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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na ověření moţnosti odvodňování digestátu a 

fugátu s pouţitím organických polymerních flokulantů a uplatnění produktů separace 

vzhledem k jejich sloţení. 

V teoretické části je prezentován princip a technologie bioplynových stanic v České 

republice, problematika vedlejšího produktu fermentačního procesu – digestátu, vlastnosti 

a pouţití polymerních organických flokulantů pro zvýšení účinnosti separace 

nerozpuštěných látek z vodnatých materiálů, porovnání dosavadních postupů separace 

nerozpuštěných respektive koloidních látek z digestátu a fugátu při pouţití anorganických 

a organických činidel.  

Praktická část se zabývá laboratorním testováním a výběrem účinných organických 

flokulantů k odvodnění vedlejších produktů anaerobní digesce z kofermentace statkových 

hnojiv a rostlinné biomasy – digestátu a fugátu. 

Klíčová slova: anaerobní digesce, bioplynová stanice, digestát, fugát, separát, flokulace, 

polymerní organický flokulant 

Summary 

This thesis is aimed on verification potentialities dehydrating  digestate and filtrate 

with the using organic polymer flokulant and applying products separation in view of the 

fact their structure.  

In the theoretically part is present the princip and technologies biogas station in the 

Czech republic, matters by-product fermentation proces – digestate, characteristic s and 

using organic polymer flokulant increasing efficiency separation suspend solid  from water 

material, comparison actual proceding separtation suspend solid  or more precisely 

colloidal substance from digestate and filtrate by using  anorganic and organic reagent. 

The practical part  deal with laboratory testing and choosing effective organic 

flokulant by dehydration  by-product anaerobic digestation from cofermentation farmstead 

fertilizer and plants biomas – digestate and filtrate. 

Key words: anaerobic digescion, biogas station, digestate, filtrate, separate, flocculation, 

organic polymer flocculant 
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Seznam pouţitých zkratek 

AD   Anaerobní digesce  

BPS  Bioplynová stanice  

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

POF  Polymerní organický flokulant 

Al  Hliník 

BSK5  Biochemická spotřeba kyslíku 

C  Uhlík 

Ca  Vápník  

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

Cl
-  

Chloridy 

Cu  Měď 

Fecelk  Ţelezo celkové 

K  Draslík 

Mg  Hořčík 

Mn  Mangan 

Na   Sodík 

Nc  Dusík celkový 

Ni   Nikl 

NL  Nerozpuštěné látky  

N-NH4  Dusík amoniakální  

Pb  Olovo   

Pcelk  Fosfor celkový 

pH  Kyselost, zásaditost soutavy 

RAS 550° C  Rozpuštěné anorganické soli 

RL 105° C  Rozpuštěné látky  

SO4
2-  

Sírany 

Zn  Zinek 
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1 Úvod 

Výroba bioplynu s vyuţitím technologie řízené anaerobní digesce v bioplynových 

stanicích je stále více vyuţívána. Hlavním cílem je výroba obnovitelné energie a 

zpracování biologicky rozloţitelných odpadů. Energetickým vyuţitím biomasy je také 

příznivě ovlivňována koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. K výrobě energie 

z obnovitelných zdrojů se Česká republika zavázala i jako členský stát Evropské unie a do 

roku 2020 by měl být její podíl 20 % z celkové spotřeby energie. Dalším důvodem je i 

zesilující tlak environmentální legislativy. Stávající počet bioplynových stanic je cca 500 a 

ve výhledu by mělo dojít k jeho dalšímu zvýšení. Největší podíl představují zemědělské 

bioplynové stanice s fermentací statkových ţivočišných odpadů a biomasy [1]. Společně se 

zvyšováním produkce bioplynu se současně zvyšuje i objem konečného vedlejšího 

produktu anaerobní digesce – digestátu případně fugátu – tekutého podílu po oddělení tuhé 

fáze z digestátu. Současný způsob nakládání s vedlejšími produkty zemědělských 

bioplynových stanic v České republice spočívá v jejich aplikaci v tekutém stavu na 

zemědělskou půdu. K dosavadnímu způsobu nakládání přispívá zejména legislativní 

zařazení digestátu jako organického hnojiva [2]. Tento předpoklad je v současné době 

rozporován a hledají se alternativní moţnosti, jak s oběma produkty nakládat za 

současného efektivního vyuţití ţivin ke zvýšení výnosu a zlepšení stavu půdy včetně 

ochrany vod. 

V teoretické části je prezentován princip a technologie bioplynových stanic v České 

republice, problematika vedlejšího produktu fermentačního procesu – digestátu, vlastnosti 

a pouţití polymerních organických flokulantů při zvýšení účinnosti separace 

nerozpuštěných látek z vodnatých materiálů, prezentace dosavadních technologických 

postupů vyuţití digestátu a fugátu včetně moţnosti odvodnění s pouţitím anorganických a 

organických flokulantů. 

Praktická část se zabývá laboratorním testováním a výběrem účinných organických 

flokulantů, jejich potenciálního pouţití k separaci nerozpuštěných látek z digestátu a fugátu 

včetně porovnání jejich účinnosti při odvodnění obou produktů anaerobní digesce. 



Naděžda Surovcová: Intenzifikace separace tuhé fáze z digestátu a fugátu použitím vybraných 
flokulantů  

2015  2 

 

2 Bioplynové technologie v podmínkách České republiky 

Bioplynová stanice (BPS) je technologické zařízení pro řízenou digesci organických 

látek [3]. Prioritním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který je vyuţíván jako zdroj 

energie, vedlejším produktem je digestát případně produkty jeho separace – separát a fugát. 

V České republice bylo v roce 2014 evidováno přibliţně 500 bioplynových stanic o 

celkovém výkonu 392,35 MW. Podíl bioplynu na celkové produkci elektrické energie z 

obnovitelných zdrojů je 22,1 %. Převáţnou část instalovaného výkonu tvoří zemědělské 

bioplynové stanice, které vyuţívají jako vstupní substrát cíleně pěstovanou biomasu. Z 

hlediska ekonomiky provozu je cíleně pěstovaná biomasa nejvýhodnější varianta, protoţe 

pro tyto stanice je garantována nejvyšší výkupní cena elektrické energie a současně se 

vzhledem ke kvalitě vstupních materiálů jedná o nejméně problémový provoz [4].  

2.1 Technologie bioplynových stanic 

Z celkového počtu BPS v České republice je jich 97 provozováno na čistírnách 

odpadních vod, 55 na skládkách odpadů, 11 v průmyslových podnicích, 7 komunálních; 

zbývající jsou vyuţívány jako zemědělské bioplynové stanice. Jednotlivé technologie BPS 

se navzájem odlišují specifickými podmínkami podle zpracovávaných substrátů a platné 

legislativy [4].   

2.1.1 Čistírny odpadních vod 

Na čistírnách odpadních vod jsou bioplynové stanice (vyhnívací komory) určeny ke 

stabilizaci čistírenských kalů vzniklých v procesu čištění odpadních vod; produktem je 

stabilizovaný kal a bioplyn. Na větších ČOV je vyuţíván kogenerací k výrobě elektrické a 

tepelné energie pro zajištění potřeb provozu ČOV, případné přebytky jsou dodávány do 

veřejné sítě. Důleţitým parametrem stabilizace je doba zdrţení s vazbou na provozní 

teplotu a homogenizace vyhnívací komory. Podle teploty procesu se rozdělují na 

psychrofilní, mezofilní a termofilní. Technologie čistíren odpadních vod mají koncové 

zpracování stabilizovaného kalu dořešeno a problematika moţného odvodnění uvedená 

v této diplomové práci se stabilizovaných kalů netýká. 
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2.1.2 Skládky odpadů 

Tato zařízení nejsou cíleně realizovaná jako bioplynové stanice. Komunální 

odpady, které jsou sváţeny na skládky a zhutněny obsahují značným podíl organických 

látek, tyto postupně podléhají rozkladu a anaerobním procesům. V prostředí s malým 

podílem kyslíku se samovolně mnoţí bakterie produkující bioplyn, který můţe obsahovat 

aţ 50 aţ 70 % metanu. Skládkový plyn se jímá pomocí řady odběrných sond a sběrným 

potrubím se odvádí do strojovny ke kogeneračním jednotkám se spalovacími motory. Pro 

spalování plynu není nutná ţádná úprava. Teplo kogeneračních jednotek je zpětně 

pouţíváno pro vytápění komunálních objektů, otop skleníků, sušáren, apod. Význam 

tohoto systému je současně jak energetický, tak i ekologický vzhledem k zamezení úniku  

metanu do ovzduší [5].  

2.1.3 Průmyslové 

Jedná se o bioplynové stanice, které zpracovávají výhradně nebo v určitém podílu 

rizikové vstupy. Slouţí pro ekologické zpracování a zneškodnění odpadů III. kategorie 

jako jsou odpady z jatek a ţivočišné výroby, organické odpady z potravinářského průmyslu 

apod. Vzhledem k charakteristice zpracovávaných substrátů jsou na technologii a 

zabezpečení provozních podmínek kladeny vyšší nároky. Součástí technologického 

procesu je hygienizace vstupních surovin pro splnění nařízení evropské komise ES 

1774/2002. V závislosti na sloţení výstupního digestátu je moţná jeho aplikace jako 

hnojiva, případně odvodnění, skládkování nebo spalování. [6,7].  

2.1.4 Komunální 

Komunálních bioplynové stanice jsou určeny ke zpracování komunálních 

bioodpadů, zejména z údrţby zeleně, vytříděných bioodpadů z domácností a restaurací a 

jídelen. Pro chod komunální bioplynové stanice je prvořadá příjmová část technologie. 

Provádí se zde separace, drcení a řezání nehomogenních materiálů, které mohou obsahovat 

různé příměsi. U některých materiálů je vyţadováno rozmělnění na maximální velkost 

částic 12 mm a provedení tzv. hygienizace za vysokých teplot. Příjmová místa jsou řešena 

vzhledem ke sníţení pachové zátěţe v uzavíratelných halách s odtahem a čištěním vzduchu 

na biofiltrech. [7]   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biofiltr
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2.1.5 Zemědělské 

Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají materiály vyprodukované 

v zemědělství. Jedná se zejména o exkrementy hospodářských zvířat a vyprodukovanou 

biomasu, kterou lze rozdělit na dvě základní skupiny – záměrně pěstovanou pro 

energetické vyuţití a odpadní.  

Podle obsahu sušiny v substrátu fermentačního procesu lze provést základní 

rozdělení technologií BPS na suché a mokré. Technologie suché fermentace pracují s vyšší 

průměrnou procesní sušinou fermentované hmoty neţ mokrá fermentace. Rozhraním je 

moţnost míchání a čerpání fermentující hmoty, rozhraní se pohybuje cca při 13 % podílu 

sušiny. Rozhodující je kvalita a velikost vstupních surovin. Většina realizovaných BPS je 

doposud v České republice zaloţena na tzv. mokré technologii pracující s průměrnými 

pracovními sušinami v reaktoru kolem 6 – 12 %. Nejčastěji jsou vyuţívány vícestupňové 

systémy v mezofilním reţimu, skladba krmné dávky je tvořena kejdou hospodářských 

zvířat a materiály rostlinného původu [8,9].  

 

Obr. 1: Schéma běžné bioplynové stanice na zpracování tekutých substrátů - Mužík, 2009[10] 

Legenda: 1-kejda ze stáje, 1a-kejda přiváţená z okolních zemědělských podniků, 2-příjem jatečních odpadů, 

3-příjem kuchyňských odpadů, 4-tepelná úprava rizikových substrátů 2 a 3, 5-příjmové místo zrnin, 6-

mechanická úprava zrnin (mačkání, drcení, šrotování), 7-příjem a úprava zelené biomasy, 8-fermentor se 

střešním plynojemem 9-kogenerační jednotka, 10-hořák zbytkového plynu, 11-zásobní jímka na digestát, 12-

odvoz digestátu jako hnojiva 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plynojem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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2.2 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce je proces řízené mikrobiální přeměny organických látek bez přístupu 

vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu [11]. Z bilance energie vyplývá, ţe při aerobních 

procesech je přibliţně 60 % energie spotřebováno na syntézu nové biomasy a 40 % se 

ztrácí ve formě reakčního tepla. Při anaerobních procesech je téměř 90 % energie původně 

obsaţené v substrátu zachováno ve vzniklém bioplynu, 5 aţ 7 % je spotřebováno na růst 

nové biomasy a 3 aţ 5 % se ztrácí ve formě reakčního tepla. Z bilance uhlíku vyplývá, ţe 

při aerobních procesech je asi 50 % uhlíku ze substrátu přeměněno na biomasu a 50 % na 

CO2. Při anaerobních procesech přechází 95 % uhlíku do bioplynu (CH4, CO2) a 5 % do 

biomasy [12]. Hodnota energetického zisku při anaerobních procesech je pro 

mikroorganismy přibliţně desetkrát niţší neţ při aerobních procesech. Tomu odpovídá i 

významně niţší produkce biomasy na jednotku spotřebovaného substrátu u anaerobních 

procesů [13]. Proces anaerobní fermentace zahrnuje celou řadu na sebe navazujících 

procesů a podle posledního teoretického modelu se dělí do 4 hlavních fází [12]: 

1. Hydrolýza – první stádium rozkladu probíhá za přítomnosti aerobní i anaerobní 

organismů, působením hydrolytických mikroorganismů dochází k přeměně 

polymerních látek na jednodušší monomery; v prostředí je přítomen ještě vzdušný 

kyslík a podmínkou je dostatečná vlhkost vyšší 50 % z celkového hmotnostního 

podílu, tato je důleţitá i pro tvorbu metanogenních bakterií v poslední fázi. 

2. Acidogeneze – rozklad produktů hydrolýzy, vznik anaerobního prostředí za 

spolupůsobení acidogenních bakterií, dochází k tvorbě mastných kyselin; tato 

přeměna je podmíněna přítomností fakultativních anaerobních mikroorganismů 

schopných aktivace v obou prostředích. 

3. Acetogeneze – oxidace látek z acidogenezní fáze, vyšší organické kyseliny jsou 

rozkládány acetogenními organismy na kyselinu octovou, vodík a oxid uhličitý. 

4. Metanogeneze – acetotrofní bakterie rozkládají kyselinu octovou na metan a oxid 

uhličitý, současně dochází působením hydrogentrofních organismů k produkci 

vodíku a oxidu uhličitého; některé kmeny bakterií provádějí obojí metanogenní 

proces. 

Anaerobní rozklad organických látek je koordinovanou metabolickou činností 

několika mikrobiálních skupin. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem 

skupiny druhé a nedostatečná aktivita jedné skupiny můţe způsobit porušení rovnováhy v 
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celém systému a sníţení účinnosti procesu. Jednotlivé mikrobiální interakce byly popsány 

a vysvětleny Bryantem [13], Zeikusem [14] a McInerneyem [15]. Anaerobní rozklad je 

moţné rozdělit následovně na: 

 úplný anaerobní biologický rozklad - jedná se o stupeň rozkladu, kdy je zkoumaná 

látka vyuţita anaerobními mikroorganismy, dochází k produkci  CH4, CO2, 

minerálních látek a nové biomasy 

 primární anaerobní biologický rozklad - jedná se o stupeň rozkladu, kdy zkoumaná 

látka změnila strukturu vlivem činnosti anaerobních mikroorganismů, aniţ by došlo 

k úplné mineralizaci. 

 

Obr. 2: Zjednodušené schéma anaerobní digesce, upraveno [17] 

 

Anaerobní rozklad je ovlivňován celou řadou faktorů, které mají zásadní vliv na 

průběh celého procesu – zatíţení reaktoru, vlhkost prostředí, přísun ţivin, apod. [12] 

Probíhající procesy významně ovlivňuje hodnota pH, která se pohybuje v rozmezí 4,5 – 

8,0. Optimální podmínky pro bakterie produkující metan jsou v oblasti pH 6,2-7,8. 

Aktivita acidogenů pH prostředí sniţuje, rozvoj metanogenů naopak pH zvyšuje do 

neutrální aţ mírně alkalické oblasti. V praxi se optimální hodnota pH materiálu na vstupu 

do procesu upravuje homogenizací směsných materiálů nebo alkalickými přísadami. 

Rozdílné poţadavky na výţivu, kinetiku růstu, prostředí (neutralizační kapacita, pH, 

teplotu, redox potenciál, poměr C:N:P) mají acidogenní a metanogenní bakterie podílející 

se na anaerobním procesu. Některé sloučeniny, které jsou produkty látkové výměny v 
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procesu anaerobní fermentace, mohou být v závislosti na koncentraci toxické nebo 

inhibovat mikrobiální společenstvo obsaţené ve fermentoru. Inhibice procesu závisí na 

koncentraci inhibitoru, sloţení vstupního materiálu a adaptaci mikroorganismů na 

inhibitor. Jako zásadní inhibitory procesu anaerobní fermentace bývají uváděny čpavek, 

mastné kyseliny, sulfidy, ionty alkalických kovů (Na, K, Mg, Ca a Al), těţké kovy, 

organické látky, desinfekční přípravky, antibiotika, insekticidy a herbicidy. I přes často 

protichůdné závěry vědeckých prací na téma inhibitorů anaerobní fermentace je moţné 

konstatovat, ţe anaerobní proces je adaptabilní a velmi rezistentní vůči inhibičním látkám, 

a to i ke koncentracím, které jsou toxické v jiných procesech [18]. 

2.3 Výsledné produkty anaerobní digesce 

Bioplyn - v současné odborné terminologii termín pro plynný produkt anaerobní 

digesce. Technologie anaerobní digesce, označována také jako anaerobní fermentace, 

stabilizace nebo biomethanizace je vyuţívána od počátku 20. století v procesu čištění 

odpadních vod [11,12]. 

Bioplyn je primárním produktem anaerobní digesce zemědělských bioplynových 

stanic, obsahuje majoritní podíl metanu a oxidu uhličitého, dále vodík, sirovodík, dusík a 

vodní páru. Spalitelnou sloţkou bioplynu je především metan. Jeho koncentrace je 

podstatná pro energetické vyuţití a měla by se pohybovat od 50 % objemových. Fyzikální 

a chemické vlastnosti bioplynu závisí na surovinové skladbě vstupních materiálů a na 

pouţité technologii anaerobní fermentace. Hlavními sloţkami bioplynu jsou metan v 

koncentraci 50–70 % a oxid uhličitý v koncentraci 25–50 %. Dále jsou v bioplynu 

obsaţeny příměsi dalších minoritních plynů, které mohou signalizovat přítomnost 

některých chemických prvků v materiálu nebo poruch průběhu anaerobní fermentace.  

Digestát – stabilizovaný zbytek se sníţeným obsahem biologicky rozloţitelných 

látek a vysokým podílem vody.  

3 Digestát jako vedlejší produkt fermentačního procesu  

Digestát je stabilizovaný materiál se sníţeným obsahem biologicky rozloţitelných 

látek a značným podílem vody (cca 95 – 99 % v případě mokrého procesu). Obsahuje 
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vysoké koncentrace celkového dusíku, z toho 60–80 % představuje dusík amoniakální, 

dále fosfor a draslík, coţ zvyšuje kladný vliv digestátu při aplikaci na zemědělskou půdu 

(Stams et al. 2003, Tambone et al., 2009). Hodnota pH fermentačního zbytku je obvykle 

7,5–8,3 (Gómez et al., 2007) [19,20,21]. 

Při porovnání se substrátem vstupujícím do procesu anaerobní digesce obsahuje niţší 

mnoţství sušiny a organických látek, obsahuje vyšší mnoţství rychle uvolnitelného dusíku 

ve formě NH4
+
, má niţší poměr C:N. Jeho sloţení závisí na sloţení vstupního materiálu a 

délce probíhajícího procesu anaerobní digesce. Podle druhu vstupních surovin je nutné 

bioplynové stanice a digestáty důsledně rozlišovat. [22].   

3.1 Digestáty ze statkových hnojiv a materiálů rostlinného charakteru 

Legislativa pro nakládání s digestátem výhradně ze zemědělských BPS není v 

Evropské unii jednotná. V ČR není tento digestát povaţován za odpad a jiné podmínky 

z pohledu legislativy platí i započítávání dusíku z digestátu do celkového limitu 

stanoveného na 170 kg N / ha / rok.  

Legislativa České republiky rozlišuje 3 druhy digestátů ze statkových hnojiv[22].  

   Z anaerobní digesce rostlinné biomasy. 

   Ze zvířecích fekálií. 

   Z kofermentace rostlinné biomasy a zvířecích fekálií.  

Pro všechny druhy digestátů při jejich dalším nakládání platí následující omezení – 

limitní koncentrace vybraných rizikových látek, omezení doby hnojení, podmínky pro 

zapravení digestátu do půdy, hnojení dusíkem, zamezení vniku digestátu do vod 

povrchovým a na sousední pozemek. [23,24,25]. Aplikace dle vyhlášky č. 274/1988 Sb., 

příloha č. 1 podléhá evidenci pouţitých hnojiv.  

 Digestáty z anaerobní digesce rostlinné biomasy – jsou povaţovány za typové 

organické hnojivo vyrobené anaerobní fermentací ze statkových hnojiv typ 18.1.e 

[26,27], není omezena maximální aplikovaná dávka na půdu.  

 Digestáty z anaerobní digesce zvířecích fekálií nebo z  kofermentace rostlinné 

biomasy se zvířecími fekáliemi – jsou produktem většiny zemědělských 



Naděžda Surovcová: Intenzifikace separace tuhé fáze z digestátu a fugátu použitím vybraných 
flokulantů  

2015  9 

 

bioplynových stanic, tyto digestáty jsou posuzovány jako netypové organické 

hnojivo určené pro zemědělskou půdu a je omezena jeho maximální dávka při 

aplikaci na půdu (30 t 100% sušiny/ha nejvýše 1x za 3 roky). Kromě uvedených 

podmínek jsou stanoveny poţadavky na hodnocení hygienizace při vyskladňování 

digestátu.  

V současné době je upotřebení digestátu respektive fugátu u provozovatelů BPS 

v České republice vzhledem k pouţitým technologiím omezené, obvykle je digestát 

aplikován v tekutém stavu zpět na zemědělskou půdu bez předchozích úprav. U některých 

bioplynových stanic je součástí vybudované technologické linky i mechanické 

odvodňovací zařízení.  

Výstupním produktem procesu odvodnění je separát s vyšším podílem sušiny, který 

je opětovně pouţit k podestýlce v ţivočišné výrobě případně se zpracovává na pelety.  

Druhým produktem mechanické separace je tekutý podíl – fugát, který se obdobně jako 

tekutý digestát zapracovává zpět do zemědělsky vyuţívané půdy.  

Oba tekuté produkty zemědělských bioplynových stanic jsou prezentovány jako 

velmi dobré organické hnojivo s opětovným pouţitím na pozemcích producentů biomasy. 

Tento předpoklad však nebyl v praxi prokázán. Pěstitelé biomasy při pouţití produktů 

anaerobní fermentace jako jediného hnojiva a bez další dávky doplňkových hnojiv 

nedosáhli v dalším roce očekávaných výnosů. Zapracování tekutých podílů anaerobní 

fermentace do půd je omezeno i legislativně vzhledem k jejich obsahu dusíku, 

problematické je jejich pouţití na zamokřených půdách a nemalým problémem je 

mechanické poškozování svrchní půdní vrstvy těţkými zemědělskými stroji při vlastní 

aplikaci. Vzhledem k produkovaným objemům digestátu z bioplynových stanic, kdy ho při 

výkonu BPS s výkonem 1MW vzniká průměrně 100 m
3
 denně, je hledání alternativních 

způsobů s jeho vyuţitím nezbytné [28]. 

3.2 Nakládání s digestátem v BPS Stonava 

Dle informací provozovatele byla Bioplynová stanice Stonava s kofermentací 

vepřové kejdy a kukuřičné siláţe o počátečním výkonu 500 kW zprovozněna v 01/2009. 

V roce 2010 byla zahájena výstavba rozšíření BPS, která představovala doplnění původní 
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technologie a navýšení výkonu na celkových 1 381 kW. Změna technologického procesu 

po provedení intenzifikace spočívala v prodlouţení doby fermentace z původních 68 na 

80 dnů, zvýšení sušiny v substrátu na 30 % bez nutnosti přídavku záměsové vody. 

Anaerobní digesce probíhá ve dvou stupních při teplotě 45 °C, od původního záměru 

provozování druhého stupně fermentace v termofilním reţimu bylo vzhledem 

k problémům s jeho stabilitou ustoupeno. Digestát je akumulován ve skladovacích 

jímkách, na zemědělské pozemky je aplikován strojním mechanismem Annaburger 20.79 

o objemu 15,5 m3 s hadicovým aplikátorem. Digestát je nutno po aplikaci na pozemky do 

24 hodin zapravit do půdy orbou nebo podmítkou. Poţadavek na řešení moţného 

alternativního způsobu nakládání s digestátem vychází i z místních podmínek a potřeb 

farmy Stonava. K  produkci cíleně pěstované kukuřice je vyuţíváno cca 500 ha 

zemědělských pozemků, další potřebnou biomasu k zabezpečení provozu BPS tvoří 

travní hmota z cca 1 500 ha pozemků farmy. Nepříznivým faktorem obhospodařovaného 

zemědělského půdního fondu je jeho zamokření, mechanické narušování svrchní půdní 

vrstvy těţkými mechanismy při aplikaci digestátu a mulčovací schopnost rostlinných 

vláken z digestátu, které ovlivňují výnos travní hmoty při druhé sklizni. Veškerá roční 

produkce digestátu je dle informací provozovatele aplikována na zemědělsky vyuţívanou 

půdu strojním mechanismem s objemem cisterny l5,5 m
3
, celkový počet kilometrů 

potřebných k aplikaci digestátu při průměrné dojezdové vzdálenosti 5 km dosahuje cca 

23 500 km. 

4 Použití POF při separaci nerozpuštěných látek 

POF jsou syntetická flokulační činidla – polyelektrolyty, které byly vyvinuty pro 

účinnější separaci nerozpuštěných látek z kapalin. Jejich vývoj nastal asi od roku 1950 a to 

hlavně u amerických firem [29, 30]. Suspenze, ze kterých je potřeba oddělit jednotlivé fáze 

mají odlišné chemické sloţení a jsou velmi různorodé. Z tohoto důvodu producenti 

flokulantů vyvinuli velký sortiment flokulantů s rozdílným chemickým sloţením a 

vlastnostmi. Jejich základem je akrylamid a jeho deriváty obsahující aniontové nebo 

kationtové skupiny v širokém rozmezí molekulových vah, hustoty náboje a tvaru 

makromolekul. Tvar je dán funkčností monomerů, která rozhoduje o moţnosti vzniku 

makromolekul lineárních, s rozvětvenými řetězci nebo zesíťovaných. Vyznačují se 

vysokou viskozitou. Aplikace flokulantů je prováděna na základě optimálního výběru a 
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provozních zkoušek vzhledem k vlastnostem daných suspenzí, s ohledem na pouţívaný 

separační proces a pouţité strojní zařízení.  

4.1 Vlastnosti produktů 

Syntetická flokulační činidla jsou organické ve vodě dobře rozpustné polymery, 

které se distribuují jako granuláty, emulze nebo vodné roztoky. Jednotlivé typy se liší 

strukturou, molekulovou hmotností, iontovou povahou a stupněm ionizace ve vodném 

roztoku.  

4.1.1 Rozdělení polymerů podle geometrického tvaru 

Polymerace je chemická reakce, při níţ se molekuly nízkomolekulární sloučeniny tj. 

monomeru spojují a mnohonásobným opakováním vytvářejí makromolekulární látku – 

polymer. Pokud monomer obsahuje pouze dvě funkční místa schopná vytvářet kovalentní 

chemickou vazbu, vznikají polymery lineární. Při větším počtu funkčních míst mohou 

vznikat polymery rozvětvené nebo prostorově zesíťované. Základní stavební monomerní 

jednotka charakterizuje chemickou strukturu polymeru, která má zásadní vliv na jeho 

chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti [31].  

 lineární polymery – poměr šířky a délky μm, průměr 0,3 – 0,7.10
-3 

μm dosahuje 

hodnoty aţ 1 :10 000 (délka asi 0,4 – 0,8), „poloměr“ je zanedbatelný vůči 

jejich délce, jsou tvořeny dlouhými řetězci.  

  

 Obr. 3: Lineární polymer [31] 

 

 Větvené polymery – molekulu tvoří více lineárních řetězců, které jsou 

pospojovány v rozvětvenou strukturu.  

 

Obr. 4: Rozvětvený polymer [31]  
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 Síťované polymery – vznikají při vysokém počtu řetězců s rozvětvenou 

strukturou, jejich částice jsou sloţené z ohebných řetězců chemicky 

zakotvených v uzlových bodech prostorové sítě. 

 

 

Obr. 5: Síťovaný polymer [31]  

4.1.2 Rozdělení podle iontového charakteru 

 Ionogenní – jedná se o technicky čistý polyakrylamid. Ve vodném roztoku 

vykazují neutrální elektrochemické chování, neobsahují na polymerním řetězci 

ţádné disociovatelné skupiny. 

 Obr. 6: Schéma ionogenního lineárního polymerního flokulantu [32]  

 Anionaktivní – obsahují v polymerním řetězci disociovatelné skupiny, 

nejvýznamnějšími jsou kopolymery akrylamidu a sodné soli kyseliny 

akrylamidové, kdy je moţné v širokém rozmezí měnit poměr mezi neionogenními 

skupinami akrylamidu. Čím vyšší je v kopolymeru podíl akrylátových skupin, tím 

vyšší je jeho aniontová aktivity, která se pohybuje v rozmezí od 0 – 100 %.  

Obr. 7: Schéma anionaktivního lineárního polymerního flokulantu [32] 

 

CH2  CH

 C O

 NH2

n

CH2  CH

 C O

 NH2

A

CH2  CH

 C O

 O-

B
n

Na+

CH2  CH

 C O

 NH2

A

CH2  CH

 R

 N+

B
n

Cl-

CH3CH3

 CH3

1)

2)

3)

CH2  CH

 C O

 NH2

n

CH2  CH

 C O

 NH2

A

CH2  CH

 C O

 O-

B
n

Na+

CH2  CH

 C O

 NH2

A

CH2  CH

 R

 N+

B
n

Cl-

CH3CH3

 CH3

1)

2)

3)



Naděžda Surovcová: Intenzifikace separace tuhé fáze z digestátu a fugátu použitím vybraných 
flokulantů  

2015  13 

 

 Kationaktivní – obsahují v polymerním řetězci disociovatelné skupiny, nejčastěji 

se jedná se o kopolymery akrylamidu s kationtovými monomery, kterými jsou 

zpravidla kvarterní nebo protonované estery nebo amidy aminokarboxylových 

kyselin. Kopolymery vykazují různou aktivitu změnou poměru mezi 

neionogenním akrylamidem a kationaktivním komonomerem. Kationické sloţky 

polymeru získávají ve vodném roztoku kladné náboje.  

 

Obr. 8: Schéma kationaktivního lineárního polymerního flokulantu [32] 

4.1.3 Stupeň polymerizace, molekulová hmotnost 

Stupeň polymerizace udává průměrný počet monomerních jednotek v polymerním 

řetězci.  Neionogenní a anionaktivní flokulanty dosahují průměrný stupeň polymerizace 

cca 20 x 10
4
, molekulová hmotnost je v rozmezí cca 8 – 12 x 10

6
. U kationaktivních 

flokulantů je obvyklý stupeň polymerizace 8 - 12 x 10
4
, molekulová hmotnost je v rozmezí 

3 – 5 x 10
6 
[29].  

4.1.4 Princip působení podle nábojového charakteru, nábojová výměna, 

destabilizace, účinnost 

Polymerní flokulanty obsahují reakční chemické skupiny, díky kterým se vyznačují 

ve vodném roztoku silnou afinitou k povrchu suspendovaných koloidních nebo jemných 

částic, které jsou součástí vodných suspenzí nebo zahuštěných kalů. Podle iontové povahy 

polymerních flokulantů spočívá vzájemné působení mezi makromolekulami flokulantu a 

částicemi nerozpuštěných látek buď v tvorbě vodíkových můstků v případě neionogenních 

polymerů, nebo dochází k elektrostatickým interakcím, výměně a vyrušení povrchových 

elektrických nábojů, dochází k destabilizaci povrchu nerozpuštěných částic a k jejich 

spojování. Tímto způsobem účinkují anionické  tj. záporně nabité a kationické tj. kladně 

nabité polymerní flokulanty. Vlivem destabilizace a spojování velkého mnoţství 

jednotlivých částic dochází k tvorbě objemných a ze suspenze snadno oddělitelných 

makrovloček.  
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Obr. 9: Princip působení organického flokulantu [32]  

Pro dosaţení optimálního účinku určitého typu polymerního flokulantu je proto 

rozhodující nábojový charakter povrchu nerozpuštěných částic. Povrchový elektrostatický 

potenciál závisí jednak na samotných částicích, ale rovněţ i na vlastnostech okolní 

kapaliny, tzn. na iontové síle vody, hodnotě pH, elektrické vodivosti, tvrdosti a obsahu 

tenzidů. Za pomoci relativně jednoduchých úvodních laboratorních zkoušek je moţno 

rychle určit vhodný typ polymerního flokulantu pro daný aplikační případ. Přitom je 

důleţité, aby tyto zkoušky byly prováděny s původní (neupravenou) suspenzí 

(nerozpuštěné látky a voda) a za daných provozních podmínek (tj. teplota, turbulence, 

přídavek jiných pomocných činidel). Polymerní flokulanty mají schopnost vytvářet vločky 

z částic nerozpuštěných látek a koloidů, jako např. sraţenin hydroxidů nebo z bakteriální 

hmoty. Ve stavu vloček je moţné rychle a úplně odseparovat nerozpuštěné látky z vody. 

Podle typu jsou účinné zpravidla v rozmezí pH 1- 14. Účinné jsou ve vodách s nízkou 

koncentrací iontů (s nízkou iontovou sílou) i v nasycených solných roztocích. Pokrývají 

celou oblast teplot, při které je vodná suspenze v tekutém stavu, tj. od 0 °C do 100 °C. 

Nepouţívají se k odstraňování rozpuštěných sloţek z vody. 

4.1.5 Účel a použití polymerních organických flokulantů 

Pouţitím POF pro zlepšení účinku odvodňování je dosaţeno shlukování 

dispergovaných částic a zvětšování účinné velikosti částic tuhé fáze – vloček, dochází 

k narušení stability suspenze a uvolnění tekuté fáze. 
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Obr. 10: Odstranění vnitřní a vnější vázané vody při odvodňování [32] 

 Polymery musí být schopny silné vazby na suspendované částice a překlenutí mezer 

mezi těmito částicemi. Účel flokulantů při jejich aplikaci můţe být rozdílný: 

 Dosaţení velmi dobrého vyčeření zpracovávané kapaliny tzn. dokonalé 

odseparování suspendovaných nerozpuštěných látek z kapalné fáze. 

 Urychlení sedimentace částic suspendovaných nerozpuštěných látek. 

 Zlepšení odvodňovacích vlastností kalů při statických nebo strojních 

odvodňovacích postupech. 

 

Obr.11: Tvorba vločky při použití polymerního flokulantu [32]  

Pro správný výběr konkrétního typu je třeba vycházet především z vlastností 

kapalné suspenze, z vlastností suspendovaných částic nerozpuštěných látek, strojního 

vybavení a případně dalších méně významných podmínek. Některé shodné produkty 

z hlediska charakteru a stupně iontové síly se liší molekulovou hmotností svých 

makromolekul. Produkty s nízkou molekulovou hmotností bývají především pouţívány pro 

zlepšování filtračních vlastností. Produkty s vysokou molekulovou hmotností naproti tomu 

slouţí převáţně k urychlení sedimentace a případně k tvorbě velmi odolných vloček vůči 

mechanickému namáhání a nacházejí tak uplatnění hlavně u vysoce výkonných strojních 

separačních zařízení. Celková molekulová hmotnost není jediným kritériem pro efektivní 
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agregaci vloček, protoţe dva výrobky se stejnou zdánlivou molekulovou hmotností můţou 

mít různý průběh distribuce molekulových hmotností. 

Neionogenní a anionaktivní polymerní flokulanty se pouţívají především při čištění 

vod a zpracování kalů s obsahem anorganických částic nerozpuštěných látek. Jejich 

účinnost při stejné molekulové hmotnosti je odlišná s různým stupněm jejich anionického 

charakteru a v závislosti na pH roztoku.  

4.1.6 Příprava roztoků polymerních flokulantů  

 Polymery v pevném stavu se dodávají v malých pevných částicích, které můţeme 

povaţovat za tvrdé sbalené svazky dlouhých řetězců polymeru podobné klubkům z vláken. 

Aby mohl polymerní flokulant správně účinkovat, musí se uvolnit ze svého „dopravního“ 

stavu tak, aby byl pouţitelný jako volná a plně nataţená rozpuštěná makromolekula. 

K rozvinutí dochází hydratací a aktivací svých odpudivých iontových skupin. 

K rozpouštění je zpravidla potřebný čas 30 – 60 minut při současném míchání roztoku, 

delší doba rozpouštění je nutná u produktů s niţším nábojem nebo při nízké teplotě vody. 

Navlhčený polymer nejprve vytváří na povrchu kaţdé částice vysoce viskózní gel, který 

zabraňuje dalšímu pronikání volné vody, nutné pro hydrataci polymeru vevnitř a v této fázi 

mohou vznikat problémy s jeho rozpouštěním. Pokud nejsou jednotlivé částice zcela 

odděleny při navlhčení jejich povrchu, vytváří se na vnější straně shluku částic gelová 

vrstva, která brání pronikání další vody. Při přípravě roztoku je rozhodujícím faktorem 

vhodný způsob promíchání dokonale oddělených částic a vody. Při vzniku „nezralých“ 

nebo jen částečně hydratovaných částic vstupujících do procesu odvodňování je polymer 

nevyuţit a účinnost procesu odvodňování klesá. 

 Polymery dodávané v tekuté formě je nutno také před pouţitím připravit. Protoţe se 

dodávají ve formě emulze v oleji nebo disperze, je třeba narušit jejich stabilitu, aby bylo 

umoţněno vytvoření pracovního roztoku polymeru. Molekuly jsou sice méně pevně 

stočeny neţ v suchém stavu a jsou uţ z části hydratovány, ale i zde je nutné mícháním 

vyloučit gelovou blokovací formaci. Doba míchání je asi 20 minut.  

 Bez ohledu na to, v jaké fyzikální formě je polymer dodáván, doporučuje se pro 

zajištění maximální účinnosti připravit nejdříve roztok o koncentraci 0,25 – 0,6 %. Kdyţ 

jsou molekuly hydratovány, má roztok polymeru sklon ke štěpení, které výrazně narůstá 
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s dalším ředěním. Pracovní roztok se připravuje zpravidla 0,1 %. Pro přípravu roztoků se 

pouţívají osvědčená rozpouštěcí zařízení resp. stanice. Při přípravě vodných roztoků z 

granulátu je nutné respektovat následující podmínky: 

 Granulát je třeba přidávat pomalu do turbulentního toku vody tak, aby byla kaţdá 

částice samostatně smočena vodou. V provozní praxi se pouţívají pomocná zařízení 

např. disperzer. 

 Pro následné rozpouštění je vhodné turbulentní proudění vody, které se vytváří 

míchadly nebo tlakovým vzduchem. 

 Doba rozpouštění závisí na typu flokulantu, velikosti frakce, kvalitě a teplotě 

rozpouštěcí vody. Jemná frakce je téměř úplně rozpustí během 15 do 30 minut, 

zatímco velké částice můţe trvat aţ 2 hodiny.  

Potřebná doba rozpouštění je tím kratší, čím koncentrovanější se roztok připravuje. Při 

přípravě zásobních roztoků polymerních flokulantů a při jejich dalším zřeďování by se 

nemělo pouţívat příliš rychloběţné míchadlo. Obvodová rychlost míchadla by neměla 

překročit 10 m/min, jinak by mohlo docházet v důsledku střihových sil k sniţování 

účinnosti vysokomolekulárních flokulantů.  

 Pro čerpání a dávkování roztoků polymerních flokulantů by se měla pouţívat 

především vřetenová (excentrická) čerpadla, není doporučeno pouţívat čerpadla odstředivá 

nebo zubová. 

4.1.7 Dávkované množství polymeru 

 Z důvodu velmi rozdílných flokulačních vlastností odvodňovaných materiálů je 

potřebné mnoţství dávkovaného polymeru určit na základě laboratorních zkoušek nebo 

přímo formou provozních zkoušek pro kaţdý daný případ samostatně. Při strojním 

odvodňování kalů převáţně anorganického původu s vyuţitím vakuových filtrů, 

odstředivek, pásových lisů nebo kalolisů se dosahuje pomocí polymerních flokulantů 

zvýšení průtočného mnoţství (tj. výkonu odvodňovacího stroje) a téměř úplné 

odseparování kalu a kalové vody. Potřebné dávkované mnoţství POF se pohybuje i 

v závislosti od typu odvodňovacího zařízení v rozmezí 3 – 8 g/kg sušiny kalu. Při strojním 

odvodňování kalů převáţně organického původu s vyuţitím odstředivek, pásových lisů, 
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kalolisů a membránových filtračních lisů se pouţívají kationické polymerní flokulanty 

obvykle bez přídavku anorganických pomocných činidel, jako např. soli ţeleza nebo 

hliníku nebo vápno. Dávky polymerního flokulantu se obvykle pohybují mezi 2 – 8 g/kg 

sušiny kalu. 

 Při pouţití jako urychlovače usazovacích procesů resp. jako pomocného prostředku 

pro dosaţení lepší čirosti vody na odtoku z čiřičů, usazovacích a dosazovacích nádrţí 

obvykle postačují dávky v rozmezí od 1 do 20 g/m
3
 čiřené suspenze. Vyšší dávkovaná 

mnoţství jsou potřebná v případě: 

 vyšší koncentrace nerozpuštěných látek v suspenzi 

 menší velikost částic suspendovaných látek 

 niţší teplota suspenze 

4.1.8 Rovnoměrné rozdělení a volba místa dávkování  

 Vhodný způsob a správné místo dávkování roztoku polymerního flokulantu do čiřené 

suspenze resp. do kalu závisí na charakteru resp. vlastnostech suspenze, typu technologie 

pro čiření resp. odvodňování a na poţadovaných provozních výsledcích, např. vysoká 

sedimentační rychlost, velmi dobré vyčiření, vysoká stabilita vloček atd. Z hlediska 

způsobu a místa dávkování flokulantu je doporučován způsob a místo dávkování tak, aby 

bylo zaručeno: 

 rovnoměrné promíchání roztoku 

 dostatečná reakční doba mezi flokulantem a částicemi nerozpuštěných látek, které je 

třeba vyvločkovat. 

Rovnoměrné promíchání lze dosáhnout pomocí: 

 vysokého zředění roztoku polymerního flokulantu, 

 potřebné doby a intenzity míchání roztoku flokulantu se suspenzí resp. se 

zahuštěným kalem, 

 dávkováním flokulantu do více míst, celkové potřebné mnoţství roztoku POF se 

dávkuje ve více místech, tento způsob dávkování obvykle přispívá ke zlepšení 

separovatelnosti dané suspenze. [29,31,32].  
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Obr. 12: Vliv postupného dávkování flokulantu do upravované suspenze, upraveno [33] 

 

4.1.9 Akrylamid jako základní surovina polymerních organických flokulantů 

Akrylamid je chemickým meziproduktem při výrobě polyakrylamidu, který tvoří 

základní sloţku polymerních organických flokulantů. Kromě pouţití v oblasti úpravy vod a 

zpracování kalů má široké uplatnění jak v průmyslové oblasti, tak i ve zdravotnictví a je 

vyuţíván i při pěstování rostlin jako hydrofobní materiál pro jejich výţivu [34].  

Akrylamid je biodegradovatelný – za 14 dní se v nakypřené půdě rozkládá ze 74 – 94 

% a v půdě nasáklou vodou ze 64 – 89 %. Na vzduchu reaguje s hydroxylovými radikály. 

Některé mikroorganismy dokáţí akrylamid vyuţívat jako jediný zdroj uhlíku a dusíku 

(Arthrobacter sp., Bacillus spaericus, Pseudomonas putrefaciens, Rhodococcus sp.)   
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5 Porovnání dosavadních technologických postupů odvodňování 

digestátu včetně možnosti odvodnění při použití anorganických 

a organických flokulantů 

5.1 Porovnáni technologických postupů nakládání s produkty anaerobní 
digesce 

Z dostupných zdrojů informací jsou uváděny následující způsoby moţného nakládání 

s produkty anaerobní digesce [28].  

5.1.1 Digestát  

   Přímé pouţití na půdu bez úpravy.  

   Mechanické odvodnění, na půdu je aplikován separát nebo fugát. 

   Acidifikace k zabránění úniku amoniaku s následným zapracováním do půdy, 

tato úprava představuje neţádoucí sníţení pH i v půdě. 

   Aplikace na půdu po předchozím odpaření nebo sušení. Výhodou je snazší 

manipulace, nevýhodou je finančně náročný termický způsob úpravy a v případě 

solárního sušení jsou kladeny velké nároky na plochu. V praxi se uvedených 

postupů běţně nepouţívá. 

   Aplikace na půdu po oxidaci kalu mokrou cestou – wet air oxidation (WET), tato 

metoda je zaloţena na oxidaci tekutého kalu vzdušným kyslíkem při zvýšeném 

tlaku 4 – 6 MPa a teploty 200 - 300° C. Do kapalné fáze je převedeno aţ 90 % 

organických látek ve formě metanolu a niţších mastných kyselin, odpadní vodu je 

nutno dočistit. Jedná se o ekonomicky a technologicky náročný proces. 

   Rákosiny (reed beds) – přivádění digestátu na níţe poloţené plochy pod úrovní 

terénu osázené rákosem tzv. rákosiny, v kořenovém systému rákosu dochází 

k čištění digestátu za současného odpařování nebo odtoku vody vyuţívané 

k závlahám. Kal je moţno po mineralizaci za 10 let vytěţit a pouţít jako minerální 

hnojivo. Metoda je pouţitelná při produkci malého objemu digestátu.   

5.1.2 Separát  

   Kompostování. 

   Přímá aplikace na půdu v případě vyhovující kvality. 

   Sušení – po vysušení je moţné pouţít upravený separát jako hnojivo, palivo 

nebo jej pouţít pro výrobu paliva. 
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   Pyrolýza a zplyňování. 

   Stabilizace vápnem – výhodou je eliminace patogenních organismů, nevýhodou 

je uvolňování amoniaku při zvýšeném pH.  

5.1.3 Fugát 

   Surovina pro růst řas, které jsou dále pouţity pro výrobu biopaliva – pohonných 

hmot, odpadní vodu je nutno dále ještě dočistit. 

   Získávání hodnotných prvků – amoniakálního dusíku, fosforu – sráţením do 

formy struvitu. 

   Odpařování – pomocí zařízení pracujícího na principu výměníku tepla, materiál 

po odpaření můţe být smíchán znovu se separátem. Výhodou je vyuţití 

přebytečného tepla z kogenerační jednotky (Skotsko).  

   Čištění fugátu s vyuţitím ultrafiltrace a reversní osmózy – ověřeno pouze 

v laboratorních podmínkách. 

5.2 Porovnání možnosti odvodnění digestátu a fugátu při použití 
anorganických a organických flokulantů 

V rámci provedených experimentů na Institutu environmentálního inţenýrství VŠB – 

TUO Ostrava byly laboratorně ověřeny následující postupy při testování vlastností a 

moţné úpravy digestátu a fugátu. 

5.2.1 Testování koagulačních činidel při separaci tuhé fáze v odpadním produktu 

z anaerobní digesce 

Experimentální část práce byla směřována na testování anorganických koagulačních 

činidel – 20 % roztoku chloridu ţelezitého a 20 % roztoku síranu ţelezitého, obě činidla 

dále v kombinaci se suspenzí hydroxidu vápenatého při oddělení tuhé fáze z fugátu [35]. 

Výsledkem testování je zjištění, ţe pomocí výše uvedených koagulantů je moţno 

dosáhnout oddělení tuhé fáze z produktu anaerobní digesce. Při jejich pouţití je nutno 

přidat vztaţeno k původnímu obsahu vody v digestátu navíc cca 20 % další ředící vody. 

Z výsledku chemického rozboru filtračního koláče a filtrátu vyplývá vysoký podíl chloridů, 

síranů a ţeleza. Oba produkty by bylo nutné v případě jejich aplikace na pozemky ještě 

dále upravit.  
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5.2.2 Testování intenzifikace oddělení tuhé fáze z digestátu při odstřeďování 

Cílem zvoleného postupu bylo testování intenzifikace oddělení kapalné a tuhé fáze 

z digestátu odstřeďováním při pouţití dostupných flokulačních činidel a následného 

porovnání produktů po odstředění včetně posouzení míry účinnosti zvoleného postupu. 

[36]  

Z výsledků experimentů vyplývá moţnost oddělení tuhé fáze z digestátu při pouţití 

nejvhodnějšího z testovaných flokulantů a to POF Sokoflok 61 po předchozím naředění 

digestátu v poměru 1 : 4. Pro účinnou separaci tuhé fáze činí nutný objem 0,1 % roztoku 

POF 67 ml. Oddělení částic je účinné při pouţití 7,35 násobku ředící vody oproti 

původnímu objemu digestátu. Kvalita filtrátu vykazuje podstatné sníţení koncentrace u 

uvedených ukazatelů znečištění a bylo by ho moţné pouţít například jako záměsovou 

vodu. Vzhledem k vysokému objemu produkovaného digestátu v BPS je tento postup 

v praxi nereálný. 

5.2.3 Testování vybraných flokulačních činidel při separaci tuhé fáze z fugátu 

Praktická část diplomové práce autora Martina Kaňoka byla zaměřena na laboratorní 

ověření moţnosti pouţití organických flokulačních činidel pro odstranění jemně 

dispergované tuhé části z tekuté fáze odpadního produktu bioplynové stanice, tj. z fugátu. 

[37]. Úkolem bylo stanovení nejlepší účinnosti odstranění dispergovaných látek při 

nejmenší moţné dávce pouţitého POF a následná analýzy produktů. 

Obdobně jako u předchozích testů i zde bylo dosaţeno nejlepších výsledků 

koagulace s pouţitím 0,1 % roztoku flokulantu S 61 u naředěného fugátu v poměru 1 : 4, 

účinná dávka POF je oproti výsledkům při testování digestátu ještě vyšší a to 85 ml na 100 

ml naředěného fugátu. Z ekonomických důvodů nelze tento postup aplikovat v praxi. 
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6 Laboratorní ověření vybraných flokulačních činidel 

Experimentální část této diplomové práce navazuje na testování činidel vhodných 

k separaci tuhé fáze z digestátu a fugátu uvedených v předchozí kapitole 5. Cílem této 

diplomové práce je kromě výběru vhodných polymerních organických flokulantů také 

stanovení nejniţší moţné měrné dávky POF vzhledem k optimálním provozním nákladům 

a co nejmenšímu objemu odpadní vody z procesu separace v návaznosti na výstupní 

kvalitu separátu a filtrátu.  

Uvedená kritéria mají vazbu na provozní potřeby bioplynové stanice Stonava, se 

kterou pracoviště IEI VŠB – TUO Ostrava v oblasti ověřování vlastností a moţného 

alternativního vyuţití digestátu dlouhodobě spolupracuje. Farma Stonava řeší v posledních 

několika letech problémy s produkovaným objemem tekutého digestátu a jeho aplikací na 

zemědělské pozemky v tekutém stavu.  

Vzorky digestátu na BPS Stonava byly odebírány ve třech etapách při odlišných 

provozních podmínkách v období 09/2014 – 03/2015. Výstupní digestát měl vţdy 

vzhledem k předchozímu řízení technologického procesu bioplynové stanice odlišné 

parametry vzhledem k poţadavkům na testování POF (organický podíl). Z tohoto důvodu 

je i laboratorní testování rozděleno na tři části.  

6.1 Testování POF – I. část 

6.1.1 Odběr vzorku digestátu 

První část testovaného vzorku digestátu z bioplynové stanice Stonava o objemu 30 l 

byla odebrána dne 14.9.2014 na výstupu z koncového skladu bioplynové stanice za 

přítomnosti pracovníka obsluhy. V době odběru byla bioplynová stanice provozována 

s běţným provozním výkonem, procesní teplota anaerobní digesce byla 45°C. Koncový 

sklad digestátu je nepřetrţitě míchán a jsou tedy zajištěny reprezentativní parametry 

odebraného vzorku. Bioplynová stanice vyuţívá jako vstupní suroviny vepřovou kejdu, 

kukuřičnou siláţ a travní senáţ.  
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Popis vzorku digestátu – tekutý materiál zelenohnědé barvy; hrubě disperzní 

struktura se zbytky rostlinných vláken různých velikostí; zápach – patrný po kejdě; teplota 

je závislá na doprovodném procesu fermentace, který ještě probíhá v uzavřeném koncovém 

skladu, v odebraném vzorku byla teplota 30,7° C.  

6.1.2 Výběr POF 

První část laboratorních zkoušek byla zaměřena na ověření účinnosti polymerních 

organických flokulantů při jejich pouţití k odvodnění digestátu a fugátu. K tomuto záměru 

byly zvoleny dostupné produkty dodávané společností Sokoflok, s.r.o. Sokolov (výrobce 

SNF S.A.S., Francie) a produkty Superfloc dodávané prostřednictvím společnosti 

Kemifloc a.s. Přerov ze sortimentu mateřské společnosti Kemira Municipal & Industrial.  

Základní dělení POF do jednotlivých skupin dle hustoty náboje a molekulové 

hmotnosti neznamená jejich shodné vlastnosti (tj. nízká, střední, vysoká a velmi vysoká), 

tyto se vzájemně v jednotlivých skupinách odlišují v intervalu hodnot daných vlastností 

kaţdého produktu. Detailní informace o konkrétních vlastnostech jednotlivých typů POF 

ze strany výrobců jsou poskytovány v omezené míře a před jejich aplikací bylo nutné 

provést laboratorní testování se všemi dostupnými produkty s diametrálně odlišnými 

vlastnostmi. Digestát je podle klasifikace disperzních soustav heterogenní hrubě 

polydisperzní lyosol. Na základě předpokládaných vlastností digestátu – převládající 

záporný náboj – byly pro ověření účinnosti flokulace a separace testovány následující 

kationaktivní flokulanty: 

Tabulka 1: Kationaktivní  POF Sokoflok [29] 

Obchodní název Hustota náboje Molekulová hmotnost 

Sokoflok 55 střední střední 

Sokoflok 56 střední střední 

Sokoflok 58 střední střední 

Sokoflok 59 vysoká střední 

Sokoflok 61 vysoká střední 

Sokoflok 62 velmi vysoká střední 

Sokoflok 65 vysoká střední 

Sokoflok 67 střední střední 

Sokoflok 68 vysoká střední 

Sokoflok 109 střední střední 
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Tabulka 2: Kationaktivní POF Superfloc [38]  

Obchodní název Hustota náboje Molekulová hmotnost 

Superfloc C 495 střední vysoká 

Superfloc C 496 střední vysoká 

Superfloc C 492 HNW nízká velmi vysoká 

Superfloc C 496 HNW vysoká velmi vysoká 

 

6.1.3 Zvolený pracovní postup 

Zvolený pracovní postup byl shodný se způsobem, který se pouţívá při testování 

flokulantů pro odvodňování kalů. 

1. Příprava zásobních a pracovních roztoků testovaných POF. 

2. Homogenizace odebraného vzorku digestátu. 

3. Stanovení pH, teploty, sušiny a ztráty ţíháním. 

4. Ověření účinnosti flokulace při pouţití jednotlivých flokulantů; ověření tvorby 

vloček, času potřebného k jejich vytvoření, velikost a pevnost vloček, vizuální 

hodnocení celého procesu flokulace a kvality uvolněné vody. 

5. Fixní přelití – při provozních zkouškách k odvodňování stabilizovaných kalů 

z městských čistíren odpadních vod slouţí k ověření účinnosti flokulantů a simulaci 

provozních podmínek. 

6. Hodnocení průběhu flokulace tj. tvorba / rozbití vločky - první údaj znamená počet 

přelití nutných k vytvoření kompaktní vločky a uvolnění vázané vody; druhý údaj 

znamená počet přelití, kdy začíná docházet k destabilizaci vločky. V provozních 

podmínkách nahrazuje počet přelití orientační dobu (délku potrubí) nutnou 

k promíchání odvodňovaného materiálu s pracovním roztokem flokulantu. 

7. Hodnocení velikosti vloček v rozmezí 1 – 3; 1 – velké, kompaktní; 2 – střední; 3 – 

velmi malé, pro doplnění výjimečného výsledku pouţito doplňující značení (*). 

Přístroje a pomůcky: 

Analytické váhy Denver Instrument typ SI – 234 A (d = 0,0001g), pH metr WTW 

typ 330i s automatickou teplotní kompenzací, sušárna, ţíhací pec, laboratorní sklo. 
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6.1.4 Testování účinnosti POF z řady produktů  Sokoflok   

K laboratornímu ověření účinnosti byly připraveny 1% zásobní roztoky ze všech 

typů POF, ze kterých byly následně připraveny 0,2 % a 0,1 % pracovní roztoky. Postupně 

byly testovány všechny typy POF, výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 3 a 

č. 4. K orientačnímu ověření účinnosti flokulantů bylo pouţito 100 ml homogenizovaného 

vzorku digestátu z BPS Stonava, u kterého byly předem stanoveny základní chemické 

ukazatele – pH 8,29; sušina 38,2 g/l (3,82 %); ztráta ţíháním 27,1 g/kg (70,91 %).  

Testy byly provedeny postupně při pouţití 0,2 % roztoků POF  o objemu 100, 75 a 

50 ml; pracovní objem digestátu činil 100 ml. Pokus byl zaměřen na výběr nejvhodnějšího 

POF z řady produktů s různými vlastnostmi, hodnocena byla jen kvalita a celistvost 

vloček. Koncentrace roztoků POF byla zvolena tak, aby při odvodnění vedlejších produktů 

anaerobní digesce vznikalo co nejmenší mnoţství odpadní vody z procesu separace.  

 

Tabulka 3: 0,2% pracovní roztoky POF Sokoflok 

 

Digestát 

 Typ polymerního flokulantu 

 Typ S53 S55 S56 S58 S59 S61 S 62 S65 S67 S68 S109 

100 ml kvalita 

vločky 

ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  2 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1* 1,5 1,5 

              

100 ml kvalita 

vločky 

ml 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

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

              

100 ml kvalita 

vločky 

ml 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

  -
1)

 -
1)

 -
1)

 3 3 2,5-3 2,5-3 3 3 3 3 

 

1)Po přidání 0,2% roztoku S 53, S 55, S 56 k digestátu se vytvořil hustý sliz, počátek rozvrstvení 
fází až po 20 přelití, i po 30 přelitích nedochází k flokulaci, u ostatních flokulantů dochází 
k odloučení vody  

Následně byla ověřována účinnost 0,1 % pracovních roztoků při pouţití stejné 

měrné dávky účinné látky POF. V provozní praxi se při odvodňování kalů tato koncentrace 

pouţívána nejčastěji.  Zkušební objem digestátu byl stejný jako u předchozího testu tj. 100 

ml; objemy ml 0,1 % pracovního roztoku POF činily 200, 150 a 100 ml (uvedené objemy 

odpovídají stejnému mnoţství účinné látky jako při provádění předchozího testu s pouţitím 

0,2 % pracovních roztoků).  
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Tabulka 4: 0,1% pracovní roztoky POF Sokoflok 

 

Digestát 

 Typ polymerního flokulantu 

  S53 S55 S56 S58 S59 S61 S 62 S65 S67 S68 S109 

100 ml kvalita 

vločky 

ml 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

 

 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5 1,5 1* 1 1* 1,5 1,5 

              

100 ml kvalita 

vločky 

ml 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

  2 2 2 2 2 1,5-2 1,5-2 1,5-2 2 2 2 

              

100 ml kvalita 

vločky 

ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  3 3 3 3 3 2-3 2-3 3 3 3 3 

Vyhodnocení testu s pouţitím 0,2 % pracovních roztoků POF – flokulace je moţná 

u všech typů POF při pouţití vysokého objemu pracovního roztoku POF s pouţitím dávky 

100 a 75 ml. K výrazně vyšší účinnosti flokulace dochází při pouţití POF s vysokou 

hustotou náboje, příznivé výsledky vzhledem ke kvalitě vločky při pouţití stejného objemu 

pracovních roztoků POF vykazuje S 61 a S 67, o něco větší a kompaktnější vločky vznikly 

při pouţití S 65. Negativní vliv na vznik vloček a celkový průběh flokulace má vysoká 

viskozita pouţitých 0,2 % roztoků POF. V provozní praxi tato koncentrace vzhledem 

k vysoké viskozitě nebude vhodná. 

Vyhodnocení testu s pouţitím 0,1 % pracovních roztoků POF – v případě pouţití 

0,1 % roztoku POF bylo dosaţeno výrazně lepších parametrů kvality vloček. Pozitivní vliv 

zde má vyšší hydratace polymeru, kdy dochází k jeho vyššímu štěpení a větší podíl vody 

pouţité k přípravě 0,1 % roztoku POF.  

 

Obr. 13: Digestát z BPS Stonava při použití POF Sokoflok S 61, S62, S65, S67 (100 ml vzorku 

digestátu + 200 ml 0,1 % roztoku POF) 

S 61 S 62 S 65 S 67 
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Z porovnání výsledků obou pracovních roztoků s různou koncentrací při stejné 

měrné dávce POF je patrné, ţe v případě pouţití 0,1 % roztoku POF bylo dosaţeno 

výrazně lepších parametrů kvality vloček a odloučené vody. Pozitivní vliv zde má vyšší 

hydratace polymeru, kdy dochází k jeho vyššímu štěpení a větší podíl vody v případě 

pouţití 0,1 % roztoku POF. Nevýhodou by byla vyšší spotřeba provozní vody a vznik 

vyššího objemu odpadních vod. Vyšší objem ředící vody má příznivý vliv na kvalitu 

filtrátu. 

6.1.5 Testování vybraných POF z řady produktů  Superfloc 

K laboratornímu ověření účinnosti POF Superfloc byly obdobně jako u 

předchozího testování připraveny 1 % zásobní roztoky ze všech typů flokulantů, z toho 

následně připraveny 0,2% a 0,1 % pracovní roztoky, postupně byla testována účinnost 

všech POF, výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 5 a 6. Při testování byly pouţity stejné 

objemy homogenizovaného vzorku digestátu a pracovních roztoků POF jako v kapitole 

6.1.4. Experiment směřoval k výběru nejvhodnějšího POF z řady produktů Superfloc a 

vzájemnému porovnání jejich účinnosti. 

Tabulka 5: 0,2% pracovní roztoky POF Superfloc 

Digestát Typ polymerního flokulantu 

  dávka C 495 C 496 C 492 HNV C 496 HNV 

100 ml kvalita 

vločky 

ml 100 100 100 100 

  2 1,5 1 2 

       

100 ml kvalita 

vločky 

ml 75 75 75 75 

  2 – 3  2 2 2 – 3 

       

100 ml kvalita 

vločky 

ml 50 50 50 50 

  2,5 – 3 2,5 – 3 3 3 

 

Tabulka 6: 0,1% pracovní roztoky POF Superfloc 

Digestát Typ polymerního flokulantu 

   C 495 C 496 C 492 HNW C 496 HNW 

100 ml kvalita 

vločky 
ml 200 200 200 200 

  1 – 2 1 1* 2 

       

100 ml kvalita 

vločky 

ml 150 150 150 150 

  2 1 – 2 1 2 

       

100 ml kvalita 

vločky 
ml 100 100 100 100 

  2 – 3 2 -  3 2 2 – 3 
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Vyhodnocení testu s pouţitím 0,2 % pracovních roztoků POF – flokulace je moţná 

u všech vybraných flokulantů POF, největší vločky vznikly při pouţití 0,2 % POF C 492 

HNW  s nízkým nábojem, velmi vysokou molekulovou hmotností a délkou polymerního 

řetězce, v odloučené vodě byl přebytek POF. 

Vyhodnocení testu s pouţitím 0,1 % pracovních roztoků POF – tvorba 

kompaktnějších vloček neţ při pouţití 0,2 % roztoku POF, je zde obdobně jako u 

testovaných POF Sokoflok patrné významné zlepšení tvorby vloček při pouţití méně 

koncentrovaného pracovního roztoku a vyššího objemu ředící vody. 

6.1.6 Porovnání účinnosti flokulantů z řady produktů Sokoflok a Superfloc  

Na základě vyhodnocení předešlých testů bylo zjištěno, ţe v obou řadách produktů 

lze najít vhodné typy POF k odvodnění digestátu.  

Z řady produktů Sokoflok byl jako nejvhodnější vyhodnocen S 67 se střední 

hustotou náboje a střední molekulovou hmotností – viz obr. č. 14.  

Ke tvorbě vloček u flokulantu Sokoflok docházelo po 18 – 20 přelití, k rozbití 

vločky po 30 – 32 přelití; byly vytvořeny velké, celistvé a pevné vločky.  

Z řady produktů Superfloc vykazoval nejlepší výsledky C 492 HMW s nízkou 

hustotou náboje a velmi vysokou molekulovou hmotností. Flokulací byly vytvořeny 

největší kompaktní vločky, které ale vykazovaly velkou lepivost a odloučená voda 

obsahovala přebytek POF. Při procesu odvodňování je tato vlastnost neţádoucí vzhledem k 

výsledné kvalitě celého odvodňovacího procesu.  

Při pouţití flokulantu Superfloc C 492 HNW byla tvorba vločky zaznamenána aţ 

po 30 přelití, k jejímu rozbití nedošlo ani po dalších 20 přelití – je zde patrné ovlivnění 

vysokou molekulovou hmotností, která souvisí i s vysokou viskozitou roztoku pouţitého 

POF.  

Měrná dávka POF vzhledem ke stanovené sušině v digestátu činí 52,4 g/kg 

sušiny, objem potřebné ředící vody pro přípravu POF představuje zvýšení celkového 

objemu vzhledem k původnímu objemu digestátu. Z provozně-ekonomického hlediska při 

uvedené měrné dávce POF a objemu potřebné ředící vody není tento postup reálný.  



Naděžda Surovcová: Intenzifikace separace tuhé fáze z digestátu a fugátu použitím vybraných 
flokulantů  

2015  30 

 

6.1.7 Testování POF při použití chemické předúpravy digestátu 

Stupeň hydrolýzy a flokulační účinnosti polyakrylamidových flokulantů souvisí s 

hodnotou pH roztoku. U kationaktivních flokulantů dochází ke zvýšení jejich účinku 

v souvislosti se sníţením hodnoty pH. Hodnota pH také reguluje stupeň ionizace polymeru, 

která ovlivňuje a mění velikost náboje na polymerním řetězci a určuje stupeň prodlouţení 

molekuly. Prodlouţení molekuly má dále vliv na stupeň přemostění. Flokulanty dobře 

účinkují pouze v určitém rozmezí pH v závislosti na typu POF [33] 

Vzhledem k vysoké měrné dávce POF potřebné k účinné agregaci částic z digestátu 

byl před dalším testováním vzorek digestátu chemicky upraven sníţením hodnoty pH. 

Vzhledem k dalšímu moţnému pouţití produktů separace byla hodnota pH uvaţována 

>7,2. Pro porovnání účinku sníţením hodnoty pH  na spotřebu POF byly pouţity 

následující chemikálie: 

 41 % síran ţelezitý (PIX-113) 

 Kyselina chlorovodíková 1:1 

 

Tabulka 7: Chemická předúprava vzorků digestátu BPS Stonava 

Objem 

digestátu 

 

Objem přidaného 

činidla  

pH 

upraveného 

vzorku 

digestátu 

Sušina/Ztráta ţíháním  

 

pH 0,1 % roztoku 

POF 

[ml] [ml]  [g/kg] [%]   

1 000 bez úpravy pH 8,29 38,20 /27,10 3,82/70,9 S 62  8,21 

1 000 10 ml 41 % Fe2(SO4)3 7,35 37,32 /24,0 3,73/64,04 S 65 8,24 

1 000 10 ml HCl 1:1 7,38 35,21/ 25,3 3,52/71,82 S 67 8,21 

 

Ověření účinnosti bylo provedeno u vybraných POF na základě předchozího 

testování s následujícími flokulanty – S 61, S 62, S 65 a S 67. Koncentrace pouţitých POF 

byla 0,1 %; hodnocena byla tvorba vloček, jejich velikost a pevnost, kvalita uvolněné vody 

a vizuálně byl zhodnocen celý proces flokulace. Roztok flokulantu byl dávkován v objemu 

potřebnému k vytvoření vloček vhodných k odvodnění na strojním odvodňovacím zařízení 

a oddělení vody. Minimální objem 0,1 % roztoků POF k zabezpečení flokulace byl 100 ml. 
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U všech testovaných POF byl pouţit shodný objem k posouzení jejich účinku při stejné 

měrné dávce.  

U chemicky upravených vzorků digestátu bylo stanoveno pH, sušina a ztráta 

ţíháním; u 0,1 % roztoků POF bylo stanoveno pH (tabulka č. 7). Objem upravených 

homogenizovaných vzorků digestátu pouţitého k testování byl 100 ml. 

Chemická předúprava digestátu s pouţitím obou činidel byla doprovázena silným 

pěněním a vznikem kompaktní pěny, tato se musela před vlastním testováním rozrušit 

promícháním. Při chemické předúpravě 41 % Fe2(SO4)3 bylo dosaţeno lepších výsledků 

neţ při pouţití HCl 1:1; zřejmý je zde vliv  Fe
3+

, který zde má i koagulační účinek. Měrná 

dávka při testování digestátu upraveného 41 % Fe2(SO4)3 činila 26,51 g/kg sušiny, u 

digestátu upraveného HCl 1:1 byla 28,4 g/kg sušiny. 

Tabulka 8: Spotřeba 0,1 % roztoků POF potřebných k dosažení flokulace 

Objem vzorku 

digestátu 

[ml] 

Činidlo pouţité 

k úpravě pH 

 

Typ POF Objem 0,1 % POF 

[ml] 

Hodnocení průběhu 

flokulace 

100 41 % Fe2(SO4)3 S 61 50 2 

100  S 62 50 1 

100  S 65 50 1,5 

100  S 67 50 2 

     

100 HCl 1 : 1 S 61 50 1,5 

100  S 62 50 2 

100  S 65 50 2,5 

100  S 67 50 2,5 

 

6.1.8 Odvodňovací testy  

Pro porovnání účinnosti pouţitých flokulantů Sokoflok (tabulka č. 8) k odvodnění 

chemicky upraveného digestátu byly provedeny odvodňovací testy u digestátu upraveného 

41 % Fe2(SO4)3 a měrnou dávkou 26, 51 g/kg sušiny.   

Přístroje a pomůcky: analytické rychlováhy Santorius 510 (d = 0,1 g), stopky, odměrný 

válec 500 ml, kádinky 500 ml, síto o průměru 150 mm s velikostí ok 0,2 mm, nálevka. 

Pracovní postup odvodňovacího testu: 

1. Na analytické rychlováhy se připraví kádinka o vhodném objemu (500 ml). 
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2. Do stojanu se uchytí nálevka pro umístění síta. 

3. Příprava vyvločkovaného vzorku (200 ml vzorku + potřebný objem roztoku POF) a 

jeho přelití na mokré síto průměru 150 mm o velikosti ok 0,2 mm. Velikost ok síta 

a větší objem pouţitého vzorku byl zvolen vzhledem k simulaci reálných 

provozních podmínek. 

4. Určení filtrační (odvodňovací) rychlosti měřením doby toku čiré kapaliny. 

5. S pomocí stopek je měřena doba toku čiré kapaliny, která se oddělila po jeho 

předchozí flokulaci. Doba měření je prováděna po dobu 60 s, odečet objemu filtrátu 

se provádí v prvních 30 s v intervalu po 5 s, dále po 10 s. Současně je odečítána 

hmotnost na rychlováhách s přesností 0,1 g. 

6. Hodnocení kvality uvolněné vody – čirost filtrátu – hodnocení je v případě 

provozních zkoušek prováděno pomocí vizuálního zákaloměru se stupnicí 1 – 46, 

46 znamená nejlepší výsledek, 1 – nejhorší. V rámci ověřování vhodnosti 

jednotlivých flokulantů přim odvodňování digestátu  vzhledem ke kvalitě filtrátu 

při sítové zkoušce bylo zvoleno hodnocení 1 – 3; 1 – nejlepší, 3 – nejhorší. 

7. Struktura filtračního koláče, hodnocení 1 – 4; 1- velmi dobrá, 2 – střední, 3 – 

hladká, 4 – hladká s volnou vodou.  

8. Odstranitelnost filtračního koláče ze síta, hodnocení odstranitelnosti ze síta: 1- 

velmi dobrá, vločka se nelepí na síto, 2- lepí málo, 3 – lepí; souvisí s provozními 

podmínkami při vlastní procesu odvodňování a volbou vhodného strojního zařízení. 

9. Vyhodnocení sítové zkoušky jednotlivých typů zvolených POF. 

 

POF podle výsledků odvodňovacích testů: 

 S 61: vločka – 3, tvorba odloučené vody po 15-ti přelití, lepivost vločky na sítu 2, 

filtrát 3  

 S 62: vločka – 3, tvorba odloučené vody po 14-ti přelití, lepivost vločky na sítu 1, 

filtrát – 2 (viz obr. 16, 17, 18) 

 S 65: vločka – 3, tvorba odloučené vody po 15-ti přelití, lepivost vločky na sítu 2, 

filtrát 2 – 3S 67: vločka – 3, tvorba odloučené vody po 15-ti přelití, lepivost vločky 

na sítu 2, filtrát – 3 
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Tabulka 9: Hmotnost filtrátu odečtená při sítových zkouškách vzorku chemicky upraveného 

digestátu s použitím Fe2(SO4), použité POF –  0,1 % roztoky S 61, S 62, S 65, S 67 

Čas (s) 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 

Hmotnost filtrátu 

[g] 

 

S 61 0 187,0 199,0 203,7 205,8 207,2 208,2 209,5 210,5 211,3 

S 62 0 202,0 230,5 231,8 232,9 234,1 234,9 236,3 237,2 237,9 

S 65 0 192,0 207,0 212,3 215,0 216,9 218,3 219,8 221,0 222,0 

S 67 0 197,0 206,0 209,5 211,7 212,9 214,0 215,5 216,8 217,9 

Nejvhodnějším flokulantem z testovaných POF pouţitých k odvodnění digestátu 

s předúpravou pH byl Sokoflok S 62 (viz obr. č. 19), dále v pořadí S 65, S 67 a S 61. 

Úpravou hodnoty pH u digestátu bylo prokázáno sníţení měrné dávky flokulantů. Produkty 

separace tj. filtrační koláč a filtrát vykazovaly dobré separační vlastnosti s moţným 

pouţitím strojního odvodnění. Zbylé vločky nebyly lepivé a po mechanickém nárazu síta 

došlo k jejich samovolnému odloučení od filtrační přepáţky. Testovaný POF Sokoflok 

S 62 by byl vhodný pro mechanické odvodnění chemicky upraveného digestátu. 

 

 

Obr. 14: Průběh odvodňovacích křivek flokulantu Sokoflok S 61, S 62, S 65, 

 S 67 s  předúpravou digestátu Fe2(SO4)3 
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Obr. 15, 16, 17: Filtrační koláč, vločky na sítu a filtrát po provedeném odvodňovacím testu 

(POF Sokoflok S 62) 

 

Předpokládaná koncentrace ţeleza, síranů a chloridů ve výsledných produktech 

separace tj. filtračním koláči a filtrátu při předúpravě digestátu roztokem 41 % Fe2(SO4)3 

jsou stanoveny stechiometrickým výpočtem.  

Předpokládaná koncentrace ţeleza ve filtračním koláči 59,04 g/kg sušiny. 

Předpokládaná koncentrace síranů ve filtrátu 3,96 g/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naděžda Surovcová: Intenzifikace separace tuhé fáze z digestátu a fugátu použitím vybraných 
flokulantů  

2015  35 

 

6.2 Testování POF – II. Část 

6.2.1 Odběr vzorku digestátu 

Další vzorek digestátu o objemu 20 l byl odebrán dne 13.2.2015, vzorek byl 

odebrán ve stejném kontrolním profilu tj. na výstupu z koncového skladu bioplynové 

stanice. Vzhledově a pachově se vzorek významně nelišil od předchozího vzorku 

odebraného  dne 14.9.2014.  

Popis vzorku digestátu – tekutý materiál, barva zelenohnědá; hrubě disperzní 

struktura se zbytky rostlinných vláken různých velikostí; zápach – patrný po kejdě; teplota 

odebraného vzorku byla 29,9° C.  

Základní chemické ukazatele odebraného digestátu – pH 8,07; sušina 32,089 g/kg 

(3,21%); ztráta ţíháním 30,925 g/kg  (tj. 96,37%).  

Přístroje a pomůcky: Přístroj pro měření CST, chromatografický papír „Whatman“ 

č. 17, Analytické váhy Denver Instrument typ SI – 234 A (d = 0,0001g), pH metr WTW 

typ 330i s automatickou teplotní kompenzací, sušárna, ţíhací pec, laboratorní sklo. 

Zvolený pracovní postup byl shodný s předchozím způsobem testování, uvedeným 

v kapitole 6.1.3. Ověřován byl účinek všech flokulantů Sokoflok a Prefloc v rozsahu 

tabulky č.1 a č.2 ( kapitola 6.1.2) včetně nově dostupných kationaktivních POF s odlišnými 

vlastnostmi tj. velikostí náboje, molekulovou hmotností a strukturou (viz tabulka č. 10).  

Tabulka 10 – Kationaktivní  POF Sokoflok – rozšíření rozsahu testovaných produktů [29] 

Obchodní název Hustota náboje Molekulová hmotnost 

Sokoflok 56 GP střední velmi vysoká 

Sokoflok 67 GP střední velmi vysoká 

Sokoflok 68 GP vysoká velmi vysoká 

Sokoflok 69 GP velmi vysoká velmi vysoká 

Sokoflok 64 velmi vysoká Vysoká 

Sokoflok 64 CN vysoká velmi vysoká 

Koncentrace pracovních roztoků u všech testovaných POF byla 0,1 %; objem 

vzorku homogenizovaného digestátu 100 ml; hodnocena byla tvorba vloček, jejich velikost 

a pevnost; kvalita uvolněné vody a vizuálně byl zhodnocen celý proces flokulace.  

Roztok flokulantu byl dávkován postupně po 20 ml; po prvním přídavku POF bylo 

provedeno fixní přelití do okamţiku, kdy směs digestátu a POF byla dobře promíchaná 

(přestala působit viskozita POF); při kaţdém dalším přídavku POF bylo provedeno 5x fixní 
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přelití. Tento postup byl prováděn aţ do vytvoření vloček vhodných k odvodnění na 

strojním odvodňovacím zařízení a oddělení vody. Nejúčinnější byly flokulanty se středním 

aţ vyšším nábojem – Sokoflok  56 GP a 67 GP; dále C 492 HNW s nízkým nábojem a 

vysokou molekulovou hmotností. U testovaných POF s velmi vysokým nábojem a velmi 

vysokou molekulou flokulace téměř neprobíhala.  

Měrná dávka POF k vytvoření vhodných vloček byla velmi vysoká – 82,58 g/kg 

sušiny. Vysoká spotřeba POF souvisí s vysokým organickým podílem (dodatečně bylo 

zjištěno, ţe proces anaerobní digesce před odběrem vzorků byl cca od počátku 01/2015  

silně přetíţen). 

Pro posouzení, zda je digestát s vysokým organickým podílem moţné odvodnit, 

bylo provedeno měření odvodňovací schopnosti digestátu metodou CST (Cappilary 

Suction Time). Tato metoda je uváděna jako uzanční postup Stanovení doby kapilární 

inhibice – DKI. [39]  

Principem metody je dosaţení filtrace nasátím vlhkosti vzorku suspenze kapilární 

silou (sacím tlakem) filtračního papíru. Rychlost, kterou se filtrační papír zvlhčuje 

filtrátem, je závislá na vlastnostech pouţitého filtračního papíru (standardizován 

chromatografický papír „Whatman“ č. 17) a odvodňovací schopnosti (filtrabilitě) 

suspenze. Výsledek ovlivňuje teplota změnou viskozity filtrátu, měření se doporučuje 

provádět při 20° C. Odvodňovací schopnost je závislá na obsahu pevných látek v suspenzi, 

pro vyjadřování experimentálních výsledků je nutné korigovat výsledek na standardní 

obsah pevných látek v suspenzi (např. 5%). Rozsah stanovení je 10 – 10 000 sekund. U 

výsledku měření je nutné udat kromě hodnoty teploty a obsahu sušiny suspenze i velikost 

průměru pouţité cely. Vyjádření výsledků měření (např.): 

DKI [s] = 365 (t = 20°C; C = 5,2 %; d = 1,8 cm) 

Kvantitativní porovnání měření filtrability různých suspenzí lze provést pouze 

v případě měření suspenzí o stejné koncentraci nebo převedením výsledků na stejný základ 

tj. koncentraci sušiny (z kalibračního grafu závislosti DKI na sušině kalu). 

Princip měření: 

Stanovení CST je jednoduché a rychlé. Spočívá v nalití sledované suspenze do 

nádobky s podloţkou z definovaného filtračního materiálu a stanovení doby, za kterou 
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dojde sací silou filtrační podloţky ke spojení dvojice pevně zabudovaných elektrických 

kontaktů (t = 0) stejně vzdálených od středu nádobky. Po spojení těchto kontaktů s třetím, 

radiálně vzdáleným o hodnotu l, se sepnou stopky udávající příslušný čas (CST). Čím 

kratší je doba spojení kontaktů, tím je suspenze lépe odvodnitelná. 

Přístroj pro měření CST (obr. 19) se skládá ze tří částí – měřící cely, 

tranzistorového spínacího zařízení a elektronických stopek. Měřící cela má dva díly, mezi 

které se vloţí filtrační papír WHATMAN 17. V horním dílu je kruhová zásobní nádobka 

na vzorek suspenze. Přístroj má v příslušenství 2 nádobky: Jednu o vnitřním průměru 18 

mm pro méně tekuté kaly, pro hodně tekuté kaly má nádobku o průměru 10 mm. Měřící 

kontakty jsou stabilně upevněné - jejich vzdálenost je neměnná.  

Postup: Do zásobní nádobky se odměří 5 ml vzorku zkoumané suspenze. Vlivem 

kapilárního sání je voda ze vzorku odsávána a filtrační čelo postupuje směrem ke spínacím 

kontaktům. V okamţiku, kdy se čelo kapaliny dotkne spínacích kontaktů A a B, vodivě je 

spojí, čímţ dojde ke spuštění stopek. Čelo kapaliny postupuje dále po filtračním papíru a 

při dosaţení kontaktu C se stopky se zastaví.  

 

Obr. 18: Přístroj pro měření CST  

U zkoumaného vzorku digestátu nedošlo ani po 120 minutách (7 200 s) k nasátí 

kapaliny do filtračního papíru po první spínací kontakt, digestát byl vyhodnocen jako 

nestandardní vzhledem k vysokému organickému podílu a dále u tohoto vzorku digestátu 

nebyly prováděny další laboratorní zkoušky. 
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6.3 Testování POF – III. část 

Poslední vzorek digestátu z BPS Stonava o objemu 60 l byl odebrán dne 23.3.2015, 

vzorek byl odebrán opět ve stejném kontrolním profilu tj. na výstupu z koncového skladu 

bioplynové stanice. V době odběru byla bioplynová stanice Stonava opět provozována ve 

standardním optimálním provozním reţimu. 

Popis vzorku digestátu – barva zelenohnědá; hrubě disperzní materiál tekutý 

materiál se zbytky rostlinných vláken různých velikosti; zápach – patrný po kejdě; teplota 

odebraného vzorku nebyla měřena.  

Základní chemické ukazatele odebraného digestátu – pH 8,29; sušina 33, 01 g/l (tj. 

3,301 %); ztráta ţíháním 24,28 g/l (tj. 73,57 %).  

Vzhledem k předchozím výsledkům provedeného testování byl v další fázi 

ověřování zvolen rozdílný postup. Digestát má oproti běţně odvodňovaným kalům zcela 

jiné sloţení a strukturu, která je vzhledem k velikosti a tvaru částic velmi různorodá. Určitý 

podíl digestátu je tvořen velmi jemnými částečkami (pokud bychom jej mechanicky 

oddělili na sítu, jedná se o homogenní suspenzi); zbývající podíl je tvořen hrubými zbytky 

rostlinných vláken. 

U předešlých testů po nadávkování zkušebního roztoku POF do digestátu vznikla 

velmi viskózní kompaktní masa, u které postupně po delší době fixního přelití došlo 

k jejímu zřídnutí a následnému vytvoření vloček. Rušivý vliv zde měla viskozita flokulantů 

spolu se strukturou digestátu a distribuce flokulantu probíhala velmi pomalu. Z tohoto 

důvodu byl při dalším testování zvolen modifikovaný flokulační test [39], u kterého se 

provádí dispergace roztoku POF v suspenzi při vysokých otáčkách vzhledem k vysoké 

viskozitě flokulantů.  

Test byl dále rozšířen o ověření případného sníţení měrné dávky POF při jeho 

postupné aplikaci (viz kapitola 4.1.8) a změny intenzity míchání v druhé fázi aplikace 

POF. 

Přístroje a pomůcky:  

Laboratorní míchadlo „IKA Eurostar digital“ s plynulou regulací otáček v rozmezí 

0 – 2 000 ot/min, stopky, silnostěnné kádinky 400 ml, pro dávkování POF byla pouţita 

injekční stříkačka. 
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Pracovní postup:  

Do kádinky byl vzorek homogenizovaného digestátu o objemu 100 ml a s pouţitím 

elektrického míchadla se vzorek začal míchat při otáčkách 1000 ot/min, za stálého míchání 

byl přidán zvolený objem 0,1 % roztoku testovaného flokulantu. Doba společného míchání 

po přidání POF byla měřena stopkami. Celková doba rychlého míchání je dle metodiky 

testu doporučena 10 s při 1000 ot/min nebo 30 s při 500 ot/min.    

V úvodní fázi tohoto testu jsem ověřila doporučené rychlosti a doby míchání. Tyto 

byly navíc rozšířeny o jejich další varianty. Byly ověřeny různé rychlosti míchání 

v závislosti na její době – 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 ot/min s dobou míchání 10, 20, 

30 a 40 s u všech rychlostí. 

Jako nejvhodnější varianta pro účinnou distribuci flokulantu byla zjištěna doba 30 s 

při udrţování 1 000 ot/min pro první dílčí aplikaci POF. Pro druhou dílčí aplikaci POF 

byla vhodnější niţší rychlost míchání 500 ot/min. Vločky se vytvořily téměř ihned po 

aplikaci druhé dílčí dávky flokulantu (do 5 s), ke změně velikosti vloček (částečné 

destabilizaci) docházelo po 15 – 20 s při rychlosti míchání 500 ot/min.      

Na základě ověřování účinnosti POF v předchozích testech vykazoval velmi dobré 

výsledky vzhledem k tvorbě vloček polymer C 492 HNW s nízkým nábojem. Nevýhodou 

při jeho aplikaci byla vysoká viskozita vzhledem k velmi vysoké molekulové hmotnosti, 

odloučená voda vykazovala vyšší viskozitu. K dalšímu testování byly proto pouţity 

flokulanty s niţším nábojem a různou molekulovou hmotností.  

Tabulka 11: Kationaktivní  POF Sokoflok s nízkou hustotou náboje [29] 

Obchodní název Hustota náboje Molekulová hmotnost 

Sokoflok 53 nízká střední 

Sokoflok 53 CN nízká vysoká 

Sokoflok 53 GP nízká velmi vysoká 

Sokoflok 54 nízká střední 

Sokoflok 54 CN nízká vysoká 

Sokoflok 54 GP nízká velmi vysoká 

 

 

Tabulka 12: Kationaktivní  POF Prefloc s nízkou hustotou náboje [38] 

Obchodní název Hustota náboje Molekulová hmotnost 

C 464 nízká střední 

C 492 nízká vysoká 

C 492 HNW nízká velmi vysoká 
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Vlastnosti flokulantů Sokoflok a Prefloc nejsou vzhledem k hustotě náboje a 

molekulové hmotnosti identické. Shodná je hustota náboje u řady Sokoflok 53, Sokoflok 

54 a produktů Prefloc.  

Vyhodnocení – ze závěrečného testování uvedených POF s udrţováním fáze 

rychlého míchání 30 sekund (1 000 ot/min) a pomalého míchání (500 ot/min) po dobu 5 - 

20 sekund a současně se simulací dávkování do dvou míst bylo dosaţeno sníţení měrných 

dávek flokulantů, k dosaţení efektivnějšího procesu odvodnění je nutná změna 

rychlostního gradientu.  

Nejúčinnější flokulace bylo dosaţeno u produktu Prefloc C 492 a smíchaného 0,1 

% roztoku Sokofloku 53 a 54 – 53:54 v poměru 4:1. Spotřeba 0,1 % roztoků POF byla 48 

ml na 100 ml vzorku digestátu, v první fázi rychlého míchání bylo aplikováno 20 ml POF, 

ve druhé 28 ml POF.  

Sušina vzorku digestátu z BPS Stonava pouţitého v této části testování byla 

stanovena 33,01 g/kg , měrná dávka POF činí 14,54 g/kg sušiny. Účinnost obou POF 

byla ověřena i provedením sítových zkoušek, naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 

12, grafický průběh odvodňovacích křivek na obr. 21. 

 
 
Tabulka 13: Naměřené hodnoty při sítových zkouškách, použité POF – 0,1 % roztoky Superfloc C 

492, Sokoflok S 53:S 54 v poměru 4:1 

Čas (s) 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 

Hmotnost filtrátu 

[g] 

 

C 492 0 163 177,8 181,3 183,4 184,7 185,8 187,0 187,9 188,4 

S53: S54(4:1) 0 167,8 184,9 190,8 194,7 196,6 197,7 199,5 200,4 201,0 
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Obr. 19: Průběh odvodňovacích křivek POF Superfloc C492 a  
Sokoflok S53:S54 v poměru 4:1 

Tato experimentálně stanovená měrná dávka POF byla následně ověřena při 

odvodňování digestátu laboratorním filtračním lisem AKMR 300/4-OO-20. Při pouţití 

Sokofloku S 53:S 54 v poměru 4:1 bylo dosaţeno lepších výsledků a z tohoto důvodu byl 

pouţit i při dalším odvodňování. 

Připraveno bylo 7 l digestátu s pouţitím ověřeného postupu tj. udrţováním fáze 

rychlého míchání 30 sekund (1 000 ot/min) a pomalého míchání (500 ot/min) po dobu 5 

sekund a simulací dávkování do dvou míst.  Při přípravě vzorku digestátu k odvodnění byl 

upotřeben oproti předpokládané spotřebě menší objem 0,1 % roztoku POF k zajištění 

flokulace. Měrná dávka flokulantu byla 13, 2 g/kg sušiny.  

  

Obr. 20, 21, 22: Laboratorní filtrační lis AKMR 300/4-OO-20, filtrační koláč a filtrát po odvodnění 

digestátu 
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Po odvodnění digestátu byl odebrán vzorek filtračního koláče a filtrátu ke stanovení 

chemických analýz.  

Analýzy filtrátu byly provedeny v laboratořích Institutu environmentálního 

inţenýrství VŠB – TUO Ostrava ve vybraném rozsahu dle ČSN 75 7143 – Jakost vody pro 

závlahu, změna Z1. 

 Analýza filtračního koláče byla provedena v akreditované Laboratoři Morava s.r.o. 

ve Studénce viz Protokol o zkoušce č. 6394/15 ze dne 14.4.2015 (viz příloha č. 1).  

Tabulka 14: Hodnoty chemických ukazatelů ve vzorku filtrátu 

Chemický rozbor filtrátu z odvodňování digestátu 

Ukazatel Hodnota Jednotka Klasifikace dle NPH třídy I-III** 

CHSKCr 8 400 mgO2/l nestanoveno 

BSK5 932 mgO2/l nestanoveno 

NL 105° C 1 200 mg/l stanoven průměr částic 

RL 105° C 7 520 mg/l III 

RAS 550° C 3 070 mg/l nestanoveno 

pH 8,32  I 

N-NH4 1 140 mg/l nestanoveno 

Pcelk 46 mg/l nestanoveno 

Cl
-
 540 mg/l III 

SO4
2-

 ˂1,5 mg/l I 

Al ˂0,5 mg/l I 

Cu
1)

 0,64 mg/l II 

Ni
1)

 0,261 mg/l III 

Pb
1)

 0,030 mg/l I 

Mn
1)

 2,05 mg/l I 

Zn
1)

 4,2 mg/l III 

Fecelk
1)

 15,1 mg/l II 

1) Před analýzou byl vzorek rozložen v otevřeném systému s HNO3 a HCl. 

 

Tabulka 15: Naměřené hodnoty ve vzorku filtračního koláče 

Chemický rozbor filtračního koláče z odvodňování digestátu 

Ukazatel Hodnota Jednotka Metoda 

Draslik jako K2O 21,1 g/kg v sušině SOP 28 B (JPP - UKZUZ, Brno) A 

Fosfor jako P2O5 37,6 g/kg v sušině SOP 62 A (JPP - UKZUZ, Brno) A 

Sušina celkova 9,69 % SOP 32 (ČSN EN 12879) A 

Spalitelne latky 76,7 g/kg v sušině SOP 32 (ČSN EN 12879) A 

Poměr C:N 8  SOP 61 A (JPP - UKZUZ, Brno) A 

Dusík celkový 4,76 g/kg v sušině SOP 61 A (JPP - UKZUZ, Brno) A 
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6.3.1 Test inhibice růstu kořene Sinapis alba  

Kvalita filtrátu z odvodňovacího zařízení byla orientačně ověřena pro moţné 

pouţití jako vody na závlahy pomocí testu inhibice růstu kořene Sinapis alba [40].  Tato 

zkouška byla vyvinuta k otestování účinku odpadních vod na závlahy. Při zkoušce se 

vyuţívá citlivosti klíčících semen hořčice bílé Sinapis alba v počátečních stadiích vývoje 

rostliny na toxické látky. Test probíhá pod dobu 72 hodin při teplotě 20 °C ± 2 °C, bez 

osvětlení. Princip testu spočívá v kultivaci semen za standardních podmínek při různých 

koncentracích zkoušené látky v Petriho miskách na podloţce nasycené pracovním 

roztokem. Pro kaţdé ředění se připravují nejméně dvě paralelní stanovení. Počet semen v 

jedné koncentraci je 30 kusů. Pro kaţdé ředění se do dvou Petriho misek o průměru 120 aţ 

140 mm vloţí filtrační papír s připravenými otvory pro umístnění semen tak, aby byla 

dodrţena bezpečná vzdálenost mezi jednotlivými semeny a aby se jejich klíčení navzájem 

neomezovalo. Před vloţením semen byl filtrační papír napuštěn 5 ml testovaného roztoku, 

stejným způsobem byl připraven i kontrolní test s destilovanou vodou. Pomocí pinzety 

byla do kaţdého otvoru na filtračním papíru vloţena rovnoměrně velká, nepoškozená, 

nezdeformovaná a odlišně nezabarvená semena, počet v jedné misce je 15 ks. Po 72 

hodinách byla změřena délka kořene s přesností na mm kaţdé rostliny u jednotlivých 

koncentrací. Pro kaţdé ředění byl vypočten aritmetický průměr délky kořenů L v mm 

z obou paralelních stanovení a vypočítá se inhibice Iµ v porovnání s nasazeným kontrolním 

testem (viz obr. 23). Míra inhibice se počítá pro podle vzorce:   

   
(     )

  
          

Iµ  – inhibice nebo stimulace růstu kořene [%]  

Lc – průměrná délka kořene v kontrole [mm]  

Lv – průměrná délka kořene ve vzorku [mm] 

I > 0 inhibice růstu kořene  

I < 0 stimulace růstu kořene  

Kultivace byla provedena při pěti různých ředěních ve dvou paralelních 

stanoveních. Kontrolní test byl proveden destilovanou vodou. Výsledky testu jsou uvedeny 

v tabulce č. 16. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/K023.html#citlivosti_klicicich_semen_horcice_bile_sinapis_alba
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Tabulka 16: Výsledky testu inhibice růstu kořene Sinapis alba 

 

 

Ředění vzorku 

 

 

 

 N-NH4 

Naklíčení  

 

Lc 

Ø 

 

 

Lv 

Ø 

 

 

 

Iµ 

 

 

Paralelní 

stanovení 

Průměr z 2x 

15 ks semen 

[mg/1] [ks] [ks] [%] [mm [mm] [%] 

destilovaná voda (DV) 0 11/9 10 66,67 7,920   

20 ml vzorku + 80 ml DV 228 5/8 6,5 43,33  9,125 -15,21 

40 ml vzorku + 60 ml DV  456 9/1 5 33,33  5,722 27,75 

60 ml vzorku + 40 ml DV 684 13/7 10 66,67  9,971 -25,90 

80 ml vzorku + 20 ml DV 912 2/3 2,5 16,67  2,583 67,39 

100 ml vzorku + 0 ml DV 1  114 2/1 1,5 10,00  2,225 71,91 

 

Z testovaných vzorků vykazují: 

 Stimulační účinek – vzorek naředěný v poměru 20 ml vzorku + 80 ml destilované 

vody (Iµ -15, 21 %) a v poměru 20 ml vzorku + 80 ml destilované vody (Iµ -25,90 

%) 

 Inhibiční účinek – vzorek naředěný v poměru 40 ml vzorku + 60 ml destilované 

vody (Iµ 27,75%), 80 ml vzorku + 80 ml destilované vody (Iµ 67,39 %) a neředěný 

vzorek (Iµ 71,91 %) 

Průměrná klíčivost semen u kontrolního testu s destilovanou vodou bez přídavku 

vzorku byla 66,67 %. Pro stanovení testu byla pouţita semena hořčice bílé běţně dostupné 

v prodejně Sempra, klíčivost semen není certifikovaná. Vzhledem k nedostatečné klíčivosti 

semen u kontrolního vzorku byly všechny vzorky ponechány v termostatu po dalších 48 

hodin. U kontrolního vzorku ani po prodlouţené kultivaci nevyklíčila všechna semena. U 

testovaných vzorků došlo k pozitivnímu ovlivnění klíčivosti a růstu.  

Vzhledem k tomuto výsledku jsem provedla opakovaný test na klíčivost semen 

v referenčním vzorku, tato byla zjištěna 73,3 %.  
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Obr. 23: Stav semen hořčice bílé Sinapis Alba po 72 hodinách kultivace 
 
 

 
Obr. 24: Stav semen hořčice bílé Sinapis Alba po 96 hodinách kultivace 

6.3.2 Zkouška s řeřichou na Petriho miskách 

Orientační zkouška byla provedena i u filtračního koláče dle ČSN EN 16086-2 

kontaktním způsobem. Vzhledem k objemu filtračního koláče získaného po odvodnění 

filtračním lisem AKMR 300/4-OO-20 v laboratoři IEI VŠB – TUO Ostrava bylo 

k provedení zkoušky s řeřichou k dispozici mnoţství vzorku jen pro jedno sledování, 

nebyly provedeny paralelní testy. 

Postup zkoušky:  

Petriho miska se naplní vzorkem a jeho povrch se urovná bez stlačování. Do misky se 

vyseje rovnoměrně rozmístěných 10 semen řeřichy a jemně se zatlačí pod povrch 

zkoušeného materiálu. Z míst, kam mají být umístěna semena, se odstraní částice > 5 mm. 

Aby byl zajištěn dobrý kontakt semen s materiálem, přidá se ke kaţdému semeni pipetou 

kapka vody. Zkouška by měla být provedena se třemi replikáty. Jako kontrolní vzorek se 

provede stejný postup s hnojenou a vápněnou rašeliníkovou rašelinou. Petriho misky se po 

uzavření inkubují v temnu při teplotě ± 25 °C; jsou postaveny v úhlu 70° - 80° tak, aby 

semena byla v jejich horní části. Inkubace se provádí po dobu 72 hodin. Následně se 
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stanoví klíčovost v % a měřením délky kořene se určí vývoj kořene (skóre kořene). Pokud 

je průměrná klíčivost v referenčním materiálu niţší neţ 85%, zkouška není platná. 

 

Obr. 25 a 26: Referenční a zkoušený vzorek po provedené inkubaci. 

Vyhodnocení testu: 

 Klíčivost byla v obou případech 100 % a oba vzorky vyhověly podmínce klíčivosti 

> 85%. 

 Měřením délky kořenů byla u referenčního vzorku zjištěna průměrná délka kořene 

48,2 mm; u testovaného vzorku filtračního koláče 10,9 mm. Index délky kořene 

(RI) byl stanoven 22,61 %. Z porovnání dle obr. č. 27 a 28 je zřejmé, ţe délka 

kořenů řeřichy u vzorku digestátu bez předchozích úprav je kratší, neţ u 

referenčního vzorku. Naopak nadzemní část rostlin byla v lepším stavu.  

   
                                   

                                 
         

 

Obr. 27 a 28: Referenční a zkoušený vzorek - stav kořenů po provedené inkubaci. 
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7 Porovnání možnosti odvodnění digestátu a fugátu ze separace 

digestátu 

Výsledky dosaţené v kapitole 6.3 při změně rychlostního gradientu míchání v obou 

fázích spolu se současnou simulací dávkování POF do dvou míst byly ověřeny u vzorků 

digestátu a fugátu s odlišným sloţením tj. z různých bioplynových stanic.  

Kromě testovaného vzorku digestátu z PBS Stonava byly odebrány vzorky v další 

bioplynové stanici ve Vrahovicích u Prostějova. Technologická linka této bioplynové 

stanice je doplněna o mechanický separátor, výstupním produktem je zde separát a fugát. 

Separát je uskladněn v silech a následně je zpracován k výrobě pelet; fugát je aplikován na 

zemědělské pozemky farmy. Do provozu byla bioplynová stanice uvedena v roce 2012, 

instalovaný elektrický výkon je 558 kW. Bioplynová stanice vyuţívá jako vstupní suroviny 

hnůj hovězího skotu, kukuřičnou siláţ a travní senáţ.  

Vzorky digestátu a fugátu z BPS ve Vrahovicích byly odebrány z venkovní 

sdruţené homogenizační nádrţe, jednotlivé jímky obou produktů jsou odděleny přepáţkou. 

Fugát je do homogenizační nádrţe vracen z procesu předchozí separace. Objem kaţdého 

odebraného vzorku byl 15 l, proces homogenizace zajišťuje jejich reprezentativní kvalitu. 

Oba vzorky měly tmavou šedohnědou barvu, zápach – slabší neţ u digestátu z BPS 

Stonava. Na základě vizuálního hodnocení bylo zřejmá vyšší stabilizace obou produktů 

oproti digestátu z BPS Stonava.  

Popis vzorků BPS Vrahovice  

Digestát – tekutý materiál; barva tmavá šedohnědá; zápach – slabší; hrubě disperzní 

struktura se zbytky rostlinných vláken různých velikostí; teplota odebraného vzorku byla 

26,3° C. 

Fugát – tekutý homogenní materiál s jemnými částicemi; barva tmavá šedohnědá; 

zápach – slabší; teplota v době odběru vzorku byla 20,7° C (pokles teploty souvisí 

s procesem mechanického odvodnění digestátu). 

Popis vzorků BPS Stonava  

Digestát – jedná se o část vzorku odebráného dne 23.3.2015, viz kapitola 6.3. 

Fugát – byl připraven z digestátu přecezením přes síto velikost ok 1x1 mm. 
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Kvalita digestátů a fugátů je uvedena v následující tabulce č. 17. Naměřená teplota je 

vzhledem k uchování vzorků v laboratoři niţší neţ při odběrů vzorků. 

Tabulka 17: Kvalita digestátů a fugátů z BPS Stonava a Vrahovice 

Vzorek pH Teplota Sušina Ztráta ţíháním 

  [°C] [g/kg] [%] [g/kg] [%] 

Digestát PBS Stonava 8,08 19,9 33,01 3,301 24,28 73,57 

Fugát BPS Stonava 8,12 19,9 23,61 2,361 16,53 70,01 

Digestát BPS Vrahovice 8,51 19,9 82,21 8,221 56,57 68,81 

Fugát BPS Vrahovice 8,47 19,9 69,98 6,998 45,24 64,64 

 

K laboratornímu ověření zvoleného postupu a účinnosti POF byly připraven 0,1% 

roztok POF – směs 0,1 % roztoků Sokofloku 53 a 54 – 53:54 v poměru 4:1 s niţším 

nábojem a střední molekulovou hmotností. V první fázi rychlého míchání bylo u všech 

testovaných vzorků aplikováno 20 ml 0,1 % roztoku POF; v další fázi pomalého míchání 

byl dávkován POF do vytvoření vloček vhodných o odvodnění.  

Vyhodnocení testování: 

Digestát BPS Stonava – byla ověřena stejná spotřeba POF jako v kapitole 6.3 tj. 

celkem 48 ml. Měrná dávka POF – 14,54 g/kg sušiny. 

Digestát BPS Vrahovice – větší spotřeba POF vzhledem k vyšší sušině vzorku, 

výsledná měrná dávka POF je ale menší – je zde zřejmý vliv niţšího organického podílu. 

Měrná dávka POF – 11,80 g/kg sušiny. 

Fugát BPS Stonava – spotřeba POF je vyšší oproti spotřebě při odvodňování 

digestátu ze stejné bioplynové stanice. Měrná dávka POF – 27,95 g/kg sušiny. 

Fugát BPS Vrahovice – obdobně jako u předchozího vzorku fugátu i zde byla 

konečná spotřeba POF vyšší neţ u digestátu ze stejné bioplynové stanice. Měrná dávka 

POF – 19,43 g/kg sušiny. 

 

Výsledné hodnoty z provedeného testování jsou uvedeny v tabulce č. 18. 
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Tabulka 18: Spotřeba 0,1 % roztoků POF(digestát a fugát z BPS Stonava,Vrahovice) 

Pracovní objem vzorku Sušina Spotřeba POF 

 

Měrná dávka POF 

[100 ml] [%] [ml 0,1 % roztoku] [g/kg sušiny] 

Digestát PBS Stonava 3,301 48 14,54 

Fugát BPS Stonava 2,361 66 27,95 

Digestát BPS Vrahovice 8,221 97 11,80 

Fugát BPS Vrahovice 6,998 136 19,43 

 

V následujícím grafu jsou porovnány měrné dávky POF potřebné k odvodnění 

digestátu a fugátu. Z výsledků testování je zřejmá vyšší měrná dávka POF potřebná 

k odvodnění fugátu a závislost měrné dávky vzhledem k organickému podílu v testovaných 

vzorcích. Při porovnání měrných dávek POF u digestátu a fugátu z BPS Stonava je 

spotřeba 1,92krát vyšší u fugátu oproti digestátu; u odebraných vzorků z BPS Vrahovice 

je tento poměr 1,65.  

Oproti digestátům, které obsahují hrubé částice zbytků rostlinných vláken jsou 

fugáty homogenní; tato vlastnost bude mít zřejmě vliv na vyšší měrnou dávku POF. 

Naopak při odvodnění digestátů bude mít hrubá struktura pozitivní vliv a působí zde jako 

nosič. 

 

  

Obr. 29: Porovnání měrných dávek POF k odvodnění odlišných digestátů a fugátů 
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8 Diskuze a závěr 

Cílem diplomové práce bylo ověření moţného pouţití organických polymerních 

flokulantů při odvodňování digestátu ze zemědělských bioplynových stanic. Jako 

referenční bioplynová stanice byla zvolena BPS Stonava, se kterou pracoviště IEI VŠB – 

TUO Ostrava v oblasti ověřování vlastností a moţného alternativního vyuţití digestátu 

dlouhodobě spolupracuje.  

V teoretické části jsou sumarizovány principy a technologie bioplynových stanic v 

České republice s vazbou na nakládání s vedlejším produktem fermentačního procesu – 

digestátu, vlastnosti a pouţití polymerních organických flokulantů při zvýšení účinnosti 

separace nerozpuštěných látek ze suspenzí, prezentace dosavadních technologických 

postupů vyuţití digestátu a produktů jeho mechanické separace včetně experimentálního 

ověření postupů při odvodnění s pouţitím anorganických a organických flokulantů. 

Praktická část je zaměřena na testování produktů dodávaných společností Sokoflok, s.r.o. 

Sokolov (výrobce SNF S.A.S., Francie) a produktů Superfloc, které jsou dodávané 

prostřednictvím společnosti Kemifloc a.s. Přerov ze sortimentu mateřské společnosti 

Kemira Municipal & Industrial. Vzorky digestátu byly testovány při běţném provozním 

technologickém reţimu bioplynové stanice Stonava. Pro potvrzení účinnosti POF bylo 

sledování rozšířeno o ověření odvodnění digestátu z obdobné zemědělské BPS Vrahovice a 

bylo provedeno porovnání postupu odvodnění i u fugátu z obou bioplynových stanic. 

Proces anaerobní digesce je vyuţíván shodně jak při stabilizaci kalů z čistíren odpadních 

vod, tak i v bioplynových stanicích při cílené výrobě bioplynu. Při laboratorních zkouškách 

jsem tedy vycházela z provozně ověřených a teoreticky doporučených postupů při 

odvodňování stabilizovaných kalů. Z provedeného testování POF vyplývají následující 

poznatky. 

8.1 Předpoklady pro odvodnění digestátu 

Digestát z běţné zemědělské bioplynové stanice je moţné odvodnit s pouţitím 

organických flokulantů. Pro jejich odvodnění je vhodný kationaktivní flokulant s niţší 

hustotou náboje a střední aţ vyšší molekulovou hmotností. Pouţití těchto flokulantů bylo 

ověřeno u digestátu z obou BPS.  
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Měrná dávka POF u nejpříznivějšího výsledku při odvodňování digestátu z BPS 

Stonava činila 14,54 g/kg sušiny (respektive 13,2 g/kg sušiny při vlastním odvodňování 

laboratorním filtračním lisem) a odpovídá obvyklé oblasti nejlepší flokulace při spotřebě 

flokulantu ve výši 1,454 % z váhy pevné fáze (obvyklá oblast flokulace 0,4 – 2,0%) [30]. 

Měrná dávka při odvodňování digestátu z BPS Vrahovice činila 11,8 g/kg sušiny tj. 1,18 % 

z váhy pevné fáze a je zde zřejmý kladný vliv niţšího organického podílu na výslednou 

měrnou dávku POF. 

Na výslednou měrnou dávku flokulantu má významný vliv i úroveň stabilizace 

digestátu, se zvyšujícím se organickým podílem je potřebná měrná dávka POF i 

několikanásobně vyšší. V případě vysokého organického podílu je vhodnější i vyšší 

hustota náboje POF, tato ale nezaručuje sníţení měrné dávky na stejnou úroveň jako 

v případě niţšího organického podílu. V případě pouţití POF při odvodnění digestátu bude 

tedy nutno dodrţovat zásady optimálního řízení technologického procesu BPS, systém by 

se neměl pro dosaţení vysoké produkce ţádaného bioplynu přetěţovat. 

Stupeň hydrolýzy a flokulační účinnosti POF souvisí úzce s hodnotou pH, u 

kationických POF je tato závislost velmi významná. Při pH 8,0 projevují POF svoji 

účinnost z 27 % a tato se zvyšuje se sniţující se hodnotou pH [30]. Sníţení pH souvisí se 

stupněm ionizace polymeru, která ovlivňuje a mění velikost náboje na polymerním řetězci 

a určuje stupeň prodlouţení molekuly. Prodlouţení molekuly má dále vliv na tvorbu 

přemostění. Z tohoto důvodu bylo ověřováno moţné sníţení pH i v rámci praktické části 

této diplomové práce. Sníţením pH při pouţití HCl 1:1 a 41 % Fe2(SO4)3 došlo 

k ţádoucímu sníţení měrné dávky POF. Při chemické předúpravě 41 % Fe2(SO4)3 bylo 

dosaţeno lepších výsledků neţ při pouţití HCl 1:1; zřejmý je zde vliv  Fe
3+

, který zde má i 

koagulační účinek. Vzhledem k pouţitému postupu (fixní přelití) nebyla měrná dávka POF 

příznivá pro další pouţití.  

Úpravou pracovního postupu vzhledem k viskozitě flokulantů, struktuře digestátu a 

distribuci flokulantu bylo dosaţeno výrazného sníţení měrné dávky POF. Jako 

nejvhodnější varianta pro účinnou distribuci flokulantu byla zjištěna doba 30 s při 

udrţování 1 000 ot/min pro první dílčí aplikaci POF. Pro druhou dílčí aplikaci POF byla 

vhodnější niţší rychlost míchání 500 ot/min. Změna rychlostního gradientu měla kladný 

vliv na dosaţení niţších měrných dávek POF uvedených v odstavci 2. Ze zjištěných 

výsledků vyplývá, ţe při odvodňování digestátu není proudění suspenze v potrubí pro 
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distribuci POF dostačující (běţná provozní praxe při odvodňování stabilizovaných kalů) a 

bude nutné zajistit distribuci polymeru jiným vhodným postupem.  

Průběh flokulace s pouţitím rychlého a pomalého míchání byl testován také 

v závislosti na dávkování POF v jedné nebo ve dvou dávkách. Při dávkování do dvou míst 

bylo dosaţeno sníţení měrných dávek POF, jeho přidávání v časovém odstupu mělo 

pozitivní vliv na sníţení měrné dávky POF a kvalitu vloček. 

Průběh flokulace probíhal odlišně vzhledem k rozdílným reologickým vlastnostem 

digestátu a fugátu. U obou digestátů byly vytvořeny velké agregáty při podstatně niţších 

měrných dávkách POF neţ u fugátů, kromě vlivu organického podílu při porovnání 

průběhu flokulace uvedených suspenzí zde má nemalý vliv jejich struktura. Vliv na tento 

průběh má také pouţitý typ POF. Pro flokulaci vysoce koncentrovaných suspenzí má vliv 

mechanismus vazby pomocí můstků při pouţití kationických POF, které se adsorbují na 

povrchu vrstev. Pro pouţití v praxi by bylo odvodňování digestátu efektivnější vzhledem 

k finančním nákladům na mnoţství pouţitého POF. 

 Významný je i vliv vyšší teploty na konečnou spotřebu POF při odvodňování 

digestátu. Digestát měl při odběrech vzorků teplotu cca 30 °C a tato teplota bude 

rozhodující při případném vyuţití POF v provozní praxi. Všechny předchozí testy byly 

prováděny se vzorky při teplotě cca 20 °C.  Při pouţití postupu se změnou rychlostního 

gradientu byla ověřena měrná dávka POF u digestátu, který byl vytemperován na teplotu 

30 °C.  Při této teplotě se sniţuje viskozita flokulantu a zvyšuje se jeho distribuce do 

suspenze. Při laboratorní zkoušce byla spotřeba POF sníţena na 12,72 g/kg sušiny 

(v případě moţného sníţení dle odst. 2 by tato měrná dávka mohla dosahovat 11,54 g/kg 

sušiny). 

8.2 Doplňující sledovaní a doporučení 

Mezi související laboratorní testování patřilo i ověření kvality produktů odvodňování 

tj. filtračního koláče a filtrátu. Kvalita filtračního koláče byla ověřena Zkouškou s řeřichou 

na Petriho miskách kontaktním způsobem dle ČSN EN 16086-2. Testovaný filtrační koláč 

byl pouţit bezprostředně po procesu odvodnění a nebyly zde přimíchány ţádné další 

sloţky. Přestoţe výsledky nelze povaţovat za dostatečně reprezentativní, lze z výsledků 

usuzovat, ţe vhodnými postupy kompostování by bylo moţné z odvodněného digestátu 

vyrábět komposty a substráty. Testovaný filtrační koláč byl pouţit bezprostředně po 
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procesu odvodnění a nebyly zde přimíchány ţádné další sloţky. Dle Protokolu o zkoušce č. 

6394/15 ze dne 14.4.2015 (viz příloha č. 1) je obsah organického podílu 76,7 % a oproti 

původnímu obsahu 73,57 % došlo pouţitím POF k jeho zvýšení o 3,13 %. Dle 

Bezpečnostního listu a testu OECD 301B je pouţitý POF za 28 dní rozloţitelný ze 70 %, 

produkty neohroţují vodní organismy. Příznivý pro kompostování je i obsah ţádoucích 

ţivin – draslíku, fosforu a dusíku, který je v digestátu zachován. Obsah snadno 

rozloţitelného uhlíku je v procesu anaerobní digesce redukován, poměr C:N by bylo 

zřejmě nutné vhodně upravit. 

Kvalita filtrátu byla ověřována s pouţitím testu inhibice růstu kořene Sinapis alba. 

Z výsledků testů vyplývá, ţe filtrát z procesu odvodnění není moţné pouţít přímo jako 

vodu pro závlahu. Je zde ale moţnost vyuţít tento produkt jako základní sloţku pro výrobu 

kapalného hnojiva případně hnojivou zálivku. Tento způsob vyuţití filtrátu je nutno dále 

ověřit vhodnými metodami. 

Na základě zjištěných výsledků lze navrhnout další výzkum a to: 

- Pouţití organických polymerních flokulantů při odvodňování chemicky upraveného 

digestátu síranem ţelezitým a změnou rychlostního gradientu míchání suspenze. 

- Testování produktu separace jako kapalného hnojiva. 

- Kompostování, kompostování s pouţitím přípravků pro urychlení kompostovacího 

procesu nebo vermikompostování [41]. 
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