].  

Současně byly zpracovávány jednotlivé odkazy včetně abstraktů k těmto 

vyhledaným rešerším. Literární rešerše byla zpracována s vyuţitím elektronických 

informačních databází Iconda, Compendex, Inspec poskytovaných Ústřední knihovnou 

VŠB – TU Ostrava a také s vyuţitím stránek www. sciencedirect.com.  

Poznatky z 18 uvedených [4], [5], [6], [7], [8], [14], [33], [41], [42], [43], [54], [55], 

[56], [61], [62], [63], [83], [84] vyhledaných rešerší byly vyuţity zejména v teoretické 

části této práce s cílem hlubšího porozumění dané problematice. 
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4 Současný stav poznání v oblasti řešené problematiky 

 

Ve světě je v posledním období věnována značná pozornost problematice digestátu 

z anaerobní digesce zejména z pohledu moţných vlivů na ţivotní prostředí.  

Detekce fekálních patogenů organismů v digestátu byla studována například 

v Německu [4]. 

Aplikace procesu anaerobní digesce je silně závislá na legislativních normách pro 

ţivotní prostředí. To můţe ovlivnit i výběr suché nebo mokré metody anaerobní 

digesce [5].  

Ve Spojených státech vyvinuli technologii anaerobní digesce pro zpracování odpadní 

vody z vaření hrášku a fazolí, spolu s obilnými a kukuřičnými lusky. Proces produkuje 

digestát s minimálním obsahem sušiny [6].  

Biomasa obsahující velký podíl lignino-celulózových vláknitých komponent (také 

některé sloţky komunálního odpadu) je nesnadno anaerobně rozloţitelná a vzniklý digestát 

stále obsahuje značná mnoţství ligninu a celulózy, které „odstínily“ rozloţitelnou hmotu 

od mikroorganismů. Velká část přítomného organického uhlíku není konvergována na 

metan [7].  

Tuhý digestát z komunálních čističek odpadních vod je jedním z problematicky 

vyuţitelných respektive odstranitelných materiálů. Podle maďarských výzkumů je tento 

digestát, stejně jako sušina prasečí kejdy, snadno spalitelný materiál, zejména ve fluidních 

spalovacích jednotkách [8]. 

Zatímco v zahraničí je celá řada prací zabývající se problematikou digestátu (viz 

výše), v České republice zmíněné problematice vlastností, vyuţití či odstranění digestátu 

z kofermentace odpadů dosud nikdo souhrnně nevěnoval pozornost, přesto, ţe zájem 

o kofermentaci nejrůznějších materiálů stoupá. V praxi je v současnosti převládajícím 

způsobem nakládání s digestátem jeho dlouhodobé skladování v jímkách a rozvoz na pole 

v období hnojení [1].  

Se vzrůstajícím počtem bioplynových stanic (v ČR 400 zařízení do roku 2015) [9] 

roste objem digestátu, u nichţ se mění se vstupními surovinami/odpady také vlastnosti 

digestátu, které mnohdy nevyhovují pro účely hnojení na zemědělských pozemcích. 

Vlastnosti digestátu (fermentátu) je často potřeba upravit určitými technologickými 

procesy tak, aby se zvýšila jeho uţitná hodnota. Z digestátu je moţno separovat tuhou 

frakci filtrací, sedimentací a odstřeďováním, za účelem jejího následného zhodnocení. 

Tuhá frakce s vysokým obsahem organické hmoty se můţe kompostovat, čímţ vznikne 

statkové hnojivo.  Méně časté je odvodnění/usušení a separace tuhého podílu s následným 

vyuţitím např. pro výrobu tuhých alternativních paliv po zpracování do formy briket nebo 

pelet. Nebo jako přídavek do izolačních hmot, či výroby panelů, podobných bývalým 

heraklitovým prvkům, případné zpracování pyrolýzním a zplyňovacím procesem, za 

účelem získání tuhého zbytku s vyuţitelnými adsorpčními schopnostmi, které se mohou 

aplikovat např. k čištění odpadních vod ze zemědělské výroby, nebo k přípravě levných 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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adsorbentů na jedno pouţit (po vyčerpání jeho adsorpční schopnosti je spálen ve 

spalovacím zařízení) aj.  

V případě, ţe pro zbylou tekutou frakci není uplatnění, můţe být aerobně dočištěna 

jako odpadní voda a vypuštěna do vodoteče. Následné dočišťování odpadní vody, ale 

výrazně zvýší investiční i provozní náklady celé technologie [1].  
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5 Anaerobní digesce (anaerobní fermentace) 

V celé České republice je potenciál pro vyuţití anaerobní fermentace na řádově 

několika místech. Půjde zejména o zemědělské bioplynové stanice (BPS) zpracovávající 

zvířecí fekálie s přídavky aţ 50 % travní hmoty nebo biologického podílu komunálních 

odpadů [10].  

Anaerobní digesce je proces mikrobiální přeměny organických látek bez přístupu 

vzduchu za vzniku plynného podílu (bioplyn) a kapalného a tuhého zbytku (digestátu). 

Dalším produktem anaerobní digesce je fugát. Fugát nebo-li procesní voda, je tekutý 

produkt vyhnívacího procesu a má charakter vody odpadní. Je silně zakalený a obsahuje 

produkty anaerobního rozkladu organických látek. Zpravidla je odváděn do čistírny 

odpadních vod (ČOV). 

Proces vyvolávají vhodné kultury anaerobních mikroorganismů. Termín anaerobní 

digesce má několik synonym, např. anaerobní fermentace, anaerobní stabilizace, 

anaerobní vyhnívání, biometanizace či biogasifikace [11]. 

Technologický proces anaerobní digesce se rozlišuje podle počtu stupňů na 

jednostupňový a vícestupňový. U jednostupňové technologie probíhají všechny 

fermentační fáze v jednom fermentoru. Podle způsobu plnění a vyprazdňování je 

diskontinuální, semikontinuální, kontinuální. Podle fermentační teploty je mezofilní (30 – 

40 °C), nebo termofilní (50 – 60 °C). Podle konzistence vsázky je mokrý (čerpatelný 

substrát), nebo suchý (nad 18 % sušiny) [12]. 

 

Mezi výhody mokré fermentace patří: 

 Moţnost zpracovávat tekuté materiály. 

 Dobře zvládnutý a mnoha aplikacemi ověřený proces. 

 Stálá produkce bioplynu. 

 Homogenita výstupního digestátu. 

 S aktivním materiálem se pracuje výhradně v uzavřeném systému (kromě vstupního 

objektu). 

 

Nevýhody mokré fermentace jsou: 

 Nutnost zabezpečení stálého přísunu substrátu (problém u BRKO s nerovnoměrnou 

produkcí). 

 Náročná předúprava odpadů. 

 Produkce velkého množství kapalného výstupního digestátu. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Odpadn%C3%AD_voda
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
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Kofermentace je fermentace kejdy nebo tuhého hnoje spolu s ostatními 

organickými látkami v jednom zařízení, jejichţ původ můţe být i mimo ţivočišnou 

výrobu. Uvedenými příměsemi mohou být např. zbytky z rostlinné výroby, odpady ze 

zpracování a výkrmu hospodářského zvířectva, zvláštní rostlinné kultury, účelově 

směrované pro tento proces. Další komponenty pak mohou být tvořeny dalšími látkami, 

které mají charakter odpadů: kašovité aţ pevné odpady z domácností, agrárních a 

potravinářských provozů, odpady vznikající v rámci péče o krajinu, tj. tráva, listí aj., 

odpadní tuky, výpalky, zbytky z konzerváren aj. 

Při kofermentačním anaerobním procesu obecně platí, ţe při dodrţení základních 

pravidel je moţné zpracovávat současně všechny druhy bioodpadů a biomasy (substance 

biologického původu) vyskytující se v dané lokalitě (např. v zemědělství lze zpracovávat 

všechny sorty exkrementů spolu se senem, siláţí, atd.), je však nezbytné dodrţet několik 

základních pravidel pro obecné vlastnosti materiálů a reakční podmínky [12]: 

a) Malý obsah anorganického podílu (popelovin). 

b) Organický materiál s vysokým podílem biologicky rozloţitelných látek. 

c) Optimální obsah sušiny pro zpracování pevných odpadů suchou fermentací je 22 % aţ 

25 %, v případě tekutých odpadů 8 % aţ 14 %. Tekuté odpady s obsahem sušiny 

menším neţ 3 % jsou zpracovávány anaerobní fermentací s negativní energetickou 

bilancí. Pozitivní energetické bilance je dosahováno zpravidla aţ při obsahu sušiny 

tekutých odpadů větším neţ 3 % aţ 5 %. Absolutní hranice obsahu sušiny, při kterém 

ještě probíhá anaerobní fermentace, je 50 %. 

d) Významným faktorem ovlivňujícím metanogenní fermentaci je číslo pH (kyselost 

nebo zásaditost) materiálu. Za optimální hodnotu pH na vstupu do procesu se 

povaţuje interval blízký neutrální hodnotě pH 7 aţ 7,8.  V průběhu procesu se tento 

parametr mění. Na začátku převaţuje aktivita acidogenů a pH můţe poklesnout na 4 

aţ 6. Při hodnotách pH substrátu menší neţ 5 se mohou začít objevovat inhibiční 

účinky na některé kmeny metanogenů. Dojde-li však za příznivých podmínek k jejich 

rozvoji, zvýší svojí aktivitou číslo pH substrátu aţ na neutrální hodnotu pH 7. V praxi 

se hodnota pH materiálu na vstupu do procesu upravuje homogenizací směsných 

materiálů nebo alkalickými přísadami. 

e) Významným parametrem pro hodnocení vhodnosti materiálu pro anaerobní 

fermentaci je poměr C : N. Za optimální se povaţuje poměr kolem 30 : 1. Vysoký 

obsah dusíkatých látek se můţe projevit negativně na sloţení bioplynu. Mezi 

materiály s vysokým obsahem dusíku patří exkrementy všech druhů hospodářských 

zvířat, opačný extrém (vysoký obsah uhlíku) tvoří materiály rostlinného původu. V 

praxi se optimálního poměru C : N dosahuje míšením různých materiálů 

kofermentace. 

f) Vhodnost materiálů pro anaerobní fermentaci můţe být významně narušen 

neţádoucími příměsemi. Jedná se především o všechny druhy antibiotik pouţívaných 

jako léčiva pro zvířata, nebo preventivně jako součást krmných směsí pro drůbeţ. Do 
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pracovního prostoru reaktoru by se neměly dostávat ani materiály, které jsou jiţ ve 

hnilobném rozkladu  [12]. 

 

Pokud nejsou podmínky dodrţovány, můţe dojít aţ k úplnému kolapsu anaerobního 

procesu. Naopak dodrţení správných pravidel můţe podstatně zvýšit efektivitu produkce 

bioplynu respektive účinnost odbourávání organické hmoty [1].    

Výstupem z procesu anaerobní digesce jsou dva základní produkty: plynný 

produkt nazývaný bioplyn a vodná suspenze, zbytek po fermentačním procesu nazývaný 

digestát či fermentát, který je předmětem této práce [1].   

 

5.1 Bioplyn 

 

Bioplyn se v ideálním případě skládá ze dvou plynných sloţek, metanu (CH4) a 

oxidu uhličitého (CO2). Jeho kvalita je dána právě podílem metanu a čistotou bioplynu; 

surový bioplyn by měl obsahovat více neţ 50 % objemu metanu. Bioplyn je produktem 

látkové výměny metanových bakterií, které zakončují metabolický řetězec anaerobního 

rozkladu organických látek převedením konečných produktů obsahujících uhlík do plynné 

fáze. Průběh procesu vzniku bioplynu ovlivňuje celá řada procesních a materiálových 

faktorů, k nimţ patří sloţení materiálů, podíl vlhkosti, teplota prostředí a anaerobní 

prostředí [13]. Tabulka 1 uvádí sloţení bioplynu.  

 

Tabulka 1: Složení bioplynu [13] 

Metan 

[% obj.] 

Oxid uhličitý 

[% obj.] 

Vodní pára 

[% obj.] 

Dusík 

[% obj.] 

Kyslík 

[% obj.] 

Vodík 

[% obj.] 

Čpavek 

[% obj.] 

Sulfan 

[% obj.] 

40 – 75  25 – 55  0 – 10  0 – 5  0 – 2  0 - 1  0 – 1  0 – 1  

 

Bioplyn je moţné vyuţívat podobně jako jiná plynná paliva. Mezi nejčastější 

způsoby vyuţití bioplynu patří: 

 

 Přímé spalování v kotlích k výrobě tepla. 

 Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie (kogenerace). 

 Výroba tepla, elektřiny a chladu (trigenerace). 

 Výroba pohonných hmot (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky).  

přímé spalování (topení, sušení, chlazení, ohřev uţitkové vody apod.) [13].  

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trigenerace
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Publikace [14] popisuje anaerobní digesci tuhého komunálního odpadu, z něhoţ lze 

vyrobit elektrickou energii, vzniklý bioplyn je následně spalován v kogenerační jednotce, 

čímţ vzniká tzv. zelená energie. Toho se vyuţívá v Amsterdamu, kde 236 tramvají a 106 

vlaků v holandském hlavním městě jezdí na takto vytvořenou elektrickou energii. 

 

Ve Švédsku jsou nejvíce zkoušeny moţnosti vyčištěný bioplyn dodávat do rozvodů 

zemního plynu, ale tento způsob zuţitkování bioplynu nemá v ČR zatím oporu 

v legislativě [15].  
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6 Digestát  

Druhým produktem anaerobního procesu je digestát (tzv. fermentační zbytek nebo 

téţ fermentát). Digestát je vodná suspenze vzniklá anaerobní digescí vstupní směsi, jímaná 

v místě výstupu z bioreaktoru. Digestát je tedy fermentovaný zbytek z provozu bioplynové 

stanice. Je ho moţné rozdělit na tuhou sloţku – separát a na tekutý fugát. Fermentační 

zbytek ze stabilizačních fermentorů na kalových hospodářstvích ČOV je nazýván 

čistírenský kal a jeho aplikace na půdu je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech [16] 

a vyhláškou č. 382/2001 Sb., [17], která stanovuje technické podmínky pouţití 

upravených čistírenských kalů na zemědělské půdě.  

Digestáty z BPS zpracovávajících odpady v případě, ţe vyhovují limitům obsahu 

cizorodých látek, zejména těţkých kovů, mohou být pouţity jako organické hnojivo na 

zemědělské půdě na základě předpisů legislativy hnojiv nebo mohou být dále pouţity jako 

rekultivační digestát na nezemědělské půdě podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., [18], o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. Tuhé digestáty mohou být 

téţ následně kompostovány nebo upravovány na pěstební substráty. Fugát po odvodnění 

digestátu můţe být částečně recyklován v provozu BPS nebo vypouštěn na ČOV, nikoliv 

do vodotečí.  

Vlastnosti digestátu závisí především na druhu zpracovávaných materiálů, ale 

rovněţ významně na technologickém procesu. V porovnání s přímou aplikací surového 

materiálu (např. prasečí kejdy) má anaerobně fermentovaný substrát řadu 

následujících výhod [1]: 

 

1. Substrát je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný. 

2. Dochází k redukci zápachu při manipulaci a hnojení (je prokázáno, ţe dobře 

anaerobně fermentovaný substrát po vyvezení z bioplynové stanice nepáchne, resp. 

nevykazuje ţádné měřitelné hodnoty) [19]. 

3. Jednostranné vyuţití digestátu – kompost, rekultivační digestát, hnojivo. 

4. Jeho případné materiálové a energetické vyuţití, čímţ by se eliminovala velká 

produkce digestátu a našlo by se tak jeho další vyuţití/uplatnění. 

5. Vyřešení problémů zákazu vypouštění odpadních vod. 

 

          Mezi nevýhody digestátu patří: 

1. Niţší obsah organických látek a sušiny o 40 – 50 % proti kejdě.  

2. Nutnost sledování obsahů rizikových prvků, zejména zinku (Zn), mědi (Cu), a 

arsenu (As) aj.  

3. Zápach digestátu po odvodnění i vysušení, s tím souvisí náročná předúprava a 

vlhkost digestátu. 

4.     Velká produkce digestátu s ohledem na růst bioplynových stanic. 

 

 

http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/185-2001-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/382-2001-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cizorod%C3%A9_l%C3%A1tky_a_prvky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/341-2008-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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6.1 Rozdělení digestátu 

Na rozdělení digestátu lze nahlíţet z různých pohledů, např. podle toho, z jakých 

vstupních surovin vzniká, jaký má obsah sušiny nebo podle způsobu vyuţití [20].  

 

6.1.1 Rozdělení digestátu podle pouţitých vstupních surovin 

Jedná se např. o hnůj, kejdu, rostlinné suroviny, biomasu, kaly, biologicky 

rozloţitelné odpady a vedlejší ţivočišné produkty.  

 

6.1.2 Rozdělení digestátu podle obsahu sušiny 

Dne 21. srpna 2009 vešla v platnost vyhláška č. 271/2009 Sb., o stanovení 

poţadavků na hnojiva [21], kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení 

poţadavků na hnojiva [22]. Novelizovaná vyhláška přináší změnu zejména ve zmírnění 

limitních hodnot vybraných těţkých kovů v organických a statkových hnojivech.  

V případě digestátu, které má provozovatel bioplynové stanice povinnost registrovat 

za účelem jejich pouţití jako organického hnojiva, byly zvýšeny limitní hodnoty 

vybraných těţkých kovů, které byly ve vyhlášce [22] nesmyslně tak nízké, ţe je prakticky 

většina vyprodukovaných digestátu z bioplynových stanic překračovala. Jedná se 

především o limitní hodnoty mědi a zinku, dále pak molybdenu a arsenu.  

V novelizované vyhlášce [21] jsou na rozdíl od předešlé vyhlášky [22] limitní 

hodnoty rizikových prvků pro organická hnojiva, substráty, statková hnojiva rozděleny do 

tří skupin:  

1. Substráty. 

2. Organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %. 

3. Organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %.  

 

Tabulka 2 uvádí rozdíly v limitních hodnotách jiţ zmíněných vyhlášek.  

 

Tabulka 2: Limitní hodnoty rizikových prvků v organických hnojivech [21][22] 

Rizikový prvek 

Limitní hodnoty [mg/kg sušiny] dle vyhlášky č. 474/2000 Sb. a č. 271/2009 Sb. 

Dle vyhl. č. 

474/2000 Sb. 

Digestáty se sušinou 

               nad  13 % 

Digestáty se sušinou  

nejvýše  13 % 

Cd 2 2 2 

Pb 100 100 100 

Hg 1,0 1,0 1,0 

As 10 20 20 

Cr 100 100 100 

Cu 100 150 250 

Mo 5 20 20 

Ni 50 50 50 

Zn 300 600 1200 
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6.1.3 Rozdělení digestátu podle moţností pouţití 

 

Způsob pouţití digestátu můţe být různý v závislosti na konkrétních podmínkách a 

jeho kvalitě, lze ho rozdělit na: 

a) Pouţití digestátu na zemědělské půdě. 

b) Pouţití digestátu mimo zemědělskou a lesní půdu. 

c) Další pouţití digestátu.  

 

Ad a) Pouţití digestátu na zemědělské půdě 

Pokud je výstup z BPS aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu 

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve 

znění pozdějších předpisů [23],  (respektive zákonem 9/2009 Sb., [24]), případně je - li 

dále zpracováván jako organické hnojivo a následně aplikován na zemědělskou půdu, 

nejedná se v tomto případě o odpad, ale o hnojivo a je třeba dále postupovat podle 

příslušných předpisů MZe. 

Podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva, ve znění 

pozdějších předpisů [21], [22] je digestát organické hnojivo typové (typ 18.1 e) a musí 

splňovat limitní hodnoty rizikových prků uvedených v tabulce 3 [20].  

 

Tabulka 3: Označení typu hnojiva [20][21][22] 

 

Číslo 

typu 

 

Označení 

typu 

 

Minimální 

obsah ţivin 

Součásti 

označující typ, 

formy a 

rozpustnost ţivin 

Hodnocené 

součásti a další 

poţadavky 

 

Sloţení, způsob 

výroby 

 

 

 

 

18.1 e) 

 

 

 

 

 

 

organické 

hnojivo 

 

25 % 

spalitelných 

látek 

 

0,6 % N 

 

 

 

spalitelné látky 

 

     celkový dusík 

 

spalitelné látky 

v sušině hodnocené 

jako ztráta ţíháním 

 

dusík hodnocený 

jako celkový dusík 

v sušině 

 

 

zejména ze 

statkových hnojiv 

anaerobní 

fermentací 
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Ad b) Pouţití digestátu mimo zemědělskou a lesní půdu 

Dalším moţným způsobem je pouţití digestátu mimo zemědělskou a lesní půdu jako 

rekultivačních materiálů např. na skládkách odpadů. Tuto problematiku řeší vyhláška 

č. 341/2008 Sb., [18] upravující podrobnosti nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady 

(bioodpady).  

Digestáty vyráběné z bioodpadů a pouţívané mimo zemědělskou a lesní půdu se 

nazývají rekultivační digestáty.  Vyhláška [18] rozděluje výstupy do 4 skupin. Druhá 

skupina se navíc dělí na tři třídy - podle způsobu jejich pouţití. 

 

Limitní ukazatele rizikových látek a prvků v rekultivačním digestátu jsou uvedeny 

v tabulce 4.  

 

Tabulka 4: Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků [18] 

Sledovaný ukazatel Jednotka 
Výstupy (skupina 2) Stabilizovaný biologicky 

rozloţitelný odpad 

(skupina 3) 
Třída I Třída II Třída III 

As mg/kg sušiny 10 20 30 40 

Cd mg/kg sušiny 2 3 4 5 

Crcelkový mg/kg sušiny 100 250 300 600 

Cu mg/kg sušiny 170 400 500 600 

Hg mg/kg sušiny 1 1,5 2 5 

Ni mg/kg sušiny 65 100 120 150 

Pb mg/kg sušiny 200 300 400 500 

Zn mg/kg sušiny 500 1200 1500 1800 

PCB mg/kg sušiny 0,002 0,2 - dle způsobu vyuţití 

PAU mg/kg sušiny 3 6 - dle způsobu vyuţití 

Nerozloţitelné 

příměsi >2mm 
% hm. 

max. 

2% hm. 

max. 

2% hm. 
- - 

AT4 mg O2/g sušiny - - - < 10 

Poznámka: PCB – polychlorované bifenyly, PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky. AT4 – test respirační aktivity, testovací 

metoda pro hodnocení stability bioodpadů na základě měření spotřeby O2 za 4 dny podle rakouské normy ÖNORM S 2027. Pokud je 

AT4 testovaného materiálu niţší neţ 10 mg O2/g sušiny není jiţ tento materiál povaţován za biologicky rozloţitelný. 

 

 

Rekultivační digestát třídy 1 je pouţíván na povrchu terénu určeného nebo 

pouţívaného pro městskou zeleň včetně parků a lesoparků. Digestáty třídy 2 a 3 jsou 

pouţívány k pěstování energetických, technických a okrasných rostlin, dále v intravilánu 

(zastavěná část území obce) průmyslových zón, u liniových staveb, při rekultivacích, k 

obohacování antropogenních půd a jako suroviny pro výrobu rekultivačních substrátů 

[18]. 

Rekultivační digestáty musí splňovat znaky jakosti podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

[18], jako je maximální vlhkost  98 % hm., obsah celkového N přepočteného na sušinu 

musí být vyšší neţ 0,3 % hm. a pH musí být v rozmezí 6,5 – 9,0. Tento rekultivační 

digestát nesmí vykazovat pachy svědčící o nedostatečné stabilitě nebo o přítomnosti 

neţádoucích látek.  
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Vyhláška č. 341/2008 Sb., [18] určuje také účinnosti hygienizace na základě 

sledování indikátorových mikroorganismů, kterou uvádí tabulka 5.   

 

Tabulka 5: Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových 

organismů [18] 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Výstup Jednotky 

Počet zkoušených 

vzorků při kaţdé 

kontrole výstupu 

Limit (nález/KTJ) 

Salmonella sp. 
Rekultivační 

digestát 
Nález v 50 g 5 Negativní 

* Termotolerantní 

koliformní bakterie  

Rekultivační 

digestát 
KTJ v 1 g 5 

2 < 10
3 

3 < 50 

* Enterokoky  
Rekultivační 

digestát 
KTJ v 1 g 5 

2 < 10
3
 

3 < 50 

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

 

Při aplikaci rekultivačního digestátu mimo zemědělskou a lesní půdu je třeba 

postupovat podle zákona 254/2001 o vodách [25], [20].  

 

 

Ad c) Další pouţití digestátu 

Další alternativy pouţití digestátu jsou předmětem hodnocení této práce.   
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6.2 Problém se zápachem digestátu  

 

Správně pracující BPS a její vyprodukovaný digestát nezatěţuje své okolí pachem a 

z hygienického hlediska se nejedná o mikrobiálně závadnou látku. Své okolí obtěţují 

pachem jen ty stanice, které nemají dostatečně zvládnutou technologii anaerobní 

digesce [26]. 

Zápach bývá způsoben obsahem sirovodíků (H2S) a dalších zejména sirných a 

dusíkatých organických látek sloučenin (např. merkaptany, aminy), které páchnou jiţ ve 

velice nízkých koncentracích. Zdrojem pachu mohou být vstupní suroviny. Toho se lze 

vyvarovat ukládáním do uzavřených jímek s odsáváním vzdušniny. Druhým zdrojem 

můţe být zápach digestátu. V případě dostatečné hloubky biologického rozkladu jsou 

digestáty zcela bez zápachu. Pokud však není tento rozklad dostatečný, mohou v nádrţích 

na fermentační zbytky dobíhat anaerobní i aerobní rozkladné procesy a pak tyto digestáty 

stále ještě páchnou. Hlavní příčinou je tedy neúplný rozklad, který můţe vzniknout, pokud 

má reaktor příliš krátkou dobu zdrţení (nedostatečnou k úplnému odbourání nositele 

pachu). Neúplný rozklad můţe být také zapříčiněn přetíţeným reaktorem, kde je kultura 

metanogenů negativně ovlivněna intoxikací např. amoniakem, stresem z velkého přetíţení, 

nebo přítomností jiných inhibitorů (např. antibiotiky) či nevhodně nastaveným teplotním 

reţimem reaktoru. Odstraňování pachů lze účinně provádět na biooxidačních filtrech, 

které odstraňují nejen zbytkový metan, ale i další stopové příměsi nesoucí zápach, jako 

jsou např. sulfan, sirné látky, těkavé mastné kyseliny [27]. 

V případě problémů se zápachem digestátu je samozřejmě důleţitá i činnost 

kontrolních a povolovacích orgánů, zejména České inspekce ţivotního prostředí. Ta můţe  

provést kontrolní měření koncentrací pachových látek v dané oblasti a stanovit nápravná 

opatření nebo dokonce rozhodnout o omezení nebo zastavení problematického provozu. 

Důleţitější je ovšem problematickým situacím předcházet a jiţ během povolovacího 

procesu otázku zápachu dostatečně řešit, zvláště u bioplynových stanic s rizikovými 

vstupy. Podrobný popis opatření pro omezení rizika zápachu by měl být vţdy součástí 

provozního řádu zařízení. Z tohoto hlediska mají klíčovou roli příslušné odbory ochrany 

ovzduší krajských úřadů, které v průběhu povolovacího řízení vydávají stanoviska a 

povolení, ve kterých stanovují závazné podmínky ochrany ovzduší.  

V této souvislosti je třeba doplnit, ţe legislativa o ochraně ovzduší obsahuje řadu 

dílčích opatření pro řešení zápachu, jak z hlediska povinností provozovatelů podle § 11 

zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb., [28], tak z hlediska kompetencí orgánů ochrany 

ovzduší podle § 17 a § 38 tohoto zákona, a dále ve vyhlášce 362/2006 Sb., o způsobu 

stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu 

jejího zjišťování [29]. V roce 2009 došlo k novelizaci vyhlášky MŢP 356/2002 Sb., 

vyhláškou 205/2009 Sb., [30], ve které  jsou uvedeny změny v oblasti obecných emisních 

limitů, emisních  faktorů, měření a sledování emisí a uveden seznam údajů souhrnné 

provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší [30]. 
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6.3 Skladování digestátu 

 

Zkvašený substrát (fermentační zbytek, digestát) je vypuštěn z fermentoru do skladu 

fermentačního zbytku. Zde je skladován aţ do jeho uplatnění. Jako sklad fermentačního 

zbytku mohou být pouţívány staré jímky na kejdu, popříp. nádrţe nebo jsou častěji 

vystavěny nádrţe nové. Skladovací kapacita by měla být dimenzována tak, aby periody, v 

nichţ není moţné vynášení fermentačních zbytků, byly dostatečně pokryty. Ke skladování 

digestátu jsou většinou pouţívány stojící kulaté nádrţe. Základní provedení je dost 

podobné fermentorům. Ovšem často jsou vynechány některé technické prvky jako 

míchadla, vyklízení písku, vyhřívání a tepelné izolace. Jímky jsou obvykle nezastřešené.  

Organická hmota obsaţená v substrátu není ve fermentoru rozloţena na 100 %, 

fermentační procesy probíhají také při skladování fermentačních zbytků. Je - li sklad 

fermentačních zbytků plynotěsně zastřešen, můţe být vznikající bioplyn jímán [32].  

Fermentační zbytek z různých procesů bioplynových stanic můţe mít různý 

charakter a také podle toho s ním můţe být nakládáno a to tak, aby byly současně 

eliminovány případné emise pachových látek [31].  

 

Obrázek 1 znázorňuje lagunu, která slouţí pro uskladnění digestátu. 

 

 
Obrázek 1: Laguna pro uskladnění digestátu 

 

 

 

Na základě  literárního článku [33] byla provedena studie, která zhodnotila účinky 

uskladnění, vlastností, oddělení ţivin digestátu a hygienickou kvalitu digestátu z hnoje a 

bioodpadů po digesci a uskladnění. Experiment probíhal v zimních, severských 

podmínkách při 5 
0
C.  Během 3 - 11 měsíčního uskladnění byly průměrné ztráty dusíku a 

zmenšení celkové sušiny (TS) a organické hmoty (VS) 0 % - 15 %.  Aţ na pár výjimek, se 

potřeba rozpustného chemického kyslíku (BSK) mírně zvýšila z 6,5 na 7,5 [g/l] po 

tříměsíčním uskladnění.  Zatímco po 9 - 11 měsíčním se sníţila z 8,3 – 11,0 na 5,6 – 8,4 
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[g/l]. Koncentrace celkového fosforu Ptotal a fosforečnanového fosforu PO4
 

- P 

v oddělených tekutých podílech digestátu (fugátech) poklesla o 40 %  aţ  57 % po 

tříměsíčním uskladnění a 71 % – 91 % po devítiměsíčním uskladnění při srovnání s 

počátečními koncentracemi. Potenciální ztráty metanu během 9 – 11 měsíčního skladování 

se shodovaly s 0 % – 10 % celkového potenciálu metanu bez uskladnění. Hygienická 

kvalita digestátu z reaktoru o 55 
0
C během uskladnění splnila poţadavky. Zatímco při 

teplotě 35 
0
C digestát obsahoval 10 – 105  [KTJ/g] indikátoru bakterií (termotolerantní 

koliformní bakterie, enterokoky) a více neţ 10  [KTJ/g] salmonely, jejíţ mnoţství pomalu 

kleslo během uskladnění.  
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7 Teoretické poznatky k energetickému a materiálovému vyuţití 

digestátu 
 

Jedná se o vyuţití /likvidaci digestátu, nevyhovujících pro účely hnojení 

(zemědělské účely). Rozumí se tím pouţití odvodněného digestátu především pro účely 

materiálové a energetické.  

 

7.1  Energetické vyuţití digestátu  

 

Energeticky vyuţitelný digestát nelze ve spalovacích zařízeních pouţít přímo, ale je 

třeba ho upravit do vhodného tvaru a rozměrů – často se jako koncová technologie této 

úpravy pouţívá briketování.  

 

7.1.1 Brikety  

 

Briketa je mechanicky zhutněný drobný hořlavý materiál. Brikety se vyrábí lisováním 

vstupní vysušené suroviny ve speciálních briketovacích lisech. Brikety je moţné spalovat v 

jakýchkoliv kotlích na dřevo, dají se pouţít v krbech, kachlových kamnech i kotlích 

ústředního vytápění. Jsou ekologickou náhradou za uhlí a alternativou pro obce potýkající 

se s kouřem ze spalování uhlí v domácích topeništích. Výhřevnost briket je závislá na 

jejich kvalitě a sloţení.  

Základní technické parametry briket jsou tyto - výhřevnost: 18 - 20 MJ/kg, 

váha/objem: do 1200 kg/m
3
, vlhkost: max. do 10 % [45]. 

Brikety musí splňovat poţadavky platných technických, bezpečnostních, zdravotních, 

hygienických, obchodních a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany 

ţivotního prostředí. Při briketování je dosaţeno standardní formy paliva pro jeho další 

pouţití ve spalovacím zařízení. Zpracováním je dosaţeno podstatného zmenšení objemu a 

tedy zvýšení objemové hmotnosti i vyuţitelné energie. Z mechanických vlastností 

standardizovaných paliv ve formě briket jsou podstatnými vlastnostmi objemová hmotnost 

a mechanická pevnost (pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku). Tyto parametry jsou 

závislé na pouţitém materiálu, jeho struktuře, obsahu vody a na lisovacím tlaku.  

Technologie briketování je pouţitelná i pro zpracování jiných materiálů neţ dřeva. 

Omezující podmínkou vlastností materiálu pro zpracování je především vlhkost, která 

nesmí přesáhnout 15 %, a dále zrnitost, která nesmí přesáhnout rozměr 15 mm v jednom 

směru. V lisovaných materiálech by nemělo být více jak 6 – 8 % kůry a prachu max. 20 %. 

Stupeň lisování má vliv na kvalitativní parametry, jako je výhřevnost, tvarová stálost aj. 

[44].  

 

 

 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
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V současnosti představuje energetické vyuţívání odpadů hospodárnou alternativu k 

fosilním palivům. Takto je to i vnímáno v mnoha evropských zemích s vysokou mírou 

ochrany ţivotního prostředí.  Pyrolýza a zplyňování zastupují perspektivní technologii, 

která umoţňuje přetvářet některé druhy materiálů (odpadů) na kvalitní paliva nebo cenné 

chemické suroviny. Předpokladem pro úspěšnou aplikaci těchto metod je vhodný výběr 

zpracovaných materiálů a nastavení vhodných procesních podmínek [83].  V dalším textu 

jsou stručně popsány uvedené druhy technologií, kterými lze energeticky vyuţívat odpady. 

 

7.2  Pyrolýza odpadů 

 

Je tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu oxidačních médií 

(vzduch, kyslík, oxid uhličitý, vodní pára) v reakčním prostoru, při němţ se při teplotách 

nejčastěji v rozmezí 500 °C aţ 1000 °C výšemolekulární organické látky rozpadají na 

jednoduché těkavé produkty a koks [47]. 

 

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle dosahované 

teploty na: 

 nízkoteplotní (< 500 °C), 

 středněteplotní (500 - 800 °C), 

 vysokoteplotní (> 800 °C). 

 

Při karbonizačním procesu vznikají zpravidla čtyři hlavní produkty. Jedná se o tuhý 

zbytek – karbonizát, koks (můţe být dále zpracován na adsorbent, coţ je jedním z cílů 

této práce), plynný produkt - pyrolýzní plyn, jehoţ objem vztaţený na hmotnostní 

jednotku zpracovávané látky je na rozdíl od spalování výrazně menší. Organický kapalný 

produkt označovaný jako karbonizační olej a karbonizační vodu, jejíţ větší část 

obvykle pochází z vlhkosti obsaţené ve výchozím materiálu.  

 

Při rozkladných teplotách klesá stabilita vysokomolekulárních látek, coţ vede 

k jejich štěpení spojenému s uvolňováním látek nízkomolekulárních [50]. V první fázi za 

teplot do 200 °C probíhá sušení materiálu a odštěpení vody za vzniku vodní páry, pro které 

je typická velká spotřeba tepla, neboť probíhající reakce jsou silně endotermické. 

V rozmezí teplot 200 °C aţ 500 °C následuje oblast procesů v literatuře označovaných jako 

,,suchá destilace“. Vysokomolekulární látky jsou štěpeny především na kapalné a plynné 

organické produkty a tuhý pyrolýzní zbytek s vysokým obsahem uhlíku. V dalším stupni 

rozkladu v rozmezí teplot 500 - 1100 °C jsou primární produkty dále štěpeny především na 

H2, CH4, CO a CO2 [48], [49]. 
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7.2.1 Technologické parametry ovlivňující výtěţnost procesu pyrolýzy 

 

Sloţení pyrolýzních produktů závisí v první řadě na sloţení vstupního materiálu, 

poměru organické a anorganické sloţky a velikosti částic vstupního materiálu. Výtěţnost 

jednotlivých frakcí (tuhá, kapalná, plynná) je dále ovlivněna konečnou teplotou 

pyrolýzního procesu, rychlostí ohřevu, pouţitým nosným plynem, dobou zdrţení plynných 

produktů v pyrolýzní komoře, tlakem a konstrukčním provedením pyrolýzního zařízení. 

Vzhledem k velké proměnlivosti výše uvedených parametrů musí být celý proces 

pyrolýzy navrţen tak, aby vycházel z konečného vyuţití pyrolýzních produktů [79].  

 

 

7.2.2 Vlastnosti produktů pyrolýzy  

 

a) Tuhý zbytek (karbonizát, koks)  

 

Koks je tuhý hořlavý zbytek, který vznikl zahříváním organických látek bez přístupu 

vzduchu. Patří mezi kompozitně křehké materiály se silnou pórovitou strukturou. Jeho 

kvalitu je moţné odhadnou jiţ z jeho vzhledu, kdy kvalitní koks má barvu stříbrošedou, 

zatímco černou barvu má koks méně kvalitní, měkký a lehko otěrný [52].  

  

b) Plynný produkt (pyrolýzní plyn) 

 

Pyrolýzní plyn je směs několika plynných uhlovodíků, dále vodíku, oxidu uhelnatého 

a uhličitého a oxidů dusíku.  Při pyrolýze se vyskytuje řada pochodů, z nichţ jeden se 

nazývá štěpení. Štěpení směřuje tedy k tvorbě plynu (např. metan, ethan, propan, ethylen) 

popř. uhlíku.   

 

c) Kapalný produkt (dehet) 

 

Dehty jsou obecně látky kapalné aţ polotuhé vznikající při karbonizaci nebo 

nedokonalém spalování paliv. Jejich barva bývá tmavohnědá aţ černá a jejich zápach je 

význačný pro kaţdý jednotlivý druh. Kapalina se nerozpouští ve vodě. Rovněţ není 

mísitelná s palivy vyráběnými z ropy. Hustota kapaliny je velmi vysoká: 1,2 kg/l
 

ve 

srovnání s lehkým topným olejem s 0,85 kg/l [53].  
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Autoři Gomez a kol. [54] zhodnotili termogravimetrickou analýzou stabilitu 

digestátu získaných z různých bioodpadů jednalo se odpad z primárního kalu, organickou 

frakci tuhého komunálního odpadu a směsi obou bioodpadů za mezofilních podmínek. 

Spalovací testy byly provedeny za účelem zkoumání stupně stabilizace vzorků během 

procesu anaerobní digesce. Profil křivek diferenciální termogravimetrické analýzy vzorků 

digestátu vykazoval jako obyčejně pokles intenzity ztráty hmotnosti na nízkých teplotách 

(a nárůst na vysokých teplotách kolem 500 
0
C). U všech vzorků digestátu potvrzovaly 

křivky DTA uvolnění energie při vysokých teplotách (kolem 500 
0
C), coţ nevykazovaly 

vzorky vstupních bioodpadů. Tato studie ukazuje, ţe termogravimetrická analýza můţe 

poslouţit jako prostředek pro prokázání míry stabilizace organické hmoty při anaerobním 

fermentačním procesu.   

 

V článku [55] popisují autoři tepelné zpracování odpadních kalů sušením, pyrolýzou, 

zplyňováním a spalováním. Termické zpracování kalů je funkční alternativou jejich 

odstranění/zneškodnění. K ozřejmění moţností uvedeného procesu se pouţila 

termogravimetrická analýza (TGA). Kinetika procesu byla hodnocena experimentálním 

měřením v inertní dusíkové a kyslíkové atmosféře, tak aby se dali srovnat oxidační a 

redukční metody.  Pomocí znalostí průběhu závislostí TG a DTG je hodnocena aktivační 

energie E a exponenciální faktor A. Předmětem tohoto výzkumu byly odpadní kaly ze 

dvou čistíren odpadních vod v Polsku. Výzkum se prováděl na zařízení  Mettler-Toledo 

type TGA/SDTA851 LF a byla zvolena rychlost ohřevu 2, 5, 10, 15 a 20 
0
C/min. 

Prezentovaná metodika je vhodná k určení kinetických charakteristik termických procesů 

zneškodnění odpadních kalů. 

 

Autor článku [56] uvádí výsledky výtěţků plynných produktů pyrolýzy z vybraných 

vzorků biomasy. V této studii jsou sledovány tři různé vzorky biomasy k přímé a 

katalytické pyrolýze za účelem získání plynů bohatých na vodík za poţadovaných teplot. 

Vzorky jak neupravené tak impregnované katalyzátorem, byly pyrolyzovány za teplot 770, 

925, 975 a 1025 
0
C. Absolutní obsah a výtěţek plynu z obou typů pyrolýzy narůstal se 

vzrůstající teplotou. Největší výtěţek vodíku byl dosaţen z olivových slupek, skořápek, 

zámotků bavlny a čajového odpadu při pouţití 13 % ZnCl2 při teplotách okolo 1025 
0
C, tj. 

70,3, 59,9 a 60,3 %. Obecně výtěţek plynu s vysokým obsahem vodíku s katalyzátorem 

chloridu zinečnatého narůstá, ale výtěţek pyrolytického plynu klesá na úkor vzniku uhlí. 

Účinek K2CO3 a Na2CO3 jako katalyzátoru závisí na typu biomasy. Účinek Na2CO3 byl 

větší neţ u K2CO3 pro slupky bavlněných zámotků a čajový odpad, ale u olivových slupek 

byl větší vliv K2CO3.  
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V publikovaném článku [57] provedli autoři zkoušku pyrolýzy separátu digestátu z 

kofermentace hovězí kejdy s 40 % hm. biskvitové moučky EKPO. 100 g vzorku separátu o 

spalném teple 16967 kJ/kg mělo následující elementární sloţení: C 40,11 % hm., H 5,17 % 

hm., N 3,60 % hm., S 0,01 % hm., O 51,12 % hm. Konstantní nárůst teploty vertikální 

retorty byl nastaven na 15 °C/min.  Energeticky bohatý plyn vznikal aţ při teplotě cca 500 

°C. Nad teplotou 650 °C jiţ došlo k poklesu produkce plynu. Nejvýznamnější hořlavé 

sloţky plynu byly CO (45 % obj. při 600 °C), H2 (35 % obj. při 600 °C), CH4 (15 % obj. 

při 600 °C). Výtěţek pyrolýzního plynu byl cca 8 % hm. separátu, výtěţek pyrolýzního 

oleje cca 2,5 % hm., výtěţek karbonizátu 51 % hm. Experiment naznačil moţnosti 

pyrolýzního vyuţití separátů digestátu. Separáty digestátu mohou být vyuţity pro 

pyrolýzní výrobu větších mnoţství karbonizátů, které by potenciálně mohly slouţit např. 

jako surovina pro výrobu levných sorbentů. Bliţší zkoumání by bylo otázkou samotného 

výzkumného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

25 

2012 

7.3  Zplyňování odpadů 

 

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad 800 
0
C) 

na hořlavé plynné látky a to za přívodu podstechiometrického mnoţství vzduchu či jiného 

oxidovadla, čímţ dochází k další přeměně vzniklého koksového zbytku na plynné produkty 

(oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodík, metan, vodní pára, a při zplyňování vzduchem i 

balastní dusík).  Jako zplyňovací médium jsou pouţívány vzduch, kyslík, vodní pára, oxid 

uhličitý a vodík [58]. 

 

Volba zplyňovacího postupu je spojena s volbou zplyňovacích podmínek (zejména 

teplot), sloţení zplyňovacího média a v neposlední řadě zrnitost. 

 

Skutečný zplyňovací proces je veden tak, aby byla zajištěna maximální výtěţnost 

hořlavých plynů. Zplyňovací proces probíhá v redukční atmosféře a při takové teplotě, aby 

hořlavé sloţky (oxid uhelnatý, vodík a uhlovodíky) dále s kyslíkem nereagovaly. Velkým 

problémem je přítomnost vyšších uhlovodíků ve formě dehtových par, které při niţších 

teplotách kondenzují a činí tak další vyuţití plynu obtíţným. Výhřevnost plynu sniţuje 

obsah vodní páry (proto je výhodné pouţívat předsušené palivo) a obsah dusíku ze 

spalovacího vzduchu [59].  

 

Uvedený proces je silně endotermický a probíhá podle následujícího schématu: 

 

Uhlík v koksovém zbytku se zplyňuje pomocí oxidu uhličitého: 

 

 

          C  + CO2 → 2 CO                           - 155 MJ                                  (7 -1) 

           

Obdobně reaguje vodní pára:  

 

          C + H2O → CO + H2                                    - 118 MJ                                                (7- 2) 

 

          C + 2 H2O → CO2 + 2  H2                 - 90 MJ                                 (7- 3) 

 

Uvolněný vodík reaguje za vzniku metanu:  

 

          C + 2 H2 → CH4                                              - 88 MJ                                  (7- 4) 
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Výhodou tohoto procesu je, ţe díky vysokým teplotám odpadají problémy s tvorbou 

vysoce toxických dioxinů, furanů a polycyklickým aromatických uhlovodíků. Redukční 

prostředí rovněţ brání vzniku oxidů dusíků [47]. 

 

Základní technologie zplyňování jsou: protiproudá, souproudá a fluidní [60]. 

 

Protiproudý zplyňovač – je levný, konstrukce a funkce jsou jednoduché, zplyňuje i 

vlhké materiály. Jeho nedostatkem je, ţe vyrobený plyn obsahuje více dehtu, to zabraňuje 

vyuţití v motorech. Plyn je nutné čistit. 

 

Souproudý zplyňovač – má výpusť plynu na dně nádoby, redukční zóna je pod 

spalovací (oxidační) zónou. To vede k tomu, ţe dehet tvořící se v pyrolýzní zóně musí 

projít horku spalovací zónou dříve, neţ opustí zplyňovač. V ideálním případě je tak 

vycházející plyn bez dehtu. 

 

Fluidní zplyňovač – vzniklý plyn obsahuje především CO – 25 %, H2 – 20 %, CO2 – 

10 %, N2 – 40 %, a z části CH4 – 3 % [60]. 

 

Cílem příspěvku [61] je studium zplyňování, spalování biomasy a odpadů. Model 

pro analýzu chemicko - kinetického zplyňování a spalovacích procesů byl vyvíjen se 

zaměřením na kalkulaci sloţení plynu v rozdílných pracovních podmínkách. Model byl 

potvrzen experimentálními údaji při zplyňování pilin. Po zjištění hlavních kinetických 

parametrů byl model testován s jinými druhy biomasy, jejichţ sloţení bylo známé. Rovněţ 

byla provedena citlivostní analýza pro vyhodnocení vlivu hlavních parametrů, jako jsou 

teplota, tlak a poměr palivo/vzduch na sloţení výstupního plynu. Byl simulován 

zplyňovací proces kyslíku a vzduchu (směs kyslíku a dusíku). 

 

Článek [62] popisuje získávání energie z TKO (tuhého komunálního odpadu) 

zplyňováním. Cílem této práce bylo zhodnotit potenciál zplyňování jako alternativy ke 

spalování TKO. Zplyňování vyuţívá relativně málo kyslíku nebo vodní páry k přeměně 

organických sloučenin na spalitelné plyny. Jejich výhodou jsou také zejména mnohem 

niţší mnoţství spalin na jednotku mnoţství TKO a tím také niţších potřeb na zařízení na 

jejich zpracování. Zplyňování vytváří palivový plyn, který můţe být spalován 

v kombinovaných oběţných turbínách nebo spalovacích motorech, a tím přeměnit energii 

paliva na elektrickou energii s vyšší účinností neţ parní kotle pouţívané při spalování 

TKO. Nevýhodou je potřeba předúpravy TKO na potřebnou formu. Tento výzkum 

prezentuje dva upřednostňované zplyňovací procesy a srovnává jejich energetické 

charakteristiky se spalováním TKO a spalování suspenze TKO, kde je vyuţíván drcený 

odpad. Výsledky ukazují výhody zplyňování. Nicméně jsou třeba dlouhodobé operační 
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výzkumné výsledky z průmyslových zařízení, které jsou nutné ke zplyňování, aby se 

mohlo zplyňování stát významnou alternativou ke spalování.  

 

Článek [63] biozplyňování tuhých odpadů dvojfázovou anaerobní fermentací 

popisuje vývoj dvojfázového fermentačního systému zabraňující inhibici metanogeneze. 

Systém se skládá z reaktoru na tuhý odpad pracující s dávkující kulturou. Za daných 

podmínek byla sledována hydrolýza, acidifikace, denitrifikace a tvorba plynu. Ačkoliv tyto 

fermentační reakce se zastavují po 5,5 měsících při koncentraci mastných kyselin (VFA) 

13,0  mg/l, pH 5,0 a plynu o sloţení 75 % oxidu uhličitého, 20 % dusíku, 2 % vodíku a 3 % 

metanu. Koncentrace VFA, sloţení plynu zůstalo konstantní po dalších 2,5 měsících 

fermentace. Pozastavení fermentace bylo zmírněno pohybem filtrátu a oddělením 

metanové fáze a recyklací metanogenní odpadní vody.  Obě operace v obou reaktorech 

během 4,5 měsíců dvojfázové fermentace dosáhly metanogenní přeměny 30 % (VS) 

obsaţených v tuhé fázi.  

 

Autoři příspěvku [57] zhodnotili separát digestátu z modelové kofermentace hovězí 

kejdy s 40 % hm. biskvitové moučky EKPO, který byl podroben zplyňovací zkoušce. 100 

g vzorku bylo uzavřeno do retorty, kde byl ke dnu přiveden zplyňovací vzduch. Nárůst 

teploty retorty byl konstantní 15 °C/min na konečnou teplotu 800 °C a prodleva 7 minut při 

800 °C. Po dosaţení teploty vzorku přibliţně 300 °C byl otevřen přívod zplyňovacího 

vzduchu. Konstantní tok vzduchu odpovídal počátečnímu součiniteli přebytku 0,5. 

Energeticky bohatý plyn vznikal aţ od teploty cca 550 °C. Hlavní hořlavou sloţkou 

syntézního plynu byl dle očekávání CO (nejméně 10 % obj. od 550 °C), poté H2 (cca 5 % 

obj. při 550 °C) a CH4 (cca 1,5 % obj. při 600 °C). Výtěţek syntézního plynu byl 18 % hm. 

vzorku, výtěţek syntézního oleje 2,1 % hm., výtěţek tuhého zbytku 40 % hm. 
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7.4.  Materiálové vyuţití digestátu  

Další z moţností materiálového vyuţití separátu digestátu je jeho zpracování 

pyrolýzním a zplyňovacím procesem za účelem získání adsorbentu, coţ je předmětem 

práce. 

 

7.4.1 Adsorpce  

 

Adsorpce je jev, při kterém jsou molekuly plynné fáze udrţovány v kontaktu při 

povrchu pevné látky. Podle povahy sil, kterými jsou adsorbované částice na povrchu 

adsorbentu, se adsorpce dělí na fyzikální adsorpci (adsorpční vazba vzniká na základě Van 

der Waalsových přitaţlivých sil a je poměrně slabá) a chemisorpci (adsorpční vazba je 

pevnější neţ u fyzikální adsorpce, neboť se svou povahou podobá vazbě chemické) [65]. 

Adsorbent je tuhá látka pouţívaná na separaci sloţek z kapalných nebo plynných směsí 

adsorpcí. Adsorbát je kapalná či plynná látka zachycená na adsorbentu. Adsorpční 

kapacita je mnoţství adsorbátu zachycené na jednotkovém mnoţství absorbentu [64].  

Při adsorpci se po určité době ustaví rovnovážný stav charakterizovaný (při dané 

teplotě) parciálním tlakem adsorbujícího se plynu a jeho mnoţstvím adsorbovaným na 

pevné fázi. Kvalitativně je přitom zřejmé, ţe s rostoucím tlakem plynu roste i jeho 

mnoţství zachycené na povrchu adsorbentu. Závislost adsorbovaného mnoţství n na 

parciálním tlaku p adsorbujícího se plynu při konstantní teplotě se nazývá adsorpční 

izoterma [53]. Adsorpční izoterma umoţňuje např. zjistit velikost adsorbujícího povrchu, 

objem pórů, distribuci velkosti pórů aj. Vyjadřovaní adsorpčních rovnovah je uvedeno 

např. v literaturách [66], [53], [65], [67] aj.  

 

Adsorbenty jsou vysoce pórovité materiály s rozvinutým vnitřním povrchem a 

s příslušnou adsorpční schopností, které jsou schopny zachycovat z plynných nebo 

kapalných směsí některé látky [53]. 

 

Směrnice [64] definuje adsorbenty jako výrobky, které se vyznačují schopností velmi 

rychle a účinně adsorbovat organické a anorganické látky (např. kyseliny, zásady, ropné 

látky, látky znečišťující vodu, ale také znečištěnou vodu). 

 

K výrobě uhlíkatých adsorbentů můţe být pouţita prakticky kaţdá výchozí látka 

s vysokým obsahem uhlíku, s nízkým obsahem popela k přípravě levných adsorbentů [53].  
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Jedním z materiálových způsobů vyuţití digestátu je jeho transformace na adsorpční 

materiály. Důvodu, proč se věnovat otázce adsorbentů u této surovinové základny, je 

několik: 

 

 Roste poptávka po levných adsorpčních materiálech při řešení ochrany čistoty vod a 

ovzduší, např. pro odstraňování škodlivých sloţek včetně těţkých kovů ze spalin a 

při čištění odpadních vod. 

 

 Charakteristickým rysem levného adsorbentu je jeho neregenerativní pouţití, kdy po 

vyčerpání své adsorpční schopnosti je spálen ve vhodném spalovacím zařízení. 

 

 S přijímáním nových legislativních opatření v odpadovém hospodářství se stává 

nevyhnutelným i ekonomicky a ekologicky efektivnější způsob zpracování odpadů 

[53]. Lze tedy očekávat ze strany průmyslových podniků a firem zvýšení zájmů o 

aplikaci vhodných adsorbentů.  

 

Vysoká adsorpční schopnost adsorbentu je způsobena velkým mnoţstvím pórů 

různých velikostí obsaţených ve struktuře adsorbentu [53], [65].  

 

Podle typu pórovité struktury se rozlišují tři základní druhy povrchově aktivních 

materiálů [68], [69]:  

 

a) Aktivní koksy (SBET 50 - 400 m
2
/g, objem pórů do 0,15 cm

3
/g): 

Porézní struktura obsahuje úzké mikropóry, mezopóry i větší rozšířené póry. Adsorpční 

povrch se vytváří jen v procesu karbonizace. Většinou se jiţ neaktivuje nebo jen krátkou 

dobu. Po vyčerpání jeho kapacity se obvykle likviduje spálením ve spalovně. Aktivní koks 

jako nejlevnější adsorpční uhlíkatý materiál se pouţívá především k odstraňování SO2, 

NOX  a některých jiných škodlivin ze spalin (HCl, dioxiny, apod.) [53]. 

 

b)  Aktivní uhlí (SBET 400 - 1500 m
2
/g, objem pórů 0,2 – 0,8 cm

3
/g): 

Vysoce porézní adsorbenty se středním poloměrem pórů větším neţ 0,8 nm. Má širokou 

oblast vyuţití, aktivní uhlí se pouţívá především na odbarvování a čištění produktů 

chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Nachází uplatnění také při 

úpravě pitných a odpadních vod. Granulované druhy aktivního uhlí slouţí při čištění plynů 

k zachycování neţádoucích látek z plynných směsí [53]. 

 

c)  Uhlíkatá molekulová síta (SBET 400 - 600 m
2
/g, objem pórů do 0,2 – 0,4 cm

3
/g): 

Charakteristická výskytem submikropórů se středním poloměrem pod 0,8 nm.    

Vyznačují se schopností oddělovat malé molekuly od velkých. Pouţívají se na dělení 

plynných směsí, kdy dělení směsi na adsorbentu probíhá za rozdílných tlaků [53]. 
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7.4.2 Významné vlastnosti adsorbentů 

 

Mezi nejdůleţitější vlastnosti, kterými lze charakterizovat adsorbenty, patří sypná 

hmotnost, zdánlivá a skutečná hustota, specifický povrch, objem adsorpčních pórů, 

distribuce velikosti pórů a jodové adsorpční číslo [53]. Některé z nich lze specifikovat 

následně: 

 

 Specifický povrch (SBET) 

 

Důleţitou veličinou charakterizující makropórovité, nepórovité a práškové materiály 

je specifický povrch, tj. velikost povrchu připadající na 1 g látky [66].  

Specifický povrch (SBET) představuje celkový povrch pórů obsaţených uvnitř 

adsorpčního systému [53].  

Na měrném povrchu se podílejí převáţně velmi jemné mikropóry. Makropóry, které 

přispívají minimálně k velikosti povrchu, hrají naopak významnou roli při transportu 

absorbátu k vnitřnímu povrchu mezopórů a mikropórů [48]. 

 

Literatura [53]  uvádí hodnoty specifického povrchu aktivního uhlí 400 - 1500 m
2
/g, 

či dřevní piliny nebo ořechové skořápky karbonizované na teplotu 800 °C – 380 m
2
/g, 

resp. 230 m
2
/g.  

 

 Jodové adsorpční číslo (I) 

 

Jodové adsorpční číslo vyhodnocuje vnitřní povrch uhlíkatých adsorbentů.  

  Jodové číslo poskytuje informace o měrné schopnosti uhlíkatých sorbentů adsorbovat 

malé molekuly (jod je malou molekulou, jejíţ průměr je 0,65 nm) a rovněţ o jeho 

mikropórovité struktuře (póry menší neţ 2 nm).  

 

Hodnota jodového čísla u průmyslově vyráběných adsorbentů, jako je např. aktivní uhlí, 

je výrobci uváděna min. 1050 mg/g [53]. 

 

 Objem adsorpčních pórů (V) 

 

Objem pórů je takový objem, který se zaplní adsorbátem v případě úplného nasycení 

adsorbentu aţ do rovnováţného stavu při maximální moţné koncentraci absorbátu [53], 

[65].  

Detailnější poznatky s výsledky výzkumného úkolu zaměřeného na materiálové 

vyuţití odpadní biomasy jejím zpracováním na absorbenty  uvádí disertační práce [53] a 

diplomová práce [65], která se zabývá výpočtem a měřením měrných povrchů pevných 

látek metodou BET.  

 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

31 

2012 

7.5  Materiálové vyuţití separátu ve stavebnictví 

 

Cementotřískový materiál značky Cetris, který se běţně pouţívá ve stavebnictví jako 

tepelně - izolační materiál a zvukově - izolační materiál, mající výbornou paropropustnost 

(schopnost látek propouštět vodní páry), poţární vlastnosti a odolnost vůči obloukovému 

výboji vysokého napětí (kolektory) nízké intenzity. Mezi ostatní aplikace 

cementotřískových desek patří lehké konstrukční montované systémy, montáţ do 

ocelových konstrukcí, pouţití v inţenýrských a dopravních stavbách, systém ztraceného 

bednění případně ke stavbě záhonového obrubníku aj.  

 

Zde všude je potenciální moţnost pouţití alternativního materiálu, jenţ by byl 

vyroben na bázi separátu digestátu.  

 

V článku [41] autoři hodnotí mechanické a termické vlastnosti vápna a konopného 

betonu vyrobeného nástřikovým procesem. Betonové bloky, vyrobené směsí vápna a 

konopných vláken, byly vyrobeny nástřikovým procesem vyvinutým v nedávné době.  

Kinetika vápna je odhadnuta pomocí rentgenových paprsků. Měření hustoty je aplikováno 

v betonovém bloku. Jsou měřeny termické a mechanické vlastnosti (ohybová, tlaková síla 

a pevnost). Pozorována je zejména střední hustota odchylek uvnitř daného bloku a vliv 

nástřikové vzdálenosti na hustotu. Jak tepelná vodivost, tak mechanické vlastnosti se 

zvyšují s hustotou malty, která je popsána experimentálními modely. Tlakové (lisovací) 

testy vyvolávají zhuštění materiálu. 

 

Další článek [42] pojednává o technickém konopí  jako  alternativním materiálu, 

který se zpracovává a vyuţívá ve stavebnictví. Pro jakýkoliv konstrukční materiál je stále 

více vyţadováno jak zvyšování uţitných vlastností, tak jejich trvanlivosti. Experiment se 

zabývá moţností částečného nebo úplného vyuţití základních komponent s cementem 

spojených materiálů pomocí obnovitelných surovin, zkoumá zpracování a vyuţívání 

technického konopí, jako alternativu k dřevěným odštěpkům, které se pouţívají jako náplň 

do cementem spojených materiálů. Mezi parametry, které byly experimentálně 

vyhodnoceny podle ČSN EN 1008 patří  CHSK (Cr), SO4
2-

, humusové látky, redukující 

cukry. Dále je zde uvedeno zastoupení komposit v konopí (konopí 63 %, cement 25 %, 

voda 10 % a přísada 2 %).  

 

Publikace [43] uvádí, ţe vhodnou technologií je spalování fluidizované vrstvy, 

protoţe digestát vzplane při nízké teplotě, snadno hoří a popel lze pouţít ve stavebnictví 

bez jakéhokoliv omezení.  
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8 Experimentální část 

Centrum environmentálních technologií VŠB – TU Ostrava bylo v letech 2008 aţ 

2010 řešitelským pracovištěm veřejné zakázky zadavatele MŢP ČR, ev. č. VaV – 

SP/3g4/103/07 s názvem „Výzkum vlastností a vyuţití digestátu z anaerobních procesů 

kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtíţně vyuţitelných organických odpadů“ 

pod vedením Prof. Ing. K. Obroučky, CSc. 

 

Řešení práce bylo zaměřeno především na posouzení moţností vyuţití digestátu 

vznikajících z anaerobní kofermentace běţných zemědělských odpadů s dalšími 

organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichţ další vyuţití v jiných 

technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemţ hlavním kritérium 

bylo zaměřeno na materiálové a energetické vyuţití.  

 

V disertační práci byly předloţeny konkrétní návrhy pro energetické vyuţití 

digestátu jako např. příprava vzorků za účelem jeho odvodnění – vysušení, stanovení 

tepelně – technických analýz vzorků, příprava briket, mechanické zkoušky briket, ověření 

moţnosti pyrolýzy, zplyňování a následně byl tuhý zbytek po termických procesech 

hodnocen za účelem získání adsorbentu.  

Pro materiálové vyuţití digestátu byla ověřována moţnost aplikace digestátu ve 

stavebnictví, byly posouzeny vlastností digestátu z hlediska jejich bezpečnostních 

vlastností s ohledem jeho sklonu k samovznícení, dále byl digestát klasifikován podle 

předpisů pro dopravu nebezpečného zboţí po ţeleznici nebo automobilovou dopravu, a 

také byla hodnocena zapalitelnost digestátu. 
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8.1 Charakteristika vzorkové základny  

 

Pro volbu vhodné vzorkové základny byly zvoleny různé druhy materiálů, z důvodu 

vytvoření základní představy chování vybraných vzorků a také s ohledem na dostupnost 

těchto materiálů. 

 

Vzorková základna byla rozdělena na: 

a) Suroviny 

b) Přísady 

c) Flokulační činidla 

 

Ad a) Suroviny 

 

 Digestát hovězí kejdy 

Modelový digestát odebraný z laboratorního modelového fermentoru z laboratoře 

CET, ve kterém je základním substrátem hovězí kejda. 

 

 Separát digestátu hovězí kejdy 

         Vysušený, odfiltrovaný, modelový digestát odebraný z laboratorního modelového 

fermentoru z laboratoře CET, ve kterém je základním substrátem hovězí kejda. 

 

 Separát hovězí kejdy z BPS Pustějov  

         Část hovězí kejdy, která neprochází bioplynovou stanicí. Jedná se o tuhý podíl 

nezpracované (surové) hovězí kejdy odseparovaný v separátoru mechanického typu. Jedná 

se o vzorek odebraný z BPS Pustějov.  

 

 Odstředěný digestát hovězí kejdy z laboratoře CET  

         Vzorek získaný z modelového fermentoru, ve kterém je základním substrátem 

hovězí kejda. Digestát hovězí kejdy byl sbírán do nádoby a následně odstřeďován ve 

ţdímacím zařízení (ţdímačce). Tento odstředěný vzorek je v dalším textu nazván jako 

„odstředěný digestát hovězí kejdy.“  

 

 Separát digestátu konkrétního sloţení 

         Sloţení odebraného digestátu z BPS Pustějov bylo následující: hovězí kejda 40 m
3
, 

vepřová kejda 36 m
3
, cukrovarské řízky 6 t, kukuřičná siláţ 8 t, vojtěšková senáţ 1 t, 

obiloviny 4 t. 

 

 Vzorek 1 – označeno 1. HK 

         Digestát z modelového laboratorního fermentoru, který vznikl fermentací pouze 

hovězí kejdy. 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

34 

2012 

 Vzorek 2 – označeno 2. TDF  

         Digestát odebraný z dofermentoru bioplynové stanice v Horních Tošanovicích, kde 

vstupní směs do fermentoru tvoří vepřová kejda, hovězí kejda a kukuřičná siláţ a zrno.  

 

 Vzorek 3 – označeno 3.GLYC+HK  

         Digestát vzniklý modelovou kofermentací směsí odpadního zasoleného glycerolu 

s hovězí kejdou v modelu. Jednalo se o vzorek digestátu odebraného z laboratorního 

fermentoru po ukončení procesu anaerobní kofermentace glycerolu v poměru 20 % obj. 

odpadní glycerol, 80 % obj. hovězí kejda.  

 

 Odpadní zasolený glycerol  

         Z rektifikace surového glycerolu odebraný z firmy Glycona s.r.o Otrokovice, bez 

přídavku hovězí kejdy.  

 

Ad b) Přísady – pojiva 

 

         Pojivo je vazná látka spojující částice jiné tuhé hmoty v celek. V experimentální části 

práce byla zvolena tato pojiva:  

 

 Hašené vápno  

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2. Nazývaný také jako hašené vápno, vápenný 

hydrát nebo jen vápno. Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. Pouţívá se 

například jako flokulant ve vodě, při zpracování odpadů, k ošetření kyselých půd, nebo 

jako součást malty, omítkových směsí a nátěrových hmot na stěny aj. [71].  

 

 Škrob 

Je to bílý prášek bez chutě a vůně, nerozpustný ve studené vodě. Škrob 

je polysacharid se vzorcem (C6H10O5)n . Škrob kromě glukózy obsahuje v malém 

mnoţství lipidy, proteiny a zhruba 25 – 35 % vody. Škrob se pouţívá například 

v potravinářství, kvasném průmyslu, farmacii, výrobě lepidel, nátěrů a pro výrobu 

škrobových derivátů [70]. 

 

 Cement 

V uţším smyslu slova je cement práškové hydraulické pojivo, které po smíchání 

s vodou tuhne a tvrdne. Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se vyuţívá 

ve stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí [46]. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Flokulant&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta_(materi%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%ADtka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ze%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polysacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proteiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravin%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lepidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deriv%C3%A1t_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta_(materi%C3%A1l)
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 Dřevěné třísky značky Cetris 

Cementotřískové třísky Cetris se díky svým vynikajícím vlastnostem řadí mezi 

špičkové materiály určené jak do interiérů, tak do exteriérů. Materiál nachází uplatnění 

v montovaných stavbách všeho druhu – jsou ideální pro odvětrané fasády, podlahy, půdní 

vestavby, střešní nadstavby, podhledy, stěny a příčky a díky nehořlavosti především 

v protipoţárních aplikacích [42]. 

 

Ad c) Flokulační činidla 

 

Níţe vybraná flokulační činidla se pouţívají pro sedimentaci látek organického 

původu, jedná se o následující: 

 

 Sokoflok 22, 

 Sokoflok 32 BH, 

 Filtaflok,  

 Magnafloc 156, 

 Na3AlO3 (hlinitan sodný) – jeho vodný roztok 28 – 31%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

36 

2012 

8.2 Pouţité metody  

 

8.2.1  Pouţité analytické metody 

 

Před zahájením vlastních testů bylo nutno vybrané vzorky podrobit analýzám, které 

umoţnily předpovídat chování daného materiálu za určitých podmínek. K hodnocení 

vlastností vzorků byly pouţity následující metody a jejich stanovení: 

 

 Stanovení obsahu vody 

Princip metody je zaloţen na termickém sušení vzorku při teplotě 105 °C. 

Po vychladnutí se stanoví hmotnostní úbytek váţením [53]. 

 

 Stanovení obsahu popela 

         Principem stanovení je zpopelnění 1 g paliva v muflové peci při teplotě 800 °C ± 25 

°C po dobu 60 minut. Zbytek po vyţíhání se podrobuje kontrolnímu ţíhání vţdy po dobu 

30 minut a opakuje se tak dlouho, dokud změna hmotnosti není menší neţ 0,001 g [53]. 

 

 Stanovení obsahu prchavé hořlaviny 

Principem metody je ohřev vzorku za nepřístupu vzduchu při teplotě 850 ± 20 °C po 

dobu 7 minut [53].  

 

Rozbory zahrnující gravimetrické stanovení obsahu popela, vody a prchavé 

hořlaviny v pevném vzorku se souhrnně nazývají technická nebo immediatní analýza [47].  

 

 Elementární analýza 

Elementární analýza zahrnovala stanovení obsahu uhlíku, vodíku, dusíku a celkové 

síry v analytickém vzorku zkoumaného materiálu. Měření elementární analýzy vzorků bylo 

provedeno na přístroji TGA 601. 

 

 Plynová chromatografie  

Plynová chromatografie je analytická a separační metoda určená k dělení a stanovení 

plynů, kapalin i látek pevných s bodem varu do cca 400 °C. Metoda je zaloţena na 

rozdělování analytu mezi dvě fáze, a to fázi pohyblivou - mobilní a fázi nepohyblivou - 

stacionární. V plynové chromatografii je mobilní fází plyn, nazývaný nosný plyn. 

Stacionární fáze, kterou můţe být buď adsorbent nebo nosič se zakotvenou kapalnou fází, 

je umístěna v chromatografické koloně. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché  

a rychlé provedení analýzy, účinná separace analytů a malé mnoţství vzorku potřebné 

k analýze [53].  
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8.3 Pouţité testovací metody 

 

8.3.1 Termogravimetrie (TG)  

 

          Je technika, při níţ je vzorek zahříván zpravidla konstantní rychlostí, přičemţ jsou 

zaznamenávány změny jeho hmotnosti při kontinuálním zvyšování teploty (dynamický 

způsob) nebo v izotermickém reţimu (statický způsob), sledují se závislosti aktuální 

hmotnosti na teplotě nebo čase m = f (T), resp. m = f (t), tzv. termogravimetrické křivky. 

Výsledkem je křivka hmotnostní změny v závislosti na teplotě, která poskytuje informace 

o tepelné stabilitě a sloţení výchozího vzorku, meziproduktů a tuhého zbytku.  

Samotný analyzátor TGA 601 – firmy LECO se skládá z řídicí jednotky pro ovládání 

pece a zpracování dat a z pecní jednotky, umoţňující současnou analýzu aţ 19-ti vzorků. 

Přístroj byl k dispozici na Centru environmentálních technologií. 

 

 

8.3.2 Metoda stanovení jodového adsorpčního čísla (I) 

 

Metoda je jednoduchá, rychlá a ekonomicky výhodná. Principem metody je přidání 

roztoku jodu o známé koncentraci k určitému mnoţství adsorbentu aţ do doby dosaţení 

rovnováţného stavu.  Jodové číslo je pak udáváno jako mnoţství jodu v miligramech, které 

se adsorbuje na 1 g tuhé fáze. Stanovení lze provádět podle postupu ASTM [73] nebo 

podle DIN [74]. 

Pro stanovení jodového adsorpčního čísla I, které poskytuje informace o 

mikropórovité struktuře připraveného karbonizátu, bylo pouţito normy DIN 53 582 [110], 

[53]. Tato metoda byla částečně upravena oproti původnímu postupu.   

 

Zváţený vzorek sušený při teplotě 105 °C se míchá v roztoku jodu o koncentraci c (I) 

=0,0236 mol/l jednu minutu a poté se usadí na odstředivce. V alikvotním dílu čirého 

roztoku se stanoví obsah jodu titrováním roztokem thiosíranu sodného. Doba působení je 

zvolena tak, ţe se ustaví v praktických podmínkách adsorpční rovnováha. Jednotlivé kroky 

níţe jsou podrobněji popsány a upřesněny.  

 

Příprava roztoků 

 

Koncentrace roztoků jodu a thiosíranu se zvolí podle adsorpčních vlastností vzorku. 

Roztoky jodu a thiosíranu se připravují vţdy čerstvé z důvodu vyloučení chyb ze sniţující 

se koncentrace těchto roztoků při jejich skladování, roztok škrobu stačí podle potřeby. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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Roztok jodu ( c = 0,0236 mol/l) 

 

Jod se ve vodě pomalu rozpouští, a proto je vhodné jej nejprve rozetřít na co 

nejjemnější prášek v třecí misce. Naváţí se přesně 6 g jodu a 57 g KI a rozpustí se 

v menším mnoţství destilované vody v 1000 ml odměrné baňce. Po rozpuštění jodu se 

destilovaná voda doplní po rysku. Koncentrace takto rozpuštěného jodu se ověří při slepém 

pokusu, tj. zpětnou titrací na thiosíran. Titrujeme 20 ml čistého jodového roztoku 

s přídavkem 5 ml škrobového roztoku  a koncentraci nově připraveného jodového roztoku 

vypočítáme ze vztahu: 
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                      (8-1) 

kde   
322 OSNac    koncentrace roztoku thiosíranu [0,0395 mol/l], 

322 OSNaV   objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při titraci připraveného roztoku 

jodu (odpovídá V3 ve vzorci (2)) [ml], 

V     objem titrovaného roztoku jodu [20 ml]. 

 

Roztok thiosíranu sodného (c = 0,0395 mol/l) 

 

Přesně 6,2449 g Na2S2O3 se rozpustí v 1000 ml odměrné baňce v přibliţně 500 ml 

destilované vody. Přidá se 5 ml 1-pentanolu a doplní se po značku. Roztok není třeba 

standardizovat. 

 

Roztok škrobu 

 

Do 25 ml vody se přidá 2,5 g škrobu. Vzniklá suspenze se pak za míchání převede do 

1000 ml vroucí vody.  

 

Postup práce  

 

Postačující mnoţství vzorku se upraví rozdrcením na částice menší neţ 0,15 mm. 

Vzorek je vysušen v sušárně po dobu jedné hodiny při 105 °C a následně ochlazen 

v exsikátoru. Na analytických vahách se naváţí přesně 0,2 g vzorku. Naváţka se vsype do 

Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml, ke vzorku se přidá 25 ml jodového roztoku, baňka 

se uzavře gumovou zátkou a umístí na třepačku k mírnému promíchávání. Poté se vzorek 

usadí na odstředivce (1 – 3 minuty). Po usazení se odpipetuje 20 ml čistého roztoku nad 

vzorkem do titrační baňky s 5 ml škrobového roztoku. Tento vzorek se titruje roztokem 

thiosíranu sodného do vymizení modrého zabarvení. Spotřeba se odečte s přesností 0,05 

ml. 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

39 

2012 

Provede se slepý pokus, který je shodný s postupem kontroly koncentrace 

připravovaného roztoku jodu. Všechna měření jsou prováděna třikrát. 

 

E3

I231

mV

Mc)V(VV
I 2




       [mg/g]                                  (8-2) 

Kde: 

 V1      objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s naváţkou vzorku [25 ml], 

V2 objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku jodu, který byl 

v aktivaci s naváţkou [ml], 

V3 objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při slepém pokusu [ml], 

c1 látková koncentrace roztoku jodu [mol/l], 

mE naváţka suchého vzorku [g], 

M     molární hmotnost jodu 253,809 [g/mol].  

 

Stanovení jodového adsorpčního čísla (I) bylo provedeno v laboratoři Centra 

environmentálních technologií a to opakovaným měřením. 

 

8.3.3 Metoda stanovení měrného povrchu (SBET) 

 

Pro komplexní vyhodnocení jednotlivých karbonizátů se pouţilo přístroje 

Sorptomatic série 1990 umístěného na katedře analytické chemie a zkoušení materiálu 

VŠB-TU Ostrava. Přístroj na obrázku 2 je určen pro měření měrného povrchu a distribuce 

velikosti pórů pevných materiálů [53]. 

 

Technické a měřící charakteristiky přístroje  
 

Přístroj Sorptomatic 1990 je počítačem řízený měřicí přístroj pro charakterizaci 

pevných vzorků metodou sorpce plynu. V základním vybavení se pouţívá pro měření 

fyzikální adsorpce a jeho určování specifické plochy povrchu a distribuci šířek mikropórů 

a mezopórů porézních materiálů pouţitím plynů jako dusík, argon, krypton, atd. V reţimu 

mikroporézních materiálů je pro zajištění správného stupně vakua, v drţáku vzorku během 

přípravné fáze a před začátkem analýzy, pouţita turbomolekulární vakuová pumpa. 

Přídavný snímač, pro měření velmi nízkých tlaků, umoţňuje správně charakterizovat 

velikost a objem mikropórů [51]. 
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Specifikace přístroje 

Adsorbáty: dusík, krypton. V experimentech byl zvolen dusík. 

Měření plochy povrchu vzorků: od 0,2 m
2
/g (dusík); od 0,005 m

2
/g (krypton). 

Objem pórů: od 0,0001 cm
3
/g. 

Minimální poloměr pórů: je dán rozměry molekul pouţitého plynu (např. 0,35 nm pro 

dusík). 

Předúprava vzorků: odsávání plynu - vakuum, ohřev. 

 

 

 

 

Obrázek 2: Přístroj Sorptomatic 1990 [51] 

Výrobce: Thermo Finnigan Italia S.p.A., Miláno, ISO 9001:2000 

 

Základem měření adsorpce plynů na povrchu pevných látek je stanovení adsorpční  

isotermy tj. závislosti adsorbovaného mnoţství plynu na rovnováţném tlaku. Nejprve je 

vzorek zbaven povrchových kontaminací zahříváním ve vakuu. Po vyčistění povrchu a 

ustálení teploty jsou postupně k měřené látce přidávány malé dávky plynu (dusík). Měří se 

mnoţství plynu, které se adsorbuje na povrchu [67].  

 

 

8.3.4 Metoda stanovení objemů pórů (V) 

Stanovení se provádí pomocí přístroje Sorptomatic.  
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8.3.5 Metoda briketování 

Technologie briketování vyuţívá mechanických a chemických vlastností materiálů, 

které se pouţitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku 

pojiva vyuţitím pryskyřic obsaţených v materiálu [44]. 

 

Vzorky byly lisovány na katedře stavebních hmot a hornického stavitelství, fakulty 

stavební VŠB – TU Ostrava, pomocí hydraulického lisu EU 40 (obrázek 3) a ručního lisu 

značky Promo (obrázek 4). 

 

 

 

Obrázek 3: Hydraulický lis - typ EU 40, max. zatížení 400 kN 

 

 

 

 

             Obrázek 4: Ruční lis značky Promo, tlak - 1,48 MPa 

 

 

 

Lisovací forma z bezešvé 

ocelové trubky  
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8.3.6 Metoda stanovení mechanické pevnosti  

 

U vybraných vzorků byla po briketaci stanovena pevnost v tahu za ohybu a pevnost 

v tlaku. Obě zkoušky byly provedeny na univerzálním zkušebním stroji. 

 

Pevnost v tahu ohybem - zkušební tělesa jsou vystavena ohybovému momentu od 

zatíţení přenášeného prostřednictvím horních zatěţovacích a spodních podpěrných válečků 

(podpěr) ve zkušebním lisu. Zatěţuje se plynule bez nárazu, a zatíţení se zvyšuje 

stanovenou konstantní rychlostí aţ do porušení vzorku [46]. 

 

Pevnost v tahu za ohybu (tříbodovém) je vyjádřena vztahem 8-3, [46]: 

 

                 (8-3) 

 

Kde: fcf  je pevnost v tahu ohybem [MPa],              

        F je maximální zatíţení [N], 

        l je vzdálenost mezi podpěrami [mm], 

        d1 a d2 jsou rozměry příčného řezu [mm]. 

 

Pevnost v tlaku – zkušební tělesa jsou zatěţována aţ do porušení ve zkušebním 

stroji. Zatěţuje se plynule, bez nárazu [46].  

 

 

Pevnost v tlaku je vyjádřena vztahem 8-4, [46]: 

 

                (8-4) 

 

Kde: fc je pevnost v tlaku [MPa; N/mm
2
], 

 F je maximální zatíţení při porušení [N], 

 Ac je průřezová plocha zkušeního tělesa, na kterou působí zatíţení v tlaku [mm
2
]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
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8.4. Technologické zkoušky 

 

8.4.1 Pyrolýza  

Jednou z posuzovaných moţností energetického vyuţití separátu digestátu je 

pyrolýza, proto byly sestaveny experimentální programy, které zahrnovaly 2 série 

experimentů:  

a) Laboratorní provedení pyrolýzy 1 v teplotní řadě 850 
0
C, s rychlostí ohřevu 

4,7 
0
C/min., dobou zdrţení 30 minut, včetně látkové bilance. 

b) Laboratorní provedení pyrolýzy 2 v teplotní řadě 800 
0
C, s rychlostí ohřevu 

15 
0
C/min., dobou zdrţení 7 minut, včetně látkové bilance. 

 

8.4.2 Postup provedení technologické zkoušky a experimentální aparatura 

Metoda byla provedena na katedře chemie a technologie paliv VŠB – TU Ostrava. 

Zkoušky u pyrolýzy 1 byly realizovány na experimentálním zařízení, jehoţ hlavní 

součástí byla aparatura sestavená z vertikální elektrické pyrolýzní pece s regulovatelnou 

rychlostí ohřevu. Pro karbonizaci byla pouţita ocelová retorta se snímatelným víkem a 

těsněním, do které je nasypáno potřebné mnoţství zkoumaného vzorku. Víko bylo 

s retortou spojeno stahovacími šrouby tak, aby dokonale těsnilo. Poté byla retorta vloţena 

do pece, v níţ proběhl ohřev retorty. Z retorty byl bočním vývodem zajištěn odvod 

plynných produktů karbonizovaného procesu přes chladič. Na retortu byla napojena 

skleněná baňka, ponořená do chladiče s nemrznoucí kapalinou (teplota chladicí kapaliny 

cca - 20 
0
C). V následujícím stupni chlazení, tzn. ve skleněném chladiči vertikálně 

napojeném na baňku zachycující kondenzát cirkulovala voda, docházelo ke kondenzaci 

zbytkových dehtových podílů z pyrolýzního plynu. Plyn zbavený zkondenzovaného 

dehtového podílu byl ze skleněného chladiče přes promývačku plynu s vodou přiveden do 

plynoměru. Při experimentu byla za plynoměr napojena vzorkovnice na plyn, do níţ byl 

vznikající pyrolýzní plyn zachycen.  Následně byla provedena analýza jeho sloţení na 

plynovém chromatografu v laboratoři Centra nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. 

Pyrolýzní plyn byl jímán do vzorkovnice od okamţiku dosaţení teploty ohřevu retorty 

205 
0
C, kdy se začal plyn uvolňovat a byl jímán do ukončení procesu, resp. do dosaţení 

teploty ohřevu retorty 850 
0
C. Plyn zbavený kondenzujících látek byl pak dále odváděn do 

digestoře.  
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Fotografie experimentální aparatury je zobrazena na obrázku 5. Obrázek 6 uvádí 

pouţitou retortu a obrázek 7 znázorňuje zachycení pyrolýzního plynu do vzorkovnice 

(pokus se vzorkem 3). 

 

  

Obrázek 5: Laboratorní karbonizační zařízení pyrolýzy 1        Obrázek 6: Retorta 

 

 

Obrázek 7: Zachycení pyrolýzního plynu do 

vzorkovnice (pokus se vzorkem 3) 
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Zachycený kapalný produkt pyrolýzy 1 (kondenzát) byl podroben vybraným 

analýzám v laboratořích DEZA, a. s. Valašské Meziříčí, kde byly vyuţity tyto metody 

(zkoušky) [78]:  

Poměr organické a vodné fáze s výsledky elementární analýzy byly analyzovány na 

přístroji NA 1500. Obsah chloru byl stanoven coulometricky spálením definované naváţky 

organické fáze v lodičce Coulomatu 7020 CL (JUWE) v proudu kyslíku, resp. rozkladem 

vodné fáze v sušicí nádobě téhoţ přístroje 96 % kyselinou sírovou. Na základě výsledků 

elementární analýzy (z obsahu prvků) byla vypočtena výhřevnost organické fáze tzv. 

Dulongovým pravidlem pro pevné skupenství [78]. 

 

 

8.4.3 Postup provedení technologické zkoušky a experimentální aparatura 

Zkoušky u pyrolýzy 2 byly realizovány na jiném experimentálním zařízení 

umístěném na CET, jehoţ hlavní součástí byla aparatura sestavená z elektrické pyrolýzní 

pece s regulovatelnou rychlostí ohřevu. Do retorty byly postupně naváţeny jednotlivé 

vzorky separátu. Pro zkoušku byla pouţita ocelová retorta se snímatelným víkem a 

těsněním. Víko bylo s retortou spojeno stahovacími šrouby tak, aby dokonale těsnilo. Poté 

byla retorta vloţena do pece, v níţ proběhl ohřev retorty. Z retorty byl bočním vývodem 

zajištěn odvod plynných produktů karbonizovaného procesu přes chladič. Zkondenzované 

podíly pro bilanci bylo moţno zachycovat do baňky. Na retortu byla napojena skleněná 

baňka, ponořená do nádoby s ledem (cca – 10 
0
C). Led byl během pokusů promícháván a 

doplňován kuchyňskou solí, coţ je doprovázeno reakcí, jejímţ důsledkem je významné 

sníţení teploty této směsi pod bod mrazu. Při experimentu nebyl pouţit plynoměr, zejména 

z důvodu, ţe pyrolýzní plyn nebylo moţno v této sérii experimentů chladit tak dokonale 

jako v první sérii experimentů, tzn. v pyrolýzním plynu mohly být ještě zbytkové 

nezkondenzované podíly dehtových látek, které by mohly zapříčinit zničení plynoměru, 

(mnoţství plynu pro hmotnostní bilanci bylo stanoveno dopočtem k tuhé a kapalné fázi 

pyrolýzy).  

Během všech tří pokusů 2. série experimentů byl pyrolýzní plyn zachycován do 

skleněných vzorkovnic, a následně byla provedena analýza jeho sloţení na plynovém 

chromatografu na Centru environmentálních technologií. 

Pyrolýzní plyn byl jímán do vzorkovnic diskontinuálně, tzn. vţdy v rozmezí 

určitých procesních teplot. Během jednoho pokusu byly odebrány vţdy tři vzorkovnice 

pyrolýzního plynu a to dle následujícího principu: 1. odběr byl proveden při teplotách, kdy 

se začal vyvíjet pyrolýzní plyn. 2. odběr byl proveden při teplotách, nejintenzivnějšího 

vývinu pyrolýzního plynu. 3. odběr byl proveden při teplotách, kdy skončilo 

nejintenzivnější uvolňování pyrolýzního plynu. Intenzita vyvíjeného plynu byla vizuálně 

sledována v promývačce pyrolýzního plynu, tzn. na základě rychlosti uvolňovaných 

bublinek plynu v promývací kapalině.  
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Na základě tohoto zvoleného principu odběru vzorků plynu, se pro kaţdý vzorek 

teploty odběrů pyrolýzního plynu lišily [75]. Plyn zbavený kondenzujících látek byl pak 

dále odváděn přes okno do venkovního prostředí.  

 

Experimentální aparatura pouţita u pyrolýzy 2 je zobrazena na obrázku 8.  

 
 

 

Obrázek 8: Laboratorní karbonizační zařízení u pyrolýzy 2 
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8.4.4 Zplyňování  

Další ověřovanou metodou energetického vyuţití separátu digestátu bylo zplyňování, 

pro které byly zvoleny tyto procesní podmínky: 

a) Laboratorní provedení zplyňování v teplotní řadě 800 
0
C, s rychlostí ohřevu 

15 
0
C/min., dobou zdrţení 7 minut, včetně látkové bilance. 

b) Výpočet přebytku vzduchu z elementární analýzy. 

V této sérii experimentů bylo rozhodnuto provést experimenty s hodnotou součinitele 

přebytku vzduchu n = 0,5. Mnoţství přiváděného vzduchu odpovídající součiniteli 

přebytku spalovacího vzduchu 0,5 bylo vypočteno podle údajů elementární analýzy 

pomocí stechiometrických rovnic 8-5 a 8-6: 

 

Omin = 1,87 C + 5,6 H + 0,7 S – 0,7 O      [m
3
N/kg]                      (8-5)    

 Lskut = Omin . 4,76 . n                     [m
3
N/kg]             (8-6) 

 

Kde: Omin je teoretické mnoţství přivedeného kyslíku [m
3
N/kg], 

  Lskut je skutečné mnoţství přivedeného vzduchu [m
3
N/kg], 

  n je součinitel přebytku vzduchu 0,5 [75]. 

 

 

8.4.5 Postup provedení technologické zkoušky a experimentální aparatura 

Pro účely zplyňování bylo pouţito shodného laboratorního zařízení jako v případě 

pyrolýzy 2 (obrázek 8) s tím rozdílem, ţe bylo nutno vyřešit přívod zplyňovacího média 

(vzduchu) do retorty. Na spodní stranu víka retorty byla navařena dutá ocelová trubka o 

vnitřním průměru cca 7 mm, která po uzavření retorty víkem dosahovala aţ na dno retorty. 

Z opačné strany víka na ni navazovala stejná 50 mm dlouhá trubka k napojení hadičky pro 

přívod vzduchu. Na konec trubky (pro přívod vzduchu na dno retorty) byly v úseku cca 35 

mm po jejím obvodu vyvrtány otvory, které měly zaručit přívod zplyňovacího média 

k separátu. Při pokusném experimentu docházelo k ucpávání otvorů, vzduch nebylo moţno 

do retorty přivést. Bylo proto nutno otvory rozšířit (na průměr cca 3 mm) a zvýšit jejich 

počet (cca 10 otvorů). Po této úpravě jiţ k ucpávání otvorů nedocházelo a vzduch mohl být 

přiveden ke dnu retorty se separátem. Ostatní zařízení napojená na retortu, tzn. baňka na 

kondenzát, chlazení, odvod plynu apod. bylo realizováno totoţně jako v případě 

pyrolýzních experimentů 2 [75]. 

Plyn byl jímán do vzorkovnic diskontinuálně, tzn. vţdy v rozmezí určitých 

procesních teplot. Během jednoho pokusu byly odebrány vţdy čtyři vzorkovnice plynu a to 

dle následujícího principu: 1. odběr byl proveden při teplotách, kdy se začal vyvíjet plyn. 

2. odběr byl proveden při teplotách, nejintenzivnějšího vývinu plynu. 3. odběr byl 

proveden při teplotách, kdy skončilo nejintenzivnější vyvíjení plynu, 4. odběr byl proveden 
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po dosaţení procesní teploty 700 °C. Intenzita vyvíjení plynu byla vizuálně sledována 

v promývačce plynu, tzn. na základě rychlosti uvolňování bublinek plynu v promývací 

kapalině. Na základě tohoto zvoleného principu odběru vzorků plynu, se pro kaţdý vzorek 

teploty odběrů plynu lišily. Vzorek plynu byl analyzován v laboratoři Centra 

environmentálních technologií na plynovém chromatografu. 

 

8.5 Ostatní metody (zkoušky) 

 

Pro přehlednost byly další metody (zkoušky) rozděleny do uvedených tematických celků: 
 

Pro přípravu jednotlivých vzorků, zejména míru jejich odvodnění – vysušení, 

byly zvoleny jednoduché metody:   

Za účelem zajištění produktů úpravy pro další vyuţití nebo k dalšímu zpracování je 

nutné tuhou a kapalnou fázi od sebe oddělit. Podle principů postupů dělení obou fází lze 

procesy odvodnění rozdělit na: 

 

8.5.1 Filtraci 

Filtrace je proces, při němţ dochází k oddělování tuhé fáze od fáze kapalné průtokem 

kapalné fáze přes (děrovanou) přepáţku. Filtrace digestátu byla realizována přes síto o 

velikosti oka 0,5 mm.  

 

8.5.2 Odstředění  

Jedná se o oddělování vody a tuhé fáze vyuţitím zákonitostí pohybu částic tuhé fáze 

ve vodním prostředí.  

K odstředění digestátu bylo pouţito ţdímací zařízení. Ţdímačka je jednoduchý stroj, 

slouţící k odstranění přebytečné vody.  

Vzorek digestátu byl postupně naléván do tkaninového pytle, který byl nasazen na 

syntetickou rouru o délce 0,5 m pro snadnější přidávání tekutého digestátu. Poté byl vzorek 

v tkaninovém pytli vloţen do ţdímačky a odstřeďován. Tekutý zbytek (fugát) ze ţdímačky 

odcházel do odtoku.  

Vzorek v bubnu ţdímacího zařízení se pohybuje ve směru rotace odstředivky. Čím 

rychleji se odstředivka pohybuje, tím je větší odstředivá síla a vzorek se více přibliţuje ke 

stěně bubnu. Na kapalinu působí odstředivá síla. Stěna bubnu má otvory, kterými kapalina 

uniká, takto se vzorek zbavuje vody a je částečně sušen. 

  

Oba uvedené procesy představují tzv. mechanické odvodňování.  

Obě metody byly provedeny na pracovišti CET. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotace
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Pro stanovení vlastností odvodněného digestátu byla pouţita následující metoda 

(zkouška): 

 

8.5.3 Sedimentace (usazování) 

Usazování – sedimentace je proces, ve kterém se vlivem rozdílné hustoty oddělují 

dvě fáze. Můţe to být děj probíhající v několika sekundách, ale jindy mohou být jeho 

časovým měřítkem měsíce a roky. Spojitým prostředím bývá kapalina nebo plyn, tuhé 

částice vytvářejí usazeninu, kapky nebo bubliny se po odsazení obvykle spojují a vytvářejí 

novou spojitou fázi. Hnací silou usazování bývá nejčastěji tíţe [34]. Částice s měrnou 

hmotností větší neţ voda klesají ke dnu, v opačném případě se pohybují směrem vzhůru 

(vzplývají). Jako flokulanty, resp. vločkovací činidla, se v technologii oddělování pevných 

látek od kapalin označují chemické látky, které jsou schopné shlukovat nejjemnější 

suspendované a koloidní částice do velkých aglomerátů - vloček. Vytvářením takovýchto 

vloček se výrazně zlepšuje a urychluje jejich oddělování od kapaliny [36]. 

Koncentrovanější roztoky flokulantů jsou vysoce viskózní a jejich příprava je poměrně 

obtíţná. V laboratorním měřítku je doporučovaná koncentrace zásobního roztoku 0,3 - 

0,5 %. Dispergace (příprava disperzní soustavy) a rozpouštění můţe být prováděno ve 

studené vodě. Míchání roztoku je nutné provádět tak, aby byla zajištěna jeho dobrá 

dispergace ve vodě, nejlépe tak, aby byla smočena kaţdá částečka polymeru samostatně, 

čímţ se zamezí vzniku aglomerovaných shluků, obtíţně rozpustitelných. Čas potřebný k 

rozpuštění se pohybuje od 0,5 do 2 hodin (podle typu flokulantu) [36]. 

Vzorek digestátu hovězí kejdy byl zkoumán metodou sedimentace. 

 Zkouška byla provedena na pracovišti CET. 

 

Pro posouzení vlastností separátu digestátu z hlediska zapalitelnosti a jeho 

sklonu k samovznícení při dopravě a skladování byly zvoleny tyto metody (zkoušky): 

a)  Zapalitelnost separátu digestátu, konkrétně stanovení teploty vzplanutí (FIT) a teploty 

vznícení (SIT) byly hodnoceny podle normy ČSN 64 0149. Tato zkouška platí pro 

stanovení vznětlivosti tuhých materiálů v různých formách. Zkušebním zařízením je 

elektrická odporová pec podle Setchkina. Vznětlivost je schopnost materiálů zapálit se při 

zahřívání za zvýšených teplot. Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a vznícení.  

 

8.5.4 Metodika stanovení teploty vzplanutí (FIT) 

 

Po nastavení poţadované teploty, průtoku vzduchu v peci a zapálení pomocného 

plamínku nad pecí byl vzorek o hmotnosti cca 2 g vloţen do pece (Setchkinova pec). 

Vzorek byl volně nasypán do misky. Protoţe je vzorek hodně nehomogenní, byl před 

kaţdým váţením promíchán, aby byla zajištěna co největší homogenita vzorku. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/vzplyvani.html
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Po dobu 15 minut bylo sledováno chování vzorku. Vzplanutí vzorku se určuje vizuálně 

např. pomocí pomocného plamínku nad pecí, který v okamţiku vzplanutí uhasne, nebo 

pomocí zrcátka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                

                  Obrázek 9: Vrchní část Setchkinovy pece s pomocným plamínkem 

 

 

Průběh zkoušky u vzorku, kde nedošlo ke vzplanutí: po vloţení vzorku do pece byl po 2 

minutách cítit zápach v důsledku začínajícího tepelného rozkladu vzorku a začal z pece 

vycházet šedobílý kouř. Vývin kouře byl ukončen cca po třech minutách. Po zbytek 

zkoušky nebyly pozorovány další změny. Vytaţený vzorek byl na povrchu popelavě šedý. 

Zbytek vzorku byl zuhelnatělý, místy docházelo ke ţhnutí. 

 

Průběh zkoušky u vzorků, kde došlo ke vzplanutí: po vloţení vzorku do pece došlo 

během 50 sekund k vývinu šedobílého kouře. Ke vzplanutí vzorku došlo v rozmezí od 

dvou do tří minut od vloţení vzorku do pece. Vzorek byl po zkoušce z velké části 

zuhelnatělý. Pod povrchem vzorku byla pozorována ţhnoucí vrstva.  

 

8.5.5 Metodika stanovení teploty vznícení (SIT) 

 

Postup měření byl obdobný jako u stanovení teploty vzplanutí s tím rozdílem, ţe 

v tomto případě se pomocný plamínek nad pecí nepouţívá. Hmotnost vzorku byla opět cca 

2 g a doba tepelného namáhání vzorku v peci byla 15 minut. Vznícení vzorku bylo určeno 

vizuálně pomocí zrcátka.  

 

Průběh zkoušky u vzorků, kde nedošlo ke vznícení: po vloţení vzorku do pece došlo 

ihned k vývinu šedobílého kouře, ke kterému docházelo přibliţně po dobu třech minut. 

Postupně kouř slábnul, aţ nebyl prakticky znatelný. Po ukončení pokusu byl zbytek vzorku 

převáţně popelavě šedý, část zbytku ţhnula a malá část byla zuhelnatělá. 

 

pomocný 

plamínek 
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Průběh zkoušky u vzorků, kde došlo ke vznícení: k vývinu hustého kouře docházelo 

téměř okamţitě po vloţení vzorku do pece. Ke vznícení vzorku došlo jiţ v první minutě od 

vloţení vzorku do pece. Vzorek byl po vytaţení z pece na povrchu zuhelnatělý, pod 

povrchem tmavě hnědý.  

 

b) Klasifikace vzorku digestátu podle předpisů pro dopravu nebezpečného zboţí po 

ţeleznici nebo automobilovou  dopravu [38], [39] byla hodnocena podle metody: Test N.4: 

Zkušební metoda pro látky schopné samoohřevu, která je uvedena v oddílu 33, části 3 

Manuálu zkoušek a kritérií [76]. Postup této zkušební metodiky je uveden níţe: 

 

8.5.6 Metodika pro látky schopné samoohřevu – Test N.4 

 

Zařízení, košíky a měření teploty odpovídaly poţadavkům zkušební metody. Vzorek 

byl nasypán do krychlového košíku o délce strany 10 cm a vloţen do pece. Do středu 

košíku byl umístěn jeden termočlánek, mezi košík a stěnu pece druhý termočlánek stejného 

typu. Měření teploty bylo prováděno v pravidelných intervalech o délce 1 minuta. Za 

kladný výsledek se povaţuje, kdyţ v době do 24 hodin od zahájení pozorováno 

samovznícení nebo v důsledku samozahřívání teplota stoupne o 60 °C nad teplotu pece. 

V případě kladného výsledku je stejným způsobem vzorek testován v košíku o délce strany 

2,5 cm.  

 

c) Stanovení výšky vrstvy nebezpečné samovznícením v závislosti na teplotě okolí – 

stanovení vychází z teorie tepelného výbuchu. U látek schopných samoohřevu platí, ţe čím 

větší je mnoţství látky, tj. čím vyšší je vrstva, tím niţší můţe být teplota, při které  dochází 

k samovolnému zahřívání látky. Jestliţe jsou vytvořeny podmínky, za kterých je teplo 

vznikající při oxidaci nebo při rozkladu látky akumulováno, můţe takové zvyšování 

teploty vést aţ ke vznícení. Závislost mezi teplotou, při které dochází k samozahřívání, a 

rozměrem vzorku je vyjádřena empirickou rovnicí zaloţenou na teorii tepelné exploze 

Frank - Kameneckého: 

 

  
     

 

  
     

 

  
               (8-7) 

Kde: 

δc - koeficient tvaru; hodnota 2,6 je dána pro krychlový vzorek, 

TA -  teplota okolí uvedená v [K],  

r -  charakteristický rozměr skladované látky v [m], 

M a N - konstanty, specifické pro daný materiál.  

 

Hodnoty M a N se určují metodou nejmenších čtverců z experimentálně získaných 

výsledků. Po dosazení do rovnice se vypočítá hodnota kritického rozměru r pro danou 

teplotu. Je to polovina délky strany krychlového vzorku – v podstatě vzdálenost mezi 
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nejvíce tepelně izolovanou částí skladovaného materiálu a vnějším povrchem, kde je teplo 

ze systému odváděno. Tento vztah závisí na tvaru zkušebního vzorku. Na základě tohoto 

matematického vztahu a experimentálně zjištěných údajů je moţno vypočítat hodnoty 

koeficientů M a N a následně provést extrapolaci, podle které je určena výška nebezpečné 

vrstvy pro teplotu, při které se hodnocený materiál obvykle nachází.  

 

8.5.7 Provedení zkoušek 

 

Pro stanovení je vyuţíváno stejné zařízení, které se pouţívá pro klasifikaci látek 

z hlediska nebezpečí při dopravě, ale postup stanovení je odlišný. Jsou pouţívány 

minimálně 3 krychlové košíky o délce strany 10 cm, 5 cm a 2,5 cm. Jejich kritické rozměry 

r jsou tedy 5 cm, 2,5 cm a 1,25 cm.  

Vzorek je nasypán do krychlového košíku a vloţen do pece. Do středu košíku byl 

umístěn jeden termočlánek, mezi košík a stěnu pece druhý termočlánek stejného typu. 

Měření teploty bylo prováděno v intervalech po jedné minutě. Za kladný výsledek se 

povaţuje, kdyţ v době do 24 hodin od zahájení je pozorováno samovznícení nebo 

v důsledku samozahřívání teplota stoupne o 60 
0
C nad teplotu pece. Jestliţe při zvolené 

teplotě nedojde k samovznícení, opakuje se stanovení s novým vzorkem při teplotě 

zvýšené o 10 °C. 

Tento postup se opakuje, aţ je nalezena teplota, při které ještě není pozorováno 

samovznícení a při další teplotě, která je o 10  
0
C vyšší, k samovznícení dojde. Za kritickou 

teplotu je povaţován aritmetický průměr z těchto dvou teplot. Kritická teplota musí být 

určena minimálně pro 3 rozměry, protoţe funkční závislost není přímková.  

 

d) Výpočet závislosti nebezpečné výšky vrstvy na teplotě okolí byl proveden metodou 

nejmenších čtverců, kde byla stanovena pro hodnocený vzorek rovnice závislosti mezi 

kritickým rozměrem a teplotou okolí ve tvaru: 

 

  
     

 

  
          

     

  
        (8-8) 

 

Kde:  

koeficient korelace R má hodnotu 0,9994; tato poměrně vysoká hodnota vypovídá o 

dobré shodě naměřených dat s teoreticky odvozenou závislostí, přesto je třeba uváţit, ţe 

jde o extrapolaci v poměrně širokém teplotním rozmezí hodnot. 

 

Výše uvedené metodiky byly provedeny ve spolupráci s katedrou bezpečnostního 

managementu, fakulty bezpečnostního inţenýrství na VŠB – TU Ostrava [37]. 
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Fyzikální laboratorní modelový fermentor 

Ke zhodnocení moţností vyuţití digestátu, byl zvolen modelový výzkum na 

fyzikálních, laboratorních modelových fermentorech, ze kterých byl digestát odebírán.  

Obrázek 10 znázorňuje laboratoř anaerobní digesce s laboratorními fermentory, které 

jsou umístěné v laboratoři Centra environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava.  

Laboratorní model fermentoru (obrázek 11) je zaloţen na základním reakčním článku, 

tvořeném anaerobním fermentorem o objemu 60 dm
3
, k němuţ jsou přiřazeny pomocné 

aparatury (laboratorní plynoměry, teploměry, plynojemy atd.). Substrát v reaktoru byl 

ohříván na cca 40 
0
C, 2 topnými tělesy o příkonu 300 W a kontinuálně promícháván 

pomocí nízkootáčkového elektrického motoru (cca 24 otáček/min).  

 

  
Obrázek 10: Laboratoř anaerobní digesce - laboratorní 

fermentory 

     Obrázek 11: Detail laboratorního 

modelového fermentoru 
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K jednotlivým návrhům uvedených v cílech práce, odpovídají tyto konkrétní 

laboratorní experimenty:  

 

9 Příprava separátu digestátu pro následné materiálové a energetické 

vyuţití  
 

Cílem tohoto experimentu bylo najít vhodný způsob úpravy digestátu především 

míru nezbytného odvodnění - vysušení. Jedná se o přípravu separátu digestátu (resp. 

vzorků), které budou následně materiálově a energeticky vyuţity.  

Pro následující experiment byla aplikovaná metoda uvedená v kapitole 8.5.1.  

Postup provedení experimentu 

Pro experiment byl zvolen modelový digestát hovězí kejdy (kapitola 8.1), který byl 

podroben filtraci přes síto o velikosti oka 0,5 mm. Filtrační koláč (dále nazýván separát 

digestátu hovězí kejdy) o značné vlhkosti (cca 75 % hm.) byl rovnoměrně rozloţen na 

smaltované plechy a vloţen do sušárny bez nucené ventilace. Sušení při teplotě 105 °C 

probíhalo přibliţně 4 dny.  

Obrázek 12 aţ obrázek 15 dokumentují pouţité síto pro filtraci, digestát hovězí 

kejdy, odfiltrovaný separát digestátu a vysušený separát digestátu hovězí kejdy.  

  
Obrázek 12: Síto pro filtraci digestátu Obrázek 13: Laboratorní (modelový) digestát 

hovězí kejdy 

  
Obrázek 14: Odfiltrovaný separát digestátu 

hovězí kejdy 

Obrázek 15: Vysušený separát digestátu hovězí 

kejdy 
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U vzorku separátu digestátu hovězí kejdy bylo stanoveno jeho elementární sloţení 

(C, H, N, S, O), celkový obsahu vlhkosti, popela, hořlaviny, spalné teplo a výhřevnost 

uvádí tabulka 6. 

Tabulka 6: Tepelně-technická a elementární analýza separátu digestátu z hovězí kejdy 

                
Vzorek 

Voda 

[hm.%] 

Popel 

[hm.%] 

Hořlavina 

[hm.%] 

C 

[%] 

H 

[%] 

N 

[%] 

S 

[%] 

O 

[%] 

Spalné teplo 

[MJ/kg] 

Výhřevnost 

[MJ/kg] 

Separát 

digestátu 

HK 

13,4 13,3 73,3 35,9 6,5 1,8 0,0 29,0 13, 98 12, 24 

HK – hovězí kejda 

 

Zhodnocení experimentu a analýzy:  

Uvedeným postupem lze dosáhnout vhodného odvodnění (filtrace přes síto o 

velikosti ok 0,5 mm) a vysušení vzorků (105 
0
C/4 dny). Z výsledků tepelně – technické a 

elementární analýzy vyplývá, ţe připravený vzorek separátu digestátu hovězí kejdy má 

hodnotu výhřevnosti 12,24 MJ/kg. Vzorek má niţší podíl obsahu vody a popelovin a vyšší 

podíl hořlaviny, která zajišťuje snadnou zápalnost paliva a stabilitu hoření.  Výhřevnost 

vzorku separátu digestátu z hovězí kejdy je srovnatelná s výhřevností kvalitního hnědého 

uhlí, u kterého se pohybuje hodnota výhřevnosti od 10 do 17 MJ/kg.  
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10 Laboratorní zkoušky sedimentace digestátu hovězí kejdy  

 Pro tento úvodní experiment byla zvolená metoda sedimentace, viz kapitola 8.5.3. 

V experimentu byl pro sedimentaci pouţit digestát hovězí kejdy (kapitola 8.1), který 

obsahoval větší částečky slámy aj. a byl velmi nehomogenní. Usazování trvalo ve válci o 

objemu 2000 ml zhruba 1h a 30 min. Proto byl digestát částečně zředěn vodou v různých 

poměrech. Sedimentační proces to neurychlilo. V dalším byla proto pouţita flokulační 

činidla, která by měla sedimentaci podstatně urychlit, výběr vhodných činidel uvádí 

kapitola 8.1. Nejprve byl připraven 1 % a 0,5 % roztok těchto činidel. Do 100 ml 

destilované vody byl přidán 1 g a 0,5 g činidla, pomocí míchadýlka byl roztok hodinu 

míchán (obrázek 16).  Takto připravený roztok byl následně vstřikován injekční stříkačkou 

v mnoţství 2 ml a 4 ml do odměrného válce, ve kterém byl digestát hovězí kejdy a  určitý 

podíl vody (obrázek 17).  

 

  

Obrázek 16: Příprava flokulačních činidel Obrázek 17: Proces sedimentace digestátu hovězí 

kejdy s přídavkem činidla 

Zhodnocení experimentu: 

Výsledkem těchto sedimentačních zkoušek je zjištění, ţe digestát hovězí kejdy je 

značně nehomogenní, obsahuje větší částice zbytků slámy aj. Sedimentace digestátu hovězí 

kejdy probíhá velmi pomalu a není urychlena ani přídavky flokulačních činidel.  Usazení 

trvalo vţdy minimálně hodinu. Proces usazování není snadné pozorovat vzhledem k barvě 

digestátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

57 

2012 

11 Posouzení vlastností separátu digestátu z hlediska zapalitelnosti a 

jeho sklonu k samovznícení při dopravě a skladování 
 

Předmětem tohoto experimentu bylo hodnocení vlastností separátu digestátu 

konkrétního sloţení z BPS Pustějov (kapitola 8.1), z hlediska jeho zapalitelnosti a sklonu 

k samovznícení s ohledem na bezpečnost při dopravě a skladování.  

 

Digestát byl před předáním k experimentu upraven podle postupu, který je uveden v 

kapitole 9, resp. aplikací metody 8.5.1. Vzorek byl navíc pomletý v ručním mixéru, pro 

dosaţení jemnější struktury. Obrázek 18 a obrázek 19 dokumentují vzhled digestátu před 

filtrací a po vysušení.  

 

  

Obrázek 18: Digestát o uvedeném složení před 

filtrací 

Obrázek 19: Separát digestátu o uvedeném složení 

 

K hodnocení byl dodán suchý, organický materiál v mnoţství 5 kg, který obsahoval 

vláknité struktury, světle hnědé barvy a jemnější prachové částice tmavší barvy.  
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11.1 Zapalitelnost separátu digestátu  

 

Zapalitelnost separátu digestátu je hodnocena podle stanovení teploty vzplanutí a vznícení.  

Postupy obou zkušebních metodik uvádí kapitola 8.5.4 a 8.5.5. 

 

Výsledky experimentů teploty vzplanutí uvádí tabulka 7. 

Tabulka 7: Výsledky jednotlivých pokusů stanovení teploty vzplanutí [37] 

Pořadí 
Hmotnost 

vzorku [g] 

Teplota proudícího 

vzduchu [°C] 

Průtok vzduchu 

v peci [l/min] 

Výsledek zkoušky 

[Vzplanulo/Nevzplanulo] 

     1 2,01 370 3,40 Vzplanulo 

     2 2,01 345 3,55 Vzplanulo 

     3 2,02 330 3,65 Nevzplanulo 

     4 2,02 340 3,60 Vzplanulo 

 

Zhodnocení stanovení: 

Na základě vyhodnocení naměřených dat lze říci, ţe pro zkoušený materiál byla 

teplota vzplanutí stanovena v rozmezí 330 – 340 
0
C. Přesnější určení teploty vzplanutí není 

moţné z důvodu velké nehomogenity vzorku. 

 

 

Výsledky jednotlivých stanovení teploty vznícení jsou uvedeny v tabulce 8.  

Tabulka 8: Výsledky jednotlivých pokusů stanovení teploty vznícení [37] 

Pořadí 
Hmotnost vzorku 

[g] 

Teplota proudícího 

vzduchu [°C] 

Průtok vzduchu 

v peci [l/min] 

Výsledek zkoušky 

[Vznítil/Nevznítil] 

1 2,01 500 2,85 Vznítil 

2 2,00 480 2,90 Nevznítil 

3 2,00 485 2,95 Nevznítil 

4 2,01 495 2,80 Vznítil 

 

Zhodnocení stanovení: 

Na základě vyhodnocení jednotlivých pokusů byla teplota vznícení stanovena 

v rozmezí 485 – 495 
0
C. Opět je třeba upozornit na velmi nehomogenní zkoušený materiál, 

kdy není moţné hodnotu teploty vznícení určit přesněji.  
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11.2 Klasifikace podle předpisů pro dopravu nebezpečného zboţí  

 

Postup zkušební metodiky uvádí kapitola 8.5.6. 

 

Na základě provedeného experimentu bylo zjištěno, ţe při teplotě 140 
0
C nedošlo 

k samovznícení, tj. test měl negativní výsledek.  

 

Z toho vyplývá, ţe separát digestátu konkrétního sloţení nepatří do skupiny 4.2 – 

samozápalné látky a není tedy látkou nebezpečnou při dopravě. 

 

 

11.3 Stanovení výšky vrstvy nebezpečné samovznícením v závislosti na teplotě okolí 

 

Kromě hodnocení nebezpečnosti zvolené látky pro dopravu bylo provedeno také 

stanovení výšky nebezpečné vrstvy samovznícením v závislosti na teplotě okolí. Závislost 

mezi teplotou, při které dochází k samozahřívání, a rozměrem vzorku je vyjádřena 

empirickou rovnicí vyjádřenou vztahem 8-7.  Postup provedení zkoušek uvádí kapitola 

8.5.7. 

 

Souhrn experimentálních výsledků je uveden v tabulce 9.  

 

Tabulka 9: Souhrn výsledků stanovení sklonu k samoohřevu [37] 

Teplota měření [°C] 

Velikost košíků [cm] 

10 5 2,5 

210 - - pozitivní 

200 - - negativní 

190 - pozitivní - 

180 - negativní - 

170 pozitivní - - 

160 negativní - - 

150 - - - 

140 negativní - - 

Teplota samovznícení [°C] 165 185 205 
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11.3.1 Výpočet závislosti nebezpečné výšky vrstvy na teplotě okolí 

 

Metodou nejmenších čtverců byla stanovena pro hodnocený vzorek rovnice 

závislosti mezi kritickým rozměrem a teplotou okolí, podrobněji uvádí vztah 8-8.  

Extrapolace závislosti do oblasti obvyklých teplot, která byla provedena na základě 

vypočítaných koeficientů, je uvedena v tabulce 10. Pro větší přehlednost je uvedeno také 

grafické zpracování dat, graf 1.  

Tabulka 10: Extrapolace závislosti mezi kritickým rozměrem a kritickou teplotou [37] 

Teplota [°C] Kritický rozměr [m] Teplota [°C] Kritický rozměr [m] 

25 133,69 120 0,34 

30 88,72 125 0,27 

35 59,68 130 0,21 

40 40,67 135 0,17 

45 28,05 140 0,14 

50 19,58 145 0,11 

55 13,82 150 0,09 

60 9,86 155 0,07 

65 7,11 160 0,06 

70 5,17 165 0,05 

75 3,80 170 0,04 

80 2,82 175 0,03 

85 2,11 180 0,03 

90 1,59 185 0,02 

95 1,21 190 0,02 

100 0,92 195 0,02 

105 0,71 200 0,01 

110 0,55 205 0,01 

115 0,43 210 0,01 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Extrapolovaná závislost mezi rozměrem látky a její teplotou [37] 
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Z grafu 1 je patrné, ţe závislost mezi rozměrem a teplotou má u separátu digestátu 

konkrétního sloţení dvě odlišné oblasti. Závislost mezi teplotou a rozměrem materiálu při 

teplotách do cca 50 °C aţ 60 °C je nepříznivá pro vznik samovznícení, protoţe s klesající 

teplotou se značně zvyšuje rozměr, při kterém je moţný vznik samovznícení. To znamená, 

ţe pro rozvoj samozáhřevu aţ k teplotě vznícení je potřebná velmi vysoká vrstva materiálu, 

která se v reálných podmínkách pravděpodobně nevyskytuje. Druhá oblast se nachází cca 

nad teplotou 200 °C. V této oblasti je působení teploty významnější, neţ vliv velikosti 

vrstvy materiálu.  

Látka se vyznačuje slabým sklonem k samoohřevu.  Na základě teorie tepleného 

výbuchu byla zjištěna závislost mezi teplotou a rozměrem hodnocené látky v oblasti 

vysokých teplot a malých rozměrů. Zjištěná závislost byla vyčíslena a pouţita pro 

extrapolaci závislosti mezi teplotou a rozměrem hodnocené látky do oblasti nízkých teplot 

a větších rozměrů. 

Hodnota kritického rozměru při 60 °C u hodnoceného vzorku separátu digestátu 

konkrétního sloţení z BPS Pustějov je 9, 86 m. V roce 2008 byl hodnocen stejnou metodou 

také vzorek separátu z hovězí kejdy z BPS Pustějov a ten dosahoval kritického rozměru při 

této teplotě 11,66 m [75]. Z porovnání těchto hodnot se dá usuzovat, ţe separát digestátu je 

poněkud náchylnější k samozáhřevu, neţ vzorek separátu hovězí kejdy.  
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12 Výroba briket ze separátu digestátu a provedení mechanických 

zkoušek 
 

Mezi dílčí výsledky energetického vyuţití digestátu lze zahrnout také přípravu briket 

ze separátu digestátu hovězí kejdy (kapitola 8.1) bez přídavku pojiv, u kterých byly 

provedeny mechanické zkoušky – pevnost v tahu za obyhu a pevnost v tlaku, u nichţ byla 

zkoumána síla při porušení takto vytvořených briket.  

Technologii briketování a pouţité lisovací zařízení uvádí kapitola 8.3.5, metoda 

stanovení mechanických pevností je uvedena v kapitole 8.3.6 a vyjádřena vztahy 8-3; 8-4. 

Postup provedení 

Pro experimentální výrobu briket ze separátu digestátu hovězí kejdy byl pouţit 

hydraulický lis s moţností nastavení lisovacího tlaku. Zvoleny byly následující hodnoty 

lisovacího tlaku: 10, 20, 30, 40, 50 a 80 MPa. Vyšší hodnoty tlaku, byly pouţity na základě 

výsledků předběţných zkoušek na ručním lisu, kdy niţší tlaky neposkytovaly dostatečně 

soudrţné brikety, jeţ se po delším stání snadno rozpadaly a neodolávaly nárazům (obrázek 

21). 

Lisovací forma byla vyrobena z bezešvé ocelové trubky a umoţňovala náplň do cca 

30 g suchého separátu. Konstantní naváţka separátu digestátu hovězí kejdy byla s ohledem 

na snadnost vytlačení brikety z formy zvolena 28 g. Do naváţky vzorku separátu nebyla 

přidána ani voda, ani pojivo.  

 

Zhodnocení experimentu: 

Z výsledků experimentu vyplývá, ţe příprava briket ze separátu digestátu hovězí 

kejdy je moţná při pouţití dokonale vysušeného separátu. Nedokonale vysušený separát 

bude pravděpodobně také moţno briketovat, přičemţ s ohledem na moţné praskání 

dosychajících briket pravděpodobně bude vhodné pouţít malý přídavek pojiva. 

 Jako minimální tlak pro lisování briket ze suchého separátu digestátu hovězí kejdy 

lze doporučit 10 MPa (při tomto tlaku jiţ nastávalo rozpadání briket při vytlačování 

z formy, čehoţ by se dalo pravděpodobně vyvarovat dokonalejší konstrukcí lisovací 

formy). Jako vhodný se jeví lisovací tlak okolo 20 aţ 30 MPa, kdy brikety vykazují 

subjektivně dostatečnou pevnost. Dle typu lisovacího zařízení lze volit i tlaky podstatně 

vyšší.   
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Pro srovnání vzhledu briket znázorňuje obrázek 20 brikety připravené na 

hydraulickém lisu působením tlaku 20 aţ 80 MPa.  Obrázek 21 dokumentuje brikety 

lisované na ručním lisu při tlaku 1,48 MPa.  

 

  

Obrázek 20: Brikety při tlaku 20 - 80 MPa Obrázek 21: Brikety z ručního lisu - 1, 48 MPa 

  

  

Brikety vyrobené na hydraulickém lisu byly dále podrobeny mechanickým 

zkouškám.  

Tabulka 11 uvádí rozměry, hmotnost a pevnost v tahu za ohybu briket ze suchého 

separátu digestátu hovězí kejdy, dosaţené při konkrétních lisovacích tlacích (10 aţ 50 MPa 

a 80 MPa). Naváţka separátu byla vţdy 28 g. Pevnost v tahu za ohybu byla testována při 

vzdálenosti podpěr brikety 40 mm. Výpočet hodnot byl proveden podle vztahu 8-3. 

 

Tabulka 11: Rozměry, hmotnost a pevnost briket ze suchého separátu digestátu hovězí kejdy 

   Tlak 

[MPa] 

Výška 

brikety 

[mm] 

Průměr 

(délka) 

brikety 

[mm] 

Hmotnost 

brikety po 

vylisování 

[g] 

Síla při porušení 

[kN] 

Pevnost v tahu 

ohybem [MPa] 

    10 21,12 54,83 26,9 0,0 0,0 

    20 16,21 54,47 25,4 0,24 1,01 

    30 13,99 54,40 26,8 0,29 1,63 

    40 13,00 54,22 28,0 0,30 1,96 

    50 12,05 54,25 27,8 0,38 2,89 

    80 11,00 53,99 27,9 0,56 5,14 

1 kN = 1000 N; MPa = N/mm2 
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Obrázek 22 zobrazuje průběh zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a briketu porušenou. 

Obrázek 22: Průběh mechanické zkoušky: pevnost v tahu ohybem, porušená briketa 

 

Zhodnocení experimentu: 

Připravené brikety ze separátu digestátu hovězí kejdy dosahovaly i při vyšším tlaku 

nízkých hodnot pevností v tahu za ohybu. Nejvyšší pevnosti v tahu za ohybu 5,14  MPa, 

dosáhla briketa lisovaná nejvyšším tlakem 80 MPa. Při vyšším tlaku se výška briket 

zmenšovala. 

Jak se ukázalo během experimentu, zkoušku pevnosti v tlaku nebylo moţno provést, 

protoţe výška připravených briket byla velmi malá, bylo by potřeba experiment zopakovat 

při pouţití větší naváţky separátu (resp. vyrobit větší formu pro vloţení daného vzorku).  

 

 

12.1 Výroba briket ze separátu hovězí kejdy s přídavkem pojiv  

 

Cílem experimentu bylo zjistit, jak se separát hovězí kejdy chová při lisování, po 

přídavku pojiv a jaký je optimální poměr pojiv přidávaných do vzorků.  

 

Postup provedení 

 

Lisování briket ze separátu hovězí kejdy z BPS Pustějov (kapitola 8.1) s přídavkem 

pojiv (hašené vápno a škrob) za studena bylo realizováno na ručním lisu. Pojiva hašené 

vápno a škrob byly zvoleny z důvodu běţné dostupnosti a finanční výhody (levné).  Tlak, 

který působil na vzorek, byl 3 MPa.  

Tabulka 12 uvádí tepelně – technickou a elementární analýzu takto vyrobených 

briket s různými přídavky pojiv. Uvedené hodnoty mají informativní charakter.  

Pojiva byla při pokusném experimentu přidávána do separátu hovězí kejdy v rozmezí 

od 10 do 50 hmot. %. Celkem bylo vytvořeno 5 briket s pojivem hašené vápno a 5 briket 

s přídavkem práškového škrobu (bez vody). A 3 brikety ze separátu hovězí kejdy bez 

pojiv. 

 

Vzdálenost podpěr 40 mm 
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Tabulka 12: Tepelně-technická a elementární analýza vyrobených briket s různými pojivy 

Vzorek 
Vlhkost 

[hm.%] 

Popel 

[hm.%] 

Hořlavina 

[hm.%] 

C 

[%] 

H 

[%] 

N 

[%] 

S 

[%] 

O 

[%] 

Spalné teplo 

[MJ/kg] 

Výhřevnost 

[MJ/kg] 

1 9,6 8,8 81,6 36,9 4,7 2,4 0 37,4 25, 96 22, 21 

2 8,4 28,3 63,3 23,2 2,9 1,4 0 35,8 13,43 11,45 

3 10,3 10,3 79,4 39,4 5,1 1,6 0 33,3 16,69 13,61 

Přepočet na původní vzorek. 

Vzorek 1 – briketa ze separátu hovězí kejdy z BPS Pustějov. 

Vzorek 2 – briketa ze separátu hovězí kejdy z BPS Pustějov s pojivem hašené vápno.  

Vzorek 3 – briketa ze separátu hovězí kejdy z BPS Pustějov s pojivem škrob.  

 

 

Zhodnocení experimentu: 

Výsledkem zkoušky bylo, ţe výroba briket ze separátu hovězí kejdy z BPS Pustějov, 

je moţná, jiţ za pouţití tlaku 3 MPa. Při aplikaci pojiv od 10 do 50 hm. % výsledné brikety 

dobře drţí svůj tvar, nerozpadají se. V dalších experimentech je doporučeno mnoţství 

pojiv sniţovat. 

 

 

Obrázek 23: Výroba briket ze separátu hovězí kejdy z BPS Pustějov s přídavkem hašeného vápna 
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12.2 Výroba briket z odstředěného digestátu hovězí kejdy s přídavkem pojiv 

Cílem experimentu bylo ověřit, zda lze vyrobit brikety z odstředěného digestátu 

hovězí kejdy (kapitola 8.1) ručním lisem s ohledem na způsob jeho odstředění (kapitola 

8.5.2), jakým tlakem je nutno působit na vzorek, a jaké je vhodné/nevhodné procentuální 

zastoupení pojiv. Vzorek digestátu před a po odstředění ve ţdímacím zařízení (ţdímačce) 

značky Romo s 1200 ot. /min. uvádí obrázek 24 a 25.  Tekutý zbytek (fugát) ze ţdímacího 

zařízení odcházel do odtoku. 

 

 

Bylo vyrobeno celkem 13 briket o průměru 4, 7 cm.  Základním substrátem byl 

odstředěný digestát hovězí kejdy vţdy v naváţeném mnoţství 9 g. Postupně se přidávala 

do vzorku pojiva (hašené vápno a škrob) s  procentuálním zastoupením 1%, 3%, 5%, 7%, 

9% - čemuţ odpovídalo příslušné mnoţství pojiva. Příslušné mnoţství pojiv se aplikovalo 

do vzorku injekční stříkačkou. Škrobová emulze byla připravena v  poměru 50 ml vody a 

5  g škrobu. Hašené vápno bylo připraveno v poměru 30 ml vody a 5 g vápna. Do vzorku 

byla navíc pojivy vnesena voda. Tlak působící na vzorek byl 1,48 MPa. Dále byla 

zaznamenána u kaţdé vyrobené brikety váha ihned po vylisování, pak po 3 dnech sušení za 

běţné teploty v laboratoři, která byla 25 
0
C. Tabulka 13 uvádí konkrétní přehled údajů při 

výrobě briket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 24: Digestát hovězí kejdy před 

odstředěním 

Obrázek 25 Digestát hovězí kejdy po odstředění 
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Tabulka 13: Parametry briket z odstředěného digestátu hovězí kejdy 

Vzorek 
Naváţka 

vzorku [g] 
Pojivo [g] 

Naváţka 

pojiva [%/g] 

Váha pelety 

po lisování [g] 

Váha pelety 

po 3 dnech [g] 

1 9 Čistý separát 0 5,9 1,6 

2 9 Čistý separát 0 5,8 1,8 

3 9 Čistý separát 0 6,1 1,8 

4 9 Škrobová emulze 1 % - 0,09 6,4 1,7 

5 9 Škrobová emulze 3 % - 0,27 6,3 1,6 

6 9 Škrobová emulze 5% - 0,45 6,5 1,5 

7 9 Škrobová emulze 7% - 0,63 6,2 1,7 

8 9 Škrobová emulze 9 % - 0,81 6,4 1,6 

9 9 Hašené vápno 1 % - 0,09 5,5 1,7 

10 9 Hašené vápno 3 % - 0,27 5,0 1,7 

11 9 Hašené vápno 5% - 0,45 5,2 1,6 

12 9 Hašené vápno 7% - 0,63 5,9 1,6 

13 9 Hašené vápno 9 % - 0,81 5,8 1,7 

 

Obrázek 26 znázorňuje strukturu vyrobených briket z odstředěného digestátu hovězí 

kejdy s přídavkem hašeného vápna. 

 

 

 

Obrázek 26: Výroba briket z odstředěného digestátu hovězí kejdy s přídavkem hašeného vápna 
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Tabulka 14 uvádí výsledné hodnoty tepelně-technické a elementární analýzy 

vyrobených briket s pouţitými pojivy. Hodnoty mají pouze orientační a informativní 

charakter.   

Tabulka 14: Tepelně-technická a elementární analýza vyrobených briket s různými pojivy 

Vzorek 
Vlhkost 

[hm.%] 

Popel 

[hm.%] 

Hořlavina 

[hm.%] 

C 

[%] 

H 

[%] 

N 

[%] 

S 

[%] 

O 

[%] 

Spalné teplo 

[MJ/kg] 

Výhřevnost 

[MJ/kg] 

1 13,4 13,3 73,3 35,9 6,5 1,8 0 29,0 13,98 12,24 

2 30,7 20,1 49,2 22,5 4,4 1,1 0 21,3 8,30 6,61 

3 56,0 5,6 38,4 17,0 3,6 0,4 0 17,3 7,97 5,82 

Přepočet na původní vzorek. 

Vzorek 1 – briketa z odstředěného digestátu hovězí kejdy. 

Vzorek 2 – briketa z odstředěného digestátu hovězí kejdy s pojivem hašené vápno. 

Vzorek 3 – briketa z odstředěného digestátu hovězí kejdy s pojivem škrob. 

 

 

Zhodnocení experimentu: 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe výroba briket z odstředěného digestátu hovězí kejdy 

s přídavkem pojiv je moţná, ale je vhodnější působit větším tlakem (větším neţ 1,48 MPa) 

na vzorek.  

Pojiva, která byla zvolena (hašené vápno a škrob) a jejich procentuální zastoupení 

1%, 3%, 5%, 7%, 9% jsou rovněţ vhodná. Problémem zůstává značná vlhkost materiálu, 

na kterou je nutné klást v návazných experimentech důraz.  
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13 Pyrolýza separátu digestátu 1 

Cílem níţe uvedených experimentů bylo prověření moţnosti pyrolýzy separátu 

digestátu v laboratorních podmínkách.  

 

Pro úvodní pyrolýzní experimenty byly pouţity tři různé vzorky digestátu  a to: 

vzorek 1, vzorek 2 a vzorek 3, popis a původ vzorků uvádí kapitola 8.1.  

 

Pro tyto tři vzorky byly provedeny dvě série experimentů s označením pyrolýza 1 

(kapitola 8.4.1; bod a) a pyrolýza 2 (kapitola 8.4.1; bod b).  

 

Příprava vzorků 

 

Pro uskutečnění pyrolýzních zkoušek a dalších stanovení bylo nejprve nutné si 

vzorky připravit. Vzorky byly připraveny podle postupu, který je uveden v kapitole 9, resp. 

podle metody 8.5.1. Po vyjmutí vzorků ze sušárny byly pomlety v ručním mixéru, pro 

dosaţení jemnější struktury.  

 

Laboratorní podmínky  

 

Laboratorní provedení pyrolýzy 1 uvádí kapitola 8.4.1; bod a). 

Uvedené teplotní podmínky byly zvoleny pro první sérii experimentů, jejichž výsledky 

měly vytvořit základní představu o vhodnosti či nevhodnosti vysušeného digestátu pro 

pyrolýzu, především zhodnocení množství a kvality jednotlivých produktů pyrolýzy.  

 

Metodiku provedení a experimentální zařízení uvádí kapitola 8.4.2. 

 

U jednotlivých vzorků digestátu, resp. jejich vysušených separátů byla provedena 

tepelně - technická a elementární analýza, výsledky uvádí tabulka 15. 

 

Tabulka 15: Tepelně-technická a elementární analýza separátů digestátu 

Vzorek 
Voda 

[hm.%] 

Popel 

[hm.%] 

Hořlavina 

[hm.%] 

C 

[%] 

H 

[%] 

N 

[%] 

S 

[%] 

O 

[%] 

Spalné teplo 

[MJ/kg] 

Výhřevnost 

[MJ/kg] 

1. HK 12,46 16,34 71,20 34,2 7,3 1,8 0 28,1 12,79 10,92 

2. TDF 9,88 8,77 81,35 38,2 7,7 1,9 0 33,5 14,30 12,38 

3. GLYC+HK 14,49 20,73 64,78 30,3 6,1 1,8 0 26,7 11,59 9,92 

         

 Z tabulky 15 vyplývá, ţe vzorek 2 dosáhl nejvyšší hodnoty výhřevnosti 

12, 38 MJ/kg s nejvyšším obsahem hořlaviny 81,35 hm. % (jde o vzorek, který pochází 

z reálné bioplynové stanice).  
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Nejniţší hodnotu výhřevnosti představoval vzorek 3:9, 92 MJ/kg. U vzorku 1 byla 

zjištěná výhřevnost 10, 92 MJ/kg. Za pozornost stojí obsah hořlaviny u vzorku 1 a 3. 

 

13.1 Hmotnostní bilance procesu pyrolýzy 1 

 

Váţením a měřením jednotlivých produktů pyrolýzy byly stanoveny hmotnostní 

bilance vzorků 1 – 3, znázorňuje graf 2.  

 

 

Graf 2: Hmotnostní bilance produktů pyrolýzy 1 

 

 

Z pohledu tuhého produktu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 3, jehoţ hmotnostní 

bilance karbonizátu činila 37, 6 % hm.  

Z pohledu kondenzátu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 2, jehoţ hmotnostní bilance 

kondenzátu měla hodnotu 46, 7 % hm. 

Z pohledu plynného produktu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 1, jehoţ hmotnostní 

bilance plynného produktu činila 23, 5 % hm.  
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13.2 Hodnocení produktů pyrolýzy 1 

 

a) Plynný produkt pyrolýzy 1 

Vzhledem k tomu, ţe pyrolýzní plyn je obvykle energeticky vyuţíván jeho spálením, 

bylo tedy nutné znát kromě vznikajícího mnoţství také jeho sloţení, především 

koncentrace jeho hořlavých sloţek (zejména metan a vodík).  

Postup odběru vzorku plynů je uveden v kapitole 8.4.2. Zachytit a analyzovat 

pyrolýzní plyn bylo rozhodnuto jiţ při pyrolýze vzorku 2, při experimentu došlo 

k problémům se vzorkovnicí, které zapříčinily únik plynu mimo vzorkovnici, proto nebyla 

analýza jeho sloţení provedena (pokus nebyl opakován, zachycení a analýza plynu byla 

provedena aţ při karbonizaci vzorku 3).  

Tabulka 16 uvádí výsledky analýzy sloţení pyrolýzního plynu. 

Tabulka 16: Výsledky analýzy složení pyrolýzního plynu (vzorek 3)  

Vzorek 
Metan 

[obj.%] 

Etan 

[obj.%] 

Eten 

[obj.%] 

Propan 

[obj.%] 

Propen 

[obj.%] 

iso-butan 

[obj.%] 

Butan 

[obj.%] 

CO2 

[obj.%] 

CO 

[obj.%] 

H2 

[obj.%] 

H2S 

[obj.%] 

3. GLYC+HK 5,4 1,1030 0,4131 0,22112 0,2569 0,0493 0,3623 26,0 17,5 12,6 <0,05 

 

Zastoupení hořlavých sloţek v pyrolýzním plynu je nízké.  

 

Při naváţce 100 g vzorku 1 v retortě, vzniklo resp. bylo pomocí plynoměru během 

celého procesu pyrolýzy naměřeno 20,7 dm
3
 pyrolýzního plynu (z materiálové bilance 

jednotlivých produktů pyrolýzy vyplývá, ţe plynný produkt pyrolýzy včetně ztrát zaujímal 

23,5 % hm.). 

Při naváţce 90 g vzorku 2 v retortě, vzniklo resp. bylo pomocí plynoměru během 

celého procesu pyrolýzy naměřeno 18,0 dm
3
 pyrolýzního plynu (z materiálové bilance 

jednotlivých produktů pyrolýzy vyplývá, ţe plynný produkt pyrolýzy včetně ztrát zaujímal 

18,9 % hm.). 

Při naváţce 96 g vzorku 3 v retortě, vzniklo resp. bylo pomocí plynoměru během 

celého procesu pyrolýzy naměřeno 19,4 dm
3
 pyrolýzního plynu (z materiálové bilance 

jednotlivých produktů pyrolýzy vyplývá, ţe plynný produkt pyrolýzy včetně ztrát zaujímal 

22,9 % hm.)  

 

b) Kapalný produkt (kondenzát) pyrolýzy 1 

Zachycený kapalný produkt pyrolýzy (kondenzát) byl podroben vybraným analýzám 

v laboratořích DEZA, a. s. Valašské Meziříčí, kde byla provedena základní hmotnostní 

bilance, na základě které bylo zjištěno hmotnostní zastoupení vodné a organické fáze ve 

vzorcích a elementární analýza. Konkrétní stanovení uvádí tabulka 17. 

Analýzy byly provedeny s ohledem na moţnost následného spálení kondenzátů jako 

paliva. Zkušební metodiky provedených analýz uvádí kapitola 8.4.2.  
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Ze stanovených analýz poskytnutých laboratoří DEZA, a.s. vyplývají následující 

skutečnosti [78]:  

 

Kondenzát vzorku 1 obsahoval filtrovatelnou tuhou (aţ polotuhou) fázi. 

Kondenzát vzorku 2 obsahoval mazlavě olejovitou fázi. 

Kondenzát vzorku 3 obsahoval velké mnoţství vodného podílu a na dně i v kapalině byly 

rozptýleny částečky organického podílu. 

 

Tabulka 17: Elementární analýza a výhřevnost kondenzátů [78] 

Vzorek Fáze % hm. 
C  

[%] 

H   

[%] 

N   

[%] 

S   

[%] 

Cl   

[%] 

Výhřevnost 

[MJ/kg] 

1. HK 
Organická fáze 1,2 65,11 6,61 8,47 3,80 max. 0,01 26, 80 

Vodná fáze 98,8 max. 0,1 nestanoven max. 0,1 max. 0,1 0,0085 - 

2. TDF 
Organická fáze 9,2 65,02 9,12 3,51 0,99 max. 0,01 29, 67 

Vodná fáze 90,8 max. 0,1 nestanoven max. 0,1 max. 0,1 0,0035 - 

3.GLYC+HK 
Organická fáze 5,31 75,20 9,92 5,19 1,50 0,01 34, 63 

Vodná fáze 94,69 5,96 0,99 2,08 max. 0,01 0,01 - 

 

Vzhledem k vysokým obsahům vody ve vzorcích kondenzátů je nutno teplo dodat k 

odpaření vody, a proto nejsou tyto kondenzáty vhodné ke spalování jako paliva. 

Zastoupení organické fáze je vzorcích kondenzátů je velmi nízké. 

Za pozornost stojí hodnoty výhřevností organických fází u jednotlivých vzorků a 

obsahy síry, jehoţ obsah nad 1,0 % v kapalných palivech (topných olejích) můţe při 

provozu způsobit citelné škody na zařízení. Síra v palivu je neţádoucí, přestoţe zvyšuje 

výhřevnost. Ve vzorcích kondenzátů se vyskytovalo v malém mnoţství i zastoupení 

chloru. 

Další moţná vyuţití kondenzátů vzhledem k výsledkům analýzy, nebyla v této práci 

dále zvaţována ani hodnocena. 

 

c) Tuhý produkt (koks) pyrolýzy 1 

Výsledný karbonizát pyrolýzy 1 byl v pevném stavu, nespečený, snadno se rozpadal, 

měl černou barvu.  Výsledný karbonizát byl dále testován na míru adsorpční schopnosti. 

Výsledné hodnoty uvádí kapitola 15.  
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13.3 Pyrolýza separátu digestátu 2 

 

Pro druhou sérii experimentů byly pouţity stejné vzorky digestátu jako u první série 

experimentů (kapitola 8.1). Příprava vzorků byla stejná jako u pyrolýzy 1. 

 

Laboratorní podmínky 

 

Laboratorní provedení pyrolýzy 2 uvádí kapitola 8.4.1; bod b). 

Na základě výsledků první série experimentů byly upraveny teplotní podmínky pro 

druhou sérii experimentů. Záměrem zvýšení rychlosti ohřevu a snížení konečné teploty bylo 

snahou docílit vyšších hodnot karbonizátů. 

 

Metodiku provedení a experimentální zařízení uvádí kapitola 8.4.3. 

 

 

13.3.1 Hmotnostní bilance procesu pyrolýzy 2 

 

Váţením a měřením jednotlivých produktů pyrolýzy 2 byly stanoveny hmotnostní 

bilance karbonizačních zkoušek vzorků 1- 3, uvádí graf 3.  

 

 

 

Graf 3: Hmotnostní bilance produktů pyrolýzy 2 
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Z pohledu tuhého produktu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 1, jehoţ hmotnostní 

bilance karbonizátu činila 44 % hm.  

Z pohledu kondenzátu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 2, jehoţ hmotnostní bilance 

kondenzátu měla hodnotu 35, 7 % hm.  

Z pohledu plynného produktu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 2, jehoţ hmotnostní 

bilance plynného produktu činila 25, 1 % hm.  

 

13.3.2 Hodnocení produktů pyrolýzy 2 

 

a) Plynný produkt pyrolýzy 2 

Výsledky analýz sloţení pyrolýzního plynu uvádí tabulka 18.  Postup odběru plynu 

uvádí kapitola 8.4.3. 

 

Tabulka 18: Výsledky analýzy složení pyrolýzního plynu 

 

Z tabulky 18 vyplývá, ţe u všech pyrolyzovaných vzorků s vzrůstající teplotou (600  

– 700 
0
C) se zvyšuje obsah H2, CO, CH4  a klesá obsah CO2 a vyšších uhlovodíků, coţ 

koresponduje s dostupnými literárními prameny [58], [79], [48].  

Pro ilustraci je moţno výše uvedené sloţení plynného produktu srovnat se sloţením 

surového koksárenského plynu, které je následující: CO2  2-4 % obj., CnHm 1-3 % obj., CO 

6 -9 % obj., H2 45-60 % obj., CH4 20-30 % obj. a N2 4-8 % obj. [79].  

 

 

V grafech 4 –6 jsou graficky znázorněna naměřená mnoţství hořlavých sloţek (suma 

uhlovodíků, vodík a oxid uhelnatý) pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě [75].  

 

Vzorek 
Metan  

[obj. %] 

Etylen  

[obj. %] 

Propan  

[obj. %] 

H2 

[obj. %] 

CO  

[obj. %] 

CO2  

[obj. %] 

Teplota odběru 

[
0
C] 

1.HK 1,59 0,22 0,15 - 5,3 45,1 456 - 490 

1.HK 6,75 0,59 0,43 5,61 25,06 44,53 556 - 572 

1.HK 12,99 0,4 0,25 20,91 49,47 13,31 670 - 697 

2.TDF 4,44 0,50 0,35 4,28 18,22 23,2 567 - 585 

2.TDF 7,23 0,40 0,3 6,54 31,66 15,8 610 - 646 

2.TDF 6,55 0,17 0,12 18,4 29,06 5,94 780 - 800 

3. GLYC+HK 2,91 0,26 0,39 - 6,65 35,39 500 - 530 

3.GLYC+HK 8,03 0,43 0,64 12,89 20,8 24,73 600  - 628 

3.GLYC+HK 7,10 0,20 0,18 20,41 35,25 10,83 730-760 
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Graf 4: Množství hořlavých složek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě (vzorek  1)[75] 

 

 

 

Graf 5: Množství hořlavých složek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě (vzorek 2)[75] 
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Graf 6: Množství hořlavých složek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě (vzorek 3)[75] 
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koncentrací směsi uhlovodíků, vodíku a oxidu uhelnatého bylo dosaţeno vţdy ve druhém a 

třetím odběru vzorku plynu. Při prvním odběru se začal vyvíjet pyrolýzní plyn, coţ 

vyplývá z grafů 4 – 6. 
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Graf 7: Srovnání průměrných hodnot koncentrací CxHy, H2 a CO v pyrolýzním plynu[75] 

 

 Z grafu 7 je patrno, ţe nejméně výhřevný pyrolýzní plyn (zejména s ohledem na 
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b) Kapalný produkt (kondenzát) pyrolýzy 2 
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14 Zplyňování separátu digestátu 

Další ověřovanou metodou energetického vyuţití separátu digestátu je zplyňování.  

Cílem experimentů bylo ověřit laboratorní zplyňovací zkoušky vzorků separátů.  

Byl sledován zejména vznikající karbonizát, ale i mnoţství a sloţení plynu. 

Pro následující experimenty byly pouţity ty samé vzorky jako u pyrolýzních experimentů. 

Rovněţ jejich příprava byla shodná. 

 

Laboratorní podmínky jsou uvedeny v kapitole 8.4.4. Mnoţství přiváděného 

vzduchu odpovídající součiniteli přebytku spalovacího vzduchu 0,5 bylo vypočteno dle 

údajů elementární analýzy (tabulka 15) pomocí stechiometrických rovnic, které uvádí 

kapitola 8.4.4; vztahy 8-5 a 8-6. 

 

Teplotní podmínky experimentů zplyňování byly z důvodu možného srovnání vedeny 

za stejných podmínek jako druhá série experimentů pyrolýzy, ale s přivedeným vzduchem. 

 

Metodiku provedení a experimentální zařízení uvádí kapitola 8.4.5. 

 

14.1 Hmotnostní bilance produktů zplyňování 

 

Váţením a měřením jednotlivých produktů po procesu zplyňování byla stanovena 

hmotnostní bilance jednotlivých produktů, kterou znázorňuje graf 8.  

 

Graf 8:  Hmotnostní bilance produktů zplyňování 
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Z pohledu tuhého produktu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 1 a vzorek 3, jehoţ 

hmotností bilance karbonizátu činily 32 % hm. a 32,5 % hm.  

Z pohledu kondenzátu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 2, jehoţ hmotností bilance 

karbonizátu činila 41 % hm.  

Z pohledu plynného produktu byl nejlépe vyhodnocen vzorek 3, jehoţ hmotností 

bilance karbonizátu činila 35, 7 % hm.  

 

14.2 Hodnocení produktů zplyňování 

 

a) Plynný produkt zplyňování 

Při všech třech zplyňovacích zkouškách byl do vzorkovnic zachycován vyvíjející se 

plyn, postup uvádí kapitola 8.4.5. Tabulka 19 uvádí výsledky sloţení plynu. 

 

Tabulka 19: Výsledky analýzy složení plynu po zplyňování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 19 vyplývá, ţe vzduch reagoval s hořlavými sloţkami vznikajícího plynu. 

Nízký obsah hořlavých sloţek je dán vysokým obsahem dusíku v dodaném mnoţství 

vzduchu. 

 

 

Vzorek 

 

Metan 

[obj. %] 

Etylen 

[obj. %] 

Propan 

[obj. %] 

H2 

[obj. %] 

CO 

[obj. %] 

CO2 

[obj. %] 

Teplota odběru 

[
0
C] 

1.HK 1,27 0,20 0,04 4,36 3,60 20,85 390 - 400 

1.HK 2,10 0,26 0,08 5,01 7,30 12,90 500 - 511 

1.HK 0,55 0,02 0,006 5,14 1,28 11,15 601 - 613 

1.HK 0,1 0,003 0,00 - - 12,24 700 - 714 

2.TDF 0,40 0,09 0,029 - 1,36 12,05 399 - 405 

2.TDF 1,97 0,25 0,128 4,69 13,07 17,18 502 - 514 

2.TDF 0,09 0,05 0,03 3,26 2,08 12,75 604 - 618 

2.TDF 0,4 0,018 0,008 3,43 1,47 12,22 700 - 714 

3. GLYC+HK 0,55 - 0,04 - 1,97 14,50 252 - 272 

3.GLYC+HK 1,06 0,11 0,11 6,49 4,75 16,36 350 - 367 

3. GLYC+HK 0,88 0,04 0,005 8,92 9,51 10,15 450 - 457 

3.GLYC+HK 0,05 0,002 0,001 - - 13,08 700 - 714 
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V grafu 9 aţ 11 jsou graficky znázorněna naměřená mnoţství hořlavých sloţek v 

plynu v závislosti na teplotě (suma uhlovodíků, vodík a oxid uhelnatý) [75]. 

 

 

Graf 9: Množství hořlavých složek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 1)[75] 

 

 

 
Graf 10: Množství hořlavých složek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 2)[75] 
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Graf 11: Množství hořlavých složek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 3)[75] 
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15 Hodnocení pevných zbytků (karbonizátů) z pohledu jejich 

adsorpčních schopností po pyrolýzních experimentech 
 

Jednou z moţnosti materiálového vyuţití separátu digestátu je jeho zpracování 

pyrolýzním procesem za účelem získání adsorbentu.  

 

Měření spočívalo ve stanovení a vyhodnocení adsorpčních schopností získaných 

karbonizátů, vzniklých ze  dvou sérií experimentů (pyrolýza 1 a pyrolýza 2) při různých 

konečných teplotách (800 a 850 
0
C). 

 

Výsledný materiál (karbonizát) byl opakovaně testován na míru adsorpční schopnosti 

metodou stanovení jodového adsorpčního čísla (I), stanovení měrného povrchu (SBET) a 

určení objemů pórů (V).  

 

Postup zkušebních metodik uvádí kapitoly 8.3.2; 8.3.3 a 8.3.4. 

 

Stanovení měrného povrchu (SBET) a objemu pórů (V) bylo pro srovnání provedeno 

jak před, tak po pyrolýzních zkouškách.  

 

Výsledné hodnoty v závislosti na podmínkách pyrolýzy jsou shrnuty v tabulce 20 aţ 

tabulce 22. A také v příloze A, příloze B, které ilustrují adsorpční izotermy karbonizátů.  

 

Tabulka 20 uvádí výsledné hodnoty vzorků, které neprošly karbonizačním procesem.  

 

Tabulka 20: Výsledné hodnoty nezkarbonizovaných vzorků 

Původní vzorek 

(nekarbonizovaný) 

SBET 

[m
2
/g] 

V 

[cm
3
/g] 

1. HK 3,43 0,78 

2. TDF 4,77 1,09 

3.GLYC+HK 1,45 0,33 

 
 

Po provedené analýze vzorky vykazovaly velmi nízké hodnoty měrného 

specifického povrchu i nízké hodnoty objemu pórů. Vzorky měly hrubší strukturu. Coţ 

opět potvrzuje teoretické poznatky [53], aj. Při nízkých teplotách se adsorpční schopnost 

karbonizátů projevuje minimálně a vzhledem k tomu, ţe se jednalo o původní vzorky, 

které neprošly karbonizací, je zřejmé, ţe mají velmi nízké hodnoty.  
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Tabulka 21 uvádí shrnutí výsledných hodnot pyrolýzy 1 u vzorků 1 – 3, které prošly 

karbonizačním procesem.  

Tabulka 21: Shrnutí výsledných hodnot pyrolýzy 1 

Pyrolýza 1 

rychlost ohřevu 

4,7 
0
C/min., 

zdrţení 30 min. 

Teplota 

[°C] 

I 

[mg/g] 

SBET 

[m
2
/g] 

V 

[cm
3
/g] 

1. HK 850 203,60 47,18 10,84 

2. TDF 850 49,22 13,30 3,05 

3.GLYC+HK 850 192,79 4,09 0,94 

 

 

Po provedené analýze vzorky vykazovaly vyšší hodnoty měrného specifického 

povrchu  a objemu pórů, ale niţší hodnoty jodového čísla vzhledem výsledným hodnotám 

po pyrolýze 2 (tabulka 22), i přesto lze uvedené hodnoty jodového čísla povaţovat za 

velmi nadějné. Výsledné hodnoty jsou znázorněny v grafu 12 a příloze A. 

 

Tabulka 22 uvádí shrnutí výsledných hodnot vzorků 1 - 3, které prošly procesem 

pyrolýzy 2.   

 

Tabulka 22:  Shrnutí výsledných hodnot pyrolýzy 2 

Pyrolýza 2 

rychlost ohřevu 

15 
0
C/min., 

zdrţení 7 min. 

Teplota 

[°C] 

I 

[mg/g] 

SBET 

[m
2
/g] 

V 

[cm
3
/g] 

1. HK 800 255,79 10,18 2,33 

2. TDF 800 59,90 6,31 1,45 

3.GLYC+HK 800 263,14 3,68 0,84 

 

 

Po provedené analýze vzorky dosahovaly niţších hodnot měrného specifického 

povrchu a objemu pórů, ale vysokých hodnot jodového čísla, coţ dokládá grafické 

znázornění 13 a  příloha B.  
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Graf 12: Průměrné hodnoty jodového čísla ( I ) a měrného povrchu (SBET ) u pyrolýzy 1  

 

 

 

Graf 13: Průměrné hodnoty jodového čísla ( I ) a měrného povrchu (SBET ) u pyrolýzy 2  
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Zhodnocení experimentu: 

 

Vzhledem k tomu, ţe pyrolýza 1 byla v podstatě vedena bez jakékoliv technologické 

úpravy s cílem vyrobit adsorbent, bylo moţno výsledky adsorpčních jodových čísel (I) 

hodnotit jako nadějné, z pohledu vhodnosti separátu digestátu pro přípravu sorbentů 

pyrolýzou. Konkrétní výsledky uvádí tabulka 21, graf 12.  

V pyrolýze 2 byly upraveny podmínky ohřevu separátu (za účelem zlepšení 

adsorpčních schopností karbonizátů), niţší teploty vedou k vyššímu výnosu pevného 

zbytku, ale i dehtu.  Změna teplotního reţimu pyrolýzy vzorků ve druhé sérii experimentů 

měla za důsledek další zvýšení hodnot adsorpčního jodového čísla u všech tří vzorů, velmi 

pozitivních výsledků bylo dosaţeno zejména u karbonizovaných vzorků 1 a 3, konkrétní 

výsledky uvádí tabulka 22, graf 13.  

Nejlepší adsorpční vlastnosti vykazoval vzorek 1 a vzorek 3 u obou sérií 

experimentů. Výsledná jodová čísla karbonizátů těchto vzorků dosahují hodnot, které 

naznačují určitou moţnost pouţití k výrobě tzv. „sorbentů na jedno pouţití“ při čištění 

odpadních vod (k zachycení kationů těţkých kovů, případně některých organických látek). 

Během pyrolýzního procesu vznikají rozkladné produkty prchavých látek (dehty), 

které mají nepříznivý vliv na výslednou jakost karbonizátu co do jeho adsorpčních 

schopností. Průběh pyrolýzy lze z hlediska přípravy adsorbentů ovlivnit různými způsoby, 

např. konečnou teplotou, rychlostí ohřevu, granulometrickou skladbou suroviny atd.  

Pouze na základě výsledků adsorpčního jodového (I) čísla nelze vhodnost separátů 

k přípravě sorbentů hodnotit, proto bylo nutno u připravených karbonizátů stanovit 

především měrný povrch (SBET) a objem pórů (V). Konkrétní výsledky uvádí tabulky 21 a 

22 a také přílohy A, B.  I přes zjištěné poměrně vysoké hodnoty jodových adsorpčních 

čísel jednotlivých karbonizátů, byly stanovené hodnoty měrných povrchů karbonizátů 

poměrně nízké, u pyrolýzy 2 dokonce ještě niţší neţ u pyrolýzy 1. Hodnoty měrného 

povrchu závisí na zvolené konečné teplotě pyrolýzy. Při nízkých teplotách se adsorpční 

schopnost karbonizátů projevuje minimálně.   
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16 Hodnocení pevných zbytků (karbonizátů) z pohledu jejich 

adsorpčních schopností po zplyňovacích experimentech 

 

Tak jako v případě pyrolyzovaných vzorků, byly i karbonizáty po zplyňování 

podrobeny stanovením k určení jejich adsorpčních schopností (měrný povrch, jodové 

adsorpční číslo, objem pórů).  

 

Postup zkušebních metodik uvádí kapitoly 8.3.2; 8.3.3 a 8.3.4. 

 

Výsledné hodnoty v závislosti na podmínkách zplyňování jsou shrnuty v tabulce 23 a 

v příloze C, které znázorňují adsorpční izotermy. 

 

Tabulka 23: Shrnutí výsledných hodnot zplyňování 

Zplyňování 

rychlost ohřevu 

15 
0
C/min., 

zdrţení 7 min. 

Teplota 

[°C] 

I 

[mg/g] 

SBET 

[m
2
/g] 

V 

[cm
3
/g] 

1. HK 800 334,83 161,05 37,00 

2. TDF 800 106,83 75,35 17,31 

3.GLYC+HK 800 227,76 28,46 6,53 

 

Z tabulky 23 vyplývá, ţe zkoumané parametry jodového čísla, měrného specifického 

povrchu a objemu pórů po provedeném zplyňování dosahují vysokých hodnot. Dokonce 

vyšší neţ při provedené pyrolýze 1 a pyrolýze 2, která byla vedena za stejných procesních 

podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

87 

2012 

Graf 14 zobrazuje průměrné hodnoty jodového čísla a specifických měrných povrchů 

u vzorků po zplyňování.  

 

 

Graf 14: Průměrné hodnoty jodového čísla ( I ) a měrného povrchu (SBET) u zplyňování 

 

Zhodnocení experimentu: 

 

Z tabulky 23 a grafu 14 je moţno sledovat zřetelné zlepšení adsorpčních vlastností 

karbonizátů po zplyňování oproti pyrolýze. Velmi významně se zvýšily hodnoty měrných 

povrchů (SBET) a objemů pórů (V) všech vzorků, zejména pak u vzorku 1.  Rovněţ je 

patrný nárůst výsledných jodových čísel (I) vyjma vzorku 3, kde bylo naopak při pyrolýze 

2 dosaţeno lepší hodnoty. Výsledný tuhý produkt (karbonizát) po zplyňování, měl na první 

pohled mnohem jemnější strukturu neţ karbonizáty po pyrolýze. Příčinou tohoto zlepšení 

je pravděpodobně přiváděné aktivační médium (v tomto případě vzduch).  
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17 Posouzení moţnosti materiálového vyuţití separátu hovězí kejdy ve 

stavebnictví  

Náplní této části práce je experimentální příprava stavebních hmot ze separátu hovězí 

kejdy a posouzení moţnosti jeho vyuţití ke stavebním účelům. Vzhledem k nutnosti 

pouţití většího mnoţství separátů digestátu při těchto experimentech, nebyl pro úvodní 

experimenty pouţit separát ţádného z modelově připravených digestátu, neboť těchto 

separátů nebylo k dispozici dostatečné mnoţství. 

Z toho důvodu byly úvodní zkoušky provedeny s materiálem obdobné konzistence a 

původu, jímţ je separát surové (anaerobně nezpracované) hovězí kejdy, získaný 

v dostatečném mnoţství z bioplynové stanice Pustějov. Separát hovězí kejdy vznikl 

odvodněním čerstvé hovězí kejdy pomocí šnekového separátoru. 

 

 

Obrázek 27: Separát hovězí kejdy procházející šnekovým separátorem 

 

Cílem úvodního experimentu bylo posoudit, zda je vhodné/nevhodné pouţít separát 

hovězí kejdy ve stavebnictví, dalším úkolem bylo provedení zkoušek pevností vzorku 

experimentálně připravené stavební hmoty. Sledovány byly pevnost v tahu za ohybu a 

pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech zrání vzorku stavební hmoty. Zkoušky cementu se 

ve stavebnictví provádějí mimo jiné po 7 a 28 dnech podle ČSN - EN 196-1 [82], tato 

norma určuje metody pro stanovení pevnosti v tlaku a případně pevnosti v tahu za ohybu 

cementové malty, z tohoto důvodu byly obě směsi hodnoceny aţ po 7 a 28 dnech jejich 

zrání. Následně bylo provedeno porovnání výsledných hodnot separátu hovězí kejdy 

s cementotřískovým materiálem značky Cetris, který se běţně pouţívá ve stavebnictví.   

Jednotlivé materiály byly smíchány s cementem (pojivo) a vodou. Pouţitý cement 

byl typu CEM I 42,5 R z Hranic na Moravě. Hodnota 42,5 MPa u cementu uvádí 

charakteristiku pevnosti po 28 dnech.  
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Přibliţně stejné konzistence obou směsí bylo dosaţeno vhodně zvolenými naváţkami 

jednotlivých sloţek ve směsi.   

 

Tabulka 24 uvádí procentuální zastoupení materiálů v obou směsích. 

Tabulka 24: Procentuální zastoupení materiálů v experimentálních směsích 

Experimentální směs 
Separát hovězí kejdy 

[%] 

Dřevěné tříšky Cetris 

[%] 

Cement 

[%] 

Voda 

[%] 

Směs 1 22,27 0 55,76 22,04 

Směs 2 0 13,55 55,93 30,50 

 

Po homogenizaci byla kaţdá směs vtlačena do 4 forem. Kaţdá forma měla 3 

samostatné oddíly (bloky), coţ dokumentuje obrázek 28.   

Tabulka 25 uvádí přehled naváţky směsi 1 (separát hovězí kejdy) a směsi 2 (dřevěné 

třísky). 

 

 

Obrázek 28: Forma naplněná směsí 2 (dřevěné třísky Cetris) 

 

Tabulka 25: Navážky experimentálních směsí do forem 

Směs 1 (se separátem hovězí kejdy) Směs 2 (s dřevními třískami Cetris) 

Hmotnost prázdné formy [kg] 

       Forma 1      Forma 2        Forma 1       Forma 2 

8, 16 8,16 9,80 10,40 

Hmotnost formy po naplnění směsí [kg] 

9, 40 9,40 10,80 11,34 

 

 



Michaela Michnová: Výzkum vlastností a moţností vyuţití digestátu z procesu anaerobní kofermentace. 

90 

2012 

Formy bylo nutné před plněním směsí důkladně vymazat olejem, aby nedošlo při 

rozloţení formy k rozdrolení ztuhlého materiálu. Naplněné formy byly uloţeny na 7 dní do 

vlhkostní skříně (obrázek 29 a 30) při konstantní teplotě 20 +- 2 °C a vlhkosti vzduchu 

přes 90 %. Tyto podmínky měly zajistit rovnoměrné tvrdnutí směsí v celém svém objemu a 

předejít tvorbě trhlin. 

 

  

Obrázek 29: Forma před uložením do 

vlhkostní skříně 

Obrázek 30: Vlhkostní skříň s formou 

 

Obrázek 31 znázorňuje vzorky ztvrdlých směsí po odstranění z forem. Vzniklé bloky 

obou směsí byly změřeny a zváţeny. Průměrná šířka všech bloků byla 40 mm, výška 40 

mm a délka 160 mm. Hmotnost kaţdého bloku uvádí tabulka 26.  

Směs 1 (ze separátu hovězí kejdy) byla i po 7 dnech vyjmutí z formy stále značně 

vlhká a výrazně zapáchala. Vytvořené bloky byly na dotek měkčí, neţ bloky ze směsi 

s dřevěnými pilinami Cetris.  Směs 1 se v první formě při otevírání dokonce rozdrolila, 

důvodem bylo pravděpodobně nedokonalé vymazání formy olejem nebo nedostatečné 

tuhnutí směsi v celém objemu formy. Druhá forma se směsí 1 byla proto ponechána na 

vzduchu k proschnutí a mechanické zkoušky byly z tohoto důvodu provedeny aţ po 28 

dnech od zahájení experimentu. 

Bloky směsi 2 (z dřevěných třísek Cetris) vykazovaly hrubší strukturu, byly na dotek 

pevnější, sušší a nezapáchaly. U vzorků této směsi nebyly zaznamenány ţádné komplikace 

při tuhnutí ani při vyjímání materiálů (bloků) z forem, a proto všech 6 bloků směsi 2 (směs 

z dřevěných třísek Cetris) bylo podrobeno mechanickým zkouškám po 7 i po 28 dnech.  
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Obrázek 31: Vzorky ztvrdlých směsí po odstranění z forem (zleva: blok směsi - separát hovězí kejdy, 

blok směsi - dřevěné piliny Cetris) 

 

Tabulka 26 uvádí získané a vypočtené mechanické parametry bloků připravených 

směsí. Pevnost v tahu ohybem byla vypočtena podle vztahu 8-3. Pevnost v tlaku byla 

získána výpočtem podle vztahu 8-4. 

 

Tabulka 26: Mechanické parametry bloků experimentálních směsí 

Mechanická 

zkouška 
Parametry  

Směs 1 (separát) 

po 28 dnech 

Směs 2 (dřevní 

třísky) po 28 dnech 

Směs 2 (dřevní 

třísky) po 7 dnech 

Pevnost v tahu za 

ohybu 

Síla v tahu za 

ohybu [kN]  
0,41 2,16 2,39 

Pevnost v tahu za 

ohybu [MPa] 
0,97 5,08 5,63 

Pevnost v tlaku 

Síla v tlaku [kN]  1,95 12,74 13,37 

Pevnost v tlaku 

[MPa] 
1,22 7,96 8,63 

Průměrná hmotnost bloků [kg] 0,285 0,255 0,316 

Měrná hmotnost směsi bloků [kg/m
3
] 1,11 0,99 1,23 
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Obrázek 32 zobrazuje zkoušku pevnosti bloku v tahu za ohybu, při níţ byl testovaný 

vzorek rozlomen na dvě části. Jedna tato část (půlka) vzorku byla vyuţita pro zkoušku 

pevnosti bloku v tlaku, kterou zobrazuje obrázek 33. Plocha u tohoto vzorku byla 1600 

mm
2
.  

 

Zhodnocení experimentu: 

Z experimentu vyplývá, ţe směs separátu hovězí kejdy, vody a cementu není vhodné 

pouţít ke stavebním účelům a to z několika důvodu - jako rozhodující se jeví zápach, který 

do směsi vnáší separát hovězí kejdy. Tuto vlastnost bude pravděpodobně moţné zcela 

odstranit nahrazením separátu hovězí kejdy digestátem hovězí kejdy (nebo jiným vhodným 

digestátem), coţ bude potřeba ověřit v návazných experimentech.  

Z porovnání pevnosti bloků obsahujících separát hovězí kejdy s pevností bloků 

obsahujících dřevní třísky vyplývá podstatně niţší mechanická odolnost bloků 

připravených s pouţitím separátu. Pevnost v tahu za ohybu je u separátu hovězí kejdy 

0,97 MPa a pevnost v tlaku 1,22 MPa. Vlákna separátu hovězí kejdy jsou příliš jemná na 

to, aby výsledná stavební hmota měla vyuţitelnou pevnost. Tuto dosti nevhodnou vlastnost 

pravděpodobně nebude moţné potlačit pouţitím separátu průmyslových digestátu, neboť 

ani tyto neobsahují dostatečně velké částice např. na bázi celulózy, které jsou potřeba pro 

vytvoření matrice kompozitního materiálu. Toto tvrzení je nutné experimentálně ověřit 

v dalších pracích. 

 

 

 

 

 

Obrázek 32: Zkouška pevnosti bloku v tahu při 

ohybu 

Obrázek 33: Zkouška pevnosti bloku v tlaku 
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18 Závěr  

Předloţená disertační práce uvádí celou řadu zrealizovaných experimentů 

zasahujících do různých odborných směrů, jenţ mají posoudit vlastnosti digestátu a 

zejména jeho materiálové a energetické vyuţití.  

Účelem provedených experimentů bylo získat základní výsledky, které by mohly 

vytvořit konkrétnější představu o perspektivě aplikace digestátu případné další vytýčení 

směrů, kterým by se měly ubírat další experimenty.  

 

V disertační práci byly posouzeny moţnosti aplikace digestátu zvláště pro 

materiálové a energetické vyuţití a také jeho vlastnosti, s těmito konkrétními výsledky: 

 

 Byly provedeny přípravy separátu digestátu pro následné materiálové a energetické 

vyuţití. Z celé řady v současné době nabízených procesů odvodnění, byly zvoleny dva 

mechanické způsoby – filtrace a odstředění, následně byly takto připravené vzorky sušeny 

v sušárně na 105 
0
C po dobu 4 dnů.  Uvedený způsob přípravy je poměrně energeticky 

náročný, avšak jednoduchý na filtrační (síto) a ţdímací (ţdímačka) zařízení. 

Metodou filtrace byl připraven digestát hovězí kejdy, který byl filtrován přes síto o 

velikosti oka 0,5 mm, vzniklý separát  digestátu hovězí kejdy o vlhkosti cca 75 % hm. byl 

sušen v sušárně přibliţně 4 dny při 105 
0
C. Následně byla provedena tepelně – technická a 

elementární analýza (tabulka 6) takto připraveného separátu digestátu hovězí kejdy. 

Hodnota výhřevnosti separátu digestátu hovězí kejdy je 12,24 MJ/kg, coţ je srovnatelná 

hodnota s výhřevnosti kvalitního hnědého uhlí 17,12 MJ/kg.  Obsah vody u zkoumaného 

vzorku je 13,4 % hm. u hnědého uhlí je obsah vody 29 % hm. Obsah popela byl relativně 

nízký 13,3 % hm. ve srovnání s hnědým uhlím 18,3 % hm. Další důleţitou hodnotou, 

z hlediska spalovacího procesu je zastoupení hořlaviny, která měla hodnotu 73,3 % hm. 

coţ je hodnota pozitivní.  

Uvedená metoda filtrace byla pouţita pro přípravu většiny vzorků uvedených 

v kapitole 8.1. Vyjma přípravy odstředěného digestátu hovězí kejdy, u kterého byla 

aplikována metoda odstředění, viz dále experimentální příprava briket. 

 V návazných experimentech je doporučeno pro odvodnění digestátu pouţít kalolis 

(kalolisy se pouţívají hlavně k odvodňování velmi jemných kalů nebo při čištění 

odpadních vod) nebo jiné odstřeďovací zařízení, případně vyuţít šnekové separátory 

z provozu BPS, resp. pouţít materiál, který prošel tímto zařízením. 
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 Byly stanoveny vlastnosti odvodněného digestátu pomocí laboratorní zkoušky 

sedimentace (usazování). Lze konstatovat, ţe na základě provedených sedimentačních 

zkoušek digestát hovězí kejdy je značně nehomogenní a obsahuje větší částice zbytků 

slámy. Sedimentace digestátu hovězí kejdy probíhá velmi pomalu a není urychlena ani 

přídavky flokulačních činidel. Výběr flokulačních činidel byl proveden s ohledem na 

posuzovaný materiál, byla vybrána tato činidla: Sokoflok 22, Sokoflok 32 BH, Filtaflok, 

Magnafloc 156 a Na3AlO3. Usazení trvalo vţdy minimálně hodinu. Vzhledem k barvě 

digestátu není snadné proces usazování pozorovat. 

 

 Byly hodnoceny vlastnosti separátu digestátu konkrétního sloţení z hlediska 

zapalitelnosti a jeho sklonu k samovznícení při dopravě a skladování.  

Sloţení odebraného digestátu z BPS Pustějov bylo následující - hovězí kejda, 

vepřová kejda, cukrovarské řízky, kukuřičná siláţ, vojtěšková senáţ a obiloviny. Digestát 

byl před experimentem upraven metodou filtrace, sušen v sušárně při 105 
0
C/4 dny a 

nakonec byl vysušený materiál pomletý v ručním mixéru.  

Zapalitelnost separátu digestátu konkrétního sloţení byla hodnocena dle normy ČSN 

64 0149, na základě stanovení teploty vzplanutí a vznícení.  Materiál je značně 

nehomogenní. Mnoţství zkoušeného materiálu bylo podle uvedené normy cca 2 g. 

V takovém malém mnoţství se můţe výrazně projevit vliv nehomogenity materiálu na 

konečný výsledek. Proto byla teplota vzplanutí stanovena v intervalu 330 – 340 °C a 

teplota vznícení v intervalu 485 – 495 °C. Pro laboratorní určení obou teplot se uţívá 

Setchkinova odporová pec. V odborné literatuře [81] se uvádí teplota vznícení pšeničné 

slámy (nejvíce podobný materiál) 310 °C, coţ je mnohem niţší hodnota neţ hodnota 

stanovená pro separát digestátu konkrétního sloţení.  

Ve smyslu předpisů pro dopravu nebezpečných látek a věcí [38], [39] nepatří 

hodnocený materiál do třídy 4.2 – samozápalné látky, podtřída látky schopné samoohřevu. 

Hodnocení bylo provedeno na základě testu N. 4: Zkušební metoda pro látky schopné 

samoohřevu, jejíţ popis je uveden v oddílu 33, části 3 Manuálu zkoušek a kriterií [76] a 

v kapitole 8.5.6. Na základě tohoto provedeného testu bylo zjištěno, ţe při stanovení 

v košíku o délce strany 10 cm při teplotě 140 
0
C nedošlo k samovznícení, tj. test měl 

negativní výsledek. 

Látka se vyznačuje slabým sklonem k samoohřevu. Na základě teorie tepleného 

výbuchu byla zjištěna závislost mezi teplotou a rozměrem hodnocené látky v oblasti 

vysokých teplot a malých rozměrů. Zjištěná závislost byla vyčíslena a pouţita pro 

extrapolaci závislosti mezi teplotou a rozměrem hodnocené látky do oblasti nízkých teplot 

a větších rozměrů.  

Hodnota kritického rozměru vzorku při 60 
0
C byla vyhodnocena na 9,86  m.  

Zajímavá je oblast mezi 60 - 80 
0
C . Kritická velikost v této teplotní oblasti, cca  3 – 10 m, 

to znamená např. 6 – 15 m reálné velikosti, je běţně dosahována hromadami zemědělských 
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produktů. Při této výšce vrstvy je teplota samovolného vznícení v rozmezí 65 – 80 
0
C. Tato 

teplota je dosaţitelná při mikrobiologických pochodech. Pokud by mělo v tohoto materiálu 

dojít k samovznícení, pak by se nejprve materiál musel zahřát, např. v důsledku 

mikrobiologických pochodů, na teplotu 60 – 80 
0
C, a pak, zřejmě aţ po odpaření určité 

části vlhkosti, by se mohl začít samozahřívat v důsledku chemických pochodů při reakci 

s kyslíkem.  O tom, zda by nakonec došlo k samovolnému vznícení, by rozhodovaly další 

podmínky, zejména ty, které ovlivňují odvod tepla a přístup kyslíku k hodnocené látce 

[37].  

 

 Experimenty, mající posoudit moţnosti alternativních vyuţití digestátu, byly dále 

vedeny směrem energetického zhodnocení.  

Nejprve byla ověřena moţnost briketace separátů bez přídavku pojiv a s různými 

pojivy. Vybraná pojiva hašené vápno a škrob byla zvolena z důvodu snadné dostupnosti a 

finanční výhody. Metoda briketace byla realizovaná pomocí hydraulického a ručního lisu, 

působením různých tlaků 1,48 MPa; 3 MPa a 10 – 50 MPa a 80 MPa na vzorky. Vyrobené 

brikety na hydraulickém lisu, byly podrobeny mechanickým zkouškám – pevnost v tahu 

za ohybu a pevnost v tlaku.  

Pro výrobu briket ze separátu digestátu hovězí kejdy byl pouţit hydraulický lis se 

zvolenými lisovacími tlaky 10 – 50 a 80 MPa. Vyšší hodnoty tlaku byly zvoleny na 

základě předběţných zkoušek na ručním lisu, kdy niţší tlaky neposkytovaly dostatečně 

soudrţné brikety, jenţ se po delším stání rozpadaly a neodolávaly nárazům. 

Lze konstatovat, ţe příprava briket ze separátu digestátu hovězí kejdy bez přídavku 

pojiv je moţná, při pouţití dokonale vysušeného separátu. Nedokonale vysušený separát 

bude patrně také moţno briketovat, přičemţ s ohledem na moţné praskání dosychajících 

briket pravděpodobně bude vhodné pouţít malý přídavek pojiva. Z provedeného 

experimentu dále vyplývá poznatek, ţe minimální tlak pro lisování briket ze suchého 

separátu digestátu hovězí kejdy lze doporučit 10 MPa (při tomto tlaku jiţ nastávalo 

rozpadání briket při vytlačování z formy, čehoţ by se dalo pravděpodobně vyvarovat 

dokonalejší konstrukcí lisovací formy) jako vhodný se jeví lisovací tlak okolo 20 aţ 30 

MPa, kdy brikety vykazují subjektivně dostatečnou pevnost.  

Z výsledků mechanických zkoušek realizovaných na univerzálním zkušebním stroji, 

vyplývá následující - brikety ze separátu digestátu hovězí kejdy lisované při vyšším tlaku 

(10 – 50 MPa, 80 MPa), dosahovaly nízkých hodnot (od 1,01 do 5,14 MPa) pevností v tahu 

za ohybu, konkrétní hodnoty uvádí tabulka 11. Hodnoty pevnosti byly vypočteny podle 

vztahů 8-3 a 8-4.  

 Zkoušku pevnosti v tlaku nebylo moţno provést, protoţe výška připravených briket 

byla velmi malá (od 11 mm do 21 mm), je potřeba pouţít větší naváţky separátu (větší neţ 

28 g, coţ umoţňovala lisovací forma) resp. vyrobit a pouţít větší formu pro vloţení daného 

vzorku. 
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 Dalším výsledkem výroby briket ze separátu hovězí kejdy s přídavkem pojiv 

lisované tlakem 3 MPa bylo, ţe aplikací pojiv od 10 do 50 hmot. % brikety dobře drţí svůj 

tvar. V dalších experimentech je doporučeno mnoţství pojiv sniţovat (viz následující 

experiment). Z elementární analýzy vyplývá (tabulka 12), ţe u ţádného ze vzorků nebyla 

překročena teoretická vlhkost (neměla by přesáhnout 15 - 20 %). Vlhkost připravených 

briket se pohybovala od 8 do 10 % hm. Nejvyšší výhřevnost zastupoval vzorek brikety ze 

separátu hovězí kejdy 22 MJ/kg, u vzorků briket s přidanými pojivy byla výhřevnost 

zhruba stejná od 11 do 13 MJ/kg, do pojiv nebyla přidávána voda. 

Z výroby briket z odstředěného digestátu hovězí kejdy s přídavkem pojiv lze 

konstatovat, ţe příprava briket ručním lisem s ohledem na způsob odstředění (ţdímací 

zařízení) je moţná, ale je vhodnější působit větším tlakem neţ 1,48 MPa na vzorek. Pojiva, 

která byla zvolena a jejich procentuální zastoupení (1%, 3%, 5%, 7%, 9%) jsou rovněţ 

vhodná. Po třech dnech sušení briket v laboratorních podmínkách 25 
0
C, byla provedena 

tepelně – technická a elementární analýza (tabulka 14), ze které jednoznačně vyplývá 

vysoká vlhkost. Důvodu mohlo být několik – především to, ţe brikety byly lisovány 

nízkým tlakem. Další pravděpodobnou příčinou vysokého obsahu vlhkosti ve vzorcích 

briket aţ 30 a 56 % hm. mohla být způsobena pojivy, do kterých byla navíc vnesena voda 

(50 ml a 30 ml vody – zde je doporučeno poměr vody sníţit). Nejvyšší výhřevnost 

odstředěného digestátu hovězí kejdy byla 12 MJ/kg. Výhřevnost u vzorků připravených 

s pojivy byla zhruba 6 – 7 MJ/kg.  

Mezi zjištěné nevýhody patří vlhkost separátu, kterou je moţné ovlivnit vhodně 

zvoleným lisovacím zařízením – resp. tlakem, vhodně zvoleným odvodňovacím procesem 

a druhem lisovaného materiálu. Základním vstupním parametrem přípravy briket je 

vlhkost, která je důleţitá pro lisování paliv. Pokud vlhkost při lisování přesáhne hranici 

20 % materiál (odpad) se v lisovacím zařízení nezhutní do poţadovaného rozměru a 

briketa se rozpadne [44].  

 Přidáváním pojiv do původních vzorků obecně dojde k ekonomickému navýšení 

technologie výroby briket. Tuto nevýhodu nepatrně můţe vyváţit nízké procentuální 

zastoupení pojiv, při kterém brikety drţí svůj tvar a nerozpadají se. Experimenty 

prokázaly, ţe pokud by se do pojiv přidávala voda, tak jen v malém mnoţství, maximálně 

do 20 ml. Vyšší obsah vody přidávaných do pojiv (30 ml a 50 ml) evidentně sníţil 

výhřevnost briket. Energeticky je výroba briket poměrně náročná, protoţe vyţaduje vyšší 

úroveň rozkladu vstupního materiálu při současném sníţení jeho vlhkosti. Výhřevnost 

připravených briket se pohybuje v rozmezí od 6 do 22 MJ/kg, coţ jsou hodnoty 

podprůměrné aţ průměrné ve srovnání např. s  dřevními briketami, které mají výhřevnost 

16 - 18 MJ/kg [44]. Niţší hodnoty výhřevnosti byly prokázány u vzorků, do kterých byla 

navíc přidána pojiva a voda. Další nevýhodou jsou zjištěné malé pevnosti připravených 

briket ze separátu digestátu hovězí kejdy. Důvodem těchto nízkých hodnot můţe být to, ţe 

vlákna separátu mají jemnou strukturu. Výhodou je, ţe výroba briket ze separátu je moţná, 

coţ bylo jedním z úkolů práce. 
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 Byly ověřeny moţnosti pyrolýzy separátu digestátu v laboratorních podmínkách. 

Byly provedeny dvě série experimentů, které měly ověřit vhodnost či nevhodnost 

vysušených digestátu pro pyrolýzní proces. V experimentu byly pouţity tři vzorky - 

vzorek 1, vzorek 2 a vzorek 3. Přípravu vzorků uvádí kapitola 9, resp. byla zde pouţita 

metoda filtrace, kterou popisuje kapitola 8.5.1. Vzorky byly navíc pomlety v ručním 

mixéru, pro dosaţení jemnější struktury. Kaţdá série experimentů byla vedena za 

rozdílných procesních podmínek, coţ zpřehledňuje kapitola 8.4.1 bod a), b) z toho 

důvodu, ţe první série experimentů (pyrolýza 1) měla vytvořit základní představu o 

vhodnosti či nevhodnosti vysušeného digestátu pro pyrolýzu, dalším účelem bylo 

zhodnotit mnoţství a kvalitu jednotlivých produktů zejména tuhý zbytek. Ve druhé sérii 

experimentů (pyrolýza 2) byly záměrně upraveny teplotní podmínky (zvýšení rychlosti 

ohřevu a sníţení konečné teploty) zejména z důvodu dosaţení vyšších výnosů 

karbonizátů, které byly dále hodnoceny pro jeho adsorpční vlastnosti.  

Z grafů 2 a 3 znázorňující hmotnostní bilanci produktů pyrolýz 1 a 2 je patrno, ţe za 

teplotních podmínek (800 
0
C) nastavených pro pyrolýzu 2 bylo dosaţeno pozitivnějších 

výsledků, zejména s ohledem na vyšší výtěţky pyrolýzního plynu (max. 25 % hm.) a 

naopak niţší výtěţky kondenzátů (max. 36 % hm.) a to pravděpodobně z důvodu méně 

dokonalého chlazení pyrolýzního plynu (nádoba s ledem, obrázek 8) a mnohem rychlejšího 

ohřevu, mohlo dojít k horší kondenzaci dehtových podílů z pyrolýzního plynu. 

Rychlý ohřev, niţší cílová teplota ohřevu a kratší doba zdrţení na cílové teplotě měla 

vliv na vyšší výtěţky karbonizátů (max. 44 % hm.) ve druhé sérii experimentů (pyrolýza 

2), coţ potvrzují i teoretické poznatky [48], [79] aj. Výsledné karbonizáty po obou sériích 

byly černé barvy, nespečené, a rozpadaly se.  

Metodou plynové chromatografie bylo zjištěno sloţení pyrolýzního plynu po 

provedené pyrolýze 1, zejména s důrazem na jeho hořlavé sloţky. Výsledky analýzy 

sloţení pyrolýzního plynu pro vzorek 3 uvádí tabulka 16. Zachytit a analyzovat pyrolýzní 

plyn bylo rozhodnuto jiţ při pyrolýze vzorku 2, při experimentu  došlo k problémům se 

vzorkovnicí, které zapříčinily únik plynu mimo vzorkovnici, proto nebyla analýza 

provedena, pokus nebyl opakován a tudíţ zachycení a analýza sloţení plynu byla 

provedena aţ u vzorku 3. Z tohoto důvodu není moţné jeho srovnání. Zastoupení 

hořlavých sloţek plynu u vzorku 3 bylo nízké, konkrétně: CO  17,5 % obj.; H2 12,6 % obj.; 

CH4 5,4 % obj.  

Po zrealizované pyrolýze 2 byla provedena metodou plynové chromatografie analýza 

sloţení plynu, ze které vyplývá, ţe u všech vzorků se vzrůstající teplotou (600 – 700 
0
C) se 

zvyšuje obsah vodíku, oxidu uhelnatého, metanu a klesá obsah oxidu uhličitého a vyšších 

uhlovodíků, coţ je v souladu s literárními prameny [58], [79], [48] aj. Z grafů 4 aţ 6, které 

uvádí mnoţství hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě lze konstatovat, 

ţe v případě separátů různých vzorků se koncentrace vodíku, ve třech případech vzorků, 

pohybovala v rozmezí od 5 do maxima 20 % obj., koncentrace sumy uhlovodíků se 

pohybovaly do 10 % obj. a koncentrace oxidu uhelnatého byly naměřeny v rozmezí cca 20 
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– 50 % obj. v závislosti na teplotě odběru vzorků, kdy největší vývin plynu byl ve druhém 

a třetím odběru plynu vzorku.  

Graf 7 uvádí srovnání průměrných hodnot koncentrací CxHy, H2 a CO (do průměru 

byly započítány pouze hodnoty z druhých a třetích odběrů pyrolýzního plynu, tzn. 

v intervalu teplot od cca 560 do 800 
0
C, kdy vznikalo nejvíce plynu s nejvyšším obsahem 

hořlavých sloţek), z čehoţ vyplývá, ţe nejméně výhřevný plyn (zejména s ohledem na 

obsah CxHy a H2) vznikal paradoxně při pyrolýze 2 s ohledem na výsledky elementární 

analýzy a spalného tepla, kdy vzorek 2 dosahoval nepříznivějších hodnot 14,30 MJ/kg 

(tabulka 15). Vzorek 2 vznikl v reálné bioplynové stanici, kde vstupním materiálem byla 

vepřová kejda, hovězí kejda, kukuřičná siláţ a zrno, ostatní vzorky vznikaly modelovou 

fermentací (kofermentací), kde byla základní surovinou hovězí kejda. 

Ze stanovených analýz kondenzátů, které provedla laboratoř DEZA a.s. Valašské 

Meziříčí různými metodami (elementární analýza, Dulongovo pravidlo) vyplývá 

skutečnost, ţe vzhledem k vysokým obsahům vody ve vzorcích kondenzátů (aţ 91 % hm.; 

95 % hm.; 99 % hm.) je nutno teplo dodat k odpaření vody, proto nejsou vzniklé 

kondenzáty po pyrolýze 1 vhodné ke spalování jako paliva. Nutno podotknout, ţe ze 

stanovené analýzy vyplývá velmi nízké zastoupení organické fáze obsaţených ve vzorcích 

kondenzátů, byly zjištěny tyto hodnoty 1,2 % hm., 9,2 % hm., 5,31 % hm. (Sušina 

digestátu se obvykle pohybuje v rozmezí 4 – 8 % hm.). 

Vyuţitelnost kondenzátů z pyrolýzy 1 vzorků 1 – 3 je velice malá, protoţe vzorky 

obsahují velmi nízký podíl organické fáze, která je současně relativně špatně dělitelná od 

vodné fáze. Z tohoto důvodu by bylo jeho vyuţití jako paliva problematické.  

Další moţná vyuţití kondenzátů vzhledem k výsledkům analýzy nebyla v této práci 

dále zvaţována ani hodnocena. 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe separáty digestátu je vhodné vyuţít k pyrolýzním 

procesům. Nevýhodou je nutnost jeho odvodnění (vysušení) před samotným procesem, coţ 

představuje nemalé energetické nároky (sušina digestátu cca 4 - 8 % hm.). Tento problém 

můţe být však řešen přímo na bioplynových stanicích pomocí separátorů s následným 

dosušením ještě značně vlhkého separátu (aţ 70 % vlhkosti) teplem vznikajícím při 

kogeneračním spalování bioplynu. 

Nastavení optimálních podmínek pro konkrétní materiál je velmi náročný proces, 

procesní podmínky lze různě modifikovat s ohledem na mnoţství a kvalitu jednotlivých 

produktů pyrolýzy, které chceme prioritně získat (např. změny teplot ohřevu, rychlosti 

ohřevu, úprava karbonizovaného materiálu, moţnosti kombinací s jinými materiály atd.).  
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 Další ověřovanou metodou energetického vyuţití separátu digestátu bylo zplyňování, 

které bylo realizováno v laboratorních podmínkách. 

Pro experimenty byly pouţity totoţné vzorky jako u experimentů pyrolýzy, rovněţ 

příprava vzorků byla stejná. 

Konkrétní podmínky zplyňování uvádí kapitola 8.4.4; bod a).  

Teplotní podmínky byly shodné jako u druhé série pyrolýzních experimentů a to 

z důvodu moţného srovnání výsledných produktů s tím rozdílem, ţe bylo vypočteno 

mnoţství přiváděného vzduchu, coţ zpřehledňuje kapitola 8.4.4; bod b).  

Z výsledků hmotnostní bilance (graf 8) procesů zplyňování je patrno, ţe produkty 

zplyňování jsou přibliţně v hmotnostní rovnováze (s výjimkou vzorku 2) ve srovnání 

s pyrolýzou 2 (graf 3).  U zplyňování se významněji sníţil koksový výnos (karbonizát) cca 

o 10 % hm. Koksu je méně, protoţe ho část shořela a tím došlo k jeho aktivaci, produkt šel 

do plynu, coţ se taky projevilo na výsledcích hmotnostní bilance.  Výsledný tuhý produkt 

byl v pevném stavu, nespečený, snadno se rozpadal a měl šedo-černou barvu. Na rozdíl od 

karbonitázů pyrolýzy byl jemnější. I tento tuhý produkt byl podroben dalším zkouškám, u 

nichţ byly posuzovány zejména adsorpční schopnosti.  

Mnoţství plynu oproti pyrolýze 2 (max. 25 % hm.) naopak narostlo (max. 35,7 % 

hm.), ovšem jeho výhřevnost je zanedbatelná. 

Metodou plynové chromatografie byly analyzovány odebrané vzorky plynu. 

Konkrétní výsledky sloţení plynu uvádí tabulka 19. Z tabulky 19 vyplývá, ţe přiváděný 

vzduch reagoval s hořlavými sloţkami vznikajícího plynu. Nízký obsah hořlavých sloţek 

je dán vysokým obsahem dusíku v dodaném mnoţství vzduchu.  

 Z grafů 9 – 11 a tabulky 19  je patrno, ţe hodnoty hořlavých sloţek v plynu 

(zejména vodíku a uhlovodíků) byly během procesu zplyňování velmi nízké. Naměřený 

obsah metanu  v odebraných vzorcích plynu nedosahovala ani 2 % obj. V případě vodíku 

se hodnoty pohybovaly pod 10 % obj., coţ jsou hodnoty zanedbatelné, a to i s ohledem na 

hodnoty vzniklé při procesu pyrolýzy 2, kde byl vodík zastoupen maximálně 20 % obj.  

Z pohledu kvality plynného produktu k jeho dalšímu energetickému vyuţití bylo při 

procesu zplyňování separátu, který byl veden ve stejném teplotním reţimu jako pyrolýza 2, 

dosaţeno mnohem horších výsledků. Coţ se jeví jako nevýhoda zplyňovacího procesu pro 

separáty digestátu, bude – li prioritou zplyňování kvalitní plyn. Vzorky odebraných 

procesních plynů po zplyňování byly ovšem ředěny dusíkem obsaţeným ve zplyňovacím 

médiu (vzduchu). 

Mnoţství kondenzátů je ve srovnání s pyrolýzou podobné, protoţe velkou část při 

pyrolýze tvořila voda, při zplyňování mohla pravděpodobně přibýt spálením uhlovodíků. 

Kapalný produkt jiţ nebyl podroben vybraným analýzám, z důvodu pravděpodobně 

vysokých obsahů vody ve vzorcích kondenzátů.  
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Závěrem lze konstatovat, ţe metodu zplyňování je moţné aplikovat na separáty 

digestátu, s ohledem na kvalitu a mnoţství jednotlivých produktů zplyňování, které 

chceme prioritně získat, proto je nutné procesní podmínky různě modifikovat, např. 

přívodem vzduchu - součinitelem přebytku vzduchu, teplotním reţimem aj. 

Provedené experimenty odhalily případné výhody a nevýhody aplikovaných procesů 

na vyuţití digestátu. Základním problémem při zpracování digestátu pyrolýzou či 

zplyňováním, je nutnost dodání značné energie do procesu. A to v první řadě na separaci, 

resp. vysušení digestátu a ve druhé řadě na samotný proces pyrolýzy a zplyňování, kdy 

v obou případech se jedná o procesy endotermické. Výhodou je, ţe během procesu vzniká 

pyrolýzní plyn s obsahem hořlavých sloţek jako je metan, vodík, oxid uhelnatý, který je 

moţno energeticky vyuţít. 

Z uvedeného vyplývá, ţe problematika procesu pyrolýzy a zplyňování je natolik 

rozsáhlá, ţe zejména z časových důvodů nebylo moţno v rámci této práce získat zcela 

zásadní závěry o konkrétních optimálních podmínkách pro hodnocené vzorky. Získané 

výsledky však lze povaţovat za základ pro další výzkum.  

 

 Další z posuzovaných moţnosti materiálového vyuţití separátu digestátu resp. jejich 

pevných zbytků (karbonizátů), je jeho zpracování pyrolýzním procesem za účelem získání 

adsorbentu. 

Výsledné karbonizáty vzniklé při pyrolýze 1 a pyrolýze 2 byly opakovaně testovány 

na míru adsorpční schopnosti metodou stanovení jodového adsorpčního čísla (I), stanovení 

měrného povrchu (SBET) a určení objemů pórů (V).  

Přístrojem Sorptomatic, který slouţí pro vyhodnocení měrného povrchu a objemu 

pórů byly analyzovány karbonizáty po pyrolýze 1, které vykazovaly vyšší hodnoty 

měrného specifického povrchu (max. 47 m
2
/g) a objemu pórů (max. 11 cm

3
/g) coţ 

znázorňuje graf 12 a příloha A. Analyzované karbonizáty po pyrolýze 2 dosahovaly 

mnohem niţších hodnot měrného specifického povrchu (max. 10 m
2
/g) a objemu pórů 

(max. 2 cm
3
/g). Výsledky dokládá grafické znázornění 13 a příloha B. Hodnoty měrného 

povrchu závisí na zvolené konečné teplotě pyrolýzy. Při nízkých teplotách se adsorpční 

schopnost látek projevuje minimálně. Zvýšení rychlosti ohřevu (15 
0
C/min) pyrolýzy má 

při niţších rychlostech poměrně malý vliv na objem pórů [58]. 

Jodové číslo (I) poskytuje informace o měrné schopnosti uhlíkatých sorbentů 

adsorbovat malé molekuly a rovněţ o jeho mikropórovité struktuře. A proto bylo u 

karbonizátů vyhodnoceno jodové číslo (I) s těmito výsledky: změna teplotního reţimu 

(sníţení teploty, zvýšená rychlost ohřevu) u pyrolýzy 2 měla za důsledek další navýšení 

hodnot adsorpčního jodového čísla (I), zejména u vzorku 1 (256 mg/g)  a  vzorku 3 

(263 mg/g), coţ jsou hodnoty s ohledem na jiné vzorky uvedené v práci [53] velmi 

pozitivní. Vzhledem k tomu, ţe pyrolýza 1 byla vedena v podstatě bez jakékoliv 

technologické úpravy s cílem vyrobit adsorbent, je moţné výsledné karbonizáty hodnotit 
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jako nadějné, zejména z pohledu vhodnosti separátu digestátu při přípravu sorbentů 

pyrolýzou.  

Výsledná jodová čísla (I) pyrolyzovaných separátu digestátu dosahují hodnot, které 

naznačují určitou moţnost pouţití separátu k výrobě tzv. „sorbentů na jedno pouţití“ např. 

při čištění odpadních vod (k zachycení kationů těţkých kovů, případně některých 

organických látek). Toto tvrzení je nutné v návazných experimentech ověřit. 

Z výsledků dále vyplývá, ţe hodnoty zjištěné stanovením (SBET) a (I) nemusejí být na 

sobě závislé, kaţdý z parametrů charakterizují adsorbent rozdílně, a to jak z pohledu 

adsorbované látky, tak z pohledu jejich porózity (velikosti pórů).  

Z výsledků měrných specifických povrchů (SBET), je tedy zřejmé, ţe pyrolýzou 

vzniklé karbonizáty mají malé měrné povrchy a nejsou tedy vhodné pro adsorpci 

především plynných znečišťujících látek.  

 

 Tak jako v případě pyrolyzovaných vzorků byly i karbonizáty po zplyňování 

podrobeny stejným metodám, které měly za cíl vyhodnotit adsorpční schopnosti pevných 

zbytků.  

Z provedených experimentů zplyňování (graf 14) jednoznačně vyplývá, ţe pokud 

chceme docílit ještě lepších adsorpčních vlastností adsorbentu, je vhodné přivádět 

k materiálu aktivační médium (v tomto případě vzduch). Přivedený zplyňovací vzduch 

působil v procesu jako aktivační látka. Přednostně dochází ke zplynění uhlíku, jehoţ 

důsledkem je tvorba bohatě členitého porézního systému. V tabulce 23 jsou souhrnně 

uvedeny hodnoty měrného povrchu, objemu pórů a jodového adsorpčního čísla pro vzorky 

karbonizátů vzniklé při zplyňování. Nejvyšších hodnot bylo dosaţeno u vzorku 1, kde 

hodnota specifického měrného povrchu byla 161 m
2
/g, objem pórů měl hodnotu 37 cm

3
/g a 

hodnota jodového čísla (I) byla 335 mg/g. 

Závěrem lze konstatovat, ţe došlo ke zřetelnému zlepšení adsorpčních vlastností 

karbonizátů po zplyňování oproti pyrolýze. Velmi výrazně se zvýšily hodnoty měrných 

povrchů a objemu pórů, rovněţ je patrný nárůst jodových čísel. Příčinou tohoto zlepšení je 

pravděpodobně přiváděné aktivační médium (vzduch). 

Pro případné další experimenty lze opět různě modifikovat zejména teplotní reţimy 

procesu, případně konstrukci aparatury aj.  

Výhodou je, ţe při těchto procesech (pyrolýza, zplyňování) je moţno zpracovávat 

pouze separát digestátu bez dalších příměsí, s řádnými výsledky z hlediska materiálového 

vyuţití tuhých zbytků jako adsorbentu.  

 

 Byla posouzena moţnost materiálového vyuţití separátu ve stavebnictví.  

Byla připravena stavební směs ze separátu hovězí kejdy a porovnána se směsí, která 

je běţně dostupná a často vyuţívaná ve stavební praxi, jednalo se o dřevěné třísky značky 

Cetris. Z experimentu vyplývá, ţe směs separátu hovězí kejdy, vody a cementu není 

vhodné pouţít ke stavebním účelům a to z několika důvod - jako rozhodující se jeví 
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zápach, který do směsi vnáší separát hovězí kejdy. Tuto vlastnost bude pravděpodobně 

moţné odstranit nahrazením separátu hovězí kejdy digestátem hovězí kejdy (nebo jiným 

vhodným digestátem), coţ bude potřeba ověřit v návazných experimentech.   

Separát hovězí kejdy byl zvolen hlavně z důvodu dostatečného mnoţství a lepšího 

odvodnění/vysušení, jelikoţ byl zpracován pomocí šnekového separátoru v BPS Pustějov a 

navíc také na základě subjektivního předpokladu, ţe bude po zpracování experimentu 

méně zapáchat. Coţ se experimentem nepotvrdilo. 

U vytvořených bloků z obou směsí, byly provedeny mechanické zkoušky – pevnost 

v tahu za ohybu a pevnost v tlaku, pomocí univerzálního zkušebního stroje, pevnosti byly 

vypočteny podle vztahů 8-3 a 8-4. Z porovnání pevností bloků obsahujících separát hovězí 

kejdy s pevností bloků obsahujících dřevní třísky vyplývá podstatně niţší mechanická 

odolnost bloků připravených s pouţitím separátu. Separát hovězí kejdy byl podroben 

zkouškám pevností aţ po 28 dnech, neboť po 7 dnech se směs při vyjmutí z forem 

rozdrolila, důvodem mohlo být nedokonalé tuhnutí směsi v celém objemu formy nebo 

nedostatečné vymazání formy olejem. Výsledná hodnota pevnosti v tahu za ohybu po 28 

dnech byla 0,97 MPa a pevnost v tlaku po 28 dnech byla 1,22 MPa.  Důvodem nízkých 

hodnot pevností mohou být vlákna separátu hovězí kejdy, která  jsou příliš jemná na to, 

aby výsledná stavební hmota měla vyuţitelnou pevnost. Tuto dosti nevhodnou vlastnost 

pravděpodobně nebude moţné potlačit pouţitím separátu průmyslových digestátu, neboť 

ani tyto neobsahují dostatečně velké částice např. na bázi celulózy, které jsou potřeba pro 

vytvoření matrice kompozitního materiálu, konkrétní výsledky uvádí tabulka 26.   

Dřevní třísky značky Cetris vykazovaly po 7 a 28 dnech podobné hodnoty pevností. 

Pevnost v tahu za obyhu byla (po 7 dnech) 6 MPa (po 28 dnech) 5 MPa, pevnost v tlaku 

byla 7 a 8 MPa.  

 

Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány na tuzemských konferencích, 

odborných časopisech a ve sborníku vědeckých prací VŠB - TU Ostrava (viz Seznam 

vlastních prací, odkazy 1 aţ 8). Výsledky byly také průběţně prezentovány v rámci 

řešeného projektu  ev. č. VaV – SP/3g4/103/07 na MŢP v letech 2008 – 2010.  
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19 Přílohy  

Příloha A: Adsorpční izotermy karbonizátů u vzorků 1 - 3 (pyrolýza 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HK pyrolyzovaný při 850 °C 

Objem pórů je 10,84 cm3/g,  

Povrch SBET je 47,18 m
2
/g. 

 

2. TDF pyrolyzovaný při 850 °C 

Objem pórů je 3,05 cm3/g,  

Povrch SBET je 13, 30 m
2
/g. 

3. GLYC+HK pyrolyzovaný  

při 850 °C 

Objem pórů je 0,94 cm3/g,  

Povrch SBET je 4,09 m
2
/g. 
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Příloha B: Adsorpční izotermy karbonizátů u vzorků 1 - 3 (pyrolýza 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HK pyrolyzovaný při 800 °C 

Objem pórů je 2,33 cm3/g,  

Povrch SBET je 10,18 m
2
/g. 

2. TDF pyrolyzovaný při 800 °C 

Objem pórů je 1,45 cm3/g,  

Povrch SBET je 6,31 m
2
/g. 

3. GLYC+HK pyrolyzovaný  

při 800 °C 

Objem pórů je 0,84 cm3/g,  

Povrch SBET je 3,68 m
2
/g. 
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Příloha C: Adsorpční izotermy karbonizátů u vzorků 1 - 3 (zplyňování) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

1. HK zplyňování při 800 °C 

Objem pórů je 37,00 cm3/g,  

Povrch SBET je 161,05 m
2
/g. 

2. TDF zplyňování při 800 °C 

Objem pórů je 17,35 cm3/g,  

Povrch SBET je 75,35 m
2
/g. 

3. GLYC+HK zplyňování při 800°C 

Objem pórů je 6,53 cm3/g,  

Povrch SBET je 28,46 m
2
/g. 
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