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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je ověření vlivu předúpravy neautoklávované kukuřičné 

siláže za pomocí houby bílé hniloby na produkci bioplynu, respektive methanu v procesu 

anaerobní digesce. Teoretická část práce se zabývá problematikou procesu anaerobní digesce, 

anaerobními produkty jako jsou bioplyn a digestát, charakteristikou a použitím hub bílé 

hniloby. Praktická část se sestává ze dvou experimentů. Během prvního experimentu byla 

provedena předúprava řezanky kukuřičné siláže bílou houbou Phanerochaete chrysosporium. 

Druhým navazujícím experimentem byl test diskontinuální mezofilní anaerobní digesce 

bez míchání s plynoměrnými byretami (test biochemického methanového potenciálu). 

Klíčová slova: lignocelulotická biomasa, biologická předúprava, houba bílé hniloby, 

anaerobní digesce 

ABSTRACT 

The subject of the diploma thesis is to verify the effect of pretreatment of non-autoclaved 

corn silage with white-rot fungi on the production of biogas and methane in the process 

of anaerobic digestion. The theoretical part deals with the process of anaerobic digestion, 

anaerobic products such as biogas and digestate, the characteristics and use of white-rot fungi. 

The practical part consists of two experiments. During the first experiment, pretreatment of corn 

silage cuts with a white fungus Phanerochaete chrysosporium was performed. The second 

follow-up experiment was a discontinuous mesophilic anaerobic digestion test without mixing 

with gas burette (biochemical methane potential test).  

Key words: lignocellulotic biomass, biological pretreatment, white-rot fungi, anaerobic 

digestion



1 

 

OBSAH 

ÚVOD ......................................................................................................................................... 3 

1 ANAEROBNÍ DIGESCE ................................................................................................... 4 

1.1 Fáze anaerobní digesce ................................................................................................ 4 

1.1.1 Hydrolýzní fáze .................................................................................................... 4 

1.1.2 Acidogenní fáze .................................................................................................... 4 

1.1.3 Acetogenní fáze .................................................................................................... 4 

1.1.4 Methanogenní fáze ............................................................................................... 4 

1.2 Faktory ovlivňující průběh anaerobní digesce ............................................................. 5 

1.2.1 Vliv teploty ........................................................................................................... 5 

1.2.2 Vliv pH ................................................................................................................. 6 

1.2.3 Přítomnost živin .................................................................................................... 6 

1.2.4 Přítomnost inhibujících látek ................................................................................ 7 

1.3 Technická část výroby bioplynu .................................................................................. 7 

1.3.1 Počet procesních stupňů ....................................................................................... 8 

1.3.2 Teplota procesu..................................................................................................... 8 

1.3.3 Způsob dávkování substrátu ................................................................................. 8 

1.3.4 Podíl sušiny v substrátu ...................................................................................... 10 

1.4 Produkty anaerobní digesce a jejich využití .............................................................. 14 

1.4.1 Bioplyn a jeho využití ........................................................................................ 14 

1.4.2 Digestát a jeho využití ........................................................................................ 16 

2 POUŽITÍ BÍLÉ HNILOBY PRO ANAEROBNÍ ROZKLAD ........................................ 19 

2.1 Charakteristika hub bílé hniloby ................................................................................ 19 

2.2 Vliv přídavku bílé hniloby do procesu anaerobní digesce na výtěžnost a složení 

bioplynu ................................................................................................................................ 25 

3 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ ............................. 29 

4 POPIS PROVEDENÝCH EXPERIMENTŮ, POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ A 

APARATURY .......................................................................................................................... 30 

4.1 Předúprava kukuřičné siláže ...................................................................................... 30 

4.2 Test produkce bioplynu ............................................................................................. 32 

5 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ .............................................................. 36 

5.1 Výsledky předúpravy kukuřičné siláže v rotačním bioreaktoru ................................ 36 

5.2 Výsledky anaerobního testu BMP ............................................................................. 39 

6 DISKUSE VÝSLEDKŮ ................................................................................................... 52 

7 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 54 



2 

 

8 NÁVRH DALŠÍCH PRACÍ V DANÉ OBLASTI ........................................................... 55 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 56 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .............................................................................. 59 

11 SEZNAM OBRÁZKŮ ..................................................................................................... 60 

12 SEZNAM TABULEK ...................................................................................................... 61 

 

  



3 

 

ÚVOD 
Žijeme v době, kdy je poptávka po energii a zvyšování blahobytu v plném proudu. 

Pokud však budeme pokračovat v těžbě fosilních paliv současným tempem, velmi rychle 

můžeme očekávat prudký pokles zásob ropy, uhlí a plynu. Kromě možného nedostatku 

fosilních paliv zde vyvstávají i jiné problémy, které souvisí s jejich získáváním a využíváním. 

Mezi tyto problémy řadíme globální oteplování v důsledku emise skleníkových plynů, nárůst 

populace, geopolitika. Nevyvážené vztahy mezi poptávkou a nabídkou vedly ke zvýšené 

potřebě hledat alternativní zdroje energie k uspokojení celosvětové energetické poptávky. 

Technologie výroby biopaliv je aktuálním a celosvětově diskutovaným tématem. 

Jeden z důvodů, proč roste zájem o tuto technologii je rostoucí spotřeba a zároveň klesající 

zdroje a zásoby fosilních paliv, rostoucí emise. Dále to souvisí se vzrůstajícím množstvím 

odpadů a potřebou jejich zpracování nebo ekologické likvidace. Bioplyn produkovaný 

anaerobní přeměnou organických látek pomocí mikroorganismů je biopalivem první a druhé 

generace. Hlavním problémem výroby bioplynu je však nízká účinnost transformace surovin. 

Toto je způsobeno velmi nízkou mikrobiální rozložitelností rostlinných materiálů obsahujících 

lignocelulózu. Z tohoto důvodu je nezbytná předúprava biomasy bohaté na lignin, kde mezi 

nejstudovanějšími předúpravami patří fyzické či termochemické procesy, které jsou 

ale nákladné a mohou vyžadovat velké množství energie. Proto se jako ekologičtější a slibnější 

varianta jeví biologické předupravení biomasy, a to pomocí hub, enzymů apod.  

Cílem této diplomové práce je ověřit vliv předúpravy neautoklávované kukuřičné siláže 

pomocí houby bílé hniloby Phanerochaete chrysosporium na anaerobní produkci methanu 

a bioplynu. Teoretická část se bude zabývat procesem anaerobní digesce a jejími produkty, 

využitím hub bílé hniloby a jejich charakteristikou. Praktická část bude rozdělena na dvě části, 

kde první částí bude předúprava kukuřičné siláže (KWS FIGORINIO FAO S 250) bílou houbou 

Phanerochaete chrysosporium v rotačním bioreaktoru o pracovním objemu 0,16 m3. Ve druhé 

části bude proveden test diskontinuální mezofilní anaerobní digesce bez míchání 

(BMP – Biochemical Methane Potential) za pomocí lahvičkových bioreaktorů s plynoměrnými 

byretami vycházející z normy ČSN EN ISO 11734. V tomto testu bude sledována produkce 

bioplynu, respektive methanu. 

Diplomová práce byla zpracována s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT 

podporované MŠMT, č. projektu LM2018098. 
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1 ANAEROBNÍ DIGESCE 

Pojem anaerobní digesce nebo také anaerobní fermentace či vyhnívání, je spojen 

s přeměnou organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu [1–7]. 

Anaerobní digesce je velmi rozšířený proces v přírodě, který můžeme nalézt například 

v rašeliništích, na dně jezer, v bachoru přežvýkavých savců či v jímce s kejdou. V těchto 

případech rozkladu je organická biomasa téměř zcela přeměněna na bioplyn a jen nepatrné 

množství je přeměňováno na novou biomasu či na teplo [3, 8]. Tento proces rozkladu se skládá 

ze čtyř fází, které se nazývají hydrolýzní, acidogenní, acetogenní a methanogenní [1, 2, 4–8]. 

1.1 Fáze anaerobní digesce  

1.1.1 Hydrolýzní fáze 

V této fázi dochází za přítomnosti anaerobních bakterií k přeměně makromolekulárních 

organických látek jako jsou například bílkoviny, polysacharidy, celulóza, tuky pomocí enzymů 

na nízkomolekulární sloučeniny (aminokyseliny, jednoduché cukry, mastné kyseliny a vodu). 

Vedle této fáze probíhá obyčejně i acidogeneze. 

1.1.2 Acidogenní fáze 

Tato fáze je spojena se štěpením produktů hydrolýzní fáze na jednodušší organické látky, 

jako jsou organické kyseliny, oxid uhličitý, sirovodík, čpavek pomocí acidofilních bakterií. 

1.1.3 Acetogenní fáze 

Díky acetogenním bakteriím dochází v této fázi k oxidaci produktů acidogeneze 

za vzniku oxidu uhličitého, vodíku, sulfanu a dusíku. Účast těchto mikroorganismů je zásadní, 

neboť rozkládají vyšší organické kyseliny a alkoholy.  

1.1.4 Methanogenní fáze 

Teprve v této poslední fázi methanogenní bakterie v alkalickém prostředí vytváří methan, 

oxid uhličitý a vodu díky rozkladu produktů z předešlé fáze – acetogeneze. Všechny tyto fáze 

ve většině případů probíhají vedle sebe (viz obrázek č. 1) a nejsou odděleny místně a ani časově 

[1–8]. 
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Obrázek č. 1 Znázornění vzniku bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů [2] 

1.2 Faktory ovlivňující průběh anaerobní digesce 

Jednotlivé druhy bakterií, které napomáhají procesu rozkladu však mají rozdílné 

požadavky na svůj životní prostor [3]. Methanové bakterie mohou pracovat a množit se jen 

v případě, když je daný substrát dostatečně vlhký (alespoň 50 %) [1, 3]. Všechny methanogenní 

bakterie bez výjimek jsou striktními anaeroby, což znamená, že nepřežijí v podmínkách, kde je 

přítomen kyslík. Ten musí být nejprve spotřebován bakteriemi aerobními [1–3].  

1.2.1 Vliv teploty 

Jedním z faktorů ovlivňující průběh anaerobní digesce je teplota. Methanové bakterie 

pracují v rozmezí teplot 0°–70 °C. Jen pár kmenů těchto bakterií může přežít při teplotě až 

do 90 °C, ostatní však hynou. Pokud však půjdeme na opačnou stranu teplotní stupnice 

(pod  bod mrazu), methanové bakterie přežívají, ale nepracují [1, 2]. Bakterie jsou děleny do tří 

skupin na základě jejich teplotního optima. První skupinou jsou bakterie psychrofilní, 

jejichž teplotní optimum je až do 25 °C. Další skupinou jsou bakterie mezofilní. Jejich teplotní 

rozmezí se pohybuje od 15 °C až po 45 °C. Poslední skupinou bakterií jsou termofilové. 
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Tato  skupina má své teplotní optimum v rozmezí 45–70 °C. Každý autor udává odlišné 

hodnoty rozmezí [1–3, 5, 6, 8]. Termofilní procesy dosahují velmi vysoké účinnosti rozkladu 

a tím i vyšší produktivity bioplynu díky svým vysokým teplotám. Proto by se dalo říct, že je to 

nejefektivnější proces. Právě i z důvodu ničení pathogenních látek a vysokého stupně 

hygienizace. V praxi má však tento pozitivní efekt mnoho významných negativit, jako jsou 

vyšší náklady na ohřev reaktorů či jejich izolaci, vyšší koncentrace těkavých alifatických 

karbonových kyselin nebo vyšší transfer volného amoniaku a sulfanu ve fugátu [2]. Na obrázku 

č. 2 je uvedeno rozdělení typů organismů podle jednotlivých teplotních rozmezí. 

 

Obrázek č. 2 Rozdělení typů mikroorganismů podle teploty [2] 

1.2.2 Vliv pH 

Dalším faktorem, který ovlivňuje bakterie v procesu anaerobní digesce, je vliv pH. 

Optimální hodnota pH se pro hydrolyzující a kyselinotvorné bakterie pohybuje v rozmezí 

4,5 – 6,3. Toto rozmezí však není striktně dáno a bakterie přežijí i mírné zvýšení, což pouze 

zbrzdí jejich aktivitu. Bakterie, které vytvářejí kyselinu octovou a methan, mají hodnotu pH 

v oblasti neutrální a jejich optimální rozmezí je 6,8–7,5 [3–6]. Většina biologických systémů je 

schopna pracovat v rozmezí hodnot pH 6–8 [2]. Každý autor však udává odlišné hodnoty 

rozmezí pH.  

1.2.3 Přítomnost živin 

Methanové bakterie potřebují pro své správné fungování mít dostatečný přísun živin 

ve  formě rozpustných dusíkatých sloučenin, minerálních látek a stopových prvků [1, 2, 5]. 

Tyto  látky můžeme nalézt v hnoji a kejdě ve velmi hojném množství, mimo jiné také v trávě, 

uvnitř bachoru přežvýkavců, ve zbytcích jídla a kuchyňských odpadcích, v mlátě atd. [1]. 

Methanogenní bakterie pro svůj růst využívají jako zdroj dusíku amonný ion. Zdrojem však 

mohou být i aminokyseliny, a pokud je dusíku nedostatek, jsou schopné i fixovat molekulární 

dusík. Je známo, že nedostatek iontů NH4
+ může negativně ovlivnit produktivitu anaerobního 

procesu. To ovšem platí i pro opačný postup, kdy budeme mít nadbytek amoniaku, ten rovněž 
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zbrzdí postup anaerobní digesce. Tato zbrzdění však nejsou dána amonnými ionty, 

jsou zapříčiněna příliš vysokými koncentracemi volného NH3, který je možné redukovat 

na elementární dusík, pokud jsou v substrátu přítomny dusičnany. Dalším požadavkem 

methanogenních bakterií je přítomnost síry, která rovněž slouží pro jejich růst. Při nízkých 

koncentracích sulfidů je prokázán pozitivní účinek na methanogenezi. Vysoké koncentrace jsou 

rovněž nežádoucí, stejně jako u dusíkatých látek [2]. Pro co nejlepší průběh methanogeneze 

musí mít bakterie dostatečný přísun živin, který by měl být v poměru C:N:P:S = 600:15:5:1 [3].  

1.2.4 Přítomnost inhibujících látek 

Dále je potřeba dát pozor na samotný substrát, zda neobsahuje látky, které by mohly 

proces digesce brzdit či úplně zastavit [1, 3, 5]. Zde řadíme látky jako antibiotika, dezinfekční 

prostředky, rozpouštědla, herbicidy, těžké kovy atd. Ty mohou rozkladný proces zbrzdit již 

v malých koncentracích [1, 3]. 

1.3 Technická část výroby bioplynu 

Pro výrobu bioplynu existuje mnoho zařízení a technik a jejich možnost kombinace je 

neomezená. V tabulce č. 1 jsou znázorněny postupy pro výrobu bioplynu v rámci různých 

kritérií.  

Tabulka č. 1 Znázornění postupů pro výrobu bioplynu podle různých kritérií [3] 

Kritérium Rozdílové znaky 

Počet procesních stupňů Jednostupňový 

Dvoustupňový 

Třístupňový 

Procesní teplota Psychrofilní 

Mezofilní 

Termofilní 

Způsob pohybu substrátu Přerušovaný 

Poloplynulý 

Plynulý 

Podíl sušiny v substrátu Mokrý proces 

Suchý proces 
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1.3.1 Počet procesních stupňů 

Proces může být dělen do jednofázového, dvoufázového a třífázového. U jednofázového 

procesu nedochází k oddělování procesních fází fermentace jako je hydrolýza, fáze okyselení, 

vznik kyseliny octové, methanu. Všechny tyto procesy probíhají v jedné nádrži. 

U dvoufázových a vícefázových zařízení dochází k oddělování jednotlivých procesních fází 

do samostatných nádrží. Proces hydrolýzy a okyselení je prováděn v jedné nádrži 

u dvoufázových metod.  

1.3.2 Teplota procesu 

Dalším kritériem je teplota procesu. Bioplynové stanice, které fungují na mezofilním 

principu, mají stanovenou teplotu pro provoz v rozmezí 32−38 °C, u termofilních zařízení je to 

v rozmezí 42−55 °C. 

1.3.3 Způsob dávkování substrátu 

Způsob, jakým je substrát dávkován do reaktoru se dělí na tři druhy. Rozlišujeme 

kontinuální neboli plynulé dávkování, semikontinuální a diskontinuální [3, 4].  

U semikontinuálního typu dávkování je substrát dávkován do reaktoru v průběhu celého 

dne po malých množstvích tak, aby výsledný součet těchto vsázek odpovídal celkové denní 

vsázce. Reaktor tak zůstává stále plný. Dávkování zde bývá automatické [3]. 

Jednou z používaných metod u semikontinuálního dávkování je metoda průtoková. 

Principem této metody je, že se ze zásobníku či zásobní jímky pumpuje substrát do nádrží 

na hnití několikrát za den. Totéž množství, co přibylo ve fermentoru, je vytlačeno 

nebo odebíráno do skladu fermentačních zbytků. Z tohoto důvodu je fermentor stále postupně 

plněn a prostor pro hnití je plně využit. Produkce bioplynu u této metody je konstantní. 

Na obrázku č. 3 je znázornění průtokové metody. 

 

Obrázek č. 3 Znázornění průtokové metody [3] 

Další používanou metodou u semikontinuálního dávkování je metoda zásobníková 

(viz obrázek č. 4). U této metody je fermentor a skladovací nádrž sloučeny do jediné nádrže. 

Tato nádrž je postupně plněna a poté je vyprázdněna tak, aby v nádrži zůstalo základní množství 



9 

 

materiálu nutného pro zachování procesu digesce. Následně je tato nádrž pomalu plněna 

z jímky konstantním přídavkem substrátu. V případě této metody je produkce bioplynu méně 

rovnoměrná, něž je tomu u metody průtokové a je rovněž méně využívána.  

 

Obrázek č. 4 Znázornění zásobníkové metody [3] 

Poslední metodou je kombinovaný postup průtokově-zásobníkový (viz obrázek č. 5). 

Zde je sklad na fermentační zbytky rovněž zakryt jako samotná fermentační nádrž, 

což umožňuje zachytávat, jímat bioplyn a dále jej zužitkovat. Tato část funguje 

jako zásobníkové zařízení. Před tímto zařízením je samotný průtokový fermentor. Při tomto 

postupu je produkce bioplynu stejnoměrná.  

 

Obrázek č. 5 Znázornění kombinovaného průtokově-zásobníkového postupu [3] 

Diskontinuální dávkování je nejvíce používáno u suché fermentace. Při tomto postupu 

dávkování je biofermentor kompletně zaplněný substrátem a vzduchotěsně uzavřen. Produkce 

bioplynu pomalu stoupá, a jakmile dosáhne maximální hodnoty, opět klesá, což znamená, 

že kvalita ani kvantita bioplynu nejsou konstantní. U diskontinuálního dávkování je používána 

i jiná metoda jako je postup výměny nádrží (viz obrázek č. 6). Tato metoda pracuje se dvěma 

fermentačními nádržemi, kdy první z nich je pomalu a rovnoměrně zaplňována substrátem, 

zatímco ve druhé nádrži substrát vyhnívá. Jakmile je ukončeno zaplnění první nádrže, je druhá 

kompletně vyprázdněna do skladovací nádrže a poté je znovu pomalu naplňována. Použití více 

nádrží umožňuje rovnoměrnou produkci bioplynu [1, 3]. 
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Obrázek č. 6 Znázornění dávkového neboli batch procesu (nahoře) a procesu výměny nádrží 

(dole) [1] 

1.3.4 Podíl sušiny v substrátu 
Hutnost substrátů je závislá na obsahu sušiny v nich. Díky tomu dělíme fermentaci 

na mokrou a suchou. U mokré fermentace jsou používány pevné i kapalné substráty, 

přičemž reakční směs je kapalná a je promíchávána. U suchého procesu fermentace jsou 

používány substráty pouze pevné [3].  

1.3.4.1 Mokrá fermentace 

U této metody jsou používány různé druhy reaktorů jako jsou reaktory s pístovým tokem 

materiálu či ideálně míchané neboli směšovací reaktory. V případě bioplynových stanic 

s pístovým tokem materiálu jsou nejvíce využívány ležaté nebo stojící reaktory s menším 

průměrem s využitím výtlačného efektu přiváděného čerstvého substrátu, který vyvolá pístový 

tok skrze fermentor. Proměšování u tohoto reaktoru je realizováno speciálně konstruovaným 

vedením proudění. Bioplynový reaktor s nuceným průtokem je vhodný pro čerpatelné substráty 

s vysokým obsahem sušiny. Je potřeba, aby míchací a dopravní technika byla těmto druhům 

substrátů přizpůsobena. Tento postup je určen pro poloplynulý nebo plynulý posun substrátu. 

Výhodou u těchto reaktorů je oddělení procesních stupňů pohybem substrátu, díky pohybu 

zamezení plísňových pokryvů a usazenin, kratší doby prodlevy, menší tepelné ztráty. 

Fermentory tohoto typu mají stavební velikost do 800 m3 z ocele či betonu. 

Bioplynové fermentory, které jsou plně promíchávány, mohou dosahovat velikosti větší 

než 6000 m3. Mohou být i větší objemy reaktorů, zde je už ale problém s promícháváním 

a kontrolou. Tento typ reaktoru je vhodný pro čerpatelné substráty s malým či nízkým obsahem 

sušiny. Míchací a dopravní technika musí vyhovovat požadavkům daného substrátu [3, 9]. 

Reaktor je určen pro poloplynulý a plynulý posun substrátu, ale i pro nepohyblivé systémy. 

Do předností patří možnost proměnného provozu (tedy nastavení průtoku, průtoku 

s přestávkami nebo i dlouhé prodlevy), dopravní a míchací zařízení mohou být udržovány 
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a opravovány i bez nutnosti vyprázdnění fermentoru. Jsou zde ovšem i nedostatky jako náklady 

a obtížnost se zastřešením velkoprůměrových nádrží či možnost tvorby plovoucích usazenin 

na dně nádrže nebo vznik míst, kde substrát není dostatečně promícháván. Tento druh reaktoru 

bývá konstruován nadzemně či zapuštěn do terénu a musí být vybaven robustním a výkonným 

promíchávacím zařízením. Míchací zařízení může být ve formě míchadla ve volném prostoru 

fermentoru, axiální míchadlo na středové vertikální rouře, hydraulické externí míchání 

čerpadlem, probublávání stlačeným bioplynem z vertikální středové roury 

nebo z horizontálního potrubí tryskami na dně fermentoru [3]. Na obrázku č. 7 je znázorněno 

schéma bioplynové stanice s využitém procesu mokré fermentace. 

 

Obrázek č. 7 Schéma bioplynové stanice s využitím procesu mokré fermentace [10] 

1.3.4.2 Suchá fermentace 

V případě, že není k dispozici kejda či jiný kapalný základní substrát, lze provést proces 

suché fermentace. Charakteristickými znaky suché fermentace je velikost stavby, která není 

nijak omezena, co se stavebních prvků (prefabrikátů) týče. V procesu suché fermentace jsou 

využívány ocelové nebo betonové konstrukce. Tento proces je vhodný pro substráty, s nimiž lze 

snadno manipulovat pomocí nakládacích zařízení, dále je vhodný pro polosuvné, plynulesuvné 

zařízení. Přednostmi je nízká náročnost na energii v důsledku jednoduché manipulace 

s materiálem, dále nenákladná údržba a opravy (malé opotřebení), úspora energie za ohřev 

(samozáhřev s využitím částečné aerobní fermentace). Jsou i nedostatky jako vznik ložisek 

s nižší výtěžností bioplynu díky nemožnosti míchání substrátu ve fermentoru, pro plynulou 
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tvorbu bioplynu je zapotřebí instalace více fermentorů, pro dosažení vysoké výtěžnosti je 

potřeba nasazovat větší množství „očkovacího“ materiálu, je nutno instalovat potřebnou 

zabezpečovací techniku kvůli možnému nebezpečí explozí při plnění a zejména vyskladňování 

fermentorů. S fermentory s procesem suché fermentace se můžeme setkat v různých 

konstrukčních formách jako jsou kontejnery či boxy, horizontální „protlačovací“ fermentory, 

„hadicové“ systémy, tunely. Při použití kontejnerového postupu jsou mobilní a zásuvné 

fermentory naplněny biomasou a poté jsou vzduchotěsně uzavřeny. V očkovacím substrátu, 

který je promícháván spolu s čerstvým substrátem, jsou obsaženy mikroorganismy zapříčiňující 

ohřev substrátu v první fázi, kdy je do fermentoru přiváděn vzduch. Dalším krokem je 

kompostovací proces spojený s uvolňováním tepla. Jakmile systém dosáhne provozní teploty, 

je vypnut přívod vzduchu a uvnitř fermentoru začne docházet ke spotřebovávání zaneseného 

kyslíku. Jakmile dojde ke spotřebě kyslíku, aktivizují se anaerobní mikroorganismy. Tyto 

organismy přemění biomasu na bioplyn stejně jako u mokré fermentace. Vzniklý bioplyn je 

zachytáván do shromažďovacího vedení plynu napojeného na biofermentor a je přiváděn 

k energetickému využití. Boxové fermentory se podobají kontejnerovým fermentorům. 

Jediným rozdílem je, že jsou postaveny garážovým způsobem z části zhotovených z betonu [3, 

9]. Průběh procesu suché fermentace je obdobný jako případě kontejnerových fermentorů. 

Dalším druhem fermentorů jsou fóliové – hadicové fermentory. Pro tento druh fermentorů jsou 

používány metody fóliového – hadicového silážování. I v tomto případě je využíván proces 

aerobního kompostování pro první zahřátí substrátu. Pro další plynulé vnášení tepla mohou být 

hadice položeny na betonový panel, kterým je přiváděno teplo pomocí podlažního topení. K co 

nejmenší ztrátě tepla může být instalována tepelná izolace. Uvnitř zařízení je sběrné vedení pro 

jímání bioplynu, který je odváděn a dále využit. Dalšími zařízeními, která využívají proces 

suché fermentace jsou vany, popřípadě tunelové fermentory. Samotný proces je téměř totožný 

s tím, který probíhá ve fóliových fermentorech, avšak zde ho lze lépe kontrolovat. Velmi 

využívanými zařízeními v odpadovém hospodářství jsou již nějakou dobu pístové fermentory. 

Tato zařízení jsou konstruována ve formě stojících či ležících fermentorů a jsou obsluhovány 

kontinuálně či semikontinuálně. Díky částečným integrovaným míchacím vlnám dochází 

k jemnému odplynování materiálu [3]. Na obrázku č. 8 je znázorněno schéma bioplynové 

stanice s využitím procesu suché fermentace. 
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Obrázek č. 8 Schéma bioplynové stanice s využitím procesu suché fermentace [10] 
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1.4 Produkty anaerobní digesce a jejich využití 

Konečnými produkty procesu anaerobní digesce jsou bioplyn a biologicky stabilizovaný 

substrát neboli fermentační zbytek či digestát [8, 30]. 

1.4.1 Bioplyn a jeho využití 
Bioplyn jako produkt digesce je svým chemickým složením komplikovaným a zároveň 

jednoduchým systémem současně. Jednoduchým z pohledu majoritního složení 

neboli zastoupení složek v jednotkách objemových procent a výše. V reaktorových bioplynech 

je složení prakticky tvořeno pouze binární směsí, a to methanem a oxidem uhličitým. Tyto dva 

plyny jsou zastoupeny v různých poměrech v závislosti na podmínkách biomethanizace 

a také na kvalitě použitého substrátu. Řadí se mezi majoritní složky bioplynu, kde řadíme mimo 

nich také další anorganické plyny, které jsou zastoupeny pouze v desetinách objemového 

procenta. Těmito méně zastoupenými plyny tvořícími se z biologických pochodů jsou 

elementární dusík, oxid dusný a někdy celkem relativně vysoké obsahy sulfanu. 

Samotná komplikovanost bioplynu spočívá v množství stopových příměsí. Stopové příměsi 

jsou taktéž rozdílné svým zastoupením, jak v bioplynech reaktorových, tak skládkových 

plynech, stejně jak je tomu v případě majoritních složek. Skládka odpadů není tělesem ideálně 

plynotěsným, z tohoto důvodu procesy difúzní, tak i vlivy měnícího se barometrického tlaku 

téměř vždy zapříčiní, že ve skládkovém plynu je naředěn zůstatek ze zreagovaného vzduchu 

ba dokonce, že plyn obsahuje určitý podíl nezměněného přisátého vzduchu. Proto skládkový 

plyn mimo složek methanu a oxidu uhličitého obsahuje i podíly vzdušného dusíku, dále může 

obsahovat i argon a nezreagovaný kyslík [2, 5, 8]. Proces samovolného rozvoje biomethanizace 

a anaerobních procesů na skládkách odpadů je v porovnání s reaktory mnohem pomalejší 

a jednotlivé fáze tohoto procesu se úplně nepřekrývají. Proces rozkladu biologicky rozložitelné 

hmoty odpadů začíná již brzy, a to během sběru a svozu odpadů. Jedná se většinou 

o hydrolytické aerobní procesy. Jakmile dojde ke zkompaktování vrstvy odpadů na skládce, 

obsažený kyslík je poměrně rychle vyčerpán a aerobní procesy přecházejí v procesy anaerobní. 

Na rozdíl od reaktorů, kde dochází k dokonalému styku fází, je zde proces acidogeneze 

a methanogeneze mnohem pomalejší a zpočátku bez vzájemného souběhu. Pro nástup 

methanogenních procesů je zapotřebí změna pH a úplné odstranění kyslíku, proto v počátečních 

obdobích je zcela atypickým složením bioplynu až 50 % obj. oxidu uhličitého 

(často i přes 80 % obj.), dále lze nalézt i vodík, většinou však v řádu jednotek procent. 

Toto zastoupení plynů ve skládkovém plynu najít můžeme, avšak v reaktorech produkováno 

být nemůže. Pokud by totiž došlo k takovéto produkci plynů v reaktorech, vedlo by to 
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ke katastrofální acidifikaci systému a k úplnému zastavení procesů biomethanizace. V tabulce 

č. 2 níže je přehledné srovnání bioplynu reaktorového a skládkového plynu [2]. 

Tabulka č. 2 Přehledné srovnání reaktorového bioplynu a skládkového plynu, jejich podobnosti 

a rozdíly [2] 

složka reaktorový bioplyn skládkový plyn 

methan 
60–65 % obj.  

výjimečně 58–80 % obj. 

50–62 % obj.  

výjimečně 45–75 % obj. 

kyslík vždy pod 0,1 % obj. 

kvalitní plyn – pod 0,1 % obj. 

„přečerpaná“ skládka – 0,5–2 

% obj. 

dusík 
téměř žádný (pod 3 % obj.) 

běžně i pod 0,2 % obj. 

hodnoty pod 1 % obj. jsou 

spíše výjimkou, běžně 3–10 

% obj., „přečerpané“ skládky 

až 30 % obj. 

sulfan 

nízký u nízkosirných vsázek, 

vysoký u odpadů proteinového 

typu, extrémně vysoký 

v přítomnosti síranů, (nízký 100 

mg/m3, vysoký 4000–5000 

mg/m3, extrémně vysoký až 80 

g/m3 

ideálně i pod 1 mg H2S/m3, 

běžně 0,5–2 mg/m3, mladé 

partie ca 100 mg/m3, vysoký 

H2S – jen u sírany bohatých 

deponií 

 

 

 

halogenované uhlovodíky 
velmi nízké, pokud surovina 

není jimi kontaminována 

běžný komunální odpad 20–

50 mg/m3, staré zátěže 

s vysokou kontaminací až 

5000 mg/m3, možnost nálezu 

VCM 

křemík (siloxany) není podstatných rozdílů  

uhlovodíky a jejich 

deriváty nehalogenované 
 

skladba minoritních složek je 

ve skládkovém plynu řádově 

pestřejší, typická příměs jsou 

ftaláty a produkty jejich 

metabolismu (měkčený 

PVC) 

Bioplyn je hlavně využíván ve spalovacích motorech pohánějící generátor k produkci 

proudu. Dále je jeho využití v mikroturbínách, v palivových článcích a ve Stirlingových 

motorech. Rovněž tyto techniky slouží k tomu, aby přeměnily získaný bioplyn v elektrickou 

energii. Výroba mechanické energie, dále převáděná na elektrickou energii a teplo se nazývá 

kogenerace. K tomuto účelu jsou využívány kogenerační jednotky s pístovými spalovacími 

motory spojené s generátorem. Dalším využitím bioplynu je jeho použití jako pohonné hmoty 

u automobilů, či jeho vtláčení do sítě zemního plynu [4, 5, 11, 12, 30]. Přímé užívání surového 

bioplynu je kvůli různým specifickým látkám (př. sulfan) zpravidla nevhodné. Z tohoto důvodu 

musí být čištěn. Bioplyn obsahuje mimo methanu a oxidu uhličitého, také ostatní plyny, 
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je nasycen vodní parou a obsahuje například také stopy sulfanu. Ten je jedovatým a nepříjemně 

páchnoucím plynem, který ve spojení s vodní parou obsaženou v bioplynu zapříčiňuje vznik 

kyseliny sírové, která koroduje nejen motory, ale také vedení odpadních plynů, plynovody atd. 

Z tohoto důvodu je v praxi prováděno odsiřování a sušení získaného bioplynu. Při procesu 

odsiřování se používají různé postupy, které jsou rozlišovány do kategorií biologických, 

chemických a fyzikálních. V případě biologického odsiřování je tento proces často prováděn 

v plynojemu za přítomnosti kyslíku a bakterií. Tato bakterie přemění sulfan za spoluúčasti 

kyslíku na elementární síru [5, 11]. Při chemickém odsiřování v biofermentoru je k použitému 

substrátu v procesu anaerobní digesce přiváděna látka, která chemicky váže síru 

a tím znemožňuje uvolňování nežádoucího sulfanu. V tomto případě je obvykle využíván 

chlorid železitý či chlorid železnatý. V případě, že se jedná o odsiřování mimo biofermentor, 

se plyn promývá pomocí louhu (ve většině případů hydroxidem sodným). Pro odstranění vodní 

páry, kterou je bioplyn nasycen, se využívá procesu chlazení plynu, kdy část vodní páry 

vypadne jako kondenzát. Tento proces je často prováděn v plynovodu [3, 11]. Vodní pára může 

být z bioplynu odstraněna také pomocí procesu absorpce či adsorpce. Proces absorpce je 

prováděn pomocí roztoků glykolů (př. ethylen glykol, diethylen glykol, triethylen glykol), 

které vážou vodu absorpcí regenerovanou zahřátím, nebo použitím hydroskopických solí. 

V procesu adsorpce jsou využívány materiály jako silika, oxid hlinitý, oxid hořečnatý, 

aktivní uhlí a zeolity. Regenerace je obvykle dosažena pomocí zvýšení teploty či snížením 

tlaku [11]. 

1.4.2 Digestát a jeho využití 

Recyklace živin a organických látek obsažených v digestátu zpět do půdy je považována 

za nejudržitelnější využití digestátu. Bezpečná recyklace vyžaduje nejvyšší kvalitu digestátu, 

aby byl bohatý nejen na rostlinné živiny, ale také aby nebyl znečištěn nežádoucími látkami 

a sloučeninami biologické, fyzikální či chemické povahy. Důležitým předpokladem pro získání 

vysoce kvalitního digestátu je použití kvalitní vstupní suroviny v procesu anaerobní digesce. 

Opatření pro řízení kvality digestátu jsou prováděna v řadě zemí jako součást vnitrostátních 

právních předpisů v oblasti životního prostředí, odpadu nebo zemědělství. Celkovým cílem je 

produkce vysoce kvalitního digestátu a jeho následné využití pro zemědělské účely [13]. 

Složení zkvašené biomasy jako je obsah dusíku, dalších živin či škodlivin závisí na délce 

skladování, původu a složení výchozího použitého substrátu a na parametrech určujících průběh 

fermentace (prostorovém zatížení reaktoru, teplotě uvnitř něj apod.). Obsah organické sušiny 

výchozího substrátu je procesem fermentace zmenšen přibližně o 24–80 %, protože značná část 



17 

 

sloučenin uhlíku organické sušiny (TS) je rozložena na methan a oxid uhličitý je dále 

energeticky využita jako technicky zhodnotitelný plyn (bioplyn). Fermentováním je snižována 

viskozita kejdy, k čemuž přispívá zmenšování obsahu sušiny a také rozklad slizových látek. 

Dochází taktéž k eliminaci typického zápachu pro kejdu. Redukcí organických kyselin dochází 

k úbytku zápachu a rovněž snižování agresivního působení kyselin. Rozkladem organické 

hmoty dochází k uvolňování dusíku, přičemž většina uvolněného dusíku se 

ve výchozím substrátu nachází ve formě amonných iontů. Z tohoto vyplývá, že 

ve fermentačním zbytku bude vyšší podíl těchto amonných iontů a to cca 5–10 % v případě 

kejdy. Pokud například necháme zfermentovat hnůj, tato hodnota amonných iontů se může 

zdvojnásobit. V případě pH u nezfermentované kejdy je jeho hodnota v blízkosti neutrální 

oblasti, popřípadě ve slabě alkalické oblasti. Jakmile ale dojde k fermentaci, je zaznamenáno 

zvýšení hodnoty pH ve fermentačním zbytku na 8–8,5. Při neutrální hodnotě pH bývá organický 

podíl dusíku v kejdě ve formě amoniového dusíku, který tudíž nemůže unikat ve formě plynu. 

Jakmile však hodnota pH stoupne, jsou amonné ionty přeměňovány na amoniak, dochází tedy 

k nárůstu amoniaku a k proporcionálnímu úbytku amonných iontů. Při hodnotě pH 8 činí podíl 

amonných iontů cca 98 %. Celkové obsahy dusíky nejsou procesem fermentace snižovány. 

Mimo dusíku najdeme ve fermentačním zbytku také fosfor, vápník, draslík a hořčík. Tyto látky 

nejsou biologickým procesem uvnitř reaktorů změněny. Část fosforu je podobně jako u dusíku 

převedena do anorganické formy, která je lépe přípustná pro rostliny. Draslík a hořčík obsažené 

ve statkových hnojivech bývají rozpuštěné, a tak i snadno přístupné rostlinám, ani zde 

nedochází k jejich změně v biologickém procesu. Co se týče koncentrace škodlivých látek 

ve fermentačním zbytku, ty jsou určovány použitým typem substrátu. Důležitým krokem je 

hygienizace substrátu. Zárodky patogenních organismů jsou zahubeny nejen díky hygienizační 

jednotce, ale také ve fermentoru, a to především v termofilním režimu. Je to závislé na době 

pobytu substrátu ve fermentoru, na provozní teplotě a také na fyzikálně-chemických 

podmínkách uvnitř reaktoru [3]. 

Nejvyužívanější je digestát jako hnojivo půdy, jak již bylo zmíněno. Nejjednodušším 

použitím digestátu je jeho aplikace ve formě, ve které ho dostaneme přímo z biofermentorů 

bez dalších úprav. Množství a načasování aplikace jsou regulovány vnitrostátními právními 

předpisy o správě hnojiv a osvědčenými zemědělskými postupy a do značné míry také závisí 

na vlastnostech půdy a pěstovaných plodinách [13, 14]. Dále může být digestát využit 

pro zkvalitnění vlastností půdy. Oddělená pevná frakce digestátu může být zpracována pomocí 

procesu kompostování. Výsledný kompost lze použít jako multifunkční produkt pro zkvalitnění 
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půdy v zemědělství a zahradnictví nebo pro výrobu ornice. Aplikace kompostu z digestátu má 

na půdu stejný účinek jako jakýkoliv vysoce kvalitní kompost, zlepšuje kvalitu půdy, přináší 

do půdy cenné mikroorganismy a zlepšuje schopnost zadržování vody v půdě. 

Digestát obsahuje důležité množství fosforu a draslíku. Stejně jako u všech jiných pomocných 

látek je i kvalita kompostovaného digestátu definována parametry, jako je obsah sušiny, 

obsah organické hmoty, pH, obsah živin, velikost částic a objemová hmotnost. V běžné praxi 

pro procesy suché fermentace s kontinuálním dávkováním je kapalná frakce digestátu 

po separaci pevné látky přidává zpět do bioreaktorů anaerobní digesce. Tento postup je často 

využíván pro typy reaktorů s pístovým tokem. V dávkových neboli batch procesech suché 

fermentace se kapalná frakce (též nazývaná perkolát) používá k recirkulaci mikroorganismů 

a živin. Při procesu mokré fermentace lze podíl kapalné frakce znovu použít jako rmutovací 

kapalinu. Pevná frakce digestátu může být smíchána s ostatními surovinami a znovu přiváděna 

do reaktoru anaerobní digesce, aby se zvýšil obsah sušiny. Využívají se i postupy, při nichž se 

pevná frakce digestátu nechá zpracovat pomocí hub nebo jiným způsobem pro umožnění 

rozkladu špatně rozložitelných látek pro následné zpracování mikroorganismy za vzniku 

většího podílu methanu. Další možností využití pevné frakce digestátu je jeho sušení, 

popřípadě  peletkování a následný prodej jako hnojiva [13]. Mimo jiné lze tyto peletky využít 

jako topný materiál či jako podestýlka pro chov hospodářských zvířat [13, 15]. Digestát je 

také  možné použít pro vermikompostování pro výrobu velmi kvalitního kompostu za pomocí 

žížal [13].   
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2 POUŽITÍ BÍLÉ HNILOBY PRO ANAEROBNÍ ROZKLAD 

Obnovitelné zdroje energie jsou v dnešní době velmi častým tématem. Toto téma se stalo 

nezbytným s ohledem na spotřebu fosilních zdrojů a nárůst dalších environmentálních výzev, 

mezi něž řadíme například globální oteplování či nadměrné využívání půdy. Samotná výroba 

bioplynu díky anaerobní digesci čítá mnoho výhod. Z těchto výhod jmenujme například využití 

konečného pevného zbytku jako hnojiva či použití vyrobeného methanu pro nespočet aplikací, 

pro získání tepla, elektřiny či biopaliva. Jako nejšetrnější metodou pro zachovaní životního 

prostředí se jeví rozklad lignocelulózové biomasy pro výrobu biopaliva [16–19]. 

2.1 Charakteristika hub bílé hniloby 

Lignocelulózová biomasa je obnovitelným zdrojem, taktéž je široce dostupná a velmi 

bohatá v množství složitých sacharidů (55–75 % z celkové sušiny (TS)). Jedná se tedy o téměř 

dokonalou surovinu pro výrobu energie. Je složena ze sloučenin celulózy, 

hemicelulózy (sacharidů) a ligninu (polyfenolů).  Lignin je v prostředí anaerobních podmínek 

velmi špatně biologicky odbouratelný, neboť jeho hydrolýza je velmi obtížná. Z tohoto důvodu 

je nezbytná předúprava biomasy bohaté na lignin, kde mezi nejstudovanějšími předúpravami 

patří fyzické (mletí apod.) a termochemické procesy (alkalické, kyselé), které jsou ale nákladné 

a mohou vyžadovat velké množství energie. Proto se jako ekologičtější a slibnější varianta jeví 

biologické předupravení biomasy, a to pomocí hub, enzymů apod. [16, 18–20]. 

Avšak při porovnání využití enzymů a hub, je předúprava houbami teoreticky mnohem 

jednodušší, neboť houby mohou růst přímo na substrátu, který je potřeba předem ošetřit. 

Není potřeba žádného kroku pro získání samotného enzymu. Houby mají několik ekologických 

výhod jako jsou nízké požadavky na energii či chemikálie a taktéž netvoří odpadní proudy. 

Mají samozřejmě i své nevýhody. Jednou z nich je doba předúpravy substrátu, během které by 

mělo být umožněno houbě se co nejvíce rozrůst a tím pádem by ji bylo umožněno pozměnit 

strukturu substrátu. Tuto nevýhodu však můžeme obejít díky použití předúpravy substrátu 

již během jeho skladování. Houby bílé hniloby byly identifikovány jako nejlepší organismy 

v rámci delignifikace. Delignifikací ale mohou vznikat biotoxicky či inhibičně působící látky. 

V porovnání hub hnědých, které napadají celulózu a hemicelulózu pouze s malými úpravami 

ligninu, díky bílým houbám dochází ke ztrátám ligninu uvnitř substrátu. Jejich ligninolytický 

enzymatický systém je jedinečný a je založen na procesech oxidace, také mají hydrolytický 

systém působící na celulózu a hemicelulózu, čímž dochází k selektivní delignifikaci. 

Pokud  k delignifikaci nedojde, produkce methanu v anaerobní digesci se tím sníží, 

protože  sacharidy spotřebované při předúpravě pomocí hub již nejsou k dispozici pro přeměnu 
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na bioplyn [16, 18, 19]. Phanerochaete chrysosporium je známá jako houba, která přispívá 

k neselektivní degradaci substrátu. Houba při procesu sama o sobě spotřebovává velké 

množství snadno dostupných sacharidů v důsledku současné degradace celulózy, hemicelulózy 

a ligninu. Zbývající celulóza může být méně stravitelná, a tedy odolná vůči následné hydrolýze, 

navíc snížený obsah celulózy po předúpravě hub také přispívá ke sníženému výtěžku glukózy, 

což je inhibujícím faktorem pro následnou produkci bioplynu. Čím delší je doba předúpravy 

pomocí Phanerochaete chrysosporium, tím je nižší očekávaný výtěžek sacharifikace 

ve srovnání s výtěžkem z neošetřeného substrátu. Selektivní houby bílé hniloby degradují větší 

množství ligninu vzhledem k celulóze. Selektivita hub se však u jednotlivých druhů a doby 

předúpravy liší. Na obrázcích č. 9 a 10 je zobrazen průběh selektivní a neselektivní degradace 

substrátu [21]. 

 

Obrázek č. 9 Selektivní degradace substrátu pomocí houby bílé hniloby [16] 
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Obrázek č. 10 Neselektivní degradace substrátu pomocí houby bílé hniloby [16] 

Parametry, které ovlivňují proces delignifikace pomocí hub bílé hniloby, jsou inkubační 

doba, teplota, koncentrace kyslíku, přídavek dusíku, pH atd. Dle studie z roku 2020 v rámci 

biologické předúpravy za účelem dosažení vysoké degradace ligninu ve výchozím substrátu by 

se inkubační doba měla pohybovat od několika týdnů do měsíce v závislosti na rychlosti růstu 

houby a lignocelulózové biomase. Avšak právě dlouhá inkubační doba kvůli nízké delignifikaci 

substrátu je považována za jednu z největších překážek pro zavedení do průmyslového měřítka. 

Upřednostňovaným postupem je co nejrychlejší degradace ligninu s nejnižší redukcí cukru v co 

nejrychlejším čase v rámci předúpravy [16]. Vliv teploty je velmi podstatným parametrem, 

na kterém je závislost rychlosti delignifikace pomocí houby. Houby nejsou schopné vydržet 

termofilní podmínky, jsou to mezofilové. To znamená, že jsou schopné růst při teplotách 

mezi 15 až 35 °C a mezi 25 a 30 °C je pozorována vysoká míra delignifikace. Optimální teplotní 

podmínky závisí na druhu houby, fyziologii hub a na substrátu. Metabolismus hub bílé hniloby 

během procesu delignifikace zapříčiňuje distribuci tepla, a to vede ke zvýšení teploty uvnitř 

reaktoru, a tedy i k možnému zahubení houby. Provzdušňování je považováno za jedno 

z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují biologickou předúpravu pomocí hub bílé hniloby, 

a tedy samotnou delignifikaci. Účelem vnášení kyslíku do reaktoru je okysličování, eliminace 

oxidu uhličitého, odvádění generovaného tepla, regulace vlhkosti distribucí vodní páry 

a distribucí těkavých sloučenin vznikajících během metabolismu hub. Samotný proces 

delignifikace je oxidačním postupem, je proto potřeba kyslíku [16, 21]. Ve studii z roku 2020 

je uvedeno, že bylo pozorováno zkrácení období předúpravy pšeničné slámy o jeden týden, 

pokud došlo k propláchnutím reaktoru kyslíkem třikrát týdně. Toto bylo pozorováno u hub 
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Pycnoporus cinnabarinus a Phanerochaete sorodida. Na proces vzdušnění má vliv i obsah 

vlhkosti. Příliš mnoho vody má za následek zmenšení prostoru pro kyslík. U většiny hub je 

pozorována zvýšena degradace ligninu za podmínek s nedostatkem dusíku, zatímco u některých 

druhů je ligninolytická aktivita potlačena po přídavku dusíku. Dále je v této studii uvedeno, že 

po přídavku anorganického dusíku došlo ke snížení aktivity ligninolytických enzymů v případě 

houby Pleurotus ostreatus, zatímco po přídavku organického dusíku došlo k pozitivním 

účinkům na produkci enzymů. Dalším zmíněným důležitým parametrem obtížným kontrolovat 

v pevném substrátu pro biologickou předúpravu pomocí hub je pH. Obecně platí, že při použití 

hub bílé hniloby dochází k poklesu hodnot pH. Tato změna je způsobena metabolickými 

aktivitami hub. Většina bílých hnilob se dobře kultivuje v rozmezí hodnot pH 4 až 5. Je však 

známo, že nízké pH má inhibiční účinek na methanogenní proces, a to vede ke sníženému 

výtěžku methanu. Z tohoto důvodu je například při ošetřování kukuřičné siláže houbou bílé 

hniloby přidáván i  kravský hnůj pro zabránění přílišného okyselení a pro zvýšení stability 

pH [16]. Mezi další parametry, jenž ovlivňují proces delignifikace řadíme velikost částic 

předupravovaného substrátu, obsah vlhkosti, hygienizace substrátu před úpravou. Při použití 

velkých částic substrátu může dojít ke špatnému pronikání hub do celulózové biomasy a také 

je bráněno difúzi meziproduktů vzduchu, vody a metabolitů do částic. Avšak i malá velikost 

částic může nepříznivě ovlivnit cirkulaci plynu mezi částicemi substrátu. Ve studii z roku 2012 

je popsán pokus při použití houby Phlebia tremellosa pro předúpravu cukrové třtiny, kdy byla 

pozorována vyšší produkce lignocelulotických enzymů při velikosti částic substrátu 2,9 mm 

ze tří testovaných velikostí (0,92; 1,68; 2,9 mm). Dále byl v této studii uveden pokus, 

při kterém byla ošetřována řepka houbou Pleurotus ostreatus po dobu 32 dnů. Při použití 

velikosti částic řepky 0,42 mm byla pozorována menší degradace ligninu než ve srovnání 

s velikostmi částic mezi 0,42–0,82 mm. V dalším pokusu zmíněném v této studii byla použita 

kukuřičná siláž o třech velikostech částic (5, 10 a 15 mm). Podstatně nižší degradace ligninu 

(12,83–24,90 %) byla pozorována u částic o velikosti 15 mm ve srovnání s velikostí 5 a 10 mm 

(19,48–31,59 %), zatímco mezi velikostmi 5 a 10 mm nebyl pozorován významný rozdíl 

v degradaci.  

Obsah vlhkosti substrátu je rovněž důležitým faktorem ovlivňujícím růst hub 

a sekundární metabolismus při předúpravě. Počáteční vlhkost substrátu v rozmezí 70–80 % 

se jeví jako optimální pro degradaci ligninu a ligninolytické aktivity hub bílé hniloby. 

Byl popsán případ, kdy byly použity stonky bavlny spolu s předúpravou pomocí houby 

Phanerochaete chrysosporium po dobu 14 dní. Za tuto dobu bylo dosaženo degradace 
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ligninu 27,6 % při obsahu vlhkosti substrátu 75 %, což bylo o 7 % vyšší účinek degradace 

než při 65 % obsahu vlhkosti. Dále byl popsán případ použití Phanerochaete chrysosporium 

pro předúpravu kukuřičných stonků, kde byl zvolen obsah vlhkosti substrátu 40–90 %. 

Nejvyšší ligninolytické aktivity bylo dosaženo při vlhkosti 70 %. Obecně je vysoký obsah 

vlhkosti příznivý pro tvorbu plísňových mycelií, avšak ne nutně pro zvýšenou delignifikaci. 

Na straně druhé by však nízký obsah vlhkosti substrátu mohl bránit delignifikaci substrátu, 

díky nedostatku vody nemusí dojít k dostatečnému růstu houby.  

Dekontaminace substrátu (př. plynem, párou, chemikáliemi) může účinně zabít 

nebo inhibovat původně obsažené mikroorganismy uvnitř substrátu a je obecně nutné, aby k ní 

došlo před jejím použitím [21]. Zvířecí exkrementy představují možné riziko přenosu nemocí. 

Zvířecími fekáliemi se původci chorob dostávají do půdy, do spodních vod, dále na rostliny 

a eventuálně se mohou přenést i na člověka. Rovněž i organické odpady (zbytky jídel 

a bioodpady) používané pro kofermentaci mohou obsahovat původce chorob ohrožující zvířata 

i člověka. Použití těchto substrátů logicky zvyšuje možnost nebezpečí nákazy. V zájmu ochrany 

zdraví lidí a zvířat, ale i rostlin, by měla být přijata opatření, která možnost infekce 

nebo ba dokonce šíření nákazy potlačí na minimum. Jedná se především o opatření, která zaručí 

pečlivou manipulaci s těmito materiály. Mezi tyto opatření se řadí vyhovující skladování, 

rychlé zapracování do půdy, zabránění emisím použitím vlečných hadic, respektování dlouhé 

inkubační doby při hnojení pastvin. Bioplynová technologie snižuje množství patogenních 

organismů v substrátu, a tím i riziko nákazy. V praxi přestavují nutná hygienizační zařízení 

a laboratorní zkoušky enormní časovou a finanční zátěž, díky tomuto faktu se zejména malé 

stanice vzdávají kofermentace. Je několik faktorů, které ovlivňují hygienizační výkon 

bioplynového procesu. Prvním z nich je teplota. Jednobuněčné organismy reagují jinak 

na zvyšování teploty nežli organismy vysoce vyvinuté. Vysoce vyvinuté organismy jsou 

schopny svými složitými vyrovnávacími a přizpůsobovacími mechanismy reagovat na teplotní 

změny oproti jednobuněčným organismům, které mají v tomto ohledu velmi omezené 

možnosti. Čím vyšší je provozní teplota, tím vyšší je inaktivační účinek bioplynové stanice 

na mikroorganismy. Zařízení pracující na termofilní teplotní úrovni, již mají dostatečný 

hygienizační účinek.  Dalším faktorem ovlivňujícím hygienizační výkon je čas. Obecně platí, 

že čím déle je organismus nucen pobývat v nepříznivém prostředí, tím je hygienizační účinek 

silnější. Všechny organismy ztrácejí v termofilních zařízeních životaschopnost mnohem 

rychleji, nežli je tomu u mezofilních zařízení. Při zpracovávání substrátu v termofilních 

zařízeních je zpravidla dosažena dostatečná hygienizace již po dvou týdnech. Pro určité látky 



24 

 

je doba hygienizace přesně stanovena zákonem. V případě jídelních odpadů musí dojít 

k hygienizaci před dodáním do fermentoru po dobu jedné hodiny při teplotě 70 °C. Pro přípravu 

hygienicky nezávadné mrvy je potřeba skladování po dobu 3 až 4 měsíců. Dalším faktorem je 

hodnota pH. Substráty, které vykazují neutrální pH, jsou přívětivější podmínkami pro život 

mikroorganismů, nežli v případě substrátů kyselých či zásaditých. Například v prvních týdnech 

skladování kejdy dochází k prudkému poklesu hodnoty pH, což vede k inaktivaci 

mikroorganismů (až z 90 %). Příčinou je zde toxický účinek organických kyselin. K tomuto 

okyselení rovněž dochází během anaerobního kvašení. Následný nárůst hodnoty pH během 

fermentace vede stejně jako pokles ke zvýšení inaktivačního účinku. Tyto posuny hodnot pH 

se však tolik neprojevují v plně promíchávaných zařízeních, kde se hodnota pH pohybuje 

kolem neutrální až slabě alkalické oblasti. Ovlivňujícím faktorem je i druh použité kejdy. 

Bylo prokázáno, že délka přežívání mikroorganismů závisí na druhu použité kejdy. 

Například salmonela přežívá nejdéle v hovězí kejdě. Prasečí kejda obsahuje ve srovnání 

s hovězí kejdou častěji původce infekce díky větší hustotě. Dalším faktorem je obsah čpavku 

v substrátu. Čím vyšší obsah čpavku, tím lepší inaktivace mikroorganismů v substrátu. 

Redukční účinek bioplynových stanic na množství mikroorganismů závisí také na druhu 

použité technologie. Jsou rozlišeny dvě technologie plně promíchávaných reaktorů (míchací 

kotle) a podélně protékaných reaktorů (Plug-Flow). V případě promíchávaných reaktorů může 

docházet ke kontaminaci substrátu zbaveného choroboplodných zárodků díky přidávání 

čerstvého substrátu. Tento problém je možné vyřešit pomocí dávkovacího systému, kdy se 

nejprve vypustí zpracovaný substrát před vsazením čerstvé dávky. V případě podélně 

protékaných reaktorů se všechny části substrátu pohybují rovnoměrně, takže doba kontaktu je 

pro všechny částice stejně dlouhá [1]. Bylo zjištěno, že Phanerochaete chrysosporium je účinně 

kompetitivní proti plísňovým a bakteriálním infekcím, zatímco Ceriporiopsis subvermispora je 

citlivější na kontaminanty. Ve studii je uvedeno, že úplná sterilizace není nutná a krátké 

napařování (15 sekund) je dostatečné k tomu, aby umožnilo vznik bílých hnilobných hub 

a vyhubilo původní houby a bakterie. Ve studii je poukázáno i na využití levných chemikálií 

jako jsou hydrogensiřičitan sodný, disiřičitan sodný a dithioničitan sodný, které byly uvedeny 

jako účinné při koncentracích 600–1200 ppm pro  dekontaminaci dřevní štěpky pro následnou 

předúpravu houbou Phanerochaete chrysosporium a Ceriporiopsis subvermispora [21]. 
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2.2 Vliv přídavku bílé hniloby do procesu anaerobní digesce na 

výtěžnost a složení bioplynu 

Tato část textu je věnována studiu vědeckých článků zaměřených na použití hub 

jako média pro úpravu rostlinné biomasy za současného sledování produkce bioplynu 

a methanu v procesu anaerobní digesce.  

Ve studii z roku 2014 vědci z Ameriky použili organický odpad z veřejné zeleně (tráva, 

listí, odřezky a větve stromů a keřů), kterou nechali biologicky upravit houbou bílé hniloby 

Ceriporiopsis subvermispora. Předúprava probíhala při teplotě 28 °C po dobu 30 dní v láhvích 

s bavlněnou zátkou, která napomáhala proudění vzduchu. Ve studii je uvedeno, že další 

mechanické vzdušnění nebylo zavedeno. Při předúpravě byly použity různé obsahy vlhkosti 

biomasy (45, 60 a 75 %). Proces anaerobní digesce byl proveden při 37 °C po dobu 40 dní. 

V rámci obsahu vlhkosti biomasy bylo pozorováno, že úprava vzorku o obsahu vlhkosti 60 % 

vykazovala nejvyšší hodnotu degradace v případě sušiny, ligninu, celulózy a hemicelulózy. 

Nejmenší hodnoty degradace vykazoval vzorek o obsahu vlhkosti 45 %. Pro shrnutí výsledků 

z předúpravy studie poukazuje na fakt, že obsah vlhkosti je rozhodujícím pro růst hub a jejich 

sekundární metabolismus. Dostatek vody je nezbytný pro udržení intenzivního růstu 

a metabolických aktivit hub, protože živiny musí být rozpuštěny ve vodě, aby došlo k jejich 

vstřebávání houbami. Dále studie uvádí, že úprava pomocí houby Ceriporiopsis subvermispora 

mohla významně zvýšit výtěžek methanu. To dokazují výsledky z anaerobní digesce, kde došlo 

ke zlepšení výtěžku po úpravě o 85–154 % ve srovnání s neupravenou použitou biomasou. 

Nejvyšší produkce methanu (0,0446 m3/kgVS) je zaznamenána u předupravených zbytků 

veřejné zeleně o obsahu vlhkosti 60 % v porovnání se vzorkem (obsah vlhkosti 45 %) 

s produkcí 0,0403 m3/kgVS a vzorkem (obsah vlhkosti 75 %) s produkcí 0,0326 m3/kgVS. 

V závěru studie je uvedeno, že důležitým faktorem ovlivňujícím produkci methanu a proces 

předúpravy je obsah vlhkosti biomasy. Dále uvádějí, že houba Ceriporiopsis subvermispora 

znatelně degradovala obsah ligninu a hemicelulózy ve struktuře biomasy, a tudíž je možné říci, 

že tato předúprava má pozitivní účinek na zlepšení degradace celulózy a zvýšení výtěžku 

methanu [22]. 

V jiné studii od vědců z Francie z roku 2016 byl studován vliv předúpravy pomocí houby 

Polyporus brumalis na pšeničnou slámu v nesterilních pilotních reaktorech na vsádkovou 

anaerobní digesci. Pro jejich test použili autoklávovanou pšeničnou slámu o velikosti částic 

1 - 5 cm, kterou nechali naočkovat pomocí pelet ozdobnice čínské (miscanthus). Tyto pelety 
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nechali před použitím naočkovat houbou Polyporus brumalis. Předúprava probíhala 

v aerobních reaktorech s dobou zdržení 13 dní. Samotný proces mezofilní anaerobní digesce 

byl proveden ve čtyřech lahvičkových reaktorech při teplotě při 37 °C. Jeden reaktor obsahoval 

pouze inokulum z již zfermentovaného dobytčího hnoje. Zbylé 3 reaktory obsahovaly inokulum 

s pšeničnou slámou a naočkovanými peletami ozdobnice (vzorek 1), dále pšeničnou slámu 

s naočkovanými peletami ozdobnice (vzorek 2) a předupravenou pšeničnou slámu (vzorek 3). 

Produkce methanu u vzorků 1 a 2 byla stejná při krátké době digesce. Vyšší produkce methanu 

(až 6–7 %) u vzorku 1 byla zaznamenána při delší době digesce, což jak uvedli mohlo souviset 

se ztrátou organické hmoty z ozdobnice během předúpravy. Naproti tomu se zvýšila produkce 

methanu u upravené pšeničné slámy a to o 10–20 %. Pokud se však berou v úvahu úbytky 

hmoty, ke kterým došlo při předúpravě pomocí houby, vztažením výtěžku methanu na celkový 

počáteční obsah sušiny (TS), vede předúprava ke snížení produkce methanu (o 7 % po 60 dnech 

digesce a o 9 % po 127 dnech), jak bylo uvedeno ve studii. Výjimkou je krátká doba trvání 

digesce, kde bylo získáno mírně vyšší množství methanu (o 6 % po 15 dnech). Pro shrnutí 

studie bylo uvedeno, že použití hub pro úpravu biomasy bylo zajímavým z hlediska rychlosti 

anaerobní digesce, avšak je potřeba optimalizace, aby se produkce bioplynu, respektive 

methanu zvýšila a metoda se vyplatila [23]. 

Ve studii z roku 2018 vědci z Polska použili houbu bílé hniloby Flammulina velutipes 

pro úpravu pšeničné trávy. Pšeničnou trávu nechali vysušit, aby obsah vlhkosti byl méně než 

10 %. Dále došlo k jejímu rozdrcení na velikost částic 1,5–2,0 mm. Pro účel úpravy použily 

houbu Flammulina velutipes, která byla kultivována při 28 °C při době zdržení 5-7 dnů. 

Samotná předúprava probíhala 28 dní při teplotě 28 °C. V procesu předúpravy použili 

nesterilizovanou pšeničnou trávu smíchanou s vodou v rozlišných poměrech, pro dosažení 

obsahu vlhkostí 45, 65 a 75 %, dále houbu o určitém obsahu (0, 10, 20, 30, 40 a 50 %). 

Anaerobní digesce provedli při 37 °C v tankovém reaktoru. Při porovnání s neošetřeným 

vzorkem biomasy poskytla předčištěná biomasa při obsahu vlhkosti 65 % více bioplynu 

(185 %) a methanu (280 %). Obsah ligninu byl snížen o 22 %. Ve studii je zmíněno, 

že  se  použití této houby zdá být účinnou metodou pro zlepšení biologické rozložitelnosti 

a  zvýšení biologické přeměny energetických plodin na biomethan [24]. 

Studie z roku 2018 z Chorvatska popisuje použití houby Trametes versicolor 

pro předúpravu kukuřičné siláže a studuje vliv předúpravy pomocí této houby na produkci 

bioplynu z hlediska využití v průmyslovém měřítku. Pro tento účel použili mobilní 

semikontinuální reaktor umístěný v bezprostřední blízkosti plně zařízené průmyslové 
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bioplynové stanice. Proces prováděli s použitím materiálů v reálném měřítku. V první fázi byl 

reaktor plněn směsí kravského hnoje, digestátu z průmyslového fermentoru, části kukuřice 

a kukuřičnou siláží, zatímco ve druhé fázi plnění byla přidávána kukuřičná siláž upravená 

houbou Trametes versicolor. Studie uvádí, že aplikace této houby měla pozitivní účinek 

na anaerobní degradaci se zvýšením produkce methanu. Průměrný obsah methanu v případě 

přidávané směsi během první fáze byl 52 %. Průměrné měrné produkce bioplynu a methanu 

v rámci první fáze plnění byly 0,321 m3
bioplynu/kgVS a 0,167 m3

methanu/kgVS. Na začátku druhé 

fáze plnění došlo ke vzrůstu produkce bioplynu na hodnotu 0,335 m3
bioplynu/kgVS. 

Průměrný obsah methanu byl 58 % a specifická produkce methanu byla 0,194 m3
methanu/kgVS. 

Se zvyšujícím se obsahem upravené kukuřičné siláže v reaktoru došlo k nárůstu produkce 

bioplynu na 0,345 m3
bioplynu/kgVS s průměrným obsahem methanu 59 %. V posledních dnech 

testu, kdy byla v reaktoru zastoupena už jen upravená siláž, došlo k nárůstu průměrného obsahu 

methanu na 62 %, a průměrné specifické hodnoty bioplynu a methanu byly 0,381 m3
bioplynu/kgVS 

a 0,236 m3
methanu/kgVS [25]. 

V další studii z roku 2019 od vědců z Turecka byla při jejich pokusu použita houba 

Trametes versicolor pro předúpravu kravského hnoje spolu s rostlinným materiálem z obilovin 

(pšenice, žito, ječmen, žitovec = uměle vytvořený mezidruhový kříženec pšenice a žita) 

sklizených v různých fázích. Dále použili inokulum z procesu mezofilní anaerobní digesce, 

kde byl použit kravský hnůj. Celková doba zdržení při kultivaci houby Trametes versicolor 

byla 20 dní při 25 °C. Tyto předběžně ošetřené biomasy byly dále použity v procesu anaerobní 

digesce, která byla provedena pomocí BMP testu v anaerobních vsádkových reaktorech 

za použití skleněných lahví o objemu 1 litr s pracovním objemem 750 ml. Anaerobní digesce 

probíhala při 37 °C. Z BMP testu vyšel nejlépe vzorek kravského hnoje spolu s předčasně 

sklizeným ječmenem, kde byla produkce methanu 0,386 m3/kgVS. Druhým nejlepším vzorkem 

v produkci methanu byl vzorek s kravským hnojem a pozdně sklizeným ječmenem, 

který vykazoval 0,232 m3/kgVS. Co se týče vzorků s předupravenou biomasou, 

byla u předupraveného vzorku žitovce s kravským hnojem pozorována vyšší produkce methanu 

(0,150 m3/kgVS) během procesu anaerobní digesce. Ve srovnání s jeho kontrolním reaktorem 

(0,136 m3/kgVS) vykazoval předupravený vzorek nárůst o 10 %. Podobných výtěžků methanu 

dosáhli i u vzorků kravského hnoje a zbytkové ječmenné slámy (0,121 m3/kgVS), pšeničné 

slámy (0,118 m3/kgVS) a žitné slámy (0,115 m3/kgVS), kde po ošetřením houbou Trametes 

versicolor dosáhli zvýšení rychlosti výtěžku methanu (10–14 %). V této studii úprava houbou 
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Trametes versicolor pozitivně ovlivnila biomethanizaci lignocelulózové biomasy a vedla 

k pozoruhodné degradaci celulózy a k vývoji rozmanitějšího bioplynového mikrobiomu [26]. 
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3 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH VSTUPNÍCH 

MATERIÁLŮ 

Hlavním vstupním materiálem pro provedení praktické části diplomové práce byla 

kukuřičná siláž, dále pak inokulum z houby bílé hniloby. Kukuřičná siláž byla použita 

z bioplynové stanice Pustějov a byla dovezena dne 14. 7. 2020. Jednalo se o hybrid KWS 

FIGORINIO FAO S 250. Velikost částic řezanky kukuřičné siláže byla cca do 20 mm 

(viz obrázek č. 11). Siláž byla laboratorně upravena aerobní metodou s inokulací houbou bílé 

hniloby. Inokulum bylo připraveno jako suspenze z rozmixované houby Phanerochaete 

chrysosporium, která byla připravena na přírodovědecké fakultě na Ostravské univerzitě 

(viz obrázek č. 11 napravo). Inokulum bylo připraveno při teplotě 28 °C a při době zdržení 

10 dnů. Pro test anaerobní digesce v lahvových bioreaktorech s plynoměrnými byretami byla 

použita mikrokrystalická celulóza jako kontrolní (referenční) substrát o téměř stoprocentní 

anaerobní rozložitelnosti (viz obrázek č. 12). 

  

Obrázek č. 11 Kukuřičná siláž před úpravou (nalevo) a vzorky inokula houby bílé hniloby 

Phanerochaete chrysosporium (napravo) 

 

Obrázek č. 12 Mikrokrystalická celulóza 
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4 POPIS PROVEDENÝCH EXPERIMENTŮ, POUŽITÝCH 

PŘÍSTROJŮ A APARATURY 

4.1 Předúprava kukuřičné siláže 
Pro předúpravu byl použit rotační bioreaktor se čtvercovým průřezem komory o objemu 

0,160 m3 (viz obrázek č. 13). Reaktor byl naplněn 50 kg kukuřičné siláže, což odpovídalo 

objemu 0,152 m3, a inokulem o hmotnosti 3,5 kg. Jednalo se o inokulum (suspenzi bílé houby 

Phanerochaete chrysosporium) připravené inkubací za čistých podmínek na půdě Ostravské 

univerzity. Suspenze vznikla rozmixováním narostlé houby v živném roztoku na částečky 

pod 5 mm. Dále byly nastaveny parametry aerobního procesu. Bioreaktor byl nastaven 

dle technických možností na 103 otáček komory okolo horizontální osy za den, což odpovídalo 

1 ot/12 min jedním směrem. Po každé otáčce byla dvouminutová pauza a poté došlo ke zpětné 

rotaci reaktoru. Takto byl režim otáček opakován. Rovněž bylo nastaveno vzdušnění reaktoru 

pro výměnu plynů a růst houby na průměrnou hodnotu 4,23 m3 za den. Aerace probíhala 

20 – 60 sekund při přetlaku ve vstupním potrubí 4 bar. Vzduch byl přiváděn pomocí třech trubic 

s 24 tryskami ve spodní úvrati reaktoru (Ø 2 mm), při zastavené rotaci. Obsah kyslíku 

na výstupu z reaktoru činil průměrně 11 obj. % a byl měřen pomocí přenosného analyzátoru 

GEOTECH Biogas5000 (viz obrázek č. 17). Tento průtok vzduchu se na konci předúpravy jevil 

jako nadbytečný, a to z důvodu částečné aerobní fermentace kukuřičné siláže. Teplota uvnitř 

reaktoru byla průměrně 40,8 °C. Takto byla prováděna předúprava kukuřičné siláže s dobou 

zdržení 9 dnů od 14.7. do 23.7.2020. Během této doby byl pozorován nárůst bílé hniloby 

a rovněž první fáze kompostovacího procesu. Při ukončení testu předúpravy bylo pozorováno, 

že v rozích a zákoutích komory reaktoru, kde nedocházelo k dostatečnému pohybu siláže, 

byla hmota houbou výrazněji prorostlá (viz obrázek č. 14). Ve střední části reaktoru, 

kde docházelo k intenzivnímu pohybu kukuřičné siláže, houba pouhým okem pozorována 

nebyla. Byl pouze cítit jemný zápach bílé hniloby z upravené hmoty a byl pozorován slizký 

povlak na povrchu hmoty. 
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Obrázek č. 13 Rotační bioreaktor se čtvercovým průřezem komory 

 

Obrázek č. 14 Předupravená kukuřičná siláž po vyjmutí z reaktoru (bílá houba odebrána z 

rohu reaktoru na obrázku vlevo) 
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4.2 Test produkce bioplynu 
Po uplynutí devítidenní předúpravy byla kukuřičná siláž vyjmuta z bioreaktoru a následně 

pomleta pomocí šnekového mlýnku RM Gastro TS-32T400V přes matrici s otvory Ø 3 mm 

(viz obrázek č. 15). Shodným způsobem byla pomleta i surová kukuřičná siláž. Při mletí 

se jevilo mechanické rozdružování snadnější u upravené kukuřičné siláže než u neupravené, 

pravděpodobně díky větší vlhkosti ve hmotě anebo díky narušené struktuře lignocelulózy. 

Po delší době mletí však docházelo k ucpávání šneku v mlýnku. Poté bylo připraveno 12 

roztoků anaerobní suspenze se surovou kukuřičnou siláží, předupravenou siláží 

a mikrokrystalickou celulózou dle tabulky 3. Anaerobní suspenze byla dovezena z bioplynové 

stanice Pustějov II ve formě digestátu. 

 

Obrázek č. 15 Pomletá předupravená kukuřičná siláž (Ø 3 mm) pro test BMP 
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Tabulka č. 3 Vsázky pro anaerobní bioreaktory v testu BMP 

Reaktor Substrát 

1 Digestát 500 g  

2 Digestát 500 g  

3 Digestát 500 g + KS bez úpravy 10 g  

4 Digestát 500 g + KS bez úpravy 10 g 

5 Digestát 500 g + KS upravená 10 g 

6 Digestát 500 g + KS upravená 10 g 

7 Digestát 500 g + KS upravená 10 g 

8 Digestát 500 g + KS upravená 10 g 

9 Digestát 500 g + mikrokrystalická celulóza 5 g 

10 Digestát 500 g + mikrokrystalická celulóza 5 g 

11 Digestát 500 g + mikrokrystalická celulóza 2,5 g 

12 Digestát 500 g + mikrokrystalická celulóza 2,5 g 

Z každého vzorku tuhého substrátu bylo odebráno 5 podvzorků o hmotnosti 10 g 

pro stanovení obsahu celkové sušiny (TS, Total Solids). Sušení probíhalo při 105 °C 

v atmosféře O2 do konstantní hmotnosti (2,0% RSD). Pro tento účel byl použit analyzátor 

vlhkosti KERN DLB 160 3A s halogenovou lampou (viz obrázek 16) [31]. Dále bylo odebráno 

z každého vzorku substrátu 5 podvzorků o cca hmotnosti 1-2 g pro stanovení obsahu 

organických látek – ztráty žíháním sušiny (VS, Volatile Solids). Žíhání bylo provedeno 

při 550 °C v atmosféře O2 do konstantní hmotnosti (5,0% RSD). Zde byl použit 

termogravimetrický analyzátor LECO TGA 701 [32]. Dále byla stanovena hustota sušin 

v práškovém stavu, a to pomocí poloautomatického plynového pyknometru Thermo Fisher 

Scientific Pycnomatic ATC s héliem při tlaku 50 kPa [33, 34]. Rovněž bylo provedeno prvkové 

složení sušiny (CHNS), které bylo stanoveno pomocí elementárního analyzátoru LECO 

Truspec CHN 628 + S 628, přičemž obsah kyslíku byl dopočten [35]. 

Po provedených analýzách proběhla příprava bioreaktorů pro proces anaerobní digesce. 

Do každé jednotlivé láhve bylo naváženo 500 g anaerobní suspenze (digestátu). Do reakčních 

lahví s číslem 3 a 4 byla navážena neupravená neautoklávovaná pomletá kukuřičná siláž 

o hmotnosti 10 g. Do lahví s čísly 5 až 8 bylo přidáno 10 g bílou hnilobou upravené pomleté 

kukuřičné siláže. Poslední láhve s čísly 9-12 byly naplněny mikrokrystalickou celulózou, 

přičemž láhve 9 a 10 obsahovaly 5 g mikrokrystalické celulózy a láhve 11 a 12 obsahovaly 
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2,5 g mikrokrystalické celulózy. Takto připravený substrát byl řádně promíchán ve všech 

lahvích a bylo provedeno potenciometrické stanovení počáteční hodnoty pH-H2O pomocí 

přístroje WTW 340i se sondou SenTix 41 [36]. 

 

Obrázek č. 16 Analyzátory vlhkosti s halogenovou lampou 

   

Obrázek č. 17 Analyzátory CHN, TGA a složení bioplynu 

Po analýze substrátů a analytickém navážení směsných vsázek byly nasazeny plynoměrné 

byrety na všech 12 lahví a byl spuštěn test diskontinuální mezofilní anaerobní digesce 

bez míchání (BMP – Biochemical Methane Potential) dne 28. 7. 2020. Postup principiálně 

vycházel z normy ČSN EN ISO 11734 respektive i normy VDI 4630 [37, 38]. 

Lahvičkové bioreaktory byly umístěny do vodní lázně, která byla nastavena na 40 °C ± 0,5°C. 

Plynoměrné byrety byly umístěny při laboratorní teplotě okolo 20 °C (viz obrázek č. 18). 

Test probíhal po dobu 20 dnů, přičemž každý pracovní den byl zapisován přírůstek objemu 

bioplynu, barometrický tlak, laboratorní teplota (neboli teplota bioplynu) a teplota vodní lázně. 

Pokud byla produkce bioplynu vyšší než cca 150 ml, bylo provedeno měření obsahu methanu 

a dalších složek bioplynu pomocí přenosného analyzátoru bioplynu GEOTECH Biogas5000 

s duálními infračervenými senzory CH4 (0–70 % ± 0,5 %) a CO2 (0–60 % ± 0,5 %) 
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a elektrochemickými senzory O2 (0 – 25 % ± 1,0 %), H2 (0–2000 ppm ± 2,0 % FS) a H2S 

(0 – 5000 ppm ± 2,0% FS) (viz obrázek č. 17). Chybějící denní údaje o objemu bioplynu 

a obsahu methanu byly lineárně interpolovány. Obsah vodíku byl měřen pouze pro doložení 

nízké míry zatížení inokula a obsah sulfanu pro odhalení možné inhibice. Test produkce 

bioplynu byl ukončen dne 17. 8. 2020. V den ukončení byly po sundání plynoměrných byret 

jednotlivě lahve důkladně promíchány a suspenze následně homogenizovány pomocí mixéru. 

Hodnota pH ve všech vzorcích byla změřena před mixováním pomocí přístroje WTW 340i 

se sondou SenTix 41. Následně bylo odebráno z každého vzorku 5 podvzorků o hmotnosti 10 g 

a bylo provedeno stanovení obsahu celkové sušiny (TS, Total Solids) stejně jako v případě 

před BMP testem. Rovněž byly podvzorky podrobeny analýzám pro stanovení obsahu 

organických látek – ztráty žíháním sušiny (VS, Volatile Solids), dále byla stanovena hustota 

sušin v práškovém stavu a rovněž bylo provedeno prvkové složení sušiny (CHNS) stejně 

jako v případě před BMP testem.  

 

Obrázek č. 18 Plynoměrné byrety pro test produkce bioplynu (BMP test) 
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5 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

5.1 Výsledky předúpravy kukuřičné siláže v rotačním bioreaktoru 

Předúprava řezanky kukuřičné siláže (KWS FIGORINIO FAO S 250) spočívala 

v inokulaci substrátu pomocí suspenze z bílé houby Phanerochaete chrysosporium 

ve čtvercovém rotačním bioreaktoru o pracovním objemu 0,16 m3 po dobu 9 dní při průměrné 

teplotě 40,8 °C. Takto upravená kukuřičná siláž byla dále spolu s neupravenou kukuřičnou 

siláží a mikrokrystalickou celulózou podrobena testu diskontinuální mezofilní anaerobní 

digesce bez míchání v lahvičkových reaktorech s nasazenými plynoměrnými byretami. 

Kukuřičná siláž (upravená i neupravená) a inokulum z bílé houby Phanerochaete 

chrysosporium byly podrobeny analýzám pro zjištění parametrů (pH, hustota, sušina, vlhkost, 

prvkové zastoupení atd.), jejichž výsledky uvádí tabulka č. 4. Z výsledků analýz upravené 

kukuřičné siláže vyplývá, že došlo k poklesu hmotnosti upraveného substrátu o 9,61 %. 

Během doby experimentu dále došlo ke snížení obsahu celkové sušiny (TS) o 5,62 % a zároveň 

k nárůstu obsahu vlhkosti o 5,62 %. Došlo také k nárůstu pH na hodnotu 4,45 z počáteční 3,47. 

Obsah organické sušiny (VS) se snížil o 5,69 %, kde počáteční hodnota byla 31,37 a konečná 

25,68 %. Prvkové zastoupení v sušině se takřka nezměnilo.  

Tabulka č. 4 Parametry materiálů z procesu předúpravy kukuřičné siláže bílou hnilobou 

Phanerochaete chrysosporium 

Materiál 

Hmotn. Podíl v 

zakládce 

Objemová 

hmotn. 
pH 

Sušina Vlhk. Organika Prvky v sušině  

m TS W VS VSTS C H N S O C:N 

kg % kg/m3 - % % % %TS %TS - 

Kukuřičná 

siláž 14.7.2020 
50,00 93,5 329 3,45 35,06 64,94 33,46 95,44 46,33 6,24 1,25 0,23 42,33 37,02 

Inokulum  3,50 6,5 1002 3,78 1,545 98,46 1,502 97,23 45,12 6,67 1,83 0,32 43,16 24,66 

Zakládka 

14.7.2020 
53,50 100,00 352 3,47 32,87 67,13 31,37 95,45 46,33 6,24 1,25 0,23 42,33 36,97 

Upravená 

kukuřičná 

siláž 23.7.2020 

48,36 90,39 322 4,45 27,25 72,75 25,68 94,23 47,69 6,26 1,81 0,27 39,73 26,40 

Kondenzát 

z plynné fáze 
5,14 9,61 1002 4,04 0,10 99,90 0,04 39,38 - - - - - - 
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Následující obrázek č. 19 znázorňuje průběh teploty zakládky a obsahu kyslíku 

na výstupu z reaktoru během testu předúpravy kukuřičné siláže. Během doby předúpravy 

nedošlo k výrazným výkyvům teploty uvnitř reaktoru. Teplota se pohybovala průměrně okolo 

40 °C. Pouze v první den plnění reaktoru byla teplota nad 25 °C a postupně vzrostla ke 40 °C 

během tohoto dne. Obsah kyslíku na výstupu z reaktoru byl měřen pomocí přenosného 

analyzátoru bioplynu GEOTECH Biogas5000. Z obrázku č. 19 je patrné, že došlo k citelným 

výkyvům hodnot obsahu kyslíku. Během prvního dne plnění došlo k poklesu obsaženého 

kyslíku k hodnotě 5 % obj., což pravděpodobně odpovídá situaci plnění a udusávání 

upravovaného substrátu a vytlačení kyslíku z reaktoru. Od prvního dne až po konečný den 

měření už poté došlo k nárůstu obsahu kyslíku díky pumpování kyslíku do reaktoru a maximální 

dosažená hodnota byla 16,0 %. Průměrný obsah kyslíku činil 10,7 % obj. 

 

Obrázek č. 19 Průběh teploty zakládky a obsahu kyslíku na výstupu z reaktoru během testu 

předúpravy 
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Na obrázku č. 20 je znázorněn průběh vstupního tlaku vzduchu spolu s hmotností vsázky 

a měrným průtokem vzduchu v závislosti na době předúpravy kukuřičné siláže. Tlak vzduchu 

na vstupu do reaktoru byl nastaven na hodnotu 4 bar po celou dobu experimentu. Z obrázku je 

patrný nárůst měrného průtoku vzduchu během prvních dvou dnů předúpravy, což odpovídá 

ruční úpravě aerace během experimentu. Na začátku měření byla aerace intenzivnější, 

později mírnější. Průměrně byl průtok vzduchu nastaven na 0,0034 m3/kgh. 

 

Obrázek č. 20 Průběh vstupního tlaku vzduchu, hmotnosti vsázky a měrného průtoku vzduchu 

během předúpravy 
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5.2 Výsledky anaerobního testu BMP 

Po předúpravě kukuřičné siláže pomocí bílé houby Phanerochaete chrysosporium byl 

proveden test diskontinuální mezofilní anaerobní digesce bez míchání (BMP test) 

v lahvičkových reaktorech s nasazenými plynoměrnými byretami dle normy ČSN EN ISO 

11734 respektive i normy VDI 4630. V tomto experimentu byl použit digestát z bioplynové 

stanice Pustějov spolu s upravenou a neupravenou kukuřičnou siláží a s mikrokrystalickou 

celulózou pro přípravu roztoků k provedení testu anaerobní digesce. Jak již bylo uvedeno výše, 

jednotlivé použité materiály byly podrobeny analýzám na základní parametry ovlivňující 

proces anaerobního rozkladu a výsledky těchto analýz jsou uvedeny v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5 Naměřené parametry digestátu a jednotlivých substrátů 

 

Kyselost 
Celková 

sušina 

Ztráta 

žíháním 

sušiny 

Objemová 

hmotnost 
Prvky v sušině 

Poměr 

prvků 

pH TS VS VSTS ρTS ρ CTS HTS NTS STS OTS C:N 

- % % %TS kg/mTS
3 kg/m3 %TS - 

Digestát 7,61 7,58 5,78 76,31 1559 1042 41,31 5,35 3,37 0,66 27,24 12,26 

Kukuřičná siláž bez předúpravy (S1) 3,45 35,06 33,46 95,44 1454 1159 46,33 6,24 1,25 0,23 42,33 37,02 

Kukuřičná siláž předupravená (S2) 4,46 30,01 28,40 94,64 1352 1106 47,69 6,26 1,81 0,27 39,73 26,40 

Mikrokrystalická celulóza (S3) 5,75 94,99 94,96 99,97 1596 1566 44,55 6,18 0,10 0,67 48,48 437,0 
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Po výše zmíněných provedených analýzách pro zjištění parametrů (pH, TS, VS, hustota, 

prvkové zastoupení) proběhl anaerobní test ve 12 lahvičkových reaktorech, který trval po dobu 

20 dní. Pro test byl použit digestát z bioplynové stanice Pustějov, do kterého byla přidána 

buďto neupravená kukuřičná siláž (S1), předupravená kukuřičná siláž (S2) 

nebo mikrokrystalická celulóza (S3). Po skončení BMP testu došlo ke stejným analýzám 

jako před anaerobní digescí. Výsledky tohoto testu jsou shrnuty v tabulce č. 6.  

Z výsledků analýz je patrné, že u všech použitých substrátů byl pozorován nárůst hodnoty 

pH po provedeném BMP testu. Dále byl pozorován ve všech použitých substrátech pokles 

obsahu celkové sušiny (TS) o průměrně 23 %, taktéž byl sledován pokles organické sušiny (VS) 

o průměrně 38 %. S těmito získanými hodnotami souvisí pokles hmotnosti použitých vzorků 

o průměru 2 %, ke kterému došlo díky anaerobnímu rozkladu materiálu.  

Tabulka č. 6 Výsledky anaerobního testu BMP 

Název Jednotky 

Digestát S1 S2 S2 S3 S3 

Bioreaktor (láhev) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Digestát 

kg  

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Substrát S1 - - 0,0100 0,0100 - - - - - - - - 

Substrát S2 - - - - 0,0100 0,0100 - - - - - - 

Substrát S2 - - - - - - 0,0100 0,0100 - - - - 

Substrát S3 - - - - - - - - 0,0050 0,0050 - - 

Substrát S3 - - - - - - - - - - 0,0025 0,0025 

Objem láhve ml 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Objem vzorku ml 480 480 488 488 489 489 489 489 482 482 481 481 

Objemová 

hmotnost (ρ) 
kg/m3 1042 1042 1045 1045 1044 1044 1044 1044 1048 1048 1045 1045 

Poměr C:N - 12,26 14,36 13,30 13,30 59,60 37,36 

Hmotnost 

vzorku kon. 
kg 0,492 0,492 0,498 0,500 0,500 0,500 0,499 0,500 0,490 0,491 0,492 0,491 

Pokles hmotnosti % 1,66 1,65 2,30 2,02 1,92 2,02 2,07 1,89 2,89 2,87 2,15 2,22 

Poč. podíl VS ze 

substrátu 
kg 0 0 12 12 10 10 10 10 16 16 8 8 

TSpočáteční % hm. 7,58 7,58 8,12 8,12 8,02 8,02 8,02 8,02 8,45 8,45 8,02 8,02 

TSkonečné % hm. 6,21 6,16 6,33 6,30 6,45 6,46 6,57 6,59 6,04 6,31 6,43 6,08 

Pokles hm. TS % 19 20 24 24 21 21 20 19 31 27 22 26 

VSpočáteční % hm. 5,78 5,78 6,33 6,33 6,23 6,23 6,23 6,23 6,67 6,67 6,23 6,23 

VSkonečné % hm. 3,43 3,42 3,80 3,83 3,93 4,00 3,95 4,01 4,29 4,39 4,28 4,27 

Pokles hm. VS % 42 42 41 41 38 37 38 37 38 36 33 33 

pHpočáteční - 7,63 7,65 7,54 7,40 7,51 7,56 7,56 7,56 7,69 7,66 7,66 7,67 

pHkonečné - 7,99 7,96 7,92 7,88 7,98 7,92 7,90 7,86 8,07 8,00 7,87 8,00 

Kumulativní produkce 

bioplynu 

za 20 dnů 

mN
3/kgTS

1 
1,89153 1,89994 3,06648 2,67860 2,53157 2,68305 2,76970 2,49135 3,33117 3,34156 2,53314 2,59022 

1,8957 2,8725 2,6073 2,6305 3,3364 2,5617 

Kumulativní produkce 

methanu 

za 20 dnů 

mN
3/kgTS

1 
1,06970 1,08401 1,63847 1,47838 1,41972 1,50086 1,55894 1,40003 1,77342 1,77787 1,37748 1,39532 

1,0769 1,5584 1,4603 1,4795 1,7756 1,3864 
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Během BMP testu byla denně měřena produkce bioplynu a methanu pomocí přenosného 

analyzátoru bioplynu GEOTECH Biogas5000 a byl zaznamenáván vyprodukovaný objem 

bioplynu. V tabulce č. 7 je porovnání naměřených produkcí suchého plynu pro použitý digestát 

a jednotlivé substráty. V tabulce č. 8 jsou znázorněny parametry kumulativní produkce 

bioplynu a methanu, dále výtěžek bioplynu a methanu a objemové zastoupení methanu 

v bioplynu, vše vztaženo na celkovou sušinu (TS). V tabulce č. 9 jsou znázorněny tytéž zmíněné 

parametry za měřené období, avšak vztažené na organickou sušinu (VS).   

Tabulka č. 7 Porovnání naměřených produkcí suchého plynu pro digestát a jednotlivé substráty 

v objemových procentech za dobu 20 dnů 

Reaktor Substrát 
Bioplyn Relativní 

výše, % 

Methan Relativní 

výše, % mN
3 mN

3 

1 
Digestát 

0,0050 
0,0050 66 

0,0029 
0,0029 68 

2 0,0050 0,0029 

3 
Dg + KS bez úpravy 

0,0080 
0,0076 100 

0,0044 
0,0043 100 

4 0,0072 0,0041 

5 
Dg + KS předupravená 

0,0068 
0,0070 92 

0,0039 
0,0040 94 

6 0,0072 0,0041 

7 
Dg + KS předupravená 

0,0074 
0,0071 93 

0,0042 
0,0041 95 

8 0,0088 0,0059 

9 Dg + Mikrokrystalická 

celulóza 

0,0091 
0,0091 120 

0,0050 
0,0050 116 

10 0,0091 0,0050 

11 Dg + Mikrokrystalická 

celulóza 

0,0067 
0,0068 89 

0,0037 
0,0038 88 

12 0,0069 0,0038 

Tabulka č. 8 Porovnání hodnot měrných produkcí suchého plynu pro digestát a jednotlivé 

použité substráty, vztaženo na celkovou sušinu (TS) za dobu 20 dnů 

Substrát 
Bioplyn 

Výtěžek 

bioplynu 

Relativní 

výše, % 
Methan 

Výtěžek 

methanu 

Relativní 

výše, % 

mN
3/kgTS % % mN

3/kgTS % obj. % % 

Digestát 0,1320 16,9 18 0,0762 57,7 18,1 20 

Kukuřičná siláž bez úpravy 0,7497 85,8 100 0,3888 51,9 85,4 100 

Kukuřičná siláž 

předupravená 

0,6728 74,8 90 0,3747 55,7 79,0 96 

0,6848 76,1 91 0,3818 55,7 80,5 98 

Mikrokrystalická celulóza 
0,8798 104,7 117 0,4638 52,7 110,3 119 

0,7698 91,6 103 0,4102 53,3 97,6 105 

Tabulka č. 9 Porovnání hodnot měrných produkcí suchého plynu pro digestát a jednotlivé 

použité substráty, vztaženo na organickou sušinu (VS) za dobu 20 dnů 

Substrát 
Bioplyn 

Výtěžek 

bioplynu 

Relativní 

výše, % 
Methan 

Výtěžek 

methanu 

Relativní 

výše, % 

mN
3/kgVS % % mN

3/kgVS % obj. % % 

Digestát 0,1730 16,9 22 0,0999 57,7 18,1 25 

Kukuřičná siláž bez úpravy 0,7855 85,8 100 0,4074 51,9 85,4 100 

Kukuřičná siláž 

předupravená 

0,7109 74,8 91 0,3959 55,7 79,0 97 

0,7236 76,1 92 0,4034 55,7 80,5 99 

Mikrokrystalická celulóza 
0,8800 104,7 112 0,4639 52,7 110,5 114 

0,7701 91,6 98 0,4103 53,3 97,7 101 
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Při pohledu na obrázky grafů (viz obrázek č. 21 a 22) znázorňující koncentraci H2 

v surovém vlhkém bioplynu spatříme, že se koncentrace pohybovala většinou pod hranicí 

40 ppm. Výjimkou jsou však první 4 dny měření, kdy došlo k prudkému nárůstu koncentrace 

až k hodnotě 125 ppm a následně pak k výrazně prudkému poklesu. Z obrázku č. 21 je patrné, 

že reaktory 1–2, kde byl použit pouze digestát v testu anaerobní digesce, byl obsah vodíku 

značně nižší, něž u ostatních reaktorů. Koncentrace H2 se v tomto případě po většinu času 

měření pohybovala pod 30 ppm. K výrazné změně došlo v prvních čtyřech dnech měření, 

kde maximální hodnota koncentrace vodíku byla okolo 55 ppm. Podobný průběh můžeme 

sledovat u reaktorů 9–12 s mikrokrystalickou celulózou (viz obrázek č. 22), kde byly 

koncentrace H2 rovněž nízké ve srovnání s reaktory 3–8. V tomto případě byla nejvyšší 

naměřená koncentrace H2 okolo 65 ppm. 
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Obrázek č. 21 Průběh koncentrace H2 pro reaktory 1–8 v průběhu měření testu BMP v 

surovém vlhkém bioplynu 

 
Obrázek č. 22 Koncentrace H2 pro reaktory s mikrokrystalickou celulózou v průběhu měření 

testu BMP v surovém vlhkém bioplynu  
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Koncentrace H2S v bioplynu u reaktorů 1–8 (viz obrázek č. 23) během testu byla relativně 

nízká v porovnání s literárními údaji, kde je uvedena nízká koncentrace H2S okolo 70 ppm, 

dále  vysoká koncentrace v rozmezí 2870–3600 ppm a extrémně vysoká koncentrace 

až  57000  ppm [2]. Koncentrace H2S se většinou pohybovaly pod hranicí 300 ppm. 

Můžeme tedy říci, že se koncentrace H2S pohybovala kolem nízké hranice koncentrace 

dle literárních údajů. Prudký nárůst koncentrace je patrný v prvních dvou dnech testu, 

kdy obsah H2S vzrostl až k hodnotě 370 ppm. Po 10. dnu měření je rovněž patrný pokles 

koncentrace pod hranici 250 ppm. Můžeme tedy říct, že negativní vliv sulfanu na průběh 

digesce byl nízký. Podobně je tomu na obrázku č. 24, kde je znázorněna koncentrace H2S 

pro reaktory s mikrokrystalickou celulózou v průběhu měření anaerobního testu. Obsahy těchto 

reaktorů sloužily jako kontrolní (referenční) substráty. V prvních dvou dnech je pozorován 

nárůst obsahu sulfanu a následný pokles až do konce měření. U reaktorů, kde bylo použito 5 g 

mikrokrystalické celulózy (dvojnásobek než v případě reaktorů 11–12), byla dosažena 

maximální koncentrace H2S 360 ppm. Od 9. dne měření byla průměrná koncentrace sulfanu cca 

170 ppm. I v tomto případě můžeme říci, že sulfan neměl významný negativní vliv na průběh 

digesce díky jeho nízké koncentraci dle literárních zdrojů.  
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Obrázek č. 23 Koncentrace H2S pro reaktory 1–8 v průběhu měření testu BMP v surovém 

vlhkém bioplynu 

 

Obrázek č. 24 Koncentrace H2S pro reaktory s mikrokrystalickou celulózou v průběhu měření 

testu BMP v surovém vlhkém bioplynu 
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Následující obrázek č. 25 znázorňuje denní a kumulativní měrnou produkci bioplynu 

a methanu za měřené období pro reaktory 1–2, kde byl pro test použit pouze digestát. Z obrázku 

vyplývá, že v prvních 3 dnech byla denní produkce bioplynu a methanu vyšší něž ve dnech 

ostatních. Byla zaznamenána nejvyšší denní produkce bioplynu 0,0190 mN
3/kgTS, v případě 

methanu to bylo 0,0108 mN
3/kgTS. Průměrná denní produkce bioplynu za měřené období činila 

0,0061 mN
3/kgTS. V případě denní produkce methanu byla průměrná hodnota za měřené období 

0,0035 mN
3/kgTS. Reaktory 1–2 se vyznačovaly hodnotou kumulativní produkce bioplynu 

0,1320 mN
3/kgTS. V případě kumulativní produkce methanu to byla hodnota 0,0762 mN

3/kgTS 

za měřené období a při obsahu methanu 57,7 % obj.  

 

Obrázek č. 25 Denní a kumulativní měrné produkce bioplynu a CH4 v průběhu testu BMP pro 

digestát (reaktory 1–2) 
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Na obrázku č. 26 je znázorněna denní a kumulativní měrná produkce bioplynu a methanu 

pro reaktory 3 a 4, kde pro anaerobní test byl použit substrát obsahující neupravenou 

kukuřičnou siláž a digestát. Z tohoto obrázku vyplývá, že v prvních 5 dnech došlo k prudkému 

nárůstu a následnému poklesu produkce bioplynu a methanu a v těchto dnech vykazovaly tyto 

dva reaktory nejvyšší produkce za sledované období. Byla sledována nejvyšší denní produkce 

bioplynu 0,3214 mN
3/kgTS a methanu 0,1553 mN

3/kgTS během doby trvání anaerobního testu. 

Oba reaktory se vyznačovaly průměrnou denní produkcí bioplynu 0,0342 mN
3/kgTS a methanu 

0,0201 mN
3/kgTS. Kumulativní produkce bioplynu za sledované období činila 0,7497 mN

3/kgTS 

a produkcí methanu 0,3888 mN
3/kgTS při obsahu methanu 51,9 % obj.  

 

Obrázek č. 26 Denní a kumulativní měrné produkce bioplynu a CH4 v průběhu měření testu 

BMP pro neupravenou kukuřičnou siláž (reaktory 3–4) 

  



48 

 

Obrázky č. 27 a 28 znázorňují denní a kumulativní měrné produkce bioplynu a methanu 

za dané měřené období pro reaktory 5–8, kde byl pro test použit substrát obsahující 

předupravenou kukuřičnou siláž spolu s digestátem. Z obrázků vyplývá, že během prvních pěti 

dní došlo k nárůstu produkce bioplynu a methanu.  

V případě reaktorů 5 a 6 byla naměřena nejvyšší hodnota denní produkce bioplynu 

0,1755 mN
3/kgTS a methanu 0,0961 mN

3/kgTS. Tyto dva reaktory se vyznačovaly průměrnou 

produkcí bioplynu 0,0307 mN
3/kgTS a methanu 0,0156 mN

3/kgTS. Kumulativní produkce 

bioplynu za měřené období činila 0,6728 mN
3/kgTS, pro methan to byla hodnota 

0,3747 mN
3/kgTS při obsahu methanu 55,7 % obj. 

Reaktory 7 a 8 se vyznačovaly maximální dosaženou denní produkcí bioplynu 

0,1713 mN
3/kgTS a methanu 0,1115 mN

3/kgTS za měřené období. Průměrná produkce bioplynu 

činila 0,0312 mN
3/kgTS a methanu 0,0206 mN

3/kgTS. Během anaerobního testu se reaktory 7 a 8 

vyznačovaly kumulativní produkcí bioplynu 0,6848 mN
3/kgTS a methanu 0,3818 mN

3/kgTS 

při obsahu methanu 55,7 % obj. 
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Obrázek č. 27 Denní a kumulativní měrné produkce bioplynu a CH4 v průběhu měření testu 

BMP pro upravenou kukuřičnou siláž (pro reaktory 5–6) 

 

Obrázek č. 28 Denní a kumulativní měrné produkce bioplynu a CH4 v průběhu měření testu 

BMP pro upravenou kukuřičnou siláž (pro reaktory 7–8) 
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Na obrázcích č. 29 a 30 můžeme vidět znázornění denní a kumulativní produkce bioplynu 

a methanu pro reaktory 9–12, kde byl použit substrát s mikrokrystalickou celulózou 

a digestátem. Tyto reaktory sloužily jako kontrolní neboli referenční pro porovnání s ostatními.  

Reaktory 9 a 10 se vykazovaly maximální naměřenou denní produkcí bioplynu 

0,2316 mN
3/kgTS a methanu 0,1195 mN

3/kgTS. Průměrná produkce bioplynu činila 

0,040 mN
3/kgTS a methanu 0,0202 mN

3/kgTS. Během anaerobního testu se reaktory 9 a 10 

vyznačovaly kumulativní produkcí bioplynu 0,8798 mN
3/kgTS a methanu 0,4638 mN

3/kgTS 

při obsahu methanu 52,7 % obj. V případě těchto dvou reaktorů bylo dosaženo výtěžku 

bioplynu 104,7 % a výtěžku methanu 110,3 %. Tyto hodnoty jsou vztaženy k teoretické 

produkci vypočtené dle Buswellovy formule. Kvůli těmto vysokým výtěžkům nebyly dále tyto 

data z reaktorů 9 a 10 použity pro srovnání s ostatními.  

Reaktory 11 a 12 se vyznačovaly maximální naměřenou denní produkcí bioplynu 

0,3232 mN
3/kgTS a methanu 0,1415 mN

3/kgTS. Průměrná produkce bioplynu činila 

0,0350 mN
3/kgTS a methanu 0,0163 mN

3/kgTS. Reaktory se vyznačovaly kumulativní produkcí 

bioplynu 0,7698 mN
3/kgTS a methanu 0,4102 mN

3/kgTS při obsahu methanu 53,3 % obj. 

V případě těchto reaktorů bylo dosaženo výtěžku bioplynu 91,6 %. Výtěžek methanu pro tyto 

reaktory byl 97,6 %. Tyto hodnoty se vztahují k teoretické produkci vypočtené dle Buswellovy 

formule. Dle těchto výsledků výtěžků z reaktorů 11 a 12 můžeme říci, že podmínky uvnitř 

reaktorů se blížily k optimu. 
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Obrázek č. 29 Denní a kumulativní měrná produkce bioplynu a CH4 v průběhu měření testu 

BMP z mikrokrystalické celulózy (pro reaktory 9–10) 

 

Obrázek č. 30 Denní a kumulativní měrná produkce bioplynu a CH4 v průběhu měření testu 

BMP z mikrokrystalické celulózy (pro reaktory 11–12) 

  



52 

 

6 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Během doby předúpravy kukuřičné siláže bílou hnilobou Phanerochaete chrysosporium byl 

růst houby v daném reaktoru minimální. Z obrázku č. 14 je patrné, že houba narostla pouze 

v koutech reaktoru, kde nedošlo k dostatečnému promíchávání. Použitý režim rotace během 

předúpravy (103 otáček denně; 1 ot / 12 min (0,083 ot/min) jedním směrem, 2 minuty pauza, 

příště rotace opačným směrem, a tak opakováno) se jevil jako negativní, a to z důvodu, 

že promíchávání rotací zřejmě příliš trhalo hyfy podhoubí a růst houby byl takto inhibován. 

Tento fakt je i podložen tím, že substrát nebyl viditelně významně houbou prorostlý a pokrytý. 

Houba se pravděpodobně projevila méně intenzivně v této předúpravě nežli přítomné 

mikroorganismy.  

Negativně zapůsobilo zřejmě vynechání kroku hygienizace kukuřičné siláže 

před předúpravou. V mnoha studiích je kladen důraz na krok hygienizace nejen použitého 

substrátu, ale také inokula houby a dále použitého reaktoru jak v aerobním, tak anaerobním 

testu [22, 23, 25–28]. 

Mimo jiné došlo při předúpravě k nárůstu teploty na nejméně 41 °C. Dle studie z roku 

2020 od vědců z Indie a Ameriky, kde je uvedeno, že houby bílé hniloby jsou mezofilové 

a  jejich teplota pro růst je mezi 15 až 35 °C, můžeme předpokládat, že teplota mohla být dalším 

inhibujícím faktorem pro růst houby [16]. Mnoho studií uvádí teplotu během předúpravy 

substrátu houbou v rozmezí 25-30 °C [22, 24–29].  

Další negativní dopad mohlo mít použité zavzdušnění během procesu předúpravy 

kukuřičné siláže. Vzdušnění uvnitř reaktoru, které bylo nastaveno na úroveň obsahu kyslíku 

11 % obj., bylo pravděpodobně pro potřeby růstu houby bílé hniloby nadbytečné. Dle studie 

z roku 2016 z Francie použili pro aerobní test předúpravy pouze 0,0004–0,0007 m3 O2/min 

v porovnání s aerací použitou v této předúpravě 4,23 m3 O2/min [23]. V jiné studii z roku 2014 

z Ameriky byl použit pouze přirozený proces aerace pomocí bavlněných zátek, nebyla zde 

žádná mechanická aerace navíc [22].  

Testovaný vzorek kukuřičné siláže, která nebyla upravena houbou bílé hniloby, 

se  vyznačoval během 20denního BMP testu anaerobní mezofilní produkcí bioplynu 

0,7497  mN
3/kgTS při obsahu methanu 51,9 % obj. Vzorek kukuřičné siláže, která byla upravena 

houbou bílé hniloby Phanerochaete chrysosporium, se vyznačoval průměrnou produkcí 

bioplynu 0,6788 mN
3/kgTS při obsahu methanu 55,7 % obj. Při bližším pohledu na tabulku č. 7, 

kde jsou porovnávány hodnoty v objemovém měřítku, je zřejmé, že během předúpravy 
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kukuřičné siláže houbou bílé hniloby došlo k částečnému znehodnocení siláže. 

Produkce bioplynu ze vzorku upravené kukuřičné siláže poklesla o 7,5 % v porovnání 

s neupraveným substrátem. Rovněž poklesla hodnota produkce methanu a to o 5,5 %. 

Tento fakt mohl být způsoben příliš významným vlivem mikrobiální aerobní fermentace 

v průběhu předúpravy kukuřičné siláže. Rovněž mohlo dojít k částečné anaerobní fermentaci, 

a tudíž k úniku prvních známek methanu během aerobního testu.  

I přesto, že se v tomto anaerobním testu nepodařilo navýšit produkci bioplynu a methanu 

po předúpravě kukuřičné siláže bílou houbou Phanerochaete chrysosporium, mnohé studie 

potvrzují pozitivní účinek předúpravy houbami na zvýšení produkce bioplynu a methanu 

[22,  24–29]. Předúprava substrátů bohatých na lignocelulózu pomocí hub má potenciál 

ve zvýšení produkce bioplynu a methanu. Jedná se o ekologičtější, energeticky nenáročnou 

a ekonomicky výhodnou alternativu pro proces předúpravy biomasy v bioplynovém 

hospodářství.  
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7 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo ověřit vliv předúpravy neautoklávované kukuřičné siláže pomocí 

houby bílé hniloby Phanerochaete chrysosporium na anaerobní produkci methanu a bioplynu. 

Práce se sestávala z těchto kroků: 

• V počátku byla zpracována literární rešerše problematiky procesu anaerobní digesce 

včetně hlavních ovlivňujících faktorů tohoto procesu, dále problematiky bioplynových 

stanic a produktů anaerobní digesce. Také byla prostudována charakteristika hub bílé 

hniloby a vliv jejich přídavku na anaerobní digesci. 

• Následně byla provedena praktická část práce, která se skládala ze dvou experimentů. 

První experiment spočíval v předúpravě kukuřičné siláže pomocí bílé houby 

Phanerochaete chrysosporium v rotačním bioreaktoru za aerobních podmínek. 

Během tohoto experimentu nebyl substrát viditelně houbou prorostlý a pokrytý 

a můžeme předpokládat, že nedošlo k co nejlepšímu rozkladu substrátu. 

• Druhým experimentem bylo provedení testu diskontinuální mezofilní anaerobní digesce 

bez míchání (BMP – Biochemical Methane Potential) za pomocí lahvičkových 

bioreaktorů s nasazenými plynoměrnými byretami. Z tohoto testu vyšel vzorek 

neupravené kukuřičné siláže nejlépe. Vyznačoval se vyšší produkcí bioplynu i methanu 

než předupravená kukuřičná siláž. 

Diplomová práce byla zpracována s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT 

podporované MŠMT, č. projektu LM2018098.  
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8 NÁVRH DALŠÍCH PRACÍ V DANÉ OBLASTI 
Pro budoucí výzkumné práce v oblasti diskontinuální mezofilní anaerobní digesce 

bez míchání (BMP test) by bylo vhodné provést následující kroky: 

• Hygienizace použitého substrátu spolu s dekontaminací použitých reaktorů, 

• snížení teploty aerobní předúpravy, 

• zamezit přílišnému pohybu substrátu během doby předúpravy houbou bílé hniloby, 

• provést více měření jak v aerobním, tak anaerobním prostředí. 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BMP Biochemický methanový potenciál 

CH4 Methan 

CO2 Oxid uhličitý 

H2 Vodík 

H2S Sulfan 

KS Kukuřičná siláž 

O2 Kyslík 

pH Vodíkový exponent 

TS Obsah celkové sušiny stanovený termogravimetricky při 105 °C 

VS Obsah organické sušiny stanovený jako ztráta žíháním sušiny 

termogravimetricky při 550 °C  
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