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ANOTACE 

Předložená bakalářská práce se v první části zabývá současnými trendy nakládání 

s odpady z procesu anaerobní digesce. V souvislosti s touto tématikou jsou zde vysvětleny 

vlastnosti odpadů, které při anaerobní digesci vznikají. Experimentální část práce je 

zaměřena na možnosti optimalizace stávajících způsobů nakládání s předmětnými odpady, 

a to konkrétně testováním koagulačních činidel pro účinnější separaci tuhé fáze z těchto 

odpadů. Testovanými koagulačními činidly byly roztok chloridu železitého a síranu 

železitého, obojí také v kombinaci se suspenzí hydroxidu vápenatého. Vyhodnocení 

výsledků výzkumu koagulace a separace je spojeno s diskuzí o možnostech využití 

uvedených procesů.  

Klíčová slova: Anaerobní digesce, Digestát, Fugát, Separát, Koagulace 

SUMMARY 

The first part of this thesis treats of current trends in waste treatment from 

anaerobic digestion. In this context there are mentioned characteristics of waste product 

coming from anaerobic digestion in this thesis. Experimental part of this thesis is focused 

on coagulation reagents testing in order more effective separation of solid phase from this 

waste. Tested coagulation reagents are aqueous solution of ferric chloride and ferric 

sulphate, these two reagents are also tested in combination with calcium hydroxide 

suspension. Evaluation of the results of coagulation and separation is completed with 

discussion about possibilities of mentioned processes utilisation.  
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SEZNAM ZKRATEK  

 AD – anaerobní digesce 

 BPS – bioplynová stanice 

 BSK5 (BOD) – biochemická spotřeba kyslíku 

 ČOV – čistírna odpadních vod 

 DZ (ZD) – základní dávka 

 CHSKCr (COD) – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

 NOx – souhrnné označení pro oxidy dusíku 

 NPH – nejvýše přípustná hodnota 

 OV – odpadní voda 

 RL – rozpuštěné látky 

 TOC – celkový organický uhlík 
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1. ÚVOD 

Při anaerobní digesci, tj. řízeném a kontrolovatelném mikrobiálním rozkladu 

organických látek bez přístupu vzduchu v zařízení bioplynové stanice (BPS), vznikají dva 

produkty: bioplyn a biologicky stabilizovaný substrát - digestát [1, 2]. V současné době je 

digestát dle prováděcí Vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve 

znění pozdějších předpisů a její Novely č. 271/2009, při splnění požadovaných parametrů 

(tj. 25 % spalitelných látek a min. 0,6 % celkového dusíku v sušině) považován za 

organické hnojivo. Takto je ovšem hodnocen pouze digestát produkovaný anaerobní 

digescí výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv. V ostatních případech je 

digestát považován za odpad, popř. rekultivační digestát [3]. Bohužel ani v případě 

digestátu splňujícího požadavky uvedené legislativy nelze hovořit o hnojivu organickém, 

neboť se spíše přibližuje k hnojivům minerálním, a to z důvodu poměru obsahu uhlíku a 

dusíku, který bývá u digestátu 10 : 1. Dalším problémem je fakt, že téměř veškerá 

v půdním prostředí snadno rozložitelná organická hmota je rozložena již při anaerobní 

digesci, tudíž do půdy jsou dodávány jen těžko rozložitelné, tj. stabilizované, produkty. 

Ani další varianty využití odpadního produktu z anaerobní digesce jako je např. využití 

digestátu k rekultivacím, k úpravě vlastností těžkých půd či k výrobě pelet pevných paliv 

na bázi fytomasy, nevykazují jasné pozitivní výsledky, jelikož digestát obsahuje jen malé 

množství sušiny a tedy manipulace s ním je velmi neekonomická. Vedle toho nemusí být 

spalování fytomasy v závislosti na jejím složení (obsah chloru nebo draslíku, síry a sodíku) 

ekologické. Z těchto důvodu je třeba hledat další možnosti zpracování těchto odpadů [4, 5].  

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem testování koagulačních činidel za 

účelem zahuštění a účinnější separace tuhé fáze z odpadního produktu vznikajícího při 

anaerobní digesci na bioplynové stanici Farma Stonava.  

Úvodní část této práce se zabývá vlastnostmi a současnými trendy v nakládání 

s odpady z anaerobní digesce, je zde nastíněn princip anaerobní digesce a vysvětlen pojem 

„digestát“, „fugát“ a „separát“.  

Stěžejní část práce je experimentální a týká se laboratorního testování konkrétních 

koagulačních činidel chloridu železitého - FeCl3 a síranu železitého - Fe2(SO4)3, popř. 

v kombinaci s hydroxidem vápenatým - Ca(OH)2 pro různá ředění s cílem zjištění 

optimální dávky a nejmenšího nutného množství ředící vody. Produkty po optimalizované 
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koagulaci a následné filtraci byly analyzovány akreditovanou laboratoří Laboratoř 

MORAVA s.r.o. Ve filtrátu bylo stanoveno pH, amoniakální dusík, celkový dusík, chloridy, 

vápník, železo, konduktivita, BSK5, CHSKCr, fosfor a celkový organický uhlík. Ve 

filtračním koláči byl stanoven obsah spalitelných látek, sušiny, železa, vápníku, fosforu, 

poměr uhlíku a dusíku, amoniakálního a celkového dusíku a chloridů, resp. síranů a 

síranové síry.  

Vyhodnocení výsledků laboratorního výzkumu koagulace a separace je spojeno 

s diskuzí o možnostech dalšího využití uvedených procesů v dané lokalitě.  
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2. VLASTNOSTI A SOUČASNÉ TRENDY V NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY Z ANAEROBNÍ DIGESCE 

2.1. Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce neboli anaerobní fermentace je složitý biochemický proces 

skládající se z dílčích fyzikálních, fyzikálně – chemických a biologických procesů. Během 

těchto procesů probíhajících bez přístupu vzduchu postupně dochází k rozkladu 

organických látek (substrátu) přítomných ve zpracovávaných materiálech pomocí směsné 

kultury mikroorganismů. Jelikož anaerobní rozklad organických látek vyžaduje 

koordinovanou metabolickou součinnost různých mikrobiálních skupin, je možné proces 

rozdělit do čtyř základních fází (viz Obr. 1), ze kterých je proces složen, a kterými jsou:  

 hydrolýza, 

 acidogeneze, 

 acetogeneze, 

 metanogeneze [6, 7, 14]. 

 

Obr. 1: Zjednodušené schéma anaerobní fermentace [19] 

Při hydrolýze probíhá rozklad makromolekulárních rozpuštěných i nerozpuštěných 

organických látek tedy polysacharidů, lipidů a proteinů na nízkomolekulární látky 

rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů, tzv. hydroláz. Při 

acidogenezi následuje další rozklad produktů hydrolýzy na jednoduché organické látky, 
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zejména na nižší mastné (karboxylové) kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík. Proces 

probíhá pomocí acidogenních bakterií patřících k rodu Clostridium, Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Eubacterium a dalších. Při následující fázi – acetogenezi – dochází 

k tvorbě kyseliny octové, vodíku a oxidu uhličitého z produktů předchozích fází pomocí 

autogenních bakterií, dále dochází k tvorbě kyseliny octové a CO2 pomocí denitrifikačních 

a sulfát redukujících bakterií jako jsou rody Syntrophobacter, Syntrophomonas, Syntrophus 

aj. Vedle toho dochází k autogenní respiraci vodíku a CO2 pomocí homoacetogenních 

bakterií, např. Butyribacterium methylotrophicum. Konečnou fází biochemické 

transformace je metanogeneze, při které dochází v anaerobních podmínkách k přeměně 

biomasy na bioplyn s obsahem 55 – 70 % metanu, který se využívá pro energetické účely, 

a zbytkový fermentovaný materiál (digestát). Při procesu se uplatňují autotrofní 

metanogenní bakterie a hydrogentrofní metanogenní bakterie. Například se v této fázi 

uplatňují bakterie Methanothrix soehngenii. Uvedené fáze procesu jsou sice následné, ale 

při kontinuálním provozu probíhají současně [7, 11, 15].  

Procesem anaerobní digesce může být teoreticky zpracován téměř každý organický 

materiál, který má vysoký obsah organických látek a podíl sušiny menší než 50 %. Na 

základě podílu sušiny obsažené v biomase je pak možné rozdělit proces anaerobní digesce 

na dva typy procesu - suchý a mokrý. Rozhraním mezi oběma procesními typy je obsah 

sušiny, který ovlivňuje způsob dopravy biomasy do fermentoru, tj. obsahu sušiny 

cca 15 %. I přesto že je suchý provoz levnější (menší tepelné ztráty při ohřevu vody), je 

používanější metodou mokrý proces anaerobní digesce, při němž se dosahuje větší stability 

produkce bioplynu [11, 22].  

2.2. Digestát 

Digestát je stabilizovaný materiál, zbytek fermentačního procesu, který vzniká při 

anaerobní digesci v bioplynové stanici vedle hlavního produktu – bioplynu. Skládá se 

z materiálu, který nebyl při digesci rozložen a z odumřelých mikroorganismů. Většinou se 

jedná o heterogenní suspenzi, která může být odvodněna pomocí šnekových separátorů, 

odstředivek, popř. sítopásových lisů. Tuhá fáze, oddělená z digestátu, se nazývá separát a 

kapalná fáze je nazývána fugát. Objem digestátu je tvořen asi 80 – 90 % objemu biomasy 

vedeného do fermentoru [8, 9, 10, 13].  
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2.3. Vlastnosti odpadů  

Vlastnosti odpadního produktu, vznikajícího při anaerobní digesci, jsou z největší 

části ovlivněny druhem zpracovávané biomasy. Z tohoto důvodu se liší obsah a dostupnost 

živin v digestátu z různých bioplynových stanic, včetně možnosti kolísání kvality digestátu 

v čase i na jedné bioplynové stanici. Typické hodnoty živin obsažených v digestátu jsou 

uvedeny v Tab. 1. Hodnoty pH se běžně pohybují v rozmezí pH = 7 – 8, obsah sušiny 

kolísá mezi 2 až 13 % [9, 11, 12].  

Tab. 1: Typické hodnoty živin obsažených v digestátu [13] 

Nutrient Obsah [kg.t
-1

] 

Dusík 2,3 – 4,2 

Fosfor 0,2 – 1,5 

Draslík 1,3 – 5,2 

Nejvíce zbytkové biomasy vzniká v zemědělství, použity mohou být odpady 

z živočišné výroby, zbytky z rostlinné výroby či exkrementy hospodářských zvířat. 

V poslední době se také mnohem častěji jako zdroj pro anaerobní digesci využívají cíleně 

pěstované plodiny, jako je např. kukuřice. Dalším zdrojem mohou být odpady komunální, 

které mohou obsahovat až 40 % biologického odpadu zpracovatelného na BPS. Dále 

odpady z průmyslu (zejm. z průmyslu potravinářského) a také kuchyňské odpady ze 

stravovacích zařízení, biomasa z lesnictví či odpady z údržby zeleně [11].  

2.4. Současné trendy v nakládání s odpady  

Jak již bylo uvedeno, vlastnosti digestátu jsou zásadně ovlivněny typem 

zpracovávané suroviny na bioplynové stanici. Dvěma hlavními typy bioplynových stanic 

jsou stanice zemědělské a komunální. Zemědělské BPS zpracovávají pouze substrát 

rostlinného charakteru (např. trávy, cíleně pěstované plodiny jako kukuřice či šťovík, 

zbytky rostlinné výroby) a dále statková hnojiva jako je hnůj, kejda, resp. podestýlka. 

Výstupy ze zemědělských BPS neobsahují toxické látky, a jsou tedy považovány za 

hnojivo dle Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a jeho Novely č. 9/2009. Komunální 

BPS jsou bioplynové stanice zpracovávající substrát, jehož složení vyhovuje podmínkám 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro 

vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a jeho 

Novely č. 1069/2009. Dále také mezi komunální BPS patří bioplynové stanice pracující na 

ČOV [6]. 

2.4.1. Použití digestátu jako hnojiva na zemědělské 

půdě 

Pokud je výstup z BPS používán na zemědělské půdě za účelem hnojení v souladu 

se Zákonem č. 156/1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o 

hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a jeho Novely č. 9/2009, popř. je – li zpracováván 

jako organické hnojivo a následně na zemědělskou půdu aplikován, není výstup 

z bioplynové stanice považován za odpad, ale za hnojivo. Při aplikaci je tedy nutné řídit se 

příslušnými předpisy Ministerstva zemědělství. Podle Vyhlášky č. 474/2000 Sb., o 

stanovení požadavků na hnojiva je digestát organické hnojivo typové (typ 18.1.e), pokud 

splňuje daná kritéria: minimální obsah živin je 25 % spalitelných látek (stanovené jako 

ztráta žíháním), minimální obsah celkového dusíku v sušině je 0,6 %. Zároveň nesmí být 

překročeny limitní hodnoty rizikových prvků (viz Tab. 2) za předpokladu, že maximální 

aplikační dávka nepřekročí 10 tun sušiny na ha v průběhu 3 let. Vždy je důležitá skladba 

vstupních surovin, která ovlivňuje stabilitu výsledného produktu. Je doporučeno, aby 

vsádka do fermentorů měla obsah uhlíku a dusíku v poměru minimálně 10, nejlépe kolem 

20 : 1 [9].  

Tab. 2: Limitní hodnoty rizikových prvků v organických a statkových hnojivech se sušinou nejvýše 13 % [3] 

Obsah [mg.kg
-1

 sušiny] 

Rtuť Kadmium Molybden Arsen Nikl Olovo Chrom Měď Zinek 

1 2 20 20 50 100 100 250 1 200 

Podle zákona o hnojivech, je nutno hnojivo před uvedením do oběhu zaregistrovat 

u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Současně je 

nutné, aby byl digestát pravidelně podroben kontrolám akreditovanou laboratoří. Je – li 

digestát používán jako hnojivo pouze pro vlastní potřebu, registrace není nutná [20, 21].  

Aplikace digestátu musí být rovnoměrná po celém pozemku a je zakázáno 

aplikovat digestát na půdu převlhčenou, zasněženou nebo promrzlou. Aby nedocházelo 
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k únikům amoniaku do ovzduší, je třeba minimalizovat povrch, který je vystaven působení 

vzduchu. Výpar amoniaku může být snížen způsobem aplikace digestátu na půdu např. 

pomocí cisterny Annaburger HTS 22.K27 se speciálním hadicovým aplikátorem nebo co 

nejrychlejším zapravením do půdy. Digestát a fugát musí být zapraven do 24 h, separát 

nejpozději do 48 hodin [12, 18, 20, 21, 31].  

2.4.2. Použití digestátu mimo zemědělskou a lesní 

půdu 

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

nazývají rekultivační digestáty. Tyto rekultivační digestáty musí dle Vyhlášky č. 341/2008 

Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně Vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, splňovat konkrétní požadavky na jejich jakost jako je maximální 

vlhkost 98 % hm., obsah celkového dusíku, který musí být vyšší než 0,3 % hmotnosti 

sušiny, pH v rozmezí 6,5 – 9,0. Odpad nesmí vykazovat pachy, které by indikovaly 

přítomnost nežádoucích látek či nedostatečnou stabilitu digestátu v souladu s požadavky 

Zákona č. 288/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

a Vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování [2, 6]. 

Rekultivační digestáty mohou být používány na povrchu terénu užívaného nebo 

určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení, pro městskou zeleň, zeleň parků a 

lesoparků, pro vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě 

rekultivačních vrstev, při úpravách terénu v průmyslových zónách, dále k uzavírání a 

rekultivaci skládek, odkališť nebo jako filtrační náplně biofiltrů. Při aplikaci rekultivačního 

digestátu mimo zemědělskou a lesní půdu a při skladování rekultivačních digestátů ve 

„větším množství“ je třeba postupovat podle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho Novely č. 151/2011 

[2].  
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2.4.3. Nevýhody užívání digestátu jako hnojiva 

Digestát je sice v současné době nejvíce využíván jako organické hnojivo, popř. 

jako rekultivační digestát, neboť je v současnosti významně propagována jeho kvalita. 

Nověji se však začínají objevovat výsledky výzkumů a fakta, která prokazují, že digestát 

výjimečně kvalitním organickým hnojivem není. Ukazuje se, že není vhodné srovnávání 

obsahu dusíku v digestátu s obsahem dusíku v surové kejdě. Jak již bylo dříve uvedeno, 

digestát musí obsahovat minimálně 0,6 % celkového dusíku v sušině, aby byla splněna 

podmínka jeho zařazení do kategorie organického hnojiva, což bývá splněno téměř u všech 

druhů digestátu. Obsah dusíku v kejdě skotu je jen cca 0,4 % v kapalném stavu, a to bývá 

hlavním argumentem pro zdůraznění vyšší kvality digestátu oproti využití surové kejdy. 

Toto tvrzení je však jen účelové, a to z důvodu, že kejda skotu obsahuje z nižšího obsahu 

celkového dusíku až 50 – 60 % obsaženého dusíku ve formě minerální a tedy snadno 

rozložitelné, na rozdíl od digestátu, jehož obsah celkového dusíku se z velké části nachází 

ve formě stabilní a těžko rozložitelné. Nízký obsah dusíku ve formě minerální v kapalné 

části digestátu (asi 0,15 – 0,30 %) může vést k závěru, že použití digestátu jako dusíkatého 

hnojiva je neekonomické. [17, 18].  

Dalšími nevýhodami použití digestátu pouze jako organického hnojiva jsou 

problémy s jeho skladováním. Digestát je možné jako hnojivo aplikovat jen na některé 

půdy (nevhodná je např. aplikace na písčité půdy s malou retenční schopností) a to jen ve 

vegetačním období, jelikož použití mimo vegetační období může mít vážné dopady na 

znečištění podzemních a povrchových vod a také znečištění ovzduší. Navíc emise složek 

digestátu do ovzduší vedou ke ztrátám živin v půdě. Digestát je produkován celoročně a je 

tedy nutné řešit skladování velkého objemu tohoto produktu, přičemž musí být především 

zamezeno úniku amoniaku do ovzduší, ztrátám živin a zředění digestátu srážkami při jeho 

skladování. Potřebná skladovací kapacita nádrží a délka skladování závisí na geografické 

poloze, typu půdy, množství srážek v zimním období, střídání plodin atd. Komplikací je 

také nutnost instalace míchadel ve skladovacích nádržích z důvodu těžko odstranitelných 

krust, které se mohou po několika měsících skladování tvořit na hladině [10, 12, 18].  

2.4.4. Digestát jako odpad 

Pokud digestát obsahuje nadlimitní množství rizikových prvků a látek, k čemuž může dojít 

zejména při anaerobní digesci směsného komunálního odpadu nebo např. zpracováváním 
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exkrementů hospodářských zvířat, kterým byla podávána léčiva (antibiotika), nemůže být 

digestát použit jako hnojivo ani jako rekultivační digestát, ale musí být likvidován jako 

odpad podle Zákona o odpadech. Tzn. digestát musí být likvidován spalováním, čištěním 

na biologických ČOV, popř. ukládán na skládky. Zejména poslední možnost nakládání 

s digestátem - skládkování - bude do budoucna velmi problematickou záležitostí, neboť je 

ho ročně vyprodukováno obrovské množství (např. BPS Stonava vyprodukuje ročně 

20 000 m
3
 digestátu). Jelikož se do budoucna předpokládá další výstavba bioplynových 

stanic, čímž samozřejmě naroste i produkce digestátu z bioplynového procesu, je třeba 

vyhledávat další alternativní řešení [9, 16].  

2.4.5. Další alternativy použití digestátu 

Z hlediska přímého použití digestátu se nabízí pouze varianta hnojení, jak již bylo 

uvedeno, digestát podle současných výzkumů nemusí být kvalitním hnojivem, proto je 

vhodné hledat jeho jiná uplatnění. V současné době probíhá v oblasti anaerobní digesce 

výzkum zaměřený zejména na zvýšení výtěžnosti bioplynu (např. pomocí různých druhů 

vstupních surovin, použitím různých teplot, použitím kofermentace, atd.), dále na 

zlepšování využitelnosti digestátu jako organického hnojiva zvýšením podílu sušiny a tím 

snížení ekonomických nákladů na transport a vlastní aplikaci. Další alternativy nakládání 

s digestátem v současné době nejsou dostupné [23].  

Pokud je provedena separace digestátu (odstředění, odvodnění pomocí 

sítopásových lisů, apod.), je následně možné využít separát také k výrobě kompostů, může 

být spalován za účelem výroby energie, ekologičnost však závisí zejména na složení 

substrátu, či může být použit k výrobě kompozitních materiálů. Další možností úpravy je 

odpařování fugátu podle Biotechnologie Lentikat´s, což je alternativa ekonomicky a 

energeticky velmi náročná [5,12]. 

Možným způsobem zpracování je také separace a sušení tuhého podílu, který je 

následně využit k výrobě tuhých alternativních paliv – pelet, briket. Separát může být pro 

výrobu tuhých paliv kombinován s dalšími druhy biomasy (odpad z lesní těžby, odpady 

z dřevařských a nábytkářských provozů, seno, sláma a další záměrně pěstované 

energetické plodiny) [24]. Vzhled briket nalisovaných z různých druhů biomasy je možné 

porovnat na Obr. 2.  
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Obr. 2: Brikety nalisované ze separátu a biomasy [24] 

Tato varianta má ale také své nevýhody, jelikož jde o energeticky i ekonomicky 

náročný proces. Je sice možné vyrábět biopaliva přímo u bioplynových stanic, ale 

z ekonomického hlediska se doporučuje výkon BPS 500 – 1 000 kWel´. Další nevýhody se 

týkají složení směsné biomasy. Obsahují – li pelety chlor, a to i v iontové formě, mohou 

při jejich spalování za teplot 350 – 700 °C vznikat toxické a karcinogenní polychlorované 

dioxiny a dibenzofurany. Pokud je v peletách obsažen draslík, síra a sodík, dochází při 

spalování ke vzniku silně korozivních spalin a z dusíku se do atmosféry uvolňují emise 

oxidů dusíku - NOx [5, 9, 24].  

2.5. Další možnosti nakládání s digestátem 

V současné době může být digestát využíván jako hnojivo bez jakékoli další úpravy 

ihned po odstranění z fermentoru a po potřebném ochlazení. Jelikož ale obsahuje malý 

podíl sušiny, je jeho skladování, doprava a použití drahé, a proto je vhodné jeho 

zpracování za účelem snížení objemu a zvýšení podílu sušiny. Zpracování digestátu může 

zahrnovat množství různých úprav a technologií, které jsou podobné technologiím 

používaných k čištění odpadních vod. Z technického hlediska může být zpracování 

digestátu částečné nebo celkové (komplexní). Částečné zpracování digestátu zahrnuje 
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pouze snížení objemu celkového množství. Celkové zpracování digestátu zahrnuje separaci 

na tuhou fázi, koncentrát minerálních živin a vodu, kterou je nutné dále čistit [12].  

2.5.1. Částečné zpracování digestátu 

Částečné zpracování využívá relativně jednoduché a levné technologie. Prvním krokem je 

separace tuhé fáze od kapaliny filtrací s předběžnou koagulací (flokulací) pomocí 

sítopásových lisů a dekantačních odstředivek. Následně může být tuhá fáze v odvodněném 

stavu (filtrační koláč) přímo aplikována jako půdní hnojivo, může být kompostována, také 

může být účelově sušena pro lepší transport a uskladnění. Z energetického hlediska je 

výhodné udržovat podíl sušiny okolo 88 %, aby se materiál nepřesoušel a byl pro 

skladování dostatečně stabilizován. Odvodněná tuhá fáze může být také prodávána jako 

hnojivo bohaté na fosfor, popř. může být peletizována. Dále může nacházet průmyslové 

využití jako kompozitní materiál nebo může sloužit pro výrobu energie. Kapalná fáze, 

která obsahuje největší část dusíku a draslíku obsaženého v digestátu může být použita 

jako tekuté hnojivo nebo může být smíchána s tuhou biomasou a znovu recyklována ve 

fermentoru [12, 25].  

Přímým sušením lze zpracovat pouze část digestátu, neboť množství tepla produkované na 

bioplynové stanici není na sušení celého objemu dostatečné, proto je ve většině případů 

tento způsob neekonomický. Pro sušení se používají pásové sušárny konstruované podle 

výkonu bioplynové stanice. Provozní teplota sušení je 80 – 120 °C [25].  

2.5.2. Celkové zpracování digestátu 

Celkové zpracování digestátu zahrnuje různé metody a technologie, které jsou 

investičně a energeticky náročné. Nákladné jsou nejen samotné investice do strojního 

zařízení, ale vysoké jsou také přímé náklady na provoz. Z toho důvodu jsou komplexní 

technologie opodstatnitelné a proveditelné pouze na velkých bioplynových stanicích [12].  

Komplexní zpracování zahrnuje procesy, které se zařazují po prvotní separaci 

kapalné složky. Jde např. o membránové technologie, jako je nanofiltrace, ultrafiltrace a 

reversní osmóza, které se používají za účelem získání živin. Produkty membránové filtrace 

jsou dva – koncentrát živin a vyčištěná voda, která může být vypouštěna do povrchových 

vod, využita jako procesní voda, resp. voda pro závlahy [12, 18].  
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Jinými možnostmi úpravy digestátu je použití biologických aerobních metod čištění 

odpadních vod, dále koncentrování digestátu na odparce pomocí přebytku tepla z BPS, 

aplikace iontovýměnných filtrů apod. [12, 18].  

3. LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH 

KOAGULAČNÍCH ČINIDEL PŘI SEPARACI TUHÉ FÁZE 

Z PŘEDMĚTNÝCH ODPADŮ  

Z důvodu, že technologie anaerobního rozkladu organické hmoty v BPS pracuje 

v současné době na velmi vysoké úrovni (v praxi je dosahováno 40 až 50 % rozkladu 

biomasy) a s novými technologiemi účinnost procesu stále narůstá, není rozumné nazývat 

tuhou fázi odpadu z AD organickým hnojivem, jelikož je téměř nereaktivní. Při procesu 

jsou rozkládány hlavně nestabilní organické látky jako tuky, cukry, škroby a pentozany a 

v digestátu zůstávají jen stabilní látky. To znamená, že separát není schopen předávat 

rostlinám CO2, není schopen rostlinné živiny v organické formě převést na přístupné 

minerální živiny a ani nemá humifikační účinky. Naopak kapalná fáze (fugát) za hnojivo 

považována být může, neboť minerální živiny v rostlinám přístupné formě obsahuje. Na 

druhou stranu je např. koncentrace dusíku v kapalné fázi velmi nízká, tudíž je fugát 

hnojivem velmi slabým [14]. Z důvodu snahy o ekonomickou efektivitu při nakládání 

s digestátem je v současnosti vynakládána snaha o co nejúčinnější zpracování digestátu, 

proto také i následující část bakalářské práce zahrnuje laboratorní činnost za účelem 

separace tuhé fáze z odpadního produktu AD.  

3.1. Vzorek digestátu 

Laboratorní testování vybraných koagulačních činidel bylo prováděno na vzorku 

odstředěného digestátu z bioplynové stanice Farma Stonava.  

3.1.1. Bioplynová stanice Farma Stonava 

Bioplynová stanice Farma Stonava byla zprovozněna v lednu roku 2009 a patří 

mezi čistě zemědělské bioplynové stanice. Jako vstupní materiál pro anaerobní digesci je 

používána vepřová kejda, která je pro provoz bioplynové stanice získávána z přítomného 

velkochovu prasat a je dopravována systémem čerpadel a jímek do systému bioplynové 
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stanice. Dále je využívána kukuřičná siláž a drcené kukuřičné zrno. Kukuřice je rovněž 

pěstována na pozemcích přilehlých farmě [26].  

V roce 2010 bylo provedeno rozšíření bioplynové stanice o nový obdélníkový 

fermentační reaktor s pádlovým míchadlem a kogenerační jednotku, tím došlo k navýšení 

celkového výkonu na 1 381 kWh. Před rozšířením bioplynové stanice bylo také nutné 

přidávat do vstupního substrátu záměsovou vodu, aby bylo v substrátu dosaženo obsahu 

sušiny kolem 13 % pro dobrou umíchatelnost. Při rozšíření BPS byla instalována do všech 

fermentorů pádlová míchadla, díky kterým již v současnosti přidávání záměsové vody do 

vstupního substrátu není nutné. Nyní je možno používat substrát s obsahem sušiny až 

30 %, a tím došlo ke snížení nákladů na provoz BPS. Díky rozšíření bioplynové stanice 

dnes probíhá výroba bioplynu ve dvou stupních, a to při době zdržení kolem 80 dní. 

Nejdříve je substrát veden do nově vybudovaného fermentoru, ve kterém probíhá první 

stupeň anaerobní digesce, a následně je fermentovaný substrát přečerpáván do původních 

fermentorů, ve kterých probíhá druhý stupeň výroby bioplynu. Po rozšíření BPS pracoval 

nový fermentor v termofilní oblasti při teplotě 53 °C, jelikož se začaly při takto vysoké 

teplotě vyskytovat problémy se stabilitou fermentačního procesu, pracují nyní oba stupně 

fermentace při teplotě 45 °C [23, 26].  

Vyrobený bioplyn slouží k vytápění a výrobě energie pro celou farmu, a také 

k distribuci elektrické energie do rozvodné sítě. Produkovaný digestát je uskladňován ve 

skladovacích jímkách do doby vývozu na pole. Na pole je aplikován pomocí cisterny 

Annaburger 20.79 o objemu 15,5 m
3
 s hadicovým aplikátorem. Po aplikaci na pozemky je 

digestát do 24 hodin zapraven do půdy orbou nebo podmítkou [23, 26]. 

3.1.2. Odběr vzorku 

Odběr vzorku proběhl v červnu 2012 za pomoci pracovníku BPS Stonava do 

kanystrů o objemu 10 l. Odběr byl proveden z přečerpávacího ventilu mezi fermentory 

druhého stupně výroby bioplynu a skladovací nádrží na digestát.  

3.1.3. Příprava vzorku a hodnoty některých ukazatelů 

chemického rozboru 

Při vlastní práci s digestátem byl digestát nejdříve odstředěn pomocí odstředivky 

firmy Thermo electron corporation typu IEC CL10 Centrifuge. Digestát byl nadávkován 
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do plastových kyvet o objemu 50 ml a byl odstřeďován po dobu 10 minut při frekvenci 

4 000 ot. /min (RPM), tím byly získány 2 fáze, kapalná fáze - fugát a tuhá fáze – separát. 

Po odstředění tvořila kapalná fáze cca 70 % celkového objemu (viz Obr. 3). Se separátem, 

který tvoří zbylých 30 %, nebylo v rámci této bakalářské práce dále pracováno.  

 

Obr. 3: Zleva kyveta s digestátem před odstředěním, kyveta s digestátem po odstředění, kyveta se separátem 

Pro srovnání byl akreditovanou laboratoří Laboratoř MORAVA s.r.o. proveden 

chemický rozbor vzorků obou získaných fází digestátu po odstředění i vzorku původního 

digestátu. Ve všech vzorcích byl stanoven podíl sušiny, fosfor, amoniakální dusík, CHSKCr 

a BSK5. Na základě protokolů o zkoušce poskytnutých diplomantem Bc. Davidem 

Rozbrojem, který v rámci své diplomové práce sledoval a porovnával vlastnosti digestátu 

z několika BPS, je možno porovnat v Tab. 3 výsledky tohoto rozboru. Originály protokolů 

jsou k nahlédnutí v přílohách (viz Příloha 2, Příloha 3 a Příloha 4) 

Tab. 3: Výsledky chemického rozboru vzorků digestátu, fugátu a separátu 

Ukazatel Jednotka Digestát Fugát Separát 

Sušina celková % 4,32 2,52 11,3 

Fosfor mg/kg pův. hm. 688 187 1 320 

Dusík amoniakální mg/kg pův. hm. 2 650 2 630 2 430 

CHSKCr mg/kg pův. hm. 30 000 25 800 97 000 

BSK5 mg/kg pův. hm. 2 880 3 280 7 900 

Poměr BSK5 : CHSKCr - 0,096 0,127 0,081 

Na základě stanovení poměru BSK5 : CHSKCr lze posoudit rozložitelnost 

organických látek přítomných v daném vzorku. Pokud je stanovený poměr ukazatelů BSK5 
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a CHSKCr nižší nebo roven 0,2, jedná se o látky biologicky těžce rozložitelné; nabývá – li 

poměr těchto ukazatelů hodnoty větší než 0,5, jedná se o organické látky biologicky 

rozložitelné snadno [27, 30]. Z výsledů ve výše uvedené tabulce lze konstatovat, že vzorky 

před i po separaci digestátu obsahují biologicky obtížně rozložitelné organické látky.  

3.2. Koagulace a separace 

Koagulace a separace suspenze je soubor procesů, které mohou sloužit 

k odstraňování koloidních a makromolekulárních organických látek z odpadních vod. 

Nečistoty obsažené v odpadní vodě jsou proti samovolné koagulaci stabilizovány 

mechanismy, jako jsou elektrická dvojvrstva (ζ-potenciál) či jejich hydratační, prostorově 

orientovaný obal. Abychom byli schopni tyto látky z odpadní vody odstranit, je nutné tyto 

stabilizační mechanismy narušit. To může být provedeno například dávkováním koloidů 

s opačným znaménkem povrchového náboje, které náboj částic neutralizují, tedy 

dávkováním tzv. koagulačních činidel, jako jsou železité či hlinité soli [28]. 

3.2.1. Použitá koagulační činidla  

Při laboratorním testování v rámci této bakalářské práce byly používanými 

koagulačními činidly 20% roztok chloridu železitého a 20% roztok síranu železitého, obě 

tato činidla byla připravována přímo v laboratoři. 20% roztok chloridu železitého byl 

připravován z hexahydrátu chloridu železitého – FeCl3 . 6H2O, což je žlutohnědá 

hygroskopická anorganická sloučenina, s uvedenou molární hmotností 270,30 g/mol. Z té 

bylo vypočteno, že činidlo obsahuje přibližně 20,6 % Fe
3+

 iontů. Roztok je hnědožlutý, 

čirý nebo slabě zakalený, kyselé reagující a zapáchá po chloru. Roztok síranu železitého 

byl připravován z hydrátu síranu železitého – Fe2(SO4)3 + aq s molární hmotností 

399,88 + aq g/mol. Síran železitý je krystalická látka hnědé barvy a nejčastěji se vyskytuje 

jako nonahydrát. Roztok je tmavohnědý, kysele reagující a slabě zapáchá. Z informací 

uvedených v bezpečnostním listě této látky bylo zjištěno, že činidlo obsahuje 21 – 23 % 

iontů Fe
3+

 [32, 33, 34].  

Ve většině případů byla také nejdříve dávkována 10% suspenze vápenného mléka 

pro předúpravu pH (normovaný postup). Suspenze vápenného mléka byla připravována 

v laboratoři z hydroxidu vápenatého – Ca(OH)2, což je práškovitá bílá látka bez zápachu, 

molární hmotnosti 74,1 g/mol [35].  
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3.2.2. Ředění vzorku 

Testování koagulačních činidel bylo prováděno pro obě koagulační činidla stejnou 

metodikou. Ke vzorkům fugátu či digestátu o objemu 100 ml, které byly ve většině případů 

naředěny v konkrétním poměru destilovanou vodou, byly postupně přidávány zvolené 

násobky vypočtené základní dávky koagulačního činidla. Výchozím vzorkem pro testování 

byl fugát, ředěný v poměru 1 : 9, což znamená, že objem 100 ml fugátu byl doplněn 

900 ml vody do celkového objemu 1 000 ml. Pro další testování bylo množství ředící vody 

postupně snižováno a nakonec byly provedeny i pokusy se vzorky neředěnými (jediná 

přidaná voda byla voda obsažená v nadávkovaných činidlech). Jelikož však při tomto 

postupu docházelo ke vzniku suspenzí, které byly jen obtížně filtrovatelné nebo zvolenou 

metodou nefiltrovatelné (zejména při nižších násobcích základních dávek), byl hledán 

nejnižší nutný objem přídavné ředící vody. Pro orientaci a případné srovnání bylo testování 

koagulačních činidel provedeno stejným způsobem i s digestátem.  

3.2.3. Stanovení základní dávky 

U velmi znečištěných vod je vhodné volit základní dávku na základě zjištěného 

znečištění. Proto je vhodné použít pro výpočet základní dávky vzorec DZ = 8 * c, kde 

c = CHSK [29].  

Základní dávka byla tedy stanovena na základě hodnoty CHSKCr fugátu, která byla 

orientačně změřena ve školní laboratoři a činila přibližně 20 000 mg/l. Dále bylo změřeno 

pH fugátu, které odpovídalo pH= 8,15.  

Příklad výpočtu základní dávky koagulačního činidla pro neředěný fugát: 

Dz = 8 * 20 000 = 160 000 mg/l 

Pro 20 % roztok koagulačního činidla platí: 

100 ml ʘ … 20 g koag. č. 

1 ml ʘ … 200 mg koag. č. 

x ml ʘ …160 000 mg koag. č. 

x = 800 ml 
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Jelikož byly experimenty prováděny se vzorky o objemu 100 ml, musí být zvolená 

základní dávka 10krát menší, tj. 80 ml. Dále bylo nutno výpočet upravit podle množství 

přidané ředící vody. Vypočtené základné dávky pro různá ředění uvádí Tab. 4. 

Tab. 4: Vypočtené základní dávky 20% roztoku koagulačního činidla pro konkrétní ředění 

Ředění 
Základní dávka 

[mg/100 ml] 

Základní dávka 

[ml/100ml] 

1 : 9 1 600 8 

1 : 4 3 200 16 

1 : 1 8 000 40 

19 : 1 15 200 76 

Neředěno 16 000 80 

Jelikož jsou obě používaná koagulační činidla ve formě 20% roztoků, a obě tato 

činidla mají srovnatelný obsah iontů Fe
3+

, byl výpočet základní dávky pro oba dva 

koagulanty shodný.  

3.2.4. Experimentální postup  

Níže uvedený postup je založen na TNV 75 5931 Laboratorní technologické 

zkoušky úpravy vody - Koagulace. Testy byly provedeny v laboratořích IEI - 546 

Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava. 

Na základě výpočtu základní dávky byly vypočteny také násobky základních 

dávek, které byly následně dávkovány do jednotlivých vzorků. Použité násobky se lišily 

zejména podle použitého ředění, nejčastěji používané násobky jsou 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 a 

0,8. Jak již bylo uvedeno, většina vzorků bylo předupravována přídavkem 10% suspenze 

vápenného mléka tak, aby výsledné pH po proběhnutí koagulace bylo větší než pH = 4,5. 

Dávky vápenného mléka byly stanoveny orientačními pokusy.  

Po nadávkování vápenného mléka ke 100 ml vzorku ředěného či neředěného fugátu 

bylo následně provedeno rychlé míchání po dobu 1 min na magnetickém míchadle. Poté 

byla přidána dávka koagulačního činidla a vzorek byl intenzivně 2 minuty promícháván na 

magnetickém míchadle, poté dalších 10 minut promícháván při nízkých otáčkách. Během 

pomalého míchání bylo sledováno, zda dochází, či nedochází k tvorbě makrovloček.  

Následně byl vzorek odstaven z míchadla, bylo změřeno pH a vzorek byl ponechán ke 

krátké sedimentaci, při níž bylo pozorováno, zda dochází k usazování vzniklých vloček. 
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Poté byl vzorek filtrován přes filtrační papír pro kvantitativní analýzu KA-4, střední 

rychlost. Ve filtrátu pak bylo stanoveno CHSKCr. Tento postup byl dodržen s každým 

vzorkem.  

 Měření pH 

Hodnoty pH byly měřeny kapesním pH- metrem WTW pH 330i, kalibrovaným pro 

kyselou oblast.  

 Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) 

Do předem připravených kyvet s roztoky A a B dodanými výrobcem MERCK ve 

stanoveném poměru dle Návodky č. 35 (viz Příloha 1) bylo přidáno po 3 ml vzorku, popř. 

naředěného vzorku. Kyvety se vzorky byly následně vloženy do předehřátého 

termoreaktoru značky TR 300 MERCK, kde byly zahřívány po dobu 2 hodin při teplotě 

148 °C současně s referenčním stanovením hodnot pro destilovanou vodu. Po úplném 

vychladnutí byla hodnota CHSKCr určena spektrofotometricky při vlnové délce 605 nm 

(přístroj Aquamate). Výsledky měření byly odečteny přímo v mg/l CHSKCr.  

3.3. Testování chloridu železitého  

Samostatné přidávání chloridu železitého do vzorku bylo testováno pouze pro 

10krát ředěný fugát (100 ml fugátu ku 900 ml destilované vody). Použité násobky základní 

dávky a hodnoty pH změřeného po provedení koagulace jsou uvedeny v Tab. 5.  

Tab. 5: Naměřené hodnoty pH po použití chloridu železitého ve fugátu ředěném v poměru 1 : 9 

Vzorek Násobek DZ 
20% roztok FeCl3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

1 0,2 1,6 66,1 2,92 

2 0,3 2,4 99,2 2,50 

3 0,4 3,2 132,2 2,41 

4 0,6 4,8 198,4 2,33 

5 0,8 6,4 264,5 2,30 

6 1,0 8,0 330,6 2,13 

7 1,2 9,6 3 966,9 2,01 
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Z tabulky je možné pozorovat, že po použití chloridu železitého došlo k velkému 

poklesu pH. Jelikož pro správný průběh koagulace - vznik vločkového mraku Fe(OH)3 - je 

potřebné pH minimálně 4,5, nedošlo bez úpravy pH k  vysrážení makrovloček. Vzorky 

č. 1 – 3 nebyly filtrovatelné vůbec. Ve vzorcích č. 4 – 7 s násobnými obsahy chloridu 

železitého se sice nacházely vizuálně pozorovatelné shluky, které mírně sedimentovaly, 

nicméně i tak filtrace probíhala velmi špatně. Pro další koagulační testy byl proto použit 

pouze postup s předúpravou pH pomocí vápenného mléka.  

3.4. Testování chloridu železitého v kombinaci 

s hydroxidem vápenatým 

Do 100 ml vzorku fugátu bylo dávkováno jak koagulační činidlo chlorid železitý 

(20% roztok), tak také 10% suspenze hydroxidu vápenatého pro úpravu pH. Dávka 

hydroxidu vápenatého byla stanovena experimentálně. Vždy bylo nejdříve nadávkováno 

koagulační činidlo, bylo změřeno pH a poté byl po malých dávkách 0,1 – 1 ml přidáván 

hydroxid vápenatý, dokud nebylo dosaženo pH kolem 5,5 – 6,5. Po zjištění potřebné dávky 

byla tato zjištěná dávka dávkována ke vzorku fugátu dle postupu uvedeného 

v kapitole 3.2.4., stejným způsobem byla potřebná dávka hydroxidu vápenatého zjišťována 

i v případě testování koagulačního činidla síranu železitého.  

 Ředění fugátu 1 : 9 

Ke 100 ml fugátu bylo přidáno 900 ml destilované vody, poté byla dávkována 

činidla. Nejdříve byly testovány tyto násobky základní dávky 0,2; 0,4; 0,6 a 0,8. Po 

provedení koagulace a následného stanovení pH bylo zjištěno, že všechny tyto dávky 

poskytují filtrovatelnou sraženinu. Z toho důvodu byly vyzkoušeny také nižší násobky 

základní dávky 0,1; 0,15; 0,2 a 0,3. Naměřené hodnoty pH a zjištěné hodnoty CHSKCr 

stanovené ve filtrátech jsou uvedeny v Tab. 6.  
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Tab. 6: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 1 : 9, použití hydroxidu vápenatého a chloridu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% FeCl3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 0,5 0,1 0,8 33,1 7,60 - 

2 0,5   0,15 1,2 49,6 7,08 387,00 

3 1,0 0,2 1,6 66,1 5,69 152,75 

4 1,5 0,3 2,4 99,2 5,78 245,50 

5 2,0 0,4 3,2 132,2 5,67 205,16 

6 3,0 0,6 4,8 198,4 5,87 217,40 

7 4,5 0,8 6,4 264,5 6,00 315,49 

Vzorek č. 1 nebyl filtrovatelný. Filtrát vzorku č. 2 byl neprůhledný a nažloutlý, 

filtrace probíhala hůře. Filtráty vzorků č. 3, 4 a 5 byly čiré a průhledné. Filtráty vzorků č. 6 

a 7 byly průhledné, ale nahnědlé, patrně přebytkem nedosrážených iontů Fe
3+

. Poté byl 

pokus s nejmenšími násobky dávek, tj. 0,1; 0,15 a 0,2, zopakován. I přes dodržení postupu 

i dávek činidel byl filtrovatelný pouze vzorek s 0,2násobkem základní dávky.  

Na základě předchozích výsledků bylo také vyzkoušeno dávkování polovičních 

dávek 10% suspenze hydroxidu vápenatého, poté byl nadávkován chlorid železitý. Jelikož 

naměřené pH bylo příliš nízké, pohybovalo se kolem 2,5, nedošlo během míchání 

k vyvločkování a vzorky nebyly filtrovatelné.  

Pro ověření rozptylu pH vzorků po koagulaci fugátu bylo zkoušeno dávkování 

odlišných dávek suspenze vápenného mléka při 0,2násobku základní dávky iontů Fe
3+

. 

Z výsledků uvedených v Tab. 7 je zřejmé, že pH při použití stejných dávek suspenze 

vápenného mléka po koagulaci dosti kolísalo. Dokonce i při použití vyšší dávky 

vápenného mléka bylo výsledné pH suspenze po koagulaci nižší než při použití nižší dávky 

hydroxidu. Toto kolísání pH (tj. experimentální chyba) bylo zřejmě způsobeno částečnou 

nehomogenitou použité suspenze hydroxidu vápenatého i silně znečištěného vzorku fugátu. 

Zároveň bylo pozorováno, že s rostoucí dávkou vápenného mléka rostla naměřená hodnota 

CHSKCr filtrátu.  



Petra Vidlářová: Testování koagulačních činidel při separaci tuhé fáze v odpadním produktu z AD 

 

2013  21 

 

Tab. 7: Kolísání pH vzorku po koagulaci 

0,2násobek ZD  
661,1 mg/l Fe

3+ 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

10% 

Ca(OH)2 

[ml] 

1,0 
5,69 152,75 

4,96 220,15 

1,7 
4,71 237,70 

4,19 325,20 

1,9 
7,99 454,90 

6,22 437,00 

 Ředění fugátu 1 : 4  

V celkovém objemu 1 l bylo ke 200 ml fugátu přidáno 800 ml destilované vody. 

Naměřené hodnoty pH a CHSKCr jsou uvedeny v Tab. 8. Vzorek č. 1 byl filtrovatelný, ale 

filtrace trvala dvojnásobnou dobu než filtrace ostatních vzorků. Filtrát byl nažloutlé barvy. 

Vzorky č. 2 – 6 byly velmi dobře filtrovatelné. Filtrace trvala asi 20 minut a filtrát byl 

průhledný, u vyšších dávek nažloutlý.  

Tab. 8: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 1 : 4, použití hydroxidu vápenatého a chloridu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% FeCl3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 1,0 0,1 1,6 66,1 7,26 237,57 

2 2,0 0,2 3,2 132,2 6,35 379,11 

3 2,9 0,3 4,8 198,4 6,20 352,21 

4 4,1 0,4 6,4 264,5 5,70 960,61 

5 5,7 0,6 9,6 396,7 5,99 1 204,70 

6 9,5 0,8 12,8 528,9 7,30 1 515,70 

 Ředění fugátu 1 : 1  

Při ředění 1 : 1 bylo k 500 ml fugátu přidáváno 500 ml destilované vody. I přesto, 

že byla vyvíjena snaha o maximální homogenizaci činidel a fugátu, nebylo dosaženo 

srovnatelného pH vzorků po ukončení koagulace. Při dávkování činidel ani při míchání 

vzorků na magnetickém míchadle nedochází ke vzniku pěny. Filtrace vzorků č. 2 - 6 si 

vyžádala minimálně 45 minut a naměřené hodnoty CHSKCr filtrátu nabývaly hodnot 
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vyšších než 1 500 mg/l (viz Tab. 9). Vzorek č. 1 s 0,1násobkem DZ iontů Fe
3+

 nebyl téměř 

vůbec filtrovatelný (viz Obr. 4).  

Tab. 9: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 1 : 1, použití hydroxidu vápenatého a chloridu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% FeCl3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 2,5 0,1 4 165,3 7,31 - 

2 3,0 0,2 8 330,6 5,28 1 558,8 

3 6,4 0,3 12 495,9 5,50 1 949,8 

4 9,2 0,4 16 661,2 4,81 1 755,0 

5 21,3 0,6 24 991,7 6,38 2 976,0 

6 22,8 0,8 32 1 322,3 5,10 3 212,0 

 

Obr. 4: Filtrát vzorku č. 1 po 45 minutách filtrace 

 Neředěný fugát 

Přidávání koagulačního činidla chloridu železitého (20% roztok) ke vzorku 

neředěného fugátu bylo testováno pro násobky základní dávky 0,1; 0,2 a 0,3.  

Tab. 10: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr v neředěném fugátu po použití hydroxidu vápenatého a chloridu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% FeCl3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 1 0,1 8 330,6 6,28 - 

2 4 0,2 16 661,2 5,71 2 150 

3 9 0,3 24 1 322,3 4,97 3 500 
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Po přidání činidel vznikla u vzorku č. 1 pěna, která byla nestabilní. Vzorek č. 1 

nebyl prakticky filtrovatelný. U vzorků č. 2 a 3 vznikla velmi hustá pěna téměř 

dvojnásobného objemu a černé barvy, která byla velmi stabilní a těžko „rozmíchatelná“ na 

magnetickém míchadle. Pro zajištění homogenity bylo nutno celý objem suspenze 

rozmíchat tyčinkou. Vzorky č. 2 a 3 byly filtrovatelné, avšak filtrace trvala déle než 1 

hodinu. Filtrační koláč zadržoval značný objem vody, z původního objemu 100 ml 

filtrované suspenze bylo získáno jen cca 50 ml filtrátu.  

 Optimální ředění 19 : 1 

Ke 100 ml vzorku fugátu, tj. k 19 dílům fugátu a 1 dílu destilované vody, bylo 

celkem přidáno 6 ml 10% suspenze Ca(OH)2 a 15,2 ml 20% roztoku FeCl3. To znamená, 

že celkový objem před filtrací činil cca 121 ml, 21 % tohoto objemu tvoří voda, kterou byl 

vzorek fugátu naředěn a která byla ke vzorku přidána ve formě činidel.  

Po přidání činidel ke vzorku vznikla při míchání na magnetickém míchadle asi 

1 cm vysoká vrstva husté pěny, kterou bylo nutné rozmíchat tyčinkou. Mícháním došlo 

k lepší homogenizaci činidel, ale pěnu se rozmíchat nepodařilo.  

Tab. 11: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 19 : 1, použití hydroxidu vápenatého a 

chloridu železitého v množství odpovídajícímu 0,2násobku ZD 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% FeCl3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 6 0,2 15,2 628,0 4,8 246,98 

Vzorek byl ponechán ½ hodiny sedimentovat, a bylo sledováno, jak při sedimentaci 

dochází k oddělování 3 vrstev - usazených makrovloček, vyčeřené vody a vrstvy pěny. 

Vzorek po půl hodině sedimentace můžeme vidět na Obr. 5.  
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Obr. 5: Vzorek po ½ hodině sedimentace - koagulant FeCl3 

Poté byl vzorek 1 hodinu filtrován. Během této doby bylo přefiltrováno asi 70 ml 

filtrátu a 45 g hmoty bylo zachyceno na filtru. Filtrát můžeme vidět na Obr. 6, je průhledný 

a čirý.  

 

Obr. 6: Filtrát po 1 hodině filtrace - koagulant FeCl3 

Na Obr. 7 můžeme vidět vzorek filtračního koláče. Oproti vzorku po použití síranu 

železitého byl tento vzorek hmoty na pohled mnohem vodnatější, což také potvrdil rozbor 

provedený akreditovanou laboratoří.  
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Obr. 7: Filtrační koláč - koagulant FeCl3 

Při opakovaném dávkování stejných objemů činidel hydroxidu vápenatého (10% 

suspenze) a chloridu železitého (20% roztok) ke vzorkům ředěného fugátu o objemu 

100 ml naměřené hodnoty pH u jednotlivých vzorků kolísaly, a to i přes dodržení stejného 

postupu. Hodnoty pH suspenze jsou uvedeny v Tab. 12. I přes výkyvy naměřených hodnot 

byly všechny vzorky filtrovatelné. Kolísání pH je zřejmě způsobeno velkým znečištěním 

vstupního vzorku fugátu a také nestejnorodostí suspenze vápenného mléka jako v případě 

kolísání pH při testování chloridu železitého na 10krát ředěný fugát.  

Tab. 12: Naměřené hodnoty pH při použití stejných dávek činidel 

Vzorek  1 2 3 4 5 6 7 8 

pH suspenze 5,62 5,61 5,86 3,3 4,8 5,03 5,7 3,71 

Následně byly produkty separace – filtrát a filtrační koláč - odeslány k podrobné chemické 

analýze do akreditované laboratoře Laboratoř MORAVA s.r.o., protokoly o zkoušce 

s výsledky chemického rozboru jsou k nahlédnutí v přílohách, viz Příloha 5 a Příloha 6.  

3.5. Testování síranu železitého  

Testování koagulačního činidla síranu železitého - Fe2(SO4)3 (ve formě 

20% roztoku) bylo taktéž prováděno pro ředěný fugát v poměru 1 : 9. Při jeho aplikaci byla 

většina vzorků filtrovatelná a měřené koncentrace CHSKCr filtrátu byly v porovnání se 

vstupní koncentrací CHSKCr nízké, jak je zřejmé z hodnot v Tab. 13. A to i přesto, že za 
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použití vyšších násobků ZD nebylo dosaženo pH nad hodnotu pH = 4,5. Při použití síranu 

železitého v kombinaci s hydroxidem vápenatým byly lépe filtrovatelné i vzorky, ve 

kterých byly použity nižší násobky základní dávky iontů Fe
3+

. Proto již v dalším testování 

síranu železitého bez přídavku vápenného mléka nebylo pokračováno. Výsledky 

související s testováním síranu železitého v kombinaci s hydroxidem vápenatým jsou 

uvedeny v následující kapitole.  

Tab. 13: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr po použití síranu železitého 

Vzorek 
Násobek 

DZ 

20% 

roztok 

Fe2(SO4)3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 
pH 

CHSKCr 

filtrátu [mg/l] 

1 0,05 0,4 17,6 7,68 - 

2 0,1 0,8 35,2 7,32 - 

3 0,15 1,2 52,8 6,69 - 

4 0,2 1,6 70,4 4,57 - 

5 0,3 2,4 105,6 4,37 244 

6 0,4 3,2 140,8 3,04 256 

7 0,6 4,8 211,2 2,70 228 

8 0,8 6,4 281,6 2,54 311 

9 1,0 8,0 352,0 2,45 297 

10 1,2 9,6 422,4 2,46 305 

Vzorky 1 a 2 nebyly téměř vůbec filtrovatelné a nebyly v nich pozorovatelné téměř 

žádné vytvořené shluky. Dávka koagulantu byla nejspíše příliš nízká. Vzorky 3 a 4 byly 

filtrovatelné velmi obtížně. Vyšší dávky koagulantu byly již velmi snadno filtrovatelné 

(viz Obr. 8), filtrace trvala cca 20 minut. U vzorků 5 a 6 byl výsledný filtrát čirý a 

průhledný. U vyšších dávek koagulantu, tj. u vzorků 7 – 10, byly filtráty sice průhledné, 

ale zabarvené. Intenzita zabarvení byla větší s rostoucí dávkou koagulačního činidla, 

zabarvení je tedy zřejmě způsobeno nadměrnou dávkou koagulantu a nízkým pH 

v průběhu koagulace, díky kterému nedošlo k dostatečnému vysrážení iontů Fe
3+

.  
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Obr. 8: Vzorky filtrátu – zleva vzorek č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 

3.6. Testování síranu železitého v kombinaci 

s hydroxidem vápenatým 

 Ředění fugátu 1 : 9  

V Tab. 14 můžeme vidět naměřené hodnoty ukazatelů v 10 krát ředěném fugátu po 

použití 20% roztoku síranu železitého v kombinaci s hydroxidem vápenatým ve formě 

10% suspenze. Z této tabulky je po porovnání s Tab. 13 zřejmé, že po použití hydroxidu 

vápenatého pro předúpravu pH vzorků, byly filtrovatelné i nižší násobky ZD (viz vzorek 

č. 2). Zároveň bylo dosaženo nižších koncentrací CHSKCr filtrátu ostatních vzorků, tj. 

vzorků č. 3 – 6. Ani při použití hydroxidu vápenatého však nebyl filtrovatelný vzorek č. 1 

s 0,1násobkem ZD koagulačního činidla, i přesto že došlo k vytvoření okem 

pozorovatelných shluků. 

Tab. 14: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 1 : 9, použití hydroxidu vápenatého a síranu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% 

Fe2(SO4)3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 0,5 0,1 0,8 35,2 6,75 - 

2 0,5 0,2 1,6 70,4 5,55 136,88 

3 1,0 0,3 2,4 105,6 5,73 139,82 

4 1,8 0,4 3,2 140,8 5,19 162,06 

5 3,0 0,6 4,8 211,2 4,91 145,51 

6 4,2 0,8 6,4 281,6 4,99 133,44 
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 Ředění fugátu 1 : 4  

Při testování násobků základní dávky síranu železitého (20% roztok) na vzorky 

5krát ředěného fugátu byly po koagulaci a odsazení všechny vzorky filtrovatelné, a to 

včetně vzorku č. 1 s 0,1násobkem ZD. U vzorků č. 5 a 6 bylo nejdříve vyzkoušeno použití 

nižší dávky vápenného mléka, tj. 4,9 ml pro 0,6násobek ZD a 7,2 ml pro 0,8násobek ZD, 

ale výsledné pH suspenze se pohybovalo kolem 3,0. Nedošlo tedy k úplnému vysrážení 

makrovloček a filtrace probíhala velmi obtížně. Také filtrát byl nažloutlý a nebyl 

transparentní. Při zvýšení dávky vápenného mléka (viz Tab. 15) bylo dosaženo pH nad 5,0 

a došlo k vytvoření okem pozorovatelných vloček, které po odstavení z míchadla ihned 

sedimentovaly. Filtrát byl čirý stejně jako filtrát vzorků č. 2, 3 a 4.  

Tab. 15: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 1 : 4, použití hydroxidu vápenatého a síranu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% 

Fe2(SO4)3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 1,0 0,1 1,6 70,4 7,33 416,86 

2 1,5 0,2 3,2 140,8 6,29 288,08 

3 3,0 0,3 4,8 211,2 6,10 408,93 

4 4,3 0,4 6,4 281,6 5,33 269,81 

5 6,0 0,6 9,6 422,4 5,28 239,12 

6 8,0 0,8 12,8 563,2 5,60 281,01 

 Ředění fugátu 1 : 1  

Při ředění fugátu 1 : 1 za použití 10% suspenze vápenného mléka a následně síranu 

železitého ve formě 20% roztoku vzniká hustá černá či hnědá pěna (podle velikostí dávky 

koagulantu), která je špatně „rozmíchatelná“ na magnetickém míchadle a je také velmi 

těžké rozmíchat pěnu tyčinkou.  
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Obr. 9: Vzorek č. 4 po koagulaci síranem železitým a 10 min. sedimentace 

Při usazování vznikají tři fáze, které se od sebe samovolně oddělují – usazený kal, 

vyčeřená voda a pěna, jak můžeme pozorovat na Obr. 9.  

Tab. 16: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 1 : 1, použití hydroxidu vápenatého a síranu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% 

Fe2(SO4)3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 0,7 0,1 4 176,0 6,01 - 

2 6,8 0,2 8 352,0 6,20 1 387,12 

3 10,0 0,3 12 528,0 5,98 1 197,15 

4 12,0 0,4 16 704,0 5,49 852,52 

5 17,0 0,6 24 1056,0 4,89 647,88 

6 22,6 0,8 32 1408,0 4,72 608,92 

Jak můžeme pozorovat z Tab. 16, naměřené hodnoty CHSKCr filtrátu klesají 

s rostoucí dávkou koagulačního činidla. Vzorek č. 1 nebyl filtrovatelný. Filtráty vzorků 

č. 2 – 6 byly průhledné a bezbarvé.  
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 Neředěný fugát 

Tab. 17: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr v neředěném fugátu, použití hydroxidu vápenatého a síranu 

železitého 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% 

Fe2(SO4)3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 1,0 0,1 8 352,0 6,20 - 

2 8,0 0,2 16 704,0 5,06 693,0 

3 16,5 0,3 24 1 408,0 4,82 428,2 

Vzorky neředěného fugátu po koagulaci č. 2 a 3 byly stejně jako vzorky neředěného 

fugátu při použití chloridu železitého špatně filtrovatelné z důvodu vytvoření černé husté 

pěny (viz Obr. 10), která tvořila ⅔ objemu, celkový objem po koagulaci se ztrojnásobil, a 

tak při filtraci bylo dosaženo jen malého objemu filtrátu (cca 40 ml), ač filtrát vykazoval 

(viz Tab. 17) nízké hodnoty CHSKCr oproti naměřeným vstupním hodnotám vzorku. 

Jelikož pěna byla velmi stabilní a těžko „rozmíchatelná“, ulpěla v ní velká část 

koagulačního činidla. Vzorek č. 1 po použití 0,1násobku ZD koagulačního činidla nebyl 

filtrovatelný.  

 

Obr. 10: Vzorek č. 2 bezprostředně po koagulaci síranem železitým (20% roztok) v kombinaci s 10% suspenzí 

hydroxidu vápenatého  
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  Optimální ředění 19 : 1 

Ke 100 ml vzorku naředěného fugátu v poměru 19 dílů fugátu ku 1 dílu destilované 

vody bylo celkem přidáno 8 ml 10% suspenze Ca(OH)2 a 15,2 ml 20% roztoku Fe2(SO4)3. 

To znamená, že celkový objem suspenze před filtrací činil cca 125 ml, 24 % tohoto objemu 

tvoří voda, kterou byl vzorek fugátu naředěn a která byla ke vzorku přidána ve formě 

činidel.  

Po přidání činidel a rychlém míchání na magnetickém míchadle vznikla hustá 

hnědá pěna, kterou bylo nutné rozmíchat tyčinkou, aby došlo k dobré homogenizaci činidel 

se vzorkem. Při pomalém míchání v další fázi docházelo k postupnému opadání pěny až do 

jejího úplného rozpadu. Následovala sedimentace, během které došlo k oddělení vyčeřené 

vody od makrovloček vytvořených během procesu pomalého míchání. Na Obr. 11 můžeme 

vidět vzorek fugátu po 30 minutách sedimentace, na kterém lze pozorovat odsazené vrstvy 

a zbytky rozmíchané pěny.  

 

Obr. 11: Vzorek fugátu po 30 minutách usazování – koagulant Fe2(SO4)3 

V průběhu filtrace bylo za 1 hodinu přefiltrováno asi 80 ml filtrátu, který je 

průhledný až lehce nažloutlý (viz Obr. 12). A na filtru bylo zachyceno 32,15 g hmoty (viz 

Obr. 13).  
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Obr. 12: Filtrát po 1 hodině filtrace – koagulant Fe2(SO4)3 

 

 

Obr. 13: Filtrační koláč – koagulant Fe2(SO4)3 

Naměřené hodnoty pH suspenze po koagulaci a hodnoty CHSKCr naměřené ve 

filtrátu jsou uvedeny v Tab. 18.  
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Tab. 18: Naměřené hodnoty pH a CHSKCr ve fugátu ředěném 19 : 1 po použití hydroxidu vápenatého a 

síranu železitého v množství odpovídajícímu 0,2násobku ZD 

Vzorek 

č. 

10% 

Ca(OH)2 

[ml/100ml] 

Násobek 

DZ 

20% 

Fe2(SO4)3 

[ml/100ml] 

Fe
3+

 

[mg/100ml] 

pH 

suspenze 

CHSKCr 

filtrát 

[mg/l] 

1 8 0,2 15,2 668,8 5,82 133,1 

Produkty separace – filtrát a filtrační koláč – byly stejně jako vzorky po použití 

20%  roztoku chloridu železitého v kombinaci s 10% suspenzí hydroxidu vápenatého 

odeslány k podrobné chemické analýze do akreditované laboratoře Laboratoř 

MORAVA s.r.o. Protokoly o zkoušce s výsledky chemického rozboru jsou k nahlédnutí 

v přílohách, viz Příloha 7 a Příloha 8.  

3.7. Digestát 

Testování koagulačních činidel bylo také prováděno ve všech výše uvedených 

ředěních i s digestátem, a to za použití 20% roztoků koagulantů v kombinaci s hydroxidem 

vápenatým ve formě 10% suspenze.  

Zajímavým poznatkem je, že vzorky digestátu byly po koagulaci filtrovatelné za 

použití stejných objemů koagulačních činidel jako při testování fugátu a to i přesto, že má 

neředěný digestát vyšší koncentraci CHSKCr než neředěný fugát, tj. 30 000 mg/l oproti 

25 800 mg/l (viz Tab. 3). Dávky suspenze hydroxidu vápenatého byly přizpůsobeny tak, 

aby bylo dosaženo pH suspenze nad 4,5.  

Nejvýznamnější rozdíl se vyskytl při testování digestátu, ředěného v poměru 1 : 1 a 

digestátu neředěného, kdy docházelo k tvorbě velmi husté černé pěny, která nebyla 

homogenizovatelná (její objem narůstal ihned po přidání činidel). V pěně docházelo k 

viditelnému zachycení hrubých nečistot. Na rozdíl od vzorků neředěného fugátu byly 

vzorky digestátu paradoxně dobře filtrovatelné i přes vytvoření této husté pěny. Tento 

poznatek platil pro obě použitá koagulační činidla.  

V  Tab. 19 jsou pro srovnání uvedeny hodnoty naměřené ve vzorcích neředěného 

fugátu a digestátu při použití jednotlivých koagulačních činidel.  
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Tab. 19: Srovnání hodnot naměřených ve vzorcích fugátu a digestátu 

Neředěný 

vzorek 

Digestát Fugát 

20% Fe2(SO4)3 20% FeCl3 20% Fe2(SO4)3 20% FeCl3 

Dávka 10% 

Ca(OH)2 [ml] 
8,0 5,5 8,0 4,0 

Dávka 

činidla [ml] 
16 16 16 16 

pH 4,56 5,27 5,06 5,71 

CHSKCr 

[mg/l] 
526 1 777 693 2 150 

Z tabulky můžeme usoudit, že úroveň vyčištění obou vzorků je co do parametru 

CHSKCr srovnatelná. Testování vlivu koagulačních činidel na „surový“ vstupní digestát 

však nebylo hlavní náplní této bakalářské práce, proto jsou zde uvedené výsledky určeny 

jen pro srovnání.  

4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LABORATORNÍHO 

TESTOVÁNÍ ČINIDEL 

Na základě výsledků uvedených ve 3. kapitole, lze shrnout, že doporučenou dávkou 

koagulačních kationtů Fe
3+

, při které jsou vzorky fugátu i digestátu ve všech ředěních 

relativně dobře filtrovatelné, je dávka odpovídající 0,2násobku základní dávky, a to pro 

obě použité reagencie - chlorid i síran železitý. Zároveň bylo zjištěno, že pro dobrou 

homogenizaci koagulačních činidel a fugátu, a tedy dobrý průběh koagulace, je nutné 

přidání určitého objemu ředící vody. Při testování činidel v neředěném fugátu a digestátu 

nedocházelo k dobré homogenizaci činidel se vzorkem, protože výsledná suspenze byla 

příliš hustá. Z tohoto důvodu byla postupně odzkoušena různá ředění fugátu destilovanou 

vodou. Za minimální a nezbytně nutný objem přídavné vody pro dobrou homogenizaci 

činidel se vzorkem fugátu lze považovat přídavek 50 ml destilované vody k 950 ml fugátu, 

tedy ředění v poměru 19 : 1.  

Vybrané vzorky ze separace (tj. filtrace) fugátu po koagulaci byly zaslány k analýze 

do akreditované laboratoře Laboratoř MORAVA s.r.o. K podrobné chemické analýze byl 

odeslán jak filtrát, tak také organická hmota, která zůstala po filtraci zachycena na 

filtračním papíře (filtrační koláč). K analýze bylo celkem vyrobeno a odesláno po 1 litru 
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vzorku filtrátu a 100 ml organické hmoty zachycené na filtru, a to pro obě koagulační 

činidla. 

Protokoly o zkouškách s výsledky chemického rozboru vyhotovené akreditovanou 

laboratoří Laboratoř MORAVA s.r.o. jsou k dispozici v přílohách, jak již bylo uvedeno 

v předešlé kapitole.  

Z  výsledků chemického rozboru filtrátu uvedeného v Protokolu o zkoušce 

č. 3521/13 (viz Příloha 5 - použití 10% suspenze hydroxidu vápenatého a 20% roztoku 

chloridu železitého, optimální ředění fugátu) je zřejmé, že filtrát nevyhovuje normě 

ČSN 75 7143 (Jakost vody pro závlahu), a tedy jej nelze použít jako vodu pro závlahy. 

Pouze stanovená hodnota pH filtrátu odpovídá rozmezí přípustných hodnot uvedených 

v této normě. Povolený obsah celkového železa je v tomto vzorku filtrátu překročen téměř 

čtyřikrát. Řešením může být zvýšení pH pro koagulaci až do hodnoty 8,5, která je normou 

povolena. Dále je patrné značné zasolení vzorku filtrátu dané hodnotou konduktivity, která 

reflektuje obsah RL. Koncentrace chloridů je v tomto vzorku překročena téměř 32krát. Ve 

výše zmíněné normě není limitováno jak BSK5, tak CHSKCr, obsah amoniakálního a 

celkového dusíku, vápníku, fosforu ani TOC. Přesto byl stanoven poměr BSK5 : CHSKCr, 

který odpovídá hodnotě BSK5 : CHSKCr = 0,062, z čehož vyplývá, že organické látky, 

obsažené v daném filtrátu, jsou biologicky těžce rozložitelné.  

Z hodnot chemických ukazatelů uvedených v Protokolu o zkoušce č. 3523/13 (viz 

Příloha 7 - použití 10% suspenze hydroxidu vápenatého a 20% roztoku síranu železitého, 

optimální ředění fugátu) je patrné, že normě ČSN 75 7143 (Jakost vody pro závlahu) 

vyhovuje pouze obsah celkového železa a pH. NPH obsahu celkového železa je 10 mg.l
-1

, 

rozmezí pH = 5,0 – 8,5 [37]. Naměřená konduktivita vypovídá o tom, že voda je velmi 

zasolená, jak také dokládá obsah síranových iontů. NPH síranů je v tomto vzorku filtrátu 

překročena téměř 33krát. Stejně jako v předchozím vzorku filtrátu je většina organických 

látek ve formě těžce biologicky rozložitelné. Tudíž ani tento postup koagulace s užitím 

síranu železitého nezajišťuje filtrátu jako vody závlahové.  

Výsledky chemického rozboru filtračního koláče uvedených v Protokolu o 

zkoušce č. 3522/13 (viz Příloha 6 - použití hydroxidu vápenatého ve formě 10% suspenze 

a 20% roztoku chloridu železitého, optimální ředění fugátu) dokládají, že na filtru 

zachycenou organickou hmotu je možno podle platné legislativy považovat za organické 
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hnojivo typové – typ 18.1. e), protože stejně jako digestát splňuje podmínku obsahu 

spalitelných látek nad 25 % a obsahu celkového dusíku nad 0,6 %, pokud zároveň 

nedochází k překročení limitních hodnot uvedených v Tab. 2.  

Výsledky rozboru vzorku organické hmoty z filtračního koláče, které uvádí 

Protokol o zkoušce č. 3524/13 (viz Příloha 8 – použití hydroxidu vápenatého ve formě 

10% suspenze a 20% roztoku chloridu železitého, optimální ředění fugátu) prokazují obsah 

30,5 % spalitelných látek a 1,65 % celkového dusíku v sušině.  

Po srovnání výsledků obou výše uvedených protokolů lze konstatovat, že ve vzorku 

filtračního koláče po koagulaci síranem železitým byl oproti koagulaci chloridem 

železitým naměřen nižší obsah celkového železa a naopak vyšší obsah vápníku.  

Na základě informací poskytnutých pracovníky Farmy Stonava bylo potvrzeno, že 

obsah dusíku, fosforu, vápníku a železa je v hnojivě pro zemědělce za účelem hnojení 

obecně přínosný. Problémový může být vyšší obsah železa, které není ve formě Fe
3+

 iontů 

pro rostliny dobře přijatelné a musí být většinou redukováno na formu iontů Fe
2+

. 

Přípustná koncentrace závisí na velikosti dávky na hektar za rok.  

Jak bylo dále zjištěno od pracovníků farmy, obsah chloridů v hnojivech vede při 

jejich aplikaci na pole k okyselování půd, proto je pro použití v zemědělství vhodnější 

organický materiál s obsahem síranů, které se běžně vyskytují např. v hnojivech 

používaných pro pěstování řepky olejné.  
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5. DISKUZE A ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce je příspěvkem k výzkumu možností úpravy odpadů, 

vznikajících při procesu anaerobní digesce (digestátů), pro které se v současné době 

nachází jen velmi málo způsobů využití. Nejrozšířenějším způsobem uplatnění je aplikace 

digestátu na zemědělskou půdu jako hnojiva. Ostatní potenciální druhy nakládání s tímto 

odpadem se již neobejdou bez určitého typu úpravy - tzv. separace (nejběžnějším typem je 

odvodnění odstředěním). Ani přesto však výsledné produkty této separace - fugát a separát 

-  nenachází mnoho uplatnění. Tekutá frakce (fugát) se uplatňuje jako kapalné hnojivo, 

může být znovu použita jako náplň do fermentoru nebo je považována za odpadní vodu. 

Tuhá fáze (separát) je využívána jako hnojivo, materiál pro kompostování, kompozitní 

materiál, materiál k výrobě biopaliv a k přímému spalování. V některých případech je 

separát skládkován.  

Téma bakalářské práce je konkrétně zaměřeno na výzkum úpravy digestátu z  

bioplynové stanice Farma Stonava, která poskytla potřebné vzorky. 

Bakalářská práce byla primárně zaměřena na experimentální činnost, a to na 

posouzení možností účinnější separace tuhé fáze z předmětného vzorku odpadu pomocí 

koagulačních činidel - konkrétně na účinnější vyčištění kapalné části digestátu po jeho 

odstředění. Cílem práce byl výběr vhodné kombinace koagulačních činidel (testovaná 

činidla - chlorid a síran železitý, hydroxid vápenatý), návrh optimálních dávek a jejich 

laboratorní ověření.  

Vzorky s vybranými dávkami koagulačního činidla byly po koagulaci a sedimentaci 

filtrovány. Produkty filtrace byly následně odeslány k chemickému rozboru, který byl 

proveden akreditovanou laboratoří. Poté byly vyhodnoceny výsledky s ohledem 

na možnosti použití produktů filtrace – filtrátu a filtračního koláče.  

Z výsledků chemického rozboru vyplývá, že při dodržení testovaného postupu 

filtrát nevyhovuje ČSN 75 7143 (Jakost vody pro závlahu), což bylo očekáváno, neboť 

byly používány pouze jednoduché technologické procesy - koagulace s následnou filtrací 

přes filtrační papír. Pro obě dvě koagulační činidla tedy platí, že je nutné filtrát dále čistit. 

Nejvýznamnějším ukazatelem je vysoká koncentrace chloridů, resp. síranů ve vzorcích, 

které téměř 35krát překračují NPH. Pro jejich odstranění by bylo nutné použít ekonomicky 

a energeticky náročných procesů jako jsou membránové procesy - reversní osmóza, 
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elektrodialýza, destilace (odparka) a krystalizace. Norma také uvádí NPH pro obsah 

celkového železa, která je ve vzorku filtrátu po použití chloridu železitého překročena. 

Řešením může být účinnější vysrážení železitých iontů zvýšením pH až do hodnoty 

pH = 8,5, kterou příslušná norma uvádí jako limitní.  

Vzorky filtračního koláče obsahovaly malý podíl sušiny (pod 11 %), což je 

důsledkem zvolené metody separace koagulační sraženiny gravitační filtrací. Sraženina 

byla filtrována přes filtrační papír KA-4 (střední rychlost) za atmosférického tlaku, vzorek 

byl filtrován pouze po dobu 1 hodiny. V případě, že by bylo k separaci použito tlakové 

filtrace (např. na kalolisu), navíc s předřazenou flokulací, dá se předpokládat násobné 

zvýšení obsahu sušiny, pravděpodobně až dosažení tzv. rypného stavu s obsahem sušiny 

nad 60 %.  

Ve filtračním koláči byly stanoveny vysoké koncentrace chloridů, resp. síranů a 

iontů železa, které mohly být do „vločkového mraku“ přisráženy (koprecipitovány). Obsah 

volných chloridů, síranů a iontů železa by mohl být podstatně snížen promýváním 

sraženiny na filtru. I přes vyšší obsah železa ve vzorku filtračního koláče by bylo možné 

zvážit možnost použití této organické hmoty ke kompostování, popř. jako organického 

hnojiva, jelikož železo patří mezi biogenní prvky.  

Z výše uvedených důvodů bude návazná výzkumná práce zaměřena na testování 

použití koagulačních a flokulačních činidel pro účinnější oddělení tuhé fáze digestátu od 

fáze kapalné a na další optimalizaci vlastností filtrátu po jeho koagulaci (zejména promytí 

a následnou účinnější filtraci). Rovněž budou testovány jiné způsoby separace tuhé fáze za 

účelem zvýšení podílu sušiny ve filtračním koláči, např. tlakovou filtrací na kalolisu či 

použitím vývěvy.  

Hlavním přínosem této bakalářské práce je zejména zjištění, že je možné použitím 

koagulačních činidel separovat tuhu fázi z odpadního produktu z anaerobní digesce. Dále 

je přínosem zjištění nejnižší funkční dávka koagulačního činidla, která odpovídá 

0,2násobku základní dávky a také ověření nutnosti přidávat určité množství ředící vody, 

které však tvoří pouze cca 20 %. Dalším přínosem této bakalářské práce je zjištění, že 

použitím nalezeného reagenčního režimu koagulace a následné filtrace lze upravit 

odstředěný kapalný podíl digestátu na polotuhou složku, vhodnou pro kompostování nebo 

hnojení.  
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10. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Technologická návodka - Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) modifikovaná 

semimikrometoda 

VŠB, HGF, 546 
TECHNOLOGICKÁ 

NÁVODKA 

číslo návodky: 35 

Druh analýzy: Povrchové, pitné a odpadní vody. 

Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHCKCr) 

modifikovaná semimikrometoda 

Datum aktualizace: 13. 3. 2012 

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 340, 445 

nebo 600 nm dle rozsahu křivky. 

Přístroje a pomůcky: 

Thermoreaktor TR 300 MERCK 

Spektrofotometr Aquamate 

Kruhové kyvety 

Stojánek na kyvety 

Činidla: 

roztok A na st. CHSK, stejný pro všechny 3 rozsahy, MERCK 

roztok B na st. CHSK, rozsah 4-40 mg.l-1 MERCK, 2,85 ml 

roztok B na st. CHSK, rozsah 10-150 mg.l-1 MERCK, 2,85 ml 

roztok B na st. CHSK, rozsah 100-1500mg.l-1 MERCK, 2,3 ml 
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Do prázdné kruhové kyvety odpipetujeme 0,3 ml roztoku A a výše uvedené 

množství roztoku B pro námi požadovaný rozsah. Opatrně promícháme (pozor, obsah se 

zahřívá!). 

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

Postup: 

 Zapnout termoreaktor a 20 minut předehřívat při teplotě 148 °C. 

 Do kyvet s obsahem roztoků A i B dle požadovaného rozsahu přidat 3,0 ml vzorku 

nebo naředěného vzorku. 

 Současně se vzorky stanovíme i slepý pokus s destilovanou vodou. 

 Kyvety vložit do termoreaktoru a zahřívat 2 hodiny při teplotě 148 °C. 

 Vyjmout kyvety a nechat chladit ve stojanu 20 minut. 

 Po dokonalém vychladnutí obsah kyvet promíchat, případně nechat usadit, a měřit na 

spektrofotometru Aquamate za použití nástavce pro kruhové kyvety. 

 Metodu zvolíme podle použité koncentrace roztoků:  

4-40 mg.l
-1

   14560P16.FXD 340 nm 

10-150 mg.l
-1

   14540P16.FXD 445 nm 

100-1500 mg.l
-1

  14541P16.FXD 605 nm  

Výpočet: 

Výsledky odečteme na spektrofotometru přímo v mg.l-1.  
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Příloha 2: Protokol o zkoušce č. 9414/12 (Výsledky rozboru vzorku digestátu) 
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Příloha 3: Protokol o zkoušce č. 9415/12 (Výsledky rozboru vzorku fugátu) 
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Příloha 4: Protokol o zkoušce č. 9416/12 (Výsledky rozboru vzorku separátu) 
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Příloha 5: Protokol o zkoušce č. 3521/13 (Výsledky rozboru filtrátu po použití FeCl3) 
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Příloha 6: Protokol o zkoušce č. 3522/13 (Výsledky rozboru vzorku filtračního koláče po použití FeCl3) 
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Příloha 7: Protokol o zkoušce č. 3523/13 (Výsledky rozboru vzorku filtrátu po použití Fe2(SO4)3) 
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Příloha 8: Protokol o zkoušce č. 3524/13 (Výsledky rozboru vzorku filtračního koláče po použití Fe2(SO4)3) 
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Příloha 9: Nejvýše přípustné hodnoty (NPH) vybraných ukazatelů jakosti vody pro závlahu 

dle ČSN 75 7143 [16] 

Ukazatel Jednotka 

Třída I Třída II Třída III 

Voda 

vhodná 

Voda podmíněně 

vhodná 

Voda 

nevhodná 

A. Fyzikální ukazatele 

1. Teplota vody (t) 
o
C 35 40 >40 

B. Chemické ukazatele 

2. Reakce vody (pH) - 5,0-8,5 4,5-9,0 <4,5 a >9 

3. Rozpuštěné látky 

(RL) 
mg.1

-l
 800 1200 >1200 

4. Chloridy (Cl
-
) mg.1

-l
 300 400 >400 

5. Sírany (SO4
2-

) mg.l
-1

 250 300 >300 

6. Hliník (Al) mg.1
-l
 10 20 >20 

7. Arsen (As) mg.1
-l
 0,05 0,10 >0,10 

8. Bor (B) mg.1
-l
 0,5 1,0 >1,0 

9. Kadmium (Cd) mg.1
-l
 0,01 0,02 >0,02 

10. Chrom veškerý (Cr) mg.l
-1

 0,2 0,5 >0,5 

11. Kobalt (Co) mg.l
-1

 0,5 1,0 >1,0 

12. Měď (Cu) mg.l
-1

 0,5 2,0 >2,0 

13. Mangan (Mn) mg.l
-1

 3 5 >5 

14. Molybden (Mo) mg.l
-1

 0,2 0,4 >0,4 

15. Nikl (Ni) mg.l
-1

 0,1 0,2 >0,2 

16. Olovo (Pb)  mg.l
-1

 0,05 0,10 >0,10 

17. Rtuť (Hg) mg.l
-1

 0,005 0,010 >0,010 

18. Selen (Se) mg.l
-1

 0,02 0,05 >0,05 

19. Vanad (V) mg.l
-1

 0,01 0,50 >0,50 

20. Zinek (Zn) mg.l
-1

 1 2 >2 

21. Železo (Fe) mg.l
-1

 10 100 >100 

22. Kyanidy (CN) mg.l
-1

 0,4 0,5 >0,5 

23. Tenzidy aniontové mg.l
-1

 2 4 >4 

24. Fenoly těkající s 

vodní parou 
mg.l

-1
 0,2 0,5 >0,5 

25. Nepolární 

extrahovatelné látky 
mg.l

-1
 0,1 0,3 >0,3 

26. Polychlorované 

bifenyly 
ng.l

-1
 50 100 >100 
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