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Anotace 

První část této bakalářské práce se zabývá průběhem anaerobního procesu 

používaného při výrobě bioplynu a rozdělením bioplynových stanic a druhy používaných 

substrátu. Další část se zabývá zbytky po fermentaci, kterými jsou digestát, což je tuhá 

složka, a fugát, který je kapalnou složkou. Jsou zde uvedeny také jejich vlastnosti, 

rozdělení a uvedené příslušné právní předpisy. V této části jsou také uvedeny metody         

a způsoby v současné době používané při jejich zpracování a nakládáni s nimi. Závěrečná 

experimentální část se zaměřuje na centrifugou separovaný fugát z digestátu, odebraného 

ze zemědělské bioplynové stanice. Po zjištění koncentrace organických látek byl fugát 

vystaven oxidačním účinkům ozonizace, z důvodu narušení v něm obsažených těžko 

biologicky rozložitelných organických látek a převedení na jednodušší látky.  

Klíčová slova: Anaerobní fermentace, Fugát, Digestát, Bioplyn 

 

 

 

Summary 

The first part of this thesis deals with the anaerobic process applied in the generation 

of biogas, the description of the biogas plants and the classification of the types of the 

substrates. Another part deals with the fermentation residues, which is the digestate- the 

solid component and the fugate- the liquid component. This part explicates the properties 

and categories of both digestion residues, and mentions the concerned legislation. The 

actual treatment and processing methods with the fugate and the digestate are also 

presented there. The final experimental part is focused on the separation of the fugate by 

the centrifugation of the digestate sample obtained from the agricultural biogas plant. After 

the concentration of the organic substances was determined, the fugate was subjected to the 

oxidizing effects of the ozonation due to conversion hard degradable substances into 

simple chemical substances. 

Keywords: Anaerobic fermentation, Fugate (sewage water), Digestate, Biogas  
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1 Úvod 

Z důvodů velkých objemů biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládkách vstoupila v  roce 1999 v platnost Směrnice rady č. 1999/31/EC, 

ve které jsou uvedeny požadavky na snížení množství ukládaného biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu na skládky. Podle této směrnice, jejíž požadavky byly 

zaneseny do českého právního řádu ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., o podrobnostech 

s nakládání s odpady a v Plánu odpadového hospodářství České republiky POH ČR – 

197/2003 Sb., se podíl ukládaného biodegradabilního komunálního odpadu (BRKO) má 

v porovnání s rokem 1995 snížit na 75% v roce 2006, na 50% v roce 2009. A v roce 2016 

má být ukládáno pouze 35% BRKO ze všech odpadů oproti roku 1995. V České republice 

byly lhůty pro naplnění těchto požadavků posunuty o 4 roky. Zároveň bylo nutné řešit 

problém, že při uložení BRKO na skládku dochází k anaerobnímu vyhnívání a vzniká 

skládkový plyn s velkým množstvím metanu, který volně uniká do ovzduší a je jedním 

ze skleníkových plynů.  

Z těchto důvodů bylo nutno najít způsob, jak redukovat objem BRKO před nebo 

místo jeho uložení na skládky. Jako vhodná metoda se ukazuje využití anaerobní 

fermentace v bioplynových stanicích, při níž dochází k významné redukci množství 

odpadů přibližně o 40-60 % a vzniká bioplyn sloužící k výrobě elektrické a tepelné energie 

spalováním v kogeneračních jednotkách. Zvyšující se zájem o alternativní zdroje energie 

spolu s redukcí odpadů vedl k výstavbám velkého množství bioplynových stanic 

schopných fermentovat mimo BRKO také čistírenské kaly a zemědělské plodiny a odpady 

z živočišné výroby. Mimo hlavního produktu bioplynu produkují bioplynové stanice           

i vedlejší odpadní produkty, kterými jsou tuhé (digestát) a kapalné (fugát) fermentační 

zbytky, kterých přibývá úměrně s přibývajícími bioplynovými stanicemi. Jako každý 

odpad je nutné i tyto fermentační zbytky nějakým způsobem likvidovat nebo využít jejich 

vlastnosti k dalšímu použití. Těmito fermentačními odpadními produkty se zabývá 

předložená bakalářská práce. 

První část této práce se zabývá zjednodušeným popisem hlavního produktu 

anaerobní fermentace a to bioplynem, dále pak průběhem samotné anaerobní fermentace     
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a faktory, které ji ovlivňují. Zároveň je v této části provedeno rozdělení jednotlivých 

bioplynových stanic a používané technologie výroby bioplynu. 

Druhá část se zabývá vedlejšími zbytkovými produkty při výrobě bioplynu, kterými 

jsou digestát a fugát. Je zde uveden popis jejich vlastností a rozdělení podle použitého 

vstupního materiálu a jejich použitelnost dle limitních hodnot uvedených v legislativě, 

spolu se souhrnem dotčené legislativy. 

V následující laboratorní části jsou popsány zjištěné některé základní vlastnosti 

vzorku získaného digestátu s popisem bioplynové stanice, ze které byl tento vzorek 

odebrán. Konkrétně byly zjišťovány organoleptické vlastnosti, koncentrace organických 

látek ve vzorku fugátu, což je oddělená kapalná část digestátu, a podíl tuhé fáze oddělené 

odstředěním ze vzorku původního digestátu. Následně byl vzorek fugátu vystaven 

působení ozónu, aby se ověřily změny jeho vlastností v rámci návrhu jeho možného 

dalšího využití nebo způsobu následné likvidace. 
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2 Bioplynové stanice a výroba bioplynu 

2.1 Bioplyn  

Definice „bioplynu“ je nejednoznačná z důvodu jeho vzniku, neboť je takto jak 

laickou tak i vědeckou veřejností označován plyn vznikající, nikoli spotřebovávaný 

přírodními pochody. Ovšem za takovýto plyn by měl být označen téměř jakýkoli plyn 

vzniklý biochemickými procesy. Za příklad by mohl posloužit i atmosférický kyslík, i když 

chemie již dlouhou dobu zná způsoby jak čistý kyslík vyrobit, většina kyslíku v atmosféře 

pochází z přírodních biochemických procesů a přitom jej za „bioplyn“ neoznačujeme. 

Název „bioplyn“ a jeho používání v praxi, spolu s definicí o jaký plyn se jedná, se rozvinul 

spolu s rozvojem a zkoumáním anaerobních postupů při čištění odpadních vod zhruba od 

první čtvrtiny 20. století. I když pro plyn vznikající při anaerobních pochodech se až do 

šedesátých či sedmdesátých let minulého století používalo mnoho synonym jako „kalový 

plyn“ či „čistírenský plyn“ vznikajících při anaerobní fermentaci kalů na čistírnách 

odpadních vod. Nebo například byl používán výraz „bahenní plyn“, který podmínkám 

k zařazení mezi bioplyny vyhovuje asi nejvíce, neboť je to plyn vzniklý v anaerobních 

prostředích hlubších partií rybníků, mokřadů, rašelinišť ale i rýžovišť a i svým vysokým 

obsahem biologicky vzniklého metanu vyhovuje nejvíce, ale do dnešní technické praxe se 

tyto názvy příliš neujaly. Bioplynem je tedy označován plyn vzniklý v anaerobních 

prostředích a je charakterizován vysokým obsahem metanu (40-75 %) a oxidu uhličitého 

(25-55 %) a malým obsahem dalších plynů (H2O, N, K, O2, H2S, NH3) [1,2]. 

2.2 Průběh anaerobní fermentace 

Anaerobní fermentace je velmi složitý biochemický, chemický a fyzikálně-chemický 

proces přeměny organických látek za nepřístupu vzduchu (kyslíku) na směs plynů              

a nerozložený fermentovaný organický zbytek. Tento proces nazývaný též metanová 

fermentace, metanové kvašení, anaerobní digesce, biogasifikace, biomethanizace nebo 

biochemická konverze organické látky se skládá ze čtyř na sebe navazujících fází, kdy 

produkty jedné fáze slouží jako substrát pro druhou a výpadek, nebo narušení aktivity 

jedné může způsobit porušení dynamiky celého systému [3,4].  
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První fází rozkladu organické hmoty je hydrolýza, při které anaerobní bakterie 

nikoli tedy ještě methanogeny rozkládají makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné 

organické látky (bílkoviny, uhlovodíky, tuky, celulózu) pomocí extracelulárních 

hydrolytických enzymů, produkovaných fermentačními bakteriemi, na nízkomolekulární 

sloučeniny. [1,3,4] 

Tyto nízkomolekulární sloučeniny jako jsou jednoduché cukry, aminokyseliny, 

mastné kyseliny a voda, slouží jako substrát pro další fázi rozkladu acidogenezi, při které 

jsou dále rozloženy na jednodušší organické látky, jako jsou těkavé organické kyseliny, 

alkoholy, CO2, H2, jejíchž fermentací vzniká řada konečných redukovaných produktů 

závislých jednak na vstupním substrátu, tak na parciálním tlaku vodíku. Při vyšším tlaku 

vznikají například vyšší organické kyseliny, kyselina mléčná, etanol, za nižšího tlaku jsou 

těmito produkty kyselina octová, H2, CO2. [1,3,4]                                                    

Další, třetí stádium rozkladu je acetogeneze a při ní probíhá rozklad vyšších 

organických látek, jako je kyselina propionová, alkoholy, a některé aromatické sloučeniny 

na H2, CO2 a kyselinu octovou, které jsou výchozím substrátem pro methanogenní bakterie 

při tvorbě koncových složek anaerobní fermentace v závěrečné fázi. Těmi jsou bioplyn, 

což je směs metanu, oxidu uhličitého, dále pak zbytky vzdušných plynu jako N2, O2, Ar      

a řada vedlejších plynu jako H2S, N2O, HCN, uhlovodíky a jejich deriváty většinou 

kyslíkaté ale i sirné, které jsou minoritní stopové příměsi z předchozích nebo simultánně 

probíhajících reakcí a jejich složení je závislé na vstupním substrátu, a nerozložený 

organický zbytek. [1,3,4] 
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Obrázek 1 Průběh fermentace [32] 

2.3 Faktory ovlivňující stabilizaci anaerobní fermentace 

Pro udržení stability anaerobní fermentace je třeba dodržet řadu faktorů, které 

ovlivňují její průběh a životní prostředí mikroorganismů. 

2.3.1 Vliv teploty 

Metanová fermentace může probíhat v širokém rozmezí teplot (4-95 
o
C) a jako 

každou biochemickou reakci i zde jí teplota ovlivňuje a lze říci, že čím je vyšší teplota, tím 

rychleji nastává rozklad a tím je vyšší produkce plynu, kratší doba zdržení ale i nižší obsah 

metanu v bioplynu. Avšak mikroorganismy různých skupin jsou různě háklivé na rázové 

změny teploty, a tak může nastat dynamické porušení rovnováhy procesu, a tím dojít až 

k havárii celého systému. Pokud je změna teploty nutná, je důležité ji provádět postupně 
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nikoliv skokově, aby se bakterie měly možnost přizpůsobit. Doporučená doba dle Schulze 

je okolo jednoho měsíce, než se bakterie přizpůsobí. Dle teploty se dělí bakterie do 4 

skupin odlišených teplotním rozmezím: psychrofilní – 4-20 
o
C, mezofilní – 25-40 

o
C, 

termofilní – 45-60 
o
C, extrémně termofilní – nad 60 

o
C. Při teplotách pod bodem mrazu 

bakterie sice nepracují, ale přežijí, a jako dolní hranice, při které jsou schopny produkce, je 

v některých literaturách označována teplota mezi 3-4 
o
C. [3,4,5] 

2.3.2 Vliv pH 

Ideální pH se pro většinu methanogenních mikroorganismů, záleží na druhu baterií, 

pohybuje v neutrálních hodnotách v rozpětí od 6,3 do 7,8. Pokud pH klesne pod 6, je to 

známka možného přetížení reaktoru, při níž vzrůstá koncentrace neionizovaných mastných 

kyselin působením aktivnějších předmetanizačních mikroorganismů s vyšší produkcí, než 

je celková spotřeba celého systému. Naopak při vzrůstání pH nad 7,6 dochází k nárůstu 

koncentrací amoniaku a tím k inhibici systému. Při provozování bioplynové stanice je 

nutné sledovat množství a složení mastných kyselin a případně upravovat hodnotu pH 

pomocí alkalizačních činidel jako CaO, NaHCO3. [3,5] 

2.3.3 Vliv složení substrátu 

Pro správnou funkci anaerobní fermentace je nutný správný poměr N, P                     

a organických látek. Podle bilance produkce biomasy vychází tento poměr v rozmezí 

CHSK:N:P=300:6,7:1 – 500:6,7:1. Kromě přítomnosti N a P je dále žádoucí přítomnost 

řady mikronutrientů – Na, K, Ca, Fe, S, Mg, Se, W a také řady stopových prvků, které 

napomáhají zvyšovat metanogenní aktivitu a zvyšují růst biomasy. Naopak přítomnost 

některých těžkých kovů (Cu, Pb, Cr, Zn), různých oxidantů (molekulární kyslík, H2O2)       

a některých organických látek (pesticidy, tenzidy, rozpouštědla) může působit negativně na 

anaerobní systém. Při výskytu nebo dávkování některých látek do systému je daleko 

nebezpečnější jednorázová dávka než kontinuální dávkování, na které se postupem času     

a při delší době zdržení dokážou mikroorganismy přizpůsobit, a i dříve toxické látky 

mohou být metabolizovány. Příkladem mohou být sulfátredukující bakterie, u kterých se 

zvětší jejich kolonie při zvýšené koncentraci výskytu sulfanu. [3,5] 
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2.3.4 Vliv technologie 

Pro správnou funkci bioplynové stanice je důležité dokonale bezkyslíkaté prostředí, 

neboť i malá koncentrace kyslíku je pro mnohé mikroorganismy toxická, toto se zajišťuje 

dokonalým utěsněním a kontrolovaným dávkováním substrátu. Důležitá je také 

homogenita celého obsahu reaktoru, aby byl zajištěn dokonalý kontakt bakterií 

se substrátem a aby nedocházelo k vzniku tuhé krusty na povrchu reaktoru, což se zajišťuje 

cyklickým mícháním. Nutné je udržovat konstantní teplotu pomocí instalovaného systému 

topení a zajistit potřebnou dobu zdržení. Doba zdržení musí být dostatečně dlouhá, aby 

bylo dosaženo potřebné účinnosti rozkladu a nedocházelo k vyplavování potřebných 

mikroorganismů a nespotřebovaného substrátu, který je třeba dle konkrétního reaktoru 

pravidelně doplňovat v takovém množství, aby nedocházelo k jeho přetížení nebo naopak 

zbytečnému vyčerpání všech živin. Dobré, ne však nutné, je zajistit temno v reaktoru, 

světlo sice bakterie neničí, ale brzdí proces fermentace. [4,5] 

2.4 Kategorie bioplynových stanic (BPS) 

Na základě druhu použitého substrátu a dle vyhlášek stanovující jednotlivé substráty 

se bioplynové stanice dělí na: zemědělské, komunální, čistírenské, ostatní. 

2.4.1 Zemědělské BPS 

Vstupním substrátem s nejmenšími hygienickými nároky jsou převážně produkty ze 

zemědělské prvovýroby a není možné zpracovávat materiály, jež spadají do kategorie 

odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. a v novelizaci č. 31/2011 Sb., o odpadech, ani jiné 

materiály, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002     

a v novelizaci ES 1069/2009 o vedlejších živočišných produktech. Zemědělské bioplynové 

stanice se dále dělí podle zpracovávaného substrátu, kterými jsou: 

- Živočišné substráty: např. kejda prasat a skotu, hnůj prasat a skotu se stelivem, 

hnůj a stelivo z chovu koní, koz a králíků, drůbeží exkrementy včetně steliva. 

- Rostlinné substráty: např. sláma všech typů obilovin i olejnin, plevy a odpad        

z čištění obilovin, kukuřičná sláma i jádro kukuřice, travní biomasa nebo seno (senáže), 

nezkrmitelné rostlinné materiály (siláže, obiloviny, kukuřice). 
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- Pěstované substráty: např. obiloviny v mléčné zralosti (celé rostliny) čerstvé         

i silážované, kukuřice vyzrálá (celé rostliny) čerstvá i silážovaná, „prutová“ biomasa 

(štěpky anebo řezanka z listnatých dřevin z rychloobrátkových kultur anebo z průklestů). 

[6,7] 

2.4.2 Čistírenské BPS 

Jsou umístěny v rámci kalového hospodářství na čistírnách odpadních vod a slouží 

pouze k účelům ČOV a nesmí se používat k jiným účelům než k anaerobní stabilizaci 

primárního aktivovaného kalu, kalů z žump a septiků a čištění odpadních vod přitékajících 

na ČOV. V případě, že je na těchto stanicích používán i jiný substrát než vzniklý provozem 

čistírny odpadních vod, už se dle zákona nejedná o čistírenské BPS a vztahují se na ně 

podle zákona o odpadech příslušné požadavky. U bioplynových stanic pracujících pouze 

v režimu ČOV nejsou požadovány zásobní nádrže na vyhnilý kal, ale nakládání s kaly se 

řeší v provozním řádu každé stanice zvlášť. [6,7] 

2.4.3 Ostatní BPS 

Pokud bioplynová stanice zpracovává substrát jiný, než je uveden v odstavci 

„zemědělské BPS“, nebo pokud zpracovává vedlejší živočišné produkty dle ES 1774/2002 

a podle novelizace ES 1069/2009, musí plnit určité podmínky jako je např. hygienizace 

surovin/odpadů a musí obsahovat následující:  

a) být vybavena pasterizačně/sanitační jednotkou, která zajistí hygienizaci vedlejších 

živočišných produktů. Tato jednotka není nutná, pokud budou tyto materiály podrobeny 

tepelnému zpracování při teplotě nejméně 133 °C po dobu nejméně 20 minut bez 

přerušení, při absolutním tlaku nejméně 3 bary, přičemž velikost částic nesmí být větší než 

50 mm,  

b) zajistit tepelné zpracování při teplotě 70 °C po dobu 1 hod., přičemž velikost 

částic nesmí být větší než 12 mm,  

c) být vybavena prostorem k čistění a desinfekci dopravních prostředků, kontejnerů   

a přepravních nádob před výjezdem dopravních prostředků ze zařízení, 

d) kontrolovat parametry technologického procesu a sledovat předepsané ukazatele 

výstupů buď laboratoří vlastní, nebo jinou. [6,7] 
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2.5 Fermentační technologie 

Podle obsahu sušiny ve vstupním substrátu se pro anaerobní fermentaci používají 

technologie tzv. „mokré a suché“ fermentace. Rozšířenější a lépe prozkoumanou je mokrá 

fermentace. Za rozhraní mezi jednotlivými typy je považována hodnota cca 13 % sušiny, 

což je hranice použitelnosti míchadel a čerpadel pro přepravu substrátu do fermentoru.  

2.5.1 Mokrá fermentace 

Fermentace probíhá ve velkoobjemových uzavřených železobetonových nebo 

kovových nádobách kruhového nebo obdélníkového půdorysu. V těchto nádržích musí být 

zajištěno stálé udržování stanovené teploty, závislé na fermentační technologii 

(psychrofilní, mezofilní, termofilní, extrémně termofilní), striktně anaerobní prostředí, 

cyklické míchání zamezující vzniku krusty na povrchu a zároveň aby docházelo 

k dokonalému dotyku bakterii se substrátem. Nádrže mohou být buď nadzemní nebo 

částečně podzemní nebo zcela zapuštěné v zemi, u tohoto typu s výhodou využíváme 

přirozené tepelné izolace proti povětrnostním vlivům, avšak je nutné provézt opatření proti 

průnikům vod z nebo do reaktoru. Ostatní nádrže je nutno navíc tepelně izolovat, aby se 

zamezilo únikům tepla z reaktoru, které by muselo být kompenzováno zvýšeným 

vytápěním, což je neekonomické. Dále je nutné zajistit pravidelné dodávky zpracovávané 

biomasy, aby nedošlo k úplnému vyčerpání živin, zároveň je nutné kontrolovat množství 

vsázky, aby nedocházelo k vyplavení mikroorganismů z reaktoru a aby byla dodržena 

stanovená doba zdržení, která se pohybuje v rozmezí 20-110 dní závislá na zpracovávaném 

substrátu. Pro mokrou fermentaci se používají substráty se sušinou do 12 % obj., které se 

do fermentoru dávkují pomocí čerpadel, jedná se o biomasu z rostlinné i živočišné 

produkce, dále energetickou biomasu, čistírenské kaly ale i odpady spadající do kategorie 

vedlejší živočišné produkty, které musí projít hygienizací podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a novelizace ES 1069/2009. Substrát je třeba před 

dávkováním upravit pomocí mělnících strojů na požadovanou maximální rozměry částic 5-

10 mm. Technologická linka je tvořena 4 základními stavebně-technologickými celky 

znázorněnými na obrázku 2. [1,8,9] 
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Obrázek 2 Blokové schéma technologie mokré fermentace [33] 

2.5.2 Suchá fermentace 

Fermentace probíhá v uzavřených komorách nebo kovových kontejnerech 

s plynotěsnými vraty s vytápěnou podlahou a s tryskami na stropě pro postřikování 

fermentovaného substrátu perkolátem. Perkolát je tekutina vznikající při anaerobní 

fermentaci s obsahem vhodných a rozvinutých kultur anaerobních mikroorganismů. 

Používá se k naočkování nového a částečně zfermentovaného substrátu smíseného 

s novým, při tzv. směsném navýšení, metanogenními bakteriemi. Spolu s podlahou 

fermentoru je ohříván i perkolát na mezofilní teplotu 32-38 
o
C. Suchou fermentaci je 

možné provozovat jak v kontinuálním tak diskontinuálním provozu. Častější a méně 

nákladný je diskontinuální provoz, kdy reaktor pracuje přibližně v 28 denních cyklech 

závislých na substrátu a množství produkovaného metanu, aby provoz zůstal rentabilní. 

Proto je také výhodné provozovat alespoň 4 komory, aby byl zajištěn dostatek téměř 

nepřetržitě vyráběného bioplynu. Při skončení každého cyklu je celý obsah fermentoru 

vyvezen kolovým nakladačem ven na zastřešenou plochu před fermentory, kde je část 

zfermentovaného substrátu nahrazena novým, v tzv. směsném poměru, a po důkladném 

promíchání je substrát vrácen zpět do fermentoru. Směsný poměr mísení je nutné dodržet   

a pohybuje se v rozmezí 25-50 % čerstvého substrátu ku 50-75 % již fermentovaného, aby 

došlo k rychlejšímu naběhnutí fermentačního procesu a nemusel se celý proces fermentace 

v komoře znovu rozbíhat od počátku. Přibližně po 12-20 hodinách od uzavření dojde 

k odstranění zbytkového kyslíku a postupné stabilizaci celého procesu a vývinu bioplynu. 

Možný je také provoz kontinuální, při kterém je pomocí pásového dopravníku 

z meziskladu přes předehřívací výměník dávkován substrát do fermentační komory. Pohyb 

a míchání substrátu a vyprazdňování fermentoru zajišťuje šnekový dopravník uložený 

uvnitř reaktoru. U tohoto typu fermentace není nutná předúprava použitého substrátu, 
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například rozmělňováním nebo ředěním vodou, a mohou se používat i substráty nevhodné 

pro mokrou fermentaci z důvodu vysokého obsahu sušiny až 25% a více. [8,9,10] 

3 Digestát (fugát)  

3.1 Definice  

Při anaerobní fermentaci vzniká kromě hlavní složky methanizace bioplynu také 

fermentační zbytek obsahující těžce nebo zcela nerozložitelné složky biomasy a tento 

zbytek je nazýván digestátem. Podle vyhlášky č.474/2000 v pozdějším znění vyhlášky 

č.271/2009, o stanovení požadavků na hnojiva je digestát organické hnojivo typové (typ 

18.1 e, s minimálním obsahem 25% spalitelných látek a 0,6% dusíku) a podle této 

vyhlášky musí splňovat určité limity. Označovat digestát jako organické hnojivo není 

úplně přesné. Digestát totiž obsahuje množství stabilních organických látek, které půdní 

mikroorganismy nedokážou dostatečně a rychle rozložit, a proto jej lze zařadit spíše mezi 

slabě minerální hnojiva z důvodu obsahu pouze malého množství minerálních živin jako 

dusík a draslík, a to navíc ve značném zředění v nadbytku vody. [11,12,13] 

Digestátem je většinou, záleží na způsobu fermentace, zda se jedná o „suchou“ či 

„mokrou“ fermentaci, tekutá heterogenní směs rozložených i nerozložených zbytků 

výchozích látek. Tuto směs je možné rozdělit mechanickými postupy na tekutou složku 

nazývanou fugát a tuhou složku označovanou separát. Většina níže popisovaných 

vlastností je společná jak pro digestát tak pro jeho složky, a proto je popis vlastností 

uveden pouze pro výchozí digestát. 

3.2 Způsoby separace složek digestátu 

Pro oddělení složek digestátu se používají mechanická zařízení a použití toho 

konkrétního v dané stanici záleží na použité surovině a očekávaných vlastnostech 

digestátu, jako např. obsah sušiny, množství částic, ekonomika provozu. Těmito 

mechanizmy jsou například šnekové separátory, odstředivky nebo sítové lisy. [14] 
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3.3 Rozdělení digestátu 

Digestát je možné dělit podle různých hledisek například podle vstupních surovin, 

obsahu sušin nebo podle způsobu použití. 

3.3.1 Podle sušiny 

Podle vyhlášky č. 271/2009, o stanovení požadavků na hnojiva je možné digestáty 

dělit dle obsahu sušiny s hranicí 13% sušiny, s rozdílnými limitními hodnotami některých 

prvků uvedených v této legislativě. 

3.3.2 Podle vstupních surovin 

Digestát lze dělit podle vstupních surovin stejně jako bioplynové stanice, a to na 

digestáty: 

Zemědělské:  Vstupní surovinou jsou zde živočišné substráty, jako je kejda skotu     

a prasat, hnoje z ustájeného chovu zvířat spolu se stelivem, drůbeží trus a jiná statková 

hnojiva. Dále výchozím substrátem mohou být rostlinné substráty, jako sláma všech 

obilovin i olejnin, kukuřičná sláma a jádro, nezkrmená travní a kukuřičná siláž, travní 

hmota nebo záměrně pro účely fermentace pěstované plodiny jako například „prutová“ 

biomasa, což je štěpka a řezanka z listnatých dřevin. Výhodná je kombinace těchto 

substrátů a využití vlastností každého z nich. Jako vstupní surovina zde nesmí být použity 

odpady dle zákona č. 31/2011 ani vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro 

lidskou spotřebu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009. [6,7,11] 

Čistírenské: Vstupní surovinou jsou zde pouze substráty spojené s provozem 

čistírny odpadních vod v rámci jejich kalového hospodářství, jako jsou aktivovaný kal       

a kaly z žump, septiků a odpadní voda přitékající na ČOV. V bioplynové stanici v rámci 

čistírny odpadních vod je zbytek po fermentaci lépe nazývat anaerobně stabilizovaným 

kalem, než digestátem, i když jím ve své podstatě je také. [6,7,11] 

 Ostatní: Vstupní surovinou jsou zde odpady označené dle zákona o odpadech         

č. 31/2011 a vedlejší živočišné produkty podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady    

č. 1069/2009. U takovýchto surovin/odpadů musí být zajištěna hygienizace z důvodů 

zabezpečení hygienického a zdravotního rizika dle Nařízení ES 1069/2009. [6,7,11] 
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3.3.3 Podle použití digestátů 

Digestát je možné využít mnoha způsoby a záleží na jeho vlastnostech, kvalitě, místě 

výroby, na substrátu, z něhož je vyroben, a pro každé jeho použití je nutné dodržet 

legislativní a hygienické nároky na něj kladené. [11,15] 

Hnojivo na zemědělské půdě - podle vyhlášky č. 271/2009, o stanovení požadavků 

na hnojiva je digestát organické hnojivo typové (typ 18.1 e) a v souladu se zákonem          

č. 9/2009 o hnojivech je používán na zemědělskou půdu k hnojení, kde se využívá jeho 

vlastností vzniklých při fermentaci, při které dochází k významným změnám výchozích 

substrátů, kdy dochází k redukci organické sušiny o 45-60 % a poměr C:N se z původních 

18(12):1 mění na příznivějších zhruba 8:1 a okolo 90 % N-NH4
+
 přechází do kapalné fáze, 

ze které je lépe vstřebatelný do půdy, což sebou nese požadavek na dávkování přímo do 

půdy se včasným zapravením, neboť jinak hrozí ztráty v podobě výparu. Podle poměru 

C:N se digestát dělí na hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem, pokud je poměr vyšší než 

10 nebo naopak s pomalu uvolnitelným, je-li nižší než 10, a podle tohoto poměru se také 

určuje doba a použitelnost hnojiva z digestátu na dané lokalitě. Podle vyhlášky zákona      

č. 254/2001, o vodách ve znění pozdějších předpisů (novela č. 151/2011) je digestát 

zařazen mezi závadné látky a ten, kdo s nimi zachází, je povinen učinit přiměřená opatření, 

aby nevnikaly do podzemních nebo povrchových vod a neohrozily životní prostředí. 

V souladu s nařízením vlády č. 108/2008, o stanovení zranitelných oblastí a používání       

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 

v těchto oblastech je uvedeno, že lze aplikovat tyto látky pouze na pozemky, kde není 

provedena meliorace; je zakázána aplikace na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem 

nebo promrzlou půdu; při aplikaci digestátu na svážné pozemky se sklonem k vodnímu 

toku zachovat pás, kde nebude digestát aplikován. [11,12,13,15] 

Mimo zemědělskou a lesní půdu - podle seznamu uvedeného v příloze č. 1 

vyhlášky č. 341/2008 Sb., upravujících podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady, jsou digestáty vznikající digescí bioodpadů označovány jako rekultivační 

digestáty. A podle této vyhlášky jsou rozděleny do 4 skupin (skupina č. 2 je dále rozdělena 

na 3 třídy) podle jejich způsobu použití. Podle jednotlivých skupin a tříd se digestáty 

používají například na povrch terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních      

a rekreačních zařízení, městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, po smísení se zeminami 
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k tvorbě rekultivačních vrstev, v intravilánu průmyslových zón, podél liniových staveb, 

nebo jako uzavírací bezpečnostní vrstva při rekultivaci skládek odpadů, pěstování 

energetických, okrasných a technických rostlin.  Dále jsou ve vyhlášce č. 341/2008 

uvedeny limitní hodnoty hygienických ukazatelů, maximální koncentrace rizikových látek 

a prvků a vlastnosti, které by měl digestát plnit např. maximální vlhkost 98 %, obsah 

celkového dusíku v sušině vyšší než 0,3 % hm., pH 6,5-9,0 a nesmí vykazovat pachy, které 

by svědčily o nedostatečné stabilitě a přítomnosti nežádoucích látek. Kromě vyhlášky       

č. 341/2008 Sb. platí pro rekultivační digestáty a BPS, které je produkují, také jiné 

vyhlášky např. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (novela         

č. 288/2011) pro zabezpečení úniku zápachu, dále je nutné rekultivační digestáty 

posuzovat podle zákona č. 151/2011 Sb., o vodách. [7,11] 

Další využití - pokud digestát neplní požadavky stanovené pro využití jako hnojivo 

nebo jako rekultivační digestát z důvodů nadlimitních hodnot rizikových prvků nebo 

cizorodých látek, je nutné jej podle zákona o odpadech č. 31/2011 zlikvidovat. Možností 

likvidace je více, například ukládání na skládku, nebo po vysušení použití spolu s jinými 

druhy biomasy k výrobě tuhých alternativních paliv a další využití při spalování k výrobě 

energie. Pokoušet se čistit fermentační zbytky na ČOV pomocí aerobních pochodů je velmi 

diskutabilní, neboť vzhledem k obsahu těžko rozložitelných organických látek s největší 

pravděpodobností dojde k přetížení anaerobního procesu a k jeho možné havárii, což také 

potvrzují informace od zaměstnance bioplynové stanice. [11] 

Přehled dotčené legislativy  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, o hygienických 
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou 

spotřebu. Novela č. 1069/2009. 

- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Novela            
č. 31/2011. 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady. 

- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě. 

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve 

znění pozdějších předpisů. Novela č. 9/2009. 

- Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 
předpisů. Novela č. 271/2009. 
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- Vyhláška č. 274/1998 Sb., o sladování a způsobu používání hnojiv, ve znění 

pozdějších předpisů. Novela č. 399/2004. 

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používaní           
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 

v těchto oblastech. Novela č. 108/2008. 

- Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. Novela č. 889/2008. 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Novela                  
č. 151/2011. 

- Zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Novela    

č. 288/2011. [11] 

3.4 Současný stav nakládání s digestátem (fugátem)  

Na digestát i fugát je možné nahlížet z několika hledisek, jedni jej považují za 

vedlejší produkt při výrobě bioplynu, který se svými vlastnostmi výborně hodí jako 

organické hnojivo, i když se jedná spíše organo-minerální, nebo ještě lépe slabě minerální 

hnojivo, a proto jej v hojné míře používají na zemědělské pozemky k hnojení a zvyšování 

výtěžnosti plodin sloužících k provozu bioplynových stanic. Dalším pohledem, jakým je 

možné na digestát nahlížet, je ten, že se dá považovat spíše za odpad, kterým se do půdy 

vnáší rizikové případně i toxické látky, které nejsou schopny půdní mikroorganismy dále 

rozložit, a proto se v ní jen hromadí, a tento stav není dlouhodobě udržitelný, zvlášť při 

stále se zvyšující produkci digestátu i fugátu, a proto je nutné jej likvidovat. Po provedení 

průzkumu oblastí zabývajících se produkcí bioplynu, substrátů pro jeho výrobu                  

a veškerých konečných výstupů z bioplynových stanic bylo zjištěno, že většina 

provedených výzkumů v této oblasti, ať už z řad vědeckých institucí nebo i soukromých 

organizací, se zabývá spíše způsoby navýšení výtěžnosti bioplynu z různých substrátů 

například využitím kofermentačních přídavků, úpravou a optimalizací procesu fermentace 

anebo například stanovením přijatelnějších teplot. Dále se výzkumy zabývají vlastnostmi 

digestátu a možnostmi zlepšení jejich využitelnosti jako hnojivo pro zlepšení růstu rostlin 

nebo zlepšení hmotnostních vlastností půd pro vyšší provzdušnění. Pokud tyto výzkumy 

jsou prováděny zemědělskými organizacemi, tak se většinou snaží o zvýšení sušiny 

digestátu, neboli o snížení množství tekuté frakce, což je výhodnější z hlediska ekonomiky 

hnojení, neboť při vyšším obsahu sušiny může dojít k náhradě rozvozu pomocí 

maloobjemových cisteren za rozmetací vozy, a tím se ušetří za častější výjezdy na pole       

a zároveň dojde i k menšímu hutnění půdy. Další zaměření výzkumů je na použití 
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odvodněného digestátu jako alternativní palivo a využití tak jeho spalitelných vlastností 

(minimální obsah spalitelných látek je 25 %) k dalšímu ekonomickému zhodnocení. Jen 

málo nalezených výzkumů a patentů se zabývá způsoby „nakládání“ s fugátem jako 

odpadní složkou a případným využitím pouze tuhé fáze například jako paliva. 

V následujícím rozdělení jsou uvedeny některé články, které uvádějí způsoby, jak se 

v současné době nakládá s fermentačními zbytky. 

3.4.1 Zvýšení výnosu bioplynu 

Možností, jak zvýšit množství vznikajícího bioplynu vztažené na jednotku výchozího 

substrátu (kg; m
3
), existuje celá řada, jsou založeny na metodách fyzikálních, jako je prostá 

sedimentace kalu na čistírnách odpadních vod, při které dochází k zvýšení koncentrace 

částic v jednotce objemu. Další metodou, jak zvýšit produkci bioplynu, je zvýšení 

biologické rozložitelnosti organických látek zpřístupněním enzymů obsažených uvnitř 

buněk vysokomolekulárních sloučenin a jejich přechodem na mnohem lépe zpracovatelné 

nízkomolekulární sloučeniny. To se provádí narušením stěn buněk a uvolněním buněčného 

lyzátu hydrolýzou probíhající samovolně za přítomnosti mikroorganismů produkujících 

hydrolytické enzymy. Možnostmi, jak urychlit proces fermentace, jsou chemická nebo 

mechanická předúprava dezintegrací buněk. Mezi mechanickou úpravu je možné zařadit 

metodu Integrated generation of solid fuel and biogas from biomass (IFBB), která se 

využívá například při fermentaci travních siláží. Pomocí hydro-termální úpravy za použití 

teplé vody jsou do kapalné fáze převedeny látky, které jsou snadno rozložitelné pro 

fermentační mikroorganizmy během fermentace. Rozdělení na tuhou a kapalnou fázi se 

provádí například ve šnekových nebo pásových lisech. V kapalné fázi s extrahovanými 

látkami dochází k rychlejší a intenzivnější tvorbě bioplynu. Výtěžnost bioplynu z takto 

upraveného substrátu se zvýší zhruba o 12 % a zároveň ve fugátu zůstávají látky, které jsou 

snadněji přístupné pro rostliny při následném použití tohoto fugátu jako hnojiva. Tuhá fáze 

je následně sušena odpadním teplem vznikajícím spalováním bioplynu v kogeneračních 

jednotkách a je použita jako alternativní palivo pro spalování. [12,16,17,18] 

Jako další způsob úpravy před fermentací lze zařadit pouze mechanické oddělení 

kapalné a tuhé fáze hnoje pomocí sít, odstředivek nebo například lisů. K fermentaci se 

používá pouze kapalná část, která obsahuje snadněji rozložitelné látky. Tuhou fázi je 

možné snadněji aplikovat na zemědělské pozemky pomocí rozmetače hnoje. Díky 
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rozdělení je možné použít rozdílné technologické vybavení bioplynových stanic z důvodu 

rozdílných vlastností jako například nižší hustota, lepší mísitelnost a dopravitelnost nebo 

menší skladovací prostory pro výstupní digestát. [18,19] 

K narušení buněčných stěn se také využívají metody založené na ultrazvuku, který 

působením tlakových vln narušuje stěny buněk a uvolňuje tak buněčný lyzát. Dalším 

způsobem je chemické působení oxidovadel jako je ozón nebo peroxid vodíku, které jsou 

silnými oxidačními činidly a působí nejen na buněčné stěny, ale zároveň jako dezinfekční 

prostředky k likvidaci nežádoucích patogenních mikroorganizmů, a tím přispívají 

k hygienizaci například substrátu ze zpracování vedlejších živočišných produktů. 

[18,20,21,22] 

Ke zvýšení produkce bioplynu je možná kombinace základního substrátu s přídavky 

kofermentačních substrátů, díky kterým dochází buď k vyššímu vývinu bioplynu, případně 

zvýšení množství metanu v bioplynu vůči ostatním plynům v něm obsažených, nebo 

dochází k změně průběhu produkce bioplynu například jeho dřívějším nebo vyrovnanějším 

vývinem během doby zdržení substrátu v reaktoru. Mezi tyto kofermentační přísady je 

možné zařadit například popel po spalování biomasy, u kterého již přidání malého 

množství významně ovlivní výnos bioplynu, zároveň svými vlastnosti může dále ovlivnit    

i následné využití fermentačních zbytků jako hnojiv. Dalšími přídavky do fermentačního 

procesu mohou být masokostní moučka z jatečných odpadů, zbytky z pivovarské výroby 

(pivovarská voda, mláto, kvasnice), lihovarské výpalky, zbytky z ovocnářství (nevyužité 

ovoce, zbytky po lisování ovocných šťáv) a spousty jiných přídavků. [23,24,25]  

Další výhodou těchto úprav je mimo zlepšení výtěžnosti bioplynu také snížení 

objemu fermentačních substrátů například kalů z čistíren odpadních vod, a tím i snížení 

nákladů na skladování. [18] 

3.4.2 Zvýšení využitelnosti v zemědělství 

Biotechnologie LENTIKATS slouží k snížení koncentrace dusíkatého znečištění 

nebo k jeho úplnému odstranění z fugátu bioplynových stanic zpracovávajících mimo 

rostlinných také živočišné odpady a napomáhá tak plnění legislativních požadavků pro 

obsah dusíku ve fugátu používaném jako hnojivo jak při aplikaci na půdu, tak při 

skladování v nádržích, které musí mít dle legislativy v tomto případě objem na šest měsíců 
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produkce z důvodů omezení při aplikaci na půdu, například pokud je pokryta vrstvou 

sněhu. [26] 

Pro zlepšení vlastností digestátu a fugátu jako hnojiva je možné používat přípravky 

snižující úniky zápach způsobujících fugativních plynů do ovzduší, jako například 

amoniak, který je důležitý pro růst rostlin. Těmito přípravky mohou být bioalgináty, které 

jsou ve své podstatě relativně jednoduchým hydrolyzátem hnědé mořské řasy. Tyto 

bioalgináty mají kromě schopnosti zadržovat ve fugátu amoniak také schopnost vázat 

v okolí kořenového systému rostlin půdní vlhkost až o 50%, a tím napomáhají jeho 

nárůstu, čímž dochází i k lepší vitalitě pěstovaných rostlin a většímu objemu jejich 

produkce. Zároveň mají schopnost komplexovat těžké kovy, a tak snižovat jejich toxicitu, 

a navíc v reaktoru jsou živnou půdou k rychlejšímu množení methanogenních bakterií 

během fermentace a napomáhají tak digesci. [15] 

4 Laboratorní činnost 

V rámci vypracování této bakalářské práce bylo pro získání lepší představy               

o základních vlastnostech digestátu potažmo fugátu provedeno základní laboratorní 

stanovení vlastností vzorku digestátu odebraného na Bioplynové stanici Farma Stonava, na 

které se pro výrobu bioplynu zpracovávají zemědělské produkty, a to konkrétně kukuřičná 

siláž nebo v jejím nedostatku také senáž nebo čerstvá tráva a dále pak kejda z vlastní 

živočišné velkovýroby prasat. Pro zjištění vlastností tohoto vzorku byl rozdělen na tuhou    

a kapalnou fázi pomocí odstředění a bylo provedeno subjektivní posouzení 

organoleptických vlastností fugátu a koncentrace organických látek stanovením CHSKCr, 

BSK5. Dále byl vzorek fugátu vystaven oxidaci ozónem. Ozón je silné oxidační činidlo. 

Použitím ozonizace lze narušit řetězce velmi složitých a biologicky neodbouratelných 

organických látek. Po ozonizaci fugátu byly ve vzorku stanoveny hodnoty CHSKCr,BSK5  

a rovněž byly posouzeny změny organoleptických vlastností. 

4.1 Charakteristika Bioplynové stanice Farma Stonava 

Stavba bioplynové stanice na Farmě Stonava byla zahájena v roce 2008 

s produkovaným výkonem přes 500 kWh vyráběným v kogenerační jednotce sloužící pro 

vytápění a výrobu elektrické energie pro provoz celé farmy a dále k produkci elektrické 
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energie dodávané do rozvodné sítě. Výroba bioplynu probíhala ve 3 fermentačních 

nádržích kruhového typu s průměrem 18 m a výškou 7,3 m míchanými pomocí 4 

vrtulových míchadel, nádrže jsou vyrobeny z plechů opatřených ochranou proti 

agresivnímu prostředí a jsou opatřeny tepelnou izolací proti povětrnostním podmínkám. 

Fermentory byly vytápěné na mezofilní teplotu 39 
o
C pomocí tepla z kogenerační 

jednotky. Jako vstupní surovina se používala prasečí kejda z vlastního velkochovu prasat    

a kukuřiční siláž, která je pěstována na okolních pozemcích farmy míchaná s ředící vodou 

v určitém poměru pro zajištění míchatelnosti a dopravitelnosti fermentační směsi. 

K uskladňování digestátu je zde použita další kruhová plechová tentokrát již nevytápěná 

nádrž o stejných parametrech jako mají fermentační reaktory. Všechny nádrže jsou 

nadzemního typu. 

Technické údaje v roce 2008:  

-Vstupní sušina 11,4 % 

-Krmná dávka: 18,5 t kukuřičné siláže; 38 m
3
 kejdy; 2 t drceného kukuřičného zrna;   

ředící voda 

-Celkový objem krmné dávky 74 m
3
.den

-1
 

-Zatížení organickou hmotou 4,9 kg.m
-3

.den
-1

 

-Složení bioplynu 53 % CH4 

-Výroba 450-536 kWh 

-Doba zdržení okolo 40 dnů 

V roce 2010 bylo provedeno rozšíření bioplynové stanice o nový fermentační reaktor 

a novou kogenerační jednotku, a tím bylo zajištěno zvýšení výkonu stanice na 1381 kWh. 

Nový obdélníkový fermentor o objemu 2450 m
3
 slouží jako první fermentační stupeň, 

z něhož je fermentovaný substrát přečerpáván do starších fermentorů k druhému stupni. 

Nový fermentor je betonový, opatřený tepelnou izolací proti vnějšímu prostředí. Díky 

novému reaktoru, který dovoluje lepší rozložení substrátu a lépe vyhovuje bakteriálnímu 

rozkladu, byla zvýšena reakční teplota do termofilní oblasti na hodnotu 53 
o
C, a tím bylo 

zajištěno zlepšení rozložitelnosti surovin. Doba zdržení se zvýšila na 78 dnů a zvýšil se 

výnos bioplynu, díky novým míchadlům, kterými byly kromě nového fermentoru 

vybaveny i původní reaktory, byla zvýšena i vstupní sušina bez nutnosti přidávat ředicí 

vodu. Což snížilo celkové náklady na provoz stanice. 
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Technické údaje od roku 2010:  

-Vstupní dávka siláž, senáž a vepřová kejda  

-Zatížení fermentoru 8,9 kg.m
-3

den
-1

 

-Doba zdržení 78 dní 

-Celkový výkon 1381 kWh 

-Teplota fermentace 53 
o
C.  

[27]  

4.1.1 Odběr vzorku 

Odběr vzorku digestátu byl proveden 2. 3. 2012 za pomoci pracovníků stanice do 

plastového kanystru o objemu 3 litry, který byl před odběrem důkladně vypláchnut, aby 

nedošlo k nežádoucímu znehodnocení vzorku a případnému ovlivnění pozdějších 

výsledků. Vzorek byl odebírán z přečerpávacího ventilu mezi dvěma fermentory druhého 

fermentačního stupně do skladovací nádrže. 

4.2 Příprava vzorku 

Rozbor vzorku bylo nutno rozdělit na dvě části, jedna se zabývá popisem vlastností 

celého vzorku digestátu a druhá pouze jeho kapalnou složkou fugátem, u kterého bylo 

provedeno bližší zkoumání. Pro oddělení tuhé od kapalné fáze byla odebrána část vzorku    

a bylo zkoušeno, zda je lze za pomocí vývěvy s filtračním papírem KA1-M oddělit. Tento 

postup se díky vlastnostem digestátu ukázal jako nevhodný z důvodu rychlého zanesení 

filtru částicemi digestátu. Pro další pokus o rozdělení složek byla použita centrifuga, firmy 

Thermo Elektron Corporation, IEC CL10  centrifuge s rotorem 0-G26 s maximálními 

otáčkami 4000 ot.min.
-1

. Při oddělování složek pomocí centrifugy byly použity plastové 

kyvety, do kterých bylo odměřeno 40 ml digestátu a bylo provedeno odstředění po dobu 5 

minut při 4000 ot.min.
-1

. Po této době byl vizuálně zhodnocen stav oddělení a spolu 

s vedoucím bakalářské práce bylo konstatováno nedostatečné oddělení složek, neboť bylo 

stále patrno mnoho částic v kapalné fázi. Z těchto důvodů bylo provedeno dalších 5 minut 

odstředění a na konci tohoto cyklu byl již patrný rozdíl mezi složkami a tato doba byla 

uznána za dostatečnou k oddělení složek. Při dalším 5 minutovém cyklu již nebyl zjištěn 

rozdíl, a tedy je možné považovat čas 10 minut odstřeďování za dostatečný. Stejný 



Martin Kaňok: Současný stav nakládáni s odpadními vodami z bioplynových stanic 

 

2012  21 

 

výsledek byl prokázán i při nepřerušovaném 10 minutovém cyklu, který byl nadále 

používán pro oddělení tuhé fáze a fugátu z původního digestátu. 

4.3 Zjištění množství tuhé fáze digestátu 

Po provedení odstředění na centrifuze bylo v kyvetách viditelné rozhraní mezi 

kapalnou a tuhou fází. Do zkumavek bylo dávkováno 40 ml digestátu po provedení 

odstředění bylo podle viditelné hranice mezi jednotlivými fázemi stanoveno, že objem 

odstředěné tuhé fáze digestátu se pohybuje v rozmezí 6,5-7,5 ml, a z těchto údajů bylo 

stanoveno, že přibližný poměr mezi tekutou fází a tuhou odstředěnou se pohybuje rozmezí 

16-19 % ku 81-84 % (tuhá:kapalná). Z těchto hodnot a z hodnot produkce digestátu dané 

bioplynové stanice vyplývá, že přibližná denní produkce fugátu na zemědělské bioplynové 

stanici o výkonu zhruba 500 kWh se pohybuje okolo 59 m
3
za den. A neboť je v současné 

době v ČR instalovaný výkon přibližně 224 MWh, představuje celkové množství vzniklého 

fugátu nezanedbatelné množství. 

4.4 Ozonizace 

Ozón O3 je silně zapáchající namodralý poměrně nestálý plyn, který se používá pro 

svůj vysoký redoxní potenciál jako nejsilnější oxidační činidlo působící na viry, bakterie   

a organické látky při desinfekci vody. Rozkládá i huminové látky, fenoly, pachy, 

mikroorganismy a barviva přímou oxidací bez vniku škodlivých látek a významného 

množství residui ovlivňujících organoleptické vlastnosti vody. Štěpí těžko biologicky 

rozložitelné látky na jednodušší, které jsou již lépe biologicky rozložitelné. [28,29,30] 

V přírodě vzniká ozón v atmosféře působením ultrafialového záření nebo výboji 

elektrické energie ze vzduchu při poměrně velké potřebě energie (114,44 kJ.mol
-1

). Pro 

technické použití se vyrábí v ozonizátorech při napětí střídavého proudu 6000 až 18000 V 

podle rovnice 3O2 = 2O3 buď ze vzduchu zbaveného vlhkosti a dusíku například 

v kryogenním zařízení, nebo z kapalného kyslíku ze zásobní nádrže. [30] 

Důležitou vlastností je poměrně malá rozpustnost ozónu ve vodě závislá na teplotě    

a parciálním tlaku, díky čemuž dochází k nízkým koncentracím nasycení tohoto toxického 

a korozivního plynu. Ozón je poměrně nestálý a dochází k jeho rychlému rozkladu ve 

vodě, který je závislý na teplotě a pH, za vzniku mnoha krátkodobých částic jako např. 



Martin Kaňok: Současný stav nakládáni s odpadními vodami z bioplynových stanic 

 

2012  22 

 

OH
-
, O2

-
 aj., které jsou důležité v mechanizmu rozkladu organických a anorganických látek 

během oxidace. [28,29,20]  

4.4.1 Provedení ozonizace 

Ozonizace byla provedena na vzorku fugátu pomocí ozonizačního zařízení firmy 

WEDECO Modular HC. Vzorek fugátu o objemu 410 ml byl umístěn ve skleněné nádobě 

s utěsněným hrdlem. Probublávání ozónem bylo zajištěno nad dnem umístěným skleněným 

rozptylovacím zařízením. Ozonizátor byl nastaven na průtok plynu 50 l.h
-1

 a koncentraci 

ozonu 55 g.N.m
-3

, z čehož vychází množství ozónu 2,255 g.h
-1

, které bylo použito na 

ozonizaci fugátu.  Po hodinové ozonizaci a vyvětrání zbylého rozptýleného ozónu bylo 

provedeno srovnání s původním vzorkem.  

4.5 CHSK, BSK5 

Ve vzorku fugátu byla stanovována nepřímou metodou koncentrace organických 

látek stanovením kyslíku potřebného k jejich oxidaci metodami CHSKCr a BSK5. Tyto 

hodnoty byly stanoveny vlastními pokusy v univerzitní laboratoři Technologie vody, 

Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy Báňské - Technické univerzity 

Ostrava a dále pro ověření naměřených výsledků provedeny v laboratoři:  Laboratoř 

MORAVA s.r.o., která je akreditována na laboratorní rozbory pro potřeby bioplynových 

stanic k rozboru digestátu a fugátu. Protokol o zkoušce č. 2898-2899/12 je uveden 

v příloze.  

4.5.1 CHSK 

Ve vodách bývá směs různorodých organických sloučenin, jejichž složení nebývá 

bez náročné analýzy známo. Pro hodnocení jejich koncentrace se používá metoda 

chemické spotřeby kyslíku (CHSK). Je to spotřeba silné oxidační látky oxidující za 

definovaných podmínek analýzy organické látky ve vodě. Tato spotřeba je vyjádřena 

oxidačním ekvivalentem kyslíku. Oxidující účinek oxidovadla spočívá v příjmu elektronů. 

Zmíněným ekvivalentem je vyjádřeno množství oxidovadla množstvím kyslíku, které 

přijme stejný počet elektronů. Oxidační ekvivalent nevypovídá nic o účinnosti oxidovadla, 

tedy o schopnosti oxidovat určitou organickou látku. Proto nemusí např. samotný 

molekulární kyslík na rozdíl od manganistanu za daných podmínek organickou sloučeninu 
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oxidovat. Jednou z oxidujících látek používaných pro stanovení CHSK je např. KMnO4, 

nebo K2Cr2O7, který byl použit pro stanovení CHSK. [31] 

Z důvodu malého rozsahu měřících zařízení a předpokládaných vysokých hodnot 

koncentrace organický látek byl vzorek naředěn v poměru 1:20, 1:50, 1:100, a 1:200. 

Postup byl proveden podle návodek poskytnutých v laboratoři Technologie vody. Návod, 

podle kterého se stanovovalo CHSK, je přiložen v příloze. 

4.5.2 BSK5 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je množství molekulárního (vzdušného) 

kyslíku, který spotřebují mikroorganismy pro biochemický rozklad organických látek. 

Vedle toho mohou být v analyzované vodě přítomny některé anorganické látky, které jsou 

rovněž kyslíkem oxidovány, a to chemickou cestou bez účasti mikroorganismů  (Fe
2+

, 

NO2
-
). Na přítomnost těchto látek se obvykle provádí korekce, pokud má být BSK mírou 

obsahu biologicky rozložitelných organických látek. V přítomnosti amonných solí              

a nitrifikačních bakterií dochází k biochemické oxidaci NH4
+
 vzdušným kyslíkem na 

dusitany a dusičnany. Tento biochemický proces je provázen vysokou spotřebou kyslíku. 

Při stanovení BSK je nežádoucí, a proto se k jeho potlačení přidává allythiomočovina, což 

je látka toxická vůči nitrifikačním bakteriím. Rychlost rozkladu je závislá na teplotě – 

s rostoucí teplotou se rychlost zvyšuje. Při stanovení biochemické spotřeby kyslíku se volí 

standardní teplota 20 
o
C a doba inkubace 5 dnů, kdy však ještě není veškerá biologicky 

rozložitelná hmota rozložena. Označení je BSK5  vyjádření výsledku v mg.l
-1

. [31] 

BSK5 bylo stanoveno dle Technologických návodek pro analýzu povrchové, pitné     

a odpadní vody číslo 05 Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu    

a 09 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní zřeďovaní metodou, 

poskytnutých v laboratoři Technologie vody Institutu environmentálního inženýrství 

Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Tyto návodky jsou připojeny 

v příloze. Stanovení BSK5 vzorku fugátu bylo provedeno dvakrát z důvodů dvou 

rozdílných způsobů ředění. V obou případech bylo výsledné ředění 1:1000, avšak poprvé 

bylo nadávkováno 1 ml fugátu  do 1000 ml zřeďovací vody a u druhé sady vzorků došlo 

k postupnému ředění tak, že bylo dávkováno 10 ml fugátu do 100 ml baňky a doplněno 

destilovanou vodou (ředění 1:10), z takto naředěného vzorku bylo odebráno znovu 10 ml 

do 100 ml baňky a doplněno zřeďovací vodou (ředění 1:100), celá tato baňka byla 
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převedena do odměrného válce a doplněna do 1000 ml zřeďovací vodou a tímto jsme opět 

dostali ředění 1:1000, z něhož bylo provedeno stanovení BSK5 dle návodu. 

4.6 Zhodnocení původního vzorku 

V původním digestátu i v kalové vodě potažmo fugátu byly subjektivně zjišťovány 

některé organoleptické vlastnosti. 

Digestát: Heterogenní viskózní směs s viditelnými zbytky nerozložené kukuřičné 

siláže, tmavě hnědozelené barvy způsobené rozloženými a nerozloženými fekálními 

zbytky kejdy a siláže v podobě rozptýleného kalu. Směs měla hnilobný zápach, avšak 

oproti výchozí surovině, jíž byla vepřová kejda a siláž, došlo k snížení typického zápachu 

kejdy. 

Fugát: Viskózní kapalina světlejší hnědozelené barvy než výchozí směs. S nižším 

obsahem jemného kalu. V kapalině již nejsou znatelné částice zbytků siláže. Zároveň došlo 

k snížení zápachu, jehož nositelem je nejspíše jemný kal, který byl oddělen. 

 

Obrázek 3 Vlevo fugát po odstředění, vpravo původní digestát 
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Tuhá fáze: Rýpatelná tuhá směs se zbytky nerozloženého vstupního substrátu           

a jemného kalu. Hnilobný zápach. 

 

Obrázek 4 Rýpatelná tuhá fáze 

4.7 Zhodnocení fugátu po ozonizaci 

Vzorek ozónem upraveného fugátu byl oproti původnímu vzorku znatelně tekutější, 

také barva se změnila na světlejší odstín. Hlavním znakem změny bylo, že tento vzorek již 

nevykazoval téměř žádný zápach. 

 

Obrázek 5 Fugát po ozonizaci 
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4.8 Výsledky měření 

V následujících tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty sloužící k výpočtu 

požadovaných hodnot a tabulky s hodnotami BSK5 a CHSKCr provedených vlastní 

laboratorní činnosti v laboratoři Technologie vody Institutu environmentálního inženýrství 

Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava a pro porovnání jsou zde také 

uvedeny tabulky s hodnotami ze zkušební laboratoře Laboratoř MORAVA s.r.o.. 

BSK5 

Ředění 1:1000 

    

Vzorek Den 
Objem kyslíkových 

lahví  
Spotřeba c(Na2S2O3) 

Hmotnostní 
koncentrace kyslíku 

ve vzorku 

Jednotka   [ml] [ml] [mg.l-1] 

Zřeďovací voda 
0 320,13 6,55 8,288 

5 298,04 5,96 8,108 

Fugát 
0 309,20 5,97 7,824 

5 300,75 4,55 6,133 

 Tabulka 1 Přímé ředění fugátu 1:1000 

 

Postupné ředění 1:1000 

   
Vzorek Den 

Objem kyslíkových 
lahví  

Spotřeba c(Na2S2O3) 
Hmotnostní konc. 
kyslíku ve vzorku 

Jednotka   [ml] [ml] [mg.l-1] 

Zřeďovací voda 
0 320,13 6,58 8,326 

5 291,00 5,84 8,139 

Fugát před 
ozonizací 

0 309,20 6,12 8,021 

5 300,65 4,33 5,839 

Fugát po 
ozonizaci 

0 297,84 5,90 8,032 

5 296,33 3,81 5,213 

Tabulka 2 Postupné ředění fugátu 1:1000 
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Látková koncentrace 
thiosíranu sodného 

(c(Na2S2O3))  

Molární koncentrace 
kyslíku 

Titrační 
přepočítávací faktor 

Objem přidaných 
činidel 

[mmol.l-1] [g.mol-1]   [ml] 

0,05 32 0,25 4 

Tabulka 3 Údaje pro výpočet BSK5 

 

  BSK5 [mg.l-1] 

Vzorek Fugát 
Fugát před 
ozonizací 

Fugát po 
ozonizace 

Ředění 1:1000 1511,180 - - 

Postupné ředění 1:1000 - 1995,187 2632,187 

Tabulka 4 Hodnoty BSK5 

CHSKCr 

 

  CHSKCr [mg.l-1] 

Vzorek Naměřené hodnoty  
Vynásobení 

ředěním 

Ředění 
Před 

ozonizací 
Po 

ozonizaci 
Před 

ozonizací 
Po 

ozonizaci 

1:5 2292,0 - 11460,0 - 

1:10 1683,0 - 16830,0 - 

1:20 1481,0 1428,1 29620,0 28562,0 

1:100 221,0 289,6 22102,0 28963,0 

1:200 184,5 - 36894,0 - 

Druhá zpřesňující sada vzorků 

1:50 704,9 626,5 35245,0 31325,0 

1:50 657,0 588,1 32850,0 29405,0 

1:50 655,3 585,0 32765,0 29250,0 

Průměr 672,4 599,9 33620,0 29993,3 

1:100 332,9 310,8 33290,0 31080,0 

1:100 320,5 300,1 32050,0 30010,0 

1:100 319,5 299,6 31950,0 29960,0 

Průměr 324,3 303,5 32430,0 30350,0 
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CHSKCr [mg.l-1] 

  

Průměr 33025,00 30171,65 

Tabulka 5 Hodnoty CHSKCr 

Druhá sada vzorků CHSKCr byla provedena poté, co jsme získali větší představu       

o vlastnostech daného fugátu, a sloužila k upřesnění hodnot CHSKCr a tyto hodnoty pak 

byly použity pro posouzení, zda tento fugát obsahuje snadno nebo těžko biologicky 

rozložitelné organické látky.  

BSK5, CHSKCr Laboratoř MORAVA s.r.o. 

Ukazatel 
Fugát před 
ozonizací 

Fugát po 
ozonizaci 

Jednotka 

BSK5 2900 2600 mg.l-1 

CHSKCr 26800 25000 mg.l-1 

 Tabulka 6 Výsledky z laboratoře Laboratoř MORAVA s.r.o. 

Podle stanovených hodnot BSK5 a CHSKCr bylo provedeno posouzení                       

o rozložitelnosti organických látek. Pokud je poměr BSK5:CHSKCr vyšší než 0,5, jedná se 

podle Chudoby, Dohányose, Wannera [34] o vody se snadno biologicky rozložitelnými 

organickými látkami a poměr 0,2 a nižší značí o přítomnosti těžce nebo pomalu biologicky 

rozložitelných látkách. Podle měření a výpočtu poměru vychází, že tento studovaný fugát 

obsahuje obtížně biologicky rozložitelné organické látky. V tabulce 7 jsou hodnoty 

stanovené vlastní laboratorní činností a v tabulce 8 jsou hodnoty stanovené laboratoří 

Laboratoř MORAVA s.r.o.. [34] 

 

Poměr BSK5:CHSKCr 

  BSK5 [mg.l-1] CHSKCr [mg.l-1] Poměr 

Před ozonizací 1995,19 33025,00 0,060 

Po ozonizaci 2632,19 30171,65 0,087 

Tabulka 7 Stanovení poměru BSK5:CHSKCr vlastní rozbor                                                                                                                                                                                              

Poměr BSK5:CHSKCr 

  BSK5 [mg.l-1] CHSKCr [mg.l-1] Poměr 

Před ozonizací 2900,00 26800,00 0,108 

Po ozonizaci 2600,00 25000,00 0,104 

Tabulka 8 Stanovení poměru  BSK5:CHSKCr Laboratoř MORAVA s.r.o. 
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Poměr BSK5:CHSKCr se z výsledků naměřených v laboratoři Technologie vody        

a zkušební laboratoři liší zanedbatelně. Důvodem může být i časový odstup stanovení 

v laboratoři Laboratoř Morava s.r.o.. 

5 Diskuze a závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav v oblasti zabývající se 

bioplynovým stanicemi a výstupními fermentačními zbytky z těchto stanic a zjistit, zda     

a jakým způsobem se s nimi nakládá. Za tímto účelem byl proveden výzkum dostupných 

zdrojů o průběhu anaerobní fermentace, vlastnostech fermentačních zbytků, spolu 

s vlastním posouzením vlastností digestátu a fugátu. Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že 

v současné době existuje mnoho provedených i probíhajících výzkumů v oblasti 

bioplynových stanic, avšak mnoho z těchto výzkumů se zabývá spíše způsoby, jakými 

upravit nebo zlepšit průběh anaerobní fermentace za účelem zvýšení produkce bioplynu, 

případně jakým způsobem zajistit úpravu vlastností digestátu a fugátu pro následnou 

aplikaci na zemědělské pozemky, jakožto téměř jedinou možnost jejich zpracování, která 

je v současné době povolena legislativou. Při stále se zvyšující produkcí těchto zbytků je 

třeba si uvědomit, že není možné jejich nekonečné aplikování na půdu, neboť obsahují 

látky, které mohou být pro půdní mikroorganismy téměř nerozložitelné, a tak dochází 

pouze k jejich akumulaci v půdě. Aplikaci je také nutno omezit z důvodu možného obsahu 

toxických látek vniklých do procesu fermentace ze vstupního substrátu, a i když tyto látky 

mohou být pouze v nízkých koncentracích v rámci jedné dávky aplikované na zeminu, tak 

z důvodu jejich nerozložitelnosti dochází i u nich k akumulaci a zvyšující se kontaminaci 

půdy. Existuje sice celá řada způsobů, jakými substráty upravit před samotnou fermentací, 

a tím zvýšit produkci bioplynu díky narušení struktury těžko rozložitelných 

vysokomolekulárních látek a převedení na snadněji rozložitelné, což ovlivňuje i následný 

digestát, avšak tyto metody nelze aplikovat na veškeré druhy bioplynových stanic a použité 

substráty, a tak je nutné nalézt způsoby, jak s těmito zbytky nakládat a považovat je spíše 

za odpady, než hnojivo, kterým se nejspíš v blízké době stanou.  

V rámci předložené bakalářské práce byl proveden orientační experiment ozonizace 

vzorku fugátu. Cílem bylo zjistit, zda ve vzorku nastanou zásadní změny, například zda 

dojde k odstranění typického zápachu a zda se zásadně změní poměr BSK5:CHSKCr, který 
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signalizuje biologickou odstranitelnost organického znečištění. Ve vzorku po ozonizaci 

byly v laboratoři Technologie vody, VŠB-TU Ostrava, stanoveny hodnoty BSK5                        

a CHSKCr, a to bezprostředně po ozonizaci. Vzorek byl s časovým odstupem 1 týdne 

podroben stejným analýzám v laboratoři Laboratoř MORAVA s.r.o., která je akreditována 

na laboratorní rozbory pro potřeby bioplynových stanic k rozboru digestátu a fugátu.  

Z výsledků je zřejmé, že řádově se tyto výsledky neliší, proto je možné při dalších 

experimentech provádět orientační stanovení hodnot BSK5 a CHSKCr v laboratoři 

Technologie vody, VŠB-TU Ostrava.  

Hodnoty vzorku po ozonizaci byly porovnány s hodnotami původního vzorku fugátu 

a bylo zjištěno, že provedená ozonizace způsobila určité změny vlastností fugátu. Zároveň 

bylo v původním i v oxidovaném vzorku fugátu provedeno subjektivní zhodnocení 

organoleptických vlastností, a to pach, barva a zákal, a jejich porovnáním bylo zjištěno, že 

došlo k zvýšení tekutosti a hlavně že zápach byl zcela eliminován. Navazující práci na toto 

téma bude zaměřena například na testování různých dávek silných oxidačních činidel, jako 

je ozón nebo peroxid vodíku. 
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10   Přílohy         

Příloha 1 Technologická návodka pro analýzu povrchové, pitné a odpadní vody číslo 35:  Stanovení 

CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) modifikovaná semimikrometoda 

 

VŠB, katedra 525 
 

TECHNOLOGICKÁ 

NÁVODKA 
 

 

číslo návodky: 35 
 

 

Druh analýzy: Povrchové,pitné a odpadní vody. 
 

 

Název stanovení: Stanovení CHSK dichromanem draselným 

(CHCKCr) 

modifikovaná semimikrometoda 
 

 

Datum: 10. 3.1999 Vypracoval: Irena Augustínská 
 

 

Princip: 

Oxidační činidlo i reakční podmínky pro oxidaci organických látek ve vzorku jsou 

stejné jako u standardní metody stanovení CHSKcr. Koncentrace chromitého iontu, 

vzniklého redukcí z dichromanu draselného, která je úměrná obsahu organických látek ve 

vzorku vody, se stanoví metodou absorpční spektrofotometrie při vlnové délce 600nm. 

 

Přístroje a pomůcky: 

· Thermoreaktor TR 300 MERCK 

· Spektrofotometr DR 2000 HACH 

· Kruhové kyvety 

· Stojánek na kyvety 

 

Činidla: 

· roztok A na st. CHSK, rozsah 100-1500mg.l-1 MERCK 

· roztok B na st. CHSK, rozsah 100-1500mg.l-1 MERCK 

 

Postup: 

· Zapnout thermoreaktor a 20 minut předehřívat při teplotě 148oC. 

· Do prázdné a suché kyvety odpipetovat:  

0.3ml roztoku A 
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2.3ml roztoku B a opatrně promíchat (obsah se zahřívá). 

· Lze také použít kyvety s obsahem obou roztoků dodaných výrobcem. 

· Do kyvet s obsahem roztoků A i B přidat 3.0ml vzorku. 

· Současně se vzorky stanovíme i slepý pokus s destilovanou vodou. 

· Kyvety vložit do termoreaktoru a zahřívat 2 hodiny při t 148oC. 

· Vyjmout kyvety a nechat chladit ve stojanu 20 minut. 

· Po dokonalém vychladnutí obsah kyvet promíchat a měřit na spekrofotometru 
HACH, za použití nástavce pro kruhové kyvety, 

· číslo metody 954, vlnová délka 600 nm, 

· současně se vzorky provedeme i slepý pokus s destilovanou vodou. 

 

Výpočet: 

Výsledky odečteme na spektrofotometru přímo v mg.l-1. 
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Příloha 2 Technologická návodka pro analýzu povrchové, pitné a odpadní vody číslo 05: 

Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu 
 

VŠB, HGF, 546 
 

TECHNOLOGICKÁ 
NÁVODKA 

 

 

číslo návodky: 05 
 
 

 

Druh analýzy: Povrchové, pitné a odpadní vody. 
 

 

Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem 
azidu 

 

 

Datum aktualizace:7.2.2012  
 

 

Princip : 

Kyslík rozpuštěný ve vzorku vody reaguje s hydroxidem manganatým v alkalickém prostředí 

za vzniku ekvivalentního množství hydroxidu manganitého a manganičitého. Mangan s vyšším 

oxidačním stupněm přechází po okyselení vzorku a po přídavku jodidu opět na ion manganatý, 

přitom jodid oxiduje na ekvivalentní množství jodu. Jod se stanoví titrací odměrným roztokem 

thiosíranu  na škrob jako indikátor. Dusitany, které by při stanovení rušily, jsou azidem v kyselém 

prostředí převedeny na dusík, který stanovení neruší. 

Při stanovení probíhají tyto reakce: 

 po přídavku síranu manganatého a hydroxidu draselného 

Mn
2+

+2OH
-
  =  Mn(OH)2 

Mn(OH)2+1/2 O2 +H2O   =  2Mn(OH)2 

 po přídavku kyseliny sírové, za přítomnosti jodidu draselného, který byl ke vzorku 

přidán s roztokem hydroxidu draselného 

Mn(OH)3+3H
+
  =  Mn

3+
  +3H2O 

2Mn
3+

 + 2I
-
  =  2Mn

2+
 + I2 

 při titraci thiosíranem 

I2 +2S2O3
2-

  =  2I
-
  + S4O6

2- 

 po přídavku kyseliny sírové (za přítomnosti azidu sodného) 

3HN3  +  HNO2  =  5N2  +  2H2O 

Chemikálie : 

1. síran manganatý, srážecí roztok. 
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400 g MnSO4.2H2O se rozpustí v destilované vodě, doplní na objem 1 l, zfiltruje papírovým 

filtrem. 

2. hydroxid draselný s jodidem draselným a azidem sodným, srážecí roztok. 

700 g KOH a 150 g KI se rozpustí v 500 ml destilované vody, 10 g NaN3 se rozpustí ve 40 

ml destilované vody. Oba roztoky se smísí a doplní na objem 1 l. Není-li roztok čirý, přefiltruje se 

skleněnou vatou. 

Kontrola srážecího roztoku : 2 ml srážecího roztoku se odměří do  titrační baňky se 100 ml 

destilované vody  a 10 ml kyseliny sírové , zředěné v objemovém poměru 1:4 a přidá se  5 ml 

škrobového indikátoru. Reakce nesmí být pozitivní. 

3. kyselina sírová zředěná v objemovém poměru 1:4 

4. thiosíran sodný, odměrný roztok, c(Na2S2O3)=0,05mol/l. 

12,4 g Na2S2O3.H2O a 0,2 g Na2 se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 

l. Titr se stanovuje na roztok dichromanu draselného c(K2Cr2O7) = 1/120 mol.l
-1

. 

5. škrob, 0,5%ní indikátorový roztok 

6. jodid draselný, 15%ní roztok 

7. thiokyanatan draselný, roztok 

8. fluorid draselný, roztok 

9. kyseliny fosforečná, zředěný roztok (asi 25%ní) 

10. chlornan sodný, roztok 

11. síran měďnatý, kyselina amidosírová (aminosulfonová), roztok 

 

Postup: 

Odběr vzorku : 

Vzorky ke stanovení kyslíku se odebírají přímo do kyslíkových lahví. Při odběru vzorku je 

třeba do hrdla lahve nasadit odběrný nástavec a láhev ponořit pod hladinu kde se ponechá až do 

naplnění. Nástavec se vyjme ještě pod hladinou a láhev se co nejrychleji zazátkuje. Při odběrech 

vzorků z vodovodních uzávěrů nebo nádob se vzorek přivádí pryžovou hadičkou nebo skleněnou 

trubičkou ke dnu láhve. Po naplnění kyslíkové lahve se musí vzorek nechat protékat lahví tak 

dlouho, než se objem vzorku alespoň 3x vymění. Potom se hadička vyjme a lahev zazátkuje. Při 

odběru vzorku je nutno zaznamenat teplotu vody, popř. atmosferický tlak. 

Fixace vzorku: 

Vzorek fixujeme přidáním 2 ml srážecího roztoku síranu manganatého (asi 1cm pod hladinu 

vzorku). Pak se další pipetou přidají pod hladinu vzorku 2 ml srážecího roztoku hydroxidu 

draselného s jodidem a azidem. Oba roztoky se přidávají pipetou se sříznutým ústím. Kyslíkovou 

láhev je pak nutno opatrně uzavřít, a to tak, aby pod zátkou nezůstala vzduchová bublina. Hrdlo 

láhve se opláchne pod tekoucí vodou a její obsah se důkladně promíchá, až vznikne vločkovitá 

dobře usaditelná sraženina hydroxidů. Obsahuje-li vzorek kyslík, vznikne rezavě hnědá sraženina 

hydroxidu manganitého. Vzorky bez kyslíku poskytnou bílou sraženinu hydroxidu manganatého.   
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Zpracování fixovaného vzorku : 

Po dokonalém usazení sraženiny hydroxidů manganu je třeba kyslíkovou láhev otevřít a 

pipetou se seříznutým ústím přidat pod hladinu 10ml kyseliny sírové. Kyselina musí být přidána 

rychle, ale opatrně, aby sraženina neunikla z láhve. Láhev uzavřeme, opláchneme pod tekoucí 

vodou a obsah promícháme. Až se sraženina úplně rozpustí, ponecháme uzavřenou láhev asi 5 min 

stát, pokud možno ve tmě. Obsah láhve se opatrně přelije do titrační baňky o objemu 500 ml. Do 

této baňky destilovanou vodou spláchneme i zbytky roztoku jodu z kyslíkové láhve i ze zátky. 

Titrujeme odměrným roztokem thiosíranu sodného do světle žlutého zabarvení. Po přidání 3 až 5 

ml škrobového indikátorového roztoku je třeba dotitrovat, až se modře obarvený roztok odbarví. 

VÝPOČET: 

Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku se vypočítá podle vzorce :  

 

 

                                         Ve. ft. c(Na2S2O3).MO2.10
3
         

                      cm(O2)=   -------------------------------   [mg.dm
-3

] 

                                                        Vk- Vč 

 

 

 

kde 

    cm(O2)               -  hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku [mg.dm
-3

] 

     Ve                     -  spotřeba odměrného roztoku thiosíranu sodného při titraci vzorku [ml] 

           ft                       -  titrační přepočítávací faktor pro jodometrické stan. rozp.O2  ft=1/4 

           c(Na2S2O3)       -  látková koncentrace odměr. roztoku thiosíranu sodného [mol.dm
-3

] 

           MO2                    -  molární hmotnost O2 = 32 [g.mol
-1

] 

           Vk                     -  objem kyslíkové láhve 

           Vč                - celkový objem přidaných činidel do kyslíkové láhve při fixaci, popř.při   

předběžné úpravě vzorku (eliminace rušivých vlivů) [ml] 

 

 

 

 

 

 



Martin Kaňok: Současný stav nakládáni s odpadními vodami z bioplynových stanic 

 

2012  41 

 

Příloha 3 Technologická návodka pro analýzu povrchové, pitné a odpadní vody číslo 09: Stanovení 

biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní zřeďovaní metodou 
 

VŠB, HGF, 546 
 

 

TECHNOLOGICKÁ 

NÁVODKA 
 

 

číslo návodky: 09 
 

 

Druh analýzy: Povrchové, pitné a odpadní vody. 
 

 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní 

zřeďovací metodou 
 

 

Datum aktualizace: 2.2.2012 
 

 

Princip: 

BSK5 se stanoví jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vzorku (či v ředěném 

vzorku) před proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace organických látek při uzančně 

standardizovaných podmínkách inkubace vzorku. Stanovený úbytek rozpuštěného kyslíku (tj. 

hodnota BSK5) je úměrný obsahu biochemicky rozložitelných organických látek ve vzorku vody. 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou metodou v 

Alsterbergově modifikaci (viz návodka č.5). Za standardní podmínky inkubace vzorku byly 

zvoleny: 

· doba 5x24 h (odtud BSK5,"pětidenní BSK") 

· teplota 20°C, 

· vyloučení přístupu atmosférického kyslíku a světla, 

· aerobní podmínky během celé inkubace. 

Dostatečné množství rozpuštěného kyslíku ve vzorku během celé inkubace je nezbytné pro 

průběh aerobních biochemických pochodů. Protože rozpustnost kyslíku ve vodě je poměrně malá, 

musí být vzorky vody při jejím větším znečištění dostatečně zředěny (odtud zřeďovací metoda). 

Jinak by mohlo dojít k úplnému vyčerpání rozpuštěného kyslíku a to i mnohem dříve než za 5 dní. 

K ředění vzorku se používá zřeďovací voda, připravená standardizovaným postupem. Pro zajištění 

správných aerobních podmínek při stanovení BSK5 je nutno zajistit: 

1 aby vzorek (nebo naředěný vzorek) byl na počátku inkubace nasycen rozpuštěným 

kyslíkem, tj. aby obsahoval O2 v koncentraci asi 9 mg l-1, 

2 aby koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo zředěném vzorku po pětidenní 

inkubaci byla nejméně asi 3 mg l-1, 

3 aby se koncentrace rozpuštěného kyslíku během pětidenní inkubace snížila nejméně o 2 

mg l-1. U neředěných vzorků samozřejmě neplatí podmínka minimální spotřeby kyslíku 2 mg l-1, 

ostatní dvě podmínky musí být splněny.  

Samozřejmou podmínkou pro správné stanovení BSK5 je dostatek aerobních 

mikroorganismů, které způsobují rozklad organických látek. Zároveň je nutno zajistit podmínky 
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pro činnost těchto mikroorganismů (vhodné pH, dostatek biogenních prvků a nepřítomnost 

toxických nebo inhibičních látek). 

 

 

Chemikálie: 

1 Destilovaná voda: 

a) Destilovaná voda k přípravě roztoků a zřeďovací vody. Tato voda musí být destilována ve 

skleněném přístroji. Nesmí obsahovat měď (více než 0,01 mg l-1), volný chlor, chloramin a 

organické látky. Uchovává se v tmavé láhvi. 

b) Destilovaná voda nasycená kyslíkem. Pro přípravu této vody se ne dlouho skladovaná 

destilovaná voda (viz 1a) provzdušňuje (přibližně 24 hodin), uchovává se nasycena vzdušným 

kyslíkem a chrání se před znečištěním. Zásobní skleněné, nejlépe tmavé láhve na destilovanou 

vodu, se nesmějí používat k jiným účelům (ani k přípravě zřeďovací vody). Z pracovních důvodů je 

vhodné, aby teplota zřeďovací vody byla 20°C. 

2 Fosforečnanový tlumivý roztok o pH 7,2. 

8,5 g KH2PO4, 21,75 g K2HPO4, 33,4 g Na2HPO4.7H2O a 1,7 g NH4Cl se rozpustí v asi 

500 ml destilované vody a touto vodou se doplní na 1l. 

3 Síran hořečnatý, roztok. 

22,5 g MgSO4.7H2O se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1l. 

4 Chlorid vápenatý, roztok.   

27,5 g CaCl2 se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1l. 

5 Chlorid železitý, roztok.   

0,25 g FeCl3.6H2O se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1l. 

 

6 Zřeďovací voda.  

K destilované vodě o objemu 1l nasycené vzdušným kyslíkem (činidlo 1b) se při teplotě 

20°C přidá  

1 ml fosforečnanového tlumivého roztoku, 1 ml roztoku síranu hořečnatého, 1 ml roztoku 

chloridu vápenatého a 1 ml roztoku chloridu železitého. Zřeďovací voda se připravuje v den použití 

a kontroluje se slepým pokusem. 

Slepý pokus: zřeďovací vodou se naplní 4 inkubační kyslíkové láhve. Ve dvou lahvích se 

stanoví obsah rozpuštěného kyslíku v den nasazení (nultý den). Další dvě láhve se uchovávají v 

termostatu spolu se vzorky a rozpuštěný kyslík se stanoví pátý den. 

Obsah rozpuštěného kyslíku se stanoví podle metody uvedené v návodce č.5. Rozdíl 

průměrů stanovené koncentrace kyslíku nultý a pátý den nesmí převyšovat 0,5 mg l-1. Větší 

hodnota ukazuje na nedodržení předepsaných podmínek při přípravě zřeďovací vody nebo při 

stanovení.  

7 Očkovaná (inokulovaná)zřeďovací voda. Připravuje se těsně před použitím. Připraví se 

přidáním 1 až 2 ml čerstvě usazené surové splaškové vody nebo 10 až 20 ml říční vody k asi 0,5 l 

zřeďovací vody, připravené dříve popsaným způsobem (viz č.6). Po promíchání se připravovaná 
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voda doplní vodou zřeďovací na objem 1l. Druh inokula se zvolí s ohledem na druh vzorku nebo 

účel stanovení BSK5 přibližně tímto způsobem: 

a) K očkování zřeďovací vody pro vzorky odpadních vod typu městských splašků a 

odpadních vod s dobře rozložitelnými látkami je třeba použít jako inokulum čerstvou surovou 

splaškovou vodu, která je zbavena hlavního podílu nerozpuštěných látek jejich sedimentací za dobu 

1 h. Splašková voda užitá k inokulaci nesmí být starší než 24 h. V odsazené splaškové vodě 

(inokulu) se stanoví BSK5 podle postupu uvedeného pro vlastní stanovení BSK5 s ředěním 

odpovídajícím podmínce aerobního prostředí během celé inkubace. Doporučuje se dvojí ředění a ke 

korekci výpočtu BSK5 vzorku použít výsledek stanovení BSK5 inokula, které více vyhovuje 

podmínce 50%ní spotřeby rozpuštěného kyslíku během inkubace. 

b) K očkování zřeďovací vody pro vzorky odpadních vod vypouštěných do recipientu se 

jako inokulum použije říční voda, kterou je nutno odebrat několik set metrů pod vtokem odpad. 

vod do recipientu. V odebrané říční vodě (inokulu) se stanoví BSK5 postupem uvedeným pro 

stanovení BSK5, s ředěním odpovídajícím podmínce aerobního prostředí během celé inokulace. 

8 Činidla 1 až 5 - viz návodka č.5 pro stanovení rozpuštěného kyslíku. 

9 Odměrný roztok kyseliny sírové o koncentraci c(H2SO4)= 0,05 mol.l-1. 

2,8 ml koncentrované H2SO4(hustota=1,84 g.cm-3) se odměří do 0,5 l destilované vody a 

touto vodou se doplní na 1l. Roztok má koncentraci okolo 0,05 mol.l-1. Titr kyseliny sírové se 

stanoví na standardní roztok uhličitanu sodného o koncentraci 0,05 mol.l-1: 5,299 g Na2CO3 p.a. 

(vysušeného při teplotě 270 až 300oc) se rozpustí při 20oC v čerstvě převařené a ochlazené 

destilované vodě a doplní se na 1l. Odměří se 20 ml  standardního roztoku, přidá se 25 ml 2% 

roztoku kyseliny borité a titr se stanoví na methylenovou červeň. 

10 Odměrný roztok hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH)=0,1 mol.l-1. Příprava viz 

návodka č.1. 

11 Kyselina sírová zředěná v objemovém poměru 1:50. 

12 Jodid draselný 10% roztok. 

100 g KI se rozpustí v destilované vodě a doplní na 1l. 

13 Roztok siřičitanu sodného o koncentraci c(Na2SO3)=0,0125 mol.l-1. 

0,16 g Na2SO3 se bezprostředně před použitím rozpustí ve 100 ml destilované vody, roztok 

není stálý. 

 

 

14 Glukosa a glutamová kyselina, základní standardní roztok na stanovení BSK5. 

150 mg glukosy (vysušené při teplotě 103oC) a 150 mg glutamové kyseliny (vysušené při 

teplotě 103oC) se rozpustí v destilované vodě a touto vodou doplní na 1 l. 

 

 

Postup: 
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Příprava vzorku pro inkubaci: 

a) Pro vzorky s předpokládanou hodnotou BSK5 < 6 mg.l-1. Změříme teplotu vzorku a 

stanovíme obsah kyslíku. Pro inkubaci má mít vzorek teplotu(20±1)oC a má být 100% nasycen 

kyslíkem, při uvedené teplotě má být obsah kyslíku asi 9 mg.l-1. Pokud těmto podmínkám vzorek 

nevyhovuje, postupuje se následovně: do odměrné baňky o objemu 2l nalijeme 1 až 1,5l vzorku. 

Vzorek podle potřeby vytemperujeme a nasytíme vzdušným kyslíkem. 

b) Pro vzorky s předpokládanou hodnotou BSK5> 6 mg.l-1. Podle očekávané hodnoty BSK5 

vzorek zředíme tímto postupem: do odměrné baňky nebo do válce o objemu 2l nalijeme asi 0,5l 

zřeďovací vody (popř. inokulované), přidáme odměřené množství vzorku, doplníme zřeďovací 

vodou na objem 2l a promícháme. Při přípravě 2l je nejmenší pipetovaný objem vzorku 20 ml, 

nejmenší objem odměřovaný válcem 200 ml. Je-li nutno použít menší objem vzorku než 20 ml na 

2l, je třeba vzorek ředit postupně. Naředěný vzorek musí být nasycen vzdušným kyslíkem a mít 

teplotu 20°C±1°C. Temperace a provzdušňování nejsou nutné u vzorků, které jsou ředěny 20krát a 

vícekrát. 

 

  

Doporučené ředění vzorků vod ke stanovení BSK5  

 

 

 

Inkubace vzorku a stanovení kyslíku nultého a pátého dne inkubace:  

Připravený vzorek se rychlofiltrační nálevkou rozlije do tří nebo čtyř inkubačních lahví. 

Každou láhev je nutno napřed vypláchnout asi 30 ml vzorku nebo ředěného vzorku a potom 

naplnit. Inkubační láhve je třeba zazátkovat tak, aby uvnitř láhve nezůstaly žádné vzduchové 

bubliny. 

V jedné láhvi nebo ve dvou láhvích (při použití 4 ink. láhví) se stanoví koncentrace 

rozpuštěného kyslíku (nultý den), a to jodometrickou metodou (viz. návodka č.5). Od naředění 

Objem původního vzorku           

v 1 litru směsi

Rozsah 

stanovitelné BSK5  

ml mg.l
-1

neředěný vzorek 0 až 6

500 4 až 12

200 10 až 20

100 20 až 60

50 40 až 120

20 100 až 300

10 200 až 600

5 400 až 1200

2 1000 až 3000

1 2000 až 6000
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vzorku do fixace rozpuštěného kyslíku či do měření kyslíku sondou nesmí uplynout doba delší než 

15 min. 

Zbylé dvě inkubační lahve uložíme do termostatu. Kyslíkové láhve se ukládají zátkou dolů 

do plochých misek naplněných destilovanou vodou tak, aby jejich hrdla byla ponořena do vody, 

která tvoří vodní uzávěr. Když byly použity reagenční láhve pro zvlášť těkavé látky, nalije se část 

vzorku do kloboučku, kde se pak tvoří vodní uzávěr. 

Po inkubaci pětkrát 24 hodin ve tmě při teplotě 20±1°C se ve zbylých inkubačních láhvích 

stanoví koncentrace rozpuštěného kyslíku, a to stejnou metodou, jakou byla stanovena nultý den 

inkubace. 

Výpočet: 

BSK5 v mgl-1 se vypočítá podle vzorců: 

 

a) pro neředěný vzorek: 

 

 BSK5= cm0(O2) - cm5(O2) 

 

 

 

b) pro vzorek ředěný zřeďovací vodou bez inokula: 

 

    cm0(O2) - cm5(O2) – [ BSK´5(103-Vv). 10-3 ] 

 BSK5 =  

     Vv.10-3 

 

c) pro vzorek ředěný inokulovanou zřeďovací vodou: 

 

   cm0(O2)-cm5(O2) - BSK´5(103- Vv).10-3- BSK"5Vi.10-3 

 BSK5 = 

     Vv.10-3 

 

kde: 

BSK5  pětidenní biochemická spotřeba kyslíku vzorku vody (mg.l-1), 

BSK´5 pětidenní biochemická spotřeba kyslíku zřeďovací vody (mg.l-1). Vypočítá se 

podle vzorce a) pro koncentrace rozpuštěného kyslíku ve zřeďovací vodě nultý a pátý den, 
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BSK"5 pětidenní biochemická spotřeba kyslíku inokula (mg.l-1), vypočítá se podle vzorce 

b) pro koncentrace rozpuštěného kyslíku zjištěné pro vzorek inokula ředěného zřeďovací vodou, 

cm0(O2) hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo v ředěném vzorku 

nultý den (mg.l-), 

cm5(O2) hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku vody nebo ředěném 

vzorku po pěti dnech inkubace (průměr dvou stanovení) (mg.l-1), 

Vv  objem původního vzorku vody v 1l zředěného vzorku (ml), 

Vi  objem inokula (očkovací vody) v 1l zředěného vzorku (ml). 
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Příloha 4 Protokol o zkoušce 2898-2899/12 ze Zkušební Laboratoř MORAVA s.r.o. 

 


