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Abstrakt 

 

 Cílem té to práce je prokázat možnosti intenzifikace postupů rozkladu organických 

látek v metanizačních nádržích ČOV dodáváním kultur mikroorganismů 

v mikrobiologickém přípravku a využití v rámci nestandardního postupu kompostování 

inovačním způsobem přetváření na  organické hnojivo organické sušiny, kterou je směs 

kalů z komunálních odpadních vod s bioodpady - trávou, listím a větvemi.   

Kaly, které pochází z ČOV „Boguszowice“, prochází metanizací při průměrné 

teplotě 12°C spolu s potravinovými odpady, odpadními tuky, syrovátkou a s kaly 

z menších ČOV. Za účelem intenzifikace procesu metanizace a hygienizace kalů jsou 

k nim přidány bakteriální kultury mikroorganismů ve formě mikrobiologického přípravku. 

Výsledky získané během zkoušek potvrzují intenzifikaci postupu metanizace a získání 

průměrné mineralizace na úrovni od 48% do 53% organické sušiny, což je výsledek lepší 

o cca 5% od předchozích výsledků dosahovaných bez použití přípravku. Vznikající kal 

z komunálních odpadních vod je po odvodnění dopravován do podnikové kompostárny, 

kde je míchán s bioodpady, hlavně s trávou.  

Navrhovaná metoda spočívá v promíchání odpadní trávy se stabilizovaným kalem 

z komunálních odpadních vod a v přidávání mikrobiologického přípravku - bakteriální 

kultury mikroorganismů, který způsobí zastoupení fermentačních procesů kombinací 

aerobních a anaerobních procesů. 

 

Klíčová slova: odpad, metanizace, kal, mikroorganismy, stabilizace, kompostování. 
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Summary 

 

The aim of this work is to demonstrate the possibility of intensification of organic 

substances' decomposition processes occuring in sewage plant fermentation chambers by 

adding microbiological product and an innovative way of transforming an organic 

substance, namely the mixture of organic municipal sludge with waste grass, leaves and 

branches in a nonstandard process of composting into organic fertilizer. 

Sludge from „Boguszowice“ sewage plant is co-fermented in the average 

temperature of 12°C together with food waste, waste fats, whey and sludge from smaller 

sewage plants. In order to intensify fermentation and waste hygienization processes the 

microbiological product was used. Results of the preliminary examination have shown the 

intensification of fermentation process and the average mineralization level of dry organic 

matter varying from 50% to 55% which is about 5% better than previous results when the 

formulation was not used. After dehydration, the municipal sludge that is formulated is 

transported to composting plant where it is mixed with green waste, mainly grass.   

The proposed method is based on mixing grass waste with stabilized municipal 

sludge and adding microbiological formula which causes the replacement of fermentation 

processes with combination of aerobic and anaerobic processes. 

 

Keywords: waste, fermentation, sludge, microorganisms, stabilization, composting. 
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Motivace 

 Mojí motivací k napsání dizertační práce byl problém s intenzifikací procesů 

rozkladu organických látek v metanizačních nádržích čistíren odpadních vod a taktéž 

kompostáren zelených bioodpadů.  

Proces metanizace kalů komunálních odpadních vod za psychrofilních podmínek je 

nyní málo využívaný. Nejvíce se používá mezofilní metanizace, která se díky rozvoji 

techniky stala více ekonomická. V této práci se snažím ukázat, že psychrofilní metanizace 

se může ukázat jako zajímavá alternativa pro mezofilní metanizaci, především pro malé a 

střední objekty. Díky používání mikrobiologického preparátu se povedlo intenzifikovat 

proces metanizace kalů a byl získán vyšší stupeň rozkladu organické sušiny a větší 

produkce bioplynu, než je možné získat ze standardního procesu mezofilní metanizace. 

Výzkumy ukázaly, že kal byl zcela hygienizovaný a získaný bioplyn měl velmi vysokou 

koncentraci metanu. Dalším argumentem hovořícím za využitím této metody jsou nízké 

provozní náklady, nedochází ke ztrátám energii na zahřívání metanizačních nádrží, avšak 

vadou jsou velké investiční náklady, proto se tato metoda doporučuje pro malé objekty. 

Zpracování zelených bioodpadů tj. trávy, listí, větví apod. se v posledních letech 

stalo v Polsku velmi velkým problémem vzhledem na prudký růst množství těchto odpadů, 

který byl zaznamenán. Zelené odpady, především tráva, jsou dodávány do kompostárny, 

když už v nich začaly rozkladné procesy. Změna rozkladných procesů na procesy 

aerobního rozkladu v kompostárně vyžaduje spotřebu velkého množství energie na 

provzdušňování a také je z důvodu pachu velkou zátěží, především v prvním týdnu 

procesu. Proces rozkladu odpadů v kompostárně vyžaduje velkou spotřebu energie na 

dopravu, rozmělňování, prosívání apod., především proces provzdušňování je velmi 

náročný na energii. Zkoumaná metoda spočívá na dávkování do připraveného materiálu 

mikrobiologického přípravku, následně na jeho promíchání s použitím překopávače a 

ponecháním v krechtu na dobu cca 10 týdnů. Po této době je materiál nejčastěji již 

rozložený a připravený k použití. Největší předností tohoto procesu je významné snížení 

provozních nákladů, a nevýhodou je dvojí prodloužení doby trvání procesu, z toho důvodu 

se zkoumaná technologie hodí pro malé a střední objekty.  
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Cílem práce bylo dokázat na základě provedených zkoušek možnost intenzifikace 

procesů rozkladu organické sušiny díky použití mikrobiologického přípravku. 

Intenzifikace procesů vytváří možnost použít nestandardní metody rozkladu organických 

látek, které by se mohly ukázat jako zajímavá alternativa pro standardní procesy jak z 

ekonomických tak z technických hledisek.  
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3. Seznam zkratek 

 

Zkratka Anglicky Česky 

CCA Around Circa 

HRT Hydraulic retention time Hydraulická retenční dobá 

SCFA Volatile fatty acids Těkavé mastné kyseliny 

PEO Relative number of residents Relativní počet obyvatel 

TAS Free air space Volný vzduchovz prostor 

FAS Available air space Dostupný vzduchový prostor 

UAS Unavailable air space Nedostupný vzduchový prostor 

OMN Open methanization chamber Otevřená metanizační nádrží 

ZMN Closed fermentation chamber Uzavřené metanizační nádrží 

BSK Biochemical oxygen demand Biologická spotřeba kyslíku 

CHSK Chemical oxygen demand Chemická spotřeba kyslíku 

S. Dry matter content Obsah sušiny 

S.O. Organic dry matter content Obsah organické sušiny 

ATT Number of live eggs of ATT 

parasites (Ascaris sp., Trichuris sp., 

Toxocara sp.) 

Počet živých vajíček parazitů ATT 

(Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara 

sp.) 

ČOV Wastewater treatment plant Čistírna odpadních vod 
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4. Cíle práce 

 

Vznik odpadů a jejich zpracování to je jeden z největších problémů současného světa. 

Rozumné hospodaření s odpady, především pak jejich třídění a způsoby omezování jejich 

vzniku v domácnostech a v průmyslu, to jsou pro člověka výzvy důležité jak z hlediska 

ekonomických nákladů, tak z hlediska ohrožení životního prostředí (27). Zpracování 

selektivně sbíraných a vytříděných ze směsných komunálních odpadů biodegradovatelných 

odpadů je nejen nutné, ale také vyžadované platnými předpisy (116). Recyklace 

organických látek z bioodpadů prostřednictvím jejich opětovného zavádění do životního 

prostředí vyžaduje nejčastěji komplikované, energeticky nákladné a obtížné postupy, 

jejichž účelem je přetváření biodegradovatelného odpadu na bezpečné přírodní hnojivo 

(26). Problém zelených odpadů, jako jsou odpadní tráva, listí, větve apod., stále roste, 

především v posledních letech, což je výsledek zákazu umísťování těchto odpadů na 

skládkách a současně lavinovitého růstu jejich produkce. Proměna zelených odpadů na 

bezpečné organické hnojivo vyžaduje, aby u nich proběhla metanizace nebo/a 

kompostování, kterým by byl získán bezpečny a v životním prostředí snadno aplikovatelný 

produkt. Biodegradovatelný odpad se stává bezpečný ve chvíli, když nevykazuje toxické 

vlastnosti, je hygienizovaný, snadno se aplikuje v životním prostředí a při tom není obtížný 

pro okolí např. z důvodu zápachu (100).  

Velmi těžká je také likvidace čistírenských kalů, která může tvořit až 50% nákladů na 

chod čistírny, z důvodu jejich choroboplodných a toxických vlastností (10). Metanizace 

čistírenských kalů je jedním z nejpopulárnějších a také nejvíce ekonomický a technicky 

opodstatněných způsobů proměny kalů na stabilní produkt s možností získat zpět energii. 

Tato technologie umožňuje likvidaci a hygienizaci mnohých odpadů, které by se vzhledem 

ke svým vlastnostem, jako je velká vlhkost v případě čistírenských kalů, jen těžko 

zneškodňovaly v aerobních podmínkách. Jako vedlejší produkt procesu metanizace je 

získáván bioplyn, jehož hlavní složkou je metan. Během postupu metanizace kalů tak 

získáváme kal, který lze využít jako bezpečné přírodní hnojivo (38). 

Selektivně shromažďované organické odpady tvoří velký potenciál pro hospodářské 

využití, který lze využit v zařízeních na kompostování, metanizaci nebo ve spojených 

systémech. Při zohlednění výše uvedených informací a se zřetelem na „staré pravidlo“, že 

to co ze země vyšlo, by se mělo do země vrátit, je v této dizertační práci prezentován 
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inovační způsob zpracování odpadů v otevřených psychrofilních metanizačních nádržích a 

výroba přírodního hnojiva v kompostárně způsobem minimalizujícím spotřebu energie.  

Provedené pokusy prokázaly evidentní pozitivní vliv přídavku biopřípravku jak pro 

proces metanizace, tak pro kompostování. Inokulum implementované do otevřené 

metanizační nádrže (OMN 2) zvýšilo množství produkovaného bioplynu, stejně tak, jako 

jeho kvalitu (zvýšení koncentrace metanu, snížení CO2) a kvalita stabilizovaného kalu 

(snížení organických látek). V případě procesu kompostování přídavek inokulum zlepšil 

účinnost odstraňování organických látek nezávisle na způsobu průběhu procesu. 

 

5. Přehled problematiky 

5.1. Úvod 

 

Rozklad organických látek a sloučenin je komplikovaný a kontinuální postup, ve 

kterém je organická struktura biologického materiálu redukovaná do minerální podoby. 

Jsou pro ni typické mnohé biologické a fyzikální postupy, včetně biologického dýchání, 

vymývání a metanizace (56). Veškeré tyto procesy jsou propojeny uzavřenými vztahy a 

mají synergní působení. Proces je ovlivňován mnohými faktory, hlavně pak podmínkami 

na samotném místě procesu, jako je teplota, vlhkost, koncentrace O2 a CO2 a kvalita 

surovin. Rozklad látky může probíhat jak v abiotických, tak v biotických podmínkách. 

Abiotický rozklad znamená degradaci látky prostřednictvím chemických nebo fyzických 

procesů. Biotický znamená metabolický rozklad materiálů na jednodušší složky živými 

organizmy, obyčejně mikroorganizmy, jako jsou bakterie, houby a prvoci, při čemž 

účinnost procesu je neoddělitelně spojená s biotickými faktory. Během procesu rozkladu 

se uvolňují různé produkty: oxid uhličitý (CO2), energie, voda, výživné složky rostlin a 

organické složky uhlíku (96). Rozklad působením mikroorganizmů probíhá v anaerobních 

(metanizace) nebo aerobních (kompostování) podmínkách. 

5.2.  Proces metanizace 

Metanizace bez přítomnosti kyslíku zahrnuje degradaci a stabilizaci organických 

materiálů mikroorganizmy bez přítomnosti kyslíku a vede ke vzniku bioplynu (směs oxidu 

uhličitého a metanu) a biomasy (69). Anaerobní zpracování zajišťuje snížení množství kalů 
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ze zemědělské a průmyslové činnosti. Zpracování odpadů metodou metanizace umožňuje 

také získat z odpadů významné množství energie v podobě bioplynu, který lze snadno 

přetvářet na jiné užitkové formy energie (79). Metanizace probíhá díky aktivitě čtyř 

různých, úzce mezi sebou spolupracujících skupin mikroorganismů, které jsou zapojeny do 

čtyř hlavních, měnících biomasu na metanový bioplyn, etap: hydrolytické, acidogenní, 

acetogenní a metanogenní (106). 

Každý krok metanizace je proveden určitou třídou mikroorganismů. Ve vyváženém 

systému jsou různé procesy transformace biologických látek dostatečně propojené natolik, 

aby bylo možné se vyhnout hromadění jakéhokoliv metabolitického meziproduktu v 

systému. Během první fáze metanizace dochází k hydrolýze organických polymerů, jako 

jsou sacharidy, tuky nebo bílkoviny. První fázi procesu vykonávají hydrolytické bakterie, 

hlavně rodu Clostridium a Bacteroides. Uvedené látky jsou rozkládány enzymy bakterii na 

rozpustné monomery a dimery monosacharidů, a na kyseliny a mastné aminokyselin (obr. 

1). Doba rozkladu různých sloučenin je rozdílná, nejrychleji probíhá hydrolýza sacharidů, 

která trvá do několika hodin, rozklad bílkovin a tuků pak až několik dní.  

V acidogenní fázi dochází k přetvoření produktů hydrolýzy a chemických látek 

rozpuštěných ve vodě na organické kyseliny s krátkým řetězcem, alkoholy, aldehydy, oxid 

uhličitý a vodík. Za tento proces zodpovídají především acidogenní bakterie. Ve třetí etapě 

- acetogenezi - probíhá rozklad vyšších kyselin na kyselinu octovou, oxid uhličitý a vodík, 

za účasti acetogenních bakterii, hlavně druhů Desulfovibro a také Aminobacterium a 

Acidaminococcus. Z termodynamického hlediska je to jedna z nejtěžších etap. Vyžaduje se 

zde totiž syntrofie acetogenů s metanogeny, tedy těsná spolupráce organizmů, kdy jeden 

produkuje a druhý konzumuje vodík. Tato fáze je, pokud jde o produkci bioplynu, 

rozhodující, jelikož proměny organických kyselin jsou z cca 25 % zdrojem acetací a z 11 

% zdrojem vodíku. Během metanogenních procesů s účastí archeo bakterií a oxidu 

uhličitého (CO2) vzniká hlavně metan (CH4) a v menším množství sulfan (H2S), amoniak 

(NH3) a voda (H2O) (36).  
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Obrázek 1. Schéma procesu metanové metanizace (36) 

 

5.2.1. Technologické parametry procesu metanizace 

 

Pro zajištění stabilního a spolehlivě fungujícího procesu tvorby bioplynu je třeba 

prověřovat a udržovat vnitřní spolupráci různých funkčních skupin mikroorganizmů 

v bioplynových reaktorech. Pro správné monitorování procesu je důležité vědět, které 

parametry jsou zásadní, a také znát normální rozsah změn a jejich vliv na celý systém (98). 

K takovým parametrům mohou patřit technické parametry procesu, např. složení hmoty, 

rychlost dodávání, pracovní teplota, kyselost nebo zásaditost, aktivita metabolitů 

(koncentrace nebo parciální tlak) (4), rychlost mikrobiologicky katalyzovaných reakcí 

(16), složení mikroorganizmů (4) a mnoho dalších. 

Proces metanogeneze je velmi citlivý na teplotu, která ovlivňuje nejen aktivitu a 

strukturu mikroorganizmů, ale také na změny cest biodegradace organických látek (104). 

Důležité je udržení během procesu metanizace stálé teploty, jelikož změny teploty nebo 

její výkyvy negativně ovlivňují výrobu bioplynu. Vliv z hlediska teploty stabilních 

podmínek je zvlášť důležitý při termofilní metanizaci (133), je však třeba pamatovat, že 

pro každý rod bakterií zúčastňujících se procesu metanizace platí jiné teplotní optimum. 
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Přijímá se, že rychlost biodegradace roste spolu s teplotou, částečně z důvodu silného 

vlivu teploty na hydrolýzu složitých organických sloučenin (81), což je v souladu s Van’t 

Hoffovým pravidlem – chemické reakce probíhají s rostoucí teplotou rychleji. Tempo růstu 

metanogenů je vyšší v termofilním procesu – tedy proces je rychlejší a více účinný. 

V souvislosti s tím lze dobře fungující termofilní metanizační nádrž zatížit ve větším stupni 

nebo ji nechat fungovat v kratší hydraulické retenční době (HRT) než v mezofilních 

podmínkách. Vysoká teplota průběhu termofilního procesu však způsobuje větší 

nerovnováhu procesu a vyšší riziko jeho brždění, vzhledem k růstu toxicity amoniaku, což 

v případě náhlé změny teploty může vést k prudkému poklesu produkce bioplynu a zlomu 

v celém procesu (9).  

Stejně důležité je v procesu metanizace pH, jelikož bakterie, které se zúčastňují 

jednotlivých etap metanizace, se mezi sebou liší jeho optimálním rozsahem. Hydrolytické 

a acidogenní bakterie (kyselá metanizace) preferují prostředí s pH mezi 5,5 a 6,5 (70), na 

druhé straně dobrý vývoj bakterii metanogenní metanizace je možný v prostředí s pH od 

6,8 do 7,4 (88). Jelikož baterie acidogenní metanizace mohou fungovat ve více zásaditém 

prostředí, i když se to spojuje s poklesem jejich účinnosti, je možná společná existence 

všech mikroorganizmů obou metanizací a optimální pH je v rozmezí od 6,8 do 7,4 (132).  

Nejlepším řešením je však používat ve metanizačních zařízeních dvoustupňové systémy, 

ve kterých následuje rozdělení fáze hydrolýzy/acidogenenzy a acetogenezy/metanogenezy 

(75) 

Ke správnému rozvoji mikroorganizmů jsou, kromě dodání základních mikroprvků jako 

je uhlík, dusík, fosfor nebo síra, nezbytné také jiné prvky, což je: železo, selen, nikl nebo 

kobalt (31). Zásadní je také poměr C/N, který by měl být v rozmezí od 20 do 35. Příliš 

široký poměr přispívá k rychlejší degradaci dusíku mikroorganizmy, příliš úzký zvyšuje 

riziko vzniku amoniaku (88). Na proces metanizace má výrazný vliv také velikost částic 

hmoty, jelikož to ruší kinetiku hydrolýzy složených substrátů (133). Obyčejně produkce 

roste společně se snižováním velikosti částic, hlavně vzhledem k růstu vlastní dostupné 

plochy a snížení jak stupně polymerizace, tak krystalicity celulózy (3).  

McDonald (92) věnuje pozornost tomu, že vyšší obsah pevných látek (popela) opožďuje 

omezováním metanizace růst bakterii. Bylo však zjištěno, že různé zapojené do procesu 

mikroorganizmy mají různou úroveň tolerance k obsahu vody. Ví se např., že Clostridia 

jsou zvlášť citlivá na dostupnost vody a pro svůj aktivní vývoj vyžadují určitou vlhkost. 
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Naopak, bakterie mléčné metanizace mohou provádět metanizaci biomasy v širokém 

rozsahu (25). 

 

5.2.1.1. Faktory ovlivňující omezení produkce bioplynu – inhibitory 

 

U anaerobní metanizace mikroorganizmy vytvářející kyseliny (kyselá metanizace) a 

vytvářející metan (metanogenní metanizace) se liší z hlediska fyziologie, potřeby živin, 

kinetiky růstu a citlivosti na podmínky prostředí (113). Nedodržování rovnováhy mezi 

těmito dvěma skupinami mikroorganizmů je hlavní příčinou nestability procesu 

metanizace (40). Brzdící látky (inhibitory) se často považují za hlavní příčinu poruch a 

havárií anaerobních reaktorů. Existuje velká různorodost látek brzdících procesy anaerobní 

metanizace. Materiál je možné považovat za brzdící, pokud způsobuje nežádoucí přesun v 

mikrobiologii populace nebo brzdí rozvoj bakterii. Brždění je obyčejně oznamované 

snížením rychlosti stacionární produkce metanu a akumulací organických kyselin (77). 

Vybrané koncentrace látky způsobující narušení procesu metanizace je zobrazeno v tabulce 

č. 1. Inhibitory mohou být také látky podávané společně se základem, jako jsou antibiotika, 

dezinfekční prostředky, rozpouštědla, pesticidy nebo soli (67).  

K nejčastěji používaným ukazatelům pro zjišťování brždění procesu metanizace patří 

měření produkce plynu, složení plynu, pH nebo koncentrace mastných kyselin s krátkým 

řetězcem (SCFA). Všeobecně vzato, většina těchto ukazatelů je vhodná pro zjišťování 

postupných změn. Avšak měření pH, stupně odstranění pevných látek nebo složení plynu 

jsou často příliš pomalé pro optimální zjišťování náhlých změn. Navíc změny pH v 

reaktorech s velkým pufrem nejsou, i při velkém množství amoniaku velké, přes to, že je 

systém vystavený celkovému stresu (4). 

Jednou z látek ovlivňujících ve větších koncentracích snížení produkce bioplynu je 

amoniak. Existuje několik mechanizmů, které by mohly vysvětlit vliv amoniaku na 

sledované hodnoty bioplynu. Jedním z nich je vliv amoniaku na změnu vnitřního pH buněk 

a zvýšení spotřeby udržovací energie, a zabrzdění specifické enzymatické reakce (134). 

Amonnový iont  NH4 a volný amoniak (NH3) to jsou dvě hlavní formy anorganického 

amoniakálního dusíku ve vodním roztoku. Existují také názory, že volný amoniak přispívá 

k zbrzdění procesu, protože je schopen volně přecházet buněčnými membránami (39). 

Hydrofobní molekula amoniaku se může pasivně přizpůsobit buňce a způsobit absenci 
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protonové rovnováhy a/nebo deficit draslíku (50). Obdobné závislosti se vyskytují 

v případě sulfanu (H2S), který vzniká během metanové metanizace. V procesu metanové 

metanizace se může síra vyskytovat v nedisociované formě (HS
-
, S

2-
) v kapalné fázi nebo 

jako sulfan (H2S) v kapalině nebo směsi plynů. Kromě toho během procesu metanizace 

může docházet ke vzájemnému působení inhibitorů (75). 

 

Inhibitor Koncentrace 

Amoniakální iont od 2,7 mg∙dm
-3

 

Amoniak od 4000 mg∙dm
-3 

NH3 

Vápník od 2500 mg∙dm
-3 

Ca
2+

 

Hořčík od 3000 mg∙dm
-3

 Mg
2+

 

Sodík od 3500 mg∙dm
-3

 

Draslík od 3000 mg∙dm
-3

 

Síra 
od 50 mg∙dm

-3 
H2S 

od 100 mg∙dm
-3 

S
2-

 

Těžké kovy 

ve formě volných iontů v uhličitanové formě 

od 10 mg∙dm
-3 

Ni od 160 mg∙dm
-3 

Zn 

od 40 mg∙dm
-3 

Cu od 170 mg∙dm
-3 

Cu 

od 130 mg∙dm
-3 

Cr od 180 mg∙dm
-3 

Cd
 

od 340 mg∙dm
-3 

Pb od 530 mg∙dm
-3 

Cr
3+ 

od 400 mg∙dm
-3 

Zn od 1750 mg∙dm
-3 

Fe 

Rozvětvené mastné kyseliny Kyselina máselná od 50 mg∙dm
-3

 

 

Tabulka 1. Inhibitory procesu metanové metanizace a jejich přípustné koncentrace (75) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Grzegorz Pilarski: Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách. 

2019  21 

5.2.2. Zpracování kalů z odpadních vod v procesu metanizace 

 

Nerozpustné látky z odpadních vod – kaly – to je vedlejší produkt procesů čištění 

odpadních vod, který se skládá z organických a anorganických látek, ale také ze souboru 

mikroorganizmů udržovaného společně v matrici vytvořené zvenčí buněk biopolymery a 

kationy (121). Vzhledem k velkému obsahu vody a rozkládajících se organických látek je 

zpracování kalů před jejich konečným využitím z hlediska čistírny odpadních vod velmi 

důležité, především z důvodu zvýšení produkce kalů a také zpřísnění v posledních letech 

předpisů platných v této oblasti. 

V současnosti se mechanicky odvodněné kaly stále méně skladují, což je způsobeno 

přijetím legislativních opatření, která omezují skladování organických látek. Pokud je to 

jen možné, měly by se kaly po zpracování vracet do životního prostředí například 

prostřednictvím jejich využití v zemědělství, to však často není možné hlavně z důvodu 

vysoké koncentrace těžkých kovů (20). V předchozích letech byl během metanizace kalů 

kladen velký důraz především na snižování vlivu odpadů z biomasy na životní prostředí 

před jejich odstraněním. Nové projekty jsou zaváděny především za účelem využití 

metanového bioplynu jako zdroje obnovitelné energie z odpadu biomasy (29). 

Rozdíly v charakteristice odpadních vod a rozvoj čistíren odpadních vod staví před 

výrobou bioenergie z kalů nové výzvy, především v rozvojových zemích. V některých 

čistírnách odpadních vod je obsah organických látek v  kalech často nižší než 50 % a to 

z důvodu speciálních postupů zpracování, např. biologického odstraňování organických 

látek (24). Během po něm následujícího procesu anaerobní metanizace mají kaly s nízkým 

obsahem organických sloučenin obvykle nízký koeficient odstraňování organických látek a 

nízkou produkci bioplynu, což také příslušně snižuje výhodnost použití anaerobní 

metanizace (23). Omezuje to v čistírnách odpadních vod možnost využití tohoto typu 

anaerobní metanizace. Konvenční anaerobní metanizace kalů s nízkým obsahem pevných 

částic je omezená také v malých čistírnách odpadních vod z důvodu omezených prostředků 

a nesprávného plánování (42). Navíc v malých čistírnách odpadních vod, především 

v urbanizovaných oblastech, obyčejně není dostatek místa pro velké konvenční 

metanizační nádrže. Typické hodnoty dosahované během anaerobní metanizace kalů v 

mezofilních podmínkách jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Dosavadní snahy omezit náklady a nežádoucí důsledky produkce bioplynu, především 

z kalů, jsou stále nedostačující. V této situaci je jednou z možností zpracování odpadů 

v psychrofilních podmínkách, což významně snižuje náklady na proces a zároveň 

umožňuje získat velmi stabilní produkt a bioplyn vysoké kvality (117). Kromě toho snižuje 

emisi pachů a množství patogenů, čímž se vylepšuje zemědělská hodnota získaného 

stabilizátu díky jeho větší mineralizaci (91).  
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Parametr Jednotka Typické hodnoty 

Celkové procesní ukazatele 

Hydraulická retenční doba  dny 18-25 (23) 

Požadavek na objem  dm
3
/PEO cca 30 

Zatíženost organickým nákladem kg s.o./m
3
xd 0,8-1,6 

Zatížení objemu nádrže sušinou kg s. /m
3
xd 1,0-2,0 

Míchání Výměny/d
 

6-12 (10) 

Reakce pH 7-7,2 

Mastné kyseliny s krátkým řetězcem mg/dm
3
 <200 

Zásaditost mgCaCO3/dm
3
 4.000-5.000 

Primární kal – vysoce energetický a snadno rozložitelný 

Jednotkové množství g s./PEOxd 30-40 

Obsah sušiny g/dm
3
 20-60 

Jednotková produkce plynu dm
3
/kg

1
s.o.dod 400-600 

Jednotková produkce energie kWhel/kg
 
s.dod 0,9-1,4 

Přebytečný kal - čím vyšší stáří kalu, tím je kal méně kaloricky 

Jednotkové množství g s./PEOxd 30-45 

Obsah sušiny (po zahuštění) g/dm
3
 50-100 

Jednotková produkce plynu dm
3
/kg

 
s.o.dod 200-300 

Jednotková produkce energie kWhEl/kg
 
s.dod 0,4-0,7 

Kal smíšený surový (přebytečný a primární) 

Jednotkové množství dm
3
∙PEO

-1
xd 1,5 

Obsah sušiny surových kalů % 3-8 (5) 

Obsah organických látek v surovém kalu % s.org.hm. g s.o./PEOxd 70-80 

Jednotková produkce biokalu 
m

3
/kg

 
s.o.red 

dm
3
/PEO xd 

0,75-1,15 

15-25 

Výhřevnost bioplynu 
MJ/m

3
 

kWh/Nm
3
 

21-25 (23) 6-7 

Efektivita redukce 
% s. 

% s.o. 

30-35 

35-55 

Obsah metanu % 60-65 (63) 

Palivová hodnota surového kalu  MJ/kg
 
s. 15-25 (21) 

Výhřevnost stabilizovaného kalu MJ/kg
 
s. 8-15(11) 

dod. – organická sušina kalu dodaného do ZMN 

red. - organická sušina redukovaná metanizací 

 

Tabulka 2. Typické projektové hodnoty pro mezofilní anaerobní stabilizaci kalů 

z komunálních čistíren odpadních vod. 
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5.2.3. Psychrofilní metanizace  

 

V přírodě vzniká metan v širokém rozsahu teplot od 0 do až do 97°C. Mikroorganizmy 

rozkládají v anaerobních podmínkách organické látky na CH4 a CO2. Metanogeneza je 

velmi citlivá na teplotu, která ovlivňuje nejen aktivitu a strukturu mikrooganizmů, ale také 

výsledky ve změně cest rozkladu organické sušiny (30). V podstatě metanizace probíhá ve 

třech teplotních rozsazích: 45-60°C – termofilní rozsah; 20-40°C – mezofilní rozsah; pod 

20°C – psychrofilní rozklad (105). Proces je dobře prozkoumán v mezofilních a 

termofilních rozsazích, avšak metanizace za podmínek nízké teploty je dosud málo známa.  

Ve srovnání s metanizací v psychrofilních podmínkách je mezofilní a termofilní 

metanizace prospěšná díky dosahování vysokého stupně stabilizace odpadů, důkladnějšímu 

ničení virusových a bakteriálních patogenů a lepšímu odvodňování kalu po procesu (84). 

Přes uvedený přínos, slabá operativní stabilita (nestabilita roste spolu s růstem teploty 

probíhajícího procesu) prakticky znemožňuje široké používání této technologie metanizace 

(44). 

Existuje několik prací popisujících metanizaci v psychrofilních podmínkách v teplotě 

10-25°C. Metanizace v nízké teplotě je ekonomicky zajímavá strategie zpracování kalů, 

která zajišťuje významný užitek ve srovnání s konvenčními mezofilními (>20°C) a 

termofilními (>40°C) postupy, hlavně z důvodů vyšších výtěžků energie netto (81). Tato 

technologie byla úspěšně použitá v laboratorním měřítku ke zneškodnění širokého spektra 

kalů (17, 33, 46, 114, 127). Marchaim (89) si všiml, že provádění metanizace 

v podmínkách nízké teploty vyžaduje delší retenční dobu, se zvláštním zohledněním 

udržení nízkých koncentrací mastné kyseliny s krátkým řetězem. V oblastech s chladným 

podnebím, kde okolní teplota zůstává pod nulou, množství tepla potřebného k fungování 

reaktorů je vysoké, což může být důvodem toho, že celková energetická efektivita bude 

marginální nebo záporná. Činnost v teplotě okolí může, především v systémech 

fungujících v malém měřítku, zmírnit požadavek na energii. Pro dosažení stabilní produkce 

bioplynu je však vyžadovaná spolupráce mikroorganizmů přizpůsobených nízkým 

teplotám nebo psychrofilních organizmů (95).  

Mikroorganizmy rozkládající hmotu v nízkých teplotách to jsou hlavně psychrofily 

nebo psychrotoleranční bakterie s horní hranicí tolerance v rozsahu 30-35°C a s optimum, 

které je cca 20°C (122). Psychrofilní a psychrotoleranční baktérie patří ke kmenům 
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Methanosarcinaceae, Methanosaetaceae, Methamicrobiaceae a Methanobacteriaceae 

(52). Proces psychrofilní metanizace může probíhat také s účasti mezofilních 

mikroorganizmů, pokud budou vhodně adaptované na nízkou teplotu (94). Studie 

demonstrované v (72) s použitím kmene Methanococcoides burtonii ukazují, že 

aklimatizace bakterií má vliv na zvýšení metanogenní aktivity v psychrofilních 

podmínkách. Pokud je proces veden příslušným způsobem, lze získat 2 až 8 krát větší 

odstranění hmotnosti kalů ve srovnání s kontrolní skupinou v teplotním rozsahu od 4°C do 

15°C (99). Bylo však zjištěno, že enzymatická aktivita psychrofilních mikroorganizmů je 

mnohem vyšší než mikroorganizmů, které jsou adaptovány na tyto podmínky (33).  

Psychrofilní metanizace umožňuje snížit aktivitu metanogeneze a hydrolýzy 10 až 20 

krát ve srovnání s aktivitou při teplotě 35°C (115). Ovlivňuje to snížení sledovaného 

množství bioplynu, jehož produkce klesá lineárně spolu s poklesem teploty (45). Průběh 

procesu za takových podmínek vyžaduje zvýšení biomasy v reaktoru příslušně 10 až 20 

krát nebo činnost po delší dobu retence kalů a hydraulickém zastavení za účelem dosažení 

stejné účinnosti při odstraňování organických sloučenin jako při teplotě 35°C (115). 

Množství bioplynu produkovaného z odpadních vod v Polsku je hodnoceno na cca 20 

milionů m
3
 (60), a množství bioplynu, které lze získat z jednoho metru krychlového kalů 

s obsahem cca 4% s. je hodnocené na 10 do 20 m
3
, obsahujícího cca 60 % metanu (83). 

Teplota ovlivňuje rychlost a cestu toku uhlíku během metanogenezy, ovlivněním 

aktivity jednotlivých skupin mikroorganizmů a jejich struktury (51). Obyčejně dvě třetiny 

metanu jsou vytvořeny s použitím octanu (35). V přirozeném prostředí s nízkou teplotou je 

acetoklastická metanogeneza široce popisována jako dominující metanogenní cesta (47). 

Zvýšená tvorba octanu díky zvýšení homoacetogenní aktivity může tento jev vysvětlovat 

v prostředí s nízkou teplotou (120). Bylo také prokázáno, že hydrogenotrofická 

metanogeneza hraje důležitou úlohu v zimních pevninných sídlech (59).  

Naznačuje se, že předpokládaný růst teplot na Zemi způsobuje významný růst emisí 

metanu ze studených biomů (49). Jelikož metan je silný skleníkový plyn, jeho zvýšená 

emise pravděpodobně zrychlí další změny klimatu (97).  
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5.2.4. Využívání procesu metanizace pro produkci energie 

 

McKendry (2002) si všímá, že podíl biomasy ve světovém zásobování energií je od 10 

do 14 %. Jiné výzkumy si všímají toho, že bioenergie bude tvořit do 10 % budoucích 

dodávek energie (64), při čemž se očekává, že podíl bioplynu v celkové bilanci energie 

dodané z obnovitelných zdrojů bude do 25 % (58). Energie pocházející ze spalování 

bioplynu bude v budoucnosti zvlášť důležitá v regionech chudých na jiné zdroje energie 

(12). Zásadní převahou bioplynu je, na rozdíl do slunečné a větrné energie, jeho 

kontinuální způsob vytváření, díky čemu jej lze využívat k základnímu napájení. 

Anaerobní metanizace umožňuje zároveň získávat energii a živiny. Anaerobní 

metanizace organických látek způsobuje produkci bioplynu, který lze využívat jako zdroj 

paliva, a po procesu zůstává mineralizovaná organická látka (pometanizační) může být ze 

zemědělského hlediska hodnotným hnojivem (90). Tento postup umožňuje likvidaci 

obtížných organických odpadů, jako jsou odpady na jatkách, čistírenské kaly nebo 

pivovarské mláto, které rychle zahnívají a jsou zdrojem nepříjemných pachů (108). 

Poslední výzkumy ukazují, že bioplyn vznikající v procesu anaerobní metanizace má 

významnou převahu nad jinými formami bioenergie, jelikož to je technologie šetřící 

energií a přátelská k životnímu prostředí. Ve srovnání s fosilními palivy umožňuje 

technologie anaerobní metanizace redukovat emise skleníkových plynů prostřednictvím 

dostupných lokálních zdrojů (1). 

Bioplyn může mít řadu využití jak v závodě, tak i mimo něj. Surový bioplyn má nízkou 

energetickou hodnotu pouze cca 22,3 MJ/m
3
 a má také vysoce korozní povahu (vzhledem 

k přítomnosti H2S a vody). Omezuje to významně jeho využití mimo závod (76), z toho 

důvodu čištění surového bioplynu na biometan se zdá atraktivní alternativou, jelikož 

významně zvyšuje jeho kalorickou hodnotu na cca 36,2 MJ/m
3
, a snižuje nepříznivé vlivy 

na instalace, na spalování nebo přenos paliva (107). Čištění plynu v případě výroby tepelné 

energie spočívá pouze v odstranění síry a jiných znečištění škodlivých pro činnost zařízení. 

Při zavádění bioplynu do sítě nebo použití jako paliva do automobilů je nezbytné také 

odstranění CO2, který tvoří energetický balast (112). Takto očištěný plyn má přibližně 

vlastností jako zemní plyn (tabulka 3). 

V dnešní době většina bioplynárenských závodů využívá bioplyn ke spalování 

v závodních teplárnách, což může být neefektivní, pokud vytvářené teplo nemůže být 
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využívané. V této souvislosti elektrická účinnost je menší než 40 % (41). Stejně často se 

bioplyn používá v kogeneračních jednotkách vytvářejících teplo a elektřinu (CHP). 

V takovém případě jsou energie a teplo také určeny k vnitřnímu použití v závodě. Bioplyn 

může být také, po předchozím očištění, zavedený přímo do plynárenské sítě, může se stát 

surovinou pro chemický průmysl nebo pro využití jako palivo.  

Vzhledem k vysokému obsahu energie se biometan může prodávat mimo výrobní závod 

pro průmyslové nebo individuální uživatelé. Biometan lze dodávat do sítě zemního plynu 

nebo jako palivo pro vozidla, což způsobuje redukci spotřeby fosilních paliv o minimálně 

30 % (107). Na rozdíl od tepelných elektráren je v těchto závodech dodávka biometanu do 

síti zemního plynu a pozdější využívání plynu v kombinovaných teplárenských a 

energetických cyklech více účinné, protože vytvářené teplo využívají zákazníci 

spotřebovávající velké množství tepelné energie. Existuje však několik problémů 

spojených s komercializací bioplynu, ke kterým patří nízký obsah energie na jednotku 

objemu a malé jednotkové množství výroby bioplynu (107). Za účelem komercializace 

biometanu je důležité, aby jeho složení byl blízké zemnímu plynu, což usnadní jeho využití 

v konvenčních zařízeních. Za tímto účelem je třeba také zvýšit koncentraci metanu v 

biometanu a odstranit znečištění. Dále vyžaduje také kompresi plynu za účelem získání co 

nejvyššího tlaku (13). 

Je však třeba zdůraznit, že produktivita bioplynu je velmi různá a vnitřní požadavky na 

elektrickou energii a teplo mohou stanovit 30 % vyrobené elektrické a tepelné energie (14). 

 

Složka Jednotka Bioplyn Biometan Zemní plyn 

CH4 

% obj. 

45-70 94-99 93-98 

CO2 25-40 0,1-4 1 

N2 <3 <3 1 

O2 <2 <1 - 

H2 stopy stopy - 

H2S ppm >10 >10 - 

NH3 ppm stopy stopy - 

Etan 

% obj. 

- - <3 

Propan - - <2 

Siloxany stopy - - 

 

Tabulka 3. Srovnání složení bioplynu, biometanu a zemního plynu (80) 
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Biometan lze používat jak k výrobě energie, tak jako surovinu pro chemický průmysl 

(108). Pro použití bioplynu pro komerční účely se musí nejdřív transformovat na biometan, 

to znamená zvýšit koncentraci metanu, odstranit CO2, H2S, siloxany apod. a zvýšit tlak za 

účelem vtlačování do plynárenské sítě. Všechny procesy jsou nákladné a zpochybňují 

ekonomický smysl takové činnosti, protože se biometan stává dražší než zemní plyn. 

Mnohem levnější je spalování na místě vzniku bioplynu v kogeneračních výrobních 

jednotkách, které vyrábějí jak elektřinu, tak teplo, a následně případný prodej této energie 

vnějším odběratelům. Spalování bioplynu v  připravených speciálně k tomuto účelu 

kogeneračních jednotkách je levnější, jelikož nevyžaduje zvyšování koncentrace metanu 

ani odstranění CO2. V některých technologiích se však vyžaduje odstranění H2S nebo 

siloxanů ale ne v takové míře, jako je to při výrobě biometanu.  

 

5.3. Proces kompostování 

 

Proces kompostování to je technika zpracování odpadů spočívající v jejich aerobním 

rozkladu a stabilizaci. Proces by měl probíhat za takových podmínek, které umožňují 

rozvoj termofilních teplot v důsledku biologicky vytvořeného tepla. Cílem procesu je 

vytvoření koncového produktu, který je stabilní, bez patogenů a semen rostlin (plevelů) a 

lze jej výhodně vyžívat např. jako hnojivo do půdy nebo jako organické hnojivo (57). 

Vadou aerobního rozkladu je to, že některé organické látky nelze v tomto procesu účinně 

rozložit. Tyto biologicky neaktivní složky, tvořené především nerozpustnými materiály, 

mohou znamenat do 70 % chemické potřeby kyslík (96). 

Rozklad odpadů závisí na mnoha faktorech, které ovlivňují růst a aktivitu 

mikroorganismů, jako je vlhkost, pH, teplota, obsah živin (63). Kvalita koncového 

produktu do značné míry závisí na způsobu přípravy počáteční směsi a řízení reakcí 

probíhajících během kompostovacího zpracování. Proces kompostování zahrnuje dvě 

hlavní fáze. První, nazývaná „aktivní fáze“, během níž probíhají hlavně reakce rozkladu: 

rozpuštěný organický materiál je využívaný mikroorganizmy jako zdroj uhlíku a energie 

pro jejich metabolismus. Během druhé fáze procesu kompostování, nazývané „fáze zrání“, 

se syntetizují organické makromolekuly, jako jsou humusové látky. Tyto reakce, opírající 

se na mnohých biologických, tepelných a fyzikálně-chemických jevech, zahrnují spotřebu 

kyslíku, a také vznik tepla, vody a oxidu uhličitého (129).  
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Během procesu biologického rozkladu za aerobních podmínek je organická frakce 

obsažená v odpadech využívaná mikroorganizmy odebírajícími kyslík jako zdroj energie a 

živin (obr. 2). Část uhlíku zůstává v buňkách mikroorganizmů jako součást jejich struktury 

a zbytek se v podobě oxidu uhličitého uvolňuje do ovzduší. Bílkoviny, tuky a sacharidy 

jsou během procesu kompostování podrobené hydrolýze. Produkty hydrolýzy, jako jsou 

monosacharidy ze sacharidů, peptidy a aminokyseliny z bílkovin a fenolové sloučeniny 

z aromatických složek buněčných membrán, se částečně mění na organické kyseliny 

(kyselina octová, kyselina máselna, kyselina valerová, kyselina propionová) a oxid 

uhličitý. V aerobních podmínkách dochází při tom ke značné redukci množství uhlíku. 

V další části procesu je generovaná biomasa mikroorganizmů, CO2 a voda a vzniká - 

v závislosti na úrovni pH a obsahu dusíku - amoniak nebo amoniakální iont. Během 

dalšího postupu kompostování, za podmínek příslušného množství kyslíku a při správných 

teplotách, amonný iont oxiduje a prostřednictvím dusitanového iontu přechází na 

dusičnanový iont (103).  

Vznikající během procesu mineralizace humus se skládá z  fulvonových kyselin, 

huminových kyselin a huminů. Jsou v něm také bohatě zastoupeny minerální sloučeniny, 

jako jsou ionty NO
3-

, PO4
3-

, SO4
2-

, HPO4
2-

, K
+
, Ca

2+
 a jiné. Předpokládá se, že u cca 3/4 do 

4/5 organických látek dochází k procesu mineralizace, ostatní jsou transformovány na 

humusové sloučeniny. Během kompostování se také uvolňuje energie, z níž je cca 50-60 % 

využito mikroorganizmy při syntetizaci ATP; zbytek se ztrácí v podobě tepla (125). Proces 

kompostování je možné znázornit s použitím následující rovnice (111): 

CaHbOcNdSe + O2 + P + N → H2O + CO2 + NH3 + teplo + kompost (humus + minerální sloučeniny) 

(1), kde organické sloučeniny jsou stanoveny jako sloučenina skládající se z uhlíku, vodíku, 

kyslíku, dusíku a síry CaHbOcNdSe.  
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Obrázek 2. Všeobecné schéma procesu kompostování (48) 

 

V kontextu globálního oteplování kompostování na jedné straně přispívá k emisím, ale 

na druhé straně také umožňuje se jim vyhnout. Skleníkové plyny se uvolňují 

z kompostárny z důvodu rozkladu organické sušiny a z důvodu spotřeby energie těžkými 

stroji používanými k překopávání odpadů nebo k jejich provzdušňování a řízení. Použití 

kompostu ke hnojení půdy je prospěšné ze dvou hledisek: vyhneme se používání 

anorganických hnojiv a navíc vrátíme uhlík zpět do oběhu. Kompost může také zastoupit 

rašelinu při výrobě růstových substrátů, čímž se vyhneme emisím vyskytujícím se během 

extrakce rašeliny a následné mineralizace v aerobních podmínkách (22). 
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5.3.1. Systémy kompostování odpadů 

 

Z technologického hlediska je proces kompostování rozdělený do dvou fází: fáze 

intenzivního kompostování (primární kompostování) a fáze zrání kompostu. Primární 

kompostování je první etapa procesu, který má připravit čerstvé odpady na druhou etapu – 

fázi zrání. Surovina určená ke primárnímu kompostování je za účelem zvýšení její plochy 

nejčastěji dodatečně rozdrcena (87). Zavedení dvou etap procesu umožňuje zrychlení té 

části kompostování, při které vzniká nejvíce pachů (první týdny procesu), kdy je rozklad 

organických látek nejvíce intenzivní (73). 

Systémy kompostování můžeme rozdělit na statické a dynamické. Statický systém má 

mnohé předností z hlediska zjednodušené technologie procesu, nákladů, hygienizace a 

kvality kompostu a problémů s emisí, při čemž hlavní přednosti dynamické metody je 

snadné řízení procesu. Dynamické systémy jsou nejčastěji používány v první fázi 

kompostování, v důsledku čeho lze určité etapy procesu spustit rychleji a také rychleji 

provést. Jsou pro ně typická různá řešení, která zahrnují aktivní dodávání vzduchu do 

krechtu, např. kompostovací bedny, kde se dodává vzduch do hmoty odpadů 

prostřednictvím jejich míchání a umělého provzdušňování, v kompostovacích reaktorech 

se pak bočními otvory nasává vzduch v důsledku přirozeného tahu nebo probíhá 

provzdušňování umělým způsobem (obr. 3). Avšak hlavní cíl, neboli optimálně řízený 

dynamický jednoetapový proces, s krátkou, měřenou ve dnech dobou kompostování, 

vedoucí ke vzniku zralého kompostu, doposud ještě nebyl dosažen v žádném ze známých 

systému (21).  

Pro získání zralého kompostu je třeba materiál pocházející z fáze primárního 

kompostování podrobit druhé fázi, která často probíhá statickou metodou, nejčastěji 

v krechtech (hromadách), což je nejjednodušší a zároveň nejlevnější způsob 

kompostování. Je pro ni typická nízká pracnost a malé technické požadavky, ale má ze 

všech používaných způsobu kompostování největší požadavky na čas. Původně se zrání 

kompostu provádělo v krechtech s trojúhelníkovým průřezem, dnes se nejčastěji používají 

pohyblivé hromady s lichoběžníkovým průřezem, ve kterých kompostování probíhá rychle 

a krecht zabírá mnohem méně místa. Během kompostování ve statických hromadách se 

kyslík dodává dovnitř krechtu molekulární difuzi a konvekcí vzduchu (57, 87). 
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Obrázek 3. Metody kompostování vlastní zpracování na základě (21) 

 

Aerobní rozklad nebo kompostování lze provádět v reaktorech, kontejnerech, na 

hromadách nebo v krechtech, pokud je zajištěno příslušné množství kyslíku. Pro udržení 

aerobních podmínek je nutné buď vytvoření krechtu s příslušnou pórovitosti nebo 

přidávání kyslíku překopáváním nebo provzdušňováním krechtu. Obsah vzduchu a jeho 

distribuce kompostujícím podkladem mají velký vliv na účinnost kompostování. Dodávání 

kyslíku ovlivňuje aktivitu mikroorganizmů, odstraňování oxidu uhličitého, amoniaku a 

nadbytečné vlhkosti, a také brání nadměrnému přehřívání (61). Doba nezbytná pro 

dosažení kompostové zralosti je klíčovým parametrem při projektování zařízení na 

kompostování tuhých odpadů. Proměnlivost doby držení kompostu a rychlosti rozkladu je 

částečně ovlivněná proměnlivostí systémů a zařízení používaných ke kompostování tuhých 

odpadů, především technologie provzdušňování. Mezi použitými technologiemi 

rozlišujeme aktivní provzdušňování, překopávání krechtů, a také jejich kombinace (71). 

Stále častěji se ve statických krechtech využívají provzdušňovací systémy pasivního a 

vynuceného provzdušňování nebo jejich kombinace. Při aktivním provzdušňování je 

klíčovým parametrem procesu rychlost provzdušňování. Obyčejně v rané fázi 

kompostování je procesní teplo odstraňované vysokým stupněm provzdušnění za účelem 

získání teploty řádu 60-65°C. Z druhé strany ve fázi zrání je nízký stupeň aerace nutný pro 

minimalizaci tepelných ztrát a udržení termofilních teplot za účelem zrychlení rozkládání 
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organických látek a pro účinné ničení patogenů. Vliv rychlosti provzdušňování na 

rozložení teplot v krechtu, rychlost rozkladu organických odpadů a jiné parametry 

kompostovací hmoty závisí ve velké míře na době, umístění kanálů nebo 

provzdušňovacích trubek v kompostované hmotě a na okolních podmínkách (15). 

Z hlediska vhodnosti použití hotového kompostu je důležité, aby teplota po dobu 

minimálně několik dní překračovala 55°C, což způsobuje zneškodnění patogenů a semen 

plevele, pro zajištění bezpečného koncového produktu. Pro dosažené zvýšené teploty je 

třeba, aby byl kompost vhodně izolovaný a vlhký. Při provzdušňovaném kompostu je 

čerstvý vzduch (tedy potřebný kyslík) přiváděn do celé směsi materiálů s použitím 

libovolného vhodného mechanizmu. Vzduch stimuluje mikroorganizmy, které již jsou ve 

směsi, a jejich vedlejším produktem je teplo. Ve správně fungujícím systému 

kompostování jsou teploty krechtu dostatečné pro stabilizaci suroviny a za podmínek 

bohatých na kyslík v jádru krechtu odstraňují pachy (48). Poslední experimentální 

výzkumy vlivu stálého a přerušovaného provzdušňování na emise NH3 a generování 

nepříjemných pachů během kompostování ukázaly, že růst emisí NH3 byl silně korelovaný 

s celkovým průtokem vzduchu, nezávisle na režimu práce větráku (37). Výsledky ukazují 

také, že emise nepříjemných pachů by byly sníženy, kdyby byl při zachování aerobních 

podmínek snížený průtok vzduchu. 

Snížení průtoku vzduchu může však vést k vyšším teplotám v kompostu, nižším 

koncentracím kyslíku a snížené rychlosti rozkladu. Bylo zjištěno, že zvýšení teploty 

snižuje náklady větráku, protože dochází k tomu, že se samotný proces reguluje, pokud 

teplota zůstává nad optimum (68). Jak upozorňuje (74), zpracování zelených odpadů 

s nuceným provzdušňováním stojí v Polsku kolem 39 EUR za tunu zpracovaných odpadů. 

Obrovská část nákladů zahrnuje nákup motorové nafty do strojů a do vozidel využívaných 

při hospodaření s odpady anebo náklady na spotřebu energie provzdušňovacími zařízeními 

- větráky). Proto také, jak si všimli (68), volba větráků pro práci při teplotách nad 

optimální úrovní, jako je 65-70°C, a činnost v režimu zapínání/vypínání, když teplota 

poklesne pod optimum, může významně snížit stálé i proměnlivé náklady na používání 

větráku jakož i na práci kompostárny (68). 

Bez ohledu na to, zda provzdušňování probíhá pasivně, nebo aktivně, důležitou roli 

v procesu kompostování sehrává vzduchový prostor. Jelikož není dostupný veškerý vzduch 

obsažený v kompostovaném materiálu, je nejdůležitějším termínem spojeným s 
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vzduchovým prostorem pojem volného vzduchového prostoru (TAS). Poréznost je mírou 

celkového objemu pórů a zahrnuje rovněž prázdné prostory vyplněné vodou (nedostupný 

vzduchový prostor - UAS) a vzduchem (dostupný vzduchový prostor – FAS) (126). 

S ohledem na uvedené byl vzduchový prostor v objemu kompostovaného krechtu 

schematicky znázorněn na obrázku 4. Vzduchová poréznost ovlivňuje nejen vzdušnou 

propustnost, ale také determinuje dopravu kyslíku a odvádění vody a tepla z krechtu. 

 

 

Obrázek 4. Grafická prezentace poměru mezi objemy složek v kompostovaném materiálu 

TAS -  celkový vzduchový prostor, UAS - nedostupný vzduchový prostor, FAS - dostupný 

vzduchový prostor (6) 

 

5.3.2. Vliv parametrů procesu kompostování na emise skleníkových plynů  

 

Jak v případě kompostování probíhajícího v závodech na zpracování biologických 

odpadů, tak v zahradách rodinných domů, je znatelné působení procesu na prostředí, 

v rámci něhož jsou jedním z nejdůležitějších aspektů emise skleníkových plynů (34). 

Hlavními plyny vytvářenými během biologické degradace organické hmoty jsou metan, 

oxid uhličitý, vodík. Často vznikají také další plyny, jako jsou sloučeniny dusíku, 

organické kyseliny s krátkým řetězcem, oxid uhelnatý a sulfan (53). Emise skleníkových 

plynů je silně závislá na surovinách použitých v procesu. Pro tok odpadů s velkým 

obsahem organického uhlíku je typické jeho vyšší uvolňování a ty odpady, které mají 

malou rychlost rozkladu, vyžadují delší dobu kompostování, což zároveň způsobuje delší 
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dobu emisí, avšak s menší intenzitou (85). Vysoká koncentrace plynu v pórech materiálu 

ukazuje, že kdyby neproběhla jejich mikrobiologická degradace před uvolněním do 

ovzduší (mj. prostřednictvím oxidace nebo redukce), byly by pro životní prostředí mnohem 

větší hrozbou.  

Množství skleníkových plynů uvolňovaných do prostředí je důležité z hlediska rozvoje 

technologie kompostování a zlepšení emisních modelů. Zvýšená dostupnost množstevních 

údajů týkajících se emisí skleníkových plynů z kompostárny může zlepšit srovnatelnost, 

souvislost a přesnost údajů o emisích nahlášených ve státních a mezinárodních databázích 

(8). Měření vedená v poslední době ukazují, že proces kompostování přispívá k výrobě od 

0,03 do 8,0 kg CH4∙t
-1

 odpadů, což dává průměrně emisí 200 kg ekvivalentu CO2∙ t
-1

 

odpadů (2). 

Emise CH4 zjišťujeme hlavně na počátku procesu kompostování (28), zatímco např. 

N2O se může uvolňovat na různých etapách procesu. Některé výzkumy ukazují, že nejvyšší 

emise N2O jsou vytvářeny na počátku procesu, zatímco jiné výzkumy potvrzují, že je 

vzniká hlavně v obdobích mezofilních teplot a dozrávání (54). Takové výsledky jsou 

pravděpodobně způsobeny různorodostí materiálů využívaných ke kompostování, různými 

kompostovacími systémy, měřícími parametry a klimatickými podmínkami, za jakých byly 

experimenty prováděny. Beck-Friis a další (2000) korelovali emise N2O s velikosti krechtu 

ve skutečných podmínkách. Všiml si vyšší emise plynů v krechtech, s málo porézním 

materiálem a delší dobou kompostování. Koncentrace plynů v době provádění výzkumu 

velmi kolísaly, avšak nejvyšší koncentrace plynů N2O a CH4 byly zjištěny na největším 

krechtu. Všiml si také, že spolu s hloubkou klesá v hromadě obsah kyslíku a rostou emise 

CO2 a CH4. Ve větších krechtech byla zjištěna existence jak aerobních, tak anaerobních 

procesů, což nebylo zjištěno v nejmenší hromadě.   

Emise skleníkových plynů z vznikajících v procesu kompostování silně závisí na druhu 

odpadu a jeho vlastnostech. Odpady s nízkým poměrem C/N a vysokým obsahem vlhkosti 

mají obrovský potenciál generování plynů jak v době jejich skladování, tak během procesu 

kompostování (118). Také (7) jako doporučení pro minimalizaci emisí skleníkových plynů 

v průběhu kompostování, uvedl hodnotu C/N vyšší než 25 a vysoký podíl strukturálních 

materiálů např. slámy, a zajištění optimální vlhkosti. Dále bylo zjištěno, že odpady 

s nízkým obsahem živin, nízkou porézností a velkým podílem těžce biodegradovatelné 

frakce mohou brzdit správný průběh procesu a zvyšovat emise skleníkových plynů. Proto 
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pro zajištění optimálních podmínek procesu a minimalizaci negativních vlivů na proces je 

důležité vhodné zvolení a namíchání odpadů, za účelem vytvoření materiálu co nejvíce 

optimálního pro rozvoj mikroorganizmů (118). 

Vznik anaerobních podmínek v krechtu odpadů vede ke zvýšení množství metanu a 

opoždění zrání kompostu, z toho důvodu je vhodné provzdušnění hromady jedním 

z hlavních parametrů, které mají vliv na emise skleníkových plynů (65). Na druhé straně 

nadměrné provzdušnění může zvýšit migraci plynů ze středu krechtu ven, v důsledku 

rostoucích ztrát tepla a vlhkosti. Proto vhodné zvolení tohoto parametru je neobvykle 

důležité při určování průtoku nežádoucích emisí (123). Dosavadní výzkumy se 

koncentrovaly na vliv použitého systému provzdušňování na výrobu metanu a oxidu 

dusného. (131) a (128) zjistili nižší produkci CH4 a N2O v krechtech se systémem 

překopávání než v systémech pasivního provzdušňování. Emise těchto škodlivých plynů 

lze ještě více snížit volbou dynamického provzdušňování (vynuceného) (55). Na druhé 

straně bylo ukázáno, že i velmi dobře provzdušněné odpady stále mohou být zdrojem emisí 

CH4 (32). 
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6. Přehled experimentální části 

Cílem této práce je prokázat možnost intensifikace procesů rozkladu organických látek 

v metanizačních nádržích čistírny odpadních vod prostřednictvím přidávání kultur 

mikroorganizmů mikrobiologického přípravku a inovační způsob transformace 

organického materiálu, kterým je směs kalů z komunálních odpadních vod s odpadní 

trávou, listím a větvemi, v nestandardním procesu kompostování na organické hnojivo. 

Mikrobiologický přípravek je dostupný na trhu komerční produkt, v němž jsou zastoupeny 

bakterie a další mikroorganismy a enzymy. Jeho přesné složení není známo, jelikož to je 

výrobní tajemství producenta, název přípravku je OFC MIX ENZYMES vyrobené 

společností BIOARMOR, Zl de la Gare. V souladu s pokyny výrobce je třeba použit na 1 

tunu zelených odpadů určeného ke kompostování 20 ml přípravku, a na jeden m
3
 surového 

kalu určeného k metanizaci je třeba použit 5 ml přípravku. Během výzkumu bylo 

přidáváno průměrně 8 ml přípravku na 1 m
3
 surového kalu a 20 ml přípravku na 1 tunu 

zelených odpadů. 

Kaly pocházející z činnosti čistírny odpadních vod „Boguszowice” jsou 

spolufermentovány při průměrné teplotě 12°C spolu s potravinářskými odpady, odpadními 

tuky, syrovátkou a kaly z menších čistíren. Za účelem intenzifikace procesu metanizace 

a hygienizace kalů byl použitý mikrobiologický přípravek. Během primárních zkoušek 

byly získány výsledky potvrzující intenzifikaci procesu metanizace a získání středního 

stupně mineralizace na úrovni od 50 % do 55 % sušiny organické, což je výsledek lepší o 

cca 5 % než dříve získané výsledky bez použití přípravku. Byly provedeny také zkoušky 

vznikajícího bioplynu z hlediska jeho množství a kvality. Bioplyn obsahoval průměrně 67 

% metanu a získané množství v přepočtu na jeden kg organické sušiny surového kalu bylo 

velmi blízké množství bioplynu vznikajícího z mezofilních procesů vedených 

v uzavřených metanizačních nádržích. Nečekaným, ale velice žádoucím efektem bylo 

významné snížení pachové obtížnosti stabilizovaných kalů. Předběžně lze tento efekt 

přisoudit lepší stabilizaci kalů a zkrácení fáze metanizace, během které vzniká sulfan.  

Proces psychrofilní metanizace je v současnosti v čistírnách odpadních vod málo rozšířený, 

jelikož se zde na prvním místě využívá mezofilní metanizace. Díky příslušnému očkování 

mikroorganizmy lze dosáhnout při produkci bioplynu a rozkladu organické sušiny v 

psychrofilní a mezofilní metanizaci srovnatelné výsledky. Samozřejmě reakční doba 

metanizace kalů během „studené“ metanizace musí být 3 až 4krát delší ve srovnání 
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s mezofilní metanizací, ale můžeme získat významné úspory jak tepelné, tak elektrické 

energie, protože nemusíme zahřívat kaly na požadovanou teplotu. Další předností 

přidávání přípravku je snižování hmoty vznikajících kalů, při čemž samotný vznikající kal 

je lépe stabilizovaný a mnohem lépe se odvodňuje.  

Vznikající čistírenský kal je po odvodnění dopravován do podnikové kompostárny, kde je 

míchán se zelenými bioodpady, hlavně s trávou. Posekaná tráva se dodává ke 

kompostování, když už v ní započaly fermentační procesy. Zastoupení fermentačních 

procesů kompostováním procesů je velmi těžké, vyžaduje dlouhodobé provzdušňování 

materiálu, spotřebovává mnoho energie a obtěžuje pachem. Pro dosažení efektu 

kompostování u shnilé trávy s rozdrcenými větvemi a s kaly by bylo třeba provzdušňovat 

krechty kontinuálním způsobem. Standardní proces kompostování vyžaduje provzdušnění 

směsi odpadů překopáváním nebo vtlačováním vzduchu, ale tento proces vyžaduje, aby 

jednotlivé komponenty byly vhodné kvality. Když už dodaná tráva začala hnít, způsobuje 

technologické problémy a značnou pachovou obtížnost. Doporučovaný způsob spočívá 

v smíchání odpadní trávy se stabilizovaným čistírenským kalem a v přidání 

mikrobiologického přípravku, který způsobuje zastoupení fermentačních procesů aerobním 

a anaerobním rozkladem. Následuje etapa rozkladu směsi, se kterou se v jiných 

technologiích nesetkáváme. Z namíchaného materiálu je vytvořen krecht s průřezem 

lichoběžníku, se šířkou základny 20 metrů a výškou 2,5 metru. Dvakrát během 24 hodin je 

na krecht rozprašován mikrobiologický přípravek za účelem naočkování procesu rozkladu 

v novém materiálu a udržení procesu ve starším materiálu. Po skončení procesu rozkladu, 

který trvá od 2 do 4 měsíců, je směs trávy, kalů a větví rozdrcena. Následně se směs ukládá 

na kompostovací krechty. Provzdušňování krechtů je realizováno prostřednictvím jejich 

cyklického překopávání. Horká fáze trvá od několika dnů do dvou týdnů, někdy se však 

stává, že se vůbec nevyskytne. Po této době se krechty rozeberou a kompost se ukládá na 

jednu hromadu, způsobuje to přirozené vysoušení kompostu. Ponechává se k dozrání po 

dobu od 3 do 6 měsíců, a zralý hotový kompost se prosívá a překopává za účelem prodeje. 

Popsaná technologie vede ke snížení finančních nákladů hlavně spojených 

s provzdušňováním, ale nejdůležitějším argumentem pro uvedenou technologii je možnost 

kompostovat trávu, ve které již začaly fermentační procesy. Nejčastěji se stýkáme 

s kompostárnami čistírenských kalů, kde se kompostují kaly společně se slámou, senem 

nebo jiným, k tomuto určeným materiálem, který není nahnilý. Z toho důvodu lze proces 
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kompostování zahájit bez přerušení. Předmětná vsázka je však nákladná a odpadní tráva, 

listí nebo větve jsou přijímány sběrnou za poplatek. 

 

7. Metodika 

7.1. Charakteristika technologie zpracování odpadů 

7.1.1. Charakteristika technologie čištění odpadních vod 

 

Výzkum byl proveden v čistírně odpadních vod „BOGUSZOWICE“, což je objekt, 

který využívá technologii aktivovaného kalu, na jehož území se nachází kompostárna a 

metanizační zaříyení. Odpadní vody protékající kolektorem Ø 400 z města Żory a 

kolektorem Ø 800 z města Rybnik se stékají do sběrné studny SK 1 a následně jsou vedeny 

otevřeným kanálem na mechanické česle. Po čištění na česlích a horizontálním lapáku 

písku jsou odpadní vody vedeny do jímky hlavní čerpací stanice a jsou přečerpávány do 

primárních sedimentačních nádrží. Primární sedimentační nádrže s horizontálním 

průtokem jsou posledním stupněm mechanického čištění. Mechanicky očištěné odpadní 

vody následně prochází dalším procesem biologického čištění. Odpadní vody jsou 

odváděné otevřeným korytem do defosfatační nádrže, kde jsou míchány s recirkulovaným 

aktivovaným kalem. Odpadní vody s aktivním kalem jsou dále gravitačně odváděny na 

denitrifikaci a následně do nitrifikačních nádrží, kde se s použitím povrchových aerátorů 

provzdušňují a míchají. Aktivovaný kal se s použitím vnitřní recirkulace vrací 

z nitrifikační do denitrifikační. Po procesu čištění aktivovaným kalem tečou odpadní vody 

otevřeným korytem gravitačně z nitrifikačních do sekundárních sedimentačních nádrží. 

Aktivní kal je z sedimentačních nádrží odváděn do jímky čerpací stanice a dále 

recirkulovaný do defosfatační nádrže s použitím čerpadel v závislosti na potřebách od 60 

% do 120 %. Vyčištěné odpadní vody ze sekundárních sedimentačních nádrží odtékají 

měřícím korytem do recipientu. Kaly ze primárních sedimentačních nádrží a přebytečný 

kal jsou odváděný do jímky čerpací stanice kalů a následně do metanizačních nádrží 

(OMN). Z OMN je stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod směrovaný na 

odvodňovací stanici a po odvodnění do závodní kompostárny. Stabilizovaný kal 

z komunálních odpadních vod spolu se zelenými bioodpady jsou kompostovány a vyrábí se 

z nich organické hnojivo, které má schválení k uvedení na trh s názvem „BEST-TERRA“. 

Čistírna odpadních vod se skládá z následujících objektů: 
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 Mechanická část čistírny: 

o mechanické česle typ KMP/900-1-1600, 

o mechanické stupňové česle typ GZ-E/400/6, 

o horizontální lapač písku spolu se shrnovačem 2 ks., 

o přítok dovážených odpadních vod, 

o čerpací stanice surových odpadních vod, recirkulovaných kalů, drenážních 

vod, technologických vod a přebytečného kalu, 

o primárních sedimentační nádrž 2 ks., 

 Biologická část čistírny: 

o defosfatační nádrž – 1 ks., 

o denitrifikační nádrže – 3 ks., 

o nitrifikační nádrže – 3 ks., 

o zařízení dávkování Fe2(SO4)3 včetně nádrže, 

o sekundární sedimentační nádrže – 2 ks., 

o měřící žlab, situované na výstupu čistírny odpadních vod, 

 Kalové hospodářství čistírny: 

o čerpací stanice primárního kalu, stabilizovaného, zahuštěného spolu se 

zařízením na zahušťování kalů, 

o stanice odvodňování kalů vybavené dvěma pásovými lisy, 

o hala příjmu odpadů k stabilizaci vybavená zařízeními na rozmělňování a 

hydrataci odpadů, 

o místo výtoku kapalných odpadů, 

o otevřené oddělené metanizační nádrže – 2 ks. 

V roce 2017 do čistírny vteklo průměrně 3270 m
3
∙den

-1
 komunálních odpadních vod, 

což dává v přepočtu 22879 populačního ekvivalentu. Průměrné hodnoty znečištění 

v surových a vyčištěných odpadních vodách jsou uvedeny v tabulce 4. Technologie čištění 

odpadních vod použitá v čistírně zajistí velmi vysoké stupně redukce všech zkoumaných 

parametrů, veškeré ukazatelé byly sníženy o minimálně 90 %. 
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Parametr Jednotka 
Surové odpadní 

vody 

Vyčištěná odpadní 

vody 
% redukce 

BSK5 mgO2∙dm
-3

 420 7,53 98,2 

CHSK mgO2∙dm
-3

 1321 49,5 96,3 

Celková suspenze mg∙dm
-3

 694 11,8 98,3 

Celkový dusík mgN∙dm
-3

 122 11,8 90,3 

Celkový fosfor mgP∙dm
-3

 20,8 0,83 96,0 

 

Tabulka 4. Průměrné hodnoty znečištění v surových a čištěných odpadních vodách 

v čistírně odpadních vod „Boguszowice“ 

 

7.1.2. Charakteristika technologie stabilizace čistírenských kalů 

 

V čistírně odpadních vod „Boguszowice“ vzniká primární kal a přebytečný kal, které 

jsou spolu s odpady stabilizovány v procesu psychrofilní metanizace ve dvou otevřených 

metanizačních nádržích. Odpady určené ke zpracování v procesu metanizace se přijímají 

v pevné nebo tekuté formě, při čemž odpady v pevné formě se melou a následně zavodňují. 

Na tekuté odpady se aplikuje metanizace v oddělených metanizačních nádržích spolu 

s jinými kaly vznikajícími v čistírně odpadních vod. V metanizačních nádržích probíhá 

proces anaerobní psychrofilní (tj. při teplotě <20ºC) stabilizace kalů. Tento proces trvá od 

4 do 6 měsíců. Během procesu stabilizace dochází k částečnému uvolnění vody z rozložené 

organické sušiny. Nadkalová voda je vzčištěná v procesu čištění odpadních vod a je 

čerpaná s použitím čerpadel před primární sedimentační nádrží. Za účelem intenzifikace 

procesu metanizace se přidává mikrobiologický přípravek. Po procesu metanizace vzniká 

stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod, který je po odvodnění předáván do 

kompostárny nebo přímo k zemědělskému zpracování. Existuje možnost přijímat odpady k 

metanizaci v obalech, jelikož zařízení k mletí za zavodnění odpadů je vybaveno speciálním 

separátorem.  

Součástmi kalového hospodářství jsou: 

 čerpací stanice primárního kalu, fermentovaného, zahuštěného, včetně zahušťovače 

kalů, 

 stanice odvodňování kalů je vybavená dvěma pásovými lisy, 
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 hala přijímání odpadů k metanizaci vybavená zařízeními na rozmělňování 

a zavodňování odpadů a čerpací stanice odtoků a zavodněných odpadů, 

 odtok uvolněných odpadů, 

 otevřené oddělené metanizační nádrže – 2 ks., 

 

7.1.3. Charakteristika technologie kompostování  

 

Stabilizované čistírenské kaly vznikající v důsledku činnosti metanizačních nádrží 

a stabilizované čistírenské kaly přijeté od vnějších dodavatelů, včetně zelených bioodpadů, 

jako je tráva, listí, dřevo apod., jsou zpracovávány závodním zařízením na kompostování 

odpadů v procesu recyklace odpadů. Odvodněné stabilizované čistírenské kaly jsou 

smíchané s vhodně připraveným strukturálním materiálem. Jelikož zelené bioodpady, 

především pak tráva, se dodávají do kompostárny již nahnilé, přidává se za ukončení 

fermentačních procesů mikrobiologický přípravek, který způsobuje zastoupení 

nepříznivých fermentačních procesů vhodným procesem rozkladu hmoty. Tráva, do které 

byly naočkovány mikroorganizmy, se smíchá s kaly z komunálních odpadních vod, 

rozdrcenými větvemi, listím a uloží do velkého krechtu, v němž probíhá primární proces 

rozkladu připraveného materiálu. Primární proces rozkladu trvá v závislosti na potřebách 

od 1 do 6 měsíců. Další průběh procesu kompostování závisí na kvalitě materiálu, jaký byl 

získán pro primární fázi kompostování. Nejčastěji získávaný materiál je již do té míry 

rozložený, že směřuje na síto. Po prosívání je I. frakce kompostu (nejdrobnější) směřována 

k dozrávání, II. frakce (střední) směřována zpět na počátek procesu kompostování, III 

frakce (hrubá, skládající se hlavně z odpadů) je směřovaná jako odpad na skládku. 

V případě, že získaný materiál není po primárním procesu v dostatečné míře rozložený, je 

na něj aplikován standardní proces kompostování. Proces kompostování začíná uložením 

na určenou plochu s použitím nakládače příslušného množství odpadů do tvaru krechtu 

s lichoběžníkovým průřezem. Po uložení příslušného množství odpadů následuje 

překopávání krechtu, které kromě provzdušnění vede také k lepší homogenizaci materiálu. 

Doba kompostování v překopávaných krechtech (fáze intenzivního kompostování) trvá od 

7 do 30 dnů. Provzdušňování hromad je pasívní a pravidelně podporováno s použitím 

mobilního překopávače. Po skončení procesu intenzivního kompostování je vzniklý 
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kompost prosíván a postupuje se s ním stejným způsobem, jak je výše uvedeno. Po prosetí 

následuje zrání kompostu ve velké hromadě tzv. monokrechtu, po dobu od 3 do 6 měsíců.  

V kompostárně se nachází kalový a kompostovací dvůr s velikostí plochy 16250 m
2
, 

kde je umístěná stanová hala s plochou 4000 m
2
. Povrch dvoru je proveden z betonových 

panelů, pod nimiž je drenáž na odvádění odtoků a nepropustná hydroizolace, díky které 

nedochází k jejich průniku ze zařízení do životního prostředí. Odtoky jsou zachycovány a 

odváděny k čištění zapojením do technologického postupu čistírny odpadních vod 

„Boguszowice“. Veškeré procesy kompostárny mohou být prováděny v hale nebo 

na vnějším dvoru.  

Vyráběný kompost je organické hnojivo, na které firma BEST-EKO získala rozhodnutí 

o produktu č. 249/11 ze dne 8. 4. 2011 vydané Ministerstvem zemědělství a rozvoje 

venkova pro zavedení na trh organického hnojiva s názvem „BEST-TERRA“. 

Dále ke kompostárně patří: 

 sklad kalů a strukturálního materiálu, 

 kalový a kompostový dvůr, 

 sklad organického hnojiva. 

 

Technické zařízení využívané během procesu kompostování:  

 kolový překopávač kompostovacích krechtů, 

 rozmělňovač odpadů, 

 hvězdové síto, 

 dopravní souprava (tahač + vlečka), 

 rypadlový nakládač, 

 nakládače, 

 dezodorující zařízení, 

 zařízení na očkování mikroorganizmy. 
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7.2. Měření vytvářeného bioplynu z otevřených metanizačních nádrží  

7.2.1. Příprava substrátů a metodika výzkumu 

 

Měření množství a kvality vyráběného bioplynu bylo provedeno bezprostředně na 

otevřených metanizačních nádržích. Metanizační nádrže pracují ve střídavém cyklu, kdy je 

jedna nádrž naplňovaná surovým kalem a z druhé nádrže je odebíraný stabilizovaný kal. 

Nádrže jsou místem zpracování kalů z odpadních vod v čistírně odpadních vod 

„Boguszowice“. Kaly přicházející do nádrží obsahují surový kal pocházející z činnosti 

čistírny a z odpadů dodaných vnějšími odběrateli. Měření množství vyráběného bioplynu 

bylo realizováno s použitím plovoucího vzorkovače vyrobeného ze dvou spojených 

dohromady paleto-kontejnerů typ Mazur (obr. 5 c, a, d). Těsnost vzorkovače je pokaždé 

kontrolovaná zalitím vzorkovače vodou a zrakovým vyhodnocením (obr. 5 a). Vzorkovač 

je s použitím potrubí spojený s měřičem rozdílů tlaku od firmy Endress+Hauser typ 

Deltabar S PMD75-3FV83/0 a čerpadlem plynu Buhler 1410V/12V a plynoměrem 

INTEGA BK-G1,6M (obr. 5 b). Tlakové čidlo měřilo rozdíl tlaku mezi plynem pod 

vrchlíkem a okolním ovzduším (tlak vně vrchlíku) a zapínalo čerpadlo při tlaku bioplynu 

pod vrchlíkem ve výši 0,3 kPa. K vypnutí docházelo, když rozdíl tlaků poklesl na 0 kPa. 

Čerpaný plyn procházel plynoměrem a dodával tak informace o objemu vyráběného 

bioplynu. Pod vrchlíkem byl vždy mírný přetlak, který v malém stupni snižoval měřenou 

produkci bioplynu. Schéma výzkumu je zobrazeno na obr. 6. Vzorky produkovaného 

bioplynu byly odebírány jednou týdně do tedlarových pytlů s objemem 2,5 dm
3
 Linde 

Plastigas (PETP/AL/PE maximální tlak 0.1 bar) a odesílány do laboratoře za účelem 

provedení analýz složení bioplynu. Plyn byl odebírán bezprostředně z potrubí za 

plynoměrem bioplynu. Výzkum byl vedený po dobu 26 týdnů v období od 25. 6. 2018 do 

17. 12. 2018.  
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Obr. 5. Fotografie sestavy na měření množství bioplynu produkovaného v otevřených 

metanizačních nádržích, a) vzorkovač během testu těsnosti, b) měření tlaku a množství 

vytvářeného bioplynu c) vzorkovač při minimálním naplnění otevřené metanizační nádrže, 

d) vzorkovač při maximálním naplnění otevřené metanizační nádrže 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 6. Schéma měřicího zařízení použitého na metanizačních nádržích. 1 – otevřená 

metanizační nádrži, 2 – vzorkovač na odebírání plynů, 3 – čerpadlo, 4 – měřák rozdílu 

tlaku, 5 – plynoměr, 6 – místo odebírání vzorku bioplynu 

 

7.2.2. Měření vlastností kalů a kalové vody  

 

Během trvání výzkumu byly každý týden odebírané vzorky surového kalu (kal A), 

stabilizovaného kalu (kal B) a vzorky nadkalové vody, pokud se tato objevila (tabulka 5). 

Nadkalové vody se objevují statisticky po dvou týdnech od naplnění metanizační nádrže a 

jejich odčerpání trvá kolem 2 týdnů, pokud v tomto období byly odebírané zkušební 

vzorky, byl odebrán také vzorek nadkalových vod. Kal byl odebírán s použitím naběračky 

do láhve s objemem 5 dm
3
. Surový kal byl odebírán z jímky čerpací stanice kalů před jeho 

přidáním do příslušné metanizační nádrže, stabilizovaný kal byl odebíraný po odvodnění 

na pásových lisech. Jednou týdně byla během odběru vzorku zkoumaná také teplota a pH 

kalů ve metanizačních nádržích v hloubce 2 metrů pod povrchem kalů s použitím 

přenosného měřidla firmy WTW model pH 330i/SET. 

2 

5

. 

3 

Bioplyn 

4 

6

. 

1 1 

2 

OMN 1 

 

OMN 2 



Ing. Grzegorz Pilarski: Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách. 

2019  47 

Stanovení Místo odebírání vzorku 

Četnost 

odebírání 

vzorků 

materiálu 

Týden 

výzkumu 

Datum odebírání 

vzorků 

Číslo 

nádrže 

Kal A 

Surový kal přicházející 

do metanizačních 

nádrží číslo 1 nebo 2 

Jednou týdně 

1 25.06.2018 OMN 2 

2 02.07.2018 OMN 2 

3 09.07.2018 OMN 2 

4 16.07.2018 OMN 2 

5 23.07.2018 OMN 1 

6 30.07.2018 OMN 1 

7 06.08.2018 OMN 1 

8 13.08.2018 OMN 1 

9 vzorek nebyl odebrán - 

10 vzorek nebyl odebrán - 

11 03.09.2018 OMN 2 

12 10.09.2018 OMN 2 

13 17.09.2018 OMN 2 

14 24.09.2018 OMN 1 

15 01.10.2018 OMN 1 

16 08.10.2018 OMN 1 

17 15.10.2018 OMN 1 

18 22.10.2018 OMN 2 

19 29.10.2018 OMN 2 

20 05.11.2018 OMN 2 

21 13.11.2018 OMN 2 

22 19.11.2018 OMN 2 

23 26.11.2018 OMN 1 

24 03.12.2018 OMN 1 

25 10.12.2018 OMN 1 

26 17.12.2018 OMN 1 

Kal B 

Stabilizovaný kal 

odebíraný po stanici 

odvodňování kalu 

z metanizačních nádrží 

číslo 1 nebo 2 

Jednou týdně 

1 25.06.2018 OMN 1 

2 02.07.2018 OMN 1 

3 09.07.2018 OMN 1 

4 16.07.2018 OMN 2 

5 23.07.2018 OMN 2 

6 30.07.2018 OMN 2 

7 06.08.2018 OMN 2 

8 13.08.2018 OMN 1 

9 vzorek nebyl odebrán  

10 vzorek nebyl odebrán  

11 03.09.2018 OMN 1 

12 10.09.2018 OMN 1 

13 17.09.2018 OMN 1 

14 24.09.2018 OMN 2 
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15 01.10.2018 OMN 2 

16 08.10.2018 OMN 2 

17 15.10.2018 OMN 2 

18 22.10.2018 OMN 2 

19 29.10.2018 OMN 1 

20 05.11.2018 OMN 1 

21 13.11.2018 OMN 1 

22 19.11.2018 OMN 1 

23 26.11.2018 OMN 2 

24 03.12.2018 OMN 2 

25 10.12.2018 OMN 2 

26 17.12.2018 OMN 2 

Nadkalové 

vody 

Nadkalové vody 

vznikající během 

metanizace, nelze určit 

četnost zkoušek 

z důvodu 

nepravidelného výskytu 

těchto vod, statisticky se 

objevují jednou na 4 

týdny. 

Z důvodu 

nepravidelnosti 

výskytu jsou 

zkoumané ve 

chvíli jejich 

objevení 

1 vzorek nebyl odebrán - 

2 02.07.2018 OMN 1 

3 09.07.2018 OMN 1 

4 16.07.2018 OMN 1 

5 vzorek nebyl odebrán - 

6 30.07.2018 OMN 2 

7 06.08.2018 OMN 2 

8 vzorek nebyl odebrán - 

9 vzorek nebyl odebrán - 

10 vzorek nebyl odebrán - 

11 03.09.2018 OMN 1 

12 10.09.2018 OMN 1 

13 17.09.2018 OMN 1 

14 24.09.2018 OMN 2 

15 01.10.2018 OMN 2 

16 vzorek nebyl odebrán - 

17 15.10.2018 OMN 2 

18 vzorek nebyl odebrán - 

19 29.10.2018 OMN 1 

20 05.11.2018 OMN 1 

21 vzorek nebyl odebrán - 

22 19.11.2018 OMN 1 

23 vzorek nebyl odebrán - 

24 vzorek nebyl odebrán - 

25 10.12.2018 OMN 2 

26 vzorek nebyl odebrán - 

 

Tabulka 5. Harmonogram odebírání vzorků kalů 
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7.2.3. Harmonogram výzkumu 

 

Harmonogram prováděných analýz v odebraných vzorcích se lišil v závislosti na 

odebíraném materiálu – jiný pro surový kal, pro stabilizovaný kal nebo pro nadkalové vody 

- a na termínu odebírání vzorků. Podrobné údaje o prováděných analýzách jsou uvedeny 

v tabulkách 6, 7, 8. 
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Zkoumaný parametr    Jednotka       Týden výzkumu 

 

Tabulka. 6. Seznam analýz provedených v surovém kalu (kal A) 

 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Teplota, měření prováděno v areálu závodu  °C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
pH - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obsah sušiny % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obsah organické sušiny % s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Celkový dusík Kjeldahla % s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fosfor v přepočtu na P2O5 % s.                           

Draslík v přepočtu na K2O % s.                           
Amonný dusík % s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Celkový fosfor % s.                           

Hořčík % s.                           
Vápník % s.                           

Zinek mg∙kg-1 s.                           

Olovo mg∙kg-1 s.                           
Kadmium mg∙kg-1 s.                           

Chrom mg∙kg-1 s.                           

Měď mg∙kg-1 s.                           
Nikl mg∙kg-1 s.                           

Rtuť mg∙kg-1 s.                           

Přítomnost bakterií druhu Salmonella v 100 g                           
Počet živých vajíček parazitů ATT (Ascaris 

sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) 
ks∙kg-1 s.                           

BSK 5 mg∙dm-3                           

CHSK  mg∙dm-3                           

Celkový dusík mg∙dm-3                           

Amonný dusík mg∙dm-3                           
Celkový  fosfor mg∙dm-3                           

Celková suspenze mg∙dm-3                           

Kyselina octová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kyselina propionová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina isomáselná mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina máselná mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kyselina isopentanová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina n-pentanová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina isokapronová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kyselina n-kapronová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina heptanová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
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Zkoumaný parametr    Jednotka       Týden výzkumu 

 

Tabulka 7. Seznam analýz provedených ve stabilizovaném kalu (kal B) 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Teplota, měření prováděno v areálu závodu  °C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
pH - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obsah sušiny % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obsah organické sušiny % s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Celkový dusík Kjeldahla % s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fosfor v přepočtu na P2O5 % s.                           

Draslík v přepočtu na K2O % s.                           
Amonný dusík % s. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Celkový fosfor % s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Hořčík % s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Vápník % s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Zinek mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Olovo mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kadmium mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Chrom mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Měď mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Nikl mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Rtuť mg∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Přítomnost bakterií druhu Salmonella v 100 g 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Počet živých vajíček parazitů ATT (Ascaris 

sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) 
ks∙kg-1 s. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

BSK 5 mg∙dm-3                           

CHSK  mg∙dm-3                           

Celkový dusík mg∙dm-3                           

Amonný dusík mg∙dm-3                           
Celkový fosfor mg∙dm-3                           

Celková suspenze mg∙dm-3                           

Kyselina octová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kyselina propionová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina isomáselná mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina máselná mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kyselina isopentanová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina n-pentanová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina isokapronová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Kyselina n-kapronová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Kyselina heptanová mg CH3COOH∙dm-3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
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Zkoumaný parametr    Jednotka       Týden výzkumu 

 

Tabulka 8. Seznam analýz provedených ve vzorcích nadkalových vod 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Teplota, měření prováděno v areálu závodu  °C                           

pH -                           
Obsah sušiny %                           

Obsah organické sušiny % s.                           

Celkový dusík Kjeldahla % s.                           
Fosfor v přepočtu na P2O5 % s.                           

Draslík v přepočtu na K2O % s.                           

Amonný dusík % s.                           

Celkový fosfor % s.                           

Hořčík % s.                           

Vápník % s.                           
Zinek mg∙kg-1 s.                           

Olovo mg∙kg-1 s.                           
Kadmium mg∙kg-1 s.                           

Chrom mg∙kg-1 s.                           

Měď mg∙kg-1 s.                           
Nikl mg∙kg-1 s.                           

Rtuť mg∙kg-1 s.                           

Přítomnost bakterií druhu Salmonella v 100 g                           
Počet živých vajíček parazitů ATT (Ascaris 

sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) 
ks∙kg-1 s.                           

BSK 5 mg∙dm-3  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1   1 1 1  1     

CHSK CR mg∙dm-3  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1   1 1 1  1     

Celkový dusík mg∙dm-3  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1   1 1 1  1     

Amonný dusík mg∙dm-3  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1   1 1 1  1   1  
Celkový fosfor mg∙dm-3  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1   1 1 1  1     

Celková suspenze mg∙dm-3  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1   1 1 1  1     

Kyselina octová mg CH3COOH∙dm-3                           
Kyselina propionová mg CH3COOH∙dm-3                           

Kyselina isomáselná mg CH3COOH∙dm-3                           

Kyselina máselná mg CH3COOH∙dm-3                           
Kyselina isopentanová mg CH3COOH∙dm-3                           

Kyselina n-pentanová mg CH3COOH∙dm-3                           

Kyselina isokapronová mg CH3COOH∙dm-3                           
Kyselina n-kapronová mg CH3COOH∙dm-3                           

Kyselina heptanová mg CH3COOH∙dm-3                           



Ing. Grzegorz Pilarski: Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách. 

2019  53 

7.3. Emise plynů z kompostování odpadů 

7.3.1. Příprava substrátů a konfigurace pokusu 

 

Výzkum procesu kompostování byl zahájen vytvořením krechtu s hmotnosti 100 tun, 

skládajícího se z trávy (zelené bioodpady), stabilizovaného a odvodněného kalu 

z odpadních vod a pomletých větví. Poměr objemu použitých substrátů je: 4 části zelených 

odpadů, 2 části větví a 1 část kalu. Po promíchání krechtu byl kvartací odebrán materiál 

k analyzování, který byl stanovený jako kompost A. Tento kompost byl následně použitý 

k provedení 4 variant pokusu stanovených jako kompost B, C, D a E (tabulka 9). Materiál 

byl řádně promíchán s použitím překopávače a byl z něj odebrán vzorek cca 20 tun, ze 

kterého byly vytvořeny dva krechty s hmotností cca 10 tun. Jeden byl ponechán bez 

přidání mikrobiologického přípravku (kompost B), druhý pak byl prostřednictvím mlžení 

naočkován biopřípravkem (kompost C). Oba byly umístěny v areálu vně budov na 

zpevněném povrchu (obr. 7 a). 

Zároveň byl ve stejnou dobu prováděn výzkum procesu kompostování ve dvou těsně 

uzavřených reaktorech - plastových kontejnerech s objemem 1 m
3 

každý (obr. 7 b). Ke 

zkoumání byla použitá stejná směs odpadů. První část odpadů určených ke kompostování 

byla pravidelně provzdušňována a proces probíhal bez přidání biopřípravku (kompost D), 

druhá nebyla provzdušňována, ale proces probíhal s přidáním mikrobiologického přípravku 

(kompost E). Provzdušňování kontejneru s kompostem D probíhalo umístěním uvnitř 

odpadu perforované trubky, do které byl pomoci čerpadla vháněn vzduch průměrně 

v množství 0,22 m
3
/h (obr. 7 b a c). Ze začátku probíhalo provzdušňování s použitím 

vzduchové pumpy Buhler 1410V/12V, ta však byla z důvodu její malé efektivity a havárie 

dne 6. 9. 2018 vystřídána plynovou pumpou Thomas 6025se/230. Schéma pokusu je 

znázorněno na obrázku 8. Proces kompostování ve všech 4 variantách probíhal po dobu 13 

týdnů, v období od 26. 6. 2018 do 2. 10. 2018.  
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Stanovení Místo odebírání vzorků 

Četnost 

odebírání 

vzorků 

Datum 

odebírání 

vzorků 

Kompost A 

Surový kompost, zkoušky provedeny po smíchání komponent 

v příslušném poměru na počátku procesu, tento kompost bude 

použitý k provedení všech zkoušek 

1krát na počátku 

zkoumání 
15. 6. 2018 

Kompost B 
Kompost po ukončení procesu kompostování, krecht bez 

očkování mikrobiologickým přípravkem 

1krát po 

skončení 

zkoumání 

2. 10. 2018 

Kompost C 

Kompost po ukončení procesu kompostování, krecht 

naočkovaný mikrobiologickým přípravkem v množství 20 ml 

na tunu zelených odpadů.  

po skončení 

zkoumání 
2. 10. 2018 

Kompost D 

Kompost po ukončení procesu kompostování s pravidelným 

provzdušňováním v uzavřeném kontejneru, bez očkování 

mikrobiologickým přípravkem,  

1krát po 

skončení 

zkoumání 

2. 10. 2018 

Kompost E 

Kompost po ukončení procesu kompostování bez 

provzdušňování v uzavřeném kontejneru, naočkovaný 

mikrobiologickým přípravkem v množství 20 ml na tunu 

zelených odpadů. 

1krát po 

skončení 

zkoumání 

2. 10. 2018 

 

Tabulka 9. Harmonogram odebírání vzorků kalů 

 

7.3.2. Měření vlastností odpadů 

 

Během tvoření krechtu a po ukončení pokusu byly odebrány vzorky odpadů, které byly 

následně podrobeny analýzám, v souladu se seznamem uvedeným v tabulce 10. Vytvoření 

vzorku odpadu pro účely analýzy spočívalo v odebrání z různých míst v krechtu cca 20 

malých vzorků z celého průřezu krechtu. Všechny vzorky byly nasypány do kuželového 

tvaru a kvartací zmenšeny do hmotnosti cca 15 kg. Tento postup byl použitý také v případě 

ostatních vzorků odebraných po skončení procesu kompostování. 
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Zkoumaný parametr Jednotka 

Teplota, měření prováděno v areálu závodu  °C 

pH - 

Obsah sušiny (%) 

Obsah organické sušiny % s. 

Celkový dusík Kjeldahla % s. 

Fosfor v přepočtu na P2O5 % s. 

Draslík v přepočtu na K2O % s. 

Amonný dusík % s. 

Celkový fosfor % s. 

Hořčík % s. 

Vápník % s. 

Zinek mg∙kg
-1

 s. 

Olovo mg∙kg
-1

 s. 

Kadmium mg∙kg
-1

 s. 

Chrom mg∙kg
-1

 s. 

Měď mg∙kg
-1

 s. 

Nikl mg∙kg
-1

 s. 

Rtuť mg∙kg
-1

 s. 

Přítomnost bakterií druhu Salmonella v 100 g 

Počet živých vajíček parazitů ATT (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) ks∙kg
-1

 s. 

Granulometrické složení % hmotnosti 

 

Tabulka 10. Seznam analýz provedených v kompostu A (původní vzorek), kompostech B, C, 

D, E (kompost po skončení pokusu – 13 týden procesu kompostování) 

 

7.3.3. Měření množství plynů, odebírání a analýza složení plynů 

 

Odebírání vzorků plynu a měření množství plynu vytvořeného v procesu kompostování 

prováděném v uzavřených kontejnero-paletách (kompost D a E). V obou kontejnerech bylo 

prováděno pravidelně každý týden měření koncentrace plynů, spočívající v odebírání plynu 

z kontejnerů do nepropustných tedlarových pytlů a jejich odesílání do laboratoře za účelem 

stanovení koncentrace plynů (CH4, CO2, O2, H2S, NH3, CO, H2). Vzorky byly odebírány 

z potrubí za plynoměrem. Měření množství vzniklého plynu je prováděno trvale, 

s použitím plynové pumpy Thomas 6025se/230 a pumpy Buhler 1410V/12V, množství 

vytvářeného plynu bylo měřeno s použitím plynoměru Intergaz BK-G1,6M. 

Charakteristika použitých zařízení je uvedená v tabulce 12. 
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Obr. 7. Pohled na stanoviště kompostování odpadů a) kompostování odpadů - kompost B, 

b) kompostování odpadů v reaktorech – kompost D a E, c) čerstvý kompost umístěný 

v reaktoru, d) kompost D po 13 týdnech procesu kompostování 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Obr. 8. Schéma měřícího stanoviště v procesu kompostování. 1 – kompost B provzdušňovaný staticky, 2 – kompost C provzdušňovaný staticky 

s přídavkem biopřípravku, 3 – kompost D umístěný v uzavřeném reaktoru s pravidelným provzdušňováním, 4 – kompost E vznikající 

v reaktoru bez provzdušňování, 5 – systém provzdušňování v reaktoru, pumpa, 6 – pumpa, 7 – měřič rozdílů tlaku, 8 – plynoměr bioplynu, 9 – 

místo odebírání vzorků plynu z procesu kompostování, 10 – místa odvádění přebytečného plynu z reaktoru 
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7.4. Analytické metody 

 

Provedení stanovení vlastností zkoumaného materiálu (kalu a kompostu) provedeno 

v souladu s metodami uvedenými v tabulce 11.  

 

Stanovení Metoda stanovení 

Složení bioplynu 
PN-EN ISO 6975:2005 v souladu s ASTM D1946, GPA 2286, 

IP 345. 

pH v souladu s normou PN-EN 15933:2013-02 (A) 

Sušina v souladu s normou PN-EN 12880:2004 (A) 

Organická sušiny v souladu s normou PN-EN 1593:2013-02 (A) 

Celkový fosfor, Vápník (Ca), Hořčík (Mg) v souladu s normou PN-EN 11885:2009 KJ-I-5,4-174 (A) 

Obsah amoniakálního dusíku  v souladu s normou PN-EN PN-EN 14671:2007 (A), (Č.) 

Obsah celkového dusíku v souladu s normou PN-EN 16168:2012 (A), (Č.) 

Kadmium (Cd), Měď (Cu), Nikl (Ni), Olovo 

(Pb), Zinek (Zn), Chrom (Cr) 
v souladu s normou PN-EN ISO 11885:2009 KJ-I-5,4-174 (A) 

Rtuť (Hg) v souladu s normou KJ-I-5,4-36 (A), (Č.) 

Přítomnost specifického DNA Salmonella sp. v souladu s normou KJ-I-5,4-63M (A), (Č.) 

Přítomnost Salmonella sp. v souladu s normou PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (A) 

Počet Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. v souladu s normou KJ-I-5,4-59M (A) 

Celkový organický uhlík 
v souladu s normou CZSOPD0607055 (CSN ISO 10694, CSN 

EN 13137) (A) 

Celkový fosfor jako oxid fosforečný (P2O5) 
v souladu s normou PN-EN ISO 11885:2009 

 

Celkový draslík jako K2O v souladu s normou PN-EN 11885:2009 (0) 

Vodík 
v souladu s normou CZ-SOP-D06-07-121 (CSN ISO 29541, 

CSN EN 15289, CSN EN 15104, CSN EN 15407) (A) 

Celkový dusík Kjeldahla v souladu s normou PN-EN 13342:2002 (A) 

Obsah mastných kyselin s krátkým řetězcem 

(kyselina octová, propionová, iso-máselná, iso-

valerová, n-valerová, isokapronová, n-

kapronová, kyselina heptanová) 

plynová chromatografie 

Granulometrické složení v souladu s (62) 

BSK5 PN-ISO 1899-1:2002  

CHSKCR PN-ISO 15705:2005 (A) 

Celková suspenze PN-EN ISO 10523:2012 

 

Tabulka 11. Metody stanovení vlastností zkoumaného materiálu 
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7.4.1. Výzkumná zařízení 

 

Výzkumná zařízení použitá v pokusech jsou prezentována v tabulce 12.  

 

Druh zařízení Měřený parametr Rozsah činnosti 

pH-metr od firmy WTW 

model pH 330i 

měření pH a teploty kalu ve 

metanizačních nádržích 

měření pH 

rozsah: -2,00 do + 19,00 přesnost: 

±0,01 

měření teploty 

rozsah: -5,0 do +105 °C 

přesnost: ±0,1°C 

Dálkoměr firmy Bosch glm 80 

professional č. 412795337 
měření naplnění nádrží 

přesnost do 80 m, 

přesnost ±1,5 mm 

Měření rozdílů tlaku Endress + 

Hauser deltabar s – 

měření rozdílu tlaku pod 

vrchlíky b1, b2 a z procesu 

kompostování bez 

provzdušňování  

chyba měření: 0.05% 

 

Plynová pumpa Buhler 

Technologies 1410v/12v 

pumpa pomáhající odebírat 

bioplyn pod vrchlíky na 

metanizačních nádržích b1, b2 a 

z procesu kompostování bez 

provzdušňování  

výkon: 0,22 m
3
/h 

Plynová pumpa Thomas 

6025se/230 - 

pumpa pomáhající odebírat plyn 

z procesu kompostování 

s trvalým provzdušňováním 

(kompost D) (větší účinnost než 

výše uvedené) 

výkon: 2,5 m
3
/h 

Plynoměr Intergaz BK-G1,6M 

Měření množství bioplynu 

vznikajícího pod vrchlíky na 

nádržích provzdušňování b1, b2 

a plynu vznikajícího 

v kontejneru během uzavřeného 

procesu kompostování bez 

provzdušňování a množství 

vzduchu vtlačovaného do 

uzavřeného procesu 

kompostování s trvalým 

provzdušňováním. 

 Maximální zátěž [Qmax]: 2,5 m
3
∙h

-1 

 Minimální zátěž [Qmin]: 0,016 m
3
∙h

-

1 

 přesnost ±0,001 m
3
∙h

-1 

Analyzátor Biogas 5000 

Stanovení koncentrací plynu 

v plynu odebíraném 

z metanizačních nádrží a ve 

vrchlících z procesu 

kompostování 

CH4, rozsah měření 0-100 %, přesnost 

měření: 

 0,2% při 5% 

 0,5% při 30% 

 0,6% při 100% 

CO2, rozsah měření 0-100 % 

přesnost měření: 

 0,1% při 5% 

 0,3% při 50% 

 0,8% při 100% 

O2, rozsah měření 0-25 % 

přesnost měření: 0,5% 

CO, rozsah měření: 0-1000 ppm 

přesnost měření: 2% 

H2S rozsah měření: 0-1000 ppm 

přesnost měření: 2% 
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NH3, rozsah měření: 0-1000 ppm 

přesnost měření: 2% 

Plynový chromatograf 

VARIAN CP 3800 (VARIAN, 

Německo) + kolona VCC z 

EZET- GRIP (délka:10, 

průřez: 0,32 mm; zrno: 0,53 

(µm) film 

Stanovení mastných kyselin 

s krátkým řetězcem 

přesnost odečtu: ± 1 mg 

CH3COOH∙dm
-3

 

Zařízení na mlžení kompostu 

HORTMASZ 3WF-3 

Očkování kompostu 

biopřípravkem 

Nádrž: 12 dm
3
 

Přesnost do 12 m 

 

12. Výzkumná zařízení použitá v pokusech 

 

7.5.  Analýza výsledků zkoušení 

 

Získané výsledky byly analyzovány s použitím programu Statistica 12.5. Získané 

výsledky koncentrací plynů v procesu metanizace a kompostování a množství vytvořených 

plynů, umožnily určit jednotlivé emise CH4, CO2, O2, H2S, NH3, CO, H2, které jsou 

výsledkem těchto procesů a také přepočet jejich ekvivalentu CO2. V případě analýzy vlivu 

parametrů na produkci i kvalitu bioplynu byla provedena jednoduchá lineární korelace r 

Pearsonovým koeficientem.  
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8. Výsledky zkoušek 

8.1. Proces metanizace 

8.1.1. Vlastnosti kalu před a po metanizaci 

 

Procesový experiment byl proveden ve dvou fungujících střídavě otevřených 

metanizačních nádržích (OMN 1 a OMN 2). Do těchto nádrží se dodává střídavě surový 

čistírenský kal. Změna v přívodu kalů probíhá pravidelně po 3-4 týdnech. Kal přiváděný 

do nádrží se skládá v 70 % ze surového kalu pocházejícího z činnosti čistíren odpadních 

vod a ve 30 % z kapalných odpadů pocházejících od vnějších dodavatelů. Jelikož složení 

kalu závisí do značné míry od odpadů přicházejících do čistírny odpadních vod, je pro něj 

typická velká proměnlivost. Potvrzují to vysoké standardní odchylky (tabulka 13). Změny 

pH v analyzovaném kalu byla od 5,02 v OMN 2 do 10,90 v OMN 2, při čemž rozhodná 

většina výsledků kolísala kolem mírně kyselého nebo neutrálního pH. Obsah sušiny se také 

měnil v dost širokém rozsahu (od 1,43 v OMN 1 do 10,50 v OMN 2), avšak průměr pro 

obě nádrže byl velmi blízky cca 4 do 5 % s. Surové čistírenské kaly jsou bohaté na 

organickou sušiny, která byla v tomto případě průměrně cca 65 % s.o. Pro čistírenský kal 

je také typické bohaté zastoupení sloučenin dusíku, stanovených jako obsah celkového 

dusíku Kjeldahla a amoniakálního dusíku. I když průměrný obsah těchto parametrů byla 

cca 6% s., v případě celkového dusíku Kjeldahla a od 1 do 2 % s. amoniakálního dusíku se 

vyskytovala hodnota až do 19,36 % s. celkového dusíku Kjeldahla a 16,95 % s. amonného 

dusíku v OMN 2. Přes zásadní rozdíly vyskytující se v dodávaném substrátu, je třeba si 

také všimnout velkého objemu metanizační nádrže, což umožňuje velmi dobré 

zprůměrování a homogenizaci metanizovaného čistírenského kalu.  

Na rozdíl od surových kalů, je pro kal po procesu metanizace typická velmi velká 

homogenita, o čemž svědčí nízké hodnoty standardních odchylek (tabulka 14). Kal 

pocházející z obou nádrží má mírně zásadité pH s průměrem 7,7 a 7,6 příslušně pro OMN 

1 a OMN 2. Z důvodu provedení procesu metanizace, ale i odvodnění pometanizační 

hmoty, významně roste podíl sušiny v kalu, které je v hotovém kalu více než 20%. Je také 

zřejmá vysoká účinnost odstraňování organických látek (sušiny organických látek), která 

se během trvání procesu snižuje o cca 15 %, při čemž byla zjištěná o něco vyšší účinnost 

odstranění v OMN 2. Konečné hodnoty jsou průměrně pro OMN 1 53 % s.o. a pro OMN 2 

48 % s.o. Ještě vyšší účinnost vidíme v případě odstranění dusíku, který se po procesu 
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snižuje na cca 4 % s.o. celkového dusíku (redukce o cca 30 %) a 0,4 % s.o. amoniakálního 

dusíku v obou nádržích (redukce o cca 50%). Ve vzorcích stabilizovaného kalu byla 

stanovena také hodnota celkového fosforu, jehož hodnota informuje o vhodnosti kalu pro 

výrobu kompostu. Z předkládaných analýz vyplývá, že je kal bohatým zdrojem tohoto 

prvku (průměrně cca 1,5-1,6 % s.). 

 

Den 

zkoušení 

OMN 1 OMN 2 

pH 
Obsah 

sušiny 

Obsah 

organické 

sušiny 

Celkový 

dusík 

Kjeldahla 

Amonný 

dusík  
pH Obsah sušiny 

Obsah 

organické 

sušiny 

Celkový 

dusík 

Kjeldahla 

Amonný 

dusík  

- [%] [% s.] [% s.] [% s.] 
 

[%] [% s.] [% s.] [% s.] 

1 
     

5,60 9,80 66,00 3,86 0,83 

8 
     

5,73 6,00 66,00 3,91 1,02 

15 
     

6,24 9,50 69,00 5,48 2,06 

22 
     

7,36 0,40 38,00 19,36 16,95 

29 8,52 2,20 56,00 10,72 0,17 
    

 

36 6,03 8,80 71,00 0,47 0,13 
    

 

43 6,59 1,20 58,00 15,90 1,10 
    

 

50 5,65 3,30 68,00 6,73 3,45 
    

 

71 
     

6,37 1,80 67,00 5,21 0,76 

78 
     

6,60 1,93 68,50 5,48 0,93 

85 
     

5,02 9,70 72,10 4,20 0,20 

92 10,9

0 
4,40 50,60 3,60 0,46 

    
 

99 6,76 1,40 61,00 4,43 1,60 
    

 

106 7,20 3,09 69,40 8,00 0,74 
    

 

113 7,00 1,43 65,40 5,80 1,07 
    

 

120 
     

6,00 1,40 68,40 6,80 1,69 

127 
     

5,43 11,50 77,00 2,81 0,29 

134 
     

6,90 1,91 69,70 3,63 0,46 

141 
     

6,66 2,90 66,00 2,48 0,53 

148 
     

6,70 2,53 62,60 4,39 0,54 

155 6,97 6,30 64,00 10,70 0,48 
    

 

162 6,40 2,38 66,40 1,40 0,28 
    

 

169 5,80 7,90 66,10 3,60 0,23 
    

 

176 6,10 7,70 70,40 3,40 0,19 
    

 

průměr 6,99 4,18 63,86 6,23 0,83 6,22 4,95 65,86 5,63 2,19 

standardní 

odchylka 
1,45 2,79 6,29 4,46 0,95 0,68 4,07 9,48 4,49 4,68 

 

Tabulka 13. Vlastnosti surového kalu přiváděného do OMN 1 a OMN 2
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Tabulka 14. Vlastnosti stabilizovaného odvodněného kalu pocházejícího z nádrží OMN 1 a OMN 2 

 

Koncentrace mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) v OMN 1 v surovém kalu 

byly významné (tabulka 15). Největší koncentrace byly zjištěny v případě kyseliny iso-

máselné (až 5996,1 mg CH3COOH∙dm
-3

) a kyseliny n-valerové 5129,5 mg CH3COOH∙dm
 -

3
. Na druhé straně v případě OMN 2 se největší koncentrace vyskytovaly v případě 

kyseliny propionové (6828,0 mg CH3COOH∙dm
-3

) a kyseliny iso-máselné (6368,0 

mg CH3COOH∙dm
 -3

). Průměrné největší koncentrace však byly v obou nádržích zjištěny 

v případě kyselin octové, propionové a kyseliny iso-máselné. Pro stabilizovaný kal v obou 

nádržích jsou typické mnohem menší hodnoty SCFA, obvykle nepřekračující hodnoty 20 

mg CH3COOH∙dm
-3

, což také potvrzuje velmi dobrou stabilizaci stabilizovaných 

Den 

zkoušení  

OMN 1 OMN 2 

pH 
Obsah 

sušiny 

Obsah 

organick

é sušiny 

Celkový 

ný dusík 

Kjeldahl

a 

Amonný 

dusík  

Celkový 

ný fosfor 
pH 

Obsah 

sušiny 

Obsah 

organické 

sušiny 

Celkový 

dusík 

Kjeldahla 

Amonný 

dusík  

Celkový 

fosfor 

- % % s. % s. % s. % s. - % % s. % s. % s. % s. 

1 7,61 22,6 55 4,08 0,69 1,61 
   

   

8 7,03 22,7 56 3,86 0,31 1,62 
   

   

15 7,47 20,4 59 4,53 0,6 1,66 
   

   

29 
      

7,75 21,5 52 4,19 0,12 1,75 

36 
      

6,03 22,3 55 0,97 0,12 1,74 

43 
      

8,57 23 55 4,2 1,45 1,91 

50 7,84 22,7 55 4,13 0,49 1,66 
   

   

71 8,34 21 55 4,11 0,47 1,64 
   

   

78 7,2 25,9 50,3 3,52 0,4 1,86 
   

   

85 7,89 20,9 53 4,02 0,46 1,2 
   

   

92 
      

7,8 22,2 37,6 2,8 0,51 1,7 

99 
      

8,2 21 50,1 7,3 0,42 1,46 

106 
      

7,6 21,1 50 4,2 0,39 1,33 

113 
      

7,6 22 49,9 1,3 0,37 1,27 

120 
      

7,6 19,2 52,1 3,8 0,38 1,55 

127 7,97 21,9 53 3,71 0,41 1,54 
   

   

134 7,97 20,4 52 5,54 0,46 1,65 
   

   

141 7,97 20,9 52 4,53 0,44 1,41 
   

   

148 8,2 21,8 51 4,49 0,41 2,08 
   

   

162 
      

7,1 22,5 43,5 3,36 0,34 1,2 

169 
      

7,2 22,8 40,9 3,4 0,29 1,82 

176 
      

8,2 25,2 42 3,3 0,27 1,11 

průměr 7,772 21,93 53,75 4,229 0,467 1,63 7,60 22,07 48,01 3,53 0,42 1,53 

standardní 

odchylka 

0,40 1,58 2,53 0,54 0,10 0,22 0,68 1,49 5,98 1,67 0,36 0,27 
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čistírenských kalů. Bylo však zjištěno, že součet průměrné hodnoty obsahu mastných 

kyselin s krátkým řetězcem změřené v surovém kalu v OMN 1 byl významně nižší (8549 

CH3COOH∙dm
-3

) než v případě OMN 2 (14506,8 CH3COOH∙dm
-3

). Ve stabilizovaném 

kalu jsou tyto hodnoty sblížené příslušně OMN 1 - 43,07 mg CH3COOH∙dm
-3

, OMN 2 - 

42,18 mg CH3COOH∙dm
-3

 

Obsah těžkých kovů a makroprvků ve stabilizovaném kalu pocházejícím z OMN 1 a 

OMN 2 prezentuje tabulka 17. Hodnota makroprvků, jako jsou hořčík a vápník, byla na 

úrovni příslušně 0,41-0,42 % s. v případě hořčíku a cca 5,5-6 % s. u vápníku. Obsah zinku 

se utvářel na úrovni cca 800-900 mg∙kg
-1

 s., olova cca 45-50 mg∙kg
-1

 s., kadmia cca 2,2 

mg∙kg
-1

 s., chromu mezi 70 až 90 mg∙kg
-1

 s., mědi mezi 150 a 200 mg∙kg
-1

 s., niklu mezi 

30 a 40 mg∙kg
-1

 s., rtuti mezi 0,4 a 1 mg∙kg
-1

 s. Obvykle něco větší hodnoty byly zjištěny v 

OMN 1, je však třeba zdůraznit, že koncentrace zjištěné v obou nádržích byly velmi 

sblížené.  

Získávané hodnoty jsou srovnatelné s přípustnými hodnotami těžkých kovů 

v čistírenském kalu při jejich použití v zemědělství v souladu s nařízením Ministerstva 

životního prostředí ze dne 6. února 2015 (pol. 257). Výsledky ukazují, že v žádném 

z analyzovaných vzorků nebyly překročeny přípustné koncentrace obsahu těžkých kovů, 

navíc jsou tyto hodnoty významně nižší, než přípustná znečištění, což tento kal kvalifikuje 

k zemědělskému použití. Navíc hodnoty hořčíku a vápníku, makrosložek žádoucích 

z hlediska zemědělského využití, byly zjištěny ve velkých koncentracích, což je další 

přednost pro případ takového využití kalu. Kromě toho byly také provedeny 

mikrobiologické analýzy na přítomnost baktérií druhu Salmonella a na počet živých 

vajíček parazitů ATT (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.). Obě provedené analýzy 

ukázaly absenci jakýchkoliv znečištění tohoto typu. 

Kalové vody byly zkoumány ve chvíli jejich výskytu a jejich vlastnosti byly 

prezentovány v tabulce 18. Pro kalové vody jsou stejně jako pro stabilizovaný čistírenský 

kal při srovnání různých vzorků typické poměrně blízké hodnoty. Hodnoty BSK5 

v analyzovaných vodách byly v rozmezí od 92 do 380 mg∙l
-1

. Vyšší hodnoty dosahovalo 

CHSKCR - průměrně 1316 mg∙l
-1 

v OMN 1 a 1064 mg∙l
-1 

v OMN 2. Byly také zjištěny 

vysoké koncentrace biogenů včetně celkového dusíku, amonného – cca 700 mg∙l
-1

 a 

celkového fosforu cca 70 mg∙l
-1 

v OMN 1 a 50 mg∙l
-1 

v OMN 2, což je typické v případě 
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zahušťování čistírenských kalů v procesu metanizace. Celková suspenze byla také větší v 

OMN 1 a činila průměrně 833 mg∙l
-1

, při 651 mg∙l
-1 

v OMN 2. 
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Tabulka 15. Obsah mastných kyselin s krátkým řetězcem v surovém kalu a ve stabilizovaném kalu v OMN1 (Písmeny jsou označeny názvy 

organických kyselin A - kyselina octová, B - kyselina propionová, C - kyselina iso-máselná, D - kyselina máselná, E - kyselina iso-valerová, F 

- kyselina n-valerová, G - kyselina iso-kapronová, H - kyselina n-kapronová, I - kyselina heptanová)

Den 

zkoušky 

Surový kal Stabilizovaný kal 

A B C D E F G H I A B C D E F G H I 

mg CH3COOH∙dm-3 mg CH3COOH∙dm-3 

1 
         

7,3 1 1,8 0,4 3,3 0,2 0,9 1,7 13,8 

15 
         

4,3 1,4 1,8 2 19,2 0,8 1,6 1,1 8,6 

29 3619,8 3386,9 5996,1 2328,9 5129,5 495,6 1214,5 97,1 23 
         

43 1712 62 676 404 720 212 178 83 38 
         

71 
         

8,4 1,6 1,7 1,2 8,1 1,4 0,5 1,6 0,9 

85 
         

15,1 6,2 2,3 2,1 12,5 2,2 1,9 1,5 20,2 

99 1214,2 1757 1096,4 115,2 91,4 260 34,9 67,8 26,7 
         

113 606,7 473,7 546,5 226,9 424,3 126,4 91,1 18,3 17,6 
         

127 
         

2,8 1,5 0,6 0,9 3,5 2,6 7 7,5 22,5 

141 
         

20 3,4 2,5 3,1 5,2 3,9 4 4,5 2,3 

155 2066,5 2993,4 2145,6 268,4 386,9 446,5 43,5 74,9 23 
         

169 2217,3 3005,3 2616,3 273,2 443,5 630,6 15,3 54,4 16 
         

průměr 1906,1 1946,4 2179,5 602,8 1199,3 361,9 262,9 65,9 24,1 
9,7 2,5 1,8 1,6 8,6 1,9 2,7 3,0 11,4 
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Den 

zkoušky 

Surový kal Stabilizovaný kal 

A B C D E F G H I A B C D E F G H I 

mg CH3COOH∙dm-3 mg CH3COOH∙dm-3 

1 2909,0 6338,0 5399,0 1368,0 2569,0 2432,0 31,0 338,0 41,0 

         

15 4755,0 6828,0 6368,0 2289,0 4472,0 1921,0 810,0 370,0 90,0 

         

29 

         

18,6 2,5 2,7 0,6 14,4 0,3 1,2 0,5 3,7 

43 

         

16,0 1,0 2,0 2,0 7,0 3,0 9,0 9,0 3,9 

71 873,8 1052,4 1027,0 276,1 321,6 529,4 18,7 524,6 111,4 

         

85 3362,1 6396,5 3678,2 418,3 540,6 1622,7 21,3 147,6 20,0 

         

99 

         

9,4 4,5 0,7 0,2 3,4 0,5 0,9 1,0 1,3 

113 

         

30,9 11,6 1,3 14,4 5,4 0,7 0,9 1,0 1,3 

127 3466,1 4980,8 4080,6 297,7 385,1 1128,6 16,4 361,6 46,8 

         

141 554,3 419,6 300,8 188,5 255,3 132,4 100,6 46,0 9,3 

         

169 

         

5,8 3,2 2,8 1,0 1,7 1,5 1,4 1,5 5,2 

průměr 2653,4 4335,9 3475,6 806,3 1423,9 1294,4 166,3 298,0 53,1 16,1 4,6 1,9 3,6 6,4 1,2 2,7 2,6 3,1 

 

Tabulka 16. Obsah mastných kyselin s krátkým řetězcem v surovém kalu a ve stabilizovaném kalu v OMN2 (Písmeny jsou označeny názvy 

organických kyselin A - kyselina octová, B - kyselina propionová, C - kyselina iso-máselná, D - kyselina máselná, E - kyselina iso-valerová, F 

- kyselina n-valerová, G - kyselina iso-kapronová, H - kyselina n-kapronová, I - kyselina heptanová) 
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Den procesu 

OMN 1 OMN 2 

Hořčík Vápník Zinek Olovo Kadmium Chrom Měď Nikl Rtuť Hořčík Vápník Zinek Olovo Kadmium Chrom Měď Nikl Rtuť 

% s. mg∙kg-1 s. % s. mg∙kg-1 s. 

Přípustné 

hodnoty 
- - 2500 750 20 500 1000 300 16 - - 2500 750 20 500 1000 300 16 

1 0,46 4,19 751 49,4 2,63 79,7 175 33,4 0,94 
         

15 0,47 3,84 759 59,3 2,36 77,2 180 32,9 0,26 
         

29 
         

0,46 5,57 870 54,8 2,82 96,8 196 41,4 0,4 

43 
         

0,48 5,77 948 54 2,76 113 210 46 0,31 

71 0,41 6,16 822 50,1 1,92 80,5 155 36,8 0,31 
         

85 0,35 3,74 713 36 1,77 75,7 133 29,2 0,41 
         

99 
         

0,39 6,44 1144 46,6 2,03 91,5 181 39,7 0,39 

113 
         

0,36 5,4 744 40,4 1,68 90,4 143 35,7 0,31 

127 0,45 6,92 958 47,5 2,28 92,1 178 38,2 3,01 
         

141 0,39 6,61 866 69,3 2,21 93,4 172 41,3 3,22 
         

169 
         

0,38 6,83 538 24,9 1,55 97 132 42 0,28 

průměr 0,42 5,24 811,5 51,93 2,2 83,1 165,5 35,3 1,36 0,41 6 848,8 44,14 2,17 97,74 172,4 40,96 0,34 

 

Tabulka. 17. Obsah těžkých kovů a makroprvků ve stabilizovaném kalu v nádržích OMN 1 a OMN 2 (hodnoty přípustného obsahu těžkých kovů 

v čistírenském kalu při jejich plánovaném použití v zemědělství v souladu s naříz. Ministerstva životního prostředí ze dne 6. února 2015 (pol. 257)) 
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Den 

zkoušky 

OMN 1 OMN 2 

BSK5 CHSKCR 
Celkový 

dusík 

Amonný 

dusík 

Celkový 

fosfor 

Celková 

suspenze 
BSK5 CHSKCR 

Celkový 

dusík 

Amonný 

dusík 

Celkový 

fosfor 

Celková 

suspenze 

mg∙l
-1

 mg∙l
-1

 

8 200 808 623 698 75,3 490 
      

15 380 1042 622 748 116 790 
      

36 
      

150 872 785 718 59,9 450 

43 
      

110 829 777 580 51,8 460 

71 140 1831 801 710 80,3 870 
      

78 120 1710 826 741 71 1200 
      

85 110 1492 819 742 63,7 1100 
      

92 
      

250 1315 768 692 45,7 560 

99 
      

180 956 793 739 43,6 500 

113 
      

132 1252 845 796 47,8 980 

127 93 1219 683 641 48,9 540 
      

134 100 1048 665 650 59,7 680 
      

148 180 1377 788 695 73 990 
      

169 
      

92 1107 603 556 55,8 800 

176 
      

93 1118 584 571 59,2 804 

průměr 165 1316 728 703 73 833 144 1064 736 665 52 651 

 

Tabulka 18. Vlastnosti nadkalových vod (zkoušky prováděny pouze při výskytu těchto vod) 
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8.1.2. Vliv procesních parametrů na výrobu bioplynu a koncentrace plynů 

sledované v otevřených metanizačních nádržích 

 

Kvalita bioplynu vznikajícího v OMN 1 a taktéž v OMN 2 je velmi vysoká, o čemž 

svědčí vysoké koncentrace metanu zjištěné v během měření emisí (obr. 9 a,b). Koncentrace 

metanu se pohybovaly v rozsahu od 67 do až 84 %, při čemž je třeba si všimnout, že 

proces metanizace probíhal v těchto nádržích za psychrofilních podmínek – teplota do 

25°C (obr. 10). Navíc kaly nebyly míchané. Koncentrace metanu v obou nádržích byly 

v největším stupni závislé na naplnění nádrže (obr. 9 a,b), při čemž tato závislost byla 

kladná a více viditelná v OMN 2 – Pearsonův součinitel korelace r měl příslušně hodnotu 

0,372 pro OMN 1 a 0,404 pro OMN 2 (tabulka 19).  

Významně větší vliv byl zjištěn v případě sledování produkce bioplynu a naplnění 

nádrže (obr. 10). Byl zjištěn výrazný trend zvyšování množství vyrobeného bioplynu spolu 

s růstem úrovně naplnění, tedy množstvím dodávaných čistírenských kalů, a snížení 

množství bioplynu při vyprazdňování nádrže. Maximální produkce bioplynu následuje 

vždy o několik dni později než maximální naplnění nádrže. Velkou závislost parametrů 

potvrzuje také provedená analýza korelace – součinitelé pro OMN 1 a OMN 2 které jsou 

příslušně: 0,683 a 0,796 (tabulka 19). Vliv na produkci bioplynu a CH4 ostatních ukazatelů, 

jako je pH, teplota, obsah sušiny nebo sušiny organické nebyl zjištěn – součinitel korelace 

<0,4 (tabulka 19). 

Koncentrace CO2 v provedeném pokusu mají rozsah od cca 15 % do 32 % (obr. 9 c,d). 

Koncentrace CO2 je silně záporně korelovaná s výskytem CH4, součinitelé korelace jsou 

příslušně v OMN 1 -0,977 a -0,955 v OMN 2 (tabulka 19). Znamená to, že koncentrace 

CH4 roste, když koncentrace CO2 klesá a opačně.  

Z ostatních plynů, méně podstatných pro produkci bioplynu, byla měřena také 

koncentrace O2 a N2, které jsou při produkci bioplynu považovány za balast, tedy čím je 

vyšší jejich koncentrace, tím více energie je třeba vložit za účelem čištění bioplynu. 

Koncentrace obou plynu byly na velmi nízké úrovni, obyčejně <3 %, vyskytla se pouze 

některá jednotlivá měření, u kterých tato hodnota byla mírně vyšší (cca 4 %). Vliv těchto 

koncentrací na produkci bioplynu a koncentrace CH4 byla zanedbatelná – součinitel 

korelace <0,4 (tabulka 19).  

Byly také zjišťovány koncentrace CO a H2S, plynů, jejichž výskyt je škodlivý pro 

zdraví osob a pro životní prostředí a H2S navíc může být překážkou při spalování bioplynu, 
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jelikož způsobuje koroze spalovacího zařízení. Koncentrace CO byly na zanedbatelné 

úrovni a po celou dobu provádění měření nepřekračovaly 10 ppm, mnohem větší 

koncentrace byly však zjištěny v případě H2S, kdy se blížily 600 ppm (obr. 9 e,f). Bylo 

zjištěno, že největší koncentrace, které se vyskytly cca 100 den procesu v OMN 1 a cca 80 

dne v OMN 2, se překrývají s nejmenší koncentrací CH4 (obr. 9). Avšak je to pouze jedna 

výjimečná situace, jelikož provedena analýza regrese nevykazuje vliv koncentrace H2S na 

koncentraci CH4 – součinitel korelace <0,4 (tabulka 19). 
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Obr. 5.1.1. Koncentrace plynů sledované během procesu metanizace v reaktorech a) CH4 

OMN 1, b) CH4 OMN 2, c) CO2, O2, N2 OMN 1, d) CO2, O2, N2 OMN 2, e), CO, H2S 

OMN 2, f) CO, H2S OMN 2 
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Obr. 10. Srovnání celkové produkce bioplynu z celé plochy metanizačních zařízení, a)OMN 

1, b) OMN 2 
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Parametr 

Produkce 

bioplynu 

OMN 1 

Produkce 

bioplynu 

OMN 2 

CH4 (%) 

OMN 1 

CH4 (%) 

OMN 2 

CH4 (%) 0,342 0,390 - - 

CO2 (%) -0,297 -0,484 -0,977 -0,955 

CO (ppm) -0,145 0,273 -0,131 0,349 

O2 (%) -0,269 0,379 0,021 -0,146 

H2S (ppm) 0,042 -0,298 0,377 0,057 

N2 (%) -0,010 0,196 -0,068 -0,252 

Naplnění nádrže (m) 0,683 0,796 0,372 0,404 

pH (-) -0,402 -0,052 -0,026 -0,177 

Sušina (%) -0,179 0,195 -0,356 0,212 

Sušina organická (%) 0,275 -0,361 0,288 -0,174 

Teplota (°C) 0,194 0,178 0,057 0,550 

 

Tabulka 19. Pearsonův součinitel korelace r určený mezi efektivitou produkce bioplynu, 

koncentraci CH4 a parametry procesu metanizace
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8.2. Proces kompostování 

8.2.1. Vlastnosti kompostu  

 

K procesu kompostování v různých variantách: kompost B – staticky provzdušňujeme 

bez přidávání biopřípravku, C – provzdušňujeme staticky s přidáním biopřípravku, D – 

kompostování v reaktoru s provzdušňováním bez přídavku biopřípravku, E – 

kompostování v reaktoru bez provzdušňování s přídavkem biopřípravku; ve všech 

případech je použitý stejný materiál stanovený jako kompost A. Byl prozkoumán primární 

materiál procesů a následně jeho vlastností po 100 dnech kompostování. Pro materiál 

použitý k procesu kompostování je typická optimální sušina, která činí 41,2 %, a poměrně 

vysoký obsah organické sušiny na úrovni 65,1 % (tabulka 20). Po procesu kompostování 

ve všech analyzovaných kompostech byl zjištěný jak přírůstek sušina, tak pokles 

organických látek, což svědčí o velké účinnosti procesu. Tato účinnost byla největší 

v případě kompostu B (52,2 % růst sušiny) nejmenší pak v kompostu E (0,7 %), ve kterém 

byly odpady zavřeny v reaktoru bez provzdušňování, kde byla přirozeně cesta odstraňování 

vody v podobě vodní páry významně omezena. Byla však zjištěna zajímavá závislost 

v případě redukce organických látek – významně větší redukce byla dosažena v otevřených 

krechtech (B -44,9 %, C -50,7 %), než v případě kompostování v reaktorech (D -39,2 %, E 

-30, 6). V případě kompostování bez reaktorů byl prokázán růst účinnosti odstraňování 

organických látek v případě přidání biologického přípravku (kompost C), což nebylo 

zjištěno v reaktorech – vyšší účinnost kompostu D (nenaočkovaného) nad kompostem E 

(naočkovaným). Dusíkaté sloučeniny v podobě celkového dusíku, amonného dusíku se 

v době procesu zásadně neměnily. Draslíkové sloučeniny se v době procesu kompostování 

mírně snižovaly a u sloučenin fosforu probíhalo větší koncentrování a po procesu byl 

zjištěn cca 150-170 % nárůst těchto forem v hotovém kompostu. 

V kompostu byl také změřen obsah makrosložek i těžkých kovů (tabulka 21). Pokud jde 

o makrosložky hořčíku a vápníku, jejich koncentrace zůstávají na stejné úrovni ve srovnání 

s počátečním vzorkem. Bylo zjištěno pouze cca 10 % kolísání koncentrace nebo odstranění 

těchto prvků, což je spíše výsledek biologické různorodosti odpadů, než důsledek procesu 

kompostování. Vedle toho však byl zjištěn pro proces kompostování klasický jev 

koncentrace těžkých kovů, který se vyskytl prakticky ve všech vzorcích nezávisle na 
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variantě. Účinnost koncentrování byla pro různé prvky rozdílná, největší účinnost byla 

zjištěna v případě rtuti – až 450 %.  

Jelikož ve směsi použité pro vytvoření krechtů byl použitý čistírenský kal, konečné 

parametry získaných kompostů je třeba srovnávat obsahy jednotlivých těžkých kovů 

v čistírenském kalu z hlediska přípustnosti jejich použití v zemědělství v souladu 

s nařízením Ministerstva životního prostředí ze dne 6. února 2015 (pol. 257). Přes výše 

uvedený efekt v podobě koncentrace těžkých kovů, nebylo zjištěno překročení přípustných 

hodnot v žádném ze zkoumaných kompostů. 

Odpady a komposty byly prozkoumány také z mikrobiologického hlediska, na 

přítomnost bakterií druhu Salmonella a na počet živých vajíček parazitů ATT (Ascaris sp., 

Trichuris sp., Toxocara sp.) (tabulka 23). V obou případech jak před procesem, tak 

v hotovém kompostu nebyla zjištěna přítomnost biologického ohrožení. Provedena analýza 

granulometrického složení ukázala, že v čerstvých odpadech převládala frakce mezi 20 a 

80 mm, což je optimální pro udržení vhodné struktury v kompostovaném materiálu, pro 

získání přirozeného komínového tahu, který umožňuje vhodné provzdušnění bez 

překopávání krechtů. Po ukončení procesu ve všech zkoumaných kompostech cca 50 % 

sušiny kompostu činila nejdrobnější frakce <20 mm. Po skončení procesu se také zvýšila 

násypná hmotnost o cca 100-150 kg∙m
-3 

v srovnání s počátečním materiálem, ovšem mimo 

kompost E, ve kterém se tato hmotnost o něco málo snížila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Grzegorz Pilarski: Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách. 

2019  77 

Druh 

kompostu 

Den 

zkoušek 

pH 
Obsah 

sušiny 

Obsah 

organické 

sušiny 

Množství 

organický

ch látek 

jedné tuně 

kompostu 

Celkový 

dusík 

Kjeldahla 

Amonný 

dusík 

Celkový 

draslík 

[K2O] 

Celkový 

fosfor 

[P2O5] 

Celkový 

fosfor 

- % % s. mg % s. % s. 
% s. % s. % s. 

A 1 
8,10 41,20 65,10 0,27 1,55 0,10 1,95 0,55 0,24 

B 

100 
8,30 62,70 35,90 0,23 2,31 0,11 1,83 1,53 0,63 

% redukce 
2,47 52,18 -44,85 -14,81 49,03 10,00 -6,15 178,18 162,50 

C 

100 
7,10 47,90 32,10 0,15 2,22 0,10 1,83 1,47 0,64 

% redukce 
-12,35 16,26 -50,69 -44,44 43,23 0,00 -6,15 167,27 166,67 

D 

100 
7,90 46,40 39,60 0,18 2,08 0,10 1,77 1,44 0,63 

% redukce 
-2,47 12,62 -39,17 -33,33 34,19 0,00 -9,23 161,82 162,50 

E 

100 
8,70 41,50 45,20 0,19 1,56 0,28 1,69 1,30 0,57 

% redukce 
7,41 0,73 -30,57 -29,63 0,65 180,00 -13,33 136,36 137,50 

 

Tabulka 20. Základní vlastnosti kompostů 

 

Druh 

kompostu 

Den 

zkoušky 

Hořčík Vápník Zinek Olovo Kadmium Chrom Měď Nikl Rtuť 

% s. mg∙kg-1 s. 

Přípustné hodnoty - - 2500 750 20 500 1000 300 16 

A 1 
0,46 2,73 273,00 50,90 1,58 21,20 27,30 17,10 0,05 

B 

100 
0,43 2,92 418,00 48,10 1,96 38,60 77,70 19,30 0,26 

% 

redukce 

-6,52 6,96 53,11 -5,50 24,05 82,08 184,62 12,87 400,00 

C 

100 
0,41 3,08 401,00 45,90 1,87 38,70 81,10 18,90 0,27 

% 

redukce 

-10,87 12,82 46,89 -9,82 18,35 82,55 197,07 10,53 419,23 

D 

100 
0,41 2,72 440,00 40,60 1,41 35,00 73,90 17,50 0,29 

% 

redukce 

-10,87 -0,37 61,17 -20,24 -10,76 65,09 170,70 2,34 457,69 

E 

100 
0,38 2,55 408,00 58,40 1,56 45,00 67,00 18,80 0,15 

% 

redukce 

-17,39 -6,59 49,45 14,73 -1,27 112,26 145,42 9,94 188,46 

 

Tabulka 21. Obsah těžkých kovů v analyzovaných kompostech (přípustné obsahy těžkých kovů 

v čistírenském kalu pro použití v zemědělství v souladu s naříz. Ministerstva životního prostředí ze 

dne 6. února 2015 (pol. 257)) 
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Zkoumaný parametr Jednotka 

Před 

procesem 
Po procesu 

Kompost 

A 

Kompost 

 B 
Kompost  

C 

Kompost  

D 

Kompost  

E 

Datum 
 

15.06.18 02.10.18 02.10.18 02.10.18 02.10.18 

Den 
 

1 100 100 100 100 

Přítomnost bakterií z rodu 

Salmonella 
ve 100 g nepřítomné nepřítomné nepřítomné nepřítomné nepřítomné 

Počet živých vajíček parazitů 

ATT (Ascaris sp., Trichuris 

sp., Toxocara sp.) 

ks∙kg-1 s. 0 0 0 0 0 

Násypná hmotnost kg∙m-3 637 726 700 823 577 

Frakce > 100 mm % 0 0 0 0 0 

Frakce od 80 do 100 mm % 8,6 0 0 0 0 

Frakce od 40 do 80 mm % 21,4 12,3 9,2 9,8 7,6 

Frakce od 20 do 40 mm % 28,8 15,9 15,8 19 18,7 

Frakce od 10 do 20 mm % 19,2 22,4 24 23,3 19,9 

Frakce <10 mm % 22,1 49,4 50,9 47,9 53,7 

 

Tabulka 22. Mikrobiologické vlastnosti a fyzické analyzovaných kompostů 

 

8.2.2. Sledování koncentrace plynů během procesu kompostování 

 

Měření koncentrace plynů a efektivity produkce bylo vedeno v reaktorech ke 

kompostování ve variantu D (s nuceným provzdušněním) a E (bez provzdušnění). Během 

kompostování s nuceným provzdušňováním byla zjištěna koncentrace kyslíku od hodnoty 

cca 5 % po skoro 20 % ke konci procesu (obr. 11a). Toto jsou typické hodnoty pro procesu 

kompostování. Tato hodnota se zvýšila spolu se zvýšením provzdušňování, ale také 

probíhající rozklad organických látek měl vliv na stále menší spotřebu kyslíku. Opačně ke 

koncentraci kyslíku, hodnota CO2 byla na samém počátku ve výši cca 10 %, následně se 

snižovala během trvání procesu kompostování (obr. 11c). Kolem 70 dne procesu byl 

zjištěn, když bylo na chvíli sníženo provzdušňování, nárůst tohoto plynu do 20 %. 

Účinnost okysličení kompostu potvrzují také nízké hodnoty CH4, které během celého 

procesu nepřekročily hodnotu 1 %. Hodnota N2 byla po celou dobu procesu na více méně 

stálé úrovni, která je cca 80 % a podíl plynových znečištění H2S a CO byl stopový.  

Opačná situace byla zjištěná během kompostování bez provzdušňování (obr. 11 b, d). 

Z důvodu uzavření v uzavřeném reaktoru, bez umělého přísunu vzduchu od samého 

počátku byly zjištěny podmínky typické pro proces metanizace (obr. 11 c). Od prvního dne 

byly koncentrace O2 zanedbatelné, po celou dobu však rostla koncentrace CH4, která se od 

počátečních skoro 20 % zvýšila na skoro 60 % po 99 dnech procesu. Jelikož však zde 
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nedocházelo ke krmení reaktoru, účinnost produkce po cca 40 dni začala klesat, z důvodu 

poklesu množství snadno dostupných látek k rozkladu. Koncentrace CO2 byla během 

procesu na značné úrovni cca 40 % a udržovala se během celého měření (obr. 11 d). 

Poklesla však hodnota balastních plynů (N2) a škodlivých plynů (CO a H2S). Koncentrace 

N2 se z počátečních 40 % snížila na 35 %, a koncentrace CO a H2S z cca 50 ppm na 

několik ppm ke konci procesu. 
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Obr. 11. Koncentrace plynů a hodnoty účinnosti kompostování a získaného bioplynu 

v procesu kompostování prováděném v reaktorech a) účinnost provzdušňování, CH4 a O2 

kompost C, a) účinnost produkce bioplynu, CH4 a O2 kompost D, c) koncentrace CO2, CO, 

H2S, N2 kompost C, d) c) koncentrace CO2, CO, H2S, N2 kompost D, 
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8.3. Srovnání emisí plynů z procesu metanizace a kompostování  

 

Když vezmeme do úvahy průměrné koncentrace, množství vytvořených plynů a údaje 

týkající se délky trvání procesu a hmoty odpadů umístěných v reaktoru, byly provedeny 

příslušné propočty pro získání dat o plynových emisích z procesu kompostování. První 

věci, která je okamžitě vidět, je rozhodně velká disproporce ve vytvořeném plynu mezi 

645,2 m
3
 ve variantě D a 4,6 m

3
 ve variantě E. Toto se odráží bezprostředně v emisích 

zjištěných plynů, které jsou mnohem vyšší během kompostování s provzdušňováním. 

Během celého průzkumu kompostování v reaktoru s provzdušňováním byla emise 

850,3 kg plynů a pro srovnání během kompostování bez provzdušňování 9,1 kg plynů, což 

je v přepočtu na den a hmotu odpadů v reaktoru příslušně 23,8 a 0,17 kg∙den∙tuny
-1

 

kompostu. 

Analogické propočty byly provedeny během procesu metanizace. Množství plynu 

vyrobené v obou nádržích bylo blízké OMN 1 – 411 m
3
, OMN 2 – 527,4 m

3
 (tabulka 24). 

Lišilo se však kvalitou vyrobeného bioplynu včetně podílů jednotlivých plynů, v OMN 1 

bylo vyrobeno 290,4 m
3
 metanu, ale v nádrži OMN 2 to bylo 381,3 m

3
. Celkové emise v 

kg∙den
-1

 byla emise příslušně 2,52 a 3,17 kg∙den
-1

, což po přepočtu na objem 

produkovaného kalu dává příslušně 0,024 a 0,030 kg∙den
-1

∙m
-3

 surového kalu.  

Vypočítaný ekvivalent CO2 poskytuje nejlepší srovnání emisí do životního prostředí 

mezi analyzovanými variantami pokusu (tabulka 25). Z provedených výpočtů je zřejmé, že 

největší emise do životního prostředí způsobuje proces metanizace v otevřených 

metanizačních nádržích, o to více, že obě nádrže pracují kontinuálně se střídavým 

výkonem (rozdílné plnění nádrží). Celková emise ekvivalentu CO2 z obou nádrží je cca 27 

m
3
 CO2 den∙tuna

-1
 odpadů. Mnohem menší emise byly zjištěny v případě kompostování 

s provzdušňováním (0,40 CO2 den∙tuna
 -1

 odpadů) a nejmenší při kompostování bez 

provzdušňování (0,17 CO2 den∙ tuna
 -1

 odpadů).  
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Tabulka 23. Emise z procesu kompostování v reaktorech vedené za aerobních a anaerobních podmínek 

 

 

 

 

T
y

p
 v

ar
ia

n
ty

 

Zkoumaný 

parametr 
Jednotka 

Průměrná 

koncentrace 

Množství 

plynu 

Množství 

jednotlivých plynů 

vyprodukovaných 

během pokusu 

Množství 

jednotlivých plynů 

vyprodukovaných 

průměrně za den 

Hustota 

jednotlivých 

plynů 

Emise během 

celého pokusu 

Emise během 

jednoho dne 

pokusu 

Emise během 

celého pokusu 

v přepočtu na 

jednu tunu 

Emise během 

jednoho dne 

pokusu 

v přepočtu na 

jednu tunu 

m
3
 m

3
/ 99 dnů m

3
/den kg/m

3
 kg/99 dnů kg/den 

kg/99 dnů*1 
tuna 

kompostu 

kg/den*1 tuna 

kompostu 

K
o

m
p

o
st

o
v

án
í 

s 

p
ro

v
zd

u
šň

o
v

án
ím

 

Doba 

pokusu  
Dnů 99,00 

645,18 

99,00000 1,000000 
     

CH4 % 0,13 0,81888 0,008272 0,72000 0,58960 0,00596 1,63165 0,01648 

CO2 % 5,41 34,91416 0,352668 1,98000 69,13004 0,69828 191,31049 1,93243 

CO ppm 5,46 0,0035 0,000036 1,14000 0,00402 0,00004 0,01112 0,00011 

O2 % 16,20 104,52412 1,055799 1,43000 149,46950 1,50979 413,64189 4,17820 

H2S ppm 0,31 0,00020 0,000002 1,36000 0,00027 0,00000 0,00075 0,00001 

N2 % 78,26 504,89802 5,099980 1,25000 631,12252 6,37497 1746,56848 17,64211 

Celkem 645,15891 6,51676 
 

850,31594 8,58905 2353,16436 23,76934 

K
o

m
p

o
st

o
v

án
í 

b
ez

 

p
ro

v
zd

u
šň

o
v

án
í 

CH4 % 47,85 

4,662 

2,23077 0,02253 0,72000 1,60615 0,01622 4,47147 0,04517 

CO2 % 42,57 1,98483 0,02005 1,98000 3,92996 0,03970 10,94087 0,11051 

CO ppm 13,62 0,00006 0,00000 1,14000 0,00007 0,00000 0,00020 0,00000 

O2 % 0,32 0,01492 0,00015 1,43000 0,02133 0,00022 0,05939 0,00060 

H2S ppm 34,54 0,00016 0,00000 1,36000 0,00022 0,00000 0,00061 0,00001 

N2 % 9,258 0,43159 0,00436 1,25000 0,53949 0,00545 1,50193 0,01517 

Celkem 4,66233 0,04709 
 

6,09723 0,06159 16,97447 0,17146 
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Druh 

nádrže 

Zkoumaný 

parametr 
Jednotka Průměr 

Množství 

plynu 

Množství 

jednotlivých plynů 

vyprodukovaných 

během pokusu 

Množství 

jednotlivých plynů 

vyprodukovaných 

průměrně za den 

Hustota 

jednotlivých 

plynů 

Emise během 

celého pokusu 

Emise během 

jednoho dne 

pokusu 

Emise během 

celého 

pokusu 

v přepočtu 

na jednu 

tunu 

m
3
 m

3
/176 dnů m

3
/den kg/m3 kg/176 dni kg/den 

kg*den/m
3
 

surového 

kalu 

OMN 1 

CH4 % 70,66 

410,99 

290,41209 1,65007 0,72000 209,09671 1,18805 0,01114 

CO2 % 28,12 115,55040 0,65654 1,98000 228,78980 1,29994 0,01219 

CO ppm 4,008 0,00165 0,00001 1,14000 0,00188 0,00001 0,00000 

O2 % 0,31 1,27408 0,00724 1,43000 1,82193 0,01035 0,00010 

H2S ppm 160,3 0,06588 0,00037 1,36000 0,08959 0,00051 0,00000 

N2 % 0,813 3,33931 0,01897 1,25000 4,17414 0,02372 0,00022 

Součet 410,64341 2,33320 
 

443,97405 2,52258 0,02366 

OMN 2 

CH4 % 72,29 

527,41 

381,25686 2,16623 0,72000 274,50494 1,55969 0,01463 

CO2 % 26,17 138,03953 0,78432 1,98000 273,31828 1,55294 0,01457 

CO ppm 4,208 0,00222 0,00001 1,14000 0,00253 0,00001 0,00000 

O2 % 0,298 1,56903 0,00891 1,43000 2,24371 0,01275 0,00012 

H2S ppm 151 0,07964 0,00045 1,36000 0,10831 0,00062 0,00001 

N2 % 1,166 6,14867 0,03494 1,25000 7,68583 0,04367 0,00041 

Součet 527,09595 2,99486 
 

557,86360 3,16968 0,02973 

 

Tabulka 24. Emise z procesu metanizace v otevřených metanizačních nádržích
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Parametr Jednotka OMN 1 OMN 2 
Kompostování 

s provzdušňováním  

Kompostování 

bez 

provzdušňování 

Spotřeba 

elektrického 

proudu na 

provzdušňování 

kWh∙tuna
-1

 

kompostu 
- - 

28,932 

 

- 

Ekvivalent CO2 
m

3
∙CO2∙den

-1 

∙tuna
-1

 odpadu 
11,914 15,563 0,407 0,174 

celková 

produkce 

bioplynu 

m
3
 74563,96 92774,70 645,18 4,66 

Objem kalů/ 

Hmota kompostu 
tuna 18762 18762 0,361 0,359 

Doba vedení 

procesu 
d 176 176 99 99 

 

Tabulka 25. Porovnání celkových emisí z procesu metanizace probíhajícího OKF a 

procesu kompostování s provzdušňováním a bez provzdušňování a nákladů na provádění 

procesu 
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9. Rozbor výsledků 

9.1. Průběh procesu metanizace v OMN 

 

K pokusům byl používán čistírenský kal s typickým obsahem sušiny (cca 2-3 %) a také 

pH (od mírně kyselého po mírně zásadité), jak můžeme sledovat v jiných pracích 

týkajících se metanizace čistírenských kalů z komunálních odpadních vod (82). Jak ve 

vlastním výzkumu (tabulka 19), tak v dříve prováděných a popsaných (138), byla 

prokázána absence vlivu pH na zjišťovanou produkci bioplynu. Koncentrace mastných 

kyselin s krátkým řetězcem zjištěné v surovém kalu (tabulky 15, 16) jsou vyšší, než 

v případě metanizace komunálních odpadů, kde obyčejně jejich součet nepřevyšuje 2000 

mg CH3COOH∙dm
-3

 (18). Jsou to také mnohem vyšší hodnoty, než v případě metanizace 

čistírenských kalů, kde tyto hodnoty nepřekročily 500 mg CH3COOH∙dm
-3

 (102). Příčinou 

vyšších koncentrací mohou být odpady přijímané od vnějších dodavatelů, které často 

pocházejí z potravinářského průmyslu. Dalším důvodem může být teplota, jelikož, jak 

ukázal výzkum provedeny (137) koncentrace součtu CH3COOH∙dm
-3

 se mohou zvýšit až 5 

krát při zvýšení teploty ze 4 na 25°C. 

Pokus byl proveden ve dvou střídavě fungujících otevřených metanizačních nádržích 

(OMN 1 a OMN 2) a jejich odlišnost byla zajištěná přidáním do nádrže OMN 2 

biopřípravku. Přídavek inokulum použitý v OMN 2 způsobil nejen větší produkci 

bioplynu, ale zvýšil také jeho kvalitu (vyšší koncentrace metanu ve srovnání s nádrži OMN 

1) (obr. 11). Koncentrace metanu zjištěné během pokusu metanizace čistírenských kalů 

byly velmi blízké (cca 70-72 %) sledovaným během metanizace slepičího trusu v 

mezofilních a termofilních podmínkách (19) mnohem vyšších, než během metanizace 

komunálních odpadů (koncentrace cca 40 %) (18).  

Je také třeba zdůraznit vysoký stupeň odstranění organických látek, které se snížily 

průměrně o cca 15 %, což je v přepočtu na efektivitu procesu kolem 30 % (tabulka 14). 

Obdobné výsledky ve své práci uvedl (66), který nechával fermentovat za psychrofilních 

podmínek slepičí trus. Byly tedy zjištěny stejně vysoké účinky odstraňování organických 

látek jako v případě mezofilní metanizace prováděné dříve (43). Toto svědčí o vysoké 

účinnosti používané technologie zpracování kalů, přes její velkou jednoduchost a nízkou 

teplotu provádění procesu.  
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Byl zjištěný mnohem větší rozklad organických látek o cca 5 % v OMN 2, ve které byl 

použitý biopřípravek, ve srovnání s OMN 1, kde se biopřípravek nepoužíval. Je to důkaz 

na velký význam používání přípravku. Potvrzují to výzkumy prováděné (139), kteří zjistili 

vysokou korelaci mezi účinností a odstraňováním organických látek, a výrobou bioplynu. 

Klíčovou a širokou roli mikroorganizmů při procesu metanizace potvrzuje také přehledová 

práce autorů (96). Autoři si všímají, že přítomnost mikroorganizmů nejen zrychluje 

rozklad látek prostřednictvím vylučování enzymů, které umožňují trávení komplikovaných 

látek, ale také zvýšení efektivity produkce bioplynu, co potvrzuje můj samostatně 

provedený pokus. Výzkumy provedeny (140) poukazují přesně na vliv zvyšování množství 

inokulum na emise vznikajícího bioplynu. Je potřeba zdůraznit, že si autoři všimli 

v každém z analyzovaných případů existencí horní hranice koncentrace dodávaného 

inokulum, nad kterou již není zřetelný vliv na zvyšování výroby bioplynu. V provedeném 

pokusu byla také zjištěna absence většího vlivu na procesní parametry, přes zvýšení 

použité dávky od 78 dne procesu z 1,5 na 6 dm
3
 na celou nádrž.  

Během metanizace kalů je nadkalová voda velmi znečištěná biogenními a organickými 

látkami. Kalová voda může obsahovat od několika do 30 % znečištění odváděných do 

čistírny (86). Obdobná závislost byla zjištěná také v tomto pokusu. Více kalových vod 

vzniklo v nádrži OMN 2, kde se přidával přípravek, což bylo způsobeno vyšším stupněm 

rozkladu organických látek a, což je s tím spojeno, méně kalu bylo určeno k odvodnění a 

využití (obr. 11). Nadkalově vody z OMN 2 obsahovaly menší koncentrace nečistot ve 

srovnání s nadkalovmi vodmi z OMN 1. Je třeba pamatovat na to, že čím více je 

nadkalových vod, tím méně kalu přichází na stanici odvodňování kalu, což způsobuje 

významné úspory, které lze hodnotit na úrovni 10 EUR za každý m
3
 kalu.  

 

9.2.Průběh procesu kompostování 

 

Zajištění optimálních podmínek pro aktivitu aerobních organizmů je výsledkem tří 

hlavních faktorů přístupu ke snadno biodegradovatelným organickým látkám, aerobních 

podmínek udržovaných v celé hmotě kompostovaného materiálu a chemických a fyzických 

parametrů podporujících rozvoj mikroorganizmů, jako obsah vlhkosti, poměr C:N, pH 

nebo teplota (130). Voda v kompostovaném materiálu je medium nezbytné k dopravě 

rozpustných živin, nezbytných pro metabolickou a fyziologickou aktivitu mikroorganizmů. 
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Optimální vlhkost při kompostování zelených odpadů s jinými odpady, umožňující co 

největší odstranění organických látek, je 60 % (78). 

Pro komponovaný materiál použitý ke kompostování je také typická vlhkost na úrovni 

cca 60 % (obr. 11) a má velmi blízké vlastnosti jako materiál použitý v předchozích 

pokusech uskutečněných na území kompostárny (124). V pokusu s kompostováním 

potravinářských odpadů, které měly obdobnou vlhkost, se během 20 dnů obsah vody snížil 

z 60 na 40 % (78). Obdobné hodnoty byly získány v krechtu B, ale teprve po 99 dnech 

provádění procesu (tabulka. 20), avšak v krechtu C byla získána menší účinnost, z důvodu 

chyby měření způsobené náhodným zavodněním krechtu mlžícím zařízením. Zařízení 

určené k dávkování vodního roztoku dezodorizačních látek v závislosti na směru větru 

zvlhčuje pravidelně zkoumaný krecht C. Umístění odpadů v reaktoru (krechtu D a E) 

přispělo, z důvodu absence možnosti efektivního odvádění spotřebovaného vzduchu, 

k nízké účinnosti odstraňování vody z odpadů. Obsah organické látky v hotovém kompostu 

byla od 35 % s. v kompostech B a C a cca 40-45 % s. v krechtech D a E. Zjištěné hodnoty 

koncového produktu jsou cca 5-10 % vyšší od zjištěných během kompostování 

organických odpadů, kde tyto hodnoty byly cca 47,5 % s. (5). Větší efektivita procesu byla 

zjištěna v krechtech mimo reaktor, což svědčí o tom, že v případě vhodně 

zkomponovaného materiálu, není nutné jejich umísťování v reaktoru a vytváření 

příslušných podmínek prostřednictvím např. provzdušňování, což je nákladný postup (74). 

Dále byla prokázána nejnižší účinnost odstraňování organických látek v reaktoru, ve 

kterém byl použitý systém vynuceného provzdušňování. 

Pro ověření vhodností kompostů k zemědělskému využití byla provedená analýza 

obsahu výživných složek a těžkých kovů. Hotový kompost ukazuje typické hodnoty 

z hlediska obsahu dusíku, fosforu a makrosložek vápníku a hořčíku, zjištěné dříve jinými 

autory během kompostování odpadů z výroby zeleniny (101). Avšak jiní autoři, kteří 

kompostovali komunální odpady s pilinami, získali vyšší hodnoty, které jsou příslušně Ca 

4,5 g∙kg
-1

, P 0,7 g∙kg
-1

, Mg 0,7 g∙kg
-1

, K 0,7 g∙kg
-1

 (136).  

Obsah těžkých kovů v hotovém kompostu nepřekračuje hodnoty přípustné pro organická 

a organicko-minerální hnojiva podle nařízení Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova 

z 18. června 2008 ve věci provádění některých ustanovení zákona o hnojivech a hnojení 

(včetně pozd. zm.), což umožňuje jeho bezpečné využití v zemědělství a rekultivaci jako 
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hnojiva (Sb. zák. č. 119, pol. 765, 2008) a jeho další předností je dost velký obsah 

biogenních prvků v hotovém kompostu. 

Kromě teploty jsou užitečnými parametry pro sledování procesu kompostování spotřeba 

O2 a produkce CO2 (129). (135) si všimli, že přídavek kalu způsobuje větší spotřebu O2 a 

větší spotřebu CO2, což bylo také zjištěno v počáteční etapě kompostování v provedeném 

pokusu. Koncentrace O2 měla typický průběh zjištěný mnohokrát u jiných autorů jako 

v pokusu provedeném (109), kteří také sledovali vysokou koncentraci CO2 na počátku 

procesu, při kompostování směsi prasečího hnoje a slámy. Počáteční koncentrace v tomto 

pokusu byly 8 % a následně snížily svojí hodnotu na cca 1 % ke konci procesu. Je to 

spojeno se snižováním množství dostupné organické látky, s čímž je spojena menší aktivita 

mikroorganizmů.  

 

9.3.Srovnávání emisí plynů z procesů metanizace a kompostování  

 

Podle srovnání provedeného (1) čistírenské kaly patří k materiálům, které produkují 

méně bioplynu – produkce cca 47 m
3
 na tunu čerstvé hmoty, při čemž z kukuřice lze za 

stejných podmínek získat až 220 m
3 

na tunu čerstvé hmoty. Přes to se jedná o významné 

množství. Z tohoto množství bioplynu vzniklého z čistírenského kalu, lze potenciálně 

získat 96 kWh energie po jeho čištění na vysoce energetické palivo. Technologie čištění 

jsou dobře známy a používány (119). Další výzkumy prováděné (11) zajišťují, že přes 

používání při metanizaci termofilních technologií, skutečně získáváme lepší a rychlejší 

rozklad organických látek v substrátu, náklady na další energii, kterou je třeba doplnit 

v systému, jsou skoro 2 krát větší než energie získaná z procesu. Je tedy třeba se zamyslet, 

zda náklady na vysoce účinné technologie čištění bioplynu za účelem dosažení parametrů 

používaných v přenosových sítích jsou opodstatněné jak z hlediska životního prostředí, tak 

z hlediska ekonomického, tím více, že - jak bylo prokázáno -jednoduché technologie mají 

prakticky stejnou účinnost a samotný nečištěný bioplyn lze spalovat v speciálních 

kogeneračních jednotkách, na místě jeho vzniku.  

Na základě provedených analýz a procesních parametrů byly provedeny propočty 

získaných koncentrací plynů na ekvivalent CO2 (tabulka 25). Z provedené analýzy je 

zřejmé, že mnohem větším emitentem znečištění do ovzduší jsou otevřené metanizační 

nádrže. Není to však, jak ukazují (110), tak zřejmá věc, jelikož emitovaná znečištění závisí 
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do velké míry na způsobu zpracování čistírenských kalů. A tak v jimi provedených 

výzkumech, najdeme podniky, v nichž je emise ekvivalentu CO2 vyšší, než v případě 

procesu kompostování, ale i takové, kde jsou emise srovnatelné. Autoři si však všímají 

možnosti jak se vyhnout potenciální emisi CO2, což způsobuje, že v případě použití metod 

zachycení a očištění vzduchu je čistá emise do ovzduší velmi nízká. Stojí za to v kontextu 

OMN připomenout i samotné kompostování bez zastřešení, kdy přece veškeré vyrobené 

emise odchází bezprostředně do ovzduší. 
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10. Závěry 

 

Průzkum byl prováděn dvěma směry. Na jedné straně byl prováděn průzkum 

metanizace čistírenských kalů v technickém měřítku v otevřených metanizačních nádržích 

pracujících za podmínek psychrofilních teplot. V jedné nádrži (OMN 2) byl testován vliv 

přídavku biopřípravku. Na druhé straně byl prováděn proces kompostování v různých 

variantách: B –staticky provzdušňovaný kompost bez přidání biopřípravku, C – kompost 

statisticky provzdušňovaný s přídavkem biopřípravku, D – kompost umístěny v reaktoru 

s provzdušňováním, bez přídavku biopřípravku, E – kompost v reaktoru bez 

provzdušňování s přídavkem biopřípravku. Ke všem pokusům byl použitý stejný materiál 

stanovený jako kompost A. Oba provedené pokusy byly charakterizovány z hlediska 

typických parametrů umožňujících vyhodnotit efektivitu a účinnost prováděných procesů 

(metanizace – zisk bioplynu, redukce organických látek, kompostování – plynové emise, 

redukce organických látek, hnojivové vlastnosti). Nezávisle na prováděné variantě pokusu 

a jeho měřítku byla prokázána účinnost provádění procesů v rozsahu stabilizace odpadů.  

Provedené pokusy prokázaly evidentní pozitivní vliv přídavku biopřípravku jak pro 

proces metanizace, tak pro kompostování. Inokulum implementované do otevřené 

metanizační nádrže (OMN 2) zvýšilo množství produkovaného bioplynu, stejně tak, jako 

jeho kvalitu (zvýšení koncentrace metanu, snížení CO2) a kvalita stabilizovaného kalu 

(snížení organických látek). V případě procesu kompostování přídavek inokulum zlepšil 

účinnost odstraňování organických látek nezávisle na způsobu průběhu procesu. 

Nejúčinnější se ukázal proces kompostování vedený bez reaktorů, ale s přídavkem 

biopřípravku – to byl případ, kdy byl dosažen nejvyšší stupeň rozkladu organických látek. 

Stejně zásadní je skutečnost, že v případě zavření odpadů v reaktoru a jejich provzdušnění 

nezískáme lepší výsledky, avšak je potřeba mnohem větší množství energie k vtlačování 

vzduchu. Zároveň bylo prokázáno, že použití příslušné směsi substrátů zajišťuje volný 

vzduchový prostor, což umožnilo vznik komínového tahu a ukázalo se mnohem účinnější, 

než používání vynuceného provzdušňování. Toto řešení je méně nákladné jak pro životní 

prostředí, tak pro uživatele kompostárny ve srovnání s výstavbou samotného reaktoru a 

pozdějších nákladů na provoz zařízení. 

Zkoumané procesy metanizace a kompostování, přes jednoduchost technologií 

probíhajících v nízkých teplotách, jsou z hlediska stabilizace účinné, ale zároveň jsou 
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zdrojem obrovského množství skleníkových plynů emitovaných do ovzduší. Je tedy třeba 

se zamyslet nad způsobem odebírání a čištění plynů vznikajících v těchto procesech. 

V případě procesu kompostování v otevřených krechtech se doporučuje jejich umístění 

v uzavřené hale se správným větráním, vybavené systémem čištění vzduchu. Na druhé 

straně v případě procesu metanizace stojí za to zvážit hermetizaci nádrží a odebírání 

vzniklého bioplynu a jeho pozdější spalování nebo spoluspalování v kogeneračních 

soustavách. 
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