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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je výzkum možnosti zpracování biologicky rozložitelné 

složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce probíhající v laboratorních 

podmínkách. Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou anaerobní digesce, 

včetně problematiky BRO, bioplynových stanic, biomasy, digestátu či bioplynu. Součástí 

praktické částí jsou dva experimenty. Během prvního experimentu byla ověřována produkce 

bioplynu a methanu podsítné frakce směsného komunálního odpadu do velikosti částic 50 

a 100 mm. Hlavní experiment byl zaměřen na vytvoření fyzikálního modelu suché anaerobní 

digesce semikontinualního režimu biologicky rozložitelné složky směsného komunálního 

odpadu ve dvou různých současně pracujících reaktorech. 

Klíčová slova:  

bioplynová stanice, bioplyn, anaerobní digesce, suchá metoda, digestát, biomasa, 

biologicky rozložitelný komunální odpad, podsítná frakce, biologicky rozložitelný odpad 

Abstract 

The subject of the diploma thesis is the research of possibilities of processing 

the biodegradable component of mixed municipal waste by anaerobic digestion method under 

laboratory conditions. The theoretical part of the diploma thesis deals with the problems 

of anaerobic digestion, including BRO, biogas stations, biomass, digestate or biogas. Part 

of the practical part consists of two experiments. During the first experiment, the biogas 

and methane production of the sub-fraction of mixed municipal waste fraction to the particle 

size of 50 and 100 mm was verified. The main experiment was focused on creating a physical 

model of dry anaerobic digestion of the semi-continuous mode of biodegradable composite 

municipal waste in two different simultaneously operating reactors. 
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biogas plant, biogas, anaerobic digestion, dry method, digestate, biomass, 

biodegradable municipal waste, sub-fraction, biodegradable waste 
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Úvod 

Biologicky rozložitelné odpady zastupují širokou škálu materiálů se značně 

rozdílnými vlastnostmi. Také technologie zpracování těchto odpadů je do jisté míry rozdílná 

a vhodná jen na zpracování určitých druhů biologicky rozložitelných odpadů. Klíčem 

k dosažení kvalitních výstupních produktů, které budou v souladu s právními předpisy je 

jednak, samotný proces zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který by měl být 

udržován v patřičných optimálních podmínkách tak i kvalita vstupních surovin. Pokud nebude 

dosaženo vhodných podmínek procesu zpracování, tak k získaní kvalitních a nezávadných 

produktů nepomohou ani ty nejkvalitnější vstupní suroviny.    

Ve své diplomové práci se budu zabývat možnosti zpracování biologicky rozložitelné 

složky směsného komunálního odpadu, a to pomocí anaerobní digesce a současně ko-digesce 

prováděné v laboratorních podmínkách.  

Při práci využiji metody suché míchané semikontinuální anaerobní digesce. Pro 

laboratorní anaerobní digesci při vysokém obsahu sušiny a denním dávkování podsítné frakce 

směsného komunálního odpadu bude použit upravený horizontální válcový bioreaktor 

CSTR400 (pracovní objem až 0,4 m3), a rotační bubnový reaktor Terrafors IS (pracovní 

objem 0,013 m3). Jako inokulum v případě bioreaktoru CSTR400 bude použít digestát 

ze zemědělské bioplynové stanice Pustějov II. V případě testu v bioreaktoru Terrafors IS 

jde již o zapracovaný bioreaktor, kde probíhala vysokosušinová digesce hovězího hnoje na 

kterou, bude digesce biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu navázána. 

Součásti práce bude i test vycházející z normy ČSN EN ISO 11734 diskontinuální 

mezofilní anaerobní digesce pomocí lahvičkových bioreaktorů a plynoměrných byret, 

ve kterých bude sledována produkce bioplynu a methanu podsítné frakce směsného 

komunálního odpadu do velikosti 50 mm a 100 mm získané ze zpracovny komunálního 

a dalšího odpadu MIKI RECYKLING sp. Kraków.  
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1 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce, jako jeden z biologických způsobu zpracování odpadu je složitý 

biochemický proces, který se skládá z několika navazujících fyzikálních, fyzikálně-

chemických a také biologických procesů pří kterých, dochází k biologické a energetické 

přeměně organických látek, ovšem ne ke snížení jejich hnojivé jakosti. Mezi hlavní produkty 

anaerobní digesce patří bioplyn, jehož složení je z 50–70 % tvořeno methanem s výhřevností 

cca 19–25 MJ.m-3 a stabilizovaný substrát se značným hnojivým účinkem. V posledních 

desetiletích, a to zejména ve vyspělých zemích, byl zaznamenán přínos anaerobní digesce 

především v zemědělství a také v oblasti zneškodňování biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů (BRKO) a odpadu průmyslových. [1], [2] 

U energeticky pozitivních technologií, které se využívají při čištění odpadních vod 

v čistírnách odpadních vod (ČOV), hraje anaerobní digesce významnou roli. Výsledky mnoha 

měření dokazují, že energetickým využitím bioplynu, který byl získán anaerobním 

zpracováním čistírenských kalů, lze pokrýt značný podíl energetické spotřeby provozu 

čistírny. [3] 

Anaerobní technologie zpracovávající organický odpad s následným využitím 

bioplynu z hlediska globálního se značně podílejí na snižování emisi skleníkových plynů. 

Bioplyn patří do obnovitelných zdrojů energie a jeho náhrada za fosilní paliva vede ke snížení 

celkové emise CO2. Mimo jiné anaerobní digesci kejdy a hnoje dochází ke snížení spontánní 

emise CH4. Snižují se také emise N2O díky nižší rychlosti procesu denitrifikace v půdě 

při aplikaci anaerobně stabilizovaného hnoje. Je nutné podotknout že N2O a CH4 mají 

za následek mnohem silnější „skleníkový efekt“ než CO2. [4] 

1.2 Mechanismus anaerobní digesce 

Anaerobní rozklad se skládá z několika, na sebe navazujících biologických procesů, 

na nichž se podílí několik funkčních skupin anaerobních mikroorganismů. Pro rozklad 

organických látek na konečné produkty, kterými jsou CO2 a CH4 je zapotřebí jejich řízená 

metabolická spolupráce. Produkty, které vznikají působením jedné skupiny mikroorganismů 

se dále stávají substrátem druhé skupiny. Proto v případě nízké aktivity jedné skupiny muže 

dojít k narušení rovnováhy celého procesu a tím i k snížení jeho účinnost. Celý proces 
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anaerobní digesce probíhá dohromady ve čtyřech fázích. Jedná se o hydrolýzu, acidogenezi, 

acetogenezi a methanogenezi. [4] 

Při hydrolýze dochází k rozkladu makromolekulárních rozpustných i nerozpustných 

organických látek, jimiž jsou proteiny, lipidy, a polysacharidy na nízkomolekulární látky, 

které se dostatečně míře rozpouští ve vodě díky působení extracelulárních hydrolytických 

enzymů, které jsou produkovány především fermentačními bakteriemi. Vzniklé 

nízkomolekulární látky mají schopnost na rozdíl od vysokomolekulárních se transportovat 

dovnitř buňky. V průběhu hydrolýzy je rychlost rozkladu závislá do velké míry na povaze 

vstupního materiálu, tvaru, povrchu, velikosti, produkci enzymů či adsorbci. Materiály, které 

obsahují polysacharidy (škrob, celulózu, hemicelulózu,) se rozkládají mnohem pomaleji, 

než materiály obsahující tuky a bílkoviny. Tvrzení různých autorů potvrzuje, že adsorpce 

enzymů na inertní vstupní materiál, do kterých můžeme zařadit např. lignin, účinnost 

hydrolýzy snižuje. V tabulce 1 jsou uvedeny příklady extracelulárních enzymů. [4], [5] 

Tabulka 1.  Příklady skupin extracelulárních enzymů a jejích funkce [5] 

 

V druhém kroku probíhá acidogeneze. Během acidogeneze jsou nízkomolekulární 

látky přítomné uvnitř buňky rozkládány na ještě jednodušší organické látky. Zde je možné 

konstatovat, že asi (70 %) produktů hydrolýzy odpovídá acetátu (51 %) a plynnému vodíku 

(19 %) a (30 %) zastupují redukované meziprodukty jako jsou například alkoholy, vyšší 

mastné kyseliny nebo laktáty. Tyto meziprodukty jsou ovlivňovány nejen charakterem 

počátečního substrátu ale i podmínkami v prostředí. V důsledku nízkého parciálního tlaku 

vodíku dojde k produkci CO2, H2 a kyseliny octové. Ke vzniku vyšší organické kyseliny, 

kyseliny mléčné, ethanolu a dalším, dochází při vyšším parciálním tlaku vodíku. Je důležité 

podotknout, že acidogenní mikroorganismy nespotřebovávají svým metabolismem mastné 

kyseliny, ty se tak mohou stát substrátem pro další stadium rozkladného procesu. [4], [5] 
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Ve třetím stadiu rozkladného procesu, kterým je acetogeneze nastává oxidace 

produktů acidogeneze na CO2, H2 a kyselinu octovou. Reakce probíhající při acetogenezi jsou 

endotermické. V tomto stadiu se vyskytují mikroorganismy produkující vodík. Jedná se o tzv. 

syntrofní acetogenní mikroorganismy, které jsou klíčovou mikrobiální skupinou. Jako skupina 

mikroorganismu jsou klíčové, jelikož zajišťují rozklad vyšších organických kyselin, než je 

kyselina octová (např. kyselinu propinovou) a dále taky některé aromatické sloučeniny 

a alkoholy. Spolupráce syntrofní acetogenní mikroorganismů a dalších skupin 

mikroorganismů, jako jsou bakterie sulfátredukující či methanogeny, spotřebovávající vodík 

tvořený jimi samotnými je nezbytná. Jelikož nadbytek vodíku v systému narušuje funkci 

acetogenních mikroorganismů a také celý systém. [4] 

Během posledního stádia methanogeneze dochází působením methanogenních 

organismu k rozkladu pro ně vhodných substrátů. Během procesu methanogeneze acetotrofní 

methanogeny (Methanosaeta a Methanosarcina) využívají ve svém metabolismu acetát 

CH3COO-  jako substrát a ten štěpí na dvě části, kdy jeden z atomů uhlíku je využít ke vzniku 

methanu a druhý k tvorbě oxidu uhličitého. Acetát představuje zdroj přibližně 70 % bioplynu 

vyrobeného ve fermentoru. [5] 

Dynamická rovnováha veškerých procesů probíhajících během těchto čtyř stadií, 

by měla být taková, aby probíhající methanogeneze byla co nejrychlejší. Zjednodušené 

zobrazení mechanismu anaerobní digesce je schématicky znázorněno obrázkem 1. [4]  

       

Obr. 1:  Schéma mechanismu anaerobní digesce  [6]
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1.3 Faktory ovlivňující proces anaerobní digesce          

Anaerobní rozklad látek organického původu je značně ovlivňován řadou faktorů, 

které ať už přímo čí nepřímo ovlivňují životní prostředí anaerobních mikroorganismů. Díky 

neustálému vývoji byly tyto ovlivňující faktory společně s podmínkami přispívající procesu 

anaerobního rozkladu postupně identifikovány. 

K těmto ovlivňujícím faktorům patří například teplota prostředí, kdy ke vzniku 

methanu dochází v rozmezí teplot (4–90 °C). Proto je zapotřebí pro stabilitu procesu zajistit 

konstantní teplotu. Dalším faktorem je hodnota pH, která pro methanogenní mikroorganismy 

je 6,5 – 7,5. K dalšímu faktoru patří také vlhkost prostředí, kdy se methanogenní bakterie 

množí a pracují pouze při vlhkosti okolo 50 %. Celý proces také ovlivňuje výskyt 

inhibujících a toxických látek. Jedná se o látky, které mají nepříznivé účinky na biologický 

proces. Nejčastěji se setkáváme s inhibičním působením amoniaku a mastných kyselin, ale i 

sulfanu nebo antibiotik z krmiv. Dále to jsou faktory jako� příjem živin, kdy bakterie 

potřebují pro svou stavbu minerální látky, rozpustné dusíkaté látky a stopové prvky.� Zatížení 

vyhnívacího prostoru vyjadřující, jaké množství organické sušiny na m3 za den může být 

dávkováno do fermentoru, aniž by došlo k jeho přetížení.  [2] 

1.3.1 Vliv pH 

Optimální hodnota pH pro růst methanogenní bakterií se nachází v oblasti 6,2 – 7,8. 

U čistých kultur se optimální pH značně liší ale většině druhů organismu se nejlépe daří 

v neutrálním či slabě kyselém prostředí, výjimkou jsou Methanothrix s optimálním pH 

ve slabě zásaditém prostředí. Některé druhy se vyznačují velmi úzkým rozsahem pH, 

ve kterém rostou, např. pro takové Methanospirillum je to rozmezí 6,5 – 7,5. Naopak 

v případě Methanobacterium je schopné růst při pH 5,0 až 8,1. Bakterie acidogenního původu 

jsou na nízké pH méně citlivé, hodnoty pH mikroorganismu předmethanizační fáze 

pohybující se nad pH 5 jsou optimální. [4] 

Rozsah pH patří k značně limitujícím faktorům tohoto procesu. Pokud jsou hodnoty 

nižší nežli 6,0 nebo se například pohybují nad hodnotu 8,0 dochází k inhibici procesu. 

Nejčastěji se setkáváme s poklesem pH. Tento pokles indikuje přetížení fermentoru, kdy 

mikroorganismy předmethanizační fáze vytváří daleko více nižších mastných kyselin, než je 

jejich spotřeba v acetogenní a methanogenní fázi a tímto dochází k jejich akumulaci. 
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K poklesu pH může dojí i v důsledku inhibice methanogenních bakterií, a to buď toxickou 

látkou nebo teplotou. [6] 

Tlumicí kapacita systémů je dána hlavně NH4+ jako majoritním kationtem a systémem 

CO2-HCO3-. V případě vyšší koncentrace těkavých mastných kyselin jsou podstatnou složkou 

tlumicího systému také soli těchto kyselin. Mezi další složky patří např. silikáty, fosfáty, 

ovšem jejich vliv však není rozhodující. Kapacita tlumicího systému závisí na průběhu 

methanizace, dále na vzniku a spotřebě CO2 a mastných kyselin a také na koncentraci 

a složení substrátu. Substráty, které jsou bohaté na bílkoviny zvyšují tlumící kapacitu 

po uvolnění amoniaku z bílkovin, substráty s vysokým obsahem sacharidu ji naopak snižují 

díky tvorbě velkého množství CO2. Tuto kapacitu je možné udržet přidáním alkalizačních 

činidel jako soda, NaHCO3 a někdy i vápno. [6]   

1.3.2 Vliv teploty 

Všechny biochemické procesy včetně anaerobní digesce jsou ovlivňovány teplotou. 

V případě vzrůstající teploty, roste i rychlost všech probíhajících procesů, které probíhají při 

methanizaci. Díky tomu je dynamická rovnováha procesu narušena. Dochází hlavně 

k ovlivňování interakce mezi jednotlivými druhy mikroorganismů. Odezva všech druhů 

mikroorganismů na změnu teploty je kvalitativně stejná ale kvantitativně se může zcela lišit. 

Citlivost mikroorganismů na změnu teploty se následně projeví na rozkladu organického 

hmoty a na bioplynové produkci. Lze tedy říct, že čím je teplota vyšší, tím narůstá náchylnost 

mikroorganismu na teplotní odchylky. Pokud srovnáme náchylnost mikroorganismu na 

teplotní výkyvy, tak mikroorganismy v mezofilní oblasti snesou výkyvy od 2 do 3 °C, ovšem 

v oblasti termofilní by nemělo docházek ke změnám teplot vyšších jak 1 °C.  

Je tedy důležité vést proces při teplotě, kterou lze udržovat konstantní než při vyšší 

teplotě s kolísavou hodnotou. Změny teploty se stávají tím nebezpečnější, čím je doba zdržení 

kratší a koncentrace biomasy v reaktoru menší. V případě že je zapotřebí přechod na odlišnou 

teplotu je nutné zajistit dostatečně dlouhou adaptaci biomasy, eventuálně i nová inokulace. 

Mikrobiální produkce methanu probíhá v rozmezí od 4 °C až do 97 °C. Pro čisté kultury 

je optimální teplota tvorby methanu daná typem mikroorganismu. Organismu M. 

thermoautotrophicum, patřící mezi termofilní organismy má teplotní optimum 65–72 °C. 

Popsán byl i extrémě termofilní organismus – Methanotermus, který roste v rozmezí teplot 

63–97 °C s teplotním optimem 83 °C, jenž byl izolován z horských pramenů na Islandu. 

Rozdělení typů mikroorganismů dle teploty je uvedeno na obrázku 2. [4], [7], [8] 
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Obr. 2:  Rozdělení typů organismů dle teploty [7] 

V současné době, bioplynové stanice pracuji v oblasti mezofilní teploty, tj. 35–42 °C. 

Oblast termofilních teplot tj. 45–60 °C se v praxi užívá méně. Castillo a kol. (2006) zjistili, že 

nejlepší provozní teplota byla 35 °C v průběhu 18 dnů, zatímco malá fluktuace teploty 

z 35 °C na 30 °C způsobila snížení rychlosti produkce bioplynu (Chae et al. 2008). 

Methanizace v termofilní oblasti ve srovnání s mezofilní oblastí dosahuje větší rychlosti 

rozkladu organické hmoty, také vyššího stupně rozkladu (hlavně v případě kalů) a také 

se zlepšuje destrukce patogenních mikroorganismů. Nevýhodou teto termofilní stabilizace 

je větší spotřeba energie na ohřev a nižší stabilita procesu. Na obrázku 3 je znázorněna 

rychlost růstu mikroorganismu v jednotlivých teplotních oblastech. [2], [4], [9] 

 

Obr. 3:  Rychlost růstu mikroorganismu v teplotních režimech [5] 

1.3.3 Vliv složení substrátu 

Pro dosažení optimálního anaerobního rozkladu je zapotřebí správný poměr 

N a P k organickým látkám. Poměr C: N: P = 100:1:0,2 je vzhledem k pomalému růstu 

anaerobních mikroorganismů podstatně nižší než v případě aerobních procesů. Podle 

posledních výzkumů je známo, že přítomnost stopových prvků jako je (Co, Ni, Mo) 

podporuje methanogenní aktivitu, stimuluje agregaci anaerobní biomasy a zvyšuje její růst. 



 19 

Nepříznivý účinek mají vyšší koncentrace těžkých kovů (Pb, Cr, Cu, Zn), dále také škodlivé 

oxidanty (H2O2, molekulární kyslík apod.). Škodlivé jsou také organické látky jako například 

pesticidy, rozpouštědla, tenzidy a mnoho dalších specifických látek. Koncentrace, při které se 

projeví inhibiční účinek látky je závislí na způsobu dávkování, na fyziologickém stavu 

biomasy a na přítomnosti detoxikantu. Pro stabilitu procesu je mnohem nebezpečnější 

jednorázová dávka než dávkování kontinuální. Pro odolnost procesu má také rozhodující 

význam doba zdržení biomasy. Delší doba zdržení biomasy zajistí adaptaci mikroorganismů 

na nepříznivé podmínky, anaerobní směsnou kulturou mohou být metabolizovány celé řady 

látek dříve uváděných jako toxické. V případě, že se ve zpracovávaném materiálu vyskytují 

vyšší koncentrace sulfátů, dochází k mohutnějšímu zastoupení sulfátredukujících bakterií 

v anaerobní biomase. Koncentrace amonných iontů vyšší jak 1 g.l-1 působí inhibičně na 

agregaci biomasy, koncentrace vyšší jak 2–3 g.l-1 pak působí inhibičně na methanogenezi. 

Avšak dostatečně dlouhou adaptací lze vypěstovat biomasu, která toleruje mnohem vyšší 

koncentrace amonných iontů. [4] 

 1.4 Funkční skupiny anaerobních mikroorganismů 

Jak již bylo zmíněno (kapitola 1.2) proces anaerobního rozkladu je složen z několika 

na sebe navazujících biologických procesů. Na těchto procesech se podílí několik funkčních 

skupin anaerobních mikroorganismů, u kterých je zapotřebí jejich řízená metabolická 

spolupráce. Jedná se o fermentační, hydrolytické, acetogenní, homoacetogenní, denitrifikační, 

desulfatační a methanogenní mikroorganismy. 

1.4.1 Fermentační a hydrolytické mikroorganismy 

Fermentační (acidogenní) a hydrolytické mikroorganismy patří mezi nejrychleji 

rostoucí a nejodolnější vůči změnám podmínek. Jde o skupinu bakterií, které zajišťují první 

dva kroky anaerobního rozkladu (hydrolýza, acidogeneze). Tato skupina bakterií produkuje 

enzymy, které jsou následně uvolňovány do média a hydrolyzují komplexní organické látky 

jako jsou pektin, celulosa, hemicelulosa či polysacharidy na menší molekuly, které jsou 

schopné transportu dovnitř buňky. Při fermentaci látek tohoto typu, dochází ke tvorbě 

produktů jako ethanol, kyselina mléčná a nižší mastné kyseliny (propinová, mléčná, octová 

kyselina, a hlavně máselná kyselina). V anaerobních reaktorech je rychlost tvorby methanu 

velmi často omezená rychlosti destrukce biopolymerů a také účinností metabolické interakce 

mezi skupinami hydrolytických bakterií a dalšími skupinami anaerobního systému. [4] 
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Druhy převažující v mikrobiálním osídlení reaktorů patří do čeledě Streptococcaceae, 

Enterobacteriaceae a do rodu Bacteroides, Eubacterium. Vnik konečných produktů 

metabolismu těchto bakterií závisí na podmínkách prostředí a na charakteru počátečního 

substrátu. V případě nízkého parciálního tlaku vodíku vzniká kyselina octová, CO2 a H2. 

Vyšší organické kyseliny, kyselina mléčná, ethanol vznikají naopak při vyšším parciálním 

tlaku vodíku. [4] 

1.4.2 Mikroorganismy produkující vodík 

      Acetogenní mikroorganismy, které produkují vodíky jsou značně závislé na jeho 

přítomnost v daném prostředí. Jde o meziprodukt pro ně nežádoucí, jelikož narušuje jejich 

růst a metabolismus redukcí vnitrobuněčných elektronových přenašečů. Velmi důležité 

je jejich metabolické společenství s hydrogenotrofními mikroorganismy. Tyto 

mikroorganismy vodík spotřebovávají a navyšují tak termodynamickou účinnost reakcí 

syntrofních acetogenů. Acetogenní mikroorganismy se vyznačují poměrně dlouhou generační 

dobou a během anaerobního rozkladu je přítomnost těchto bakterií velmi důležitá, jelikož 

katabolizuje kyselinu propinovou a také ostatní organické kyseliny, které jsou vyšší než 

kyselina octová, alkoholy a aromatické sloučeniny například kyselinu benzoovou na kyselinu 

octovou, oxid uhličitý a vodík. [4], [10] 

1.4.3 Homoacetogenní mikroorganismy 

Homoacetogenní mikroorganismy mohou růst na jednouhlíkatých i víceuhlíkatých 

substrátech a jako takové disponují metabolismem s vysokou termodynamickou účinnosti, 

protože nevytváří vodík. Některé druhy naopak vodík spotřebovávají a tím se vedle 

methanogennů podílejí na udržování nízkého parciálního tlaku vodíku v systému. Pokud 

se v systému vyskytuje nižší množství vodíku, bakterie nemohou konkurovat methanogenům, 

neboť k energetické výhodnosti reakce tvorby octové kyseliny z CO2 a H2 potřebují vyšší 

koncentraci vodíku. [4] 

1.4.4 Denitrifikační a desulfatační mikroorganismy 

I když hodnocení aktivity těchto skupin bakterií je vzhledem k methanogenezi 

rozporuplné a velmi závisí na daných podmínkách, mají tyto dvě skupiny bakterií 

v anaerobním mikrobiálním systému velký význam. Každá z těchto skupin je schopna růst 

na víceuhlíkatých substrátech a s využitím dusičnanů a síranů jako akceptorů elektronů tvořit 
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vodík, kyselinu octovou, sulfan a amoniak a tím tedy podporovat methanogenezi tvorbou 

methanogenních substrátů. Mohou však za daných podmínek tyto substráty i spotřebovávat, 

kdy použijí stejné akceptory a elektrony a být tak konkurenty methanogenním bakteriím. 

Mezi nejčastěji se vyskytujícími se organismy v anaerobních reaktorech, patří organismy rodu 

Desulfovibrio, Desulfotomaculum a Desulfofobulus. [4], [11] 

1.4.5 Methanogenní mikroorganismy  

Patří mezi nejdůležitější metabolickou skupinu mathanizačního procesu. 

Methanogenní bakterie zakončují metabolický řetězec anaerobního rozkladu organických 

látek, tím že převádí konečné produkty obsahující uhlík do plynné fáze. Většina druhů 

methanogenních bakterií využívá H2 a CO2. V současné době byly popsány tři druhy 

methanogenů, které mají schopnost využívat kyselinu octovou. Nejvíce byly prostudovány 

druhy Methanosarcina barkeri a Methanobacterium thermoautotrophicum, který 

je nejplodnějším methanogenem. Methanobacterium thermoautotrophicum má ovšem 

omezenou škálu substrátů. Roste s generační dobou okolo 2 hodin na H2 a CO2 či velmi 

pomalu na kyselině octové a CO jako jediným zdrojem uhlíku. 

Díky tomu že methanogenní archea rostou velmi pomalu, je methanogeneze častou 

limitující fázi procesu výroby bioplynu. Na obrázku 4 jsou znázorněny základní reakci 

probíhající při methanogenezi.  

 

Obr. 4:  Reakce probíhající při methanogenezi [5] 

Na rychlost produkce methanu a na růstovou rychlost příslušných methanogenů mají 

vliv odlišné energetické výtěžky reakcí. V případě růstu na kyselině octové je generační doba 

uváděna 2–10 dní. Na vodík s oxidem uhličitým je 9–24 hodin. [4], [5] 
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2 Rozdělení metod anaerobní digesce  

2.1 Anaerobní digesce mokrého typu 

Anaerobní digesce typu mokrého je mnohem rozšířenější metodou, než je tomu 

u suché metody. Z pohledu technického je mnohem propracovanější a její provoz je velmi 

dobře prověřen. Tato metoda využívá mnohem více příslušenství (např. drtiče, míchadla, 

čerpadla, separace). Ovšem díky tomu narůstají její provozní náklady ať už jde o servis, 

údržbu, spotřeba elektřiny či četnost poruch. V případě výtěžnosti bioplynu (BP) je ovšem 

mnohonásobně větší než u suché metody. [12] 

Při zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) mokrou 

metodou je vždy zapotřebí provést předúpravu zpracovávaného odpadu drcením či dalším 

tříděním (separace plastů, separace anorganických částí apod.), kterou se eliminují podíly 

nežádoucích příměsí. I vysoký obsah slámy nebo podestýlka na bázi pilin může u této 

technologie způsobit vážné provozní problémy. Může docházet k ucpávání a značnému 

opotřebení čerpacích systémů (hlínou, pískem, kovy) popřípadě vytváření plovoucích vrstev 

v nádržích a znehodnocení výstupních digestátů (např. plasty). [13], [14] 

2.2 Suchá anaerobní digesce 

Nejčastěji se touto metodou zpracovává biomasa s 30–35 %ním obsahem sušiny. 

Nejběžněji se touto metodou zpracovávají složky komunálního odpadu, které jsou biologicky 

rozložitelné a odpady ze zemědělské výroby. Při této metodě se uplatňuje mezofilního 

procesu, při teplotním rozsahu 35 °C–42 °C. Vhodné rozmezí pH při této metodě je 6,6 – 7,5. 

Oproti metodě mokré je tato metoda mnohem méně využívána. Ovšem je zapotřebí 

podotknout, že fermentory uplatňující se při suché metodě zpracují substrát, který má 

4krát vyšší obsah organické hmoty než fermentory uplatňující se při metodě mokré. 

V současné době jsou nejvíce rozšířeny procesy při průměrném obsahu sušiny v reaktoru 

okolo 20–25 %. [12] 
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2.2.1 Výhody a nevýhody suché anaerobní digesce 

Suchá anaerobní digesce se vyznačuje následujícími výhodami:  

 -  využití biomasy s vyšší sušinou, �  

 -  nižší energetická náročnost, 

-  biomasu není třeba třídit, ředit, rozmělňovat či dále upravovat, �  

 -  možnost využití surovin jako tráva, travní senáž, slamnatý hnůj, 

-  poruchovost stanice je nižší (díky absence míchacího zařízení, čerpadel), �  

-  jednodušší obsluha, �  

-  uplatitelná pro biomasy jako nedokonale vytříděné bioodpady – kusy dřeva, zeminy, 

-  jednoduší rozšíření BPS.         [13] 

K nevýhodám suché anaerobní digesce patří:�  

-  nelze zpracovávat více tekutých surovin (kejda, kaly v ČOV),  

-  není vhodná pro materiály vyžadující proces hygienizace (jatečné odpady),  

-  produkce bioplynu je nerovnoměrná (potřeba alespoň 4 fermentorů),  

-  účinnost rozkladu a výtěžnost bioplynu je nižší,  

-  složitější start technologie.  [13]
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3 Bioplynové stanice (BPS)  

Při zpracování organického odpadu jsou uplatňovány dvě základní biologické metody. 

Jde o kompostování a zpracování organického odpadu v tzv. bioplynových stanicích. Obě tyto 

metody produkují organické hnojivo, ovšem bioplynové stanice navíc produkují bioplyn, 

který je pomocí kogeneračních jednotek využit k výrobě elektrické energie a tepla.  

Přibližně pětina energie pocházející z obnovitelných zdrojů je vyráběná 

v bioplynových stanicích. Bioplynové stanice ovšem nepředstavují pouze způsob využití 

biomasy k výrobě energie. Jde zároveň i o nejúčinnější způsob, jak zpracovávat vedlejší 

zemědělské produkty, čímž je možné snížit jejich objem až o 50 %. Proces anaerobní digesce 

probíhající v BPS zároveň zvyšuje využitelnost živin, snižuje zápach zemědělských odpadů, 

omezuje přítomnost zvířecích patogenů a zejména zajišťuje pokles emisí skleníkových plynů 

při skladování a aplikaci. [15], [16] 

3.1 Vstupní odpady (suroviny) vhodné pro zpracování v BPS 

Pro proces anaerobní digesce probíhající v bioplynových stanicích je vhodný každý 

organický materiál s:  

• vysokým obsahem organických látek nejméně kolem 60 %,  

• celkovou sušinou menší než 50 %, kdy optimum je v rozmezí 5–40 % 

(podle typu procesu), 

• obsah ligninu a celulózy musí být co nejnižší, 

• dostatečně vyvážený poměr C:N = 20 – 30:1, 

• pH okolo 6,5 – 8,0,  

• optimální množství stopových prvků. 

Během anaerobní digesce je také zapotřebí zabránit přístupu substrátů, které působí 

jako inhibitory: kyslík (odpady oxidující), amoniak, velké množství dusíkatých látek, 

baktericidní léčiva, cizorodé prvky, plísně aj. [17] 

K těm nejdůležitějším parametrům pro vstupní suroviny patří celková sušina materiálu, 

zastoupení organické složky. Také je velmi důležité znát informace o původu vstupů 

(rostlinný, živočišný, z průmyslu atp.) a podle toho také předpokládat obsah nežádoucích 

látek (léčiva, dezinfekční prostředky, chemikálie). Vhodné vstupy pro bioplynové stanice jsou 
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takové, které během digesce ze svých molekul neuvolňují sulfan či amoniak. Jedná se o velmi 

nežádoucí plyny, a to z hlediska negativního působení na technologická zařízení, hlavně pak 

pro kogenerační jednotky. Při reakci sulfanu se zbytkovou vlhkostí v bioplynu dochází 

k nevratné korozi jednotlivých komponent a amoniak negativně ovlivňuje olej v kogenerační 

jednotce, kdy zkracuje jeho řetězce, a tak snižuje jeho mazací schopnost. [17] 

3.2 Současné technologické postupy bioplynových stanic 

V praxi se nejběžněji můžeme setkat s řadou různých řešení BPS. Tato řešení 

rozdělujeme na několik technologických kroků, přičemž tyto technologie jsou děleny na 

základě toho, zda je proces jedno či více stupňový, dále také podle způsobu plnění, popřípadě 

podle konzistence substrátu.  

3.2.1 Rozdělení BPS dle plnění fermentoru 

V případě plnění fermentoru jsou technologie děleny na diskontinuální, 

semikontinuální a kontinuální. 

Diskontinuální technologie je složena z reakčních komor (může se jednat o vyzděnou 

komoru s plynotěsnými vraty či kovové kontejnery) a meziskladu. Zpracovávaný materiál 

je do komor navážen běžnou technikou, jakou je například traktor s radlicí.  U této 

technologie celý proces probíhá až 30 dní. Na počátku je komora několik hodin postupně 

plněna a v průběhu prvních 3 dnů probíhá nastartování reakce, pomocí zvýšeným kropením 

výluhem (perkolátem). Poté v průběhu 24–27 dnů dochází k samotné reakci a produkci 

bioplynu. Táto technologie se uplatňuje méně, především při suché fermentace. [12], [18] 

Semikontinuální technologie patří naopak k nejvíce používanému způsob provozování 

fermentorů, kdy je zpracováván organických materiál v tekutém stavu. Při této technologii 

je do fermentoru dávkován substrát obyčejně jednou, popřípadě čtyřikrát denně, dávkování 

bývá i častější. Materiál, který je zaváděn semikontinuálně do fermentoru nemá z praktického 

hlediska vůbec dopad na změny fermentorových parametrů, jimž je například homogenita či 

teplota. Vzhledem snadné automatizace celého procesu, není semikontinuální proces náročný 

na obsluhu. Doba, jenž uplyne mezi jednotlivými dávkami je podstatně kratší, než je doba 

zdržení biomasy v reaktoru. [18]  

U Kontinuální technologie se oproti diskontinuální potýkáme s vyššími investicemi 

a celkovou náročností provozu. Kontinuální technologie jsou využívány především pro 
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zpracování tekutých odpadů s nízkým obsahem sušiny. Reakční objem je velmi často 

rozdělen do několika fermentorů. K využívaným fermentorům patří ležaté 

(komorové i válcové) se zabudovaným míchadlem, které je umístěno napříč 

fermentorem. [12], [19]  

3.2.2 Rozdělení BPS podle konzistence vstupujícího substrátu 

V tomto případě se jedná o technologie zpracovávající tuhý materiál, kdy vstupující 

substrát má obsah sušiny okolo 18–35 %, v některých případech i více. Dále jde o technologie 

zpracovávající tekutý materiál, kde vstupující substrát obsahuje 3–4 % sušiny. [18] 

3.2.3 Rozdělení BPS podle procesního stupně 

Nejběžněji je využíván princip jednostupňové či dvoustupňové metody. Při 

jednostupňové metodě probíhá proces anaerobní digesce pouze v jednom fermentoru, 

postupně jednotlivými fázemi, které jsou uvedeny v kapitole 1.2 (hydrolýza, acidogeneze, 

acetogeneze a methanogeneze). U dvoustupňové či vícestupňové metody se jednotlivé fáze 

rozdělují do jednotlivých fermentorů. Při dvoustupňové metodě první dvě fáze (hydrolýza, 

acidogeneze) probíhají v jednom reaktoru a acetogeneze a methanogeneze probíhá v druhém 

reaktoru. Toto rozdělení umožňuje rychlejší nastartování procesu, lepší regulaci, vyšší 

efektivitu, stabilitu digesce ale roste náročnost i náklady na provoz.  

Díky těmto efektům dochází k tomu, že acidogenní a methanogenní bakterie mají 

odlišné nároky na pH nebo teplotu. Bakterie mají také rozdílnou kinetiku růstu. [20], [21], 

[22], [23] 

3.3 Technologické jednotky BPS 

K technologickým jednotkám bioplynová stanice patří reaktor, popřípadě několik 

reaktorů, linky zajištující homogenizaci, plynojemy, tepelné výměníky, uskladňovací nádrže, 

kogenerační jednotky a rozvody tepla. 

3.3.1 Reaktory    

Reaktory patří k nejdůležitějším částem bioplynové stanice. Reaktory mohou být 

konstruovány jako reaktory horizontální či vertikální. 
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V případě horizontálních reaktorů se jedná o válcové nádrže o průměru 2–3 metry, 

objemu 50–100 m3. Reaktory jsou tepelně izolovány a uloženy na betonových podstavcích 

pod sklonem v rozmezí 3–5 %. K značným výhodám horizontálních reaktorů patří jejich 

míchadla, která zajistí, aby chod reaktoru byl v okamžiku úplného zaplnění bez sebevětších 

problémů. Z výzkumů je dokázáno, že způsob míchání vsázky má značný účinek na tvorbu 

vznikajícího bioplyn. Negativem těchto reaktoru je zábor velké pracovní plochy, značné 

ztráty energetického charakteru a další nevýhoda těchto reaktorů spočívá v nemožnosti 

nadávkovat čerstvý substrát. Znázornění reaktoru horizontálního typu je zobrazeno na 

obrázku 5. [24], [25], [26] 

 

Obr. 5:  Reaktor horizontálního typu [27] (1 - příjem teplé vody, 2 - teplé potrubí, 3 

-bioplyn, 4 - přepad, 5 - odpadní vody, 6 - lapač písku)  

Vertikální reaktory se nejčastěji vyrábí z betonu s kruhovým průřezem a hloubkou 3–

6 m, průměrem 8–18 m a objemem do 600 m3. Mají často dvojúčelové využití, díky různým 

dávkovacím rozvrhům. Během léta a podzimu jsou reaktory plněny do takové úrovně, 

aby bylo dosáhnuto minimální doby zdržení 20–30 dnů. Tímto způsobem plnění se obstará 

dostatečně velká rezerva k uchování desítek až stovek kubíku kejdy na zimní a jarní období. 

Při úplném naplnění reaktoru se doba zdržení pohybuje okolo 60 dnů, což v případě bioplynu 

zajistí dostatečnou produkci a zajistí se i ustálený provoz reaktoru během zimy. Popis 

a nákres vertikálního reaktoru je uveden na obrázku 6. [24], [25], [27] 

 

Obr. 6:  Reaktor vertikálního typu [27](1 - čerpadlo, 2 - kruhová základna, 3 - plášť, 

4 - odvod bioplynu, 5 - poklop, 6 - míchadlo, 7 - potrubí) 
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3.3.2 Kogenerační jednotka 

V dnešní době je kogenerační jednotkou vybavená téměř každá bioplynová stanice, 

za účelem co nejefektivnějšího využití bioplynu. Během procesu kogenerace je bioplyn 

přeměňován na elektrickou a tepelnou energii. K nejpoužívanějším fázím kogenerace 

v bioplynových stanicích patří tzv. trigenerace. V tomto případě se jedná o výrobu tepelné 

energie, energie elektrické a chladu. Vyráběný chlad se především uplatní v letních měsících, 

kdy je použití tepla téměř minimální. Schématické znázornění kogenerační jednotky 

je zobrazeno na obrázku 7. [28] 

   

Obr. 7:  Schéma kogenerační jednotky [12], [29] 

3.4 Systémy bioplynových stanic na zpracování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu (BRKO)  

Tato kategorie bioplynových stanic je nabízená řadou firem v Rakousku, Německu 

a Švýcarsku, kdy v Dánsku, Švédsku a Holandsku se preferuje spíše výstavba centrálních 

bioplynových stanic, kde se zpracovává veškerý biologicky rozložitelný odpad. Základ 

je zpracování zemědělských produktů (hlavně exkrementů hospodářských zvířat, případně 

i fytomasy), BRKO a BRPO (především z potravinářských provozů). Je potřeba pro upřesnění 

dodat, že tyto bioplynové stanice se liší od bioplynových stanic nacházející se u čistíren 

odpadních vod, kde jsou zpracovávány komunální kalové vody z kanalizačních systémů obcí.  

Zpracování komunálních kalových vod metodou anaerobní digesce na bioplyn patří 

mezi klasickou technologií, která je zavedená po celém světě. Získaná elektrická energie 

je využívána zejména pro potřeby provozu, do jisté míry je prodávána i do sítě. Tepelná 

energie je poté využívána pro ohřev procesu a přebytky jsou využity na vytápění 
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hospodářských a administrativních budov čistírny. A však vyráběné teplo společně 

s elektrickou energií ani nestačí na krytí provozu ČOV. Naproti tomu bioplynové stanice 

na zpracování BRKO mají podstatně větší výtěžnosti plynu, jelikož pracují s vyššími obsahy 

sušiny v substrátu, které se pohybují okolo 8–12 % (u ČOV jde o 2–6 %) a jsou také schopné 

vyrábět přebytky plynu pro další využití.  Na obrázku 8 je schematicky znázorněná 

jednoduchá bioplynová stanice na zpracování BRKO s malým podílem zbytkového odpadu 

(BPS BIO – Energie Schwaben v Erkheimu) [30] 

 

Obr. 8:  Schéma BPS BIO – Energie Schwaben v Erkheimu [30] 

3.4.1 Vyhodnocení kvalitativních parametrů BRO 

Biologicky rozložitelní odpad představuje velmi široké spektrum materiálů se značně 

odlišnými vlastnostmi. Taktéž i jednotlivé zpracovatelské technologie jsou velmi rozdílné 

a vhodné pouze pro zpracování vybraných druhů BRO.  

Pro kvalitativní využití BRO je důležitý hlavně obsah živin, vlhkost, struktura a obsah 

sledovaných rizikových látek. V těchto odpadech mohou být přítomné cizorodé organické 

látky i toxické látky. K organickým cizorodým látkám patří především rezidua pesticidů, 

chlorované a aromatické uhlovodíky, ropné uhlovodíky, komponenty dehtu a polychlorované 

bifenyly. K toxickým prvkům mohou patřit i látky potřebné pro výživu rostlin a zvířat. 

V odpadech mohou být přítomný i zbytky z léčiv. Koncentrace těchto příměsí samozřejmě 

nesmí přesáhnout maximální koncentrace dle platné legislativy. Příměsí také nesmí negativně 

ovlivnit procesy v jednotlivých technologických zařízeních. [17] 

3.5 Komunální bioplynové stanice v ČR  

V České republice je realizováno několik projektů bioplynových stanic, které 

zpracovávají bioodpady včetně komunálních bioodpadů. Většinou jde o zařízení využívající 
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upravenou technologii zemědělských bioplynových stanic, které jsou doplněny základními 

technologiemi pro zpracování a příjem odpadů. V tabulce 2 je uveden aktuální stav 

komunálních bioplynových stanic v ČR. 

Tabulka 2.  Komunální bioplynové stanice v ČR [31] 

 

3.5.1 Bioplynová stanice Kněžice    

Bioplynová stanice je v provozu od roku 2006 s kapacitou asi 5 000 tun bioodpadu za 

rok. Jde o jednostupňovou BPS s přistavěným objektem příjmu bioodpadu. Jsou zde 

zpracovávány některé průmyslové odpady, kuchyňské odpady či rostlinný materiál. 

Komunální bioodpady jsou zde zpracovávaný minimálně. Bioplynová stanice obsahuje 

příjmový objekt s jímkou na tuhé odpady se šnekovým dopravníkem. Poté následuje hrubý 

drtič, detektor kovů a jemný drtič drticí odpad na frakci o velikosti 12 mm. Následně je 

materiál veden na hygienizaci po dobu 60 minut za teploty 70 °C. Materiály jsou dále vedeny 

do zásobní jímky 180 m3 a odtud pak do fermentoru. Získaný bioplyn je zpracováván 

v kogenerační jednotce s výkonem přibližně 330 kWel. Digestát je skladován ve 2 

skladovacích nádržích o objemu 6 000 m3. [32] 

3.5.2 Bioplynová stanice Úpice    

Bioplynová stanice jejíž kapacita je 6 000 tun bioodpadu za rok byla uvedena 

do provozu v roce 2008. Jde o menší zařízení, které je umístěno v areálu ČOV Úpice. Tato 

stanice zpracovává BRKO, kaly a průmyslové odpady z regionu. Tvořená je provozním 

objektem, kde jsou umístěny technologie drcení, hygienizaci a úpravy odpadů. Jedná 

se o jedno stupňový proces v hlavním fermentoru o objemu 1 600 m3. Bioplyn zpracovávají 

v kogenerační jednotce s instalovaným výkonem 160 kWel. [32] 
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3.6 Ekonomická stránka BPS 

Ekonomika celého provozu bioplynové stanice je kromě kvality a množství 

zpracovávaného odpadu značně ovlivněna využitím tvořícího se bioplynu a stabilizovaného 

zbytku. Pro výstavbu bioplynové stanice je dobré sdružit síly a také prostředky místních 

investorů, budoucích uživatelů a dodavatelů. Perspektivní jsou zemědělské podniky, obce, 

farmy i komunální sféra. Značnou pomocí pro větší rozšíření bioplynových stanic by byla 

úprava předpisů, které umožňují dotaci i podnikatelským subjektům. Česká republika se bude 

muset vyrovnat se ES směrnicí, redukující množství „skládkovaného“ biologicky 

rozložitelného materiálu z úrovně jaká byla v roce v roce 1995 na 30 % tohoto množství 

v roce 2020. Právě proto bioplynové stanice (komunální) na zpracování BRKO a bioplynové 

stanice na zpracování zemědělských, potravinářských a komunálních BRO mohou být 

v tomto směru perspektivní. [30] 
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4 Biomasa 

V dnešní době patří k nejvýznamnějším zdrojům energie fosilní paliva. Vzhledem 

k tomu, že jejich zásoby jsou omezené, je tedy zapotřebí hledat další zdroje energie, tak aby 

bylo možné udržet neustále narůstající trend energetické spotřeby. K nejvýznamnější 

náhradním zdrojům energie patří biomasa. Díky své obnovitelnost, čí například 

schopnosti poskytnout produkty, které vznikly jejím zpracováním mnohým odvětví průmyslů, 

patří k její zásadním přednostem. Biomasou označujeme organickou hmotu, která je složená 

ze souboru látek, které se tvoří rozkladem všech organismů, části rostlin, hub a živočichů. 

Klíčové proměnné v určování potenciálu biomasy jsou produktivita zemědělství a množství 

volných ploch za účelem pěstování energetických plodin. [24], [33], [34], [35],  

4.1 Hlavní zdroje biomasy 

Největší množství zbytkové biomasy vzniká především v zemědělství. 

Jde o odpady z živočišné výroby a zbytky rostlin. Využívání exkrementu hospodářských 

zvířat v rostlinné výrobě jako hnojivo je čím dál obtížnější. Je to z důvodu zpřísňujících 

se předpisů i proto, že mnohé velkochovy zvířat byly vybudovány bez jakékoliv vazby 

na půdu. Mezi další odpady patří zbytky z rostlinné výroby, které nejsou dále uplatitelné, 

popřípadě i cíleně pěstovaná nepotravinářská produkce. Zajímavé možnosti nabízí travní 

fytomasa z dostačně udržované zatravněné půdy, která musí být pravidelně odstraňována. 

[36] 

Mezi významné zdrojem zbytkové biomasy je sféra komunální. Podíl biologicky 

rozložitelného odpadu v komunálním je asi 40 %. Dle návrhu plánu odpadového hospodářství 

ČR je stanoveno postupné snižování skládkování komunálního odpadu a směrnice 

Rady 1999/31/ES o skládkování odpadu dále požaduje postupné snižování procenta 

organických odpadů končící na skládkách, což postupně přispěje k rozvoji technologií 

zpracovávající bioodpad. K důležitým zdrojům biomasy patří i odpady, které vznikají 

údržbou zeleně. Dále zde spadají kaly z čistíren odpadních vod (ČOV), jenž nejsou vybaveny 

svým vlastním tzv. kalovým hospodářstvím. [36] 

Odpady, jenž vyhovují zpracování pomocí anaerobní digescí vznikají taktéž 

v průmyslu, a to zejména v potravinářském. I když se tyto materiály mohou často využít 

efektivně i jiným způsobem (např. jako hnojiva či krmiva) nebo naopak z důvodu vysokého 

obsahu nebezpečných látek představují riziko pro následné uplatnění substrátu po digesci jako 
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hnojiva, zaujímají určitý potenciál pro zpracování v bioplynových stanicích v některých 

případech i možný zdroj příjmů (poplatek za zpracování odpadu). Pro provozovatele BPS 

by se mohl stát zajímavým i kuchyňských odpad ze stravovacích zařízení, včetně použitých 

fritovacích olejů. Dalším významným zdrojem odpadní biomasy je lesnictví. Jedná 

se o odpady z těžby a zpracování dřeva. Avšak díky vysokému obsahu lignocelulózy a sušiny 

jsou vhodnější pro využití přímým spalovaní nebo kompostovaní. [36] 

4.2 Energetická využití biomasy [24] 

Technologie, které slouží k energetickému vyžití biomasy se rozdělují na: 

• Termická přeměna, kde řadíme pyrolýzu, spalování a zplyňování.   

• Mechanicko – chemická přeměna, zde patří (např. výroba pevných paliv, 

esterifikace surových bio olejů, lisování olejů). 

• Biochemická přeměna, tady řadíme anaerobní digesci, alkoholové kvašení. 

4.3 Biomasa a anaerobní digesce 

Jedná se o takovou biomasu, kterou je vhodné zpracovávat anaerobní digesci 

za účelem získání bioplynu. Tato biomasa vzniká v potravinářské oblasti či v zemědělství. 

Hovoříme zejména o exkrementech hospodářských zvířat, vedlejších produktech z rostlinné 

výroby a také o cíleně pěstovaný plodinách. Biomasu můžeme tedy rozdělit na základní 

skupiny a to, cíleně pěstovanou a odpadní: 

Biomasa odpadní: 

• rostlinné zbytky ze zemědělské výroby a úprav krajiny, kde se zařazuje řepní, 

kukuřičná a obilná sláma, případně odpady vznikající na vinic a sadech, zbytky 

z likvidace křovin, 

• odpad živočišné výroby, zde hovoříme např. o zbytcích z krmiva, 

a exkrementech zvířat z hospodářství,  

• odpad lesního původu, např. kůry, pařezy, větve, palivové dřevo, dřevní hmota 

z probírek, 

• komunální odpad podléhající rozkladu (BRKO), jako sbíraný papír, 

kuchyňský odpad, kaly z čistíren odpadních vod, odpady z tržišť,  

• organický odpad z potravinářství, řadíme sem odpady z jatek, mlékáren, 

z vinařských provozů, lihovarů.     
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K cíleně pěstované biomase patří: 

• olejoviny, mezi něž patří slunečnice, len či řepka olejná, 

• škrobnato – cukernaté plody, zde se řadí cukrová řepa, obilí, kukuřice, cukrová 

třtina či brambory, 

• plodin energetické jako je čirok, křídlatka, šťovík, a traviny. [2], [36] 

4.4 Biomasa a její vlastnosti 

Prakticky k anaerobní digesci lze využít všechen materiál, který je organického 

původu, jenž má méně než 50 % sušiny a obsah těkavých látek je vyšší. Ovšem aby došlo 

k efektivnímu zpracování musí být vlastnosti používaných materiálů v určitém rozmezí. 

Souhrn základních vlastností je uveden na obrázku 9. [2] 

 

Obr. 9:  Souhrn vlastnosti vstupních materiálů [2] 

Vlastnosti, uvedené na obrázku 9 je možno určitým způsobem ovlivnit. Ovlivnit jdou 

jak správnou úpravou před vstupem do stanice, tak i strukturou vsázky při kofermentaci 

(společné fermentaci) různých druhů organických látek. Například při kofermentaci kukuřičně 

siláže a prasečí kejdy, která je bohatá na dusíkaté látky a s nízkým obsahem sušiny, můžeme 

docílit vhodného poměru, jak uhlíkatých, tak i dusíkatých látek, včetně obsahu sušiny. I proto 

kukuřice patří k jedné z nejvyužívanějších plodin pro výrobu bioplynu. Právě této kombinace 

kejdy a siláže využívá většina BPS. [2], [37] 

Neméně důležitou vlastností materiálů, které jsou pro anaerobní digesci vhodné 

je výtěžnost bioplynu a biologická odbouratelnost. Materiály, které se vyskytují na farmách, 

odpovídají velmi dobře biologický rozložitelným substrátům. Odbouratelnost organické 

hmoty substrátů se pohybuje okolo 60–80 %, kdy většině těchto materiálů postačí doba 

zdržení ve fermentoru okolo 25–30 dní. Po uplynutí 30 dnů dochází k ustálení bioplynové 

produkce a kumulativní bioplynová produkce dosahuje maximálních hodnot. [2] 

Po dosažení 30 dnů sice dochází k neustále produkci bioplynu, ovšem prodlužovat 

tento proces není z hlediska ekonomiky výhodné a celková výtěžnost bioplynu tímto 

způsobem není ovlivněná. Na obrázku 10 uvedena kumulativní produkce methanu v bioplynu 
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z různých druhů kukuřice, které byly kofermentovány s prasečí kejdou v laboratorních 

podmínkách. 

              

Obr. 10:  Kumulativní produkce methanu v bioplynu z kofermentace prasečí 

kejdy a  kukuřice [2] 

Aby bioplynová stanice správě fungovala je zapotřebí, aby složení surovinové skladby 

bylo co nejlepší a velmi důležité je zajistit dlouhodobý zdroj biomasy. Z mnoha získaných dat 

vyplývá, že rozkolísaní procesu a pokles produkce bioplynu či úplné přerušení produkce 

má na svědomí právě přerušení dodávek vstupních surovin. V této situaci se problém může 

řešit rychlým hledáním náhradních surovin z jiných zdrojů. Ovšem rizikem je zde nevhodnost 

suroviny pro využívanou technologii. [2]
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5 Biologicky rozložitelný odpad (BRO) a Biologicky 

rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Biologicky rozložitelný odpad leze nejjednodušeji definovat jako odpad podléhající 

biologickému rozkladu. Díky tomu jeho přítomnost v tuhém komunálním odpadu zvyšuje 

pozornost projektantů anaerobních technologií již dlouhou dobu. Výroba bioplynu 

ve fermentorech nabízí lepší podmínky pro řízení průběhu reakcí nežli u skládek tuhých 

komunálních odpadů. Reaktorová anaerobní digesce probíhá mnohem rychleji a umožňuje 

také mnohem efektivněji využívat vzniklý bioplyn. Existuje mnoho příkladů, kdy bylo 

využito anaerobního rozkladu k ošetření mechanicky oddělených biologicky rozložitelných 

frakcí komunálního odpadu. Byly použity jak "mokré", tak "suché" anaerobní technologie. 

Ovšem značným problémem reaktorové digesce je složení a úprava vsázky. Součástí tuhého 

komunálního odpadu je taky vysoký podíl frakcí biologicky nerozložitelných – plasty, sklo, 

kamení, písek a kovy. [38], [39] 

Proto také mnohé anaerobní (reaktorové) technologie zpracovávající 

komunální odpady předřazují nejrůznější separační a třídicí procesy. Společným problémem 

všech procesů, které zpracovávají tzv. integrálně sbíraný odpad je většinou špatná výsledná 

kvalita biologicky rozložitelného podílu, jenž byl vytříděn. Úplná separace skla, plastů 

a různých minerálních podílů patří k téměř neřešitelným problémům. Tyto nerozložitelné 

zbytky nemusí ovlivnit chemické složení digestátu, ale jako kompost je nepřijatelný, jelikož 

trvale znehodnocují plochy, na které je tento kompost aplikován. [38] 

Mezi problémy nepatří pouze neúplná separace kovových materiálů, které vnášejí 

do produktu například zinek či kadmium ale i nekázeň producentů odpadu, která patří 

k hlavnímu zdroji kontaminantů. Jde o kontaminanty jako rtuť, kterou nelze 

ze směsného odpadu prakticky odstranit. Například při rozbití jediné zářivkové trubice 

v komunálním odpadu se může vnést v závislosti na typu trubice do odpadu až 40 mg 

kovové rtuti ve formě mikroskopických částic, kdy se sním neodlučitelně smísí. [38] 

5.1 Nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady  

Problematika hospodaření s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (dále jen 

BRKO) je jednou z předních oblasti nakládání s komunálními odpady v České republice. 

Nakládání s BRKO je v současnosti vnímáno hlavně jako „odpadový“ problém, jehož cílem 
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je snížit množství tohoto odpadu, který končí na skládkách. Proto jsou zaváděny systémy 

svozu, odděleného sběru a využití (jedná se především o aerobní a anaerobní digesci), které 

podíl organické složky komunálního odpadu ukládaného na skládky minimalizují. Problém 

nakládání s BRKO je interdisciplinární problém, na který můžeme nahlížet jak z perspektiv 

přírodovědných, tak i společenskovědních. [40] 

5.1.1 Klimatický problém 

Problematice nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a jeho vlivu 

na klima byla již v minulosti věnována celá řada studií a odborných analýz. Podle Adhikari et 

al. (2010) je využívání komunitního kompostování alternativou ukládání bioodpadu 

na skládky vedoucí k redukci nákladů a současně emisí skleníkových plynů o 34 až 50 % 

do roku 2025. Je třeba ovšem uznat, že nahradit ukládání bioodpadu na skládky za domácí, 

respektive komunitní kompostování by vyžadovalo technologické vstupy, byla by zapotřebí 

vyšší účast veřejnosti, zajištění kvality kompostu a také zajistit dostatečně velké zahradní 

plochy kolem rodinných domů. Dle závěrů Yoshida et al. (2012) dochází zaváděním 

alternativních způsobů nakládání s odpady, jako je například (anaerobní digesce, ko-digesce 

s průmyslovým odpadem, resp. čistírenskými kaly) k podstatnému poklesu emisí 

skleníkových plynů, oproti stávajícímu kompostování organického odpadu z veřejné zeleně 

a zahrad a následnému ukládání ostatních druhů odpadů, které obsahují organické látky 

na skládky. Na obrázku 11 je uveden pokles emisí CO2 v důsledku změny způsobů nakládání 

s odpady. [40], [41], [42] 

 

Obr. 11:  Redukce emisí CO2 v důsledku změny systému nakládání s odpady [40] 

Jak se tedy projeví změna systému nakládání s bioodpady? Ze zveřejněných výsledků 

Güereca et al. (2006) vyplívá že, při přechodu na nový systém zdůrazňující metodu anaerobní 

digesce a současným využitím výstupu na kompost, resp. k energetickému využití má vést 

k poklesu ekotoxicity a snížování příspěvku ke globálnímu oteplování.  Dále k poklesů vlivu 

na lidské zdraví, snížení tvorby fotochemického smogu a využívání půdy. Ovšem lze 

očekávat navýšení acidifikace vody a využívání fosilních paliv. [40], [43] 
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5.2 Zpracování BRKO 

Tuhý komunální odpad je velmi specifickým druhem odpadu, a jeho odstraňování 

spadá mezi vážné environmentálním a ekonomické problémy. Dle obecného pravidla 

nakládání s hmotami, které vytvářejí TKO je nejvhodnější snižovat množství odpadu 

tzv. prevenci před recyklací tříděných složek odpadů. Toto třídění a následná recyklace má 

zase přednost před likvidací, mezi kterou většinou řadíme spalování a ukládání na skládky. 

V případě, že se v uvedeném TKO nachází zhruba 35 % odpadu organického původu 

(v závislosti na ročním období, lokalitě apod.), je tuhý komunální odpad zdrojem biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který je vhodný pro energetické využití. Podle 

příslušné směrnice ES, je biologicky rozložitelný odpad definován jako jakýkoli odpad, který 

je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy. Biologicky rozložitelný 

odpad nemá v Katalogu odpadů své katalogové číslo, ale je rozložen mezi celou řadu jiných 

druhů odpadů. To byl možná důvod, že tomuto odpadu nebyla věnována dostatečná pozornost. 

[30] 

Podle směrnice rady 1999/31/ES o skládkách odpadů je členským zemím ukládaná 

povinnost postupně snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného 

na skládky (do roku 2005 na 75 %, 50 % do roku 2009, 35 % do 2016 a 30 % do 2020). V ČR 

je tento předpis plně převzat zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinným od 1.1. 2002. Až se schválením této směrnice 

se tomuto odpadu věnuje větší pozornost. Biologicky rozložitelný odpad (BRO), který 

je hlavně spojován s komunálním odpadem nebyl dostatečně evidován. Až v poslední době 

se podle několika studií provádějící bilanční rozbor došlo k závěru, že v současnosti vzniká 

ročně zhruba 1,6 milionu tun BRO. [30] 

5.2.1 Energetický potenciál organické frakce TKO  

Zpracování organické frakce TKO anaerobní digescí má neoddiskutovatelnou 

přednost v tom, že poskytuje energii ve formě bioplynu a umožnuje znovuvyužití nutrientů. 

Krom toho anaerobní proces zpracovává substráty, které obsahují velké množství vody, kdy 

spalovaní se stává neekonomické. Proces spalování produkuje popel, který je nebezpečným 

odpadem. Také chlorované látky, které jsou obsaženy ve spalovaném materiálu při spálení 

uvolňují HCl a v případě nedokonalého spalování mohou vznikat i polychlorované dibenzo-p-

dioxiny, dibenzofurany a další škodlivé látky. Ovšem spalování a anaerobní digesce jsou 
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procesy, které by si neměly konkurovat při zpracování odpadů. Procesu spalování by měly 

podléhat hlavně biologicky nerozložitelné frakce tuhého odpadu. Nejde pouze o to, kolik 

energie a jakou účinností se vytěží ze zpracovávaného materiálu, ale jde hlavně o to, v jaké 

formě je energie získána. Obě technologie dokážou vyrobit tepelnou i elektrickou energii, 

ale pouze anaerobní digescí se dá vyrobit bioplyn a vodík, kdy bioplyn je například 

využitelný jako pohonná látka automobilů. [44] 

5.2.2 Anaerobní digesce TKO a kompostování  

Jednou z výhod procesu anaerobní digesce od kompostování je pozitivní energetická 

bilance. Kompostování je proces, který spotřebovává energii, digesce energii produkuje. Další 

předností je menší zábor plochy a dnes (hlavně u anaerobní digesce mokrého typu) vyřešen 

do jisté míry problém zápachu. Problém uvolňování methanu do atmosféry je také 

u anaerobní digesce potlačen. Ovšem je zapotřebí vzít k úvahu i energetickou náročnost 

dosušování digestátu, který na rozdíl od kompostu, vzhledem k vyššímu obsahu vody nelze 

dosušit pouze na vzduchu. Čímž může být energetická výhoda digesce oproti kompostování 

zmařena.  [44] 

5.2.3 Třídicí systémy pro komunální odpady uplatněné před anaerobní 

digescí 

Systémy, které třídí komunální odpad před anaerobní digescí biologicky rozložitelné 

frakce používá už několik technologií. V Evropě byl jedním z prvých procesů otestován 

francouzský systém Valorga. Jedná se technologii kombinující magnetické a mechanické 

třídění integrálně sbíraného komunálního odpadu s anaerobní digesci suspenze frakce 

s vysokým obsahem biologicky rozložitelným materiálem. U tohoto systému je používán 

bezvýplňový reaktor, který je vybaven sektorovým programově řízeným dmýcháním plynu od 

dna stojatého válcového reaktoru. Jedná se o technologii, která zvládá efektivně všechny 

postupné kroky procesu jak už od samotné přípravy suspenze, tak po její samotný výstup 

z fermentoru a následného odvodnění. Významným problémem však stále zůstává kvalita 

tuhého zbytku, který je páchnoucí a mazlavý. Obsahuje také stále značné množství 

skleněných střepů či kousky plastů. Také bioplynová stanice ve Finsku, která se nachází 

poblíže Vaasy zpracovává integrálně sbíraný odpad s úspěšnou anaerobní fermentací, ovšem 

tuhé zbytky jsou skládkovány. [38] 
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5.3 BRKO ze separovaných sběrů 

V posledních letech je stanovení podílu BRO v komunálním odpadu velmi intenzivní. 

Poznatky ukazuji, že množství separovaného BRKO vztaženého na 1 osobu značně závisí, 

na typu obytné zástavby. Také se snižují rozdíly mezi městskými a vesnickými podmínkami. 

V případě velkých zástaveb se uvádí 30–60 kg na osobu za rok, u malých zástaveb 20–40 kg 

na osobu za celý rok. Dnes tyto hodnoty můžeme považovat za překonané. Potvrzují 

to i získané údaje o podílu BRO, které vznikají při spotřebě čerstvé zeleniny. Průměrná 

spotřeba čerstvé zeleniny se v posledních letech pohybuje okolo 80 kg na osobu za rok. 

Za předpokladu 25 % nevyužitelného podílu vzniká asi 20 kg odpadů pouze z čerstvé 

zeleniny na osobu za rok. Do roku 2010 produkce BRKO se pohybovala u měst v hodnotách 

60–120 kg na osobu/rok, u vesnic v hodnotách 40–80 kg na osobu/rok. [45] Na obrázku 12 

je uvedena produkce BRKO a BRO od roku 2009 až po rok 2013 za celou ČR.  

 

Obr. 12:  Produkce BRKO a BRO za rok 2009 až 2013 v ČR [15] 

Je zřejmé, že do roku 2013 docházelo k menšímu navýšení produkce BRKO zatím 

co u ostatních BRO došlo k poklesu produkce téměř o 50 %. Pokud se zaměříme na produkci 

samotného BRKO v roce 2013, jakožto odpadu spadajícího do skupiny 20 s katalogovými 

čísly (20 01 08, 20 01 25, 20 02 01 a 20 03 02), tak jeho absolutní produkce je v různých 

oblastech různá – maximum odpovídá Středočeskému kraji (přes 60 kt/rok) a minimum 

v kraji Karlovarském okolo (8 kt/rok). Grafické znázornění je uvedeno na obrázku 13. [15] 
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Obr. 13:  Produkce BRKO jednotlivých krajích v roce 2013 [15] 

5.4 Legislativa v oblasti nakládání s BRO a BRKO 

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou odpady, které zahrnují odpady 

z výrobního sektoru včetně BRKO. Od vydání novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., 

účinné od 1. 1. 2015 § 17, odst. 3 mají obce povinnost zajistit místa pro minimálně 

nebezpečných, oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, odpadů, plastů, papíru, 

kovů, skla a biodegradabilních odpadu. Nakládání s BRO současně podléhá vyhlášce 

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

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

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady). Ve vyhlášce 

č. 341/2008 Sb., příloze č. 1, části A je stanoven seznam bioodpadů (výčet patřičných 

katalogových čísel) a také požadavky na kvalitu odpadu, které vstupují do technologie 

materiálového využití bioodpadů. Současně stanovuje odpady, které vyžadují specifický 

režim nakládání. Zároveň v téže příloze v části B výčet bioodpadů, které mohou být 

do malých zařízení přijímány. [17], [46]  
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6 Bioplyn 

V posledních letech tohoto století termín „bioplyn“ zcela zobecněl, a tak se stal nejen 

běžně rozšířeným termínem mezi odbornou veřejností, nýbrž se stal synonymem laické 

veřejnosti jako něco, co je příznivé pro životní prostředí. Význam slova „bioplyn“ napovídá, 

že se jedná o plyn, který je produkován nespecifikovaným biologickým druhem. Kategorie 

„bioplyny“ patří, mezi pestrou skupinu různých plynných zplodin z biochemických, resp. 

biologických procesů. Pod pojmem bioplyn obecně míníme bezbarvou plynou směs, která 

je složena hlavně z CH4 a CO2. V technické praxi se však nemusíme pokaždé setkat s takto 

„ideálním“ bioplynem. Bioplyn může být složen z celé škály dalších plynů, kdy se může 

jednat o zbytky vzdušných plynů (N2, O2, Ar), nespotřebované produkty acidogeneze (vodík, 

přebytek oxidu uhličitého) či stopové a minoritní příměsi, které se vytvořili během 

předcházejících anebo simultánních reakcí organické hmoty (sulfan, oxid dusný, kyanovodík, 

uhlovodíky včetně jejích kyslíkatých a sirných derivátů). [4], [12], [44]     

 Jako takový je bioplyn produktem procesu zvaným methanizace, který se uplatňuje 

při anaerobních technologických procesech, jako stabilizací kalů, čištění odpadních vod, 

stabilizace odpadu agroindustriálního typu. Dále také skládkování odpadů (skládkový plyn). 

K hlavnímu cílí methanizace patří likvidace organického znečistění a stabilizace organické 

hmoty. [4], [12] 

6.1 Chemické složení bioplynu 

Díky svému chemickému složení je bioplyn jednoduchým a zároveň velmi složitým 

systémem. Majoritní složení, tedy přítomnost jednotlivých složek v jednotkách objemových 

procent a výše je vždy jednoduché. Bioplyny reaktorového původu jsou prakticky tvořeny 

binární směsí CH4 a CO2 v různých poměrech. Jaké bude složení bioplynu závisí značně 

na druh rozkládaného materiálu. Na složení má také podstatný vliv technologický proces. 

Procentuální zastoupení methanu, jenž je přítomen v bioplynu z daných druhů 

technologických procesů je uveden na obrázku 14.  

Do majoritních složek bioplynu se zahrnují také další anorganické plyny přítomné 

v malých množstvích v desetinách objemových procent. Značně komplikované je složení 

stopových příměsí. Ve stopových složkách je také značný rozdíl mezi bioplyny reaktorovými 

a skládkovými. [44] 
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Obr. 14:  Množství methanu v bioplynu z daných technologií [4] 

6.1.1 Majoritní složky v bioplynech 

 V nejužším hodnocení u kvalitních plynu jsou majoritní složky pouze dvě: methan 

a oxid uhličitý. Přítomnost ostatních plynů se pohybuje o jeden řád, níž a jsou tedy v úrovních 

nejvýše desetin procenta (pokud se jedná o kvalitní bioplyn). Z biologických procesů může 

však obsahovat také malé množství elementárního dusíku, oxid dusný a někdy obsahuje také 

velké množství sulfanu.  

   Majoritní složky jsou také značně odlišné u reaktorového a skládkového bioplynu. 

Jelikož skládka odpadů, na rozdíl od reaktoru není ideálně plynotěsným tělesem a procesy 

difuzní i vlivy stále se měnicího barometrického tlaku vždy způsobí, že je v plynu dále 

naředěn zůstatek ze zreagovaného vzduchu či dokonce, že obsahuje podíl nezměněného 

přisátého vzduchu. Na rozdíl od reaktorového plynu obsahuje skládkový plyn vedle methanu 

a oxidu uhličitého také podíl vzdušného dusíku, nezreagovaného kyslíku či argonu. Obecně je 

tedy bioplyn složen z CH4 a CO2 a menšího množství H2, N2, a také H2S. Při výstupu 

z procesu methanizace může obsahovat určité množství vody (3–4 %). Bioplyn vycházející ze 

správně fungujících reaktorů obsahuje 65–75 % methanu a 25–35 % oxidu uhličitého. [4], 

[44]
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6.1.2 Minoritní složky v bioplynech 

Chemická skladba minoritních komponent bioplynu je na rozdíl od majoritního 

složení velmi pestrá. Sloučeniny, jež byly v bioplynech identifikovány a sestaveny v řádu 

stovek miligramů na metr krychlový a menších, jsou počítány na stovky v mnoha typech 

a skupinách derivátů. V bioplynu bylo identifikováno přibližně 320 individuí jako: 

• aromatické, alicyklické a alifatické uhlovodíky, 

• alkoholy a thioly, 

• aldehydy a ketony, 

• karbonové kyseliny, 

• estery, aminy, 

• karbonové kyseliny, 

• furan a jeho deriváty.        [44] 

Podle různých autorů, kteří sumarizovali své i jiné výsledky analýz bioplynu 

uvedených na obrázku 15 a 16, jsou chemická individua nalézána i ve značně širokém 

rozsahu koncentrací. Problémem u analýz tak pestrého spektra organických látek je správná 

identifikace i správné rozlišení chromatografických píků. V současnosti lze odhadnout 400–

500 identifikovaných látek. [44] 

 

Obr. 15:  Rozpětí koncentraci minoritních příměsí uhlovodíku v bioplynu dle 

různých autorů mg/m3[44] 
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Obr. 16:  Typické minoritní příměsi v bioplynu v podobě derivátů uhlovodíku 

v mg/m3 [44] 

Z hlediska praktického jsou analýzy minoritních obsahů uhlovodíků téměř bezcenné, 

jelikož tyto látky velmi málo přispívají k celkovému energetickému obsahu bioplynu. 

Výhřevnost bioplynu je hlavně dána obsahem methanu. Jestliže sečteme veškeré spalitelné 

stopové látky a vypočteme jejich vliv na celkovou výhřevnost plynu, vychází, že i při sumě 

obsahů na horních hranicích tabelovaných hodnot dojde k menšímu navýšení výhřevnosti než 

1–2 %, resp. je nižší jak nepřesnosti určení výhřevnosti podle analýz obsahu methanu.  

Minoritní uhlovodíkové složky mají význam například při provádění pokusu o ocenění 

toxicity skládkových plynů, jako například dle obsahu benzenu vnášeného do atmosféry. [44]      

6.2 Vlastnosti bioplynu 

Methan, jenž je hlavní složkou bioplynu není toxický, ale v koncentracích okolo 

0,1 obj. % působí ve vzduchu anesteticky. Sám methan je lehčí než vzduch. Samotný oxid 

uhličitý je těžší. Proto relativní hmotnost bioplynu závisí na jeho teplotě a také i jeho složení. 

Bioplyn se vyznačuje silným zápachem, a to i přesto, že CH4 a CO2 nezapáchá. Příčinou 

zápachu je hlavně sulfan, který se vyskytuje v rozmezí 0,1 – 10 g.m-3. K další zapáchajícím 

složkám bioplynu patří sloučeniny síry. Výraznou výhodou bioplynu je i možnost jeho 

uskladnění a poté jej dle potřeby využít. Během skladování také nedochází ke ztrátam. Pokud 

se zaměříme na problematiku výhřevnosti, tak ta je ovlivněná majoritním obsahem 

methanu případě také minoritními plyny (H2, H2S), zde jde ovšem o energeticky zanedbatelné 

plyny. Typická výhřevnost methanu se pohybuje v rozmezí 21–24 MJ/m3 nebo přibližně 

6 kWh/m3. Spalné teplo odpovídá hodnotě výhřevnosti.  [4], [19], [47], [48] 
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Obr. 17:  Závislost výhřevnosti bioplynu na koncentraci methanu [19] 

Pokud jde o hranici zápalnosti obsaženého CH4 ve směsi se vzduchem, tak 

ta se pohybuje okolo 5–15 obj. %. V takovéto koncentračním rozmezí methan představuje 

explozní směs. Zápalná teplota bioplynu je srovnatelná s hodnotou pro methan (650–750 °C). 

Na obrázku 17 je vyjádřena závislost koncentrace methanu v bioplynu na výhřevnost 

bioplynu. [19]   

6.3 Využití bioplynu  

Díky tomu že obsahu methanu v bioplynu je vysoký a tím také vysoká výhřevnost 

(17,9 až 25 MJ.m-3) patří tento plyn k dalším ušlechtilým zdrojům energie. Opatřený 

reaktorový bioplyn je veden do plynojemů a odtud se následně rozvádí k dalšímu zpracování. 

Dnes je bioplyn využíván několika způsoby. Využívají jej topné systémy, které jej spalují pro 

výrobu elektrické energie a tepla. Dále jde o dodávku do sítě, kdy se provádí úprava 

na bioplynu, který obsahuje vyšší množství methanu. Bioplyn dále využívají spalovací 

motory, mezi které řadíme plynové turbíny, které slouží k výrobě tepelné a elektrické energie. 

Pro pohánění vozidel se využívají plynové motory. Plynové motory mohou být využity také 

na výrobu elektrické energie, ale i přímo na pohon různých druhů agregátů. [4] 

6.3.1 Přímé spalování 

Nejstarší metodou využívaní bioplynu je spalování v topných systémech. Jedná 

se například o přímé spalování v kotlích, například pro ohřev anaerobních reaktorů. Na ohřev 

se využívá jen část bioplynu, přičemž zbytek bioplynu se využije k ohřevu vody, vytápění 
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nebo na výrobu tepla. V létě je v zemědělských BPS bioplyn využít ku příkladu na sušení 

produktů.  

Spalování bioplynu ve spalovacích motorech, slouží v současnosti pro pohon motorů, 

které jsou spojený s agregátem, jenž dále vyrábí elektrickou energii. Lze použit i plynové 

turbíny, upravené zážehové či vznětové motory. [4] 

Spalování, při kterém se nevyužívá energetického potenciálu je uplatněno tehdy, 

pokud není možný jiný způsob využití nebo v případně že, jiné využití je až příliš nákladné 

a také příliš neekonomické. Jde například o malé zdroje. Jedná se tedy pouze o bezpečné 

zneškodnění produkovaného bioplynu. Tehdy se bioplyn zavádí do hořáku, kdy musí být 

dosaženo dokonalého spalování. [4] 

6.3.2 Kogenerace 

Kogenerace je pojem, který vyjadřuje výrobu elektrické energie a současně ohřev 

teplosměnného media. Jedná se o metodu využití bioplynu s vysokou účinností (80 % – 90 %) 

konverze energie, která je uložena v bioplynu na elektrickou a tepelnou energii, přičemž lez 

zhruba počítat, že asi 30 % energie v bioplynu se přemění na elektrickou, 60 % na tepelnou 

a zbývajících 10 % jsou tepelné ztráty. K výrobě 1 kWhe je zapotřebí zavést do kogenerační 

jednotky asi 0,7 m3 bioplynu o průměrném obsahu methanu 60 %. V případě provozu pak 

můžeme odhadem počítat, že na výrobu 1,27 kWht a 1 kWhe je zapotřebí asi 5–15 kg 

komunálních odpadů, 5–7 kg odpadní biomasy a například až 12 kg chlévské mrvy. [19] 

6.4 Efektivita výroby bioplynu z biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů (BRKO) �  

Bioplyn vyráběný z BRKO je zapotřebí chápat jako jednu z alternativ zpracování 

odpadů různého druhu a různého původu, která šetří životní prostředí. Konečný produkt 

v případě dobrého projektu může být dostatečně ekonomicky zhodnocen. Zavedená vyšší 

sazba za výkup elektřiny, která byla vyrobená z obnovitelných zdrojů (2,30 Kč·kWh-1) 

podporuje míru ziskovosti. Ovšem, aby se technologie byla schopná zaplatila sama bez 

jakýkoliv dotací, je zapotřebí provést navýšení sazby ještě o 100 %, pokud se jedná 

o složitější projekty, tak i o 200 %. K hlavním důvodům váhání investorů při volbě 

technologie na zpracování BRKO v BPS jsou hlavně vysoká cena vyrobené energie a vysoké 
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investiční náklady. Jde také o to, že každý nový projekt je originálem, který prodražuje 

investici. [30] 

 Univerzální schéma nelze použít jednak vzhledem k umístění v lokalitě, různému 

typu materiálu, charakteru provozu, technologiím a místnímu vybavení. Pro využití bioplynu 

je proto zapotřebí pečlivě vybrat vhodnou lokalitu s celoročně stálou a vysokou poptávkou 

po teple a elektrické energie z kogenerační jednotky. Podstatný je také pravidelný 

a dostatečný přísun vstupního materiálu pro digesci a výrobu bioplynu. Zajištění vhodných 

podmínek anaerobní digesce ve fermentorech bioplynových stanic umožňuje v porovnání 

se skládkami mnohem rychlejší rozklad organické hmoty a tím tedy větší a podstatně rychlejší 

produkci bioplynu. Pro zajištění a udržení jednotlivých parametrů v dnešní době existuje celá 

řada technologických řešení, kdy výběr těchto technologií záleží na tom, jaký je druh 

zpracovávaných odpadů, jaká je požadovaná kvalita výstupů a samozřejmě zaleží 

i na ekonomických možnostech. [30]
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7 Digestát 

Kromě bioplynu je výsledným produktem anaerobní digesce také fermentační zbytek, 

jinak také digestát. Separát je poté získáván oddělením tuhé složky z digestátu. Tento proces 

separace je prováděn pomocí separátoru, jenž pracuje např. na odstředivém principu. 

V současnosti je digestát využíván především jako hnojivo. Při tomto využívání digestátu 

může docházet k různým problému, a to v případě, pokud je digestát zdrojem různých 

nebezpečných látek, jako například těžké kovy. Tyto těžké kovy se dostávají do procesu 

digesce například při využívaní exkrementů hospodářských zvířat, které mohly být určitým 

způsobem léčeny, nebo jim byly podávaný léky na prevenci proti onemocnění. [49] 

Na rozdíl od stájových hnoji, jimž je například surová kejda má digestát několik 

přednostmi, čímž je výrazná redukce patogenů, zápachu při hnojení. U digestátu je obsah 

požadovaných živin jako (fosfor, dusík, draslík) zachován. Také napomáhá k vyšší odolnosti 

plodin, redukuje spotřeby pesticidů a snižuje žíravé účinky na rostliny. Pokud srovnáme 

digestát klasickými statkovými hnojivy má digestát poměrně vysoký celkový obsah dusíku 

(0,2 až 1 % ve hmotě), vyšší pH, které se pohybuje v rozmezí od 7–8, nižší obsah uhlíku 

a sušina se pohybuje v rozmezí 2–13 %. [49], [50] 

7.1 Rozdělení digestátů 

Digestát může být rozdělen podle několika hledisek. Lze jej rozdělit například podle 

způsobu použití, obsahu sušina či dle vstupních surovin. Z hlediska legislativního 

jsou na digestáty kladeny hlavně hygienické požadavky. Jde především o splnění procesních 

hygienizačních parametrů, dodržení limitních hodnot všech rizikových prvků a 

indikátorových organismů. [50] 

7.1.1 Rozdělení dle použitých vstupních surovin   

Jako vstupní surovinu do BPS je možno použít celou řadu materiálu, jako například 

rostlinné suroviny, hnůj, kejda, biomasa, kaly či BRO. Proto je zapotřebí podle vstupních 

surovin důkladně rozlišovat, jak bioplynové stanice, tak i digestáty a stanovovat 

na ně požadavky dle povolovacího procesu.  

Pro typ digestátu z bioplynových stanic, které jako vstupní suroviny využívají statková 

hnojiva nebo materiály rostlinného původu (např. kukuřičná siláž, sláma všech typů 
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obilovin i olejnin, bramborová nať, travní biomasa) není možné použit jako vstupní surovinu 

odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ani VŽP, jenž spadají pod Nařízení (ES) 

č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které 

nejsou určeny pro lidskou spotřebu.  

Pro vznik digestátu z bioplynových stanic, které jako vstupní surovinu používají 

odpady mohou být využity bioodpady, statková hnojiva a materiály rostlinného charakteru. 

Výčet bioodpadů uvádí vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. V případě těchto odpadů jsou požadavky z hlediska legislativy různé. 
[50], [51] 

7.1.2 Rozdělení dle možnosti použití  

  Způsob, jakým je digestát využíván je různý a závisí na konkrétních podmínkách či 

jeho kvalitě. Tato záležitost musí být dostatečně řešena před samotným zprovozněním 

bioplynové stanice. Digestát je možné aplikovat jakožto organické hnojivo na půdu 

zemědělskou či jej zpracovávat v kompostárnách, a to za účelem výroby kompostu. Samotný 

kompost lze využít jako organické hnojivo nebo k dalšímu zpracování na různé druhy 

substrátů. Dále je možné digestát použít jako rekultivační materiál mimo lesní a zemědělskou 

půdu. [50] 

Pokud by obsah rizikových prvků v digestátu byl nadlimitní, je zapotřebí jej likvidovat 

jako odpad. K dalším alternativám použití je separace a usušení tuhého podílu s dalším 

využitím pro výrobu tuhých alternativních paliv. V tabulce 3 jsou uvedeny limity rizikových 

prvků v organickém hnojivu. [50]  

  Tabulka 3.  Limitní hodnoty rizikových prvků [50] 

 

7.2 Použití digestátu mimo lesní a zemědělskou půdu 

Jednou s dalších možností, jak využít digestát kromě aplikace na zemědělskou a lesní 

půdu je využít jej jako rekultivační materiál např. na skládkách. Tímto se zabývá vyhláška 

č. 341/2008 Sb. upravující podrobnosti nakládání s BRO, kde je uveden seznam bioodpadů 
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využitelných v různých zařízeních pro jejich zpracování (v příloze č. 1). Tyto digestáty 

používané mimo zemědělskou a lesní půdu se označují za digestáty rekultivační. [50] 

Digestáty tohoto typu je možné využít např. v městských parcích, na povrchu terénu 

u sportovních a rekreačních zařízeních, při rekultivaci v průmyslových zónách či pro 

rekultivaci skládek. Rekultivační digestát 1. třídy je uplatňován na povrchu terénu určeného 

pro městskou zeleň, parků a lesoparků. V případě 2. a 3. třídy jsou používány k pěstování 

okrasných a technických rostlin, k obohacování půd antropogenního typu, jako suroviny pro 

výrobu rekultivačních substrátů či při rekultivaci skládek.    

Dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. musí rekultivační digestát splňovat znaky jakosti jako 

maximální vlhkost (98 %), obsah celkového dusíku přepočteného na sušinu vyšší než 

0,3 % hm. a pH okolo 6,5 – 9,0. Také nesmí vykazovat zápach, který by svědčil 

o nedostatečné stabilitě či přítomnosti nežádoucích látek. Limitní koncentrace rizikových 

látek a prvků v rekultivačním digestátu mg.kg-1 v sušině je uveden v tabulce 4. [50] 

   Tabulka 4.  Limitní koncentrace rizikových látek a prvků v rekultivačním 

digestátu [50] 

 

7.2.1 Další požadavky na rekultivační digestát dle platné legislativy 

V případě aplikace rekultivačního digestátu mimo zemědělskou a lesní půdu 

je zapotřebí držet se postupu stanovým zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Digestát 

je možné aplikovat pouze na pozemky, kde není zavedeno odvodnění půdy, je zakázaná 

aplikace na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem či promrzlou půdou. Při aplikaci 

na svažité pozemky se sklonem k vodnímu toku je zapotřebí zachovat ochranný pás, kde 

rekultivační digestát nebude aplikován. [50], [52] 
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7.2.2 Další využití digestátu 

Pokud nastane situace, že digestát obsahuje nadlimitní obsah rizikových prvků či látek, 

k čemuž může dojít během anaerobní digesce směsného komunálního odpadu, tak digestát 

jako takový nemůže být aplikován na zemědělskou půdu či nezemědělskou půdu, ani jako 

surovina ve výrobě. V tomto případě musí být likvidován jako odpad podle zákona 

o odpadech. Jde například o spalování, čištění na ČOV nebo ukládat na skládku, což bude 

v blízké době značný problém, vzhledem nástupu nové legislativy. Tento způsob likvidace je 

ovšem až krajní možností a na BPS se tomuto způsobu snaží vyhnout zvolením vhodných 

vstupní suroviny. [50] 

Jako další alternativou využití digestátu, je digestát podrobit separaci, vysušit tuhý 

podíl a následně jej využit pro výrobu alternativních paliv. Získaný separát je tak možno 

vhodně kombinovat s dalšími druhy biomasy na výrobu tuhých paliv. Jde ovšem 

o energeticky a ekonomicky náročnou alternativu. [50]                
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8 Praktická část 

Praktická část diplomové práce je tvořená dvěma experimenty. V prvním experimentu 

vycházejícím z normy ČSN EN ISO 11734 [53] respektive metodického návodu 

RNDr. Bubeníkové [54] byla pomocí lahvičkových bioreaktorů a plynoměrných byret 

ověřena produkce bioplynu a methanu podsítné frakce směsného komunálního odpadu do 

velikosti částic 50 mm a 100 mm získané ze zpracovny komunálního a dalšího 

odpadu MIKI RECYKLING sp. Kraków. Ve druhém experimentu bylo provedeno fyzikální 

modelování suché anaerobní digesce v semikontinuálním režimu. Využita byla biologicky 

rozložitelná složka (podsítná frakce) směsného komunálního odpadu získaná ze zpracovny 

komunálního odpadu OZO Ostrava s.r.o. Pro anaerobní proces byly použity současně dva 

různé bioreaktory o odlišném pracovním objemu a odlišném způsobu míchání vsázky. 

Hodnoceny byly ustálené procesní parametry, produkce bioplynu a methanu, parametry 

a vlastnosti digestátu.  

8.1 Uplatněné analýzy 

Hlavní analýzy vzorků vstupních surovin a digestátů byly prováděny v Institutu 

environmentálních technologií VŠB – TUO Ostrava. Další analýzy byly provedeny externími 

laboratořemi Laboratoř MORAVA s.r.o. a Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. 

8.1.1 Elementární analýza 

Pro stanovení elementárního složení vzorků byl využíván analyzátor značky LECO 

CHNS628, jenž je znázorněn na obrázku 18. Pomocí této analýzy byl stanoven procentuální 

obsah uhlíku, vodíku, dusíku a síry ve vzorku, jenž byl při teplotě 105 °C vysušen 

do konstantní hmotnosti. Zbylý kyslík byl následně dopočten. Pro přepočtení procentuálního 

obsahu prvků z bezvodého na vzorek v původním stavu byl využit vzorec: 

!" = (%&.())
(&

			 [hmot. %]        (1) 

kde XP je obsah prvků v původním vzorku  [hmot. %], 

  XB - obsah prvků v bezvodém vzorku  [hmot. %], 

  CP  - obsah hořlaviny v původním vzorku  [hmot. %],  

  CB - obsah hořlaviny v bezvodém vzorku  [hmot. %]. 
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Obr. 18:  Analyzátor značky LECO CHNS628 

8.1.2 Stanovení obsahu popela, vlhkosti, prchavé a neprchavé hořlaviny 

Během stanovení byl využit termogravimetrický analyzátor LECO TGA – 701 

znázorněn na obrázku 19. Pomocí analyzátoru byl určen obsah popela, obsah vlhkosti, 

celková hořlavina, prchavá a neprchavá hořlavina (fixní uhlík). Analyzátor je složen z pecní 

jednotky a řídicí jednotky pro ovládání a zpracování dat. Během stanovení byla pec nastavena 

na teplotu 105 °C, při niž analyzátor z úbytku hmotnosti určil procentuální obsah vlhkosti 

vzorku podle normy ČSN 44 1377. Poté byla pec nastavena na teplotu 850 °C a v dusíkové 

atmosféře analyzátor stanovil obsah prchavé hořlaviny dle normy ČSN ISO 562. Teplota 

850 °C byla udržována do konstantní hmotnosti vzorku. Obsah pevného uhlíku a popela 

analyzátor určil po vyžíhání vzorku při teplotě 815 °C. Obsah popela byl následně stanoven 

dle normy ČSN ISO 1171. [55], [56], [57] 

 

Obr. 19:  Termogravimetrický analyzátor LECO TGA – 701 
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8.1.3 Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti 

Spalné teplo bylo stanoveno pomocí poloautomatického izoperibolického kalorimetru 

LECO AC – 600 viz obrázek 20. Spálením vzorku v regulovaném prostředí byla určena 

kalorimetrická hodnota. Během každých 6 vteřin byla ukládána teplota vody naměřená 

elektronickým teploměrem. Následně byl počítačem zpracován rozdíl vody mezi zapálením 

a dohořením vzorku. Hodnoty spalného tepla byly zobrazeny na displeji. 

 

Obr. 20:  Kalorimetr LECO AC – 600  

Výhřevnost byla dále vypočtená pomocí vzorce 2 jenž je uveden v normě ČSN ISO 

1928 ze získaných hodnot spalného tepla, obsahu N, O, H a vlhkosti. [58] 

 

.",/01,2 = 3.4,56,7 − 212w(H)7 − 0,8. [w(=)7 +w(N)7]@. (1 − 0,1AB) − 24,4AB [J.g-1] 

            (2) 

kde .",/01,2 je výhřevnost původního vzorku při konstantním tlak  [J.g-1], 

   .4,56,7   - spalné teplo vzorku v bezvodém stavu .4,56,7  [J.g-1], 

  w(H)d    - obsah vodíku ve vzorku v bezvodém stavu  [hmot. %], 

  w(O)d    - obsah kyslíku ve vzorku v bezvodém stavu  [hmot. %], 

  w(N)d    - obsah dusíku ve vzorku v bezvodém stavu  [hmot. %], 

  MT         - obsah vody ve vzorku v původním stavu  [hmot. %]. 
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8.1.4 Stanovení hodnoty FOS/TAC 

Hodnota FOS/TAC vyjadřuje poměr koncentrací organických kyselin a celkového 

anorganického uhličitanu. Jedná se o rychlý a vhodný způsob, jak monitorovat proces digesce 

v reaktorech. Stanovení se provádí titračně pomocí automatického titrátoru BIOGAS ve dvou 

krocích, ke dvěma koncovým bodům pomocí kyseliny sírové (0,1N). Vzorek byl zfiltrován 

pomocí sítka, kdy se zbavil pevných suspendovaných částic. Následně se 5 g zfiltrovaného 

vzorku zředilo cca 50 ml destilované vody. Vzorek byl následně titrován kyselinou sírovou 

k bodu pH 5,0. Další titrací od 5,0 do 4,4 pH, byla zjištěna celková pufrační kapacita.  

Hodnota poměru FOS/TAC se poté zobrazila na displeji. Automatický titrátor je zobrazena na 

obrázku 21. 

 

Obr. 21:  Titrátor BIOGAS 

8.2 Experiment 1  

8.2.1 Cíl experimentu 

Cílem tohoto experimentu bylo ověřit produkci bioplynu a methanu podsítné frakce 

směsného komunálního odpadu do velikosti částic 50 mm a 100 mm pomocí diskontinuální 

mezofilní anaerobní digesce. Jednalo se o vzorky získané za časové období 20.6, 27.6. a 4.7. 

z MIKI RECYKLING sp. Kraków. 

8.2.2 Pracovní postup 

Při testech byla použita sestava, která byla tvořena vodní lázní značky GRANT SUB 

Aqua 26. Dále byly použity čtyři láhvové reaktory o objemu 1 litr. Současně byly využity 
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plynoměrné byrety o objemu 1,2 litrů, které byly vyplněny uzavírací kapalinou a bioplynový 

analyzátor Geotech Biogas 5000. Každý z reaktoru obsahoval 800 g inokula, jenž 

představoval digestát, který byl získán z 1. stupně BPS Pustějov II. Substrátem byly podsítné 

frakce směsného komunálního odpadu do velikosti částic 50 mm (PF50) a 100 mm (PF100). 

Inokulum použité během testu s podsítnou frakcí do 50 mm se vyznačovalo hodnotou pH 8,20, 

obsahovalo 6,12 % hm. celkové sušiny a 68,60 %TS organiky v sušině (ztráty žíháním).  

Inokulum použité při testu s 100 mm podsítnou frakcí mělo hodnotu pH 8,26, 

obsahovalo 5,07 %hm. celkové sušiny a 69,20 %TS organických látek v sušině. Podsítná 

frakce do 50 mm se vyznačovala hodnotou pH 7,56 obsahovala 81,69 % hm. celkové sušiny 

a 55,70 %TS organických látek v sušině (ztráty žíháním). V případě podsítné frakce 

do 100 mm hodnota pH odpovídala 7,94 a obsahovala 86,74 % hm. celkové sušiny 

a 48,70 %TS organických látek v sušině. V tabulce 5 jsou zobrazeny počáteční parametry 

experimentů. 

Tabulka 5.  Počáteční parametry experimentů  

 

Láhve 3 a 4 obsahovaly 30 g podsítné frakce a láhve 1 a 2 sloužili pro kontrolu s 30 g 

vody. Vzorky podsítné frakce do 50 a 100 mm jsou zobrazeny na obrázku 22. Složená 

aparatura je zobrazena na obrázku 23. Na obrázku 24 je vyobrazen analyzátor. 

 

Obr. 22:  Podsítná frakce o velikosti částic 50 a 100 mm 
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Obr. 23:  Sestavená aparatura       Obr.  24:  Analyzátor bioplynu 

8.2.3 Průběh experimentu 1 

Než byl zahájen test, bylo zapotřebí provést úpravu vzorku podsítných frakcí a inokula. 

Vzorky podsítné frakce do 50 mm získané ve dnech 20.6., 27.6. a 4.7.2017 byly nejprve 

smíseny a poté pomlety pomocí nožového mlýnu TESTCHEM. Shodně byly zpracovány 

vzorky frakce do 100 mm. Původní vzorek podsítné frakce do 50 mm a vzorek po pomletí 

je znázorněn na obrázku 25.    

 

Obr. 25:  Podsítná frakce o velikosti částic do 50 mm před a po pomletí 

Zdroj inokula – digestát ze zemědělské bioplynové stanice Pustějov II, 

z 1. fermentačního stupně, byl zbaven hrubých částic pomocí filtrace přes sítka s velikostí 

otvorů 1,5 x 1,5 mm a poté 0,8 x 0,8 mm. Proces filtrace je znázorněn na obrázku 26. Jako 

inokulum byla použita pouze tekutá frakce. 
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Obr. 26:  Filtrace přes síta se čtvercovými otvory 1,5 x 1,5 mm a 0,8 x 0,8 mm 

 Experiment byl veden po dobu 40 dnů, přičemž byly v pracovních dnech v časovém 

rozmezí 8–9 hodiny ráno zapisovány a porovnávány přírůstky bioplynu, okolní teplota 

(teplota bioplynu), barometrický tlak ze 4 lahvových reaktorů. Při dostatečném množství 

bioplynu v byretách byl měřen i obsah methanu, kdy chybějící denní údaje byly lineárně 

interpolovány. Obsah H2 a H2S v bioplynu byl měřen pouze orientačně za účelem kontroly, 

zda nedošlo k acidifikací vsázky. Přírůstek bioplynu a obsah methanu v něm byl ověřován jen 

během pracovních dnů, kdy hodnoty z víkendových dnů byly získány z průměru páteční 

hodnoty a hodnoty pondělní.  

Reaktory byly umístěny ve vodní lázni při teplotě 40 °C ± 0,5 °C. Vytvářený bioplyn 

byl zachytáván do plynoměrných byret, které byly naplněných uzavírací kapalinou, jenž 

bioplyn vytlačoval, a tím bylo možno odečíst ze stupnice byret objem bioplynu. Koncentrace 

methanu v bioplynu byla měřena pomocí analyzátoru. Měřilo se za současného vytlačování 

bioplynu uzavírací kapalinou. Tento postup se uplatňoval, aby nedocházelo k zavzdušňování 

plynoměrných byret. Jako uzavírací kapalina byl použit nasycený vodný roztok NaCl 

okyselený několika kapkami HCl a s přídavkem několika kapek barviva – methylčerveň. 

Obsah celkové sušiny při 105 °C do konstantní hmotnosti (TS), ztráta žíháním sušiny při 

550 °C do konstantní hmotnosti (VSTS) a pH  byly stanoveny v inokulu, substrátu i v digestátu 

po ukončení experimentu. Stanovení pH bylo prováděno přístrojem WTW 340i se sondou 

SenTix 41. Pro sušení byl využíván přistroj KERN DLB 160 3A a pomocí 

termogravimetrického analyzátoru LECO TGA 701 bylo prováděno žíhání. [59], [60], [61] 
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Obr. 27:  Denní produkce bioplynu a methanu testu podsítné frakce do 50 mm 

 

Obr. 28:  Denní produkce bioplynu a methanu testu podsítné frakce do 100 mm 

Znázornění denní produkce bioplynu a methanu testu podsítné frakce do velikosti 

částic 50 a 100 mm je znázorněné na obrázku 27 a 28, kdy je zřejmé, že k největší produkci 

bioplynu, respektive methanu docházelo do 2. dne což se potvrdilo v obou případech podsítné 

frakce. Během závěrečného měření bylo ověřeno, že obsah methanu byl už prakticky 

konstantní.  
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Tabulka 6.  Výsledné produkce ze substrátů 

 

Výsledné produkce bioplynu, respektive methanu z jednotlivých podsítných frakcí 

jsou uvedeny v tabulce 6. Grafické znázornění obsahu CH4, H2 a H2S v surovém bioplynu 

jsou dále znázorněny na obrázku 29 a 30. 

 

Obr. 29:  Obsahy CH4, H2 a H2S v surovém bioplynu při testu frakce PF50 
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Obr. 30:  Obsahy CH4, H2 a H2S v surovém bioplynu při testu frakce PF100 

8.2.4 Vyhodnocení experimentu 1 

Testovaný vzorek podsítné frakce směsného komunálního odpadu do velikosti částic 

50 mm, získaný z podniku MIKI RECYKLING sp. Kraków se vyznačoval za dobu 40 dnů 

produkcí bioplynu 0,0735 mN3.kg-1 (0,1615 mN3.kgVS-1) a produkcí methanu 0,0393 mN3.kg-1 

(0,0863 mN3.kgVS-1). Obsah celkové sušiny poklesl v případě lahve 3 na hodnotu 

6,15 % hm. a v případě láhve 4 na 6,14 % hm. Koncentrace H2 v lahvích obsahujících pouze 

inokulum byla nízká (100 ppm) a v lahvích obsahujících i substrát nepřesáhla 130 ppm. 

Obsah CH4 byl ve všech lahvích vysoký, v rozmezí 59 až 66 %. V případě obsahu H2S 

nedošlo v lahvích se substrátem k překročení hodnoty 450 ppm. Pouze od 32. dne v lahvích 

se substrátem obsah H2S dosáhl hodnoty 1500 ppm. V případě vzorku podsítné frakce do 

velikosti části 100 mm, byla produkce bioplynu za dobu 40 dnů 0,1017 mN3.kg-1 

(0,2408 mN3.kgVS-1) a produkce methanu 0,0584 mN3.kg-1 (0,1383 mN3.kgVS-1). Obsah celkové 

sušiny poklesu u lahví 3 a 4 na 4,35 % hm. Koncentrace H2 v lahvích obsahující substrát na 

počátku testu se opět pohyboval okolo 130 ppm ale k překročení hodnoty nedošlo. V případě 

H2S se hodnoty pohybovaly okolo 320 ppm. K výraznému překročení došlo během 19. dne, 

kdy koncentrace sulfanu stoupla na 1115 ppm. Koncentrace ppm poté nadále rostla až do 

26. dne testu s hodnotou okolo 2300 ppm, ovšem dále již jen klesala. 
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8.3 Experiment 2 

8.3.1 Cíl experimentu 

Cílem tohoto experimentu bylo na fyzikálním modelu ověřit schůdnost suché 

semikontinuální mezofilní anaerobní digesce biologicky rozložitelné složky (podsítné frakce) 

směsného komunálního odpadu získané z podniku OZO Ostrava s.r.o.  

Proces digesce a ko-digesce probíhal současně ve dvou reaktorech o různém objemu 

a způsobu míchaní vsázky. Na institutu IET byly modely označeny jako model T6 a G2.  

 

Obr. 31:  Bioreaktor Terrafors IS  Obr. 32:  Bioreaktor CSTR400 

8.3.2 Pracovní postup 

Pro laboratorní vysoko-sušinovou anaerobní digesci při denním dávkování podsítné 

frakce směsného komunálního odpadu byly uplatněny dva typy reaktorů. Menší bioreaktor 

byl rotační bubnový INFORS HT Terrafors IS (model T6), viz obrázek 31, o nominálním 

pracovním objemu 0,013 m3 promíchávaný kontinuální rotací bubnu rychlostí 0,1 ot/min. 

Větší z bioreaktorů byl horizontální válcový reaktor CSTR400 (model G2), viz 

obrázek 32, jehož nominální pracovní objem byl 0,38 m3, ohříván byl elektrickým topidlem 

0,15 kW a míchání vsázky bylo zajištěno pádlovým míchadlem a v omezené míře 

i recirkulačním čerpadlem. Anaerobní digesce a ko-digesce probíhala v mezofilním režimu při 

teplotě 40 °C.  

Analýza bioplynu byla prováděna přístrojem GEOTECH Biogas5000. Vstupní směs 

do bubnového reaktoru Terrafors IS byla tvořena pouze podsítnou frakcí SKO s částicemi 
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do 15 mm. Vstupní směs pro reaktor CSTR400 byla vytvořena ručním promícháním 50 % 

podsítné frakce do 15 mm s 50 % kukuřičné siláže KWS AGRO VITALLO před denním 

dávkováním. Jako inokulum byla využita reagující suspenze (digestát) z 1. fermentačního 

stupně bioplynové stanice Pustějov II, bez úpravy. Parametry podsítné frakce a kukuřičné 

siláže jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7.  Parametry inokula, podsítné frakce a kukuřičné siláže 

 pH 

- 

TS  

(%) 

VSTS  

(%TS) 

Objemová 

hmotnost r 

(kg.m-3) 

Objemová 

hmotnost 

sušiny rTS 

(kg.mTS-3) 

Inokulum 7,7 9,0 80,0 1051 1569 

Podsítná frakce do 15 

mm 

6,2 58,0 60,0 1601 2036 

Kukuřičná siláž KWS 

AGRO VITALLO 

4,1 35,0 95,0 1146 1419 

8.3.3 Průběh experimentu 2 

Průběh celého experimentu byl složen ze dvou fází. První fáze byla zaměřena 

na získání potřebných substrátu, resp. zajistit dostatečné množství vzorků podsítné frakce 

o potřebné velikosti do 15 mm a následně ji podrobit všem potřebným analýzám, které byly 

opět provedeny v laboratořích Institutu environmentálních technologií VŠB – TU Ostrava 

a v externích laboratořích Laboratoř MORAVA s.r.o. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. 

Ve druhé fázi byly pro proces připraveny bioreaktory a byly provedeny anaerobní zkoušky. 

Vzorky podsítné frakce byly získány ve spolupráci s firmou OZO Ostrava s.r.o. 

ze skládky komunálního odpadu Ostrava – Hrušov z dovezeného směsného komunálního 

odpadu z oblasti Ostrava Hrabůvka a Bělský les. Proces přípravy vzorků probíhal následně 

ve dvou etapách. V první etapě probíhal první stupeň separace pomocí průmyslového 

separátoru Terra Select Trommelscreen T4 s kruhovými otvory 80 mm přímo na tělese 

skládky. První stupeň separace je zobrazen na obrázku 33.  
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Obr. 33:  První stupeň separace 

Ve druhé etapě byla kolovým nakladačem převezena 1 lžíce podsítná frakce do 80 mm 

na zpevněnou plochu, kdy malým bubnovým sítem o velikosti otvorů 15x15 mm byl 

proveden druhý stupeň separace. Tímto způsobem separace bylo během 3–4 hodin 

vyseparováno cca 400 kg podsítné frakce do 15 mm, která postačila k téměř dvouměsíční 

anaerobní ko-digesci s 50 % kukuřičné siláže KWS AGRO VITALLO v bioreaktoru 

CSTR400 a pro čtyřměsíční digesci v bioreaktoru Terrafors IS. Druhý stupeň separace 

je znázorněn na obrázku 34.  Získaná frakce do 15 mm je zobrazena na obrázku 35.  

 

         Obr. 34:  Druhý stupeň separace na velikost do 15 mm 
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Obr. 35:  Vzorek podsítné frakce do 15 mm 

Celé množství frakce do 15 mm nebylo po separaci promícháno, ale bylo průběžně 

po částech defakto plynotěsně uzavíráno do plastových nádob o objemu 30 l. Nádoby byly 

uskladněny při teplotě laboratoře (19–22 °C). Z těchto nádob byl materiál následně odebírán 

k denním analýzám a k dávkování do reaktorů. V podsítné frakci byl zřetelně vidět jen malý 

podíl rozměrnějších kousků plastů, skla a kovů a zřetelný byl obsah hnědé biomasy vzhledu 

zeminy.  

 U modelu T6 byla procesní teplota ustálená na 40 °C a rychlostí otáček bubnu na 

0,1 min-1. Dávkování probíhalo 1x denně přes hrdlo o průměru 50 mm, z počátku testu 

se začínalo s dávkováním podsítné frakce s obsahem vody tvořící 40–20 % vstupní směsi 

a pokračovalo se do 50. dne procesu. Během procesu se podařilo průběžně zvyšovat 

jednorázovou denní dávku vstupní směsi (od 0,4 do 0,8 kg), kdy do 60. den procesu intenzita 

produkce bioplynu postupně narůstala. Vsázka, respektive vzorky digestátu, které byly 

odebírány přes dávkovací hrdlo měly lepivou konzistenci. Vlivem konzistence vsázky 

docházelo k ucpávání výstupní trubice bioplynu, ale to pouze v období, kdy měla vsázka 

obsah sušiny zhruba 30 %. 

 Při digesci nedocházelo ke vzniku plovoucí vrstvy (krusta) lehkých částic nebo 

sedimentu. Objem vsázky v reaktoru byl ustálený na cca 0,012 m3, ale po nadávkovaní 

v důsledku obsahu plynu dokázal narůst až o cca 15 %. Celkový průběh experimentu 

je znázorněn na obrázku 36. 
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Vstupní směs obsahovala průměrně 52,0 % sušiny a 40,9 % organické sušiny 

v celkové sušině. Průměrná denní produkce bioplynu dosahovala 0,027 mN3.d-1. V případě 

obsahu methanu v bioplynu docházelo při ranním měřením ke kolísání. Intenzita produkce 

methanu v pracovním týdnu vždy průběžně narůstala, maxima bylo dosaženo 60. dne 

(2,35 mN3.m-3.d-1). Grafické znázornění intenzity produkce methanu je zobrazeno na 

obrázku 37.  

Obr. 37:  Intenzita produkce methanu během procesu digesce 

Zastoupení H2 v bioplynu bylo během postupného zapracovávání velmi nízké, 

většinou pod 100 ppm, přičemž k nárůstu jeho koncentrace docházelo většinou na konci 

pracovního týdne. Ještě 30 dnů po změně vstupní směsi z 80 % podsítné frakce / 20 % vody 

na 100 % podsítné frakce obsah H2 příliš nestoupal, stoupat začal s dalším postupným 

zvyšováním dávky sušiny. 85. den obsah H2 prudce vzrost na 400 ppm, a to navýšením dávky 

po víkendu. V následujících dnech sice obsah H2 poklesl, ale dále se držel okolo 150 ppm, 

přičemž bylo zřejmé, že docházelo k určité inhibici. Koncentrace mastných kyselin vzrostla. 

Měrná produkce CH4 poklesla přibližně o 50 %. Inhibiční působení sulfidů, respektive H2S 

zde zřejmě nehrálo roli, neboť koncentrace sulfanu téměř nikdy nepřestoupila hodnotu 

40 ppm. Během testu byl alespoň 1x týdně stanovován také poměr FOS/TAC ukazující na 

míru stability procesu digesce (kumulaci organických kyselin a zásobu pufračních látek). 

Hodnota poměru FOS/TAC se pohybovala cca rozmezí 0,3 – 0,4. Teprve po 85. dnu procesu 

FOS/TAC začal rychle stoupat a na konci testu dosáhl hodnoty 1,32. Na obrázku 38. 

je zobrazeno zastoupení vodíku a sulfanu v bioplynu, organickém zatížení a poměr FOS/TAC.  
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Obr. 38:  Zastoupení plynů v bioplynu, organické zatížení a FOS/TAC 

Na modelu G2 byla zkouška započata naplněním horizontálního bioreaktoru 0,330 m3 

inokula (digestátu z 1. stupně BPS Pustějov II). Dávkování vstupní směsi bylo zahájeno po 

relativně krátkodobém zapracování reaktoru (již 6. den). Dávkování bylo prováděno ručně 

1x denně vertikální trubicí o průměru 100 mm na zadním konci reaktoru. V blízkosti 

dávkovacího otvoru v reaktoru zůstávala do druhého dne od dávkování nerozmíchaná jen 

malá část vstupní směsi. Vzorky digestátu byly odebíraný ze spodní části čela reaktoru 

pomocí šnekového mechanismu o průměru 100 mm. Sediment u dna reaktoru nebylo možno 

vzhledem k pokračování zkoušky digesce pro další projekt zdokumentovat, ale bylo 

předpokládáno, že zde byly koncentrovány částice kovů, skla, keramiky, kamene. Dávkování 

vstupní směsi a odběr vzorku digestátu je zobrazeno na obrázku 39. Vstup do jímače bioplynu 

byl několikrát kontrolován inspekčním ventilem, kdy nebylo zaznamenáno znečištění 

plovoucími částicemi.  

 

                    Obr. 39:  Dávkování vstupní směsi a odběr digestátu 
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Během celého procesu (viz obrázek 40) se dařilo udržovat průměrnou teplotu vsázky 

na 40 °C ± 2 °C. Nejnižší teplota vsázky byla v čele bioreaktoru (31 °C) a nejvyšší teplota 

byla v polovině délky reaktoru (47 °C). V prvním týdnu činila denní dávka vstupní směsi 

(50 % podsítné frakce, 50 % kukuřičné siláže) 3,0 kg ráno + 3,0 kg odpoledne. Od 2. týdne 

byla celková denní dávka denně zvyšována o 0,2 kg. Poslední den bylo dávkováno 17,2 kg 

směsi. Vstupní směs obsahovala 46,5 % celkové sušiny (TS) a 75,2 % organické sušiny 

v sušině (VSTS). Na základě znalosti obsahu ligninu ve vstupní směsi (4,5 %VS) byl odhadnut 

podíl biologicky rozložitelné sušiny v organické sušině (BVSVS) na 70 %. Takto vysoký podíl 

jistě není reálný, v podsítné frakci je mnoho dalších nebiodegradabilních látek. Skutečná 

hodnota BVSVS byla spíše okolo 40 %VS. [62] 

Cirkulační čerpadlo vsázky běželo v režimu 30 s chod / 3600 s pauza. Při cirkulaci 

nedocházelo k problémům až do 38. dne (do sušiny 19 %), tehdy došlo k prodření statoru 

čerpadla částicemi skla a kovů. Tímto bylo od 38. dne cirkulační čerpadlo mimo provoz. 

Pádlové míchadlo bylo do 38. dne nastaveno v režimu 30 s chod / 300 s pauza a od 38. dne 

v režimu 60 s chod / 300 s pauza. 

 

Obr. 41:  Zastoupení plynu v bioplynu, organické zatížení a FOS/TAC 

Koncentrace H2 v bioplynu narůstala ke konci pracovního týdne (viz Obrázek 41), 

ale zdá se, že ani koncentrace 1000 ppm nebyla předzvěstí přetěžování. Okolo 45. dne 

koncentrace H2 přesáhla 2000 ppm. Měrná produkce CH4 sice výrazně nepoklesla, ale další 

zvyšování zatížení nevedlo k vyšší produkci bioplynu. Průměrná denní produkce bioplynu 

dosáhla 1,292 mN3 a obsah methanu během ranního měření příliš nekolísal. Intenzita produkce 

CH4 od pondělí do pátku vždy průběžně narůstala (viz obrázek 42), maxima bylo dosaženo 

v 6. a 7. týdnu. 
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Obr. 42:  Intenzita produkce methanu 

8.3.4 Vyhodnocení experimentu 2 

Anaerobní digesce podsítné frakce do velikosti 15 mm byla provedena v reaktoru 

Terrafors IS po dobu 120 dnů v období od dubna do červenec 2016. Obsah celkové sušiny 

vsázky vzrostl až na 56 % hm., při průměrném zatížení 7,55 kgVS.m-3.d-1 a hydraulické době 

zdržení 34 dnů. Hodnota průměrné intenzity produkce bioplynu činila 2,08 mN3.m-3.d-1. 

Měrná produkce bioplynu odpovídala 0,065 mN3.kg-1 a průměrný obsah methanu činil 

59,5 % obj. Do 60. dne narůstala v pracovním týdnu průběžně i měrná produkce CH4 ze 

vstupní směsi (od 0,020 do 0,100 mN3.kg-1). Obsah NH3 v bioplynu během testu měřen nebyl. 

Poměr FOS/TAC se pohyboval od 0,25 do 0,50. Další stanovované parametry jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

Tabulka 8.  Stanovované průměrné parametry (model T6) 

 

Anaerobní ko-digesce směsi podsítné frakce do 15 mm a kukuřičné siláže KWS 

AGRO VITALLO (v poměru 1:1) s užitím bioreaktoru CSTR400 byla prováděna po dobu 

56 dnů v období od dubna do červena 2016. Maximální zatížení ke konci období činilo 

16,3 kgVS. m-3.d-1, což znamenalo zkrácení doby zdržení na 32 dnů. Při průměrném zatížení 
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7,04 kgVS.m-3.d-1 a hydraulické době zdržení 53 dnů, došlo k nárůstu obsahu celkové sušiny 

vsázky až na 17,07 % hm. Průměrná intenzita produkce bioplynu z objemu vsázky činila 

3,45 mN3.m-3.d-1. Měrná produkce bioplynu vstupní směsi činila 0,171 mN3.kg-1, průměrný 

obsah methanu 53,5 % obj. Nejvyšší koncentrace H2 v bioplynu byly zaznamenávaný hlavně 

uprostřed pracovního týdne. Ostatní parametry jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9. Stanovované průměrné parametry (model G2) 

 

Obsah rizikových prvků a další parametry byly stanoveny u vzorku digestátu, jenž byl 

odebrán v závěru experimentu (2. 6. 2016), viz tabulka 10.  

Tabulka 10.  Obsah rizikových prvků u vzorku digestátu 

mg.kgTS
-1 

As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Mo Hg 

6,54 1,56 8,99 148,0 584,0 68,8 42,6 591 2,47 1,0 

Laboratoř firmy Zeměděský výzkum, spol. s.r.o., provedla ověření vhodnosti, 

digestátu jako doplňku kultivačních substrátů pro vybrané zemědělské plodiny. V tomto 

výzkumném ústavu byly provedeny testy fytotoxicity (fyziologické testy klíčivosti dle 

metodiky ISTA a vzcházivosti při dávce 30 t/ha) a ohodnocení výnosu a kvality zelené hmoty 

v důsledku hnojení. Jako testovací plodiny byly využity Pšenice ozimá, Ječmen ozimý, Řepka 

ozimá, Špenát setý, Salát hlávkový. Testovaný obsah digestátu v hnojivé zálivce činil 0 %, 

10 %, 25 %, 50 % a 100 %. V případě testu klíčivosti docházelo k inhibici většinou již při 

25 % digestátu v zálivce, přičemž u Salátu hlávkového byly všechny varianty koncentrací 

digestátu absolutně fytotoxické. Vzcházivost byla při nízkých koncentracích digestátu 

v zálivce (do 50 %) na dostatečné úrovni. Co se týče výnosu zelené hmoty, hmotnosti 

nadzemní zelené hmoty byla u všech variant přibližně stejná.  
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9 Diskuze výsledků 

Testovaný vzorek podsítné frakce směsného komunálního odpadu do velikosti částic 

50 mm, se vyznačoval za dobu 40 dnů produkcí bioplynu 0,0735 mN3.kg-1 (0,1615 mN3.kgVS-1) 

a produkcí methanu 0,0393 mN3.kg-1 (0,0863 mN3.kgVS-1). Vzorek podsítné frakce směsného 

komunálního odpadu do velikosti částic 100 mm se vyznačoval produkcí bioplynu 

0,1017 mN3.kg-1 (0,2408 mN3.kgVS-1) a produkce methanu 0,0584 mN3.kg-1 (0,1383 mN3.kgVS-1). 

Koncentrace H2 v lahvích obsahujících pouze inokulum byla na počátku testů obou frakcí 

velmi nízká, kdy v lahvích obsahující i substrát nepřesáhla 130 ppm, což je hodnota, která 

pravděpodobně potvrzuje, že methanogeneze nebyla výrazně pomalejší než acidogeneze. 

Obsahu H2S u lahví se substrátem během testů s frakcí do 50 mm nepřekročil hodnoty 

450 ppm, lze tedy předpokládat, že k výraznější inhibici sulfanem nedošlo. K výraznému 

překročení došlo při testu frakcí do 100 mm, kdy během 19. dne koncentrace stoupla na 

1115 ppm. Koncentrace poté nadále rostla až do 26. dne testu s hodnotou okolo 2300 ppm, 

ovšem dále již jen klesala.  

Při anaerobní digesci, kdy byl uplatněn bioreaktor Terrafors IS (model T6), 

dosahovala průměrná denní produkce bioplynu 0,027 mN3.d-1. Víkendy bez dávkování vždy 

snížily produkci bioplynu, ale jinak nebyly zaznamenány větší potíže spojené s tímto 

způsobem dávkování. Obsahu methanu v bioplynu při ranním měření kolísal hlavně 

v závislosti na zatížení od 52 do 65 %. Obsah NH3 v bioplynu během testu měřen nebyl, 

ovšem vzhledem k pH vsázky, které se pohybovalo v rozsahu 7,6 - 7,9 zřejmě nemohlo 

docházet k inhibici amoniakálním dusíkem. Počáteční hodnota poměru FOS/TAC cca 0,5 

relativně rychle poklesla na 0,3, což zřejmě bylo dáno příznivým efektem kofermentace 

podsítné frakce se zbytkem substrátu z předcházejícího období. Teprve po 85. dnu procesu 

FOS/TAC začal rychle stoupat a na konci testu dosáhl hodnoty 1,32, což indikovalo potřebu 

rychle snížit zatížení alespoň o 50 %.  

U anaerobní ko-digesce (model G2) průměrná denní produkce bioplynu dosáhla 

1,292 mN3.d-1, kdy obsah methanu v bioplynu během ranního měření kolísal od 53 do 62 % 

obj. Kolísaní methanu bylo zřejmě způsobeno především kolísáním teploty vsázky. Obsah 

H2 pravidelně dosahoval maxim z kraje týdne, zřejmě vždy došlo ke krátkodobému přetížení. 

Ke konci týdne však obsah H2 klesal na běžnou úroveň, pod 100 ppm. Methanogenní 

mikroorganismy pravděpodobně dosahovaly v tuto dobu nejvyšší aktivity. Během digesce se 

podařilo průběžně zvyšovat denní dávku vstupní směsi až do 17,2 kg. Je do jisté míry 
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pravděpodobně, že by bylo možno ještě několik týdnů zvolna dávky vstupní směsi zvyšovat, 

aniž by byla narušena rovnováha, ale zásoba substrátu byla do 56 dnů vyčerpána. 

Poměr FOS/TAC byl stabilní okolo 0,25 a stoupat začal až po výpadku recirkulačního 

čerpadla od 40. dne. V závěru testu dosáhl již kritické hodnoty 0,8. Byl tedy zřejmý pozitivní 

vliv cirkulace. U modelu G2 se intenzitou produkce bioplynu (3,45 mN3. m-1.d-1) a obsahem 

methanu (53,5 %), již blížíme k efektivitě vertikálním systémem DRANCO s uváděnou 

intenzitou produkce bioplynu okolo 5–8 mN3.m-1.d-1.  

Na obou modelech bylo dosaženo intenzity produkce bioplynu mezi 2,2 až 

3,5 mN3. m3.d-1, což jsou hodnoty odpovídající provozním bioplynovým stanicím. Pokud by 

proces mono-digesce dle modelu T6 probíhal v kontejnerovém bioreaktoru o objemu 40 m3, 

činila by produkce bioplynu 88,8 m3.d-1 (3,7 m3.h-1) a bylo by produkováno 528 kWh.d-1 

výhřevnosti bioplynu, tedy příkon v bioplynu 22 kW. V případě použití mikrokogenerační 

jednotky by bylo možno předpokládat elektrický výkon cca 6,6 kW. 

V případě využití procesu kofermentace dle modelu G2 by produkce bioplynu 

u kontejnerové jednotky činila 138 m3.d-1 bioplynu (5,75 m3.h-1), respektive výhřevnost 

bioplynu by dosahovala 740 kWh.d-1 a příkon v bioplynu by odpovídal 30,8 kW. Elektrický 

výkon by mohl dosahovat 9-10 kW.  

Digestát jako druhý produkt procesu byl podroben několika analýzám rizikových 

prvků (viz tabulka 10) a vhodnosti použití jako doplňku kultivačních substrátů pro vybrané 

zemědělské plodiny. Na základě analýz jediného vzorku digestátu lze usuzovat, že digestát 

tohoto typu by nebylo možné aplikovat na zemědělskou či nezemědělskou půdu, a i použití 

jako suroviny pro výrobu hnojiv či substrátů by bylo problematické. Daný vzorek obsahoval 

nadlimitní koncentrace rizikových prvků dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. a nevyhověl tak 

požadavkům na rekultivační digestáty, a to ani jedné ze tříd (viz kapitola 7.2). Je však možné, 

že analýzou velkého počtu vzorků ze zaběhlé technologie by se dospělo k možnosti uplatnění 

ve 2 i 3. třídě rekultivačních digestátů. V tomto případě by digestát nemusel být likvidován 

jako odpad dle zákona o odpadech spalováním, nebo v posledním případě ukládáním na 

skládku.  
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10 Závěr 

Cílem této práce byl výzkum zpracování biologicky rozložitelné složky směsného 

komunálního odpadu metodou anaerobní digesce. Práce byla složena z těchto kroků:  

• Nejprve byla zpracována literární rešerše problematiky anaerobní digesce 

včetně hlavních ovlivňujících faktorů, mechanismů procesu a také 

problematiky BRO, bioplynových stanic, biomasy, digestátu a bioplynu.  

• Poté byl zajištěn odběr vzorků organické frakce tuhého směsného komunálního 

odpadu ve formě podsítné frakce.  

• Ve třetím kroku byla provedena praktická měření v laboratorních podmínkách.  

• V prvním experimentu se jednalo o dva testy diskontinuální anaerobní digesce, 

kdy byla ověřena produkce bioplynu a methanu podsítné frakce směsného 

komunálního odpadu. Při experimentu byla zjištěná vyšší produkce bioplynu 

i methanu ve všech bioreaktorech obsahující podsítnou frakci. Vzorek podsítné 

frakce do velikosti částic 100 mm měl obě produkce vyšší, což nebylo 

předpokládáno a nelze tento výsledek brát jako pravidlo. Vzhledem k malému 

objemu zpracovávaných vzorků nelze dostatečně potvrdit vliv velikosti částic 

na produkci bioplynu. Inhibiční efekty nebyly hlouběji zkoumány, ale 

vzhledem k relativně nízkým produkcím vztaženým na hmotnost organické 

sušiny určitě měly vliv. 

• V druhém experimentu bylo provedeno fyzikální modelování suché anaerobní 

digesce a ko-digesce v semikontinuálním režimu, kdy jako substrát byla 

využita podsítná frakce získaná ve spolupráci OZO Ostrava s.r.o. Pro 

experimenty byly využity dva modely bioreaktorů, u kterých bylo dosaženo 

intenzity produkce bioplynu odpovídající provozním bioplynovým stanicím. 

Obsah methanu v bioplynu u modelu T6 kolísal hlavně v závislosti na zatížení 

a u modelu G2 na teplotě. V případě modelu G2 byl indikován pozitivní vliv 

cirkulace vsázky. Vzorek digestátu z modelu G2 se vyznačoval nadlimitním 

obsahem rizikových prvků v sušině (zejména mědi), které by neumožnily jej 

využít jako rekultivační. Práce byla vypracována v rámci řešení projektu 

ev. č. TH01030513 „Výzkum vysoko-sušinové (suché) anaerobní kodigesce 

organické frakce směsného komunálního odpadu a vývoj (semi)kontinuálně 

pracující kontejnerové bioplynové stanice se systémem převrstvování vsázky“. 
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11 Návrh dalších prací v dané oblasti 

Pro budoucí výzkumné práce v oblasti suché semikontinuální anaerobní digesce 

jakožto metody zpracovávající BRKO by bylo vhodné provést následující kroky: 

• Zajištění dostatečně velkého množství vzorků biologicky rozložitelné složky 

směsného komunálního odpadu ve formě podsítné frakce z více zdrojů a více 

časových období. 

• Provedení déle trvajících zkoušek digesce a ko-digesce s pozvolna narůstajícím 

zatížením (teoreticky až o 50 % vyšším, než bylo v této práci).   

• Podrobení vzorků z jednoho konkrétního odběru vícestupňové separaci, pro 

získání několika frakcí o různé velikosti částic s cílem přesněji ověřit možný 

vliv velikosti částic na průběh digesce a kvalitu výstupních produktů. Také by 

bylo vhodné zavést určitou vizuální kontrolu frakcí, kterou by byly odstraněny 

významnější kontaminanty, čímž by byl omezen jejich vliv jak na samotný 

proces, tak na samotnou aparaturu.  

• Porovnání vlivů metody mokré předúpravy vstupní směsi před mokrou digescí 

ve srovnání se suchou digesci bez předúpravy.   

• Při kofermentaci biologicky rozložitelné složky SKO ve formě podsítné frakce 

uplatnit jako ko-substrát odpady o vyšší měrné produkci bioplyn jako jsou 

potravinové odpady, odpady z údržby zeleně. Literatura uvádí i synergické 

efekty v případě využití čistírenských kalů. 

• Hlouběji porovnat přínosy mokré, polosuché a suché metody digesce. Provést 

zkoušky za dosud neodzkoušených podmínek (termofilní režim, více než 

dvoustupňový proces).  

 

   

 



78 

12 Použitá literatura 

[1]  RUSÍN, Jiří, Kateřina KAŠÁKOVÁ a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Anaerobic digestion 

of waste wafer material from the confectionery production [online]. 2015, 2015-11-23 [cit. 

2017-10-15]. ISSN 03605442. Dostupný na WWW: 

https://www.sciencedirect.com/science/art.  

[2] MUŽÍK, O., KÁRA, J. Rozvoj bioplynových technologií v podmínkách ČR. 

[Development of biogas technologies in conditions of the Czech Republic]. Farmář, 2009, roč. 

15, č. 11, s. 15-29. Dostupný na WWW: <http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/P2009/132.PDF>.  

[3] JENICEK, P., J. BARTACEK, J. KUTIL, J. ZABRANSKA a M. DOHANYOS. 

Potentials and limits of anaerobic digestion of sewage sludge: Energy self-sufficient 

municipal wastewater treatment plant? Water Science [online]. 2012, 66(6): 1277-1281 [cit. 

2017-11-02.  

[4] DOHÁNYOS, Michal, Jana ZÁBRANSKÁ a Pavel JENÍČEK. Anaerobní technologie v 

ochraně životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996, 172 s. ISBN 

80-85368-90-0.  

[5] Anaerobní fermentace [online]. [cit. 2017-11-16]. Dostupný na WWW: 

< http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/211/17222.pdf> 

[6] DOHÁNYOS, Michal: Anaerobní reaktor není černou skřínkou - teoretické základy 

anaerobní fermentace. Biom.cz[online]. 2008-11-17 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z WWW: 

<https://biom.cz/cz/odborne-clanky/anaerobni-reaktor-neni-cernou-skrinkou-teoreticke-zak.  

[7] ŽÍDEK, M a kolektiv. Energie z biomasy III (rok 2004): Anaerobní digesce zvolených 

substrátů na laboratorním fermentoru [online]. První. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2004, 2015-11-21 [cit. 2017-11-21]. ISBN 80-21.  

[8] MAO, Chunlan, Yongzhong FENG, Xiaojiao WANG a Guangxin REN. Review on 

research achievements of biogas from anaerobic digestion. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews [online]. 2015, 45, 540-555 [cit. 2017-01-22]. DOI: 

10.1016/j.rser.2015.02.032.  

[9] KHALID, Azeem, Muhammad ARSHAD, Muzammil ANJUM, Tariq MAHMOOD a 

Lorna DAWSON. Review: The anaerobic digestion of solid organic waste. Waste 



79 

Management [online]. 2011, 31(8), 1737-1744 [cit. 2017-07-26]. DOI: 

10.1016/j.wasman.2011.03.021. ISSN 0956053.  

[10] DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. 

Vyd. 2. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-316-9.  

[11] P. N. HOBSON, S. BOUSFIELD a R. SUMMERS. Methane Production from 

Agricultural and Domestic Wastes. Dordrecht: Springer Netherlands, 1981. ISBN 

9789400981027.  

[12] Anaerobní technologie: Technologie suché fermentace [online]. [cit. 2017-11-16]. 

Dostupný na WWW: <http://www.bioplyn.cz/at_popis.htm>   

[13] ŠKORVAN, O., Odpady. Suchou, nebo mokrou fermentaci? [online].2012-02-15. [cit. 

2017-08-26]. Dostupné z: http://odpady-online.cz/suchou-nebo-mokrou-fermentaci/.  

[14] Výroba elektřiny z bioplynu vzrostla, bioodpady přesto dál končí na skládkách. 

Ekolist.cz [online]. 2014-04-07. [cit. 2017-10-16] Dostupné z: 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyroba-elektriny-z-bioplynu-vzrostla-biodpady-

presto-dal-konci-na-skladkach.  

[15] Analýza potenciálu energetického využití odpadů v ČR včetně ekonomického a 

regionálního vyhodnocení. Mzp.cz [online].[cit.2017-07-26]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/projekty_po8_opzp_2007_2013/$FILE/OODP-

4_3_MZP_FIN-, 

[16] Možnosti energetického využití biomasy: ukázka praktických opatření z Akčního plánu 

pro biomasu v ČR na období 2012-2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2013. ISBN 978-

80-7434-122-9.  

[17] Vyhodnocení kvalitativních parametrů pro vstupy biologicky rozložitelných odpadů 

(BRO) do zařízení pro zpracování BRO (kompostárny, bioplynové stanice) tak, aby byly 

zajištěny dostatečně kvalitní výstupy dle platné legislativy. Mzp.cz [online]. [cit. [Online]  

[18] MUŽÍK, Oldřich, KÁRA, Jaroslav: Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR. Biom.cz 

[online]. 2009-03-04 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-

clanky/moznost-vyroby-a-vyuziti-bioplynu-v-cr>. ISSN: 1801-2655.  

[19] KÁRA, J., PASTOREK, Z., PŘIBYL, E. a kol. Výroba a využití bioplynu v zemědělství. 

[Biogas production and utilization in agriculture]. Praha : VÚZT, 2007. 117 s. ISBN 978-80-

86884-28-8.  



80 

[20] Průvodce výrobou a využitím bioplynu – CZ Biom. Dostupné z: 

https://biom.cz/cz/knihovna/pruvodce-vyrobou-a-vyuzitim-bioplynu,  [Online]  

[21] WEILAND P., ROZZI A.: The start-up operation and monitoring of high-rate anaerobic 

treatment systems: Discusser ́s report. Water Science and Technology, 24, s. 257-277, 1991.  

[22] ZAUNER E.: Biogasgewinnung aus Pflanzenstoffen. Landbauforschung volkenrode, 35, 

Heft 2, s. 67 - 74, 1985.  

[23] NORDBERG A., JARVIS A., SVENSSON B.H., MATHIESEN B.: Enhanced 

degradation of grass - clover silage in a two-phase biogas process by initiating liquid 

recirculation. Repport 64, Swedish University of Agr. Sci., part IV. s. 3-25, 1996.  

[24] EDER, Barbara, Andreas KRIEG, Hans MITTERLEITNER, Marie ŠEDIVÁ a SCHULZ, 

H. Bioplyn v praxi: teorie - projektování - stavba zařízení - příklady. 1. české vyd. Ostrava: 

HEL, 2004, 167 s. ISBN 80-86167-21-6.  

[25] KAJAN, Miroslav: Bioplyn z odpadů živočišné výroby. Biom.cz [online]. 2005-08-23 

[cit. 2018-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/bioplyn-z-odpadu-

zivocisne-vyroby>. ISSN: 1801-2655.  

[26] Technologie: Anaerobní fermentace. In: Biomasa-info [online]. 2009 [cit. 2017-11-30]. 

Dostupný na WWW: <http://www.biomasa-info.cz/cs/techfer.htm>  

[27] Leitfaden Biogas: V on der Gewinnung zur Nutzung [online]. 5., vollständig 

überarbeitete Auflage. Gülzow: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), 2010, s. 

54-55 [cit. 2017-11-30]. Dostupný na WWW:< http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/br.  

[28] KRBEK, J. a POLESNÝ B. Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové 

energetice. 1. vyd. Brno: PC-DIR Real, 1999. ISBN 80-85895-23-4.  

[29] Popis anaerobní technologie. [online]. 2009 [cit. 2017-04-17]. Dostupný na WWW: 

<http://bioplyncs.cz/popis_anaerobni_technologie>,   

[30] KOUĎA, Jaroslav. Bioplynové stanice s mokrým procesem. Praha: Pro Českou komoru 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační 

centrum ČKAIT, 2008. ISBN 978-80-87093-33-7.  

[31] Mapa bioplynových stanic. Česká bioplynová asociace [online]. [cit. 2018-03-23]. 

Dostupné z: http://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic/  



81 

[32] Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO [online]. 2009 [cit. 2017-

09-01].Dostupné z:http://biom.cz/upload/6e01d6d4c4835ec93cda508772f3bf6e/bioplynky.pdf, 

[Online]  

[33] RUSÍN, Jiří, Kateřina KAŠÁKOVÁ, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Břetislav STANĚK a 

Karel OBROUČKA. High- and low-solids anaerobic digestion in laboratory model fermenter 

made from silage bags [online]. 2013, 2015-11-23 [cit. 2017-10-15]. ISSN 15098117. 

Dostupný.  

[34] NOSKIEVIČ, Pavel. Biomasa a její energetické využití. Ostrava: Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a 

Centrem pro otázky životního prostředí UK v Praze, 1996, 68 s. ISBN 80-7078-367-2.  

[35] BACENETTI, Jacopo, Marco NEGRI, Daniela LOVARELLI, Luis RUIZ GARCIA a 

Marco FIALA. Economic performances of anaerobic digestion plants: Effect of maize silage 

energy density at increasing transport distances. Biomass and Bioenergy [online]. 2015, 201.  

[36] MUŽÍK, Oldřich, SLEJŠKA, Antonín: Možnosti využití anaerobní fermentace pro 

zpracování zbytkové biomasy. Biom.cz [online]. 2003-07-14 [cit. 2017-08-15]. Dostupné z 

WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-anaerobni-fermentace-pro-zprac.  

[37] ALLESINA, Giulio, Simone PEDRAZZI, Luca GUIDETTI a Paolo TARTARINI. 

Research paper: Modeling of coupling gasification and anaerobic digestion processes for 

maize bioenergy conversion. Biomass and Bioenergy [online]. 2015, 81, 444-451 [cit. 2017-

01-22.  

[38] STRAKA, František: Komunální odpady-anaerobní fermentace versus skládkování. 

Biom.cz [online]. 2005-08-24 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z WWW: 

<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/komunalni-odpady-anaerobni-fermentace-versus-

skladkovani>. ISSN: 1801-2655. [Online]  

[39] BANKS, Charles J., Michael CHESSHIRE, Sonia HEAVEN a Rebecca ARNOLD. 

Anaerobic digestion of source-segregated domestic food waste: Performance assessment by 

mass and energy balance. Bioresource Technology [online]. 2011, 102(2), 612-620 [cit. 2017-

08.  

[40] SLAVÍK, Jan. Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Praha: 

IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2015. ISBN 9788086684970.  



82 

[41] YOSHIDA, H., GABLE, J.J., PARK, J.K. (2012): Evaluation of organic waste diversion 

alternatives for greenhouse gas reduction. Resources, Conservation and Recycling. Vol. 60 

(2012), pp. 1 – 9.  

[42] ADHIKARI, B. K., TRÉMIER, A., MARTINEZ, J., BARRINGTON, S. (2010): Home 

and community composting for on-site treatment of urban organic waste: perspective for 

Europe and Canada. Waste Management & Research. Vol. 28, No. 11 (2010), pp. 1039 – 

1053.  

[43] GÜERECA, L.P., GASSÓ, S., BALDASANO, J.M., JIMENÉZ- GUERRERO, P. 

(2006): Life cycle assessment of two biowaste management systems for Barcelona, Spain. 

Resources, Conservation and Recycling. Vol. 49 (2006), pp. 32 – 48.  

[44] STRAKA, František a Michal DOHÁNYOS. Bioplyn: [příručka pro výuku, projekci a 

provoz bioplynových systémů]. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha [i.e. Říčany u Prahy]: Gas, 2006. 

ISBN 80-7328-090-6.  

[45] ZEMÁNEK, Pavel. Biologicky rozložitelné odpady a kompostování. Praha: Výzkumný 

ústav zemědělské techniky, 2010. ISBN 9788086884523.  

[46] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

odpadech). [cit.2017-11-26] Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documen

tId=8FC3E5C15334AB9DC125727 B00339581&action=o. [Online]  

[47] BOND, Tom a Michael R. TEMPLETON. History and future of domestic biogas plants 

in the developing world. Energy for Sustainable Development [online]. 2011, 15(4), 347-354 

[cit. 2017-08-24]. DOI: 10.1016/j.esd.2011.09.003. ISSN 09730826.  

[48] MICHAL, P., Bioplyn – Energie ze zemědělství. Praha 2005. [online]. [cit. 2. 12. 2015.] 

Dostupný na WWW:<www.agronavigator.cz/attachments/Studie_bioplyn.pdf >.  

[49] KOUTNÝ, Roman: Termické využití separátu po anaerobní fermentaci biologicky 

rozložitelných odpadů. Biom.cz[online]. 2010-01-25 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z WWW: 

<https://biom.cz/cz/odborne-clanky/termicke-vyuziti-separatu-po-anaerobni-fermentaci-bio.  

[50] VEČEŘOVÁ, V.: Příručka pro nakládání s digestátem a fugátem. EAGRI [online]. Brno, 

2008 [cit. 2017-08-13]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/32326/ETAPA_IV_Metodika_digestt_FV.pdf. [Online]  



83 

[51] VÁŇA, Jaroslav: Využití digestátů jako organického hnojiva. Biom.cz [online]. 2007-

04-25 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-

digestatu-jako-organickeho-hnojiva>. ISSN: 1801-2655.  

[52] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění. In: Sbírka zákonů Česká republika. 22. 9. 2010. ISSN 1211-1244.  

[53] ČSN EN ISO 11734. Jakost vod - Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti 

organických látek kalem z anaerobní stabilizace - Metoda stanovení produkce bioplynu. 

Praha : Český normalizační institut, 1999. 20 s.  

[54] Věstník ministerstva životního prostředí: Metodika testu zbytkové produkce bioplynu z 

digestátu. Praha: ALQ Plus, s.r.o, 2009, XIX. ISSN 0862-9013.  

[55] ČSN 44 1377. Tuhá paliva – Stanovení obsahu vody. Praha : Český normalizační institut, 

2004. 8 s.  

[56] ČSN ISO 562. Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé hořlaviny. Praha : Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 16 s.  

[57] ČSN ISO 1171. Tuhá paliva – Stanovení obsahu popela. Praha : Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 12 s.  

[58] ČSN ISO 1928. Tuhá paliva – Stanovení tepla kalorimetrickou metodou v tlakové 

nádobě a výpočet výhřevnosti. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2010. 56 s.  

[59] ČSN EN 15934 Kaly, upravený bioodpad, půdy aodpady– Výpočet podílu sušiny po 

stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody. Praha: Evropský výbor pro normalizaci, 2012. 

20 s.  

[60] ČSN EN 15935. Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady – Stanovení ztráty žíháním. 

Praha: Evropský výbor pro normalizaci, 2012. 16 s.  

[61] ČSN EN 15933. Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení pH. Praha: Evropský 

výbor pro normalizaci, 2012. 12 s.  

[62] Chandler, J.A., W.J. Jewell, J.M. Gossett, P.J. Van Soest, and J.B. Robertson. 1980. 

Predicting methane fermentation biodegradability. Biotechnology and Bioengineering 

Symposium No. 10, pp. 93-107.  

 



84 

Seznam obrázků 

Obr. 1:  Schéma mechanismu anaerobní digesce 

Obr. 2:  Rozdělení typů organismů dle teploty 

Obr. 3:  Rychlost růstu mikroorganismu v teplotních režimech 

Obr. 4:  Reakce probíhající při methanogenezi 

Obr. 5:  Reaktor horizontálního typu 

Obr. 6:  Reaktor vertikálního typu  

Obr. 7:  Schéma kogenerační jednotky  

Obr. 8:  Schéma BPS BIO – Energie Schwaben v Erkheimu  

Obr. 9:  Souhrn vlastnosti vstupních materiálů 

Obr. 10:  Kumulativní produkce methanu v bioplynu z kofermentace prasečí kejdy 

a  kukuřice  

Obr. 11:  Redukce emisí CO2 v důsledku změny systému nakládání s odpady  

Obr. 12:  Produkce BRKO a BRO za rok 2009 až 2013 v ČR  

Obr. 13:  Produkce BRKO jednotlivých krajích v roce 2013  

Obr. 14:  Množství methanu v bioplynu z daných technologií 

Obr. 15:  Rozpětí koncentraci minoritních příměsí uhlovodíku v bioplynu dle různých 

autorů mg/m3 

Obr.  16:  Typické minoritní příměsi v bioplynu v podobě derivátů uhlovodíku 

v mg/m3  

Obr. 17:  Závislost výhřevnosti bioplynu na koncentraci methanu 

Obr. 18:  Analyzátor značky LECO CHNS628 

Obr. 19:  Termogravimetrický analyzátor LECO TGA – 701 

Obr. 20:  Kalorimetr LECO AC – 600 

Obr. 21:  Titrátor BIOGAS  

Obr. 22:  Podsítná frakce o velikosti částic 50 a 100 mm 



85 

Obr. 23:  Sestavená aparatura  

Obr. 24:  Analyzátor bioplynu 

Obr. 25:  Podsítná frakce o velikosti částic do 50 mm před a po pomletí 

Obr. 26:  Filtrace přes síta se čtvercovými otvory 1,5 x 1,5 mm a 0,8 x 0,8 mm 

Obr. 27:  Denní produkce bioplynu a methanu testu podsítné frakce do 50 mm 

Obr. 28:  Denní produkce bioplynu a methanu testu podsítné frakce do 100 mm 

Obr. 29:  Obsahy CH4, H2 a H2S v surovém bioplynu při testu frakce PF50 

Obr. 30:  Obsahy CH4, H2 a H2S v surovém bioplynu při testu frakce PF100 

Obr. 31:  Bioreaktor Terrafors IS   

Obr. 32:  Bioreaktor CSTR400 

Obr. 33:  První stupeň separace 

Obr. 34:  Druhý stupeň separace na velikost do 15 mm 

Obr. 35:  Vzorek podsítné frakce do 15 mm 

Obr. 36:  Průběh procesu digesce v modelu T6 

Obr. 37:  Intenzita produkce methanu během procesu digesce 

Obr. 38:  Zastoupení plynů v bioplynu, organické zatížení a FOS/TAC 

Obr. 39:  Dávkování vstupní směsi a odběr digestátu 

Obr. 40:  Průběh procesu anaerobní digesce v modelu G2 

Obr. 41:  Zastoupení plynu v bioplynu, organické zatížení a FOS/TAC 

Obr. 42:  Intenzita produkce methanu 

 

 

 

 

 

 



86 

Seznam tabulek 

Tabulka 1.  Příklady skupin extracelulárních enzymů a jejích funkce  

Tabulka 2.  Komunální bioplynové stanice v ČR  

Tabulka 3.  Limitní hodnoty rizikových prvků  

Tabulka 4.  Limitní koncentrace rizikových látek a prvků v rekultivačním digestátu 

Tabulka 5.  Počáteční parametry experimentů  

Tabulka 6.  Výsledné produkce ze substrátů 

Tabulka 7.  Parametry inokula, podsitné frakce a kukuřičné siláže 

Tabulka 8.  Stanovované průměrné parametry (model T6) 

Tabulka 9.  Stanovované průměrné parametry (model G2) 

Tabulka 10.  Obsah rizikových prvků u vzorku digestátu 

 

 

  

 

 



87 

Seznam požitých zkratek 

BRO – biologicky rozložitelný odpad 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRPO – biologicky rozložitelný průmyslový odpad 

BP – bioplyn 

BPS – bioplynová stanice 

SKO – směsný komunální odpad 

md – průměrná hmotnost denní dávky vstupní směsi 

ρd –  průměrná hodnota měrné (objemové) hmotnosti denní dávky vstupní            

směsi (materiálová hustota) 

Z –  průměrné objemové zatížení reakčního prostoru přivedenými organickými        

látkami 

Vd – průměrný objem denní dávky vstupní směsi; % celkového objemu          

fermentoru 

HRT – průměrná hodnota teoretické hydraulické doby zdržení substrátu  

 v reakčním prostoru 

TS –  průměrný obsah celkové sušiny stanovený termogravimetricky při           

105°C 

VS – průměrný obsah organické sušiny stanovený jako ztráta žíháním sušiny          

(ZŽ) termogravimetricky při 550°C 

VSTS – průměrný obsah organických látek (ZŽ) v celkové sušině 

t – teplota 

BVS –  měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedených 

 organických látek - ZŽ (normální podmínky) 

BN,suchý – průměrná denní produkce suchého bioplynu přepočtená na normální 

     podmínky (0°C; 101,325 kPa) 



88 

Bm – měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedené           

vstupní směsi (normální podmínky) 

BTS – měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedené            

celkové sušiny (normální podmínky) 

BVS – měrná produkce suchého bioplynu vyjádřená na jednotku přivedených            

organických látek - ZŽ (normální podmínky) 

BVSVS – obsah biodegradabilní organická sušiny  

Br – průměrná intenzita produkce bioplynu (vyjádřeno na objemovou jednotku         

reakčního prostoru a normální podmínky) 

Bi – průměrná intenzita produkce bioplynu (vyjádřeno na hmotnostní jednotku         

vstupní směsi a normální podmínky) 

MN,suchý – průměrná denní produkce suchého methanu přepočtená na normální                  

podmínky (0°C; 101,325 kPa) 

Mm – měrná produkce suchého methanu vyjádřená na jednotku přivedené            

vstupní směsi (normální podmínky) 

MTS – měrná produkce suchého methanu vyjádřená na jednotku přivedené             

celkové sušiny (normální podmínky) 

MVS – měrná produkce suchého methanu vyjádřená na jednotku přivedených             

organických látek - ZŽ (normální podmínky) 

Mr – průměrná intenzita produkce methanu (vyjádřeno na objemovou jednotku          

reakčního prostoru a normální podmínky) 

Mi – průměrná intenzita produkce methanu (vyjádřeno na hmotnostní jednotku          

vstupní směsi a normální podmínky) 

FOS/TAC – Flüchtige Organische Säuren/Totale Anorganische Carbonat  

ηVS – míra odstranění biologicky rozložitelných látek 

KGJ – Kogenerační jednotka 

VŽP – vedlejší živočišný produkt 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

 



89 

Přílohy  

 



90 

 

 

 


