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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá nakládáním a zpracování bioodpadu. Jsou 

charakterizovány konkrétní procesy zpracování biologicky rozložitelného odpadu, zejména 

anaerobní mechanicko-biologické procesy. Pro tyto úpravy jsou potřebná určitá zvláštní 

zařízení. V práci jsou uvedeny příklady zařízení a linky na mechanicko –biologickou 

zpracování odpadů. Stavby, které slouží ke zpracování bioodpadu, musí splňovat určitá 

kritéria a požadavky.   

Klí čová slova 

komunální odpad, biologicky rozložitelný komunální odpad, bioplynové stanice, 

kompostárny, mechanicko-biologické zpracovávání odpadů, tuhá alternativní paliva, 

spalovny 

Summary 

The submitted thesis deals with the handling and processing of biological waste. 

They are characterized by certain processes of the biodegradable waste 

treatment particularly anaerobic mechanical-biological processes. For these adjustments, 

special equipment is needed. There are examples of technologycal ekquipment and 

production line mechanical-biological mentioned waste treatment. Buildings that are used 

to process biological waste must meet certain criteria and requirements.  

Key words 

municipal waste, biodegradable municipal waste, Biogas Plant, composting 

plants, mechanical-biological waste treatment, solid alternative fuels, waste incineration 

plants
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1 Úvod 
V současné době je stále velmi diskutované téma mechanicko-biologického 

zpracování odpadů. V souvislosti s tím dochází k vývoji dokonalejších zařízení, která jsou 

pro tento typ využívání odpadů, případě jejich přeměňování, vhodná. I přes některé své 

nevýhody, zejména finanční nákladnosti oproti skládkování, se tyty způsoby jeví jako 

vhodnější. Jejich významným přínosem je především ekologický dopad na prostředí, stejně 

jako druhotná využitelnost. Z jednotlivých druhů odpadů je možné v rámci jejich 

odstraňování vytěžit maximum produktů. Získané produkty je možno využívat jako zdroj 

tepla, surovinu pro výrobu elektrické energie, pro výrobu plynu nebo například samotný 

produkt ze zpracování biologického odpadu − kompost. 

Cílem práce je zanalyzovat procesy mechanicko-biologické úpravy a popsat 

využití tohoto způsobu v praxi u nás i v členských státech Evropské Unie. Charakterizovat, 

jakým způsobem lze zpracovat biologický odpad z domácností, zahrad a parků. Jak 

zpracovávat odpady z jednotlivých odvětví průmyslu, například zemědělství, textilního 

nebo papírenského průmyslu. Práce hodnotí, který odpad je možno přeměnit na kompost 

v kompostárnách, který v čistírnách odpadních vod, který v biodegradačních linkách 

a který v bioplynových stanicích na dále využitelný bioplyn, případně elektrickou energii 

a teplo. Zjistit, jak je možno využívat následné produkty, získané mechanicko-biologickou 

úpravou a jaká zařízení jsou pro tuto úpravu vhodná a využitelná. 

První část je věnována vývoji a nakládání s bioodpadem nejen v České republice, 

ale i v zahraničí, fázím rozkladu bioodpadu a hlavním kompostárenským technologiím. 

Následující stať je věnována zdrojům biomasy a jejímu zpracování 

v bioplynových stanicích, jakož i následnému využití konečného produktu, který se touto 

úpravou získává – bioplynu. 

V závěrečné části jsou vypsány některá zařízení a stavby, ve kterých procesy 

mechanicko-biologické úpravy probíhají. Pro názornost jsou uvedena některá zařízení 

v České republice i v zahraničí.  
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2 Současný stav nakládání s bioodpady v ČR a zahraničí 
Základním strategickým opatřením nejenom v České republice, ale v celé 

Evropské Unii je potřeba snížit na skládkách biologicky rozložitelné odpady a biologicky 

rozložitelné komunální odpady.  

Nástroje odpadové politiky České republiky, které řeší problematiku bioodpadu: 

- skládková směrnice1999/31/ES implementovaná vyhláškou č. 294/20005Sb.- 

která zakazuje volně ukládat BRO na skládky a nařizuje (doporučuje) 

snižování BRKO na skládkách 

- plán odpadového hospodářství České republiky (POH) resp. Nařízení vlády č. 

197/2003- obsahuje harmonogram snižování BRKO na skládkách 

Množství uloženého BRKO na skládky, by mělo být, podle POH ČR v roce 2020 

ponížené o 65 % oproti roku 1995.  

Postup snižování BRKO podle POH 

V roce 2010 by mělo být maximální množství BRKO uložené na skládkách 

nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a v roce 2020 nejvíce 

35 % hmotnostních z celého množství BRKO vzniklého za rok 1995. 

Češi vyprodukují měně odpadu, více se snaží třídit komunální odpad a znovu ho 

využívat, ale přesto nezvládnou do letošního roku 2010 zvýšit recyklaci KO na 50 % ve 

srovnání s rokem 2000, jak to vyžaduje Odpadový plán České republiky. Lepší není ani 

situace u zeleného odpadu z kuchyní a zahrad. Celkové množství, které skončí na 

skládkách, stoupá. V roce 2006 skončilo na skládkách 138,5 kg na osobu za rok. V dohodě 

s EU, Česká republika přislíbila, ponížení skládkování v roce 2010 na 112 kg za rok na 

osobu a do konce dalšího desetiletí to poníží na 52 kg za rok na osobu. [1] 

Biologický odpad jako biomasa se může stát zdrojem energie, jak navrhuje návrh 

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie KOM 19 (2008). V pracovním plánu 

obnovitelných zdrojů energie KOM 848 (2006) se předpokládá, že do roku 2020 se využije 

7 %  veškeré obnovitelné energie z biomasy a biologického odpadu. Z každé tuny můžeme 

získat až 100-200 m (krychlového) bioplynu. [2] 
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V tabulce 1 uvádím přehled skládkování a spalování komunálního odpadu za 

poslední léta. 

Tabulka 1 – Skládkování a spalování komunálního odpadu (v tis./t) [3] 

 
004 005 006 007 008 

Produkce KO – způsob nakládání 22 
841 

22 
954 

33 039 33 025 33 176 

Skládkování 22 
267 

22 
111 

22 400 22 498 22 266 

Spalování * 
397 376 377 375 354 

*zahrnuje i spalování bez využití tepla 

V EU se každý rok podle odhadů Evropské komise vyprodukuje 110 až 139 tun 

biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad, parků, domácího a kuchyňského zařízení 

nebo odpad z potravinářského průmyslu. Tento odpad má významné dopady na životní 

prostředí z důvodu vylučování metanu, skleníkového plynu. Evropská legislativa tuto 

oblast reguluje pouze okrajově. V prosinci roku 2008 zveřejnila Evropská komise zelenou 

knihu o biologickém odpadu. Ačkoliv je oblast biologicky odbouratelného odpadu už 

nepřímo regulovaná evropskými právními předpisy, existuje stále podle Evropské komise 

prostor pro zlepšení. Zelená kniha má otevřít debatu v této oblasti a najít možnosti dalšího 

vývoje v nakládání s biodopadem. [2] 

Zelená kniha ve zkratce 

Nabízí přehled základních postupů pro nakládání s biologickým odpadem 

v součastné EU a hodnotí klady a zápory ekonomických, ekologických a společenských 

dopadů. Přesto, že je skládkování nejméně vhodnou metodou, používá se nejvíce v nových 

členských státech. Jako další využívané způsoby je spalování s nízkou nebo vysokou 

úrovní znovuzískání energie, biologické zpracování v podobě kompostování, anaerobní 

digesce a mechanicko-biologické zpracování. Ekologické a ekonomické přínosy jsou 

závislé na podmínkách jako podnebí, hustota obyvatel a aktuální infrastruktuře. [2] 

2.1 Co je bioodpad 

Bioodpad je řada odpadů, které jsou z hygienického hlediska problematické. Patří 

sem čistírenské kaly a odpady ze zemědělství, které obsahují exkrementy zvířat a zbytky 
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potravinářského odpadu. Pro velký obsah organických a minerálních látek, které 

mikroorganizmy mohou využít jako substrát a živiny, jsou místem, kde se vyskytuje 

mnoho organismů, které pomáhají jeho rozkladu za určitých podmínek. Hodně těchto 

organismů představuje nebezpečí pro člověka, zvířata a rostliny. Protože jsou patogenní, 

mohou způsobit vážná onemocnění, někdy i epidemii. Snížení počtu patogenních 

organismů, můžeme dosáhnout různými technologiemi, úpravami bioodpadu a získat tak 

i hygieničtější efekt. Obyčejně se to provádí dezinfekcí, sterilizací a hygienizací. Z těchto 

termínů můžeme při úpravě bioodpadu použít pouze hygienizaci. Je to proces, který 

snižuje mikrobiální znečištění kalu pod stanovenou hodnotu. Ke snížení lze použít 

technologii chemickou, fyzikální, biologickou nebo kombinaci uvedených způsobů. [4] 

2.2 Jak nakládat s biologicky rozložitelným komunálním odpadem 

Směrnice rady EU č.1999/31/ES o skládkách odpadu je základem pro nakládání 

s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Členským státům Evropské unie ukládá, 

jak vypracovat strategii o kompostování, recyklaci a produkci bioplynu, která by vedla ke 

snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu, dále jen BRKO, 

ukládaného na skládku.  

Jaká je produkce komunálního odpadu ukazuje graf – viz.obrázek 1  

 

Obrázek 1 – Složení komunálního odpadu [6] 

Naznačuje jaká je produkce komunálního odpadu z domácností, které jsou 

centrálně vytápěné nebo používají plyn, elektřinu. Jedná se o 79 % obyvatel.  
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Do ostatního odpadu je zahrnut nebezpečný odpad, minerální odpad, spalitelný odpad 

(dřevo), elektroodpad. [5] 

Je nutné důkladně oddělovat biologický odpad ze zahrad od kuchyňského odpadu. 

Každý biologický odpad má odlišné vlastnosti BRKO. Perspektivu pro využití BRKO mají 

bioplynové stanice pro anaerobní digesci. Lze v nich rozkládat též odpad z průmyslu, kal 

z ČOV, ze zemědělství (např. chlévská mrva, kejda). Zpracování bioodpadu z měst i obcí 

může být tedy v bioplynových stanicích ekologicky a ekonomicky efektivním procesem. 

Vstupem do EU jsou u nás také lépe nastavené podmínky pro realizaci a rozvoj těchto 

stanic zařízení. Výhodou může také být, že technologie výrazně snižuje problémy se 

zápachem. [5] 

Anaerobním procesem biologicky rozložitelného materiálu např. z biomasy – 

cíleně pěstované plodiny a produkty, hnoje – ze zemědělské výroby se vyrobí bioplyn 

a jeho přeměnou získáme elektrickou energii a teplo. V konečném procesu zůstává 

fermentát (pevný zbytek) a perkolát (tekutý zbytek), oba lze využít na zemědělské 

pozemky. [7] 

Hlavní možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu jsou: 

- kompostování 

- výroba bioplynu 

- mechanicko-biologická úprava bioodpadu 

2.3 Fáze rozkladu bioodpadu a základní kompostovací technologie  

Fáze rozkladu kompostování 

V úvodní fázi se uvolňuje teplo a zahřívá substrát na teplotu 50-60 °C.  Díky 

aerobním mikroorganismům, které rozkládají celulózu, škroby, bílkoviny, hemicelulózu 

a tuky na nižší látky a pak ke svému metabolismu používají uvolněné živiny. Při rozkladu 

lignocelulózových pletiv se využívají termofilní houby. V tomto procesu se zvyšuje 

kyselost substrátu a dýcháním aerobních mikroorganismů se vytváří oxid uhličitý. Dojde-li 

k nadbytku dusíku, uvolňuje se z kompostu také čpavek. [8] 

Tato, tak zvaná fáze rozkladu, bývá hydrolýzní, mineralizační nebo-li horká fáze. 

Dochází k redukci substrátu. [8] viz.obrázek 2 
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Obrázek 2 – Fáze poklesu kompostovaného materiálu [10] 

Ve druhé fázi dochází k přeměně, kdy klesne teplota na 40-45 °C a změní se 

složení mikroorganismů. Dochází ke změně vzhledu, takže nelze poznat původní hmotu 

odpadu. Díky drobným živočichům a žížalám vzniká drobtovitá struktura, kompost získá 

stejnoměrnou hnědou barvu a je cítit po lesní zemině. Je dobré udržovat aerobní podmínky, 

aby nedošlo k překyselení. [8] 

Kompostovací technologie: 

- vermikompostování 

- kompostování v plošných hromadách 

- kompostování v pásových hromadách 

- kompostování ve vacích 

- intenzivní kompostovací technologie (v biofermentorech a v boxech či žlabech) 
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2.3.1 Vermikompostování 

Využívá se nejvíce v interiérech. Recyklace touto metodou lze provést 

v kancelářích, v domácnostech nebo využít jako názornou ukázku do škol. Kvalita 

kompostu bývá veliká. V České republice je kolem 50 druhů vhodných žížal, které jsou 

vhodné pro  využití této metody kompostování. [8] 

Nejvhodnější je žížala – Kalifornský hybrid (Eisenia andrei) – o hmotnosti 0,4 g 

až 1,2 g, délce 12 cm. Je velmi produktivní a dokáže ve svém trávicím ústrojí přeměnit až 

60 % přijatých organických látek na biohumus. Ke zdvojnásobení chovu dojde již za  

3 měsíce. Optimální podmínky prostředí je cca 20 °C, nepříliš prosluněné a přibližně 80% 

vlhkost. [10] 

Dalším vhodným typem je žížala hnojní (Eisenia foetida). Měla by se objevovat 

v dobrém kompostu či hnoji. [8] 

Zásady pro tento typ kompostování: [8] 

- speciální nádoba na vermikompostování 

- důležité dodržovat správnou péči o žížaly 

- správný poměr C:N 

- optimální vlhkost 60-70 % 

- nepřekrmovat 

- na 250 g bioodpadu- cca 0,5-0,75 kg žížal 

V poslední fázi dochází k dozrávání nebo-li k stabilizaci kompostu, jsou utvořeny 

nové humusové látky, humusové kyseliny a molekulová hmotnost humusových látek se 

zvyšuje. Živiny se pevněji dostávají do organických vazeb, dochází ke snížení kyselosti 

substrátu. Už se v kompostu nevyskytuje čpavek ani fytotoxické látky. Teplota kompostu 

klesá na teplotu okolí [9]. 

2.3.2 Kompostování v plošných hromadách   

Jedná se projekt kompostování na volné ploše v pásových hromadách a lze využít 

při zpracování zbytkové biomasy ze zemědělských nevyužívaných ploch, ploch městské 



Angela Schillerová: Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů 

2010   8 

 

zeleně. Ideální pro tuto technologii je technologie kontrolovaného mikrobiálního 

kompostování. [12], [13] 

Podmínky pro urychlení celého procesu: 

- výběr vstupních surovin 

- příprava suroviny do zakládek kompostu 

- měření fyzikálně-chemických vlastností 

- promíchání kompostu (překopáváním) 

- úprava vlhkosti 

- přikrýt plachtou (mikroklima v hromadě) 

Dodržováním podmínek lze, předpokládat, že doba zrání kompostu při živelném 

(neřízeném procesu) průběhu bude 3-6 měsíců, proto je nazýván rychlokompostování. 

Průběh tohoto procesu záleží na homogenitě a skladbě suroviny v hromadě. Důležitým 

aspektem je i ročním období. Při řízeném procesu, kdy každý přesně načasovaný zásah má 

své opodstatnění je možno zkrátit dobu zrání až na 6-8 týdnů. Základní surovinovou 

skladbu ovlivňuje jak poměr C:N, počasí tak i vlhkost. Poměr C:N by měl být 20-40:1 

nejlépe 30-35:1, počáteční vlhkost 50-60 %. Vstupní surovina jako dřevní biomasa, by 

měla být rozmělněná a rozdrcená. K této úpravě se používá buď drtič nebo štěpkovač. 

Přičemž drtiče surovinu rozmělňují tím, že jí drtí a trhají na částice, které jsou odlišné ve 

svých rozměrech. Což je při kompostování přednost. Štěpka prošlá štěpkovačem má 

poměrně malou aktivní plochu a rozklad trvá delší dobu, což zvyšuje náklady. Štěpkovače 

jsou upřednostňovány u zpracování dřevních surovin pro energetické využití. [12], [14] 

Linky použité pro kompostování ve volné ploše [15] 

Podle agregace jednotlivých strojů lze linky dělit: 

- linky s jedním energetickým zdrojem (s řadou připojeného nářadí) 

- linky sestavené z jednoúčelových strojů (vlastní pohon) 

- kombinace předešlých variant 
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Prosévací zařízení kompostu [15] 

- vibrační třídiče s rovným sítem – konstrukční jednoduchost, principem je 

přerušovaný posun materiálu ve směru spádnice po šikmo uloženém rovinném 

sítu. Výkonnost 5-15 m3/h–1 

- rotační rošty – soustava hřídel, na kterých jsou v pravidelných roztečích 

umístěny ocelové nebo pryžové elementy., vysoká výkonnost 

- rotační třídiče s válcovým sítem – princip činnosti je plynulý posun 

materiálu vnitřním povrchem rotujícího válcového síta, vysoká výkonnost 

viz.obrázek 3 

 

Obrázek 3 – Rotační třídič [16] 

- třídící a drtící lopaty – prosévací zařízení, nahrazující lopatu u čelních 

nakladačů, je možné současně promíchávat a drtit zpracované suroviny, 

prosévat hotový kompost viz.obrázek 4 
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Obrázek 4 – Drtící lopata s hvězdicovými noži [17] 

Velikost kompostu [15] 

- čerstvý kompost (II. nebo III. stupně rozkladu) 0-40/50 mm 

- vyzrálý kompost (rostlinný kompost) 0-15/20 mm 

- kompost pro výrobu substrátu  0-10 mm 

Monitorování procesních podmínek [15]  

- měření teploty kompostu 

- měření vlhkosti kompostu 

- měření obsahu kyslíku v kompostu 

- měření stability zralosti kompostu 

- hodnocení po mikrobiologické stránce 

- chemické a fyzikální hodnocení kompostu 

Teplota je ukazatelem zrání kompostu. Měří se přístroji metodou kontaktní nebo 

bezkontaktní. [12] 

- Kontaktní měření teploty – využívá se především ve skladech zemědělských 

materiálů. Používají se zapichovací teploměry s různou délkou bodce. Měří se 

na několika místech, výsledky se zapisují do tabulek. Měření může být 

nepřesné. 
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- Bezkontaktní měření teploty – se používá k zjištění rychlé orientační teploty 

skladovaného materiálu (kompostu). Doporučuje se kombinovat bezkontaktní 

měření s kontaktním pro získání přesné hodnoty. [12], [14], [18] 

Vlhkost se stanovuje rovněž několika metodami: 

- Gravimetrickou metodou – podstatou této metody je oddělení vody od pevné 

fáze – měření přímé. Výhodou této metody je velká přesnost. 

- Měření přenosnými vlhkoměry – měření nepřímé, využívají se fyzikální 

vlastnosti vody (vodivost a kapacita). Výhodou je okamžitá znalost vlhkosti. 

- Další monitorovanou procesní podmínkou je obsahu kyslíku. Při 

kompostování, mikroorganismy přeměňují organickou hmotu, a proto mají 

velké nároky na kyslík a produkují oxid uhličitý. Ve vzdušných pórech 

zrajícího kompostu by měl být vzdušný kyslík minimálně 6 %. [12], [13], [18] 

Také zde jsou používány různé metody: 

- Sorbční metoda – provádí se jednoduchým přístrojem, speciální sorbční 

kapalinou, která v závislosti na parciálním tlaku kyslíku ve vzduchu promění 

svůj objem. Přístroj ke svému výkonu nepotřebuje elektrický proud, což 

umožňuje použití v polních podmínkách. 

- Elektrochemická metoda - napájí se elektrickým proudem, má 

elektrochemickou sondus elektrickým plynovým čerpadlem. [12], [18] 

viz.obrázek 5 

 

Obrázek 5 – Monitorování procesních podmínek [12] 
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2.3.3 Kompostování v pásových hromadách  

Tento typ kompostování má také své podmínky, které jsou potřebné k získání 

kvalitního kompostu. Nezbytné je [11]: 

- správná volba surovinové zakládky kompostu 

- vhodné umístění  

- stroje a technické zabezpečení jednotlivých operací při kompostování 

- technické prostředky pro monitoring průběhu kompostování 

- shoda s legislativou  

Podle množství zpracovávaných surovin existují dva typy profilu hromady: 

Trojúhelníkový profil  

- využívá se při kompostování menšího množství surovin. Ty jsou  zakládány 

průběžně s minimálními přestávkami viz.obrázek 6  

 

Obrázek 6 – Trojúhelníkový profil kompostovací zakládky [19] 

Rozměry hromad udává následující tabulka viz.tabulka 2 

Tabulka 2- Rozměry trojúhelníkového profilu kompostovací zakládky[19] 
 

Šířka pásové hromady – B Výška profilu – H 

2,0 m 1,1-1,2 m 

2,5 m 1,3-1,5 m 

3,0 m 1,5-1,8 m 

4,0 2,2 m 
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Výhodou je přirozené odvětrávání a lepší odvod tepla. Nevýhodou ztížená 

aplikace další kejdy do kompostu a potřebné častější překopávání.  

Lichoběžníkový profil  

- využívá se tam, kde dochází ke zpracování velkého množství surovin, 

zakládá se po dávkách viz.obrázek 7 

 

Obrázek 7 – Lichoběžníkový profil kompostovací zakládky[19] 

Rozměry lichoběžníkového profilu kompostovací zakládky jsou uvedeny 

v tabulce. viz.tabulka 3  

Tabulka 3 – Rozměry lichoběžníkového profilu kompostovací zakládky [19] 
Šířka pásové hromady - B Výška profilu - H 

3,0-6,0 m 1,5-2,5 m 

Výhodou je lepší využití ploch, lepší udržení teploty. Nevýhodou je horší 

provětrávání profilu. 

Volba překopávače kompostu se volí podle velikosti manipulační plochy 

a objemovou redukci zpracovávaných surovin, která třeba umožní sloučení dvou hromad 

stejného stáří do jedné hromady. Na přikrytí kompostu je používána fólie nebo textilie. Její 

základní vlastností je zachytit vodu na povrchu pásové hromady kompostu a přitom 

umožnit dostatečnou výměnu plynů. Plachta nebo fólie by měla být odolná vůči 

ultrafialovému záření. Měla by zrovnoměrnit teplotní polev v celém průřezu pásové 

hromady. Materiál použitý na plachty nebo fólie je recyklovatelný a chemicky a biologicky 

stabilní. [12], [13], [14], [18] 
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2.3.4 Kompostování ve vacích 

Tato technologie je nazývá AG – BAG. Spočívá ve vytvoření uzavřeného prostoru 

pro zrání kompostu s řízeným provzdušňováním. Polyetylenové vaky se plní pomocí 

speciálního lisu smíšeným organickým odpadem. Do vaku je vkládána provzdušňovací 

hadice. Po naplnění je vak uzavřen těsnícím páskem. Proces vyžaduje vysoký stupeň 

kontroly, především k zajištění optimální teploty.  

Výhodou systému AG – Bag je zabránění úniku pachů. Je odstraněna prašnost 

a možnost výskytu patogenních látek a je zamezeno úniku škodlivých kapalin. Uzavřený 

vak zamezí možnost přístupu hmyzu, hlodavců, apod. a nepotřebuje velké prostory.  

Dozrávání – cyklus kompostování je 10-12 týdnů, tzn. lze uskutečnit 2 až 3 cykly 

za rok. [20] 

2.3.5 Intenzivní kompostování 

Existují dva typy: 

- polouzavřená kompostovací zařízení – boxy, žlaby, 

Z důvodu ochrany zakládky před navlhčením jsou boxy uloženy pod střechou 

z betonových monolitických desek. Součástí je i zavlažovací zařízení, ventilátory 

zajišťující provzdušnění, a to přes rošty na dně boxů. Doba kompostování je cca 2-4 

měsíce [21]. 

U typu dalšího typu je na žlaby umístěn překopávací mechanizmus, 

provzdušňovací zařízení. [21] 

- kompostování v bioreaktorech 

Kontejnerové aparáty ve tvaru válce, boxu. Provzdušňované zespodu. Typy 

bioreaktorů: 

• rotační biostabilizátory 

• uzavřené kompostovací boxy 

• věžové bioreaktory 

• tunelové bioreaktory 
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3 Anaerobní biologicko-mechanická úprava odpadů 
K dosažení cílů materiálového a energického využití směsného komunálního 

odpadu pomáhá mechanicko-biologická úprava, dále jen MBÚ. Naplňuje požadavky 

směrnice 99/31/EC o skládkování. Ta omezuje ukládání biologicko rozložitelných odpadů 

na skládky. [22] 

V mechanické části MBÚ dochází k drcení a vytřiďování využitelných složek 

odpadu. Biologická část je podobná jako u kompostování a anaerobní digesce.  

MBÚ zabezpečuje především následující fáze [22]: 

- minimalizace množství skládkovaného odpadu 

- minimalizace objemu skládkovaného odpadu 

- imobilizace polutantů 

- redukce tvorby skleníkových plynů 

- redukce emise skládkových plynů, zápachu 

- dodržení legislativních opatření 

Technologie MBÚ se rozděluje na mokré, kde se sušina pohybuje mezi 10-15 % 

a suché, kde je to mezi 25-40 %. U mokrých procesů je množství odpadních vod vyšší, ale 

zároveň mají menší množství digestátu. Rovněž umožňují separaci inertních materiálů [22]. 

V anaerobních MBÚ dochází ke zpracování frakce směsného komunálního 

odpadu. Ta musí procházet sítem s oky 60 mm. Právě tato frakce obsahuje největší 

množství BRKO. Pohybuje se mezi 40-70 %. [22] 

3.1 Mechanicko-biologická úprava komunálního odpadu 

Mechanicko-biologické nakládání směsného komunálního odpadu je označeno 

jako jeden způsob z mnoha technicko-technologických variant. Během úpravy dochází 

k odloučení až 40 % jeho hmotnosti jako lehké frakce pro energetické využití a až 40 % 

aerobně stabilizované, hygienizované a nepáchnoucí směsi se uloží na skládku. Ostatek 

představují fermentační ztráty. [24], [25] 

Cílem mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu je snižovat množství 

vzniklého odpadu uloženého na skládky a co nejlépe oddělit využitelné části komunálního 
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odpadu, které se dají dále zužitkovat. Může to být lepenka, papír, sklo, bioodpad a plasty, 

které jsou asi nejvyužitelnějšími složkami z komunálního odpadu. [24] 

K zajištění požadavků, které jsou kladené na BRKO, je možno využít technologie 

spalování komunálního odpadu včetně využitelných složek aniž by se předem třídil. 

Vzniklé teplo a uložení popelnatých zbytků na skládky, lze považovat za obnovitelný 

energetický zdroj. Všechny složky KO však nejsou vhodné ke spalování. Například plasty 

z fosilních surovin vedou ke zvyšování skleníkových plynů a v neposlední řadě, plasty jsou 

z větší části recyklovatelné. [24], [25] 

Důsledkem spalování odpadů nedochází k jeho opětovnému využití, ale využívá 

se pouze jeho energetický potenciál. Odpad se zmenší a přemění svojí formu a nakonec je 

umístěn na skládku. [25] 

Mechanická část 

V této části probíhá separace kovů a lehkých, energeticky bohatých složek 

odpadu, které lze využít buď jako alternativní palivo nebo po smíchání se směsí uhelného 

prachu k výrobě briket, pelet. [24] 

Biologická část 

V době 21 dní by měla být zabezpečena stabilizace bioodpadu (80-90 %) 

zabezpečení snížení tvorby skleníkových plynů). Biologický proces by měl být zaměřen 

převážně na mineralizaci organických látek nad procesy přeměny. [24] 

3.2 Anaerobní digesce a bioplynové stanice 

Jeden ze způsobů zpracování zbytkové biomasy je řízená anaerobní digesce, což 

je technologie výroby bioplynu z biologických odpadů. Využitím anaerobní digesce ve 

zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu lze získat lepší hygienizaci 

odpadu, než při zpracování aerobního kompostování. Výsledkem, je organické hnojivo 

nebo vyprodukovaný bioplyn, který se využívá jako zdroj. Tímto způsobem upravujeme 

jak kuchyňský odpad, včetně tukových odpadů, tak i jiné biologické odpady, mimo dřeva. 

[26], [27] 

V anaerobní digesci jde o bioenergetickou transformaci organických látek, kdy 

nedochází ke snížení hnojivé hodnoty. Tuto technologie využívají v bioplynových 
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stanicích (BPS), kde směsná kultura mikroorganismů rozloží odbouratelnou organickou 

hmotu bez přístupu vzduchu. Výsledkem je bioplyn s obsahem 55-70 % metanu 

a výhřevností cca 18-26 MJ·m3. Bioplyn se může použít k energetickým účelům. [9] 

V mechanické části anaerobní digesce proběhne úprava materiálu a odstraní se 

velké součástky, kovy, plasty. Dojde k separaci suchou nebo mokrou metodou, po níž 

následuje další proces redukce velikosti pro vznik homogennějšího materiálu, pro lepší 

fermentaci. Redukce můře proběhnout za pomoci závitořezných, mlecích, bušících, 

prosévacích a řezných mechanismů. [28] 

Technologická část anaerobní digesce využívá anaerobní digestéry pro KO 

(konkrétně pro bioodpad separovaný u zdroje), ale také se testují pro zpracování 

nebezpečného odpadu. V některých čistírnách odpadních vod používají anaerobní digestéry 

pro zpracování průmyslových ne nebezpečných organických odpadů. [28], viz.tabulka 4 
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Tabulka 4 – Technologie anaerobní digesce [28] 
Technika Popis Vstup 
Vlhká 
jednokroková 

Pevný odpad je zředěn procesní 
vodou, aby vznikla vstupní 
surovina pro naplnění nádob 
digestéru 

Můžeme použít pro pevný KO 
samostatně, vlhký proces nabízí 
pro společnou digesci se 
zředěnými vstupními 
surovinami, jako chlévská mrva, 
organické průmyslové odpady 

Jedna 
vícekroková 

Pevný odpad se zředí 
a fementuje hydrolytickými 
a fermentativními bateriemi, aby 
se mohly uvolnit těkavé mastné 
kyseliny, které se pak převedou 
na bioplyn v anaerobním 
digestéru průmyslových 
odpadních vod s rychlým 
přenosem 

Systém se nabízí pro digesci 
pevných KO a vlhkých 
organických odpadů 
z potravinářského průmyslu 

Suchá pojitá Digesční nádoba je průměrně 
plněna materiálem s 20-40% 
suché hmoty prostřednictvím 
vsádkového plnění 

 

Suché 
dávkování 

Dávka je naočkována digestátem 
z jiného reaktoru a ponechána 
přirozenému vyhnívání. Výluh 
opakovaně cirkuluje, aby 
udržoval vlhkostní obsah 
a roznášel mathanové bakterie 
po nádobě 

 

Postupné 
dávkování 

Podstatě se jedná o variantu 
suchého dávkování, za které je 
výluh vyměňován mezi 
zavedenými a novými dávkami, 
aby usnadnil uvedení do chodu, 
naočkování a odstranění 
těkavých materiálů 
z alternativního reaktoru. 
Jakmile je digesce zavedena, 
digestoř je odpojen od zavedené 
dávky a je připojen k nové dávce 
v jiné nádobě 
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Zdroje získání biomasy [9]: 

Zemědělství 

- odpad ze živočišné výroby (exkrementy) 

- zbytky z rostlinné výroby 

- travní fytomasa z udržované zatravněné půdy 

Komunální sféra  

- biologický odpad (40 % komunálního odpadu) 

- odpad u údržby zeleně a kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) 

- průmysl, zejména potravinářský 

- krmiva nebo hnojiva (můžou být riziko pro následné uplatnění substrátu pro 

obsah nebezpečných látek) 

Stravovací zařízení 

- kuchyňský odpad včetně kuchyňských lapolů a fritovacích olejů  

3.3 Bioplynové stanice 

Bioplynová stanice v Chrobolech u Prachatic má výkon 500 kW, vstupní 

suroviny travní siláž, kukuřičnou siláž, pivovarské mláto a chlévská mrva. V provozu od 

května 2007. [29] 

Bioplynová stanice Kralovice u Plzně, výkon 500 kW, vstupní suroviny 

kukuřičná siláž, prasečí hnůj, kachní hnůj. V provozu od 4. 12. 2008. [29] 

Bioplynová statice Olešná, výkon 250 kW, vstupní suroviny kukuřičná siláž 

a chlévská mrva.  Při startu této bioplynové stanice se projevilo, že nebyla použita kvalitní 

vstupní surovina. Jednalo se o vepřovou kejdu, která dosáhla již během zahřívání 

fermentoru vlastnosti, jež nevyhovovaly potřebám mikroorganismů, které se podílejí na 

tvorbě bioplynu. Jednalo se o nízkou hodnotu pH – 6,1. Proto se postupně dodávalo po 

dosažení potřebné teploty do fermentoru 100t slamnaté chlévské mrvy, aby se zvýšila 

hodnota pH zhruba na 6,4 a zvýšil se také obsah organické sušiny. Dále byly do 

fermentoru přidány 2 t vápna čímž se hodnota pH dostala až na 6,6. Během celého procesu 
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se obsah fermentoru stále promíchával. Před úpravou se ve fermentoru netvořil žádný 

bioplyn a po úpravě podmínek a prostředí se začal tvořit bioplyn s obsahem metanu až 

35%. Další tvorbu bioplynu dosáhli až po navezení 50 m3 biologického materiálu 

z bioplynové stanice v Deštné u Jindřichova Hradce. Zbytkové teplo je využito na vytápění 

sušárny dřeva. [30] 

Bioplynová stanice v Moravské Třebové je v pořadí již 7, výkon 1 MW, vstupní 

surovina kukuřičná siláž a chlévská mrva [4]. Kruh v kruhu, tak je řešený fermentor 

i koncový sklad, budou zde použity dvě kogenerační jednotky Deutz a osvědčená 

technologie Hochreiter. Do fermentoru jsou vstupní suroviny dopravovány dávkovačem od 

firmy Fliegl. Jedná se o zařízení s výtlačným čelem a míchacím šnekem, které má nízkou 

spotřebu energie a dokáže dávkovat i hnůj s vysokým obsahem slámy. V provozu od 3. 8. 

2009. [29], [30] 

Bioplynová stanice Šumperku-Temenice, používá metodu suché fermentace. 

Proces probíhá navezením biomasy do fermentoru kolovým nakladačem, po jeho naplnění 

se uzavřou plynotěsná vrata. Podlahovým topením vyhříváme biomasu a provede se 

postřikem perkolátem, který obnovuje mikrobiální kulturu a povrch biomasy. Stabilizace 

anaerobního procesu a odstranění zbytkového kyslíku nastane do tří dnů. Vznikne bioplyn, 

který se odsává do plynových vaků a odváží se do kogenerační jednotky, kde je 

transformován na elektrickou energii při vzniku odpadního tepla. Obvyklá délka procesu je 

28 dnů. Po skončení procesu je vyfermentovaná část biomasy odstraněná a nahrazená 

novou biomasou [7]. 

Výhodou je, že se nemusí biomasa nijak vytříďovat ani zpracovávat před vstupem 

do reaktoru takový odpad jako sklo, kamení, nebo plasty neovlivní chod stanice. 

Výkon kogenerační jednotky je 526 kW a instalovaný tepelný výkon 558 kW, 

vstupní surovina hovězí a vepřový hnůj, čtvrtina travní senáže a čtvrtina kukuřičné siláže. 

Teplo se dodává do kotelny a dále do nedalekého sídliště k ohřevu topné vody a TUV [7]. 
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4 Stavby pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů 
Pod pojmem stavba si nelze představit pouze stavební komplex, kde jsou provozní 

haly a technická zařízení připomínající ryze chemickou výrobu. Pod tímto pojmem je 

možno si představit spíše provozní zařízení, které mohou mít mnoho variant z hlediska 

stavebního celku, ale podléhají stavebnímu zákonu č.183/2006 Sb. [31] 

V dnešní době se výrazně zlepšuje situace ve využívání odpadů, zvláště pak ve 

využívání biologicky rozložitelných odpadech. Pokud je zde z hlediska státního návrhu 

POH snížit BRKO v ukládání na skládky, to znamená třídit a jinak využívat, až na úroveň 

35% ze stávající produkce, potom musí být pro tyto typy odpadů zajištěny koncovky. A to 

po celé České republice. Znamená to, že stát i fondy EU zařadili podpůrné dotační tituly do 

svých programů a uvolnili na jejich výstavbu nemalou část peněz. V současné době se 

hromadně budují nebo rekonstruují bioplynové stanice. Každý region jich má v současné 

době ve výstavbě několik. Každá větší čistírna odpadních vod má dnes svou kogenerační 

jednotku. Ve velkém měřítku se odpadové společnosti a provozovatelé zařízení na 

odstranění odpadů, případně i provozovatelé sběrných dvorů v obcích a městech zaměřili 

na budování a provozování kompostáren. Nutí je k těmto krokům jak obchodní politika 

a nové struktury trhu s odpady, tak i legislativa, která se v této oblasti stále vyvíjí. Ze 

strany KÚ je snaha o naplnění kvót na provoz dostatečného počtu (viz. krajská úroveň 

POH) jednotlivých zařízení. [31] 

Výstavby pro biologické zpracování odpadu lze specifikovat takto: 

- Čistírny odpadních komunálních vod 

• aktivace 

• kogenerace 

- Kompostárny 

• aerobní procesy 

• anaerobní procesy 

- Biodegradační plochy 

• biodegradace ropných složek 

• biodegradace ostatních organických látek 

- Bioplynné stanice 
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Zcela samostatně jsou zařazeny skládky komunálních odpadů, které v anaerobních 

procesech produkují tzv. skládkový plyn, jehož složení je uvedeno v tabulce. [32], 

viz.tabulka 5  

Tabulka 5 – Složení skládkového plynu 

Složka % 

CH4 55-70 

CO2 25-40 

Stopové prvky* >0 

*Stopové složky – kyslík, sulfan, argon, halogenvodíky, oxid dusný, amoniak, 

vodík, organické látky (uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony) 

Z hlediska zájmové oblasti této práce je stěžejní rozvoj a výstavba kompostáren. 

Provoz kompostárny sebou nese dva velmi velké problémy. Prvním je  legislativa, která je 

složitá a umožňuje nakládat se vzniklým kompostem jako s výrobkem po náročném 

a nákladném procesu. Druhým je proces využití. Potřeba kompostu jako materiálu je 

v každém kraji jiná. Oblast Mostecka je zcela ideální pro využití těchto materiálů při 

rekultivaci důlní těžby. Na rozdíl od toho oblast Liberecka je zcela nevhodná, neboť 

rekultivační práce s potřebou kompostu (zvlášť za úplatu) jsou téměř nulové. Rekultivační 

procesy nejsou ani po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem a Hamru na Jezeře. Těžba byla 

především důlní a později chemická pomocí vrtů. [32] 

Jednotlivá zařízení si můžeme představit následujícím způsobem: 

Kompostárna je otevřená plocha o značné rozloze (od hektaru výše). Plocha je 

vodohospodářsky zajištěna, to znamená je nepropustná a je po okrajích zajištěna proti 

úniku vod. Například žlabem, obrubníky, kanálem apod. Vody, které stékají po ploše, musí 

být jímány od jímky, která má kapacitu pro zachycení přívalového deště. Je buď 

bezodtoká, nebo s odvodem do schváleného zařízení. Tato voda je velice důležitá 

i z hlediska technologie nebo požární ochrany. Do technologie je vracena pro to, aby byl 

kompostovaný materiál vlhčen na hodnotu 50 – 60 % vlhkosti. Bez ní by nenastartoval 

mechanismus procesu kompostování. Materiál by neměl schopnost ohřevu a nedošlo by 

k množení bakterií. Druhým důležitým důvodem je možnost využití při požáru. Pokud by 

došlo k samovznícení, což je u vlhké zeleně snadné. Je to jeden z nejsnáze dosažitelných 
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zdrojů. V procesu kompostování se vždy nachází štěpky a dřevní hmota. Všechna 

výstavba, která je v rámci budování kompostárny prováděna, je vedena ve standardním 

stavebním řízení. Počínaje územním plánem, stavební dokumentací a stavebním povolením 

až po kolaudační rozhodnutí spolu s vodoprávním rozhodnutím. Kompostárna je zároveň 

zařazena jako zdroj znečišťování ovzduší. Ve známých, běžných případech jako střední 

zdroj, případně u větších staveb jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Poslední 

legislativou je schválení do provozu jako zařízení na odstraňování odpadů od příslušného 

KÚ. [12], [13],  viz.obrázek 8 

 

Obrázek 8 – Kompostárna Kaninghof [33] 

- Biodegradační plocha je nejčastěji zařízení, které se zabývá odstraněním ropných 

produktů z pevné fáze. Zeminy, kamenivo, stavební drcená suť. Jsou známy 

i procesy s biodegradací mastných sorbentů (tkanin). Opět se jedná o plochu, 

povětšinou otevřenou, kdy jsou naváženy zeminy o známé analýze na C10 – C40. 

Do těchto zemin se implementují bakterie, které dodává odborná firma. Ty musí 

splnit přísné normy z hlediska užívání, toxicity apod. Implementace se provádí 

vodným roztokem, kde se pomocí hnojiv (NPK) tyto bakterie aktivují a rozstřikují 

po povrchu materiálu. Ten je opět navršen, a zkropen. Vrstva odpadu je do 1 m, 

velmi také záleží na ročním období, při teplotách pod 5 – 10 °C tento proces 

nefunguje. Po aplikaci roztoku bakterií je hromada materiálu pravidelně po 2-3 
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týdnech překopána, provzdušněna, zkontrolována vlhkost. Tyto hromady se mohou 

také překrýt plachtou a udržovat technologický proces pod ní. Po cca třech 

měsících je provedena analýza a proces buď pokračuje, nebo je ukončen. Tyto, 

původně i nebezpečné odpady mohou být použity při různých stavebních procesech 

– výstavby cest, rekultivace skládek, výstavba skládkových těles, případně uloženy 

na skládku typu S-OO. Z hlediska vodohospodářského a stavebního jsou na tento 

typ jednotky kladeny obdobné nároky jako na kompostárnu. Totéž platí 

o znečišťování ovzduší. [12] 

- Posledním typem stavby mechanicko-biologických procesů jsou bioplynné 

stanice. V tomto případě se jedná o technickou stavbu, která se skládá 

z příjmových homogenizačních nádrží, strojového parku, biogenerátorů, soustavy 

čerpacího potrubí vstupních a výstupních materiálů, volných ploch pro suché 

výstupní materiály, zařízení pro nakládání s vodami. Dále jsou zde soustavy 

plynofikačního potrubí a koncového zařízení. To znamená převod do plynové sítě 

nebo kotelnu pro využití plynu a výrobu tepla, případně turbíny pro výroby 

elektrické energie. Z hlediska stavebního, ale i provozního dle bezpečnosti práce 

a požární ochrany jsou zde podmínky pro výstavbu a provoz zcela odlišné, daleko 

přísnější a přesahují rámec více specializovaných odborů. [13], viz. obrázek 9  

 

Obrázek 9 - Bioplynová stanice Kardašova Řečice [34] 
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4.1 Spoluspalování tuhých alternativních paliv 

Při technologii MBÚ, která se využívá pro úpravu KO, pomocí mechanických 

procesů jako drcení, síťování a separace se vytřídí spalitelná frakce, nazývaná dle TNI 83 

83 02 jako tuhé alternativní palivo dále TAP a ta je následně v režimu spoluspalování 

odpadů ve vhodném zařízení, spalovně. Kromě TAP se vytřídí využitelné magnetické 

a nemagnetické kovy, a dále je výstup s biologickou frakcí, která se ukládá na skládku. 

TAP se dělí do dvou skupin kvality A a B viz. tabulka 6, viz. tabulka 7 

Tabulka 6 – Vlastnosti TAP kvality A [32] 

Výhřevnost  více než 20MJ/kg 

Obsah popela do 12% 

Cl do 0,8% 

Obsah inertu 1-2-% 

Velikost částic do 50 mm 

Tabulka 7 – Vlastnosti TAP kvality B [32] 

Výhřevnost 12,5-18-MJ/kg 

Obsah popela do 20% 

Cl do 1% 

Obsah inertu 1-2-% 

Velikost částic do 250 mm 

Jeden ze zájemců zpracování TAP z MBÚ je elektrárna Vřesová, která je 

vybavená zplyňovacími tlakovými generátory se sesuvným ložem. Předpokládaná kapacita 

zpracování TAP z MBÚ činí cca 175 000 t za rok. TPA se dodává v granulovaném stavu. 

Také u projektu v Plzeňské teplárenské dochází k přestavbě stávajícího 

granulačního kotle na možnost přijmout TAP v objemu až 2 krát 15 000 t za rok v režimu 

spoluspalování odpadů. Požadovaná maximální výhřevnost 11 MG/kg. [48] 
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5 Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů 
Ze všech možných druhů zařízení pro odstraňování nebo úpravu odpadů, 

bioplynné stanice, čistírny odpadních vod, kompostárny apod., byly do této kapitoly 

vybrány právě různé druhy a typy kompostáren, které jsou provozovány v České republice 

a v zemích EU. Kompostárny, jako zařízení pro MBÚ, mohou být buď stabilní, to znamená 

umístěné na jednom místě. K nim je vázáno rozhodnutí příslušného KÚ o provozování 

stacionárního zařízení na odstraňování a využívání odpadů, případně příslušný souhlas dle 

IPPC. Spolu s těmito souhlasy jsou k zařízení vázány i stavební řízení, počínajíc stavební 

dokumentací, stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím. Pokud není zařízení 

v režimu IPPC, pak také příslušné vodoprávní souhlasy. Oproti stacionární jednotce je zde 

i možnost pracovat s mobilní jednotkou, sloužící k jednorázovém účelu. Mobilní linky 

a mechanizace jsou využívány placenou formou služby a přejíždějí od jedné kompostárny 

ke druhé. Případně jsou to zařízení, speciálně povolená pro zemědělskou výrobu, kde je 

zcela striktně omezen příjem odpadů a jsou zde využity pouze ty materiály, které 

v konečném důsledku skončí v procesu zemědělské výroby. [35] 

5.1 Drti če pro zpracování odpadů jako papír, lepenka a dutinky 

Jedním ze zařízení jsou drtiče, které jsou využitelné pro přípravu drcení a lisování 

některých papírových a lepenkových odpadů a dutinek. V dnešní době jsou drtiče s nízkou 

spotřebou energie, nízkou hladinou hluku a vysokou výkonností. Některá zařízení pracují 

na principu řezání a trhání přičemž se ozubené hřídele otáčí proti sobě s rozdílnou 

rychlostí. To snižuje hladinu hluku a opotřebení stroje neboť ozubené hřídele se 

nedotýkají, protože se otáčí nízkou obvodovou rychlostí. [36] 

Drtiče se dají různě kombinovat s dopravníky a trhacími ventilátory s odlučovači 

materiálu a filtračním zařízením určeným k pneumatickému odstranění odpadů. Lze 

připojit rovněž pásové dopravníky k mechanickému odstraňování odpadového materiálu. 

[36] 

5.2 Horkovzdušná zařízení pro spalující biomasu – zpracování zbytkového dřeva 

Konstrukcí jsou vícetahové kotle s bezemisním spalováním zbytku dřeva. Snížení 

emisí zajišťuje zařízení pro odlučování prachu. Při regulaci O2 prostřednictvím lambda 

sondy se nastaví optimální poměr paliva/vzduchu. 
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Cirkulaci vzduchu zajišťuje nehlučný radiální ventilátor. Spalovací komora bývá 

ze speciální oceli chráněná dvouvrstvým obalem. Okolní části zařízení jsou obloženy 

tvárnicemi, které jsou odolné vysokým teplotám a akumulují teplo. [36]   

5.3 Pásové dopravníky 

Slouží pro přepravu kusových materiálů. Mohou být kluzké, poloválečkové, 

válečkové nebo žlabové. Přičemž kluzké se používají pro dopravu lehčích materiálů. Pro 

materiály těžší se využívá sekce válečková. [37], viz.obrázek 10 

 

Obrázek 10 – Dopravník válečkový a kluzný [37] 

5.4 Prosévací zařízení 

Prosévací zařízení jsou různých kategorií.  Jedná se o síta s různou velikostí 

otvorů. Při prosévání kompostu na středních a velkých kompostárnách se používají rotační 

drtiče s válcovým sítem. tzv.bubnová síta. Velká část prosévacích zařízení je vybavena 

čistícím kartáčem. Ten umožňuje čištění síta za provozu. [38]   

Rozdělení prosévacích zařízení 

- Vibra ční prosévací síta (zařízení s rovinným sítem) -  výhodou je 

konstrukční jednoduchost, nízká energetická náročnost a vysoká životnost.  

Výkonnost bývá 5 - 15 m3.h-1 

- Rotační třídiče s válcovým sítem -  výhodou je vysoká výkonnost daná 

průchodností surovin přes samočistící prvky. Lze je i doplnit kartáči. [38]   
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5.5 Separační zařízení 

Zařízení jsou využívána především při kompostování bioodpadu. Nadsítný 

materiál musí být dotříděn, tzn. kovový odpad, PVC, apod. a čistý nadsítný BRKO. 

Rozdělení separačních zařízení:  

- Odstředivé odlučovače - pracují na principu různých balistických drah 

nestejně hmotných částic. Dále na principu odlišné intenzity odrazu pružných 

a nepružných částic, případně na principu rozdílných valivých a třecích 

vlastností částic. 

- Vzduchové třidiče - dochází k oddělení lehkých surovin proudem vzduchu. 

Zbylá těžká frakce odchází do drtiče a může být dále kompostována. [38] 

5.6 Kompostárna Pitterling v Bílin ě 

Společnost Ekodendra provozuje v Bílině-Chudeřice kompostárnu Pitterling, která 

se zabývá zpracováním bioodpadu, výrobou a prodejem kompostových substrátů 

a organických hnojiv. Kompost se aplikuje na plochy zdevastované kraji hornickou činností 

a pro tvorbu okrasných zahrad a parků. Byla zřízená v roce 2000. Její roční kapacita je 

50 000 t/rok a je možno uložit ke zpracování BRKO. Využívají se technologie vypracované 

ÚKZUZ Praha, podle kterých je fermentační proces řízen optimalizací C:N, vlhkostí a pH, 

zajištěním minimálního obsahu fosforu, zabezpečením aeračních a teplotních podmínek 

v kompostovaných zakládkách. Aby dosáhli hygienizace kuchyňského odpadu s BRKO, 

s příměsí kuchyňského odpadu z domácností (plnění legislativy EU, dle Nařízení EP ES 

1774/2002) museli v roce 2003 vybudovat biofermentační boxy a automatickým měřením 

teploty, vlhkosti a odvětráním do biofiltru. [39], [40]   

Po veškeré úpravě jsou zpracované bioodpady expedovány ve formě kompostu 

nebo substrátu. [39], [40] V současné době se přijatý odpad v této kompostárně pohybuje 

v cenových relacích uvedených v ceníku produktů. viz.příloha 1 

5.7 Kompostárna Gallneukirchen Huemer 

Do kompostárny se naváží veškerý bioodpad z okolních vesnic a měst. 

Zpracovává se tu odpad nejen z domácností, ale i z restaurací, parků a zahrad. Jako listí, 

větvě, tráva a bioodpad. Bioodpad se sváží ve speciálních kontejnerech nebo popelnicích. 
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Po přivezení odpadu do kompostárny se odpad vytřídí, větve se rozdrtí štěpkovačem, 

zbytek odpadu se uskladní na hromadu, kde tlí 28 dní. Hromada je umístěná na 

vyasfaltované ploše, která je vyspádovaná. Odtékající voda je zachycená do jímky a je 

využitá jako zavlažování pro nekvalitní odpad, aby se napomohlo rozkladu. Velikosti 

a tvar hromady se musejí dodržovat, aby byl zajištěn kvalitní rozklad celé hromady. Obec 

a  města skupují zpět produkt na údržbu veřejných parků a ostatních ploch. Kompostárna 

dostane za tunu přijatého odpadu 42 EUR a za tunu prodaného produktu 25 EUR. Ze 

zpracování jedné tuny odpadu vznikne přibližně 1/3 produktu. [41]  
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6 Provozní linky pro mechanicko-biologickou úpravu odpadu 
Součástí nakládání s odpady jsou třídící linky, které provedou předpravu 

a výrazně zmenší objem ukládaného materiálu na skládky. Vytřídí se z tuhého KO 

jednotlivé druhy jako papír, plasty, kov, sklo, baterie a jiné suché materiály. Je možné 

zrealizovat třídící linku na odpad ze staveb, demolicí, rekonstrukcí. [42] 

Třídící linky dělíme dle kapacity na:  

- malé s kapacitou do 500 tun/rok 

- standardní s kapacitou 500 až 25 000 tun/rok 

- velké s kapacitou 10 000 až 50 000 tun/rok 

Popis třídící linky:  

- příjme se odpad do násypky, která je pod úrovní podlahy. Dále se vynáší na 

třídící linku pásový dopravník. Separátory odstraní prachové částice, kovy 

a drobné předměty. Třídící kabina, stanoviště pro pracovníky, kteří řídí pásové 

dopravníky a jednotlivé frakce směrují do boxů tříděných surovin. U konce 

třídící kabiny je box pro zbytkový materiál a frontální lis na vytříděné 

suroviny. [42] 

Schéma, které zobrazuje různá uspořádání linek pro mechanicko-biologickou 

úpravu odpadů viz. obrázek 11  

 

Obrázek 11 – Schéma MBÚ zbytkového odpadu [9] 
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Metoda podle zařízení MBA Lűneburg viz.obrázek 12 

 

Obrázek 12 – Schéma MBÚ zbytkového odpadu [9] 

6.1 Rakouská linka MBÚ ve Wiener Neustadt 

Od roku 2004 fungující linkou je Wiener Neustadt 

Fáze úpravy SKO na lince MBÚ [43] : 

- vytřídění rušivých směsí SKO 

- přeložení přetříděného SKO na pásový dopravník, pomocí mechanizace – 

nakladače 

- oddělení SKO na dvě frakce pomocí síta  

- podsítná frakce obsahuje většinou bioodpady 

- smíchání podsítné frakce s vodou a kompostování v bioreaktoru 

- dovhlčení a opětné kompostování v bioreaktoru 

- následné kompostování v krechtech, za občasného kropení, překopávání 

- prosévání sítem s průměrem 40 mm 

- nadsítná část jde ke spalování 

- podsítnou část lze skládkovat 

- ruční přetřídění nebezpečných a využitelných odpadů s nadsítné frakce 
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- magnetická separace kovů a roztřídění na lehkou a těžkou frakci (vibrační 

separátor) 

- těžká frakce je slisována a odvážena do spalovny 

- lehká frakce je drcena na velikost 20 mm, případně lisována do balíku a je 

určena ke spalování 

Odsávaný vzduch, především z fáze biologického čištění bývá energeticky využit.  

Orientační bilance nakládání s odpady na lince MBÚ znázorňuje následující 

tabulka. [43], viz.tabulka 8, viz obrázek 13 

Tabulka 8 - Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt [43] 

Složka Použití % 

Kovy z nadsitného ze síta 80 mm Recyklace 5 

Podsítné frakce ze sít 80 mm a 40 mm Skládka 27,5 

Lehká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm Cementárna 35 

Těžká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm 
a 40 mm 

Spalovna 25 

Ztráta výparem  7,5 

 

 Obrázek 13 - Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt [43] 
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6.2 Linde Ecopark 

Linka MBÚ Ecopark má kapacitu 300 tis. tun/rok. Zbytkové odpady tvoří větší. 

Zbytkové odpady tvoří větší část zpracovávaných odpadů, cca 250 tis tun. Jsou vytříděny 

na využitelné frakce, jako papír, plasty, kovy. Poté dochází k vytřídění objemnějších částí 

a zbytek je pomocí technologie Linde anaerobně fermentován. 

Ve třech bubnech dochází k míchání odpadů. Jsou odstraněny těžké drobné 

částečky, jako je např. písek.  Vyčištěný odpad se dostává do vyhnívacích tanků. V nich je 

udržována stálá teplota 37 °C. Ze zbývajícího digestátu je odstraňována voda pomocí 

odstředivek.  Získaná hmota prochází zrací fází a je uložena na skládku. [44] 

6.3 Bioplynovou stanici kombinovaná s kompostárnou v Teugnu u Regensburku 

Čelní nakladač – založí nakládku a smíchá jednotlivé suroviny a navrší čerstvý 

kompost do figury. Výroba kompostu závisí na klimatických podmínkách a vlhkosti. 

Proběhne 5-6 překopávek, jakmile klesne teplota pod 40-50 °C. Poté stoupá teplota až na 

70 °C. Na válcovém sítě je proséván hotový kompost, hrubší frakce se využívá jako mulč. 

Jemné frakce jsou vhodné jako substrát pro květiny. [45], viz.obrázek 14  

 

Obrázek 14 – Linka na anaerobní a aerobní kompostování [45] 



Angela Schillerová: Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů 

2010   34 

 

6.4 Linky pro kompostování na volné ploše v pásových hromadách 

Kompostovací linky se skládají z několika technických prostředků, jejichž činnost 

na sebe navazuje. Lze je rozdělit podle používání a agregace jednotlivých strojů: 

- linky s jedním energetickým zdrojem s řadou připojitelného nářadí 

- linky sestavané z jednoúčelových strojů s vlastním pohonem 

- linky sestavené v kombinaci předcházejících dvou variant 

Pro názornost je možno uvést schéma kombinované linky s jedním energetickým 

zdrojem. [45] viz.obrázek 15 

 
Obrázek 15 – Schéma kompostovací linky [46] 
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7 Závěr 
V České republice se využívá mechanicko-biologické zpracování odpadů 

poměrně ve velkém rozsahu. Zabývají se tímto zpracováním nejenom kraje, ale i samotné 

obce. Samotným cílem mechanicko-biologické úpravy KO je snižovat množství vzniklého 

odpadu uloženého na skládky a co nejlépe oddělit využitelné části KO, které se dají dále 

zužitkovat. 

Mechanicko- biologická úprava komunálního odpadů i dalších typů je prováděna 

především mechanickým tříděním. To je fáze, která předchází biologické části. Je velmi 

důležité vyřazení nevhodného materiálu, tak aby mohla navázat část biologická – tedy 

anaerobní a aerobní úprava odpadů. K tomu jsou využívány fyzikální, mechanické 

i chemické procesy.  

Stále dokonalejší technologie mechanicko-biologického zpracování jsou schopné 

daleko lépe snižovat hmotnost i objem odpadu.   

Kompostování biologického materiálu probíhá nejenom v pevných 

kompostárnách, ale i v mobilních zařízeních. Touto metodou se využívá zbytkové biomasy 

ze zemědělských ploch a ploch městské zeleně.  Anaerobním kompostováním získáme 

z biologicky rozložitelného materiálu – biomasy a v bioplynových stanicích bioplyn. Jeho 

přeměnou pak v elektrickou energii a teplo. Některé bioplynové stanice dodávají teplo do 

kotelny a následně do městských sídlišť, kde se využívají k ohřevu topné vody a teplé 

užitkové vody. Jiné zase využívají vyrobené teplo na vytápění sušáren dřeva. 

Projekty EU z oblasti životního prostředí podpořily výstavbu spalovny v České 

republice. Jejím cílem je vybudovat komplex pro třídění a recyklaci odpadu pro 

energetické využití s kombinovanou výrobou tepelné a energetické energie. Úpravou 

produkované škváry získat stavební materiál, který odpovídá normám pro zpracování ve 

stavebním průmyslu. Z tepelné energie, ve formě páry ve spalovacích kotlích využívat pro 

výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu i pro potřeby celé společnosti.  
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