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Abstrakt 

Předložená disertační práce pojednává o možnostech využití potravinářských 

bioodpadů, zejména „Surovin nevhodných k lidské spotřebě nebo zpracování“ 

(katalogová  čísla odpadů (02 03 04, 02 06 01) a „Odpadu z praní, čištění a mechanického 

zpracování surovin“ (katalogové číslo 02 07 01) dle Katalogu odpadu formou anaerobního 

zpracování na energeticky využitelný bioplyn a tekutý produkt digestát, vhodný zejména 

pro hnojení zemědělské půdy. 

Cílem disertační práce bylo ověřit možnosti kofermentace vybraných 

potravinářských bioodpadů s hovězí kejdou včetně stanovení hmotnostního zastoupení ve 

směsích s ohledem na maximální výtěžnost procesu. 

 Pozornost byla zaměřena na získání poznatků o procesu jednostupňové mezofilní 

anaerobní kofermentace při přídavcích 10 % a 20 % hm. bioodpadu do vstupní hovězí 

kejdy. 

Procesy anaerobní digesce (fermentace a kofermentace) byly studovány na 

laboratorních modelových aparaturách (několik shodných fyzikálních modelových 

fermentorů, každý o reakčním objemu 0,06 m
3
, s příslušenstvím), přičemž byly regulovány 

zejména materiálové toky, případně intenzita kontaktu účastněných komponent. Vybrané 

laboratorní výsledky byly následně ověřeny na poloprovozním zařízení zahrnujícím 

jednostupňový fermentor o reakčním objemu 2,0 m
3
.  

 Vzhledem k nemožnosti realizace provozního ověřovacího měření původně 

zamyšleného na bioplynové stanici Pustějov byl na dvou fermentorech o objemu 60 dm
3 
 

simulován provoz fermentoru této stanice v běžném režimu a v režimu s nahrazením z části 

vsázky biskvitovou moučkou EKPO-EB. 

Veškeré modelově připravené digestáty byly hodnoceny dle vyhlášek MZe 

č. 271/2009 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva [1] a dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., [2] 

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). 

 

 

Klíčová slova: potravinářský průmysl, bioodpad, anaerobní digesce, kofermentace, 

bioplyn, digestát  
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Abstract 

The presented PhD thesis concerns the possibilities of using biowaste from food 

industry, especially "Materials unsuitable for human consumption or processing" (catalog 

numbers (02 03 04, 02 06 01) and "Waste from washing, cleaning and mechanical 

reduction of raw materials" (catalog number 02 07 01) according to Waste Catalogue. The 

use of biowaste can be used for anaerobic treatment to energetically usable biogas and 

liquid product (digestate), suitable for fertilization of agricultural land. 

The aim of this work was to verify the possibilities of co-fermentation of selected 

biowaste with beef cattle manure including the determination of weight percentages in 

mixtures with respect to the maximal yield of the process. 

The attention was focused on obtaining the knowledge about the process of single-

stage mesophilic anaerobic co-fermentation with addition of 10 wt % and 20 wt % of 

biowaste to beef cattle manure. 

The processes of anaerobic digestion (fermentation and co-fermentation) were 

studied in laboratory apparatuses (several identical physical model fermenters, each has a 

reaction volume 0.06 m
3
, with accessories) and material flows or the intensity of contact of 

participating components were mainly regulated. Selected results from laboratory 

experiments were subsequently verified on pilot plant facility including single-stage 

fermenter having a reaction volume 2.0 m
3
. 

It was impossible to realize the verification measurements originally intended for a 

biogas station Pustějov. Therefore, the operation of the biogas station was simulated on 

two fermenters with volume 60 dm
3
 in a normal mode and in a mode while the part of 

batch was replaced by biscuit meal EKPO-EB. 

All prepared digestates were evaluated according to the Decree No. 271/2009 Coll., 

on fertilizer requirements [1] and according to Decree No. 341/2008 Coll., [2] and 

amendments to Decree No. 294/2005 Coll., on the conditions of depositing waste in 

landfills and its use on the surface of the ground and amendments to Decree No. 383/2001 

Coll., on details of waste management (decree on the details of biodegradable waste 

management). 

 

Keywords: food industry, bio-waste, anaerobic digestion, co-fermentation, biogas, 

digestate 
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Motivace, Poděkování 

Hlavním motivem k vypracování předložené disertační práce byla nevyřešená 

problematika nakládání s bioodpady z potravinářského průmyslu, zejména odpady 

z výroby cukrovinek s katalogovým číslem 02 03 04, 02 06 01 Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování a odpadu 02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického 

zpracování surovin. Základnou této myšlenky se stal výzkumný projekt MPO IMPULS 

ev.  č. FI-IM4/215 „Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských 

odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické 

efektivnosti procesu“, jehož řešení probíhalo v létech 2006-2010, přičemž se ukázalo, že 

bioodpady z potravinářského průmyslu bude vhodné podrobněji zmapovat, pokud se 

produkce metanu týče, neboť literární údaje vykazují značný rozptyl. 

V navazujícím projektu ev. č. SP 2010161 „Posouzení možností využití 

potravinářských odpadů k výrobě bioplynu“, získaném v rámci Specifického 

vysokoškolského výzkumu, byla v roce 2010 získána většina v této práci publikovaných 

výsledků. 

Oba projekty byly řešeny na Centru environmentálních technologií, které poskytlo 

finanční zázemí celé předkládané práci. 

 V současné době jsou jako postupy nakládání s bioodpady z potravinářského 

průmyslu uplatňovány procesy kompostování a anaerobní digesce, neboť ze zákona o 

odpadech [3] plyne, že materiálové využití má přednost před jiným využitím. Obrovská 

část bioodpadů z potravinářského průmyslu je však stále ukládána na skládky, což 

odporuje směrnici EU [4]. 

Náplní předložené disertační práce bylo provedení laboratorních modelových 

zkoušek jednostupňové mezofilní anaerobní kofermentace, kdy hlavním substrátem byla 

hovězí kejda a kosubstrátem bioodpad z potravinářského průmyslu v přídavcích 10 % 

a  20   % hm.  

Byla jsem navržena Centrem environmentálních technologií jako nejlepší 

akademický pracovník a člen nejlepšího kolektivu dle výsledků Vědy a Výzkumu. V roce 

2011 jsem byla oceněna rektorem VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. společně s 

vědci a vědecko-výzkumnými týmy z naší univerzity. Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

poděkoval všem za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné práci. 

Ráda bych poděkovala svému školiteli a řediteli Centra environmentálních 

technologií prof. Ing. Karlu Obroučkovi, CSc. za nabídku se tímto tématem zabývat, 

odborné vedení disertační práce, podporu, rady a trpělivost. 

Děkuji Ing. Jiřímu Rusínovi, Ph.D. za poskytnutí cenných rad, průběžných diskuzí a 

inspirace při vypracování disertační práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

BN   
denní produkce suchého bioplynu přepočtená na normální podmínky, 

(0°C; 101,325 kPa);   (mN
3
.d

-1
) 

BPS bioplynová stanice 

Br 
denní produkce suchého bioplynu na objemovou jednotku reakčního prostoru 

(normální podmínky); (mN
3
.m

-3
.d

-1
) 

 kPa); (dm
3
.d

-1
) BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO biologický rozložitelný odpad 

BTS 
denní produkce suchého bioplynu na hmotnostní jednotku přivedené celkové 

sušiny (normální podmínky); (mN
3
.kgTS

-1
) 

BVSp 
produkce suchého bioplynu na hmotnostní jednotku přivedených organických 

látek (normální podmínky); (mN
3
.kgVSp

-1
) 

ČOV čistička odpadních vod 

ČSN Československá (česká) státní norma 

ČSN ISO Česká státní norma vzniklá převzetím normy ISO 

D  
průměrná denní dávka vstupní směsi (směsi kosubstrátů se základním 

substrátem);          (dm
3
.d

-1
) 

EU  Evropská unie 

HRT             teoretická hydraulická doba zdržení substrátu v reakčním prostoru (d) 

CHSK chemická spotřeba kyslíku  (mg.l
-1

) 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství  

KNK4,5 kyselinová neutralizační kapacita (mmol.l
-1

) 

MN 
denní produkce metanu přepočtená na normální podmínky  

(0°C; 101,325 kPa); (dm
3
.d

-1
) 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Mr 
denní produkce metanu (intenzita) na objemovou jednotku reakčního prostoru 

(normální podmínky); (mN
3
.m

-3
.d

-1
) 

MVSp 
 produkce metanu vztažená na hmotnostní jednotku přivedených organických 

látek 

MZe Ministerstvo zemědělství 

POXČ průměrné oxidační číslo substrátu 

SOP Standardní operační postup 

t  průměrná reakční teplota v průběhu modelové anaerobní fermentace (ºC) 

TS            
obsah celkové sušiny stanovený sušením v TGA analyzátoru při 105 °C  

(% hm.) 

VS  
 obsah organické sušiny stanovený spalováním v TGA analyzátoru při 800 °C  

(% hm.) 

VSTS  obsah organické sušiny v celkové sušině (% hm.) 
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VŽP vedlejší živočišné produkty 

Z                       zatížení fermentoru organickými látkami (kgVs.m
-3

.d
-1

) 

η 
účinnost odstranění přivedených organických látek (vypočteno z rozdílu VS 

vstupu a výstupu); (%)  

ρ průměrná hodnota měrné (objemové) hmotnosti vstupní směsi (kg.dm
-3

) 
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1   ÚVOD 

 Stoupající spotřeba lidské společnosti je spojena s rostoucí produkcí odpadů. Ačkoli 

prioritou odpadového hospodářství je zamezování vzniku odpadů, případně minimalizace 

množství vznikajících odpadů, přesto v celé řadě oborů lidské činnosti vznik odpadů nelze 

ani do budoucna zcela vyloučit. V tomto případě je nezbytné zajistit využití vznikajícího 

odpadu způsobem, který zabezpečí trvalé zamezení škodlivých vlivů odpadu na jednotlivé 

složky životního prostředí. 

Tvorba a ochrana životního prostředí se v dnešní době stává jednou z klíčových 

otázek životní úrovně obyvatelstva. Stále větší důraz se klade na ochranu životního 

prostředí, do popředí se dostávají technologie méně energeticky náročné. Jednou z těchto 

technologií je i anaerobní digesce bioodpadů z potravinářského průmyslu, která prochází 

značným vývojem. V současné době v celosvětovém měřítku značně stoupá zájem o 

výrobu bioplynu anaerobní digescí. K tomuto způsobu získávání energeticky vysoce 

hodnotného biopaliva je využívána celá řada surovin. Patři mezi ně především zemědělské 

odpady, záměrně pěstovaná energetická biomasa a biologicky rozložitelné průmyslové 

odpady.  

U průmyslného odpadu jde o materiál, který je specifický pro každý závod.  

Průmyslové odpady používané na anaerobní digesci představují zejména bioodpady 

z potravinářského či agropotravinářského průmyslu. Průmyslové odpady tvoří výrazný 

podíl na celkové produkci odpadů a spolu s komunálním odpadem způsobují největší 

problémy při dalším nakládání.  Průmyslové odpady jsou poměrně specifické a navzájem 

se liší jednak v množství, ale i kvalitou resp. složením. I jeden druh průmyslového 

bioodpadu se v závislosti od producenta výrazně liší, což je způsobené různými vstupními 

surovinami, použitými technologiemi apod. 

Rovněž v potravinářském průmyslu vzniká široká škála odpadů, které mají charakter 

biologicky rozložitelných odpadů. Tyto biologicky rozložitelné odpady jsou objemově a 

hmotnostně významnou skupinou odpadů, která v případě uložení na skládky ohrožuje 

složky životního prostředí skleníkovými plyny i vody. Směrnice č. 1999/31/ES 

skládkování odpadů [4], ukládá členským státům povinnost, aby množství biologicky 

rozložitelných odpadů ukládaných na skládky bylo sníženo do roku 2010 na 75 % 

hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50 % hmotnosti a 

nejpozději do roku 2020 na 35 %.   

Přestože Česká republika může ve splnění těchto limitů využít čtyřletý odklad,  

nevyhne se v budoucnu stále větším problémům, jak s těmito odpady naložit. Odpady z  

potravinářské výroby jsou dosud z největší části odstraňovány skládkováním, pouze malá 

část je využívána ke krmivářským účelům případně k výrobě bioplynu či kompostu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Tyto odpady byly dlouho považovány jen za materiál k likvidaci, nikoliv jako 

potenciál pro vysoce hodnotné vedlejší suroviny.  

Část odpadů z potravinářských výrob (např. odpadní těsto, odpadní oplatková hmota, 

odpadní čokoládový zlom, odpadní mláto, odpadní kvasnice, zbytky z pekárenské výroby, 

suché pečivo atd.) jsou přepracovávány například na biskvitovou moučku, která je 

využívána ke zkrmování hospodářskými zvířaty.  V posledních letech však došlo k poklesu 

zájmu zemědělských podniků o využití biskvitové moučky pro krmivářské účely v souvislosti 

se snížením stavu polygastrických zvířat.  

Záměrem disertační práce je ověřit možnosti a účinnost nízkosušinové mezofilní 

anaerobní digesce bioodpadů z potravinářského průmyslu a stanovit měrné produkce 

bioplynu a metanu. Vzhledem k tomu, že anaerobní digesce je proces, který umožňuje 

potravinářské bioodpady (zejména suroviny nevhodné k lidské spotřebě nebo zpracování 

z výroby cukrovinek, instantních a dalších produktů) energeticky využít prostřednictvím 

produkce spalitelného bioplynu s vysokým tepelným obsahem, je perspektivním způsobem 

jejich ekologického zpracování. Zákon o odpadech 185/2001 Sb., v platném znění [3] 

přinesl velmi silný nástroj pro snižování množství biologických rozložitelných odpadů na 

skládky a ze zákona plyne, že materiálové využití odpadů má vždy přednost před jiným 

využitím, například energetickým. 

Odstraňovat lze odpad, pro který využití nalezeno nebylo. Skládkování je pak až 

posledním způsobem odstranění odpadu. V případě anaerobní kofermentační výroby 

bioplynu se jedná o materiálově-energetické využití bioodpadu, přičemž není zcela vždy 

dopředu zřejmé, zda je metoda pro daný bioodpad výhodnější, než materiálové využití 

formou kompostu. Přesto je v současné době značná část bioodpadů z potravinářských 

výrob, nejen s prošlou lhůtou spotřeby či zmetkové ukládána na skládky komunálních 

odpadů (SOO-3 – pro odpady kategorie ostatní s vysokým obsahem organických 

biologicky rozložitelných látek). Na těchto skládkách je sice jímán skládkový bioplyn, 

ovšem účinnosti přeměny bioodpadů na tento plyn a jeho zachycení jsou relativně nízké. Je 

nutno rozšířit míru využívání zmíněných bioodpadů z potravinářského průmyslu.  

K důvodům, proč se věnovat otázce materiálově- energetického využití 

potravinářských bioodpadů, lze uvést následující skutečnosti: 

    omezení skládkování, 

    s přijímáním nových legislativních opatření se stává nevyhnutelným i způsob  

zpracování biologicky rozložitelných odpadů, 

     výhodné vlastnosti pro anaerobní zpracování (vysoká teoretická výtěžnost 

metanu plynoucí z obsahu lipidů, sacharidů, nízký obsah vlákniny), 

    rozšíření decentralizovaných zdrojů tepla a elektrické energie. 
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V rámci řešení projektů Ministerstva průmyslu a obchodu programu IMPULS ev. č. 

FI-IM4/215 „Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a 

dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti 

procesu“ a projektu v rámci specifického vysokoškolského výzkumu „Posouzení možností 

využití potravinářských odpadů k výrobě bioplynu“ byla navázána spolupráce mj. s firmou 

CERVUS s.r.o., která v současné době hledá alternativní způsoby využití zkrmitelných a 

především nezkrmitelných potravinářských bioodpadů a anaerobní digesce se jeví jako 

nejefektivnější způsob. 

Hlavní pozornost byla věnována experimentálnímu laboratornímu a poloprovoznímu 

výzkumu.  
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2   CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce bylo ověřit možnosti anaerobní kofermentace vybraných 

potravinářských bioodpadů s hovězí kejdou včetně stanovení hmotnostního 

zastoupení ve směsích s ohledem na maximální výtěžnost procesu. 

Dosažení uvedeného cíle probíhalo po dobu 5 let, přičemž výsledky byly získány na 

Centru environmentálních technologií při řešení výzkumného projektu FI-IM4/215 

„Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších 

biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu“ 

(MPO, 2007-2010). V návaznosti na tento projekt byl v roce 2010 získán projekt v rámci 

specifického vysokoškolského výzkumu, jehož jsem byla řešitelkou s ev. č. SP2010161 

„Posouzení možností využití potravinářských odpadů k výrobě bioplynu“. Cílem projektu 

bylo najít technologický postup zpracování potravinářských bioodpadů (zejména Surovin 

nevhodných k lidské spotřebě či zpracování s katalogovým číslem 02 06 01 a 02 03 04) 

metodou anaerobní digesce s energetickým využitím produkovaného bioplynu.  

 

Cíle práce bylo dosaženo následujícím postupem: 

1. Zhodnocení současného stavu v oblasti nakládání s bioodpady z potravinářského 

průmyslu v ČR s důrazem na anaerobní digesci. Stanovení kritérií, která jsou pro 

proces anaerobní kofermentace rozhodující. 

2. Výběr a studium vlastností parametrů potravinářských odpadů vhodných pro 

kofermentační výrobu bioplynu na základě množství a dostupnosti. Laboratorní 

stanovení základních vlastností bioodpadů z potravinářského průmyslu (obsah celkové 

a organické sušiny, ztráta žíháním, obsah celkového a organického uhlíku, obsah 

organického a anorganického dusíku, obsah stopových prvků). 

3. Navržení dvousložkových kofermentačních směsí, kdy hlavní složkou (nosným 

substrátem) je hovězí kejda a kosubstrátem pro zvýšení efektivity procesu je bioodpad 

z potravinářského průmyslu. Ověření parametrů těchto směsí. 

4.  Realizace kontinuální jednostupňové mezofilní modelové kofermentace vybraných 

potravinářských bioodpadů s hovězí kejdou v objemu 0,06 m
3 

přednostně v přídavcích 

kosubstrátů   10   a 20 % hm. U bioodpadů, jež by bylo možno teoreticky využít jako 

samostatnou surovinu pro výrobu bioplynu (bez kofermentace s nosným substrátem - 

hovězí kejdou), bylo cílem modelového procesu udržet fermentační proces i při úplném 

vypuštění/vynechání nosného substrátu ze vstupní směsi.  

5. Vyhodnocení měrných produkcí bioplynu a metanu vzhledem k hmotnosti odpadu, 

objemu vstupní směsi, objemu reaktoru, hmotnosti sušiny a hmotnosti organických 
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látek. Určení vhodné doby zdržení a zatížení fermentoru. 

6. Ověření vybraných laboratorních výsledků na poloprovozním modelovém fermentoru o 

reakčním objemu 2,0 m
3
. 

7.  Sestavení doporučení pro vedení konkrétních anaerobních procesů (technologie 

anaerobní kofermentace) takovým způsobem, aby byl v maximální míře využit 

energetický potenciál potravinářských bioodpadů a zároveň byly sledovány vlastnosti a 

složení digestátů  s cílem zjistit, zda procesní rezidua z testovaných bioodpadů zvyšují 

problematičnost využití digestátů ke hnojení zemědělských pozemků, či nikoliv. 

První fází prací bylo provedení literární rešerše na téma anaerobní digesce biologicky 

rozložitelných materiálů a zhodnocení současného stavu anaerobního využití 

potravinářských bioodpadů. V další fázi práce byla pozornost věnována laboratornímu 

a  poloprovoznímu výzkumu. Pro splnění uvedeného cíle disertační práce byl základním 

směrem řešení výzkum vlastností jednotlivých anaerobně kofermentovaných vstupních 

surovin a procesních podmínek (poměr kosubstrátů, doba zdržení, zatížení organickými 

látkami, teplota, cykly míchání, CHSK, KNK4,5, pH atd.) pro různé kombinace 

potravinářských bioodpadů s hovězí kejdou a různě zvolené zatížení modelových 

bioreaktorů ve vztahu k optimálním výtěžkům a vlastnostem vznikajících výstupních 

produktů (bioplynu a digestátu). V případě bioplynu šlo zejména o jeho množství a složení 

(zejména obsah metanu), u digestátu pak o jeho vhodnost pro další využití jako fertilizérů 

pro zemědělské pozemky dle vyhlášky MZe č. 271/2009 Sb., [1] a nebo jako 

rekultivačních substrátů dle vyhlášky MŽP č. 341/2008 Sb., [2] v platném znění o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Laboratorní výzkum byl založen na provádění dlouhodobých modelových 

kontinuálních zkoušek anaerobních procesů, přičemž k řešení bylo využito fyzikálních 

modelů o shodném reakčním objemu 0,06 m
3 

s kontinuálním mícháním. Na těchto 

modelech byla sledována anaerobní kofermentace vybraných potravinářských odpadů 

s hovězí kejdou a porovnávána s digescí základního (referenčního) substrátem, jímž byla 

hovězí kejda. Byla hodnocena produkce bioplynu a metanu v závislosti na zvolených 

procesních podmínkách (hydraulická doba zdržení, zatížení fermentoru organickými 

látkami, reakční teplota). 

Výsledky laboratorního modelového výzkumu by měly přispět k  rozšíření 

dosavadních poznatků o možnostech současného zpracování potravinářských bioodpadů ve 

směsi s hovězí kejdou z bezstelivového ustájení a přispět tak k omezení skládkování těchto 

odpadů. Vybrané laboratorní výsledky byly ověřeny na poloprovozním zařízení 

o  reakčním objemu 2,0 m
3
. Rovněž byly sledovány vlastnosti modelových digestátů, u 

nichž bylo možno očekávat změnu charakteru parametrů v důsledku přídavku kosubstrátu 

(bioodpadu). 
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3    SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY  

3.1  Úvod do problému 

Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje, které vykazují 

pozitivní přínosy pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Bioplynových stanic 

zpracovávajících biologicky rozložitelné odpady (BRO) je v ČR v současnosti pouze 9. 

Všechny tyto stanice ovšem zpracovávají většinou vytříděné biologicky rozložitelné složky 

odpadu komunálního (nebo odpadu podobného komunálnímu), nebo kuchyňské odpady či 

gastroodpady a odpady z marketů vždy ve směsi se zemědělským či cíleně pěstovanou 

energetickou biomasou. Přitom je zřejmé, že tato technologie (její modifikace) je 

výborným nástrojem pro materiálově-energetické zpracování potravinářských bioodpadů. 

V tabulce 1 je uveden seznam komunálních bioplynových stanic na území ČR. 

Tabulka 1: Komunální bioplynové stanice na území ČR  

Bioplynová 

stanice 

Základní 

substrát 

Vstupní surovina pro kofermentaci Instalovaný 

výkon [kW] 

Svojšín kejda, hnůj siláž, glycerol, masokostní moučka, 

materiály z kafilerní a zemědělské výroby, 

rostlinná hmota, kuchyňský odpad 

1052 

Přibyšice kaly z ČOV kaly z ČOV, bioodpad z domácností 850 

Trhový 

Štěpánov 

hovězí a vepřová 

kejda 

odpadní hmota z cukrovaru, čistírenské 

kaly, jateční odpady, kompost z travní 

hmoty 

315 

Kněžice vepřová kejda průmyslové odpady, kuchyňské odpady, 

rostlinný materiál, odpady z výroby 

bionafty 

330 

Velký Karlov vepřová kejda vedlejší živočišné produkty (jateční odpad) 2000 

Vysoké Mýto kejda kaly z ČOV, jateční odpady, odpady 

z kuchyní a jídelen, travní a zemědělské 

odpady, separovaný bioodpad od obyvatel, 

lapoly 

320 

Úpice kejda odpady z veřejné zeleně, kaly z ČOV, 

kuchyňské odpady, směs tuků a olejů 

z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé 

oleje a tuky 

150 

Otrokovice vepřová a hovězí 

kejda 

kaly z ČOV z čištění odpadních vod 

z výroby nápojů (TOMA a.s.), 

780 

Nový Dvůr vepřová kejda masokostní moučka, travní senáž, fritovací 

oleje, BRO, tuky, zbytky z ovoce a 

zeleniny, slad 

537 

O nutnosti rozšíření a diverzifikace energetických zdrojů o zařízení zpracovávající 

bioodpady již není v dnešní době pochyb. Do budoucna je nutné rozvíjet všechny metody, 

jimiž lze bioodpady materiálově/energeticky využít. Vlivem zlepšujícího se zejména 
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zahraničního know-how a legislativních podmínek v ČR zaznamenáváme v poslední době 

silný růst zájmu o technologie bioplynových stanic. Klasická technologie nízko-sušinové 

“mokré“ anaerobní digesce čerpatelných substrátů je již na úrovni, kdy se nepředpokládá 

zřetelnější nárůst efektivity.  

Přestože však bioplyn není zatím schopen vytlačit fosilní paliva z jejího 

dominantního postavení na trhu s energiemi, má na rozdíl od nich neomezení perspektivy 

pro využití do budoucna. Bioplynové systémy ve všech možných uspořádání pracují jako 

obnovitelné zdroje energie. V poslední době, nejen v České republice, narůstá využití 

technologií zpracovávajících odpadů v bioplynových stanicích. Kromě tradičních odpadů 

ze zemědělství se zpracovávají ve větší míře čistírenské kaly a vedlejší produkty 

živočišného původu.  

Jedním z obnovitelných zdrojů energie je bioplyn vznikající jako produkt řízené 

anaerobní digesce v bioplynových stanicích (BPS). Hlavním účelem této technologie je 

však zpracování odpadů a vedlejších produktů organického původu a jejich přeměna na 

bioplyn a fermentovaný substrát (digestát) využitelný k hnojivářským účelům. Obzvlášť 

přínosné je tedy spojení této technologie se zemědělstvím, kde vzniká velké množství 

zbytkové biomasy a zároveň je možné využít digestát jako organické hnojivo. Současné 

poznatky o této problematice se prohlubují prakticky každým dnem. Anaerobní digesce 

probíhá nejefektivněji, pokud do procesu vstupující materiály se skládají především ze 

snadno rozložitelných organických látek (mono- a oligo- sacharidy, proteiny, lipidy, 

jednoduché alkoholy, jednoduché organické kyseliny apod.). Přesně takové složení mají 

potraviny, respektive i mnohé bioodpady, které vznikly při výrobě potravin. Je tedy 

zřejmé, že bioodpady (a suroviny nevhodné k lidské spotřebě) z potravinářského průmyslu 

jsou jednou z hlavních skupin bioodpadů, pro něž je vhodné uvažovat o využití anaerobní 

digescí téměř v celém světě. 

Přirozený proces rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku 

bioplynu byl znám již ve středověku. První experimenty využití bioplynu ke svícení údajně 

prováděl Leonardo da Vinci a vlámský vědec Van Helmont. Za objevitele řízené anaerobní 

digesce je však považován italský fyzik A. Volta, který již v roce 1776 provozoval první 

laboratorní anaerobní fermentor. První využití bioplynu k ohřevu vody se uvádí na čistírně 

odpadních vod (dále ČOV) v nemocnici v Bombay v roce 1897. K rozvoji anaerobních 

technologií dochází až ve 20. století, a to zejména při anaerobní stabilizaci čistírenských 

kalů. V roce 1922 ČOV v Essenu předává bioplyn do městské plynárny a v témže roce je 

uskutečněno první použití upraveného bioplynu jako motorového paliva. V roce 1937 jsou 

tankovací stanice na bioplyn v osmi německých městech, dále v Itálii a ve Francii. V 

České republice se využitím bioplynu z metanizačních fermentorů ČOV zabývá po roce 

1955 např. prof. Vladimír Maděra. 
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3.2  Obecné poznatky o anaerobní digesci 

Pro označení technologie výroby bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů 

doporučují autoři [5] používat termín anaerobní digesce, která má řadu částečně 

nesprávných alternativ, např. anaerobní stabilizace, anaerobní fermentace, biometanizace 

či anaerobní vyhnívání, jejichž použití závisí na konkrétních způsobech uplatnění procesu. 

Anaerobní digesce je biochemický proces, který se skládá z celé řady fyzikálních, 

chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů. Anaerobní digesce je 

biologický proces přeměny organické hmoty, probíhající za nepřístupu vzduchu. Tento 

proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, zamokřených půdách, travních 

systémech, na dně jezer nebo na skládkách komunálního odpadu aj.  Vznikající plyn vždy 

obsahuje značné množství metanu. Do ovzduší unikající metan a oxid uhličitý se 

podstatnou měrou účastní uhlíkového cyklu. 

Anaerobní digesce je technologicky a energeticky výhodný proces zneškodňování, 

respektive využívání odpadů, které obsahují významný podíl organických látek. Téměř 

v celém světě je tento proces hojně využíván zejména k zužitkování zemědělských odpadů. 

Anaerobní proces se rovněž uplatňuje při čištění odpadních vod. Odstranění jednotkového 

množství znečištění anaerobním způsobem je vždy ekonomicky výhodnější než způsob 

aerobní [6][7]. Řízená anaerobní fermentace (případně kofermentace) je perspektivní 

způsob ekologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Zákon č. 180/2005 

Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie [8], označuje bioplyn jako 

obnovitelný zdroj energie. Elektrická a tepelná energie z něj vyrobená je tedy ekologicky 

šetrná. Kromě bioplynu jsou ještě výstupními produkty z procesu anaerobní fermentace 

pevný zbytek (fermentát) a tekutý zbytek (perkolát), které je možné využít v zemědělství, 

případně pro výrobu alternativních paliv. Přestože proces získávání bioplynu rozkladem 

organických látek bez přístupu vzduchu je považován za organizačně a investičně náročný, 

vzniklo v Číně, Indii a dalších rozvojových zemích několik milionů velmi jednoduchých 

rodinných bioplynových stanic (dále BPS) využívajících bioplyn z bioodpadů a fekálií na 

topení a svícení [9]. 

3.3  Teoretické základy procesu 

Biologický systém, který se podílí na anaerobním rozkladu organických látek na 

metan, začal být studován před více než 100 lety, Omelianski popsal mikrobiální rozklad 

celulosy na metan. Anaerobní rozklad je velmi složitý biochemický proces, který se skládá 

z mnoha dílčích, na sebe navazujících fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických 

procesů [10]. Zjednodušeně lze uvést, že se jedná o bioenergetickou transformaci 

organických látek, při které nedochází ke snížení jejich hnojivé hodnoty. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem pro další skupinu, a 

proto nedostatečná aktivita jen jedné skupiny mikroorganismů může způsobit narušení 

dynamické rovnováhy v celém systému a tak snížit účinnost procesu. 

Proces anaerobní digesce je možno rozdělit do čtyř základních fází, neboť se na něm 

podílejí čtyři hlavní skupiny mikroorganismů: 

I. fáze – hydrolýza je proces, při kterém dochází k rozkladu makromolekulárních 

rozpuštěných i nerozpuštěných organických látek (lipidy, polysacharidy, proteiny) na 

nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů 

produkovaných hlavně fermentačními bakteriemi.  

II. fáze – acidogeneze - produkty hydrolýzy jsou pomocí acidogenních 

mikroorganismů dále rozkládány na jednodušší organické látky, hlavně kyseliny, alkoholy, 

oxid uhličitý a vodík. Při vysokém parciálním tlaku vodíku se tvoří vyšší kyseliny, 

kyselina mléčná, etanol, atd., ale při nízkém parciálním tlaku vodíku se tvoří kyselina 

octová, oxid uhličitý a vodík. 

III. fáze – acetogeneze - bývá někdy označována jako mezifáze. Probíhá při ní 

oxidace vyšších produktů acidogeneze na vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou.  

Významnou skupinou mikroorganismů jsou syntrofní acetogenní mikroorganismy 

produkující vodík, neboť díky nim dochází k rozkladu kyseliny propionové, alkoholu a 

aromatických sloučenin. Metanogeny poté spotřebovávají jimi tvořený vodík jako jednu 

z hlavních živin. Přebytek vodíku v systému inhibuje činnost těchto acetogenních 

mikroorganismů a tím i produkci metanogenních substrátů [11]. 

IV. fáze – metanogeneze – metanogenní mikroorganismy, jež jsou nejvyšší 

trofickou skupinou v systému, rozkládají své specifické substráty, což jsou některé 

jednouhlíkaté látky (metanol, kyselina mravenčí, metylaminy, oxid uhličitý, aj.), 

z víceuhlíkatých jsou schopny rozložit pouze kyselinu octovou. 

Jednoduché a složitější schéma anaerobního procesu dle různých autorů jsou 

uvedena na obrázku 1 a 2. 
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Obrázek 1: Čtyřfázový model anaerobní konverze [11] 

 

Obrázek 2: Schéma vzniku bioplynu Straka 2006 [12] 
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Pro každou organickou sloučeninu je možno vypočítat specifickou hodnotu produkce 

metanu. Literatura [12] uvádí přibližnou formuli (1) pro rozklad organických látek: 

Pro každou sloučeninu obecného vzorce CxHyOz můžeme napsat oxidační rovnici: 

CxHyOz = (X/2 + Y/8 – Z/4) CH4 + (X/2 – Y/8 + C/4) CO2                                                                  (1) 

Teoretický výtěžek metanu CH4 (Bu) z daného substrátu může být vypočítán dle 

Bushwellovy formule, popisující reakci organické látky s vodou: 

SHeNHdCH
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b

dcba
OH

edcb
aSNOHC edcba 23422 ***
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              (2) 

Vstupními hodnotami do rovnice je prvkové složení substrátu (“sumární vzorec 

bioodpadu”). Postačí mít elementární analýzu substrátu přepočtenou dle atomových 

hmotností prvků. Výstupními hodnotami z rovnice je molární (objemový) podíl CH4, CO2, 

NH3 a H2S v bioplynu. 

3.4  Vliv dílčích faktorů na průběh anaerobní digesce 

  Na anaerobním rozkladu organických látek se podílí celá řada faktorů, které mění 

životní prostředí mikroorganismů a mají zásadní vliv na průběh celého procesu. Jedná se 

zejména o tyto faktory: 

Vlhkost prostředí 

Metanové bakterie mohou pracovat a úspěšně se množit pouze ve vlhkém prostředí 

(vlhkost minimálně 50 %). Během anaerobní digesce se vlhkost zvyšuje odbouráváním 

organické hmoty, přestože zpočátku je při hydrolýze voda spotřebovávaná. 

Nepřístupnost vzduchu 

Striktně anaerobní prostředí potřebují bakterie metanogenní, na rozdíl od bakterií 

acidogenních, jež snášejí i nízké koncentrace kyslíku (jsou fakultativní). Kyslík je pro 

metanogenní kmeny baktérií toxický již od koncentrací cca 0,001 % obj., proto je jeho 

přítomnosti nezbytné zabránit především v poslední fázi anaerobního procesu [13].   

Vliv teploty 

Teplota patří mezi nejvýznamnější faktor při rychlosti růstu mikroorganismů. 

Teplota ovlivňuje rychlost všech reakcí uvnitř i vně buňky.  S rostoucí teplotou vzrůstá 

rychlost všech procesů probíhajících při digesci (reakční rychlost s rostoucí teplotou 

vzrůstá) a zkracuje se doba digesce, ale klesá obsah metanu v bioplynu.  

Každý druh mikroorganismu má svou optimální teplotu růstu. Podle teplotního 

rozmezí a optimálních růstových teplot lze mikroorganismy rozdělit do tří teplotních 

oblastí.  
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Pro technickou praxi výroby bioplynu jsou významné mezofilní a termofilní 

mikroorganismy pracující zejména v rozmezí 20 °C až 60 °C.  Mezofilní anaerobní digesce 

probíhá nejefektivněji při teplotě 35 až 41 °C, termofilní pak nejčastěji okolo 55 až 57 °C. 

Na kolísání teploty jsou nejcitlivější metanogenní bakterie. Teplota by se měla udržovat 

v rozmezí ± 1 °C. Měření teploty by mělo probíhat on-line (přímo v pH sondě apod.).  

Dosavadní zkušenosti ukázaly tři nejoptimálnější teplotní oblasti, v nichž účinně 

pracují určité kmeny bakterií, viz tabulka 2:  

Tabulka 2: Rozdělení bakteriálních kmenů podle teploty [14] 

Bakteriální kmeny Rozmezí teplot [°C] 

Psychrofilní < 20 

Mezofilní 25 - 35 

Termofilní > 45 

Poměr C:N 

Poměr C:N je důležitý pro průběh anaerobního procesu. Za optimální pásmo se 

považuje rozmezí C:N (20 až 35:1). Vysoký či nízký obsah dusíku (ale i fosforu) se 

negativně projevuje na složení bioplynu. Vysoký obsah dusíku mají exkrementy 

hospodářských zvířat, oproti tomu vysoký obsah uhlíku vykazují materiály rostlinného 

původu. V tabulce 2 jsou uvedeny podmínky poměru C:N pro biometanizaci [14]. Studie 

Karki a Dixit [15] dokazují, že nejlepší materiály, které vedou k nejvyšší  

výrobě bioplynu mají  poměr C:N v rozmezí 21 až 28:1.  

         Tabulka 3: Poměr C/N podmínky pro biometanizaci [14]  

 

pH reakční směsi 

 Extrémně nízké či vysoké hodnoty koncentrace vodíkových iontů v systému působí 

na mikroorganismy inhibičně [16]. Koncentrace vodíkových iontů (jejímž měřítkem je pH) 

je další z důležitých faktorů ovlivňujících průběh anaerobní digesce. Většina druhů bakterií 

pracuje v oblastech pH 6-8. Optimální pH růstu metanogenních bakterií leží v neutrální 

oblasti. Pokud klesne pH pod 6,0, vzrůstá koncentrace neionizovaných mastných kyselin a 

proces se inhibuje, při nárůstu pH nad 7,6 mohou procesy inhibovat díky nárůstu volného 

amoniaku [17][12]. 

Přítomnost nutrientů 

Pro zapracování a provoz anaerobních reaktorů je zejména nutný správný poměr 

C:N:P k organickým látkám. Z bilance produkce biomasy se udává potřebný poměr živin 

jako CHSK:N:P v rozmezí od 300:6,7:1 až 500:6,7:1 [18].  

Pod 10  Kritické až nevhodné 

10 – 15 Mezní, provoz je nutno pečlivě sledovat 

15 – 20 Provoz bezproblémový není-li reaktor přetěžován 

Nad 20 Optimální 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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Vedle dusíku a fosforu je žádoucí přítomnost řady mikronutrientů - Na, K, Ca, Fe, S, 

Mg, Se, W, důležitá je také přítomnost řady růstových faktorů. Většinou u substrátů 

rostlinného původu, je množství nutrientů postačující. Naopak, při anaerobní fermentaci 

kejdy nebo jiných živočišných produktů bývá vysoký přebytek amoniaku, který za 

zvýšeného pH může působit inhibičně až toxicky.  

Přítomnost toxických a inhibujících látek 

Za toxické nebo inhibující látky pokládáme látky, které nepříznivě ovlivňují 

biologický proces. Nejčastěji se setkáváme s inhibičním působením nižších mastných 

kyselin a amoniaku. Zde je nutno upozornit, že v obou případech inhibičně působí tyto 

látky v nedisociované formě. To znamená, že inhibice těmito látkami bude závislá na pH a 

jejich celkové koncentraci v systému. Při nízkém pH mohou inhibičně působit mastné 

kyseliny, při vysokém amoniak. Dlouhodobou adaptací však lze vypěstovat biomasu, 

tolerující i vyšší koncentrace amoniaku, např. při zpracování slepičího trusu nebo prasečí 

kejdy může koncentrace amoniaku dosahovat v závislosti na koncentraci vstupujícího 

materiálu hodnot 6 g/l i více.  

Uhličitano-amoniakální pufrovací systém 

Neutralizační kapacita reaktoru je tvořena hydrogenuhličitanovým systémem a je 

nejdůležitějším fyzikálně-chemickým faktorem pro udržení stability procesu.  

Koncentrace vodíku 

Koncentrace vodíku v bioplynu patří mezi nejcitlivější indikátory stability procesu. 

Rozpuštěný vodík v digestátu je nejrychlejším indikátorem stavu procesu. Obecně lze 

konstatovat, že objevení se vodíku v digestátů a pak bioplynu (pouhá ppm) prakticky vždy 

signalizuje nestabilitu procesu. 

Koncentrace nižších mastných kyselin  

Nižší mastné kyseliny patří po koncentraci vodíku mezi  nejcitlivější indikátory 

stability procesu. Mezi nejdůležitější indikátory stavu procesu patří koncentrace kyselin 

octové, propionové a máselné. Tyto tři proměnné indikují metabolickou aktivitu dvou 

nejcitlivějších skupin mikroorganismů, a to vodík produkující acetogeny a acetotrofní 

metanogeny. Akumulace těchto kyselin v systému ukazuje na kinetickou nerovnováhu 

mezi aktivitou mikroorganismů produkujících a rozkládajících mastné kyseliny, což bývá 

považováno za stresující situaci v anaerobním prostředí [19]. Autoři Hill a kol. [19] 

předpokládají, že koncentrace kyseliny octové vyšší než 13 mmol/l již indikuje nestabilitu 

procesu. Proto je velmi důležité během procesu sledovat vedle základních parametrů také 

koncentraci jednotlivých mastných kyselin, neboť znalost jejich koncentrací napomáhá 

významně při řízení anaerobního procesu.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
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3.5  Vliv chemického složení substrátu na výtěžnost bioplynu 

Biologická anaerobní rozložitelnost a tím i výtěžnost bioplynu/metanu závisí na 

chemickém složení substrátu, na obsahu sacharidů, tuků, proteinů, na podílu celulózy, 

hemicelulóz a ligninu, eventuelně dalších inertních složek materiálu a na poměru 

jednotlivých komponent. Vzhledem k tomu, že poměr těchto komponent v různých druzích 

suroviny je různý, odlišná je i jejich rozložitelnost a výtěžnost bioplynu/metanu 

(viz tabulka 4). 

Tabulka 4: Produktivita různých substrátů v procesu biometanizace [20]  

Složka substrátu 

produkce 

bioplynu  

[m3/kg rozložené 

sušiny] 

obsah metanu 

teoretický 

Obsah metanu 

prakticky nalézaný 

[% obj.] [% obj.] 

polysacharidy a jednoduché cukry 0,75 - 0,90 52 -54 50 - 58 

proteiny 0,60 - 0,80 - 65 - 75 

lipidy (tuky - tripalmitáty) 1,10 – 1,60 74 -78 70 -85 

 

Lipidy poskytují velmi vysoké obsahy metanu v bioplynu i velmi vysoké výtěžky, 

avšak obvykle nebývají ve fermentované surovině většinově zastoupeny. Problémem je 

zde ale technické zvládnutí celkového rozkladu tuků, které mají díky svým vlastnostem 

tendence vyplouvat ke hladině, oddělovat se z vodné fáze či neúnosně zvyšovat tvorbu 

pěny.   

Proteiny patří mezi dobře rozložitelné substráty s vysokou výtěžnosti metanu, avšak 

jejich zásadním problémem je obsah dusíku a síry v původních strukturách. Tato síra se 

pak dostává do bioplynu v naprosté většině jako sulfan a může být pak zdrojem problémů.  

Ještě větší problémy než síra působí při anaerobní fermentaci proteinů jejich organicky 

vázaný dusík. Obsahy dusíku v proteinech jsou řádově vyšší než obsahy síry a tento dusík 

je v anaerobních procesech uvolňován v podobě amonných iontů zvyšujících pH, anebo 

může dojít k významnému zbrzdění fermentačních pochodů toxickými vlivy volné i 

disociované formy amoniaku. Metan produkující mikroorganismy se mohou na vysoké 

koncentrace adaptovat, avšak jejich produkční schopnosti jsou omezeny.  

Nejnižší schopnost rozkladu za anaerobních podmínek mají sacharidy. Vedle 

biologicky rozložitelných sacharidů a polysacharidů obsahuje rostlinná biomasa i látky, 

jejichž biologická rozložitelnost je velmi nízká až nulová. Mezi tyto látky patří především 

lignin.  

Lignin je organickou součásti nejen každé rostlinné biomasy, ale i materiálů z ní 

pocházejících, jakou jsou například různé druhy kejdy nebo hnoje, a je hlavní součástí 

biologicky nerozložitelné frakce organických látek v stabilizovaném zbytku po anaerobní 

fermentaci. 
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3.5.1  Parametry sledované při reaktorové biometanizaci 

Kvalita a množství biomasy v reaktoru 

Rychlost rozkladu organických látek závisí na množství a kvalitě aktivní kultury 

mikroorganizmů, proto je snahou udržovat jejich koncentraci v reaktoru co nejvyšší. 

Koncentrace biomasy mikroorganizmů v reaktoru závisí přímo úměrně na koeficientu 

produkce biomasy, množství odstraněného substrátu a době zdržení biomasy 

mikroorganizmů a nepřímo závisí na hydraulické době zdržení. 

Reaktory na bioplynových stanicích pracují z hydraulického hlediska v režimu, kde 

je doba zdržení biomasy mikroorganizmů stejná jako hydraulická doba zdržení. To 

znamená, že koncentrace biomasy mikroorganizmů bude záviset pouze na produkční 

konstantě biomasy a množství odstraněného substrátu. Zvýšení koncentrace biomasy 

mikroorganizmů můžeme tedy za dané hydraulické doby zdržení dosáhnout buď zvýšením 

produkce biomasy mikroorganizmů stimulací jejich činnosti nebo zvýšením množství 

rozloženého substrátu, například výběrem lépe rozložitelného substrátu nebo zvýšením 

jeho rozložitelnosti. 

Zapracování reaktoru 

Zapracování reaktoru patří k nejdůležitějším činnostem procesu anaerobní digesce. 

Zapracování reaktoru zahrnuje tyto fáze [21]:  

-  adaptaci biomasy na daný substrát a podmínky, 

-  nahromadění množství aktivní biomasy, aby reaktor byl schopný zpracovávat 

požadované zatížení. 

Rychlost zapracování závisí na kvalitě a množství inokula z hlediska pomalu 

rostoucích metanogenů. Čím je množství inokula vyšší, tím rychleji dochází k zapracování 

reaktorů. 

Zatížení reaktoru 

Organické zatížení poskytuje informace o dodávkách živin, úrovni mikroorganismů, 

přetížení nebo nedostatečném přítoku do anaerobního systému. Podle této hodnoty mohou 

být přijata patřičná procesní opatření. Organické zatížení je definováno jako množství 

těkavé organické sušiny (Volatile Solids) vstupující do činného reakčního prostoru 

anaerobního fermentoru v průběhu času, měřeno v kgVS.m
-3

.d
-1

. Obecně se udává, že pro 

zajištění stabilní anaerobní digesce a optimálního složení bioplynu je nutný konstantní 

přítok vstupní směsi při zatížení v rozsahu 1,9 až 4,8 kgVS.m
-3

.d
-1

. Při každém přerušení 

přítoku vstupní směsi dochází k narušení rovnováhy mezi mikroorganismy. 

Zatížení reaktoru znamená dávkování substrátu do reaktoru a jeho postupnou 

regulaci. Zatížení reaktoru závisí na úrovni teploty, obsahu sušiny a době kontaktu. 
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Obvyklé zatížení při teplotě 40 °C se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 1,5 kgVS.m
-3

.d
-1

. To 

znamená, že na 1 m
3 

obsahu fermentoru je denně dodáváno a zpracováno 0,5 až 1,5 kg 

organické sušiny [12].  Autoři Barton a Turner [22] navrhovali optimální zatížení pro 

hovězí kejdu  2,5-3,5 kgVS.m
-3

.d
-1  

a pro hovězí kejdu s ko-substrátem 5,0-7,0 kgVS.m
-3

.d
-1  

a pro vepřovou kejdu zatížení 3,0-3,5 kgVS.m
-3

.d
-1

.
 
Autor Straka [12] uvádí, že pokud je 

zatížení fermentoru větší než 3,0 kgVS na 1 m
3
 za den, tento proces většinou není 

dlouhodobě udržitelný a dochází k přetížení fermentoru organickými látkami. 

Míchání suspenze 

 Míchání reaktorů je pro zdárný průběh procesu anaerobní fermentace zcela 

nezbytné, neboť těžší částice klesají ke dnu a specificky lehké a málo zreagované částice 

vzplývají k hladině, kde tvoří nesouvislou krycí vrstvu a znesnadňují odvod plynu 

z reaktoru. Obsah reaktoru musí být homogenní, tj. dobře promícháván, tak aby byl 

umožněn co nerychlejší a nejdokonalejší kontakt mikroorganizmů se substrátem.  

U procesu intenzivního nepřetržitého míchání se výtěžky plynu nezvyšují, autor [21]  

prokazuje, že se snižuje množství bioplynu při přílišném intenzivním míchání. 

Doba zdržení v reaktoru 

Doba zdržení musí být dostatečně dlouhá, aby nedocházelo k vyplavování 

potřebných mikroorganismů, a aby bylo dosaženo potřebné účinnosti rozkladu. Doba 

zdržení substrátu v reakčním prostoru závisí na obsahu organické sušiny. Vzhledem k 

tomu, že generační doby anaerobních mikroorganismů jsou relativně dlouhé a to 0,5 až 12 

dní pro různé skupiny mikroorganismů, udržuje se doba zdržení v bioplynových reaktorech 

20 až 40 dní. Například optimální doba zdržení při mezofilní fermentaci prasečí kejdy je 

30 dnů, u hovězí kejdy 35 dnů a u drůbežího trusu až 40 dnů [22][23]. Přitom platí, že čím 

hůře je rozložitelný daný substrát, tím je generační doba příslušných baktérií delší.  

Teoretická doba zdržení se vypočítá z denního objemu dávky a z celkového objemu 

fermentační směsi ve fermentoru, což reprezentuje teoretickou hydraulickou dobu zdržení 

vyjádřenou ve dnech. Skutečná doba zdržení však nemusí být s touto dobou shodná, závisí 

hlavně na způsobu dávkování a na charakteru substrátu. Aby nedošlo k přetížení reaktoru, 

je třeba zajistit rovnoměrný přísun substrátu a to v pravidelných intervalech (dny). 

Na obrázku 3 je znázorněna závislost měrné produkce bioplynu na hydraulické době 

zdržení. Z obrázku vyplývá, že nejvyšší měrné produkce bioplynu je dosaženo při velmi 

nízkém zatížení a velmi dlouhé době zdržení. Nejvyšší intenzity produkce bioplynu je 

dosaženo naopak při určitém vysokém (limitním) zatížení, kterému odpovídá relativně 

krátká doba zdržení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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Obrázek 3: Závislost měrné produkce bioplynu na hydraulické době zdržení [24] 

3.6   Historie a současnost anaerobní ko-fermentace ve světě a v ČR 

Pokud je anaerobně zpracováváno více druhů organické hmoty současně v jednom 

zařízení, mluvíme o kofermentaci.  Základ anaerobní kofermentace jednoznačně vzešel 

z procesů čištění splaškových odpadních vod. Již před 2. světovou válkou byly v Německu 

činěny pokusy se zvýšením produkce bioplynu v čističkách odpadních vod přidáváním 

odpadů ze sladkého dřeva, obsahu bachorů přežvýkavců, ligninu a rostlinného a obilného 

odpadu. Při zpracování sladkého dřeva byla produkce bioplynu nejvyšší, ale byla 

pozvolnější a trvala až 45 dní [14]. Při kofermentaci různých bioodpadů s hovězí kejdou je 

obvykle dosahováno vyšší produkce bioplynu než při anaerobní digesci samotné hovězí 

kejdy [14], (kladný synergický efekt složek směsi na činnost mikroorganismu). Od počátku 

třicátých let rovněž začíná intenzivní výzkum procesu anaerobní fermentace.  

Nová vlna zájmu a rozšíření technického poznání je pozorovatelná těsně po skončení 

2. světové války. Výzkum metanogenů však také nezahálel a Marvin P. Bryant uveřejnil 

v roce 1967 nové základní poznatky o metan produkujících anaerobech. Právě díky 

M.P.Bryantovi a jeho spolupracovníkům trvale roste naše poznání biometanizace pro lepší 

kontrolu a řízení technologických procesů. 

V roce 1940 ve Stuttgartu byl poprvé jako přísada použit s dobrým výsledkem tuk 

z lapačů tuku [14]. V roce 1980 v Illinois byla ko-fermentována za mezofilních podmínek 

hovězí kejda s lihovarskými výpalky z kukuřice. 

Příkladem pro zpracování bioodpadů nám může být Švýcarsko. Jakožto poměrně 

malá země s vysokou hustotou osídlení (přibližně o jednu třetinu vyšší než v ČR) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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a zákazem skládkování platným již téměř deset let, musí Švýcarsko problematiku odpadů 

a jejich zpracování či odstraňování pečlivě plánovat a využívat nejvyspělejší technologie.  

Bioplynová stanice Otelfingen ve Švýcarsku zpracovává kromě odpadů z chovu 

hospodářských zvířat také odpady např. ze zpracování kukuřice či výroby instantní kávy 

[24]. 

Zásadní rozdíly u zařízení BPS provozovaných v západní Evropě a u nás jsou 

především v ceně za likvidaci bioodpadů a v možnosti uplatnění výstupního materiálu. 

Poplatek za zpracování odpadu v BPS se u běžného komunálního BRKO pohybuje mezi 

30–40 EUR/t, což při ceně 25 korun za euro znamená cenu cca 750–1000 Kč/t. V České 

republice jsou pak příjmy za zpracování těchto odpadů poloviční až třetinové. V tabulce 5 

jsou uvedeny produkce bioplynu z různých substrátů [25]. 

Tabulka 5: Produkce bioplynu z různých substrátů [25] 
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V článku [26] je diskutována problematika zpracování přebytečného čistírenského 

kalu s odpadem z výroby cukrovinek (sušenek a čokolády) jednostupňovou mezofilní 

anaerobní kofermentací. Výzkum probíhal při třech hydraulických dobách zdržení (20, 30 

a 40 dní) vstupní směsi ve fermentoru. Vstupní směs obsahovala 10 % hm. směsi odpadů z 

výroby sušenek a 90 % hm. odpadního kalu. Při době zdržení 40 dnů byla naměřena měrná 

produkce bioplynu 466 dm
3
. kgVS

-1
 s obsahem metanu 57 obj. %. Účinnost odstranění 

organických látek byla 65 %. Při nižší době zdržení (20 až 30 dnů) byly zjištěny příliš 

vysoké koncentrace nižších mastných kyselin, tedy přetížení fermentoru. 

V článku
 
[27]  autoři naměřili měrnou produkci metanu 0,39 mN

3
.kgVSp

-1
 z tuhého 

bramborového odpadu při 37 °C a dvoustupňové anaerobní kofermentaci.  Stewart a kol. 

[28] se zabývali kontinuální anaerobní digescí hovězí kejdy s bramborovým odpadem při 

mezofilních podmínkách v rozmezí 33-37 °C bylo dosaženo měrné produkce metanu 

0,43 mN
3
.kgVSp

-1
. 

Mezi anaerobně zpracovatelné materiály (odpady), jejichž roční produkce v ČR 

v současné době stoupá až ke 2 milionům tun [29], patří například lihovarské výpalky, 

produkované při výrobě bioethanolu pro potravinářské účely a do biopaliv. Vyslazené 

lihovarské výpalky mají vzhledem k původní surovině až trojnásobné obsahy živin (kromě 

sacharidů), proto jsou uplatňovány jako krmivo a náhražka masokostní moučky v krmných 

směsích. Většina lihovarských výpalků ovšem může být uplatněna při výrobě bioplynu 

mokrou metodou, čemuž nahrává především nízký obsah sušiny (běžně do 10 % hm.). 

Lihovary a pěstitelské pálenice prozatím řeší otázku nakládání s přebytečnými výpalky 

(odpad s katalogovým číslem 02 07 02) většinou pomocí energeticky náročného odvodnění 

a následného kompostování. 

V práci [30] autoři popisují provedení anaerobní fermentace lihovarnických výpalků 

v mezofilních teplotních podmínkách s výtěžky 0,870-1,00 m
3
 bioplynu z jednoho 

kilogramu organických látek v míchaných tankových reaktorech. V téže práci [30] se 

autoři zabývají zpracováním (nepřesně specifikovaných) potravinářských odpadů metodou 

anaerobní digesce v termofilních teplotních podmínkách. Produkce metanu byla zjištěna 

0,348 až 0,435 m
3
.kgVS

-1
 (na přivedené organické látky) při době zdržení 10 až 28 dnů. 

Průměrný obsah metanu v bioplynu byl 73 %. Výsledky této a dalších studií naznačují, že 

potravinový odpad je velmi žádoucím substrátem pro anaerobní digesci s ohledem na jeho 

vysokou biologickou rozložitelnost a výtěžnost metanu. 

Autoři Braun a Huss [31] provedli zpracování lihovarských výpalků z řepné melasy 

anaerobním filtrem v laboratorním a pilotním reaktoru. Během jednoho roku provozu bylo 

dosaženo objemové zatížení až 5 kgVS.m
-3

.d
-1

, což odpovídá hydraulické době zdržení cca 

1 den. Měrný výtěžek bioplynu 0,430 až 0,460 m
3
.kgVS

-1
 znamenal intenzitu produkce 

bioplynu 13 až 20,5 m
3
.m

-3
.d

-1
. 
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S prasečí kejdou v mezofilních podmínkách v poměru 1,5:8,5 byla zjištěna měrná 

produkce metanu 0,21-0,24 m
3
.kgVS

-1
. Při zvýšení zatížení fermentoru organickými látkami 

z 2,0 kg na 3,0 kgVS.m
-3

.d
-1

 se měrná produkce metanu zvýšila na 0,28-0,30 m
3
.kgVS

-1
. 

V publikaci [32] autoři srovnávají jednostupňový a dvoustupňový mezofilní (35 °C) 

proces anaerobní kofermentace hovězí kejdy se zbytky ovoce a zeleniny. Experimenty byly 

provedeny v laboratorním měřítku. Výsledky experimentů ukazují, že kofermentaci hovězí 

kejdy se zbytky ovoce a zeleniny je výhodnější provést v jednostupňovém procesu než ve 

dvoustupňovém.   

Autoři v práci [33] se zabývali jednostupňovou anaerobní kofermentací hovězí kejdy 

s travní siláží, cukrovou řepu a ovsem. Nejvyšší metanový výnos byl u kofermentace 

hovězí kejdy a travní siláže.  

V práci [34] je popsán experiment anaerobní kofermentace hovězí kejdy se zbytky 

organických odpadů z domácností (vytříděný biologicky rozložitelný podíl komunálního 

odpadu). V experimentu byl organický odpad přidán do fermentoru ke zvýšení zatížení 

fermentoru o 25 % na hodnotu 1,0 kg.m
-3

. d
-1

 organických látek. Produkce bioplynu se 

zvýšila o 80 % a měrná produkce bioplynu se zvýšila z 0,39 m
3
. kg

-1
 na 0,60 m

3
. kg

-1
 

organických látek. Přebytek bioplynu byl použit v kotli o výkonu 5 kW na kombinovanou 

výrobu tepla a elektrické energie. Výroby elektrické energie vzrostla o 130 % a tepelná 

energie vzrostla o 55 %. Účinnost odstranění organických látek se zvýšila ze 71 % 

na  81 %.  

V článku [35] autoři hodnotí maximální produkci metanu ze směsi tří druhů odpadů: 

vepřové kejdy, odpadu ze zpracování tuňáků a odpadu z výroby bionafty. Nejvyšší 

produkce metanu vzhledem k chemické spotřebě kyslíku vstupní směsi (0,321 m
3
.kg

-1
) 

bylo dosaženo se směsí skládající se z 84 % vepřové kejdy, 5 % odpadu ze zpracování 

tuňáků a 11 % odpadu z výroby bionafty. Ale nejvyšší rychlost produkce metanu 

(0,0164  m
3
.kg

-1
.d

-1
 vztaženo opět na CHSK) byla získána při kofermentaci směsi 

obsahující 88 % vepřové kejdy, 4 % odpadů z ryb a 8 % odpadu z výroby bionafty. 

Práce prezentovaná v publikaci [36] byla zaměřena na studium vlivu hydraulického 

retenčního času (HRT) a zatížení fermentoru při anaerobní digesci odpadů z drůbežích 

jatek. Využito bylo semikontinuálního dávkování vstupní směsi do laboratorní vyhnívací 

nádrže (fermentoru) otápěné na 31 °C. Vliv obou parametrů na výkonnost procesu byl 

velmi významný: anaerobní digesce se zdála být proveditelná při zatížení až do 

0,8   kgVS.m
-3

 a HRT 50 až 100 dnů. Měrný výnos metanu byl vysoký: 

0,52 až 0,55 m
3
.kgVS

-1 
přivedených. Na druhou stranu, při vyšším zatížení, v rozmezí 

1,0  až  2,1   kgVS.m
-3

.d
-1

 a kratší době zdržení v rozmezí 25 až 13 dnů, se proces zdál být 

potlačený a/nebo přetížený, jak naznačuje akumulace těkavých mastných kyselin 
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i mastných kyselin s dlouhým řetězcem a pokles výnosu metanu. Nicméně inhibice byla 

reverzibilní. Obsah celkového dusíku na vstupu 7,8 % z celkové sušiny (TS) byl tvořen 

především organickým dusíkem a jen malým podílem amoniakálního dusíku. Naproti tomu 

u vyhnilého materiálu (digestátu) činil podíl amoniakálního dusíku 52 – 67 %  (až 

3,8 g.dm
- 3

) z celkového dusíku. 

Zhang a kol. [37] se zabývali studiem anaerobní digesce drůbežího trusu s obsahem 

celkové sušiny 55 % hm. a organické sušiny 33,8 % hm., s odpadem z mlékáren. Drůbeží 

odpad je charakteristický vysokým obsahem dusíku. Odpad z mlékáren je charakteristický 

nízkým obsahem sušiny (< 3%). Sušina a obsah organické sušiny byl 1,3 % hm. což má za 

následek nízkou výtěžnost bioplynu. Drůbeží odpad má mnohem vyšší obsah sušiny 

(>    50 %) než ostatní živočišné odpady. Na základě vyhodnocených výsledků bylo 

zjištěno, že kofermentací drůbežího trusu s odpadem z mlékáren došlo ke zvýšení 

produkce bioplynu o 50 %. Zvýšený podíl amoniaku z drůbežího trusu nevedl k inhibici 

procesu, díky přidáním odpadu z mlékárny. Podle autora Bouallagui [38] ovocné a 

zeleninové odpady jsou velmi vhodné pro anaerobní digesci, neboť až 95 % organické 

hmoty může být přeměněno na bioplyn. 

Guanaseelan [39] stanovil produkci metanu u 54 druhů ovocných a zeleninových 

odpadů. Produkce metanu u odpadů z ovoce se pohybovala v rozmezí od 0,180 do 

0,730  m
3
.kgVs

-1
 a u rostlinných odpadů od 0,190 do 0,400 m

3
.kgVs

-1
. Metanové výnosy u 

ovoce a zeleniny závisí především na odrudě. Produkce metanu z listů rostlin byla vyšší 

než u kořenů rostlin. Autor Prochnow a kol. [40] uvádí produkci metanu u trav a siláží 

v rozmezí 0,080 – 0,400 m
3
.kgVs

-1
.  

Zhang a kol [41] provedli anaerobní digesci odpadu z potravinářského průmyslu ve 

městě San Francisko za termofilních podmínek v semikontinuálním procesu po dobu 

2 měsíců. Poměr celkové sušiny k organické sušině vzorků se pohyboval v rozmezí 70 % - 

83 %. Analýza ukázala, že odpad z potravinářského průmyslu obsahoval vyvážené živiny 

pro anaerobní mikroorganismy. Produkce metanu v bioplynu byla stanovena na 0,348 a 

0,435 m
3
.kgVs

-1
 respektive po 10 a 28 dnech procesu. Účinnost odstranění organických 

látek byla po 28 dnech procesu 81 %. Výsledky této studie ukazují, že potravinový odpad, 

je velmi žádoucí substrát pro anaerobní fermentory s ohledem na jeho vysokou biologickou 

rozložitelnost a výtěžnost metanu. 

Guangqing a kol [42] provedli diskontinuální anaerobní digesci trávy,  

 potravinářského odpadu (z restauračního zařízení) a směsi potravinářského odpadu 

s trávou v poměru 1:1 za mezofilních a termofilních podmínek. Jako inokulum byl použit 

čistírenský kal.  Pro termofilní podmínky byly zvoleny čtyři poměry odpad/inokulum 

(1:6, 3:1, 4:1 a 5:1) a pro mezofilní podmínky poměr 3:1. Výsledky ukázaly, že po 25 

dnech procesu byla výtěžnost bioplynu stanovena na 0,778; 0,742 a 0,396 m
3
.kgVs

-1
 pro 

odpad z potravinářského průmyslu, respektive 0,631; 0,529; 0,524 a 0,407 m
3
.kgVs

-1
 



 

Kateřina Chamrádová: Využití potravinářských odpadů formou anaerobního zpracování 

 

2012 34 

 

zeleného odpadu, respektive 0,716; 0,613; 0,671 a 0,555 m
3
.kgVs

-1
 pro směs. Asi 80 % 

bioplynu bylo dosaženo během prvních 10 dnů procesu. Produkce bioplynu a metanu za 

mezofilních podmínek odpadu z potravinářského průmyslu a zeleného odpadu a jejich 

směsi byly nižší, než produkce získané za termofilních podmínek. Produkce bioplynu byly 

0,430; 0,372 a 0,358 m
3
.kgVs

-1
, respektive produkce metanu 0,245; 0,206 a 0,185 m

3
.kgVs

-3
. 

V článku [43] autoři hodnotí anaerobní digesci samotné hovězí kejdy s a bez 

přídavku kyseliny sírové a anaerobní kofermentaci kuchyňských odpadů do kterých byl 

přidán hydroxid sodný o koncentraci 0,01 a 0,02 kg.dm
-3

. Cílem bylo prozkoumat účinky 

alkality a acidifikace na produkce metanu a ověřit produkci metanu při kofermentaci 

kuchyňských odpadů. Výsledky ukázaly, že anaerobní kofermentací hovězí kejdy s 

kuchyňskými odpady došlo ke zvýšení metanového výnosu o 44 % ve srovnání 

s fermentací samotné hovězí kejdy. Nárůst lze přičíst synergickému efektu anaerobní 

kofermentace. O 32 % vyššího metanového výnosu bylo dosaženo při fermentaci 

kuchyňských odpadů s přídavkem než bez přídavku NaOH (kvůli zvýšené alkality a 

pufrační kapacitě).  

Kofermentovat  lze různé druhy biogenních materiálů, ale musí být dodrženy vhodné 

procesní podmínky, jako jsou úprava a homogenizace vstupních materiálů, správný poměr 

biogenních složek a dodržování technologických podmínek u zvoleného procesu.  

Pokud nejsou tyto podmínky dodrženy, dochází k častým kolapsům systému 

kofermentace. Při správném dodržení technologického procesu dochází ke zvýšení 

efektivnosti odbourávání organické hmoty a vyšší produkci bioplynu. Při kofermentaci 

různých bioodpadů se zvířecími fekáliemi je dosahováno vyšší produkce bioplynu než při 

anaerobní digesci samotných zvířecích fekálií [44].  

3.6.1   Produkty mokré anaerobní digesce 

 Hlavními produkty mokré anaerobní digesce je plynný produkt nazývaný bioplyn a 

tekutý produkt nazývaný nejčastěji digestát či fermentát.  

3.6.2   Složení a vlastnosti bioplynu 

Bioplyn a veškeré aktivity, spojené s touto biologickou formou plynného paliva tvoří 

velice pozitivní přínos pro ochranu životního prostředí. Bioplyn je směs dvou hlavních 

plynných složek, metanu a oxidu uhličitého. Složení a vlastnosti bioplynu závisí na druhu a 

kvalitě zpracovávaného substrátu. Poměr těchto hlavních složek závisí na konkrétních 

podmínkách vzniku a kvalitě substrátu [45]. Nejčastěji činí součet objemových podílů 

metanu a oxidu uhličitého 92 – 94 % obj. Vedle metanu a oxidu uhličitého v závislosti na 

fermentovaném materiálu obsahuje bioplyn i další příměsi jako je vodík, kyslík, dusík, 

sulfan, amoniak, oxid uhelnatý, vodní páru a mnoho dalších. Dle literatury [46] je obsah 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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vodíku bioplynu nižší než obsah sulfanu, viz tabulka 6. Dle literatury [47]  se mohou 

v bioplynu vyskytovat i větší množství vodíku, viz tabulka 7.  

Tyto složky mají zejména vliv na životnost použitých technologických celků. Sulfan 

(H2S), má velký vliv na korozi technologického zařízení; při vyšších podílech (H2S) 

vyvolává potřebu jeho odsíření. Bioplyn obsahuje také stopové příměsi v řadách stovek 

mg/m
3
 (zejména alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky, alkoholy, trioly, aldehydy 

a ketony, karbolové kyseliny, karboxylové kyseliny, ethery, estery aminy aj.). 

V současnosti je možné v bioplynu odhadnout na 400 - 500  analyzovatelných stopových 

příměsí. Vlhkost čerstvého bioplynu je 80 až 100 % [12]. Výtěžnost bioplynu významně 

závisí na složení a kvalitě vstupního materiálu. Z látek bohatých na bílkoviny a uhlovodíky 

se vyrobí mnohem méně plynu než z látek obsahujících tuky. 

     Tabulka 6: Chemické složení a vlastnosti bioplynu [46] 

Charakteristika CH4 CO2 H2 H2S 
Bioplyn CH4 60 %,  

CO2  40 % 

objemový podíl [%] 55 - 70 27-47 1 3 100 

výhřevnost [MJ.m
-3

] 35,8 - 10,8 22,8 21,5 

zápalná teplota [°C] 650 - 750 - 585 - 650 - 750 

hustota [kg.m
-3

] 0,72 1,98 0,09 1,54 1,2 

   

   Tabulka 7: Běžné složení bioplynu ze zemědělské bioplynové stanice [47] 

Složka Jednotka Zastoupení v bioplynu 

CH4 [% obj.] 50 - 70 

CO2 [% obj.] 30 - 40 

H2 [% obj.] 0 - 1 

N2 [% obj.] 0 - 5 

H2O [g/mN
3
] < 3 

O2 [% obj.] 0 - 2 

H2S [ppm] 1-100 

NO [ppm] < 20 

SO2 [ppm] < 20 

 

Odsiřování bioplynu 

Množství sulfanu v bioplynu je přednostně určováno složením reakčního substrátu. 

Většina síry, jež je jako sulfan převedena v procesu biometanizace do plynu, pochází 

z redukovaných forem organicky vázané síry, tedy ze sulfidických a disulfidických vazeb 

ve zpracované biomase. Významným zdrojem síry unikající do plynu se však mohou stát i 

anorganické formy - sírany. Odsiřování bioplynu je vedle vysušení nejvýznamnějším 

opatřením ke snižování koroze. Jedním ze způsobů účinného odstraňování sirných 

sloučenin z plynů je jejich adsorpce na aktivním uhlí, kde jsou nežádoucí látky fixovány na 

povrchu pevného sorbentu. V poslední době se prosazuje odsiřovací metoda založená na 

cíleném, zpravidla kontinuálním nafukování venkovního vzduchu do fermentoru. Množství 

vzduchu by mělo činit 3 až 5 % objemu v bioreaktoru přítomného bioplynu. Obsah H2S tak 
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klesne např. z 1000 ppm na 10 ppm. Rovněž je možno použít biologickou metodu rozkladu 

sulfanu sirnými bakteriemi, které vytvářejí elementární síru a sírany v závislosti na teplotě 

a pH. 

3.6.3  Výtěžnost bioplynu a metanu z organických látek 

Výtěžnost metanu či bioplynu z daného substrátu (vstupní suroviny) závisí na jeho 

chemickém složení, především na zastoupení látkových skupin lipidy, sacharidy, proteiny, 

celulózy, hemicelulózy a ligniny. Odpady z potravinářského průmyslu obsahují značné 

množství polysacharidů (škroby, celulóza, hemicelulózy). Teoretická výtěžnost metanu je 

určena průměrným oxidačním číslem substrátu, které je pro všechny polysacharidy  a  

sacharidy POXČ = 0,00. Z jedné molekuly sacharidu vzniknou tři molekuly metanu a tři 

molekuly oxidu uhličitého. Teoretický obsah metanu v bioplynu je 50 % obj. Celulóza je 

anaerobně téměř nerozložitelná (za běžných podmínek), škroby a jednoduché sacharidy 

jsou rozkládány snadno [48]. 

Lignin, lignany a terpeny jsou látky s částečně aromatickým charakterem, jež jsou 

v anaerobním prostředí prakticky nerozložitelné. Lipidy (tuky) mají díky dlouhým 

alifatickým řetězcům s minimem atomů kyslíku nízké oxidační číslo POXČ -1,63 až -1,70. 

Nízké oxidační číslo určuje vysokou teoretickou výtěžnost metanu z lipidů. Proteiny mají 

průměrné oxidační číslo POXČ -1,20 až -2,00 mají tedy vysokou teoretickou výtěžnost 

metanu. V tabulce 8 jsou vypočtena POXČ pro některé substráty vyskytující se v procesu 

anaerobní digesce. 

Tabulka 8: Průměrná oxidační čísla vypočtená pro vybrané substráty  

substrát POXČ 

celulóza, hemicelulóza 0,00 

tuky -1,63 až -1,70 

lignin* -0,30 až – 0,36 

organická hmota rostlinné biomasy -0,12 

Pozn: * POXČ ligninu má pouze formální charakter, neboť tato složka biomas není v procesu anaerobní 

digesce rozložitelná v technicky významném měřítku. 

3.6.4 Digestát 

Digestátem jsou nazývány kapalné či tuhé zbytky po anaerobní digesci biologicky 

rozložitelných materiálů na bioplynových stanicích či ve fermentorech průmyslového, 

zemědělského či komunálního typu. Výsledkem řádně vedeného anaerobního 

(ko)fermentačního procesu je stabilizovaný materiál (digestát), který může mít široké 

uplatnění např. (agronomický přínos, jako je zlepšení struktury půdy, infiltrace vlhkosti, 

půdní mikroorganismy a dodávání živin). Digestát ze statkových hnojiv a rostlinných 
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materiálů lze uplatnit jako hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem, který má poměr C/N do 

10 (podobný hovězí kejdě). 

Digestát využívaný mimo zemědělskou a lesní půdu je označován jako rekultivační 

digestát, který musí splňovat vyhlášku č. 341/2008 Sb., [2].  

Legislativní opatření týkající se nakládání s digestáty jsou součástí několika zákonů, 

vyhlášek, nařízení apod. Vlastnosti digestátu závisí především na vstupním zpracovávaném 

materiálu.  

Na digestáty jsou z hlediska legislativního kladeny zejména hygienické požadavky. 

Jedná se o splnění procesních hygienizačních parametrů, splnění limitních hodnot 

rizikových prvků a indikátorových mikroorganismů viz následující stať 3.6.5. 

3.6.5 Legislativní požadavky na digestáty 

Způsob nakládání s digestátem může být různý v závislosti na jeho kvalitě a 

konkrétních podmínkách v místě jeho vzniku. Mezi nejrozšířenější způsoby použití 

digestátu je jeho aplikace jako organického hnojiva na zemědělskou půdu. Digestáty, které 

mají obsah celkové sušiny do 15 % hm. jsou označovány jako tekuté digestáty a digestáty 

s obsahem vyšším jak 15 % hm. jsou označovány za tuhé digestáty. Tuhý digestát se 

zpracovává v kompostárnách za účelem výroby kompostu a tekutý digestát lze použít jako 

hnojivo.  

Všeobecně lze s  digestátem nakládat podle národních právních předpisů, ale pro 

produkty ze závodů, kde se zpracovávají vedlejší živočišné produkty (např. kuchyňské 

odpady a odpady ze společenského stravování) platí pro země EU a i pro Českou republiku 

Regulation (EC) No 1069/2009 [49]. Prováděcím předpisem k tomuto nařízení je Nařízení 

Komise (EU) č. 142/2011 [50] ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkt živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a 

provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od 

veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.  

3.6.6 Legislativní požadavky na digestát pro účely hnojení 

Základními legislativními předpisy, které zajišťují, aby byla na zemědělské půdě 

správně aplikována pouze organická hnojiva kvalitní a nezávadná jsou: 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), v platném znění [51]. Tento zákon řeší problematiku registrace hnojiv 

a pomocných látek před jejich uvedením do oběhu; dále řeší i problematiku jejich 

http://biom.cz/legislativa.stm?x=62034
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označování, skladování a používání. V režimu tohoto zákona není nutné podrobit digestát, 

který je výstupem z bioplynové stanice zpracovávající pouze zemědělský odpad, před 

ukládáním na zemědělskou půdu mikrobiologické kontrole, tak, jak se to vyžaduje u 

čistírenských kalů nebo u digestátu z bioplynových stanic komunálních, které jsou 

v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 [49] a kde musí být 

digestáty podrobeny mikrobiálnímu rozboru. 

Novela zákona o hnojivech č. 9/2009 Sb., [52]  došlo ke změně definice hnojiva, 

(„hnojiva“ = látky způsobilé poskytnout účinné množství živin pro výživu kulturních 

rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění 

výnosu či kvality produkce“). Dle § 2a se hnojiva dělí na minerální, organická, 

organominerální a statková. Dle § 9  digestáty vyrobené ze statkových hnojiv a objemných 

krmiv určené pro vlastní potřebu se nemusí ohlašovat ani registrovat, ale při uvedení do 

oběhu musí být digestáty ohlášeny nebo registrovány. Digestáty vyrobené s použitím 

odpadů, kalů, masokostních mouček aj. digestáty určené pro vlastní potřebu se musí 

registrovat to platí i při uvedení digestátu do oběhu. 

Vyhláška č. 474/2000 Sb., [53] o stanovení požadavků na hnojiva (ve znění 

pozdějších předpisů) mimo jiné stanovuje požadavky na složení organických hnojiv. 

V tabulce č. 2 v příloze č. 1 této vyhlášky jsou uvedeny limitní hodnoty obsahů rizikových 

prvků pro skupinu hnojivých látek, která je představována organickými hnojivy, substráty 

a statkovými hnojivy. Dle vyhlášky MZe č. 271/2009 Sb [1]., kterou se mění vyhláška 

č. 474/2001 Sb. [53]., mj. došlo i k navýšení limitů rizikových prvků v organických a 

statkových hnojivech  se sušinou nejvýše 13 % prvků arsenu z 10 na 20 mg/kg sušiny, 

mědi z 100 na 250 mg/kg sušiny, molybdenu z 5 na 20 mg/kg sušiny a zinku z 400 na 1200 

mg/kg sušiny při maximální aplikační dávce 10 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let. 

Digestáty jako organická hnojiva typu 18.1.e musí splňovat minimální obsah živin  25    % 

hm. spalitelných látek v sušině a 0,6 % hm celkového dusíku.  

Vyhláška č. 341/2008 Sb., [2] o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady hodnotí digestát ve smyslu jeho použití k rekultivačním účelům 

(mimo zemědělskou půdu). Nebudou-li konkrétní digestáty z anaerobní kofermentace 

bioodpadů vyhovovat podmínkám certifikačního řízení pro hnojiva, musí s nimi být 

nakládáno jako s rekultivačními digestáty. V příloze č. 1 k vyhlášce [2] je uveden seznam 

využitelných bioodpadů podle Katalogu odpadů. Jedná-li se o podskupinu odpadu 02 03 

„Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a 

tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného 

extraktu, z přípravy a kvašení melasy“ s katalogovým číslem odpadu 02 03 01 Suroviny 

nevhodné ke spotřebě nebo zpracování včetně odpadů podskupiny 02 06 Odpady z pekáren 

a výroby cukrovinek s katalogovým číslem odpadu 02 06 01 Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování tyto odpady mohou být zpracovávány v zařízeních na výrobu 

http://biom.cz/legislativa.stm?x=62035
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bioplynu nebo kompostování, které nepodléhají schválení Krajské veterinární správy ani 

její kontrole. Odpady které se zpracují v bioplynové stanici nepodléhají hygienizaci ani 

mikrobiální kontrole. 

Problémem může být splnění ukazatelů "obsah mědi a zinku" a z hygienického 

hlediska velmi často mikroorganismů termotolerantních koliformních bakterií 

a enterokoků. Na tyto digestáty by pak v krajním případě bylo nutno pohlížet jako na 

odpad. Maximální povolená vlhkost rekultivačního digestátu je 98 % hm. (minimální 

obsah celkové sušiny 2 % hm.), obsah celkového dusíku Nc přepočteného na sušinu musí 

být vyšší než 0,3 % hm. a pH musí být v rozmezí 6,5 - 9,0. Zejména těmito parametry je 

dána jakost rekultivačního digestátu. Rekultivační digestát nesmí vykazovat pachy svědčící 

o nedostatečné stabilitě (nedokončeném rozkladu významných meziproduktů jako jsou 

organické kyseliny apod.). Rovněž nesmí vykazovat pachy nežádoucích látek jako je 

sulfan a amoniak. Limitní koncentrace rizikových látek a prvků v rekultivačním digestátu 

jsou uvedeny v následující tabulce 9. 

Tabulka 9: Limitní koncentrace rizikových prvků a látek v rekultivačním digestátu dle vyhlášky č. 

341/2008 Sb., [2] 

Sledovaný ukazatel Jednotka 

Výstupy (skupina 2) Stabilizovaný biologicky 

rozložitelný odpad (skupina 3) Třída I Třída II Třída III 

As mg/kg sušiny 10 20 30 40 

Cd mg/kg sušiny 2 3 4 5 

Crcelkový mg/kg sušiny 100 250 300 600 

Cu mg/kg sušiny 170 400 500 600 

Hg mg/kg sušiny 1 1,5 2 5 

Ni mg/kg sušiny 65 100 120 150 

Pb mg/kg sušiny 200 300 400 500 

Zn mg/kg sušiny 500 1200 1500 1800 

PCB mg/kg sušiny 0,002 0,2 - dle způsobu využití 

PAU mg/kg sušiny 3 6 - dle způsobu využití 

Nerozložitelné příměsi >2mm % hm. max. 2% hm. max. 2% hm. - - 

AT4
* 

mg O2/g sušiny - - - < 10 

Pozn: 
*
Digestáty parametr AT4 většinou nesplňují, neboť přeměna pokračuje.  

 

Rozdělení výstupů ze zařízení na využívání bioodpadů 

V souladu s vyhláškou č. 341/2008 Sb., [2] jsou výstupy ze zařízení na využívání 

bioodpadů (bioplynové stanice, kompostárny) děleny do skupin 1, 2, 3, 4. Do 1. skupiny 

výstupů patří materiály, které splňují požadavky na výrobky např. dle zákona 

č. 156/1998 Sb., [51] ,,o hnojivech“. Zde jsou zařazeny registrované digestáty.  

Tyto digestáty bezproblémově splňují požadavky pro skupinu 2. Do 2. skupiny 

výstupů patří rekultivační digestáty třídy I, II, III. Skupina výstupů 3 zahrnuje 

stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad, který je určený k uložení na skládku nebo 
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k jinému způsobu využití, než výstupy 1. a 2. skupiny. Stabilizovaný bioodpad nesplňuje 

požadavky kladené na rekultivační digestáty. 4. skupina výstupů pak zahrnuje výstupy ze 

zařízení k využívání odpadů, které nesplňují podmínky ani pro 3. skupinu výstupů. Jsou to 

bioodpady “biologicky nerozložitelné“, které je nutné odstraňovat/zneškodňovat. 

Rekultivačním digestátem se rozumí stabilizovaný výstup z anaerobního zpracování 

bioodpadu, použitelný mimo lesní a zemědělskou půdu. V souladu s požadavky zákona 

č. 288/2011 Sb., [53] o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Znaky 

rekultivačního digestátu jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10: Znaky jakosti rekultivačního digestátu [2]  

Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti 

Vlhkost % hm. max. 98 

Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek % hm. min. 0,3 

pH % hm. 6,5 – 9,0 

 

Zabezpečení hygienizace rekultivačního digestátu: 

K zabezpečení hygienizace rekultivačního digestátu z bioodpadů by měla být 

udržována teplota ve fermentoru nejméně 55 °C po dobu 24 hodin bez přerušení 

(termofilní digesce), přičemž nezbytná celková doba procesu anaerobní digesce je > 30 

dnů. Celková hydraulická doba zdržení vstupů ve fermentoru/fermentorech by měla být 

nejméně 20 dnů. V případě nižší fermentační teploty nebo kratší doby expozice náplně je 

nutné vstupní bioodpady předupravit při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny nebo digestát 

následně udržet při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny nebo zabezpečit aerobní kompostování 

digestátu. Kontrolu účinnosti hygienizace bioodpadů při procesu vzniku rekultivačních 

digestátů je potřeba provádět sledováním indikátorových mikroorganismů podle 

následující tabulky. 

Tabulka 11: Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace rekultivačního digestátu dle vyhlášky č. 

341/2008 Sb. [2] 

Indikátorový mikroorganismus Jednotky 
Počet zkoušených vzorků 
při každé kontrole výstupu 

Limit (nález/KTJ) 

Salmonella spp. nález v 50 g 5 negativní 

Termotolerantní koliformní bakterie KTJ v 1 g 5 
2 <10

3
 

3 50 

Enterokoky KTJ v 1 g 5 
2 <10

3
 

3 50 

Pozn: *KTJ = kolonie tvořící jednotky;   ** Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet 

vyhovět limitům. 

Požadavky na digestáty vzniklé biozplyňováním vedlejších živočišných produktů: 

Na bioplynových stanicích lze zpracovávat vedlejší živočišné produkty 

(VŽP, anglicky ABP) pouze 3. kategorie (některé jateční odpady, kuchyňské odpady, 
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zmetkové potraviny) a z 2. kategorie pouze fekálie zvířat, obsahy střev a žaludků. Dále je 

na bioplynových stanicích možno zpracovávat materiály, které prošly režimem kafilerních 

destruktorů (masokostní moučka, kafilerní tuk aj.). Bioplynová stanice zpracovávající 

vedlejší živočišné produkty (včetně hnoje a kuchyňských odpadů) musí být dle evropské 

legislativy vybavena pasterizační (sanitární) jednotkou, kterou není možné obejít.  

Tato jednotka musí být opatřena zařízením ke sledování teploty v reálném čase 

a záznamovým zařízením ke stálému zaznamenávání výsledků těchto měření a vhodným 

bezpečnostním systémem bránícím nedostatečnému ohřevu. Dále musí být závod vybaven 

zařízením k čištění a dezinfekci vozidel a kontejnerů sloužících k přepravě ABP. 

Každá bioplynová stanice zpracovávající ABP musí být vybavena vlastní laboratoří 

nebo využívat službu externí schválené laboratoře. Provozovatel bioplynové stanice 

zpracovávající ABP je povinen určit a kontrolovat kritické body a zaznamenávat výsledky 

kontrol a vyšetření a uchovávat je nejméně po dobu dvou let. Dále jsou provozovatelé 

povinni odebírat reprezentativní vzorky ke kontrole každé zpracovávané šarže na shodu 

s normami a Nařízením komise (ES) 1774/2002 [54] ve znění prováděcích předpisů. 

Pro každý použitý kritický kontrolní bod musí být stanoveny minimální hodnoty 

technologických norem. Mezi kritické body při anaerobní digesci nebo kompostování 

patří: velikost částic odpadu (< 12 mm), teplota dosažená při procesu tepelného ošetření 

(> 70°C) a délka trvání procesu tepelného ošetření (> 1 hodina). Mezi povinnosti 

provozovatelů těchto zařízení patří přijetí systematických opatření proti ptákům, 

hlodavcům a hmyzu doložený programem hubení škůdců. Vzorky digestátů odebrané 

během skladování nebo vyskladňování musí vyhovovat následujícím hodnotám: 

Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0 

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 

n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny 

m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud 

počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m 

M = nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud 

je počet bakterií v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M. 

c = počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je 

považován za přijatelný, pokud ostatní vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m. 

Technologie zpracování ABP na bioplynových stanicích využívá pasterizačního 

zařízení, kde rozmělněné ABP jsou tepelným výměníkem voda/substrát ohřáty v izolované 

nádobě s integrovaným míchadlem horkou vodou od chlazení spalovacího motoru 

kogenerační jednotky. Po hygienizaci po dobu 1 hod při teplotě 70 °C jsou rozmělněné 

odpady v suspenzi přečerpány do fermentoru. 
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Pro digestáty ze zvířecích fekálií je požadován podle Nařízení komise (ES) č. 

208/2006 [55] nový způsob hodnocení hygienizace reprezentativních vzorků digestátu při 

vyskladňování a to pro indikátorový organismus Escherichia coli: 

n =5 ; m = 0 ; M = 1000 ; c =5 ; 

pro indikátorový organismus Enterococaceae: 

n = 5 ; m = 0 ; M = 1000 ; c = 5 ; 

pro indikátorový organismus Salmonella v 25 g vzorku: 

n = 5 ; m = 0 ; M = 0 ; c = 0 ; 

kde n = počet vzorků , které musí být testovány 

m = prahová hodnota počtu bakterií (KTJ v 1 g) 

M = maximální počet bakterií (KTJ v 1 g) 

c = počet vzorků, kde je povolena hodnota mezi m a M. 

Obdobné hygienické požadavky jsou kladeny na digestáty z kofermentace rostlinné 

biomasy se zvířecími fekáliemi. S digestáty ze zpracování ABP je nutno nakládat 

způsobem bránícím dekontaminaci. Využití digestátů z bioodpadů, které jsou ABP se 

většinou řeší separací na separát digestátu (využívaný k rekultivacím) a fugát digestátu 

vícestupňově dočišťovaný na čistírnách odpadních vod. 

Podrobnější rešerše legislativních požadavků na digestáty nejsou cílem této práce. 

3.7  Rozdělení anaerobních technologií 

Technologický proces anaerobní digesce lze provádět buď vysokosušinovou  

(nesprávně nazývanou suchou) a nebo mokrou metodou. Tyto dva základní způsoby 

anaerobního zpracování organické hmoty a produkce bioplynu se liší podle obsahu sušiny 

vstupního substrátu a tedy i uspořádáním technologických zařízení případně způsobem 

práce (kontinuální/periodický) a účinností přeměny organické hmoty na bioplyn.  

Ve světě existuje mnoho odlišných systémů mokrých a suchých bioplynových stanic, 

mezi nejznámější patří “hi-tech“systémy BTA, ANACOM, DRANCO, KOMPOGAS, 

VALORGA, WABIO aj., které se odlišují především konstrukcí bioreaktorů ve smyslu 

rozdělení procesu na více fází [56]. 

3.7.1 Rozdělení technologie BPS podle obsahu sušiny vstupní směsi 

a)  Nízkosušinová „mokrá“  suspenzní anaerobní fermentace 
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Bioplynová stanice pro „mokrou“ anaerobní digesci (fermentaci „mokrou“ metodou) 

kontinuálně zpracovává biomasu v suspenzi. O mokré fermentaci hovoříme, pokud 

zpracovává substráty s výsledným obsahem sušiny ve fermentoru menším než cca 12 %. 

Mokré technologie jsou historicky nejrozšířenější, mají širší uplatnění a lepší technickou 

propracovanost. Většina technologií bioplynových stanic (zkráceně BPS) v ČR je založena 

právě na mokré fermentaci, neboť většina BPS je stavěna u intenzivních chovů zvířat. 

Stanice je na vstupu tvořena míchací jímkou, kde dochází k homogenizaci vstupní směsi, 

z niž je homogenizovaná směs pomocí čerpadel čerpána do bioreaktoru. V případě 

zpracovávání materiálů s vyšším obsahem sušiny, jako je podestýlka či různé druhy siláží a 

senáží, se před vstupem do reaktoru materiál ředí vodou nebo tekutým digestátem.  Tekutý 

výstup digestát z bioreaktoru veden do jímky k digestátu (mezisklad fermentačního zbytku 

- uskladnění před jeho konečným využitím např. aplikací na pole, apod.).  

b)Polosuchá anaerobní fermentace 

  O polosuché anaerobní fermentaci hovoříme tehdy, pokud zpracováváme substráty 

s výsledným obsahem sušiny v rozmezí asi 15 – 20 %. 

c)Vysokosušinová  „suchá“anaerobní fermentace 

Suchá fermentace, v cizojazyčné literatuře [57] označovaná jako dry anaerobic 

composting (suché anaerobní kompostování), je zvláštní způsob výroby bioplynu 

anaerobní digescí, vedenou za podmínek do jisté míry podobných podmínkám 

kompostování. „Suché“ technologie anaerobní digesce pracují se sušinou vsázky vyšší než 

15-20 %, většinou v rozpětí 30-35 % [58]. 

3.8 Suroviny vhodné pro výrobu bioplynu 

Substrátem využitelným pro výrobu bioplynu je biomasa. Biomasa je hmota 

živočišného nebo rostlinného původu, obsahující převážně organické látky.  

Jedním ze zdrojů biomasy jsou tak i biologicky rozložitelné odpady (čisté nebo 

vytříděné z ostatních složek).  

Nejzákladnější představu o tom, zda daná biomasa je vhodná pro zpracování 

anaerobní fermentací, si vytvoříme ze znalosti její vlhkosti a poměru C:N. Materiály 

s vlhkostí nad 45 % hm. a s poměrem C:N pod přibližně 30:1 jsou vhodné pro anaerobní 

fermentaci bez úpravy [59]. Anaerobní zpracování biologických odpadů je dnes běžnou 

a z energetického pohledu velmi výhodnou technologií, která patří v našich podmínkách 

k nejperspektivnějším cestám k obnovitelným zdrojům energie. 
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3.8.1 Zemědělské bioodpady 

Hovězí kejda 

Kejdu definujeme jako částečně zkvašenou směs tuhých a tekutých výkalů 

hospodářských zvířat a zbytků krmiv, s různým podílem technologické vody. Hovězí kejda 

je materiál, jenž je dlouhodobě úspěšně aplikován v zemědělských bioplynových stanicích 

a je doporučován i pro najíždění průmyslových anaerobních fermentorů, díky vysokému 

obsahu methanogenů ze zažívacího traktu přežvýkavců. Hovězí kejda poskytuje relativně 

nízkou, ale stabilní produkci bioplynu o obsahu metanu v rozmezí 55 až 65 % obj. [60]. 

Hovězí kejda obsahuje běžně 6 ~10 % celkové sušiny.  

Fermentovaná hovězí kejda představuje komplexní organominerální hnojivo 

s vysokou hnojivou účinností, vedle toho, že zabezpečuje přísun organických látek, 

je  zdrojem energie a uhlíku pro půdní mikroorganismy, příznivě působí na  řadu       

fyzikálně-chemických vlastností půdy, zlepšuje v půdě hospodaření s vodou, příznivě 

ovlivňuje obsah přístupného fosforu v půdě a může působit na vyvázání cizorodých prvků. 

Vepřová kejda 

Patří mezi nejvýznamnější statková hnojiva, jedná se o částečně zkvašenou směs 

tuhých a tekutých výkalů a zbytků krmiv s podílem technologické vody [61]. Straka [20] 

uvádí pro vepřovou kejdu měrnou produkci metanu přibližně 0,25 mN
3
.kgVSp

-1
. 

3.8.2 Bioodpady z potravinářského průmyslu 

  Potravinářský průmysl zahrnuje široké odvětví, které vyrábí potraviny, pochutiny, 

poživatiny, nápoje a také suroviny a polotovary pro další průmyslová odvětví. 

V potravinářském průmyslu prakticky nevznikají nebezpečné odpady.  Ve srovnání 

s jinými odvětvími hospodářství zpracovává ekonomicky náročné suroviny, proto je 

komplexní zpracování zemědělských produktů s minimalizací tvorby odpadů a s jejich 

maximálním využitím nutností. Význam takového přístupu se bude v budoucnu ještě 

zvyšovat v souvislosti s celosvětovým problémem zajištění výživy narůstající světové 

populace. Téměř všechny dnešní bioodpady lze přepracovat s větší či menší účinností na 

zemědělsky či jinak využitelné druhotné suroviny, např. krmiva, hnojiva apod. Část 

odpadů z potravinářského průmyslu je součástí odpadních vod s různým stupněm 

znečištění. Ve většině potravinářských provozů je základní podmínkou úspěšného řešení 

problematiky odpadních vod oddělení druhů a zavedení jejich vícenásobného použití. 

Významná část odpadů je splachována do odpadních vod, proto je nutné u potravinářských 

závodů zřizovat technologicky náročné čistírny odpadních vod. 
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Mezi odpady z potravinářského průmyslu zařazujeme odpady z mlékáren, masného 

průmyslu, cukrovarů, lihovarů, pivovarů, čokoládoven, pekáren, konzerváren, sladoven, 

drůbežáren, vinařství, a další výroby (odpad z výroby lahůdek, odpad z hromadného 

stravování, atd.).  

Tyto odpady jsou velmi vhodné pro anaerobní digesci, neboť obsahují velké 

množství sacharidů, tuků a bílkovin.  

Přestože se tyto materiály dají často využít efektivně jiným způsobem (např. jako 

hnojiva) nebo v některých případech naopak z důvodu obsahu nebezpečných látek 

znamenají riziko pro následné uplatnění substrátu po fermentaci jako hnojiva, představují 

určitý potenciál pro zpracování v BPS, a často i možný budoucí zdroj příjmů (poplatky za 

zpracování odpadu). Podobně by se mohlo stát pro provozovatele BPS zajímavým 

zpracování odpadů z výroby cukrovinek, pečiva, odpadu z výroby porcované kávy 

zařazené dle Katalogu odpadů jako (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování). 

Tyto materiály mají značný potenciál pro výrobu bioplynu, jednak z pohledu roční 

produkce v ČR (tisíc tun/rok), jednak z pohledu složení (vysoký obsah sacharidů, lipidů, 

nízký obsah vlákniny).   

Přebíráním a zpracováním bioodpadů z potravinářského průmyslu se zabývá řada 

firem. Třídí je na zkrmitelné a nezkrmitelné bioodpady. 

Například firma CERVUS, s.r.o. přebírá od firem z potravinářského průmyslu 

(zejména z výroby cukrovinek, instantních produktů apod.) bioodpady potenciálně 

zkrmitelné a bioodpady potenciálně nezkrmitelné. Za některé bioodpady dostává firma 

zaplaceno (typicky 0,4 Kč/kg), za některé naopak musí firma platit (typicky 0,4 Kč/kg). 

Firma CERVUS, s.r.o. předává vzorky všech bioodpadů laboratořím pro přesné 

zhodnocení, zda je bioodpad zkrmitelný (předně z pohledu mikrobiologické nezávadnosti), 

nebo je nezkrmitelný. U zkrmitelných bioodpadů jsou stanoveny „nutriční parametry“, 

předně celkový obsah sacharidů vyjádřený jako sacharóza, hrubé lipidy, hrubá vláknina 

atd., obsahy prvků typu Ca, P, Mg atd., a obsahy některých významných živin např. PDIE, 

PDIN, lysin atd. Typickými zkrmitelnými bioodpady jsou odpadní oplatková hmota, 

odpadní tuková těsta, tukové náplně, odpadní čokoládová hmota (zpracováva firma 

CERVUS, s.r.o. téměř všechnu ze střední Evropy). Měsíčně je těchto bioodpadů na krmivo 

o standardním složení (biskvitovou moučku EKPO) zpracováno cca 500 t.  

V současné době narůstá tendence provozovatelů zemědělských a dalších 

bioplynových stanic obcházet firmy, které třídí bioodpady z výroby cukrovinek. Snaží se 

tyto bioodpady prosadit do vsázky, aniž by rozlišovali, zda se jedná o bioodpady 

nezkrmitelné či zkrmitelné. To může postupně ohrozit nezbytné dodávky cenných krmiv 

zemědělcům, přestože poptávka vzhledem k útlumu chovů klesá. 

Původci odpadů a osoby oprávněné k podnikání s odpady mají povinnost podle 

Zákona o odpadech [3] zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady příslušnému 
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obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tyto údaje jsou vloženy do celostátní 

databáze ISOH (Informační systém odpadového hospodářství a jsou zasílány pak Evropské 

komisi).  

Na obrázku 4 je uveden přehled produkce bioodpadů zejména „Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování a Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin“  

v tunách z potravinářského průmyslu v letech 2007-2010. 

 

Obrázek 4: Přehled produkce bioodpadů z potravinářského průmyslu v letech 2007-2010 [62][63] 

Pozn: Odpady vedené pod katalogovým číslem 02 03 04 - Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

jsou podskupinou odpadů z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a 

tabáku, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy  

Odpady vedené pod katalogovým číslem 02 06 01 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování jsou 

podskupinou odpadů z pekáren a výroby cukrovinek  

Odpady vedené pod katalogovým číslem 02 07 01 –  Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování 

surovin jsou podskupinou odpadů z výroby alkoholických a  nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje 

a kakaa). 

Z grafu lze vyčíst, že u odpadů zařazených pod katalogová čísla 02 03 04 a 02 06 01 

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování nastává pozvolný nárůst produkce. V roce 

2008 u odpadu 02 06 01 a to z důvodu, že v roce 2008 vykázal jeden respondent 

výrazně vyšší množství vyprodukovaného odpadu 02 03 04, než vykázal v letech 2009 -

2010.  

Pravděpodobně se jednalo o chybný údaj, (dle vyjádření Ing. Lucie Šimonové 

z Českého statistického úřadu). Dle odborného odhadu byla produkce odpadu 02 06 01 

v roce 2008 25 325 tun odpadu, což je nárůst produkce odpadu oproti roku 2007 o 

 18,75    %, nárůst o 31 % oproti roku 2009 a o 0,7 % oproti roku 2010. Enormní nárůst lze 
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spatřit u produkce odpadů z výroby cukrovinek v roce 2010 oproti roku 2009. Produkce 

odpadů s katalogovým číslem 02 07 01 naopak pozvolna klesá. 

Zákon o odpadech [3] přinesl velmi silný nástroj pro snižování množství 

biologických rozložitelných odpadů na skládky a ze zákona plyne, že materiálové využití 

odpadů má vždy přednost před jiným využitím. Anaerobní digesce odpadů 

z potravinářského průmyslu, se zde jeví perspektivní záležitostí. 

Nakládání s odpady z potravinářského průmyslu:  

a)   Odpady z pekáren a výroby cukrovinek s katalogovým číslem 02 06 01  

(Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování) 

   Při výrobě potravinářských výrobků je produkován odpad. Tyto odpady vznikají ve 

značné míře a je s nimi nakládáno jako s odpady kategorie ostatní odpad a nejčastěji jsou 

ukládány na skládky bez dalšího využití.  Pouze malá část těchto odpadů z výroby 

cukrovinek je přepracována na krmnou biskvitovou moučku EKPO. Odpady obsahují 

značné množství lipidů, sacharidů a malé procento vlákniny. Jsou to vlastnosti odpadů, 

které by bylo vhodné využít na bioplynových stanicích a ne je uložit na skládku, což také 

odporuje směrnici EU. 

b) Odpady z pivovarů s katalogovým číslem 02 07 01 (Suroviny nevhodné ke  

spotřebě nebo zpracování) 

V závislosti na výrobních procesech se v pivovarech spotřebuje průměrně 

26,8 kWh/hl termické energie a 9,9 KWh/hl elektrické energie. S přibývajícím množstvím 

biologicky využitelných vedlejších produktů výroby a se stoupajícími cenami energii 

nabývají úvahy o implementaci technologie anaerobní digesce v pivovarech na vážnosti. 

Vedle odpadní vody a mláta lze pro anaerobní digesci využít i sladový prach, kvasinky i 

mladinový kal. Využitím těchto procesních surovin v bioplynové stanici lze pokrýt až 

50 % celkové energetické spotřeby pivovaru. Na energii nejbohatší frakcí je zde mláto. 

Z jedné tuny mláta lze získat kolem 120 mN
3
 bioplynu s průměrným obsahem metanu 60 % 

obj. Ve Velké Británii Cornwallský pivovar bude v nejbližší době využívat pivovarskou 

odpadní vodu na elektrickou energii a teplo pomocí anaerobních UASB reaktorů. Proces 

anaerobní digesce sníží množství odpadních vod zpracovávaných na čistírně odpadních 

vod o 80 % [64]. 

Při výrobě piva jsou nejcennějšími vedlejšími produkty pivovarské kvasnice, 

ječmenné mláto, sladový květ (kořínky a klíčky vyklíčeného ječmene) a sladový prach 

(slupky a odpad z čištění zrna ječmene). Mláto, kvasnice, sladový prach a květ jsou 

cenným krmným materiálem. Pivovary je v současné době prodávají zemědělcům u nás i 

do zahraničí.  

Zbývající odpady z výroby piva – chmelové mláto (chmel oddělený od mladiny), 

hořké kaly (odpadající při chlazení mladiny) a pěnové přikrývky (sbírané z povrchu kvasící 
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mladiny) se pro svůj vysoký obsah hořkých látek nehodí ke zkrmování, proto se zpravidla 

likvidují kompostováním. Nabízí se možnost anaerobní kofermentace s využitím bioplynu. 

Průměrné množství využitelných vedlejších pivovarských komodit a výtěžnost 

metanu a potenciální výtěžky pro pivovar s produkcí 100 tis. hl/rok je uvedeno v tabulce 

12 [65]. 

Tabulka 12: Množství využitelných pivovarských komodit [65] 

Odpadní suroviny z výroby piva 

Kg/hl (VP) 

Výtěžnost 

m
3
 CH4/ t substrátu 

Potenciál 

produkce 

m
3
 CH4/rok 

Sladový prach 0,05-0,25 400 6000 

Mláto 18,0-20,0 70 140 000 

Mladinový kal (horký) 0,4-2,0 - - 

Mladinový kal (studený) 0,1-0,3 - - 

Přebytečné kvasinky a jejich sediment 2,0-2,6 40 9 200 

Křemelinový kal 0,4-1,1 - - 

Odpadní voda 0,35-0,40 

m
3
/hl VP 

0,35 28 000 

c)Odpady z lihovarů s katalogovým číslem 02 07 02 

         Výroba destilátů a dalších lihovin patří k tradičním fermentačním výrobám. 

Lihovarské výpalky (zbytek po oddestilování ethanolu v záparové koloně) jsou hlavním 

"odpadem" z lihovaru - na 1 m
3
 lihu se tvoří 10 – 14 m

3
 řídkých výpalků. Jejich sušina se 

pohybuje nejčastěji mezi 5 – 8 % hm., mají nízké pH (nutná neutralizace vápnem) a 

vykazují vysoké hodnoty chemické spotřeby kyslíku (CHSK –nad 40 000 mg. dm
-3

).  

Výpalky se vypouští do sběrných jímek (většinou betonových) a odtud se vyvážejí 

k likvidaci. Likvidace výpalků je značným problémem s ohledem na ekologii. Vyžadují 

značné náklady na dopravu a udržování skládky ve vymezené lokalitě (nebezpečí 

kontaminace podzemních vod atd.). Obilné výpalky jsou hodnotným krmivem, v usušeném 

stavu obsahují až 30 % bílkovin. Melasové výpalky dříve byly surovinou pro výrobu 

potaše. Dnes se výpalky používají jako hnojivo nebo pro produkci bioplynu. 

d)  Odpad z kuchyní a stravoven s katalogovým číslem 20 01 08 

Mezi biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven s katalogovým číslem 

20 01 08 patří převážně odpady živnostenské, tzv. gastroodpady. Gastroodpady je možné 

definovat jako kuchyňské odpady nepocházející z domácností. Roční produkce těchto 

odpadů v České republice dle (ISOH) nepřesahuje 15 tis. tun (rok 2008). V Německu 

v roce 2008 bylo vykázáno 535 tisíc tun odpadů ze stravování, z toho bylo 99 % využito 

materiálově či energeticky a pouze 1% těchto odpadů bylo odstraněno. Rozdíl v produkci 

gastroodpadů mezi ČR a Německem je dán skutečností, že řada původců se nachází mimo 

zákonnou ohlašovací povinnost.  
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Provozovatelé restaurací tvrdí, že zpracovávají pouze připravené polotovary (např. 

brambory či další luštěniny) a další odpady jim nevznikají, což je tvrzení nepravdivé. 

Kuchyňské odpady z domácností nejsou od 4. 3. 2011 považovány za vedlejší živočišné 

produkty a je možno s nimi nakládat jako s běžnými bioodpady. Na nakládání 

s kuchyňskými odpady připadá kompostování a energetické využití v bioplynových 

stanicích. V České republice jsou tyto odpady i spalovány ve směsném komunálním 

odpadu, nebo odděleně ukládány na skládky odpadů, což je v rozporu s nařízení ES 

1774/2002 [54]. Dle nařízení ES č. 1069/2009 je možno odpady ze stravovacích zařízení a 

bioodpady z kuchyní a živočišné materiály 3. kategorie kompostovat nebo materiálově-

energeticky využívat pro výrobu bioplynu, musí však být před fermentací hygienizovány v  

pasterizačním/sanitačním zařízení. Devitalizují se tak patogenní mikroorganismy a 

choroboplodné zárodky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 [54] 

jmenuje následující minimální požadavky pro tyto materiály před vstupem do 

pasterizačního zařízení: 

a) maximální velikost částic před vstupem do pasterizační jednotky: 12 mm; 

b) minimální teplota všech materiálů v pasterizační jednotce: 70 °C; 

c) minimální doba ošetření v pasterizační jednotce bez přerušení: 60 minut. 

Kuchyňské odpady patří mezi dobrý zdroj bioplynu, z jedné tuny sušiny je možno 

získat 200-550 m
3
 bioplynu nebo z 1 tuny sušiny z kuchyňských lapolů (vysoký podíl 

tuků) lze získat 700 -900 m
3
 bioplynu (až 500 m

3
 CH4).  

Vzorky kompostů nebo digestátů z těchto odpadů musí splňovat předepsaná 

hygienická kritéria dle vyhlášky 341/2008 Sb., [2]. V ČR se zpracování kuchyňských 

odpadů na BPS většinou odmítá, a to z důvodu snižováni výkupní ceny energie. 

e) Cukrovarnický průmysl 

  Mezi hlavní vedlejší produkty výroby cukru patří melasa a vyslazené řepné řízky. 

Melasa obsahuje asi 50 %, sacharosy, 18 - 21 % různých organických látek, 9 - 12 % 

popela a 20 % vody. Melasa je základní surovinou pro fermentační procesy, využívá se 

zejména pro výrobu lihu a droždí. Melasa je také využívána jako substrát při produkci 

biomasy na krmení, např. při výrobě kvasničného krmiva (toruly), případně může být 

zkrmována přímo. S ohledem na široké možnosti využití melasy je tato chápána spíše jako 

cenná surovina než vedlejší produkt či odpad. Dalším významným vedlejším produktem 

výroby cukru jsou vyslazené řízky. Řepné řízky po výstupu z extraktoru obsahují asi 93 % 

vody, která se odstraňuje vylisováním na obsah sušiny 12 % (řízky určené na sušení se 

lisují na 16 – 17 nebo 20 – 24 % sušiny). Lisované řízky jsou velmi hodnotným krmivem 

i bioplynovým substrátem.  
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 V souladu s cílem disertační práce spočívala experimentální část v provedení testů 

produkce (výtěžnosti) bioplynu respektive metanu z modelově připravených 

vstupních směsí hovězí kejdy s bioodpadem z potravinářského průmyslu při různém 

zatížení a různé hydraulické době zdržení v semikontinuálních mezofilních 

modelových anaerobních procesech. 

V rámci práce bylo ověřeno 14 různých druhů potravinářských bioodpadů, 

které vznikají u producentů potravinářského průmyslu, přičemž jejich ukládání na skládky 

v budoucnu nebude možné. Přehled modelových zkoušek je uveden v tabulce 13. 

Tabulka 13: Přehled provedených modelových zkoušek 

Seznam modelových zkoušek v objemu 0,06 m
3 

Diskontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy 

Semikontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. sladového prachu 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadní oplatkové hmoty 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadní oplatkové hmoty 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního těsta směsného 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního těsta směsného 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadních náplní typu DELI 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadních náplní typu DELI 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního čokoládového zlomu  

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního čokoládového zlomu 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního škrobu z výroby želé 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního škrobu z výroby želé 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby bramborových lupínků 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby bramborových lupínků 

Fermentace 20 % hm. odpadu z výroby bramborových lupínků ředěného 80 % hm. vody 

na sušinu 17 % hm. 

Fermentace 30 % hm. odpadu z výroby bramborových lupínků ředěného 70 % hm. vody 

na sušinu 25 % hm. 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby instantních polévek 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby instantních polévek 

Fermentace 20 % hm. odpadu z výroby instantních polévek ředěných  80  % hm. vody na 

sušinu 13,1 % hm. 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. suchého (prošlého) pečiva 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. suchého (prošlého) pečiva 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby ochucovadel typu „MAGGI“ 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby ochucovadel typu „MAGGI“ 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby kávové směsi typu „3in1“ 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby kávové směsi typu „3in1“ 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby porcované kávy 
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Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby porcované kávy 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO 

Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. biskvitové moučky EKPO 

Kofermentace hovězí kejdy s 30 % hm. biskvitové moučky EKPO 

Kofermentace hovězí kejdy s 40 % hm. biskvitové moučky EKPO 

Fermentace 20 % hm. biskvitové moučky EKPO ředěné vodou na celkovou sušinu 18 %, 

při zatížení 1,96 kgVS.m
-3

.d
-1

 

Fermentace 20 % hm. biskvitové moučky EKPO ředěné vodou na celkovou sušinu 18 %, 

při zatížení 5,33 kgVS.m
-3

.d
-1

 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB 

Kofermentace vstupní směsi dle receptury BPS Pustějov (hovězí kejdy, vepřové kejdy, 

kukuřičné siláže, siláž triticale (GPS), šrot zrna tritikále, řepné řízky a G-voda) 

Kofermentace vstupní směsi dle receptury BPS Pustějov s nahrazením siláže triticale 

(GPS) bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB 

Kofermentace vstupní směsi dle receptury BPS Pustějov s nahrazením siláže triticale 

(GPS) a části dávky kukuřičné siláže bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB 

Poloprovozní zkouška na modelu o objemu 2,0 m
3
 

Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO 

Fermentace 20 % hm. biskvitové moučky EKPO ředěné 80 % hm. čisté vody. 

 

Výsledky laboratorních modelových testů kofermentace vybraných bioodpadů 

z potravinářského průmyslu s hovězí kejdou byly porovnány s výsledky získanými při 

modelové anaerobní fermentaci samotné hovězí kejdy. Tímto bylo ověřeno, zda konkrétní 

potravinářské bioodpady (nebo jejich směsi) mohou přispět ke zvýšení efektivity 

bioplynových stanic zemědělského, případně odpadářského typu.  

Laboratorní zázemí pro takto specifikovaný výzkum bylo připraveno v Centru 

environmentálních technologií při řešení výzkumných projektů získaných ve veřejných 

soutěžích IMPULS Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s názvem „Výzkum a vývoj 

nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s 

cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu“ v roce 2007-2010 [66] a 

v rámci specifického vysokoškolského výzkumu s ev.č. SP2010161 s názvem „Posouzení 

možností využití potravinářských odpadů k výrobě bioplynu“ jehož jsem byla řešitelem 

v roce 2010 [67]. Nejvýznamnější výsledky byly publikovány v impaktovaném časopise 

Polish Journal of Chemical Technology [68], na konferencích 

[69][70][71][72][73][74][75][76] a v recenzovaném časopise Waste Forum 

[77][78][79][80][81]. 

Byla navázána spolupráce mj. s firmou CERVUS, s.r.o. Olomouc, zpracovávající 

potravinářské odpady (odpadní těsto, odpadní oplatková hmota, odpadní čokoládový zlom, 

odpad z výroby bramborových lupínků aj. odpadů (katalogové číslo odpadu 02 06 01-

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování). Jedná se o odpad, jenž je používán pro 

výrobu biskvitové moučky. Odpadních těst podobného charakteru vzniká například ve 
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firmě Opavia - LU, s.r.o. Opava ročně několik set tun. Firma CERVUS, s.r.o. nyní 

vykupuje a zpracovává bioodpady z potravinářských výrob nejen z České Republiky, ale 

také z Rakouska a ze Slovenské republiky.  

Firma CERVUS, s.r.o. hledá nové možnosti využití tohoto materiálu vedle 

kompostování či pouhého uložení na skládku. Anaerobní digesce především mokrou 

cestou se jeví jako nejvýhodnější metoda. 

Množství bioodpadů z potravinářských výrob v posledních letech stále stoupá, ale 

odbyt krmných biskvitových mouček vzhledem k útlumu zemědělských výrob naopak 

klesá. Díky tomu roste podíl na skládky ukládané odpadní biologicky rozložitelné moučky 

(a samotných bioodpadů), což samozřejmě odporuje nejen požadavkům Evropské Unie. 

V rámci předložené práce byly získány poznatky o vlivu přídavku kosubstrátu 

(potravinářského bioodpadu) k hovězí kejdě na zvýšení výtěžku (a výhřevnosti) bioplynu 

vyjádřené na jednotku hmotnosti vstupní směsi (nebo jednotku objemu reakčního 

prostoru), při zachování přijatelného složení a vlastností digestátu, (zachování efektivity 

rozkladu organických látek pokud možno nad 50 %). Přídavek kosubstrátu byl zvyšován 

vždy z 10 % hm., na 20 % hm.  

 

Postup experimentálních prací: 

 Výběr vstupních surovin (potravinářských bioodpadů) na základě informací 

o produkci a dostupnosti. 

 Analýza složení bioodpadů a vstupních směsí (bioodpad +  hovězí kejda). 

 Provedení laboratorních dlouhodobých (v řádu několika měsíců) mezofilních 

semikontinuálních zkoušek jednostupňové anaerobní digesce v míchaných 

fermentorech o reakčním objemu 0,06 m
3
. 

 Průběžná analýza výstupních produktů (bioplynu a digestátu). 

 Vyhodnocení intenzit a měrných produkcí bioplynu a metanu. 

 Ověření vybraných laboratorních výsledků na poloprovozním fermentoru 

o reakčním objemu 2,0 m
3
. 

 Zhodnocení dosažených výsledků. 

 Návrh vhodných kofermentačních směsí pro praxi. 
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4.1   Vzorková základna 

Jako referenční substrát (zároveň inokulum pro zapracování fermentorů) byla 

zvolena hovězí kejda z Mléčné farmy v Pustějově (firma Zemspol Studénka a.s.), neboť se 

jedná o materiál, který je již dlouhou dobu úspěšně využíván v referenční zemědělské 

bioplynové stanici Pustějov. 

Kosubstráty pro modelovou kofermentaci byly především vybírány z nabídky 

spolupracující firmy CERVUS, s.r.o. Olomouc, která se zabývá zpracováním (asanací) 

odpadů z potravinového průmyslu (v největší míře odpadů z výroby cukrovinek). Původci 

odpadu (firma Opavia - LU, s.r.o. Opava, Vitana, a.s. Byšice, Kraft Foods ČR s.r.o.) 

zařadili tyto odpady pod katalogové číslo 02 06 01 (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 

zpracování). Jedná se o odpady typu odpadní těsto, odpadní oplatková hmota, odpadní 

čokoládová hmota, odpadní krémové náplně, odpadní želé atd).  Firma CERVUS, s.r.o. 

Olomouc se zabývá zpracováním potravinářských odpadů především z výroby cukrovinek 

na biskvitovou moučku (obchodní název EKPO a EKPO-EB). Tyto moučky byly rovněž 

zařazeny do výzkumu. 

Dále byl testován odpad z pivovarského průmyslu (sladový prach). Pro většinu 

testovaných materiálů nebyly v literatuře nalezeny měrné výtěžky metanu.    

Pro modelové kofermentační testy byly vybrány bioodpady na základě informací 

o měsíční produkci, způsobu současného využívání, a o aktuální dostupnosti. Celkem bylo 

testováno 14 bioodpadů, viz tabulka 14. 

Tabulka 14: Seznam modelových kosubstrátů 

Druh odpadu Katalogové číslo odpadu Původce odpadu 

hovězí kejda 02 01 06 Mléčná farma Pustějov  
(referenční substrát, prvotní inokulum) 

sladový prach 02 07 01 pivovar Radegast Nošovice, 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

odpadní oplatková hmota (ořezy) 02 06 01 Opavia – LU, s.r.o. Opava 
odpadní těsto směsné 02 06 01 Opavia – LU, s.r.o. Opava 

odpadní náplně DELI 02 06 01 Opavia – LU, s.r.o. Opava 

odpadní čokoládový zlom  02 06 01 Opavia – LU, s.r.o. Opava 

odpadní škrob z výroby želé 02 06 01 Opavia – LU, s.r.o. Opava 

odpad z výroby bramborových 

lupínků 

02 03 04 INTERSNACK a.s. Choustník 

odpad z výroby instantních 

polévek 

02 03 04 Vitana, a.s. Byšice 

odpadní suché pečivo 02 06 03 Interspar-Ostrava-Poruba 

odpad z výroby ochucovadel 02 03 04 Vitana, a.s. Byšice 

odpad z výroby kávy 3in1 02 03 04 Nestlé, Kraft food s.r.o. 

odpad z výroby porcované kávy 02 03 04 Nestlé, Kraft food s.r.o. 

biskvitová moučka EKPO  02 06 01 CERVUS, s.r.o. Olomouc 

biskvitová moučka EKPO-EB 02 06 01 CERVUS, s.r.o. Olomouc 
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4.1.1  Hovězí kejda 

Hovězí kejda (statkové hnojivo, respektive odpad s katalogovým číslem 02 01 06) 

Jedná se o materiál, jenž je dlouhodobě úspěšně aplikován v zemědělských bioplynových 

stanicích (zde konkrétně zemědělská bioplynová stanice Pustějov) a je doporučován i pro 

najíždění průmyslových anaerobních fermentorů. 

4.1.2  Sladový prach 

Sladový prach byl získán z firmy Plzeňský prazdroj, a.s., pivovar Radegast 

Nošovice. Jedná se o vedlejší pivovarskou komoditu. Sladový prach je využíván především 

jako krmivo v zemědělství. Vysoký obsah celulózy teoreticky nepředurčuje tento bioodpad 

k výrobě bioplynu jednostupňovou kofermentací, přesto byl sladový prach kofermentační 

zkoušce podroben. Sladový prach obsahoval 94,7 % sušiny, 15,9 % škrobu, 0,87 % tuku  a 

CHSKCr 64000 mg/l. Na obrázku 5 je zobrazen vzhled použitého vzorku. 

 

       Obrázek 5: Sladový prach 

4.1.3 Odpadní oplatková hmota (ořezy) 

Mezi hlavní biologicky rozložitelné odpady z výroby cukrovinek patří odpadní 

oplatková hmota. Jedná se o ořezy plátů a částečně i drť rozbitých (nepovedených) 

oplatkových výrobků s již nanesenou vrstvou náplní a polev. Oplatková hmota je 

charakteristická vysokým podílem škrobu 70 %, sacharidů a tuků 0,76 %. Vzorky odpadní 

oplatkové hmoty (obrázek 6) byly získány z firmy Opavia – LU, s.r.o. Opava. Tohoto 

odpadu v uvedeném podniku vzniká cca 90-100 tun. Částečně se ořezy oplatkové hmoty 

využijí jako aditivum do krmných směsí, ale podstatná část je skládkována. Obdobný 

bioodpad vzniká v každé výrobně cukrovinek. 
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Obrázek 6: Odpadní oplatková hmota (ořezy) 

4.1.4 Odpadní těsto směsné 

Vzorky odpadního těsta (obrázek 7) byly získány z již zmíněné firmy Opavia – LU, 

s.r.o. Opava. Jedná se o odpad o sušině 83 %, s vysokým podílem škrobu 48,8 % v sušině a 

lipidů 12,4 % v sušině, jenž je obtížně zkrmitelný i spalitelný a proto je nejvíce 

skládkován. Částečně je používán pro výroby biskvitové moučky. Odpadních těst 

podobného charakteru vzniká například ve firmě Opavia - LU, s.r.o. Opava ročně několik 

set tun. Určitá množství těst jsou zřejmě nezkrmitelná díky mikrobiální závadnosti. 

Bioodpad bylo obtížnější rozdělit z dovezených „hroud“ a rozmíchat do hovězí kejdy. 

 

Obrázek 7: Odpadní těsto směsné 

4.1.5 Odpadní náplně typu DELI 

Odpadní náplně typu DELI jsou jedním z mnoha druhů náplňových hmot 

používaných při výrobě cukrovinek (např. náplňových tyčinek). Odpadní náplně DELI 

byly získány z podniku Opavia-LU, s.r.o. Opava. Jsou charakteristické vysokým obsahem 

lipidů (12 % hm. sušiny) a sacharidů. Jejich produkce rok od roku stoupá a s tím souvisí 

i nakládání s tímto odpadem. Odpad producenti předávají specializovaným odpadářským 

firmám, které jej odstraňují kompostováním a skládkováním, částečně i spalováním. 

Poměrně malá část tohoto odpadu je využívána při výrobě biskvitové moučky. 

Homogenizace s hovězí kejdou je proveditelná obtížně jako v případě těst. 
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4.1.6 Odpadní čokoládový zlom 

Odpadní čokoládový zlom je podobného charakteru jako odpadní náplně DELI a je 

s tímto odpadem i podobně nakládáno. Odpad byl získán z firmy CERVUS s.r.o. Olomouc, 

která ho odebírá z firmy Opavia LU, s.r.o. Opava. Firma Cervus na základě obchodních 

informací z oblasti využívání potravinářských bioodpadů k výrobě bioplynu v Evropě 

předpokládá brzké využití odpadního čokoládového zlomu a podobných bioodpadů 

z výroby cukrovinek k výrobě bioplynu také v ČR. Předpoklad se opírá o skutečnost, že 

čokoláda obsahuje vysoký podíl tuků, přičemž homogenizace s kejdou nevyžaduje 

významně více energie než tomu je u těst a náplní. Větší tvrdé kusy čokolády se rozpustí 

občasným promícháním do 24 hodin. Na obrázku 8 je zobrazen vzhled použitého vzorku. 

 

Obrázek 8: Odpadní čokoládový zlom 

4.1.7  Odpadní škrob z výroby želé 

Odpadní škrob z výroby želé (obrázek 9) byl získán z podniku Opavia - LU, s.r.o. 

Opava, který jej každoročně produkuje v množství do 300 t při výrobě cukrovinek s náplní 

želé. Odpad je svou povahou vhodný ke kofermentaci v zemědělských bioplynových 

stanicích a byl získán s pomocí firmy CERVUS, s.r.o. Olomouc, která jej v malé míře 

přidává do biskvitové moučky (krmné aditivum). Vzorek škrobu použitý pro 

kofermentační zkoušku obsahoval 98,8 % hm. celkové sušiny, 99,9 % hm. organických 

látek v sušině a měl CHSKCr orientačně 1400000 mg.dm
-3

. Homogenizace s kejdou ztěžuje 

snadná enkapsule a také výskyt želatinových bonbónů všeho druhu a velikosti. 

 

Obrázek 9: Odpadní škrob z výroby želé 
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4.1.8 Odpad z výroby bramborových lupínků 

Odpad z výroby bramborových lupínků (chipsů) o sušině 96,0 % byl získán od firmy 

Opavia-LU, s.r.o. Opava. Tohoto odpadu v uvedené firmě vzniká měsíčně cca 80 tun a 

v současné době je ukládán na skládky. Odpad z výroby  bramborových lupínků je 

charakteristický vysokým obsahem lipidů 29,8 % v sušině a škrobu 53,6 % v sušině. Na 

obrázku 10 je zobrazen vzhled použitého vzorku. Samostatnému anaerobnímu zpracování 

může teoreticky vadit vysoký obsah soli. 

 

Obrázek 10: Odpad z výroby bramborových lupínků 

4.1.9 Odpad z výroby instantních polévek 

Vzorek odpadu z výroby instantních polévek (obrázek 11) vznikl a byl odebrán 

z firmy VITANA a.s., Byšice, která se zabývá výrobou instantních polévek. Producent 

tohoto odpadu ho zařadil pod katalogové číslo (02 06 01 - Suroviny nevhodné ke spotřebě 

nebo zpracování). Tohoto odpadu měsíčně v uvedeném podniku vzniká cca 80-90 tun 

měsíčně a je zneškodňován uložením na skládku ostatního odpadu. Přitom je zřejmé, že 

vysokým obsahem sacharidů je vhodný pro anaerobní digesci. 

 

Obrázek 11: Odpad z výroby instantních polévek 



 

Kateřina Chamrádová: Využití potravinářských odpadů formou anaerobního zpracování 

 

2012 58 

 

4.1.10 Odpadní suché pečivo 

Odpadní suché pečivo (starý chleba, housky, koláčky, vánočky, koblihy, šátečky aj. 

pochutiny) byly získány z hypermarketu INTERSPAR Ostrava - Poruba. Odpadního 

suchého pečiva z jmenovaného podniku vzniká celkově cca 50 tun/měsíčně. Část tohoto 

odpadu (cca 20 %) je kompostována nebo použita k zkrmování, ale podstatná část odpadu 

je ukládána na skládky. Homogenizace s hovězí kejdou opět vyžaduje určitý čas, ale 

minimum energie. 

4.1.11 Odpad z výroby ochucovadel typu „MAGGI“ 

Odpad z výroby ochucovadel typu MAGGI vzniká po hydrolýze a neutralizaci sóje a 

kukuřičného zrna jako filtrační koláč z několikanásobné filtrace tekutého produktu. Dle 

stupně filtrace přes aktivní uhlí a míry čištění technologických aparátů odpad obsahuje 

určitý podíl aktivního uhlí. Hlavní složkou odpadu jsou huminové látky černohnědého 

zbarvení. Původce odpad zařadil pod katalogové číslo 02 06 03. Měsíční produkce odpadu 

činí v uvedeném podniku cca 120 tun. Původce odpad předává ke zneškodnění/odstranění 

firmám k tomu určeným. Firma CERVUS, s.r.o. Olomouc v současné době hledá možnosti 

snížení objemu (hmotnosti) tohoto odpadu ukládaného na skládky. Vedle již prováděného 

kompostování, případně spalování, se předpokládá možnost úspěšného 

energetického/materiálového využití v bioplynových stanicích. Na obrázku 12 je zobrazen 

vzhled použitého vzorku. 

 

Obrázek 12: Odpad z výroby ochucovadel typu MAGGI 

4.1.12 Odpad z výroby kávy 3in1  

Káva je po vodě nejpopulárnějším nápojem na světě. Za rok se na světě vypije 400 

miliard šálků kávy. V České republice se vypije více kávy než čaje, a její spotřeba rok od 

roku vzrůstá. Odpad z výroby kávovinové směsi 3in1 (složení káva, cukr a smetana)  

vzniká v podniku Nestlé, Craft Food, s.r.o. v množství cca 80 - 90 tun měsíčně. Část 

odpadu je kompostována, ale většina odpadu z výroby kávy je ukládána na skládku.  
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Vzorek odpadu z výroby kávy 3in1 (obrázek 13) obsahoval významné množství anaerobně 

snadno rozložitelných látek (škrob 35,3 % a lipidy 1,89 % v sušině). Anaerobní digesce 

mokrou cestou je zde perspektivní záležitostí. 

 

Obrázek 13: Odpad z výroby kávy  typu 3in1  

4.1.13 Odpad z výroby porcované kávy 

Rovněž tento odpad byl získán z firmy Nestlé, Kraft Food, s.r.o. a měsíčně ho vzniká 

obdobné množství jako kávy 3in1 rovněž je ukládán na skládku.  Vzorek odpadu z výroby 

porcované kávy (obrázek 14) obsahoval např. 15 % tuků v sušině a 0,6 % škrobu v sušině. 

 

Obrázek 14: Odpad z výroby porcované kávy 

4.1.14 Krmná biskvitová moučka EKPO   

Krmná biskvitová moučka s obchodním názvem EKPO (obrázek 15) byla získána od 

firmy CERVUS, s.r.o. Olomouc, která se zabývá zpracováním odpadů z výroby 

cukrovinek. EKPO je vyráběna mechanickým přepracováním a mísením zkrmitelných 

bioodpadů. V současné době biskvitová moučka EKPO slouží především jako cenné 

aditivum do krmných směsí, ale vzhledem k postupnému útlumu zemědělské výroby se 

biskvitová moučka i další hodnotná krmiva ve zvyšující se míře stávají odpadem, jenž je 

odstraňován/zneškodňován skládkováním. Evropská unie nařizuje snižovat objemy 

biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Krmná biskvitová moučka 
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EKPO má standardizované látkové složení. Do této moučky není možno zpracovat jednak 

bioodpady mikrobiologicky nevhodné pro krmení, jednak větší podíl bioodpadů příliš 

“mazlavých“ či viskózních (čokoládová hmota, čokoládové náplně, tuková těsta apod.). 

Tyto bioodpady by sice značně přispěly k nárůstu krmné hodnoty biskvitové moučky, 

ale technologické obtíže jejich zpracování je předurčují pro společné přepracování spolu 

s krmivářsky nevyhovujícími bioodpady na bioplynovou biskvitovou moučku EKPO-EB 

vhodnou pro výrobu bioplynu.  

 

Obrázek 15:  Biskvitová moučka EKPO 

4.1.15  Bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB 

Bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB byla dodána firmou CERVUS, s.r.o. 

Olomouc. Byla připravena cíleným mísením bioodpadů z potravinářského průmyslu, 

zejména odpadů mikrobiologicky nevhodných pro krmení (čokoládová hmota, čokoládové 

náplně, tuková těsta apod), tak aby vykazovala vyšší produkci bioplynu než standardní 

krmná biskvitová moučka EKPO. Oproti krmné biskvitové moučce EKPO obsahuje 

bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB nižší podíl vlákniny (0,40 %) a vyšší podíl 

lipidů (16,40 %) a škrobu (38,80 %). Výrobce předpokládá uplatnění tohoto materiálu 

v bioplynových stanicích v ČR a okolních státech již v roce 2012 a zvažuje i stavbu 

vlastního fermentoru, jenž by zpracovával moučku obdobného složení. Na pohled nejsou 

moučky EKPO a EKPO-EB od sebe příliš rezeznatelné (obrázek 16). EKPO-EB má 

světlejší barvu a silnější tendenci k tuhnutí (slepování), případně až k uvolňování tuků po 

dlouhodobém skladování. 
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Obrázek 16: Bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB 

Hlavním motivem zaměření se na výše jmenované odpady je skutečnost, že vznikají 

v ČR v poměrně značné míře, řádově tisíc tun ročně. Současné nakládání s těmito odpady 

není v souladu s Evropskou směrnicí EU č. 1999/31 EC o skládkách [1] odpadů. Vzhledem 

k jejich složení jsou z největší části likvidovány ukládáním na skládky, případně využity 

jako aditivum do krmných směsí (výjma odpadního škrobu, odpadu z výroby instantních 

polévek, odpadních ochucovadel, odpad z výroby kávy 3in1 a odpadu z výroby porcované 

kávy). Jejich současným rysem je zřejmý potenciál při výrobě bioplynu.  

 V rámci práce byly sledovány i vlastnosti modelových digestátů z anaerobních 

kofermentací výše uvedených bioodpadů z potravinového průmyslu. Modelové digestáty 

byly hodnoceny především z hlediska současné legislativy a to dle jejich možné aplikace 

na půdy využívané v zemědělství podle vyhlášky MZe č. 474/2000 Sb., [53]  (resp. dle 

novely č. 271/2009 Sb., [1]) a vyhlášky 341/2001 Sb., [2] o bioodpadech.  

4.2  Analýzy vzorků 

 Před zahájením procesů anaerobní digesce hovězí kejdy spolu s odpady 

z potravinářského průmyslu, bylo nutné vzorky odpadů podrobit analýzám, které umožnily 

předvídat chování daného odpadu za anaerobních podmínek. Pro účely analytického 

stanovení u vzorků kosubstrátů, vstupních směsí a digestátů bylo využito spolupráce 

s Laboratoří Morava, s.r.o. Studénka-Butovice, kam byly vzorky pravidelně dodány. 

Subdodávky zpracovaly Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB s.r.o. a EKO-LAB 

ŽAMBERK, s.r.o.  

U jednotlivých kosubstrátů a vstupních směsí byly prováděny analýzy obsahu 

celkové sušiny (% hm.), obsahu organické sušiny (% hm.), ztráty žíháním, měrné 

chemické spotřeby kyslíku, obsah celkového a organického uhlíku (% hm.), obsah 

organického a anorganického dusíku, dusíku, fosforu, vlákniny, hrubého tuku a škrobu aj. 

viz tabulka 15. Bohužel se nepodařilo zajistit analýzy proteinů a jednoduchých sacharidů – 

žádná ze spolupracujících laboratoří nechtěla u daných vzorků garantovat výsledky. 
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U modelově připravených digestátů  byly prováděny analýzy těch parametrů, které 

jsou rozhodující pro jejich využití jako fertilizéru na zemědělských pozemcích, a to obsah 

celkové sušiny (% hm.), obsah organické sušiny (% hm.), ztráta žíháním, obsah 

organického uhlíku (% hm.), obsah jednotlivých forem dusíku, obsah rizikových prvků 

(těžkých kovů) a mikrobiální rozbor.  V tabulce 16 jsou uvedeny parametry stanovené u 

digestátů. 

U plynných produktů (bioplyn) byl sledován především obsah metanu, oxidu 

uhličitého, kyslíku a dusíku (respektive bilance). Dle možností byl občasně kontrolován 

i obsah sulfanu. 

Tabulka 15: Parametry stanovené u bioodpadů a vstupních směsí 

Ukazatel Značka, jednotka Způsob stanovení 

Sušina celková TS, % hm. ČSN EN 12879 (sušení při 105°C) 

Spalitelné látky (ztráta žíháním) ZŽ, % v sušině ČSN EN 12879 (ztráta žíháním při 550°C) 

Celkový organický uhlík TOC, % sušiny ČSN EN 13370 (spalování, stanovení CO2 chromatograficky) 

Celkový uhlík C, % sušiny ČSN EN 12879  

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr, mg/dm3 TNV 757520   

Kyselinová neutr. kapacita 

celková 
KNK, mmol/dm3 ČSN EN ISO 9963-1   

pH - ČSN 72 1227 (potenciometrie)  

Lipidy g/kg  v sušině SOP 66 A (ČSN 757509) 

Proteiny g/kg  v sušině O-14 

Škrob g/kg  v sušině SOP 100-21 (ČSN 46 7092-21) - polarimetricky 

Vláknina g/kg  v sušině  SOP 120, ČSN ISO 6541 gravimetricky 

Dusík celkový Nc, % v sušině ČSN 72 1227,JPP - ÚKZÚZ, Brno, mineralizace, destilace, titrace 

Dusík amoniakální NNH4+, mg/kg v suš. ČSN 72 1227,JPP ÚKZÚZ, Brno destilace, titrace/spektrofotometrie 

Dusík dusičnanový NNO3-, mg/kg v suš. ČSN 72 1227,JPP ÚKZÚZ, Brno spektrofotometrie 

Fosfor celkový Pc, mg/kg v sušině ČSN 72 1227,JPP - ÚKZÚZ, Brno spektrofotometrie 

Vápník Ca, % ČSN 72 1227JPP - ÚKZÚZ, Brno AES 

Draslík K, % ČSN 72 1227, JPP - ÚKZÚZ, Brno AES 

Hořčík Mg, % ČSN 72 1227JPP - ÚKZÚZ, Brno AAS 

Síra celková Sc, g/kg v sušině Gravimetricky, (neakreditované stanovení) 

Poznámka: SOP znamená standardní operační postup spolupracující Laboratoře Morava, s.r.o. , Studénka – Butovice.   

  



 

Kateřina Chamrádová: Využití potravinářských odpadů formou anaerobního zpracování 

 

2012 63 

 

Tabulka 16: Parametry  stanovené u digestátů 

Ukazatel Značka, jednotka Způsob stanovení 

Sušina celková TS, % hm.  ČSN EN 12879 (sušení při 105°C) 

Spalitelné látky (ztráta žíháním) ZŽ, % v sušině ČSN EN 12879  (ztráta žíháním při 550°C) 

Celkový organický uhlík TOC, % sušiny ČSN EN 13370 

Celkový uhlík C, % sušiny ČSN EN 12879 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr, mg/dm3 TNV 757520 

Kyselinová neutr. kapacita celková KNK, mmol/dm3 ČSN EN ISO 9963-1 

pH (H2O) - JPP - ÚKZÚZ, Brno potenciometrie 

Lipidy (tuky) g/kg  v sušině SOP 66 A (ČSN 757509), JPP ÚKZÚZ, Brno 

Proteiny (bílkoviny) g/kg  v sušině O-14 

Škrob g/kg  v sušině SOP 100-21 (ČSN 46 7092-21) - polarimetricky  

Vláknina g/kg  v sušině ČSN ISO 6541 

Dusík celkový Nc, % v sušině ČSN 72 1227 JPP - ÚKZÚZ, Brno mineralizace, destilace, titrace 

Dusík amoniakální NNH4+, mg/kg v suš. 
ČSN 72 1227JPP ÚKZÚZ, Brno destilace, 

titrace/spektrofotometrie 
Dusík dusičnanový NNO3-, mg/kg v suš. ČSN 72 1227 JPP ÚKZÚZ, Brno spektrofotometrie 

Fosfor celkový Pc, mg/kg v sušině ČSN 72 1227 JPP - ÚKZÚZ, Brno spektrofotometrie 

Vápník Ca, % ČSN 72 1227 JPP - ÚKZÚZ, Brno) AES 

Draslík K, % ČSN 72 1227 JPP - ÚKZÚZ, Brno) AES 

Hořčík Mg, % ČSN 72 1227 JPP - ÚKZÚZ, Brno) AAS 

Síra celková Sc, g/kg v sušině SOP 94 gravimetrie 

Arsen As, mg/kg v sušině ČSN EN ISO 15586 AAS ETA 

Kadmium Cd, mg/kg v sušině ČSN EN ISO 5961 AAS ETA/AAS 

Chrom celkový Cr, mg/kg v sušině ČSN EN 1233 AAS 

Měď Cu, mg/kg v sušině  ČSN ISO 8288 AAS 

Rtuť Hg, mg/kg v sušině TNV 757440 - AMA 

Nikl Ni, mg/kg v sušině ČSN ISO 8288 AAS 

Olovo Pb, mg/kg v sušině ČSN ISO 8288AAS 

Zinek Zn, mg/kg v sušině ČSN ISO 8288 AAS 

Molybden Mo, mg/kg v sušině ČSN ISO 8288 AAS 

Kyselina mléčná mg/kg pův. vzorku izotachoforéza ITP 

Kyselina octová mg/kg pův. vzorku  izotachoforéza ITP 

Kyselina propionová mg/kg pův. vzorku izotachoforéza ITP 

Kyselina máselná mg/kg pův. vzorku izotachoforéza ITP 

Kyselina valerová mg/kg pův. vzorku izotachoforéza ITP 

   Poznámka: SOP znamená standardní operační postup spolupracující Laboratoře Morava, s.r.o. , Studénka – Butovice.   

 

Stanovení celkové a organické sušiny 

Pro stanovení se používá norma ČSN EN 128794 Charakterizace kalů - Stanovení 

ztráty žíháním. U stanovení celkové sušiny je princip metody založen na termickém sušení 

vzorku při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Po vychladnutí se opakovaně stanoví 

hmotnostní úbytek vážením. Organická sušina (ztráta žíháním) se stanoví tak, že vysušený 

vzorek  (sušina) se žíhá v peci při teplotě 550 °C do konstantní hmotnosti a z rozdílu 

hmotnosti před vyžíháním a po něm se vypočte ztráta žíháním. 

Stanovení pH 

Stanovení se provádí potenciometricky podle normy ČSN EN 12176 Charakterizace 

kalů - Stanovení pH. Použije se elektronický pH metr. 
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Stanovení CHSK 

Chemická spotřeba kyslíku CHSK (COD) je hmotnostní množství kyslíku, které se 

za přesně vymezených uzančních podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek ve 

vodném vzorku silným oxidačním činidlem. Udává se jako hmotnost kyslíku, která je 

ekvivalentní spotřebě oxidačního činidla, na jeden dm
3
 vody, tj. v mg. dm

-3
. Stanovení se 

provádí podle normy TVN 757520. 

 Metoda je založena na oxidaci organických látek obsažených ve vzorku vody 

dichromanem draselným v silně kyselém prostředí kyseliny sírové při dvouhodinovém 

varu. Oxidace organických látek je katalyzována stříbrnými ionty a probíhá v nadbytku 

dichromanu. Pro maskování chloridů, které by byly za podmínek stanovení oxidovány na 

Cl2 a způsobovaly by při stanovení CHSKCr pozitivní chybu, se přidává síran rtuťnatý. 

Koncentrace chromitého iontu (vzniklého redukcí z dichromanu draselného je úměrná 

obsahu organických látek ve vzorku vody). Přebytek K2Cr2O7 je titrován odměrným 

roztokem Mohrovy soli.  

V tabulce 17 jsou uvedeny analyticky stanovené parametry testovaných           

kosubstátů - bioodpadů (průměrné hodnoty). 

Kompletní protokoly o laboratorních rozborech kofermentovatelných bioodpadů 

z potravinářského průmyslu jsou uvedeny v Příloze A.  

 V Příloze B jsou uvedeny kompletní protokoly o laboratorních rozborech vstupních 

směsí. 

Protokoly o rozborech modelových digestátů jsou uvedeny v Příloze C. 
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Tabulka 17: Analyticky stanovené parametry testovaných kosubstrátů - bioodpadů   

BIOODPAD Producent bioodpadu 
pH 

Celková 

sušina 

Organická 

sušina Celkový 

uhlík 

Celkový 

dusík 

Poměr 

uhlíku 

k dusíku 

Amon. 

dusík 

Celkový 

fosfor 
Lipidy Škrob 

Celková 

vláknina 
(Ztráta 

žíháním) 

TS VS TC TN TC:TN N-NH4+ TP L A TF 

- % hm. %TS %TS %TS - %TS %TS %TS %TS %TS 

Hovězí kejda - dlouhodobý průměr  

(600 dnů) 

ZEMSPOL Studénka, a.s. 

Pustějov 
6,9 7,5 80,0 35,7 5,8 6,1 2,1 0,8 3,2 7,0 14,7 

Sladový prach z pivovaru 
Plzeňský Prazdroj, a. s., 

Radegast Nošovice 
- 94,7 95,1 41,1 2,8 14,5 0,3 0,4 0,9 15,9 12,9 

Odpadní oplatková hmota směsná 
 

 

Opavia - LU, a.s. Opava 

 

- 90,7 99,0 43,3 1,7 25,5 0,0 0,1 0,8 70,0 0,6 

Odpadní těsto směsné 7,9 83,0 98,0 41,3 1,5 27,9 0,0 0,3 12,4 48,8 0,9 

Odpadní náplně DELI 6,5 98,5 98,4 53,7 1,4 39,2 0,0 0,2 32,3 9,6 0,6 

Odpadní čokoládový zlom  - 96,2 98,8 48,0 1,5 32,4 0,0 0,2 12,0 10,0 0,7 

Odpadní škrob z výroby želé - 89,8 99,9 38,1 0,1 317,5 0,0 0,0 0,2 92,8 0,2 

Odpad z výroby bramborových lupínků NTERSNACK a.s., Choustník - 96,0 96,9 48,3 1,0 46,4 0,1 0,2 29,8 53,6 0,3 

Odpad z výroby instantních polévek VITANA, a.s. Byšice - 93,8 90,7 43,3 1,7 25,0 0,1 0,2 11,3 35,9 2,7 

Odpadní suché pečivo INTERSPAR a.s. - 82,8 97,8 44,2 2,5 17,0 0,0 0,1 13,1 52,6 0,1 

Odpad z výroby ochucovadel typu MAGGI INTERSNACK a.s., Choustník - 37,9 78,5 36,5 2,9 12,5 0,5 1,0 8,3 0,2 5,6 

Odpad z výroby kávy 3in1 
Nestlé, Kraft food s.r.o. 

- 95,1 96,8 44,2 1,0 43,3 0,1 0,4 1,9 35,3 0,2 

Odpad z výroby porcované kávy - 95,1 94,4 51,4 2,5 20,7 0,1 0,1 15,0 0,6 16,0 

Biskvitová moučka krmná EKPO   CERVUS, s.r.o. Olomouc 

 

- 95,3 94,0 45,7 1,6 28,2 0,0 0,2 7,4 19,0 7,1 

Biskvitová moučka bioplynová EKPO-EB - 94,2 98,7 52,3 1,1 45,9 0,0 0,1 16,4 38,8 0,4 

Pozn: U hovězí kejdy se jedná o průměrné hodnoty několika desítek vzorků, u bioodpadů se jedná o průměrné hodnoty až dvou vzorků.
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4.3  Laboratorní modelový výzkum  

Laboratorní zkoušky nízkosušinové anaerobní digesce byly realizovány na čtyřech 

fyzikálních modelech anaerobních fermentorů, každý o shodném reakčním objemu 

0,06 m
3
. Každý fermentor byl kontinuálně nízkootáčkově (24 min

-1
) míchán pomocí 

velkoplošného lopatkového míchadla zasahující až na dno hladiny. Tímto promícháváním 

docházelo k dostatečné homogenizaci v celém objemu reaktoru, nebylo však zcela 

zamezeno tvorbě krust u hladiny a kalových usazenin u dna. Ohřev reakční směsi na 

teplotu 40 ± 3 °C byl prováděn pomocí 2 elektrických akvarijních topidel. Ke každému 

fermentoru byl sériově přiřazen laboratorní bubnový plynoměr. Na obrázku 17 je uvedeno 

schéma aparatury.  

 

Obrázek 17: Schéma modelového laboratorního zařízení pro studium anaerobní digesce  

(autor Chamrádová) 

 

Vzorky potravinářských bioodpadů byly do modelových fermentorů dávkovány ve 

směsi s hovězí kejdou. Veškerá předúprava bioodpadů spočívala v mechanickém 

rozmělnění do objemu kejdy (5~10 l) pomocí ruční elektrické vrtačky s ostrým řezacím 

nástrojem. 

Semikontinuální modelové zkoušky měly vždy následující průběh:  

Modelový fermentor byl na počátku zkoušky naplněn vždy základním substrátem 

(60 dm
3
) čerstvé hovězí kejdy dovezené z bioplynové stanice Pustějov. Kejda nebyla před 

testem upravována, pouze byla zbavena příměsí nad 10 mm. Fermentor byl uzavřen, 

přičemž plynotěsnost příruby víka byla zajištěna pryžovým těsněním spolu se zaplavením 

kejdou. Byl  rovněž odebrán reprezentativní vzorek 1000 cm
3
 kejdy pro stanovení obsahu 

sušiny, organických látek, pH, CHSK, KNK4,5, poměru prvků C:N:P a dalších parametrů. 

Obsah reaktoru byl během 24 hodin zahřát na 40 °C (mezofilní proces) a v činnost bylo 
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uvedeno pomaloběžné dvoulopatkové míchadlo, udržující částice nehomogenní náplně 

dostatečně ve vznosu. Míchadlo rovněž podporovalo agregaci bublinek vznikajícího 

bioplynu. Vznikající bioplyn byl odváděn hadicí do bubnového laboratorního plynoměru 

ke změření průtoku respektive denní produkce.  

Složení bioplynu bylo denně (s  výjimkou víkendů a státní svátků) měřeno 

analyzátorem BINDER COMBIMASS Ga-m1 s infračerveným senzorem pro měření 

obsahu metanu a oxidu uhličitého s rozmezím (0-100% obj.), s elektrochemickým 

senzorem pro měření obsahu kyslíku (0-21 % obj.) a H2S (0 – 0,2 % obj.).  

Po dobu nejméně 1 až 2 týdnů nebyl do náplně reaktoru přidáván čerstvý materiál 

(hovězí kejda), docházelo k zapracování fermentoru. V průběhu tohoto období narůstají 

všechny přítomné kultury mikroorganismu (acidogenní, acetotrofní, metanogenní a další), 

přičemž je jimi spotřebováno přibližně 40 % biologicky rozložitelných organických látek. 

Denně byly  zaznamenávány parametry: fermentační teplota, produkce bioplynu, teplota 

bioplynu, přetlak bioplynu vůči atmosférickému tlaku, obsah CH4 a občasně i H2S. 

Obsahem CO2, O2 a vlhkosti byla kontrolována správnost měření CH4. Po dosažení 

maxima produkce bioplynu (10. až 15. den procesu) bylo přistoupeno k dennímu 

dávkování základního substrátu – hovězí kejdy. Modelový proces byl tedy od této chvíle 

“semikontinuální“. V případě velmi dobře plynujícího fermentoru bylo dávkování 

zavedeno dříve. Denně byl odpouštěn cca 1 dm
3
 digestátu a byl dávkován 

1 dm
3   

hovězí    kejdy. Teoretická doba zdržení v reaktorech se pohybovala v rozmezí od 

84 do 98 dnů. V následujících dvou týdnech fermentor dosáhl stabilní produkce bioplynu 

se stabilním objemovým zastoupením metanu.  

Po této fázi bylo možno přistoupit ke  kofermentační zkoušce – dávkována byla 

vstupní směs tvořená hovězí kejdou s malým podílem kosubstrátu (potravinářský odpad), 

běžně 10 % hm. v pravidelných denních intervalech v množství 1 dm
3
 a nepatrně menší 

objem digestátu byl odebírán a analyzován na obsah sušiny, ztráty žíháním a pH. Občasně 

byl digestát v množství 1 dm
3
 dodáván do externí laboratoře pro souhrnnou analýzu. Po 

opětovném dosažení stabilní produkce bioplynu se stabilním složením (nejčastěji bylo 

tohoto stavu dosaženo do 40ti dnů, ale některé kosubstráty vyžadovaly např. i 

dvojnásobnou teoretickou výměnu náplně fermentoru – tedy až 120 dnů). Bylo možno 

přistoupit k dalšímu navýšení podílu kosubstrátu (bioodpadu) ve vstupní směsi (na 20 % 

hm.). 

Po ukončení daného kofermentačního období byly vždy vypočteny průměrné 

hodnoty procesních parametrů (reakční teplota, doba zdržení, zatížení fermentoru, pH, 

KNK4,5, CHSKCr, ZŽ, atd.), průměrné hodnoty složení vstupní směsi a digestátu, průměrné 

produkce bioplynu/metanu vzhledem k objemové jednotce vstupní směsi, objemu reaktoru, 

k hmotnosti vstupní sušiny, k hmotnosti vstupní organické sušiny apod. Před zamýšleným 

zvýšením podílu kosubstrátu ve vstupní směsi byl zjištěn podíl prvků C:N v této směsi a 
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kalkulováno zatížení modelového fermentoru organickými látkami, resp. CHSK tak, aby 

pokud možno nebylo přesáhnuto zatížení 3,0 kg. m
-3

.d
-1

 CHSK. 

 Byla vypočtena účinnost respektive podíl procesem odstraněných organických látek 

oproti organickým látkám přivedeným. Průběh zkoušky byl vždy doložen grafickým 

záznamem denních teplot, produkcí bioplynu, obsahu metanu a obsahu organických látek 

v digestátu. Na základě těchto dat bylo přistoupeno k dalšímu hodnocení modelové vstupní 

směsi, případně byla diskutována možnost zvýšení (snížení) podílu kosubstrátu vůči hovězí 

kejdě.  

4.4  Laboratorní modelové zkoušky  

Tato disertační práce by měla přispět k objasnění problematiky zpracování 

potravinářských bioodpadů zejména z výroby cukrovinek na bioplyn. Cílem laboratorního 

modelování provedeného na fyzikálních modelech anaerobních fermentorů (typu CSTR – 

s nepřetržitým mícháním) bylo získání poznatků o možnostech zatížení fermentoru 

organickými látkami při dané teplotě, době zdržení a podmínkách míchání, a to při různě 

velkém přídavku vybraného bioodpadu k hovězí kejdě. Veškeré testy byly zaměřeny na 

mezofilní anaerobní digesci (teplotní rozmezí 38 ~ 42 ºC). Sledován byl především nárůst 

měrné produkce bioplynu a metanu (vztaženo na hmotnostní jednotku přivedených 

organických látek). 

4.4.1   Fermentace hovězí kejdy 

Byly provedeny dva experimenty [66]: 

I.  Diskontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy 

II. Semikontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy 

I.Diskontinuální fermentace hovězí kejdy  

Cílem experimentu bylo získání dat o procesu anaerobní digesce inokula 

(referenčního substrátu) hovězí kejdy ze zemědělské bioplynové stanice Pustějov, bez 

průběžného ovlivňování podmínek denním dávkováním. Sledována byla kinetika 

anaerobní digesce. Využit byl modelový fermentor shodné konstrukce, jako v případě 

zkoušek kontinuálních.  

Modelový reaktor byl naplněn 60 dm
3 

hovězí kejdy. Během prvních dvou dnů byla 

fermentační teplota zvýšena z 25 °C na 40 °C. Od této chvíle byl anaerobní rozklad hovězí 

kejdy sledován po dobu 100 dnů.  
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Průběh denních produkcí bioplynu: 

Bylo zaznamenáno přibližně lineární zvyšování denní produkce bioplynu prvních 15 

dnů procesu (s přírůstkem 3,3 dmN
3
.d

-1
). Nejvyšší denní produkce bioplynu (50 dmN

3
.d

-1
) 

dosáhl model s hovězí kejdou po 15-ti dnech procesu. Dále do přibližně 30-tého dne 

procesu byla denní produkce bioplynu přibližně konstantní (okolo 35 dmN
3
.d

-1
). Ještě 60tý 

den procesu reaktor produkoval 5 dmN
3
.d

-1 
bioplynu.  

V období ustálené vsádkové digesce (mezi 15. až 30. dnem) je tedy hovězí kejda 

(z Pustějova) schopna produkovat nejméně 0,83 mN
3
 bioplynu na 1 m

3
 reakčního objemu 

za den procesu. Kofermentací s organickými materiály lze tuto intenzitu produkce 

několikanásobně zvýšit.  

Průběh koncentrace CH4 v bioplynu: 

Zaznamenán byl přibližně lineární nárůst obsahu metanu v bioplynu prvních 10 dnů 

procesu (s přírůstkem cca 6,0 % obj. za den). Nejvyššího obsahu metanu v bioplynu (60 % 

obj.) bylo dosaženo 10. den procesu. Dále do přibližně 40-tého dne procesu byl obsah 

metanu v bioplynu přibližně konstantní (okolo 60 % obj.). Mezi 40. a 50. dnem procesu 

došlo k lineárnímu poklesu obsahu metanu v bioplynu na přibližně 40 % obj. Ještě 60. den 

procesu produkovala  hovězí kejda bioplyn s obsahem metanu 40 % obj. V období ustálené 

vsádkové digesce (mezi 15. až 30. dnem) je tedy hovězí kejda z Pustějova schopna 

produkovat bioplyn s obsahem metanu přibližně 60 % obj. Jedná se o běžnou hodnotu, 

která je spíše vyšší než tomu bývá u řady kofermentačních provozů. Grafický průběh 

zkoušky je znázorněn na obrázku 18. 

Odstranění organických látek: 

Během 60ti dnů procesu došlo ke snížení obsahu organických látek hovězí kejdy  

(stanovených jako ZŽ) ze 6,7 % hm. (respektive 83 % hm. sušiny kejdy) na 2,5 % hm. 

v digestátu (respektive 72 % hm. sušiny digestátu). Čili odstraněno bylo 63 % organických 

látek hovězí kejdy.  

Vlastnosti digestátu z hovězí kejdy: 

Z pohledu průběhu anaerobního procesu lze resultující digestát označit za téměř 

dokonale rozložený (odplyněný). Průběžný vzorek digestátu byl podroben podrobným 

analýzám chemického a mikrobiálního složení, jejichž výsledky jsou uvedeny a 

diskutovány v stati 7. 

100. den procesu probíhajícího v modelu byl proveden experiment, jenž spočíval ve 

vypuštění 50 % digestátu - reagující směsi (30 dm
3
) z fermentoru a jeho nahrazení čerstvou 

hovězí kejdou. Účelem bylo ověření, zda takto razantní zásah do podmínek procesu 

způsobí jeho kolaps, nebo pouze krátkodobé utlumení procesu a postupný opětovný nárůst 

produkce CH4. 
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Diskontinuální fermentace této směsi kejdy s digestátem hovězí kejdy v poměru 1:1 

byla sledována následujících 38 dnů. První den nedošlo k významnému zvýšení produkce 

bioplynu, poté během 2 dnů narostla produkce bioplynu na přibližně 60 dmN
3
.d

-1
.  

Rovněž tak se zvýšil obsah metanu v bioplynu  z cca 40 % obj. na průměrně 55 % 

obj. Vývin bioplynu trval 30 dnů od okamžiku dodání čerstvé kejdy.  

Dílčí závěr: 

Bylo ověřeno, že hovězí kejda z dostupného zdroje (Pustějov) při sušině cca 8 % je 

vhodným startovním materiálem (inokulem) pro start modelových anaerobních procesů. 

Ke stabilizaci produkce bioplynu a obsahu metanu okolo 60 % obj. dochází během 

několika málo dnů. K poklesu produkce bioplynu dochází po cca 14 dnech digesce, ale 

obsah metanu v bioplynu je nadále vysoký. V tuto dobu je vhodné dávkování čerstvé 

hovězí kejdy převést proces na semikontinuální. 

Na základě výsledků testu lze zjednodušeně říci, že diskontinuálně vedený proces 

anaerobní digesce hovězí kejdy není příliš citlivý na náhlé přetížení organickými látkami 

z dodané dávky čerstvé hovězí kejdy, alespoň tedy v závěrečné fázi procesu. Pro 

vsádkovou digesci hovězí kejdy při 40 ºC lze doporučit dobu zdržení 40 dnů, raději 50 dnů, 

což se relativně shoduje s literárními údaji. 

 

Obrázek 18: Diskontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy 

II. Semikontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy  

          Byla provedena referenční semikontinuální zkouška – mesofilní anaerobní digesce 

samotné hovězí kejdy s denním dávkováním (obrázek 19). Průměrná hodnota měrné 

produkce bioplynu vychází 0,50 mN
3
.kgVS

-1
 a měrné produkce metanu 0,278 mN

3
.kgVS

-1
.  

Hovězí kejda poskytuje relativně nízkou, ale stabilní produkci bioplynu o obsahu metanu 
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v rozmezí 55 až 65 % obj. Výsledky referenční zkoušky posloužily jako srovnávací 

hodnoty pro hodnocení přínosu (z potravinářského průmyslu). 

          U hovězí kejdy z Pustějova byly dlouhodobě (v období 600 dnů) naměřeny tyto 

průměrné hodnoty hlavních parametrů (tabulka 17). Ukázalo se, že pro dosažení nejvyšší 

intenzity produkce metanu při mezofilních digesci hovězí kejdy při 40 °C je potřeba při 

zatížení cca 0,8 kgVS.m
-3

.d
-1 

udržovat dobu zdržení cca 80 dnů.  Průměrná hodnota měrné 

produkce bioplynu 0,50 mN
3
.kgVS

-1
 a měrné produkce metanu 0,278 mN

3
.kgVS

-1
.  Dosažené 

výsledky byly porovnány s dostupnými daty v literatuře.  

Například autoři Chen [82] a Habig [83]
 
 uvádějí pro hovězí kejdu měrnou produkci 

metanu 0,133 až 0,322 mN
3
.kgVS

-1
 (vztaženo na kilogram přivedených organických látek 

stanovených jako ztráta žíháním sušiny při 550 °C).   

Autoři Schulz, Eder
 

[14] uvádějí pro hovězí kejdu měrnou produkci metanu 

0,133 až 0,322 mN
3
.kgVS

-1
. Námi zjištěná hodnota produkce metanu 0,287 mN

3
.kg

-1
 

organických látek se tedy jeví jako reálná, i s přihlédnutím k faktu, že se vztahuje na 

kilogram organických látek stanovených spálením sušiny při 800 °C, tedy se započtením 

látek rozkládajících se nad 550 °C. Byla rovněž potvrzena skutečnost, že pro účinně 

probíhající anaerobní proces je intenzita míchání rozhodujícím kritériem, neboť byly 

krátkodobě zkoušeny různé rychlosti otáčení míchadla. Navíc i přes intenzivní kontinuální 

míchání není jednoduché zamezit u anaerobního fermentoru postupnému snižování 

činného objemu, neboť nelze zcela zabránit usazování především anorganického podílu 

biomasy u dna fermentoru a tvorbě nánosů (i  s organickým podílem) na topidlech a 

v případných mrtvých objemech fermentoru (včetně krusty u hladiny). Postupem času tak 

může docházet ke snížení plynového výkonu fermentoru.  

 

   Obrázek 19: Semikontinuální anaerobní digesce hovězí kejdy 
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V tabulce 18 jsou uvedeny hlavní parametry modelových vstupních směsí připravených 

smísením 90 % hm. hovězí kejdy s 10 % hm. uvedeného bioodpadu.  Tabulka 19 uvádí 

parametry modelových vstupních směsí připravených smísením 80 % hm. hovězí kejdy 

s 20 % hm. uvedeného bioodpadu. Vypočteny byly jako vážené průměry příslušných 

hodnot bioodpadů s vahou 1 – hmotnostní podíl bioodpadů, případně i vahou 2 – 

hmotnostní podíl celkové sušiny bioodpadů. V tabulce 20 a 21 jsou uspořádány naměřené 

parametry vstupních směsí pH, TS, procesní parametry Z – zatížení fermentoru 

organickými látkami, HRT –   teoretická hydraulická doba zdržení směsi ve fermentoru a 

dále MVSp měrná produkce metanu z přivedených organických látek směsi, CMVSp - měrná 

produkce metanu z kosubstrátu a Mr - denní produkce metanu vyjádřená vzhledem 

k objemové jednotce činného reakčního prostoru modelového fermentoru. 

Je zřejmé, že průměrné hodnoty naměřených celkových sušin (TS) vstupních směsí 

jsou ve většině případů nižší, než sušiny vypočtené dle váženého průměru sušin 

naměřených pro jednotlivé bioodpady. Rozdíly byly dány především omezeným počtem 

analyzovaných vzorků směsí bioodpadů a také faktem, že připravené vstupní směsi před 

odběrem a analýzou vzorku částečně podlehly hydrolýze a acidifikaci. 

 

Podrobné tabelární vyhodnocení jednotlivých modelových zkoušek je uvedeno samostatně 

v Příloze D.
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Tabulka 18: Vypočtené parametry modelových vstupních směsí hovězí kejdy s 10 % hm. kosubstrátu  

Bioodpad (kosubstrát) 

zastoupený 10 % hm. ve vstupní směsi 

s hovězí kejdou 

Celková 

sušina 

Podíl celk. sušiny Organická 

sušina 

Podíl org. sušiny Poměr uhlíku 

k dusíku 

Amon. 

dusík 

Celkový 

fosfor 
Lipidy Škrob 

Celková 

vláknina z kosubstrátu z kosubstrátu 

TS KTS VS KVS TC:TN N-NH4
+
 TP L A TF 

wt. % % %TS % - %TS %TS %TS %TS %TS 

Sladový prach z pivovaru 16,2 58,4 88,8 62,5 9,5 1,1 0,6 1,8 12,2 13,6 

Odpadní oplatková hmota směsná 15,8 57,3 90,9 62,5 11,6 0,9 0,4 1,8 43,1 6,6 

Odpadní těsto směsné  15,1 55,2 89,9 60,1 11,3 0,9 0,5 8,3 30,1 7,1 

Odpadní náplně DELI 16,6 59,3 90,9 64,2 14,6 0,9 0,4 20,5 8,5 6,3 

Odpadní čokoládový zlom směsný 16,4 58,8 91,1 63,8 13,1 0,9 0,4 8,4 8,8 6,4 

Odpadní škrob z výroby želé 15,7 57,1 91,4 62,4 14,4 0,9 0,4 1,5 56,0 6,4 

Odpad z výroby bramborových lupínků 16,3 58,7 89,8 63,3 14,3 0,9 0,4 18,8 34,0 7,9 

Odpad z výroby instantních polévek 13,1 58,2 83,7 61,2 11,4 1,12 0,6 11,3 12,0 10,8 

Odpadní suché pečivo 17,2 55,1 97,8 60,0 17,8 0,8 0,4 11,8 32,2 3,4 

Odpadní ochucovadla 9,8 36,0 79,0 35,5 9,2 2,0 1,0 7,2 1,2 1,1 

Odpad z výroby kávy 3in 1 13,6 58,5 88,0 63,0 16,0 2,0 0,7 0,5 23,5 1,5 

Odpad z výroby porcované kávy 14,2 58,5 87,8 62,4 12,4 0,2 0,5 10,3 1,0 13,6 

Biskvitová moučka krmná EKPO 16,3 58,5 88,2 62,4 12,3 0,9 0,5 5,64 14,0 10,2 

Biskvitová moučka bioplynová EKPO-EB 16,2 58,3 90,9 63,3 14,6 0,9 0,4 10,9 25,5 6,4 
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Tabulka 19: Vypočtené parametry modelových vstupních směsí hovězí kejdy s 20 % hm. kosubstrátu 

Bioodpad (kosubstrát) 

zastoupený 20 % hm. ve vstupní směsi 

s hovězí kejdou 

Celková 

sušina 

Podíl celk. sušiny Organická 

sušina 

Podíl org. sušiny Poměr uhlíku 

k dusíku 

Amon. 

dusík 

Celkový 

fosfor 
Lipidy Škrob 

Celková 

vláknina z kosubstrátu z kosubstrátu 

TS KTS VS KVS TC:TN N-NH4
+
 TP L A TF 

wt. % % %TS % - %TS %TS %TS %TS %TS 

Odpadní oplatková hmota směsná 24,14 75,14 94,28 78,91 15,20 0,55 0,27 1,37 54,34 4,10 

Odpadní těsto směsné  22,6 73,45 93,22 77,22 15,10 0,58 0,41 9,96 37,70 4,56 

Odpadní náplně DELI 25,70 76,65 94,10 80,15 20,50 0,53 0,33 25,51 8,97 3,87 

Odpadní čokoládový zlom směsný 25,24 76,23 93,33 79,84 17,90 0,54 0,31 9,91 9,29 3,99 

Odpadní škrob z výroby želé 23,96 74,96 94,92 78,89 24,20 0,54 0,23 0,93 71,31 3,79 

Odpad z výroby bramborových lupínků 25,2 76,19 92,88 79,49 20,8 0,58 0,31 23,47 42,50 5,93 

Odpad z výroby instantních polévek 24,76 75,77 88,11 78,0 15,2 0,58 0,36 9,34 28,90 5,50 

Odpadní suché pečivo 22,56 73,40 93,07 77,14 12,6 0,60 0,32 10,47 40,47 4,49 

Odpadní ochucovadla 13,58 55,82 79,16 55,35 8,6 1,32 0,94 6,03 3,20 6,82 

Odpad z výroby kávy 3in 1 25,02 76,02 92,77 79,32 19,4 0,58 0,51 2,2 28,51 3,66 

Odpad z výroby porcované kávy 25,02 76,02 90,95 78,91 14,5 0,61 0,31 12,17 2,13 15,68 

Biskvitová moučka krmná EKPO 25,06 76,06 90,65 78,87 16,5 0,55 0,35 6,37 16,13 8,91 
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Tabulka 20: Naměřené a dopočtené parametry modelových vstupních směsí hovězí kejdy s 10 % hm.kosubstrátu  

Bioodpad (kosubstrát) 

 

zastoupený 10 % hm. ve  

 

vstupní směsi 

 

s hovězí kejdou 

 

Naměřené 

 
 

 pH 

 

vstupní 

 

 

směsi 

 

 

 

Naměřená 

 

Naměřené 

 

Naměřená 

 

Podíl 

 

 

Organické 

 

Teoretická 

 

Podíl 

 

Měrná 

 

Měrná 

 

Intenzita 

 

delková 

 

pH 

 

celk. 

sušina 

 
odstraněných 

 

zatížení 

 
hydraulická 

 
kosubstrá

tu 

produkce 

metanu 

 

Produkce 

 

produkce 

sušina ve modelovéh

o 

organických fermentoru doba na ze směsi metanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z ssamos 

 

 

směsi 

 

fermentor

u 

 

digestátu 

 

látek 

 zdržení VS směsi (na 

přivedenou 

org. 

sušinu) 

z 

 

kosubstrát

u 

metanu 

pH TS pH TS η Z HRT KVS MVSp CMVSp Mr 

- % hm. - % hm. % kgVS.m
-3.d-1 d - mN

3.kgVSp
-1 mN

3.kgVSp
-1 mN

3.m-3.d-1 

Odpadní oplatková hmota směsná 4,2 14,4 7,9 4,2 76 1,56 86 62,5 0,46 0,52 0,72 

Odpadní těsto směsné 4,8 13,0 7,9 3,0 75 1,34 90 60,1 0,55 0,67 0,73 

Odpadní náplně typu DELI 4,5 15,0 7,8 3,9 78 1,43 95 64,2 0,49 0,57 0,70 

Odpadní čokoládový zlom 

směsný 
4,9 13,7 7,9 4,4 75 1,27 98 63,8 0,46 0,52 0,59 

Odpadní škrob z výroby želé 4,7 13,2 7,9 3,5 78 1,47 84 62,4 0,40 0,43 0,59 

Odpad z výroby bramborových 

lupínků 
4,4 15,5 8,0 3,3 82 1,65 85 63,3 0,46 0,51 0,75 

Odpad z výroby instantních 

polévek 
4,7 10,7 7,8 3,9 71 1,14 90 61,2 0,50 0,58 0,57 

Odpadní suché pečivo 4,3 11,5 7,8 3,9 72 1,22 86 60,0 0,45 0,50 0,54 

Odpadní ochucovadla typu 

MAGGI 
6,9 9,4 7,8 3,6 63 0,89 85 33,6 0,26 0,06 0,28 

Odpad z výroby kávy 3in 1 5,1 14,3 8,1 3,3 82 1,48 89 63,0 0,45 0,49 0,66 

Odpad z výroby porcované kávy 7,3 6,8 8,1 5,2 38 1,39 89 62,4 0,39 0,41 0,36 

Sladový prach 5,0 16,7 8,0 4,1 80 1,68 86 62,5 0,28 0,23 0,47 

Biskvitová moučka krmná EKPO 4,9 12,6 7,9 4,2 72 1,31 87 62,4 0,40 0,42 0,52 
Biskvitová moučka bioplynová 

EKPO-EB 
4,7 13,4 7,9 2,9 82 1,35 89 63,3 0,63 0,79 0,85 
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Tabulka 21: Naměřené a dopočtené parametry modelových vstupních směsí hovězí kejdy s 20 % hm. kosubstrátu 

Bioodpad (kosubstrát) 

zastoupený 20 % hm. ve 

vstupní směsi 

s hovězí kejdou 

Naměřené Naměřená Naměřené Naměřená Podíl Organické Teoretická 
Podíl 

Měrná Měrná  Intenzita 

pH celk. sušina pH celk. sušina odstraněných zatížení hydraulická 
kosubstrát

u 

produkce 

metanu 
Produkt  produkce 

vstupní vstupní ve modelového organických fermentoru doba na ze směsi Metanu z  metanu 

směsi směsi fermentoru digestátu látek  zdržení 

VS směsi (na 

přivedeno

u org. 

sušinu) 

 

klosubstrátu 
 

pH TS pH TS η Z HRT KVS MVSp CMVSp Mr 

- % hm. - % hm. % kgVS.m
-3.d-1 d - mN

3.kgVSp
-

1 
mN

3.kgVSp
-1 mN

3.m-3.d-1 

Biskvitová moučka krmná 

EKPO 

4,3 21,6 7,6 5,9 77 2,168 95 78,87 0,346 0,34 0,750 

Odpadní oplatková hmota 

směsná 

4,3 19,1 7,8 4,9 78 1,906 95 78,91 0,415 0,43 0,791 

Odpadní těsto směsné 4,9 17,3 7,8 4,5 78 1,703 95 77,22 0,483 0,52 0,822 

Odpadní náplně DELI 4,7 20,2 8,0 5,2 79 2,347 82 80,15 0,455 0,48 1,067 

Odpadní čokoládový zlom 

směsný 
4,5 19,0 7,8 4,8 80 2,178 83 79,84 0,401 0,42 0,873 

Odpadní škrob z výroby želé 4,1 20,3 7,6 4,7 81 2,286 91 78,89 0,404 0,42 0,924 

Odpad z výroby 

bramborových lupínků 
4,2 23,3 7,9 4,6 84 2,570 88 79,49 0,406 0,42 1,043 

Odpad z výroby instantních 

polévek 
4,2 19,0 7,9 5,3 76 2,21 83 78,0 0,442 0,46 0,978 

Odpadní suché pečivo 4,0 15,7 7,7 3,8 80 1,70 90 77,1 0,498 0,54 0,845 

Odpadní ochucovadla 6,5 14,0                                        7,7 2,5 85 1,35 85 55,35 0,195 0,06 0,265 

Odpad z výroby kávy 3in 1 5,7 24,2 7,8 5,3 80 2,77 85 79,3 0,404 0,42 1,119 

Odpad z výroby porcované 

kávy 

5,3 23,2 7,8 7,1 73 2,614 85 78,9 0,310 0,30 0,811 

100 % HOVĚZÍ KEJDA 7,1 7,9 7,8 4,9 43 1,032 69 0,28 0,278 - 0,287 
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4.4.2 Kofermentace hovězí kejdy se sladovým prachem 

Sladový prach obsahoval 95,7 % hm. celkové sušiny a 95 % hm. organických látek 

v sušině, CHSKCr orientačně 350000 mg.dm
-3

 (bylo značně obtížné stanovit). 

Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. sladového prachu, při zatížení  

1,68 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 86 dnů 

        Proces kofermentace 90 % hm. hovězí kejdy s 10 % hm. sladového prachu byl 

sledován 56 dnů. Měrná hmotnost vstupní směsi byla průměrně 946 kg.m
-3

. Rozdíl obsahu 

organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn 

přibližně 12 % hm., z čehož vychází účinnost odstranění organických látek překvapivě 

80 %. Hodnota ovšem neodpovídá skutečnosti, neboť příliš velký podíl sladového prachu 

se ve fermentoru rychle separoval do krusty a nebylo proto možno odebrat reprezentativní 

vzorek digestátů ze spodní či boční výpusti. Průběh zkoušky je znázorněn na obrázku 20. 

       Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace produkováno 54 dm
3
.d

-1
 

mokrého bioplynu o průměrném obsahu CH4 57 % obj. Produkce bioplynu vztažená na 

hmotnostní jednotku přivedených  organických látek vyšla průměrně 0,47 mN
3
.kgVSp

-1
, 

respektive metanu 0,279 mN
3
.kgVSp

-1
. 

Sladový prach nebyl modelové kofermentaci při 20 % hm. podroben, neboť směs 

s  hovězí kejdou byla shledána nečerpatelnou. Bylo by tedy v praxi obtížné takovou 

vstupní směs zpracovat v bioplynových fermentorech s mokrým procesem. 

             
Obrázek 20: Kofermentace hovězí kejdy se sladovým prachem 
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Dílčí závěr: 

Sladový prach je dle naměřeného složení (sušina cca 95 % hm., ztráta žíháním 95 % 

hm. sušiny, poměr C:N 15:1, obsah škrobu cca 15 %) velmi dobrým materiálem pro 

kofermentaci s hovězí kejdou. Vzhledem k silnému bobtnání částic sladového prachu 

v kejdě, lze za čerpatelnou označit směs obsahující maximálně 10 % hm. sladového 

prachu. Při 10 % hm. byla provedena kofermentační zkouška. Naměřená intenzita 

produkce metanu byla o 70 % vyšší než při fermentaci samotné hovězí kejdy. V praxi by 

pravděpodobně byla prováděna kofermentace také s dalšími pivovarskými přebytkovými 

komoditami/odpady (mláto, kvasnice, hořké kaly apod.). 

4.4.3  Kofermentace hovězí kejdy s odpadní oplatkovou hmotou 

 Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadní oplatkové hmoty, při 

zatížení 1,56 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 86 dnů 

Po počátečním zapracování fermentoru na hovězí kejdu byl proces kofermentace  

 90  % hm. hovězí kejdy s 10  % hm. odpadní oplatkové hmoty  sledován po dobu 36 dnů. 

Organická sušina směsi byla z 61  % hm. tvořena oplatkovou hmotou a z 39 % hm. sušinou 

hovězí kejdy. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném 

digestátu byl zjištěn přibližně 10 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických 

látek 76 %. Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace oplatků produkováno 

74 dmN
3
.d

-1
  bioplynu s průměrným obsahem CH4 56 % obj. Produkce bioplynu vztažená 

na hmotnostní jednotku přivedených  organických látek vyšla průměrně 0,80 mN
3
.kgVSp

-1
. 

Výrazné výkyvy v produkcích bioplynu byly způsobeny víkendovým vynecháním dávky 

vstupní směsi.
 
Měrná produkce metanu ze samotného kosubstrátu činila 0,52 mN

3
.kgVSp

-1
. 

Graficky je průběh zkoušky znázorněn na obrázku 21. 

Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadní oplatkové hmoty, při 

zatížení 1,91 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 95 dnů 

Po navýšení podílu kosubstrátu z 10 % hm. na 20 % hm. byl proces kofermentace 

sledován dalších 84 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1,025 kg.m
-3

, 

CHSKCr 239000 mg.dm
-3

. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem 

vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 13,8 % hm., z čehož vychází míra odstranění 

organických látek 78 %. Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace 

produkováno 81 dmN
3
.d

-1
 bioplynu o průměrném obsahu CH4 57 % obj. Bylo dosaženo 

měrné produkce bioplynu 0,70 mN
3
.kgVSp

-1
. Denní produkce bioplynu vzhledem k 

jednotkového objemu reakčního prostoru byla naměřena 1,34 mN
3
.m

-3
.d

-1
 a metanu 

0,791 mN
3
.m

-3
.d

-1
.   
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Dílčí závěr: 

Při kofermentaci 10 % hm. oplatkové hmoty ve směsi s hovězí kejdou byla naměřena 

velmi vysoká intenzita anaerobní produkce metanu, což odpovídá zjištěnému složení 

oplatkové hmoty (99 % hm. organických látek, poměr C:N 25,5:1, 70 % hm. škrobu 

v sušině). V průběhu kofermentační zkoušky nedocházelo k pěnění ve fermentoru. V obou 

zkouškách (při 10 a 20 % hm. kosubstrátu) byla vstupní směs snadno čerpatelná. 

Odpadní oplatková hmota je (díky schopnosti obalit částice viskozních látek) spolu 

s dalšími bioodpady z průmyslu výroby cukrovinek a příbuzných potravinářských výrob 

používána pro výrobu biskvitové moučky a prostřednictvím směsi tohoto druhu se 

s největší pravděpodobností bude ve zvyšující se míře využívat k výrobě bioplynu. 

 

Obrázek 21: Kofermentace hovězí kejdy s odpadní oplatkovou hmotou 

4.4.4 Kofermentace hovězí kejdy s odpadním těstem  

Vzorek směsného odpadního těsta použitý pro kofermentační zkoušku obsahoval 

83,0 % hm. celkové sušiny, 98,0 % hm. organických látek v sušině a měl CHSKCr 

orientačně 1300000 mg.dm
-3

. Těsto obsahovalo vysoký podíl škrobu 49 %, 12,4 % lipidů  

a minimum vlákniny 0,9 % hm.  

Období  a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního těsta, při zatížení 

1,34  kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 90 dnů 

Po 10-denním zapracování fermentoru na samotnou hovězí kejdu, byla do 

fermentoru po dobu 39 dnů dávkována vstupní směs tvořená 10 % hm. odpadního těsta a 
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90 % hm. hovězí kejdy. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1020 kg.m
-3

, 

CHSKCr 133000 mg.dm
-3

. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem 

vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 8,8 % hm., z čehož vychází míra odstranění 

organických látek 75 %. Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace těsta 

produkováno 73 dmN
3
.d

-1 
bioplynu. Obsah CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 

58 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,91 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce 

metanu 0,55 mN
3
.kgVSp

-1
. Měrná produkce metanu ze samotného kosubstrátu činila 

0,67 mN
3
.kgVS 

-  1
. 

 

Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního těsta, při zatížení 

  1,70 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 95 dnů 

Toto kofermentační období probíhalo po dobu 74 dnů. Během kofermentační 

zkoušky došlo k nárůstu intenzity produkce metanu o 12 % (0,822 mN
3
.m

-3
.d

-1
). Měrná 

produkce metanu byla naměřena o 11,5 % nižší (0,483
 

mN
3
.kgVSp

-1
), což svědčí o 

částečném přetížení fermentoru. Graficky je průběh zkoušky znázorněn na obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Kofermentace hovězí kejdy s odpadním těstem 

Dílčí závěr: 

Provedená modelová kofermentační zkouška směsného vzorku odpadního těsta 

s hovězí kejdou potvrdila předpoklad, že se jedná o hodnotný bioplynový 

kosubstrát.  12  %ní obsah lipidů v sušině, téměř 50 %ní obsah škrobu v sušině a výhodný 

poměr C:N 28:1 byly příčinou vysoké naměřené intenzity produkce 

metanu   (až 0,822  mN
3
.m

3
.d

-1
 při  20 %  hm. těsta ve vstupní směsi s hovězí kejdou). 
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Nejvyšší naměřená měrná produkce metanu (0,546 mN
3
.kg

-1
) při 10 % hm. těsta naznačila, 

že pro 90-denní dobu zdržení při 40 °C není vhodné dávkovat vstupní směs s více než 

    10 % hm. odpadního těsta, aby byl potenciál tohoto bioodpadu efektivně využit 

(s mírou rozkladu vyšší než 75 %). 

4.4.5  Kofermentace hovězí kejdy s odpadními náplněmi typu DELI 

Vzorek odpadních náplní typu DELI použitý pro kofermentační zkoušku obsahoval 

 98,5 % hm. celkové sušiny, 98,4 % hm. organických látek v sušině, obsah lipidů 32,3 %, 

škrobu 9,57 % a zanedbatelný podíl vlákniny 0,58 %.   

Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadních náplní typu DELI, při 

zatížení 1,43 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 95 dnů 

         Proces kofermentace 90 % hm. hovězí kejdy s 10 % hm. odpadních náplní typu DELI  

byl sledován 70 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1019 kg.m
-3

, pH  

4,5, celková sušina 15,0 % hm., CHSKCr přibližně 120000 mg.dm
-3

. Podíl organické sušiny 

z kosubstrátu  tvořil 62,42 %. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a 

v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 10,5 % hm., z čehož vychází 

účinnost odstranění organických látek 78 %. Průměrně bylo v tomto sledovaném období 

kofermentace náplní produkováno 71 dmN
3
.d

-1 
 bioplynu s obsahem CH4 v bioplynu 57 % 

obj. Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,83 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu 

0,49 mN
3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního 

prostoru byla naměřena 0,702 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Grafický průběh zkoušky je zaznamenán 

v obrázku 23. 

Období  b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadních náplní DELI, při 

zatížení 2,35 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 82 dnů 

Proces kofermentace po navýšení  podílu náplní DELI z 10 na 20 % hm. byl 

sledován 64 dnů.  Během tohoto období došlo k navýšení produkce bioplynu o 46 % 

(106  dmN
3
.d

-1
) s průměrným obsahem metanu 59 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce 

bioplynu 0,75 mN
3
.kgVS

-1
 a měrné produkce metanu 0,46 mN

3
.kgVSp

-1
. Denní produkce 

metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního prostoru byla naměřena                 

1,06 mN
3
.m

-3
.d

-1
. 

Dílčí závěr: 

Poměr prvků C:N je  u náplní typu DELI dosti vysoký (39:1), vzhledem k tomu, že je 

převážně způsoben obsahem lipidů (12 % hm. sušiny). Tyto náplně lze považovat za 

materiál vhodný pro zvýšení poměru C:N u bioplynových vstupních směsí  jejichž hlavním 

podílem je hovězí nebo vepřová kejda. Naměřená měrná produkce metanu o výši 

0,492 mN
3
.kgVSp

-1
 odpovídá kofermentaci odpadních náplní DELI v množství 10 % hm. 

s hovězí kejdou při době zdržení 95 dnů. Jedná se tedy o skutečně cenný substrát. 
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Obrázek 23: Kofermentace hovězí kejdy s odpadními náplněmi DELI 

4.4.6 Kofermentace hovězí kejdy s odpadním čokoládovým zlomem  

Směsný odpadní čokoládový zlom pro kofermentační zkoušku obsahoval 96,2 % 

celkové sušiny, 98,8 % organické sušiny a 12 % lipidů. Vláknina tvořila zanedbatelnou 

část vzorku (0,66 %).  

Období  a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního čokoládového zlomu, 

při zatížení 1,27 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 98 dnů 

 Vstupní směs bylo v tomto případě potřeba zvlášť důkladně (intenzivně) 

homogenizovat řezacím/míchacím nástrojem. Zlom čokolády měl tendenci i po 

homogenizaci rychle sedimentovat, takže opětovná homogenizace zásobního množství 

vstupní směsi před odběrem vzorku musela být o to pečlivěji provedena. 

Homogenní vstupní směs byla velmi snadno čerpatelná. Proces kofermentace 10 % 

hm. odpadního čokoládového zlomu s 90 % hm. hovězí kejdy byl sledován 67 dnů. 

Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1025 kg.m
-3

 a CHSKCr přibližně 

150000 mg.dm
-3

. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem 

vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 9,2 % hm., z čehož vychází účinnost odstranění 

organických látek 75 %. Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace 

produkováno 61 dmN
3
.d

-1
 bioplynu o průměrném obsahu CH4 56 % obj. Bylo dosaženo 

měrné produkce bioplynu 0,80 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu cca 0,46 mN

3
.kgVSp

-1
. 

Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního prostoru byla 

naměřena 0,589 mN
3
.m

-3
.d

-1
.  
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b)Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního čokoládového zlomu, při 

zatížení 2,18 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 98 dnů 

Proces kofermentace byl sledován 65 dnů. Během tohoto období došlo k nárůstu 

produkce bioplynu o 44 % (88 dmN
3
.d

-1
) a intenzita produkce metanu vzrostla o 50 %  

(0,873 mN
3
.m

-3
.d

-1 
) vůči předchozímu období. Obsah metanu byl průměrně 58 % obj. 

Grafický průběh zkoušky je znázorněn na obrázku 24. 

Dílčí závěr: 

Odpadní čokoládová hmota je velmi dobrým materiálem pro kofermentační výrobu 

bioplynu. Obtížnost zpracování tohoto materiálu (obtížnost homogenizace do ztekucené 

formy mísením s hovězí kejdou) je vyvážena vysokým obsahem tukových látek 

poskytujících nejvyšší produkci metanu. Měrná produkce metanu z kosubstrátu CMVSp  

byla 0,52 mN
3
.kgVSp

-1
. 

 

Obrázek 24: Kofermentace hovězí kejdy s odpadní čokoládovou hmotou 

4.4.7   Kofermentace hovězí kejdy s odpadním škrobem z výroby želé 

Vzorek škrobu použitý pro kofermentační zkoušku obsahoval 89,8 % hm. celkové 

sušiny, 99,9 % hm. organických látek v sušině, 92,8 % škrobu a zanedbatelné množství 

tuku (0,17 %), CHSKCr  cca 1400000 mg.dm
-3

. 
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Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního škrobu z výroby želé, 

při zatížení 1,47 kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 84 dnů 

Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního prostoru byla 

naměřena 0,59 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Během tohoto kofermentačního období bylo dosaženo měrné 

produkce bioplynu 0,68 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu cca 0,40 mN

3
.kgVSp

-1
. Rozdíl 

obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn 

přibližně 9,3 % hm., z čehož vychází účinnost odstranění organických látek přibližně 78 

%. Průměrně model v tomto sledovaném období kofermentace produkoval 60 dmN
3
.d

-1 

bioplynu o průměrném obsahu CH4 57 % obj.   

Nedocházelo ani k pěnění uvnitř fermentoru, ani ke zjevnému poklesu pH digestátu 

vlivem snadné acidifikace, bylo proto přistoupeno k navýšení podílu škrobu ve vstupní 

směsi. 

Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního škrobu z výroby želé, 

při zatížení 2,286  kgVS.m
-3

.d
-1

 a  době zdržení 91 dnů 

Od 70. dne kofermentační zkoušky byl navýšen podíl odpadního škrobu ve vstupní 

směsi na 20 % hm. Proces byl sledován po dobu 60 dnů, během níž došlo k nárůstu 

produkce bioplynu o 59 % (na 94 dmN
3
.d

-1
), obsah metanu byl shodný s předešlým 

obdobím. Došlo rovněž k nárůstu intenzity produkce metanu o 56 % na 0,924 mN
3
.m

-3
.d

-1
. 

Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu byl 

zjištěn přibližně 15,8 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických látek přibližně 

81 %. Grafický průběh zkoušky je zaznamenán na obrázku 25. 

 

Obrázek 25: Kofermentace hovězí kejdy s odpadním škrobem z výroby želé 
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Dílčí závěr: 

Odpadní škrob z výroby želé je velmi dobrým substrátem pro kofermentační výrobu 

bioplynu. Díky téměř absenci dusíku (0,12 %) lze odpadem snadno zvýšit poměr C:N 

vstupních směsí obsahujících například masokostní moučku nebo jateční odpady (substráty 

s vysokým obsahem dusíku). Odpadní škrob obsahuje kousky želé (bonbónů), které se sice 

ve vodě nebo v hovězí kejdě rozpouštějí pomalu, ale jistě nemohou způsobovat větší obtíže 

při čerpání vstupní směsi, neboť jejich podíl je vždy minoritní. Hydrolýza a acidifikace 

škrobu probíhají velmi rychle, což může být rizikové (rychlé přetížení reaktoru). Přesto 

byla naměřena cca stejná měrná produkce metanu ze směsi při 10, i 20 % hm. škrobu 

(okolo 0,4 mN
3
.kgVSp

-1
).   

4.4.8 Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby bramborových lupínků  

Období a)  Kofermentace hovězí kejdy s 10 % odpadu z výroby bramborových 

lupínků při zatížení 1,65 kgVS.m
-3

.d
-1 

a době zdržení 85 dnů 

Proces kofermentace vstupní směsi o měrné hmotnosti 1019 kg.m
-3

 byl sledován 42 

dnů. Produkováno 75 dmN
3
.d

-1
 bioplynu, respektive  45 dmN

3
.d

-1 
metanu. Intenzita 

produkce metanu byla průměrně 0,749 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Měrná produkce metanu vztažená na 

hmotnostní jednotku přivedených  organických látek vyšla průměrně 0,455 mN
3
.kgVSp

-1
. 

Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v digestátu byl v tomto období zjištěn 

průměrně 11,6 % hm. vzorku, z čehož vychází účinnost odstranění organických látek 

anaerobním procesem 82 %.  

 Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby bramborových 

lupínků při zatížení 2,57 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 88 dnů 

Podíl odpadních lupínků ve vstupní směsi s hovězí kejdou byl navýšen na 20 % hm., 

přičemž proces byl sledován následujících 60 dnů. Měrná hmotnost vstupní směsi byla 

průměrně 1028 kg.m
-3

, pH 4,2, celková sušina 23,3 % hm. Rozdíl obsahu organických 

látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 18,4 % hm., 

z čehož vychází účinnost odstranění organických látek 84 %. Průměrně v tomto 

sledovaném období kofermentace vzniklo 105 dmN
3
.d

-1
  bioplynu, což značí nárůst o 40 % 

oproti předchozímu období. Obsah CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 58 % obj. Bylo 

dosaženo měrné produkce bioplynu 0,68 mN
3
.kgVSp

-1
 a měrné produkce metanu 0,406 

mN
3
.kgVSp

-1
. Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 500 ppm. 

Období c)   Fermentace  20 % hm. odpadu z výroby bramborových lupínků ředěného 

80  % hm. vody na sušinu 17 % hm.;  zatížení 2,00 kgVS.m
-3

.d
-1 

a doba 

zdržení 86 dnů 

Při kofermentaci odpadních lupínků bylo dosaženo velmi vysoké intenzity produkce 

bioplynu/metanu, bylo tedy následně ověřeno, zda bude proces obdobně pokračovat i bez 

subdodávek hovězí kejdy. Byla vytvořena vstupní směs  20 % hm. bramborových lupínků   
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s 80 % hm. čisté vody (sušina 17 % hm). Hovězí kejda byla tedy zcela vynechána. Vstupní 

směs o pH 3,9 byla velmi dobře čerpatelná již po krátké 

době homogenizace (cca 10 minut). Jedná se o snadno připravitelnou vstupní směs pro 

mokrou digesci. Proces fermentace byl sledován následujících 60 dnů. Měrná hmotnost 

vstupní směsi byla průměrně 1029 kg.m
-3

. Zatížení fermentoru vzrostlo na 2,00 kgVS.m
-3

.d
-

1 
 a doba zdržení byla průměrně 86 dnů.  Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi 

a v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn 13,3 % hm., z čehož vychází míra 

odstranění organických látek 80 %. Průměrně se v tomto sledovaném období kofermentace 

ředěných bramborových lupínků vzniklo 116 dmN
3
.d

-1
 bioplynu. Obsah CH4 v bioplynu 

byl naměřen průměrně 59 % obj. Dosaženo  měrné produkce bioplynu 0,97 mN
3
.kgVSp

-1
 a 

měrné produkce metanu 0,586 mN
3
.kgVSp

-1
. Nabízela se tedy možnost ještě více zvýšit 

zatížení fermentoru. Na obrázku 26 je zaznamenán průběh procesu modelové 

kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby bramborových lupínků. 

Období d)   Fermentace 30 % hm. odpadu z výroby bramborových  lupínků ředěného 

70  % hm. vody na sušinu 25 %;  zatížení 2,709  kgVS.m
-3

.d
-1 

a
 
doba zdržení 

84 dnů 

Pro toto období kofermentace byla vytvořena vstupní směs 30 % hm. bramborových 

lupínků ředěných 70 % hm. vody na sušinu 25 %. Vstupní směs o pH 3,7 nebyla snadno 

čerpatelná do fermentoru, byla příliš viskózní, vhodná spíše pro „vysokosušinovou“ 

metodu digesce. Proces mokré digesce byl sledován 60 dnů. Měrná hmotnost vstupní směsi 

byla průměrně 1032 kg.m
-3

. Zatížení fermentoru vzrostlo na 2,709 kgVS.m
-3

.d
-1 

 a doba 

zdržení byla průměrně 84 dnů. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a 

v procesu vytvořeném digestátu byl zjištěn 16,9 % hm., z čehož vychází účinnost 

odstranění organických látek 80 %. Průměrně v tomto sledovaném období kofermentace 

ředěných bramborových lupínků produkováno 138 dmN
3
.d

-1
 bioplynu. Obsah CH4 v 

bioplynu byl naměřen průměrně 61 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 

 0,85  mN
3
.kgVSp

-1
 a měrné produkce metanu 0,535 mN

3
.kgVSp

-1
.  

Dílčí závěr: 

Bramborové lupínky jsou velmi vhodné pro kofermentaci. Modelové výsledky 

naznačují možnosti úspěšného zpracování i samostatně (bez průběžného dávkování kejdy). 

Na tomto místě bych chtěla poznamenat, že je zřejmě škoda, že jsem digesci i bez kejdy 

nesledovala u všech testovaných bioodpadů. Nicméně čas vyhrazený jednomu substrátu 

byl omezený, modelová aparatura byla využívána i pro jiné účely. Nejvyšší měrné 

produkce metanu ze sledovaných období digesce lupínků bylo dosaženo při fermentaci 

20  % hm. bramborových lupínků ředěných vodou na sušinu 17 % (0,586 mN
3
.kgVSp

-1
), 

následně při kofermentaci 30 % hm. lupínku byl fermentor evidentně přetěžován a nastal 

pokles produkce metanu o 11 %.  
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Obrázek 26: Kofermentace hovězí kejdy s odpadními bramborovými lupínky 

4.4.9   Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby instantních polévek 

Instantní polévky použité pro kofermentační zkoušku obsahovaly 93,8 % hm. 

celkové sušiny, 90,7% hm. organických látek v sušině, 35,9 % škrobu, 11,3 % tuku a 

2,73    % vlákniny. 

Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % odpadu z výroby instantních polévek 

při  zatížení 1,140 kgVS.m
-3

.d
-1 

a době zdržení 90 dnů 

V tomto kofermentačním období bylo průměrně produkováno 57 dmN
3
.d

-1
 bioplynu, 

respektive  34 dmN
3
.d

-1 
metanu. Produkce metanu vztažená na jednotku objemu reaktoru 

byla průměrně 0,565 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Produkce metanu vztažená na hmotnostní jednotku 

přivedených  organických látek vyšla průměrně 0,496 mN
3
.kgVSp

-1
. Rozdíl obsahu 

organických látek ve vstupní směsi a v digestátu byl v tomto období zjištěn průměrně 

6,1 % hm. vzorku, z čehož vychází účinnost odstranění organických látek anaerobním 

procesem 71 %.  

Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby instantních 

polévek při zatížení 2,212 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 83  dnů 

Podíl odpadních polévek vstupní směsi s hovězí kejdou byl navýšen na 20 % hm., 

přičemž proces byl sledován následujících 60 dnů. Měrná hmotnost vstupní směsi byla 

průměrně 1031 kg.m
-3

, pH 4,2, celková sušina 19 % hm. Měrné zatížení fermentoru 

vzrostlo na 2,212 kgVS.m
-3

.d
-1

, hydraulická doba zdržení 83 dnů. Rozdíl obsahu 

organických látek ve vstupní směsi a v procesu vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 

13,7 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických látek 76 %. Průměrně bylo v 
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tomto období kofermentace produkováno 98 dmN
3
.d

-1
  bioplynu, což představuje navýšení 

o 72 % oproti předchozímu období. Obsah CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 58 % 

obj.  Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,74 mN
3
.kgVSp

-1
 a měrné produkce metanu 

0,44 mN
3
.kgVSp

-1
. Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 500 ppm. Grafický průběh zkoušky 

je znázorněn na obrázku 27. 

 

Obrázek 27: Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby instantních polévek 

Období c) Fermentace 20 % hm. odpadu z výroby instantních polévek ředěných 

 80  % hm. vody na sušinu 13,1 % hm,  při zatížení 1,415 kgVS.m
-3

.d
-1 

a době 

zdržení 87 dnů 

Vzhledem k uvedeným výsledkům se odpadní polévky jevily, jako výborný materiál 

vhodný pro výrobu bioplynu. Modelová zkouška  byla proto v dalším období vedena při 

dávkování směsi obsahující 20 % hm. odpadních polévek a 80 % hm. čisté vody. 

Homogenizace vstupní směsi nečinila obtíže, pouze se části bioodpadu (kousky zeleniny) 

delší dobu zdržovaly u hladiny, než došlo k rozptýlení. Vstupní směs o pH 3,9 obsahovala 

přibližně 13,1 % hm. celkové sušiny a byla velmi dobře čerpatelná. Proces fermentace byl 

sledován po dobu 60 dnů. Měrná hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1041 kg.m
-3

. 

Zatížení fermentoru během období bylo 1,415 kgVS.m
-3

.d
-1 

 a doba zdržení byla průměrně 

87 dnů. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesu vytvořeném 

digestátu byl zjištěn 8,3 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických látek 70 %. 

Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace ředěných odpadních instantních 

polévek produkováno 77 dmN
3
.d

-1
 bioplynu. Obsah CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 

60 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,91 mN
3
.kgVSp

-1
 a měrné produkce 

metanu 0,564 mN
3
.kgVSp

-1
.  
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Dílči závěr: 

Provedená laboratorní modelová zkouška kontinuální anaerobní kofermentace směsi 

odpadu z výroby instantních polévek potvrdila vhodnost tohoto materiálu k výrobě 

bioplynu. Směs odpadních polévek mají při výše uvedeném poměru potenciál ke zvýšení 

produkce metanu než při fermentaci samostatné hovězí kejdy. Z pohledu produkce 

kvalitního výhřevného plynu lze firmě Opavia LU s.r.o Opava doporučit anaerobní 

zpracovávání výše hodnoceného materiálu. 

4.4.10  Kofermentace hovězí kejdy se suchým pečivem 

Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. suchého pečiva při zatížení 1,22 

kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 86 dnů 

Po přibližně čtrnáctidenním zapracování modelu na hovězí kejdu byla dávkována 

vstupní směs 90 % hm. hovězí kejdy a 10 %  hm.  odpadního suchého pečiva. Vstupní 

směs o průměrné sušině 11,5 % hm. a měrné hmotnosti 1020 kg.m
-3

 byla dávkována 60 

dnů. Při průměrném zatížení fermentoru organickými látkami 1,22 kgVS.m
-3

.d
-1

 a průměrné 

době zdržení 60 dnů bylo produkováno 55 dmN
3
.d

-1
 bioplynu, respektive 33 dmN

3
.d

-1 

metanu. Intenzita metanu vztažená na jednotku objemu reaktoru byla průměrně 

0,544  mN
3
.m

-3
.d

-1
. Produkce metanu vztažená na hmotnostní jednotku přivedených 

 organických látek vyšla průměrně 0,445 mN
3
.kgVSp

-1
. Rozdíl obsahu organických látek ve 

vstupní směsi a v digestátu byl v tomto období zjištěn průměrně 8,6 % hm., z čehož 

vychází účinnost odstranění organických látek anaerobním procesem 72 %.  Grafický 

průběh zkoušky je znázorněn na obr. 28. 

Období b)  Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. suchého pečiva při  zatížení 1,70 

kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 90 dnů. 

Po navýšení podílu  suchého pečiva z 10 % hm. na 20 % hm. byl proces 

kofermentace sledován po dobu 60 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 

1021 kg.m
-3

, pH  vstupní směsi 4,0 a celková sušina 15,7 % hm. Při měrném zatížení 

fermentoru 1,70 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 90 dnů bylo produkováno 84 dmN
3
.d

-1
 

bioplynu, respektive  51 dmN
3
.d

-1 
metanu. Produkce metanu vztažená na jednotku objemu 

reaktoru byla průměrně 0,83 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Intenzita produkce metanu vztažená na 

hmotnostní jednotku přivedených  organických látek vyšla průměrně 0,498 mN
3
.kgVSp

-1
. 

Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu byl 

zjištěn přibližně 11,7 % hm., z čehož vychází účinnost odstranění organických látek 80 %. 

Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 500 ppm. 
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Obrázek 28: Kofermentace hovězí kejdy s odpadním suchým pečivem 

4.4.11 Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby ochucovadel typu „MAGGI“ 

Odpad je charakteristický nízkým obsahem lipidů 8,27 %, škrobu 0,20 % a vlákniny. 

Běžně obsahuje několik procent aktivního uhlí. Nelze proto předpokládat vysokou 

produkci bioplynu/metanu, ať již se jedná o odpad z 2. nebo 3. čištění. Použit byl odpad 

z 3. čištění.  

 Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % odpadu z výroby ochucovadel při zatížení 

0,893 kgVS.m
-3

.d
-1 

a době zdržení 86 dnů 

Vstupní směs o průměrné sušině 9,1 % hm. a měrné hmotnosti 1018 kg.m
-3

 byla 

dávkována 60 dnů. Při průměrném zatížení fermentoru 

organickými látkami  0,893  kgVS.m
-3

.d
-1

 a průměrné době zdržení 86 dnů bylo 

produkováno 23 dmN
3
.d

-1
 bioplynu, respektive  14 dmN

3
.d

-1 
metanu. Intenzita produkce 

metanu vztažená na jednotku objemu reaktoru byla průměrně 0,231 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Produkce 

metanu vztažená na hmotnostní jednotku přivedených  organických látek vyšla průměrně 

0,259 mN
3
.kgVSp

-1
. Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v digestátu byl v 

tomto období zjištěn průměrně 5,4  % hm. vzorku, z čehož vychází účinnost odstranění 

organických látek anaerobním procesem 71 %. Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 700 

ppm.  
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Období b)  Kofermentace hovězí kejdy s 20 % odpadu z výroby odpadních ochucovadel – 

3. čištění při zatížení 1,354 kgVS.m
-3

.d
-1 

a době zdržení 85 dnů 

Během tohoto kofermentačního období došlo k mírnému navýšení produkce 

bioplynu na 27 dmN
3
.d

-1 
respektive na  16 dmN

3
.d

-1 
metanu. Grafický průběh zkoušky je 

znázorněn na obrázku 29. 

 

Obrázek 29: Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby ochucovadel typu „MAGGI“ 

Dílčí závěr: 

 Z uvedených poznatků vyplývá, že provedená laboratorní modelová zkouška 

kontinuální anaerobní kofermentace směsi odpadu z výroby ochucovadel z 3. čištění 

nepotvrdila vhodnost tohoto materiálu k výrobě bioplynu. Příčinou je vysoký obsah 

huminových látek. Intenzita produkce metanu 0,231 mN
3
.m

-3
.d

-1
  byla dokonce nižší než při 

fermentaci samotné hovězí kejdy. Odpad měl navíc i konzistenci neumožňující snadnou 

homogenizaci s hovězí kejdou. Odpad z výroby ochucovadel typu Maggi tedy pro 

intenzivní výrobu bioplynu mezofilní kofermentaci s hovězí kejdou nedoporučuji. Tento 

odpad by mohl být fermentován např. s odpadem z výroby bramborových lupínků, suchým 

pečivem či odpadními polévkami, které poskytují vysoké výtěžnosti metanu. 

4.4.12 Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby kávové směsi typu “3in1“ 

         Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby kávové směsi 

typu (3in1), při zatížení 1,48 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 89 dnů 
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Vstupní směs o průměrné sušině 14,2 % hm. a měrné hmotnosti 1031 kg.m
-3

 byla 

dávkována po dobu 60 dnů. Při průměrném zatížení fermentoru organickými látkami 

1,48  kgVS.m
-3

.d
-1

 a průměrné době zdržení 89 dnů bylo produkováno 63 dmN
3
.d

-1
 

bioplynu, respektive  39 dmN
3
.d

-1 
metanu. Intenzita produkce metanu vztažená na jednotku 

objemu reaktoru byla průměrně 0,660 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Produkce metanu vztažená na 

hmotnostní jednotku přivedených  organických látek vyšla průměrně 0,445 mN
3
.kgVSp

-1
. 

Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v digestátu byl v tomto období zjištěn 

průměrně 10,6  % hm. vzorku, z čehož vychází účinnost odstranění organických látek 

anaerobním procesem 82 %. Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 200 ppm. Grafický 

průběh zkoušky je znázorněn na obrázku 30. 

Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby kávové směsi 

(3in1),  při  zatížení 2,77 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 85 dnů 

V období b došlo k nárůstu produkce bioplynu na hodnotu 98 dmN
3
.d

-1
, respektive 

 39 dmN
3
.d

-1 
metanu. Produkce metanu vztažená na hmotnostní jednotku přivedených 

 organických látek vyšla průměrně 0,404 mN
3
.kgVSp

-1
. Oproti předchozímu období došlo 

ke snížení produkce metanu a to z důvodu přetížení fermentoru organickými látkami. 

Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v digestátu byl v tomto období zjištěn 

průměrně 10,6 % hm. vzorku, z čehož vychází účinnost odstranění organických látek 

anaerobním procesem 82 %. Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 300 ppm. 

 

Obrázek 30: Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby kávy 3in1 

Dílčí závěr: 

Provedená laboratorní modelová zkouška semikontinuální anaerobní kofermentace 

směsi odpadu z výroby kávy typu 3in1 potvrdila vhodnost tohoto materiálu k výrobě 

bioplynu. Tento odpad má při výše uvedeném poměru vyšší potenciál ke zvýšení produkce 
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metanu než při fermentaci samostatné hovězí kejdy. Z pohledu produkce kvalitního 

výhřevného plynu lze firmě Nestlé, závod Swinx Holešov doporučit anaerobní 

zpracovávání tohoto bioodpadu.  

4.4.13 Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby porcované kávy  

Vzorek odpadu z výroby porcované kávy obsahoval 95,1 % hm. celkové sušiny, 94,4 

% hm. organických látek v sušině, 15 % lipidů, 16 % vlákniny a zanedbatelný podíl škrobu 

0,6 %. Vysoký podíl vlákniny byl dán přítomností papírových sáčků. Poměr TC:TN byl 

20,7. 

       Období a) Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby porcované kávy 

při  zatížení 1,39 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 89 dnů 

Vstupní směs o průměrné sušině 13,6 % hm. a měrné hmotnosti 1032 kg.m
-3

 byla 

dávkována po dobu 60 dnů. Při průměrném zatížení fermentoru organickými látkami 

1,39  kgVS.m
-3

.d
-1

a průměrné době zdržení 89 dnů bylo produkováno 53 dmN
3
.d

-1
 bioplynu, 

respektive 33 dmN
3
.d

-1 
metanu. Intenzita produkce metanu vztažená na jednotku objemu 

reaktoru byla průměrně 0,358 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Produkce metanu vztažená na hmotnostní 

jednotku přivedených  organických látek průměrně 0,390 mN
3
.kgVSp

-1
. Rozdíl obsahu 

organických látek ve vstupní směsi a v digestátu byl v tomto období zjištěn průměrně 

 9,8   % hm. vzorku, z čehož vychází míra odstranění organických látek anaerobním 

procesem 81 %.  

Období b) Kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. odpadu z výroby porcované kávy 

při  zatížení 2,61 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 85 dnů 

Při dvaceti procentním podílu bioodpadu ve vstupní směsi byl proces kofermentace 

sledován rovněž 60 dnů. Oproti předchozímu období (a) došlo k významnému navýšení 

denní produkce bioplynu (na 77 dmN
3
.d

-1
). Zároveň ovšem došlo k cca 20 % nímu poklesu 

měrné produkce metanu (na hodnotu 0,310 mN
3
.kgVSp

-1
). Modelový fermentor byl 

evidentně přetěžován, respektive po dobu zkoušky nedošlo k adekvátnímu nárůstu počtu 

metanogenních mikroorganismů. Obsah sulfanu v bioplynu nepřesáhl 200 ppm. Průběh 

obou období je graficky znázorněn na obrázku 31. 

Dílčí závěr: 

Laboratorní modelová zkouška kontinuální anaerobní kofermentace odpadu z výroby 

porcované kávy potvrdila vhodnost tohoto materiálu k výrobě bioplynu. Odpad z výroby 

kávy má přinejmenším při 10 %ním podílu ve vstupní směsi s hovězí kejdou značný 

bioplynový potenciál. Měrná produkce bioplynu činí 0,63 mN
3
.kgVSp

-1
, respektive měrné 

produkce metanu z organické sušiny činí 0,39. Z pohledu produkce kvalitního výhřevného 

plynu lze firmě Nestlé, závod Swinx Holešov opět doporučit anaerobní zpracovávání 

tohoto materiálu.  Porovnáme-li odpad z výroby porcované kávy s odpadem z výroby kávy 
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3v1 tak odpad z výroby kávy 3in1 je lepší z důvodu vysokého obsahu sacharidů a  

podstatně nižšího obsahu vlákniny.  

 

Obrázek 31: Kofermentace hovězí kejdy s odpadem z výroby porcované kávy 

4.4.14   Kofermentace hovězí kejdy s biskvitovou moučkou EKPO  

Biskvitová moučka EKPO standardní (krmná), použitá pro kofermentační zkoušku 

obsahovala 95,3 % hm. celkové sušiny, 94,0 % hm. organických látek v sušině a měla 

CHSKCr orientačně 1500000 mg.dm
-3

. Poměr prvků uhlík a dusík 28,2 : 1. 

Období a)  Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO, při zatížení  

                 1,31 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 87 dnů 

Proces kofermentace 10 % hm. biskvitové moučky s 90 % hm. hovězí kejdy byl 

sledován po dobu 42 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1031 kg.m
-3

, 

pH 4,9, celková sušina 12,6 % hm., CHSKCr 167000 mg.dm
-3

, poměr C:N směsi průměrně 

12,3:1 při měrném zatížení fermentoru 1,31 kgVS.m
-3

.d
-1

 a teoretické hydraulické době 

zdržení 87 dnů; byl zjištěn rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem 

vytvořeném digestátu přibližně 7,9 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických 

látek cca 72 %. Průměrně bylo v tomto sledovaném období kofermentace produkováno 

53 dmN
3
.d

-1 
bioplynu. Obsah CH4 byl naměřen průměrně 58 % obj. Průměrně bylo 

dosaženo měrné produkce bioplynu 0,67 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu 

0,40 mN
3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu vzhledem k jednotkovému objemu reakčního 

prostoru naměřena 0,523 mN
3
.m

-3
.d

-1
. 
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Období b)  Kofermentace hovězí kejdy s 20 % biskvitové moučky EKPO, při zatížení  

                 2,17 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 95 dnů 

Podíl biskvitové moučky ve vstupní směsi s hovězí kejdou byl navýšen na 20 % hm., 

přičemž proces byl sledován následujících 84 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi byla 

průměrně 1057 kg.m
-3

, pH 4,3, celková sušina 21,6 % hm., CHSKCr 205000 mg.dm
-3

. 

Měrné zatížení fermentoru vzrostlo na 2,17 kgVS.m
-3

.d
-1

, hydraulická doba zdržení 95 dnů. 

Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesu vytvořeném digestátu byl 

zjištěn přibližně 15 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických látek cca    77  %. 

Průměrně v tomto sledovaném období kofermentace bylo produkováno 77 dmN
3
.d

-1 
 

bioplynu. Obsah CH4 v bioplynu naměřen průměrně 57 % obj. Bylo dosaženo měrné 

produkce bioplynu 0,59 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu 0,35 mN

3
.kgVSp

-1
. Denní 

produkce metanu, vyjádřená vzhledem k jednotkového objemu reakčního prostoru byla 

naměřena průměrně 0,750 mN
3
.m

-3
.d

-1
.  Vzhledem k tomu, že se biskvitová moučka může 

(zejména v podobě nezkrmitelných zbytků) stát bioplynovým substrátem a může zaujmout 

provozovatele stanice svou měrnou produkcí metanu, byl kofermentační test proveden i při 

vyšším než 20 %ním podílu EKPO ve vstupní směsi. 

Období c) Kofermentace hovězí kejdy s 30 % biskvitové moučky EKPO, při zatížení  

                 3,12 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 83 dnů 

Podíl biskvitové moučky ve vstupní směsi s hovězí kejdou byl tedy navýšen na 30 % 

hm., přičemž proces byl sledován následujících 72 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi 

byla průměrně 1060 kg.m
-3

 (přičemž tato vstupní směs byla již obtížněji čerpatelná), pH 

4,6, celková sušina 26,5 % hm., CHSKCr 300000 mg.dm
-3

. Měrné zatížení fermentoru 

vzrostlo na 3,12 kgVS.m
-3

.d
-1

, hydraulická doba zdržení průměrně 83 dnů. Rozdíl obsahu 

organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn 

přibližně 18,5 % hm., z čehož vychází míra odstranění organických látek cca 76 %. 

Průměrně v tomto sledovaném období kofermentace moučky bylo produkováno 

121 dmN
3
.d

-1 
bioplynu. Obsah CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 59 % obj. Bylo 

dosaženo měrné produkce bioplynu 0,65 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu 

0,39 mN
3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního 

prostoru byla naměřena 1,216 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Digestát v tomto období již měl značnou 

viskozitu. 

Období d) Kofermentace hovězí kejdy s 40 % biskvitové moučky EKPO, při zatížení  

        4,38 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 87 dnů 

Podíl biskvitové moučky ve vstupní směsi s hovězí kejdou byl dále navýšen na 40 % 

hm., přičemž proces byl sledován následujících 75 dnů. Objemová hmotnost vstupní směsi 

byla průměrně 1106 kg.m
-3

, přičemž tuto vstupní směs je možno již označit za vhodnou 

spíše pro suchou či polosuchou fermentaci, neboť její čerpání by v praxi bylo obtížné. 

Nutné by bylo ředění recirkulovaným digestátem.  
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Parametry směsi: pH 4,3, celková sušina 36,4 % hm., CHSKCr 380000 až 

420000 mg.dm
-3

. Měrné zatížení fermentoru vzrostlo na 4,380 kgVS.m
-3

.d
-1

, hydraulická 

doba zdržení byla průměrně 87 dnů.  Rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a 

v procesem vytvořeném digestátu byl zjištěn přibližně 27 % hm., z čehož vychází míra 

odstranění organických látek stále značně vysokých 79 %. Průměrně bylo v tomto období 

kofermentace moučky produkováno 171 dmN
3
.d

-1 
bioplynu. Obsah CH4 v bioplynu byl 

naměřen průměrně 57 % obj. Dosaženo měrné produkce bioplynu 0,65 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné 

produkce metanu 0,39 mN
3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového 

objemu reakčního prostoru byla naměřena 1,690 mN
3
.m

-3
.d

-1
., což je hodnota běžná spíše 

při kofermentaci tukových odpadů typu rostlinný olej. Digestát v tomto období měl 

značnou viskozitu a obsah sušiny pozvolna narostl na hodnotu téměř 8 % hm. Díky 

výborným výsledkům byla provedena fermentace EKPO bez přítomnosti kejdy. 

Období e) Fermentace biskvitové moučky EKPO ředěné vodou na celkovou sušinu 

18 %, při zatížení 1,96 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 90 dnů 

Pro toto období kofermentace byla vytvořena vstupní směs 20 % hm. biskvitové 

moučky EKPO s 80 % hm. čisté vody. Hovězí kejda tedy byla zcela vynechána. Vstupní 

směs o pH 4,3 obsahovala přibližně 17,7 % hm. celkové sušiny a byla velmi dobře 

čerpatelná. Objemová hmotnost vstupní směsi průměrně 1050 kg.m
-3

 a  CHSKCr přibližně 

280000 mg.dm
-3

. Proces fermentace byl sledován 36 dnů. Zatížení fermentoru pokleslo na 

průměrně 1,96 kgVS.m
-3

.d
-1

, hydraulická doba zdržení byla průměrně 90 dnů. Z rozdílu 

obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném digestátu vychází 

míra odstranění organických látek 65 %. Průměrně bylo v tomto období kofermentace 

ředěné biskvitové moučky EKPO produkováno 104 dmN
3
.d

-1
 bioplynu. Obsah CH4 

v bioplynu byl naměřen průměrně 59 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 

0,88 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu 0,54 mN

3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu 

vzhledem k jednotkového objemu reakčního prostoru (intenzita produkce metanu) byla 

naměřena 1,05 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Digestát v tomto období měl mnohem nižší viskozitu než 

v předchozím období d. 

Období f)  Fermentace biskvitové moučky EKPO ředěné vodou na celkovou sušinu 

18 %, při zatížení 5,33 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 33 dnů 

V závěrečném období modelové zkoušky byla vstupní směs 20 % hm. krmné 

biskvitové moučky EKPO s 80 % hm. čisté vody dávkována na vyšší zatížení fermentoru 

(průměrně 5,642 kgVS.m
-3

.d
-1

) a nižší hydraulickou dobu zdržení (33 dnů). 

Z rozdílu obsahu organických látek ve vstupní směsi a v procesem vytvořeném 

digestátu vychází míra odstranění organických látek 77 %. Průměrně bylo v tomto období 

fermentace ředěné biskvitové moučky EKPO produkováno 214 dmN
3
.d

-1 
 bioplynu. Obsah 

CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 60 % obj. Obsah sušiny digestátu se v tomto období 

snížil na 5 % hm. Dosaženo měrné produkce bioplynu 0,63 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce 
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metanu 0,39 mN
3
.kgVSp

-1
, což jsou hodnoty značně nižší než v předchozím období, je tedy 

zřejmé, že fermentor byl již dosti přetěžován, acidifikace převládala nad metanogenezí a 

při několikaměsíčním procesu by zřejmě mohlo dojít k postupnému okyselování digestátu 

a ke kolapsu. Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního 

prostoru (intenzita produkce metanu) byla naměřena 2,211 mN
3
.m

-3
.d

-1
. 

 
         Obrázek 32: Kofermentace hovězí kejdy s biskvitovou moučkou EKPO 

Dílčí závěr: 

Biskvitová moučka je velmi hodnotným krmivem, což naznačuje, že by měla být 

také cenným kosubstrátem pro bioplynové stanice, přičemž by do procesu neměly 

vstupovat například rizikové prvky. Provedená modelová zkouška a analýza vzorků 

digestátů tyto předpoklady potvrdila. 

Modelové výsledky prokazují, že materiál EKPO je vhodným pro kofermentační 

výrobu bioplynu. Vlastnosti modelového digestátu (diskutovány v samostatné stati 7) 

naznačují, že moučka EKPO nevnáší do procesu žádné ze sledovaných rizikových složek. 

Výsledky laboratorní modelové zkoušky byly ověřovány na poloprovozním fermentoru 

PPM, viz stať 5. 
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4.4.15  Kofermentace bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB 

a)  Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO-EB, při 

zatížení 1,346 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 89  dnů 

Vstupní směs o pH 4,7 obsahovala přibližně 13,2 % hm. celkové sušiny a byla velmi 

dobře čerpatelná. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1004 kg.m-3. Poměr 

C:N byl průměrně 14,6:1. Z rozdílu obsahu organických látek ve vstupní směsi a 

v procesem vytvořeném digestátu vychází účinnost odstranění organických látek značně 

vysoká (82 %). Průměrně bylo v tomto období fermentace vodou ředěné bioplynové 

biskvitové moučky EKPO-EB produkováno 83 dmN
3
.d

-1
 bioplynu. 

 Obsah CH4 v bioplynu byl naměřen průměrně 60 % obj. Bylo dosaženo velmi 

vysoké měrné produkce bioplynu 1,03 mN
3
.kgVSp

-1
 a měrné produkce metanu 

0,633 mN
3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu reakčního 

prostoru (intenzita produkce metanu) byla naměřena 0,851 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Tyto výsledky 

prokazují, že materiál EKPO-EB je vhodným pro kofermentační výrobu bioplynu. 

Grafický průběh zkoušky je zaznamenán na obrázku 33. 

Zkouška kofermentace 20 % hm. EKPO-EB s hovězí kejdou nebyla bohužel 

provedena, neboť výrobce díky delší poruše výrobní linky nebyl schopen dodat vzorek 

shodného složení. 

 

Obrázek 33: Kofermentace hovězí kejdy s bioplynovou biskvitovou moučky     EKPO-EB 
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Dílčí závěr: 

Při kofermentaci 10 % hm. EKPO-EB s hovězí kejdou při době zdržení 90 dnů a 

měrné produkci metanu 0,633 mN
3
.kgVSp

-1
 se ukázalo, že ve zvýšené míře přítomný 

odpadní škrob a lipidy způsobovaly rychlý pokles pH ve fermentoru. Tyto výsledky 

prokazují, že materiál EKPO-EB je vhodným pro kofermentační výrobu bioplynu. 

Vzhledem k tomu, že firmy vyrábějící biskvitové moučky zpracovávají širokou 

paletu potravinářských bioodpadů, je reálné uvažovat také o výrobě biskvitové moučky 

mající například zvýšenou pufrovací kapacitu, zvýšený obsah fosforu či jiných 

mikroelementů, nebo jinak upravené vlastnosti pro konkrétní podmínky fermentoru. 

Biskvitová moučka EKPO-EB je principielně vhodným materiálem pro dodávky 

snadno přístupných (rychle hydrolyzovatelných a acidifikovatelných) organických látek 

mikroorganismům v období počátečního zapracování anaerobních fermentorů. Po doplnění 

mikronutrienty se materiál hodí pro výrobu “startérů“ bioplynových fermentorů.   

 

4.5  Souhrnné vyhodnocení výsledků laboratorních modelových zkoušek 

kofermentace 10 % hm. bioodpadu s hovězí kejdou; diskuze 

Z 14-ti testovaných bioodpadů (vyjma odpadu z výroby ochucovadel typu MAGGI), 

které se ukázaly jako nevhodné pro anaerobní kofermentaci s hovězí kejdou díky 

vysokému obsahu huminových látek se u 13-ti testovaných bioodpadů potvrdila vhodnost 

anaerobní kofermentace s hovězí kejdou.   

Směsi 90 % hm. hovězí kejdy s 10 % hm. bioodpadu mají obsah celkové sušiny 

v rozmezí od 7 do 16 % hm. V sušině je vždy nejméně 80 % hm. organických látek. 

Všechny testované bioodpady obsahovaly minimální obsah popelovin. Nejvyšší ztrátu 

žíháním 99,9 % měl odpadní škrob z výroby želé, ale nejvyšší obsah organického uhlíku 

(53,7 %) vykazovaly odpadní náplně DELI a odpad z výroby porcované kávy. Odpad 

z výroby porcované kávy obsahoval 15 % lipidů, ale zároveň 16 % vlákniny zejména 

z papírových sáčků na úkor obsahu škrobu. Obsahem dusíku, fosforu a dalších nutrientů se 

odpady ani modelové směsi nelišily.   

Z výpočtu poměru uhlíku k dusíku je zřejmé, že ani jedna ze 14 testovaných 

modelových 10 %ních směsí nemá prvkové složení vhodné pro nejefektivnější průběh 

anaerobního procesu. U všech 10 %ních modelových směsí je fosfor obsažen do 

maximálně 0,5 % hm. sušiny, což by měl být obsah dostatečný. Obsah amoniakálního 

dusíku nepřesahuje 1 % hm. sušiny, to je rovněž v pořádku. 10 %ní vstupní směsi obsahují 

běžně 0,7 až 32 % hm. lipidů, z nichž vzniká nejvyšší podíl metanu. Z pohledu snadno 

anaerobně rozložitelného škrobu nejvyšší obsah mají vstupní směsi s bioodpady z výroby 

cukrovinek, želé (až 56 % hm. sušiny tvoří škrob), s biskvitovou moučkou. Nejvyšší obsah 
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anaerobně převážně nevyužitelné vlákniny odpovídá vstupní směsi porcované  kávy 

 (vypočteno 17 % hm. sušiny). 

Data je možno snadno porovnávat pomocí tabulek uvedených v Příloze D disertační 

práce. Níže jsou diskutovány především intenzita produkce metanu (Mr), měrná produkce 

metanu (MVSp) a měrná produkce metanu z kosubstátu (CMVsp). 

Intenzita produkce metanu 

Zvyšující se produkce bioplynu po dávkování vstupní směsi byly pozorovány 

v pondělí po dvoudenní pauze, přičemž maximální produkce plynu byly získány od středy 

do pátku až soboty, kdy po nedělním „hladovění“ mikrobiální konsorcium dosáhlo své 

maximální činnosti. 

V průběhu modelových kofermentačních zkoušek řady vstupních směsí hovězí kejdy 

s 10 %ním podílem kosubstrátu byly naměřeny značné rozdílné produkce bioplynu 

respektive metanu. Tato skutečnost je dána nejen rozdílným obsahem organických látek, 

jejich složením (např. obsahem lipidů, sacharidů) a reálnou anaerobní rozložitelností, ale 

částečně také tím, že se nepodařilo u všech modelových zkoušek (které byly uskutečněny 

v průběhu 5 let) dodržet shodnou dobu zdržení substrátu v modelu. Důvodem bylo zejména 

vynechání dávek vstupní směsi ve dnech volna. Průměrná hodnota teoretické hydraulické 

doby zdržení se pohybovala v rozpětí 85-94 dnů. Dosažené výsledky však mají dle mého 

názoru dostatečnou vypovídací schopnost. Zatížení modelového fermentoru organickými 

látkami se vlivem rozdílného obsahu organických látek v jednotlivých modelových 

směsích lišilo v rozmezí 0,9 - 1,7 kgVS .m
-3

.d
-1

. 

 Při 10 % hm. kosubstrátu ve směsi s hovězí kejdou (obrázek 34) byla naměřena 

nejvyšší hodnota průměrné intenzity produkce metanu (denní produkce metanu vyjádřené 

vzhledem k činnému objemu fermentoru) u procesu kofermentace s 

bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB. Intenzita produkce metanu byla 

(0,851 mN
3
.m

-3
.d

-1
)
 
při zatížení fermentoru organickými látkami 1,346 kgVS.m

-3
.d

-1
 a době 

zdržení 89 dnů. Druhá nejvyšší intenzita produkce metanu (0,749 mN
3
.m

-3
.d

-1
) byla 

naměřena při kofermentaci hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby bramborových 

lupínků. Vysoký obsah lipidů (12,4 %) v celkové sušině a vysoký obsah škrobu (49 %) 

jsou příčinou tohoto výsledku. Naopak nejnižší intenzity produkce metanu  (0,275 mN
3
.m

-

3
.d

-1
) bylo dosaženo při kofermentaci 10 % hm. odpadních ochucovadel typu MAGGI). 

Jedná se o materiál s vysokým podílem huminových látek a balastu.   
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Obrázek 34: Intenzita produkce metanu při modelové kofermentaci hovězí kejdy s 10 % hm. 

kosubstrátu 

 

Měrná produkce metanu 

Pro získání informací o měrné produkci metanu z daného substrátu je účelné provést 

elementární a technickou analýzu tohoto substrátu a vypočíst teoretickou produkci metanu. 

Míru reálného dosažení této teoretické produkce metanu je pak potřeba ověřit 

diskontinuálními kultivačními testy úplné anaerobní rozložitelnosti, které jsou většinou 

vedeny s využitím přípravků obsahujících mikronutrienty a za použití čistírenského 

aktivovaného kalu jako inokula. Po odečtení produkce bioplynu/metanu z inokula 

testovaného za shodných podmínek endogenní produkce je možno určit měrnou produkci 

metanu z testovaného substrátu.  

Při mnou prováděných modelových kofermentačních zkoušek bylo možno od měrné 

produkce metanu  kofermentační směsi odečíst dlouhodobý průměr (600 dnů testu) měrné 

produkce metanu hovězí kejdy. Tímto postupem však jistě došlo k chybě, neboť každá 

z modelových zkoušek probíhala při poněkud odlišné době zdržení a zatížení fermentoru. 

Substrátové měrné produkce metanu uvedené na obrázku 35 je proto nutno brát jako 

orientační. Z toho důvodu uvádím pouze měrné produkce metanu odpovídající testovaným 

modelovým směsím. 
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Z pohledu maximalizace měrné produkce metanu na bioplynové stanici se jako 

účelné jeví anaerobní zpracovávání bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB 

(obrázek  35), jejíž složení bylo již při výrobě podřízeno výtěžku metanu. Při 10 % hm. 

této moučky ve směsi s hovězí kejdou byla naměřena nejvyšší měrná produkce metanu 

(průměrná produkce metanu z 1 kg do anaerobního procesu přivedených organických 

látek)  0,630 mN
3
.kgVSp

-1
. Tato hodnota odpovídá 10 % hm. odpadu ve vstupní směsi, kdy 

celková sušina směsi byla z 63 % hm. tvořena sušinou bioplynové biskvitové moučky 

EKPO-EB a z 27 % hm. sušinou hovězí kejdy.  Druhá nejvyšší měrná produkce metanu 

(0,546 mN
3
.kgVSp

-1
) odpovídá vstupní směsi hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního těsta 

směsného. Naopak  nejnižší měrné produkce metanu byly naměřeny pro směs hovězí kejdy 

s 10 % hm. odpadních ochucovadel typu MAGGI (0,294 mN
3
.kgVSp

-1
). Tato data byla 

diskutována např. také v příspěvcích publikovaných v roce 2010, 2011 v recenzovaném 

elektronickém časopisu Waste Forum. 

 Z pohledu substrátové měrné produkce metanu (CMVSp) se jako nejhodnotnější 

ukázala bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB (obrázek 36). Měrná produkce metanu 

byla 0,79  mN
3
.kgVSp

-1
. Nižší produkce metanu 0,67 mN

3
.kgVSp

-1 
byla vypočtena u 

kosubstrátu odpadního těsta. Nejnižší substrátová produkce metanu je u odpadních 

ochucovadel typu MAGGI (0,16 mN
3
.kgVSp

-1
), což se dalo předpokládat vzhledem k povaze 

bioodpadu s vysokým obsahem huminových látek a balastu. 

 

 

   Obrázek 35: Měrná produkce metanu při modelové kofermentaci 10 %ních vstupních směsí  
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Obrázek 36: Měrná produkce metanu z kosubstrátu 

4.6 Souhrnné vyhodnocení výsledků laboratorních modelových zkoušek 

kofermentace 20 % hm. bioodpadu s hovězí kejdou; diskuze 

Tato stať uvádí experimentální výsledky modelové laboratorní digesce hovězí kejdy 

s přídavkem 20 % hm. bioodpadů. Na základě zkušeností získaných při modelové 

kofermentaci hovězí kejdy s 10 % hm. bioodpadu bylo ve většině případů přistoupeno 

k navýšení podílu kosubstrátu na 20 % hm. Modelová kofermentační zkouška 20 % hm. 

bioodpadu neproběhla u sladového prachu a to z důvodu špatné čerpatelnosti vstupní směsi 

do fermentoru a u bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB z důvodu nedostatečné 

zásoby reprezentativního vzorku. 

Směsi 80 % hm. hovězí kejdy s 20 % hm. bioodpadu mají obsah celkové sušiny 

v rozmezí od  14 % hm. (odpadní ochucovadla) do 24 % hm. (odpad z výroby kávy 3in1). 

V sušině je vždy nejméně 79 % hm. organických látek. Z výpočtu poměru uhlíku k dusíku 

je zřejmé, že pouhá 1/5 ze zkoumaných modelových směsí má prvkové složení vhodné pro 

nejefektivnější průběh anaerobního procesu (poměr C:N přibližně 25:1). Obsah 

amoniakálního dusíku dle výpočtů se pohyboval v rozmezí 0,5 – 1,6 % hm. sušiny. 

U všech 20 % vstupních směsí byl obsah fosforu méně než 1 % hm. sušiny, což je obsah 

dostatečný. Nejvyšší obsah lipidů byl zaznamenán u 20 %ní směsi odpadních náplní DELI 

(25,51 % hm.) a směsi odpadu z výroby bramborových lupínků (23,47 % hm.), z nichž 

vzniká nejvyšší obsah metanu.  
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Z pohledu snadno anaerobně rozložitelného škrobu nejvyšší obsah nad 50 % hm. 

vykazoval odpadní škrob z výroby želé (71,31 % hm.) a odpadní oplatková hmota směsná 

(54,34 % hm.). Naopak nejnižší obsah škrobu byl u odpadu z výroby porcované kávy 

(0,60 % hm.). Nejvyšší obsah anaerobně využitelné vlákniny (vypočteno 15,53 % hm.) 

odpovídá vstupní směsi s odpadem z výroby porcované kávy. Obsah vlákniny byl dán 

přítomností papírových sáčků. Data o obsahu sacharidů a proteinů se bohužel nepodařilo 

laboratorně naměřit, proto nejsou u vstupních směsí tyto parametry vypočteny a 

diskutovány. Všechny 20 % hm. vstupní směsi byly velmi dobře čerpatelné do modelových 

fermentorů a po ukončení procesu a rozebrání modelových fermentoru se ani u jedné z 

kofermentačních zkoušek neobjevila u hladiny krusta významnějších rozměrů. 

Z pohledu intenzity produkce metanu (denní produkce metanu vyjádřené vzhledem 

k činnému objemu fermentoru) při 20 % hm. bioodpadů ve směsi s hovězí kejdou byla 

naměřena (1,119 mN
3
.m

-3
.d

-1
 ) u odpadu z výroby kávy typu 3in1 při zatížení    

2,77 kgVS .m
-3

.d
-1

 a době zdržení 85 dnů. Intenzita byla o 60 % vyšší oproti předchozímu 

období. Naopak nejnižší intenzita produkce metanu byla naměřena pro směs hovězí kejdy 

s 20 % hm. odpadních ochucovadel typu MAGGI (obrázek 37). 

 
Obrázek 37: Intenzita produkce metanu při modelové kofermentaci hovězí kejdy s 20 % hm. 

kosubstrátu  

Z pohledu měrné produkce metanu (MVSp) se jako nejvýhodnější ukázala vstupní 

směs s 20 % hm. odpadního suchého pečiva (0,498 mN
3
.kgVSp

-1
) se zatížením  

1,70  kgVS .m
-3

.d
-1

 a době zdržení 90 dnů. Nárůst produkce oproti předchozímu období byl 

o 12 %. Druhá nejvyšší naměřená měrná produkce metanu (0,483 mN
3
.kgVSp

-1
) odpovídá 

vstupní směsi hovězí kejdy s 20 % hm. odpadního těsta směsného. Tato produkce je nižší o 
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12 % než produkce naměřená při 10 % hm. těsta ve vstupní směsi, modelový fermentor byl 

tedy při 20 % těsta přetěžován, metanový potenciál těsta nebyl využit. Obdobná situace 

byla i u ostatních  20 % směsí. 

Z pohledu substrátové měrné produkce (CMVSp) se jako nejhodnotnější ukázalo 

odpadní suché pečivo. Měrná produkce metanu byla 0,54 mN
3
.kgVSp

-1
. Téměř nezměněná 

substrátová měrná produkce metanu (0,42 mN
3
.kgVSp

-1
) vyšla u odpadního škrobu, 

bramborových lupínků, odpadu z výroby kávy 3in1 a u čokoládového zlomu. Nejnižší 

CMVSp opět odpovídá odpadu z výroby ochucovadel typu MAGGI. 

 

 
Obrázek 38: Měrná produkce metanu při modelové kofermentaci 20%ních vstupních směsí  
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Obrázek 39: Měrná produkce metanu z kosubstrátu
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5   POLOPROVOZNÍ OVĚŘENÍ LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ 

BISKVITOVÉ MOUČKY EKPO  

Účelem měřeného poloprovozního experimentu byla zejména zevrubná identifikace 

procesu a posouzení anaerobní digesce krmné biskvitové moučky EKPO, která se v danou 

dobu jevila ze všech dosud laboratorně testovaných materiálů jako nejvýhodnější.  

 Měřený experiment byl realizován na poloprovozním zařízení (model bioplynové 

stanice), který se skládal ze tří základních částí (příjmový zásobník pro vsázku, 

jednostupňový míchaný reaktor, strojní příslušenství s elektronikou), jež byly 

namontovány na společnou základnu (rám), umožňující manipulaci s poloprovozem jako 

celkem, bez nutnosti demontáže. Poloprovozní zařízení poskytla firma VÍTKOVICE 

POWER ENGINERING, a.s. Technologické schéma poloprovozního zařízení je uvedeno 

v  Příloze   E. 

Příjmový zásobník pro vsázku slouží k homogenizaci vstupní směsi (hovězí kejdy a 

biskvitové moučky) určené ke kofermentaci. Homogenizace probíhala ručním 

promícháním. Pro odběr vzorků vstupní směsi je ve dně nádoby vzorkovací ventil. 

Zásobník je z pozinkované ocele o vnitřním průměru o 0,5 m, výšce 0,5 m a zásobním 

objemu 0,098 m
3
.  

Poloprovozní anaerobní fermentor je válcová nádoba z pozinkované oceli o reakčním 

objemu 2,0 m
3
, vnitřním průměru 1,62 m, výšce příruby 1,56 m, výšce plynového prostoru 

0,05 m
3 

pod přírubu a výšce kapalinového prostoru 1,06 m
3
. Objem plynového prostoru 

fermentoru 1,0 m
3
. Fermentor byl pod víkem opatřen odvodem vznikajícího bioplynu 

s přetlakovou pojistkou a odvodem digestátu (vnitřní průměr 100 mm) umístěným 8 cm 

pod hladinou kapalinové náplně. Maximální přetlak bioplynu 40 Pa je zajištěn pomocí 

kapalinové pojistky odvodu digestátu do podstavené záchytné nádoby. Fermentor je 

tepelně izolován. Dávkování vstupní směsi jednou denně (včetně víkendů) bylo prováděno 

vřetenovým čerpadlem ve čtvrtinové výšce kapalinové náplně fermentoru. Kontinuální 

homogenizace náplně fermentoru byla zajištěna hydrodynamicky cirkulací náplně 

fermentoru (cca 35 dm
3
. min

-1
) pomocí vřetenového čerpadla. Temperace náplně 

fermentoru na 40±2 °C byla zajištěna teplovodním kotlem přes 3 závity topného potrubí u 

dna fermentoru. Vzorky digestátu byly odebírány kulovým ventilem přibližně 30 cm pod 

hladinou náplně fermentoru. Poloprovozní fermentor byl konstruován poněkud odlišně 

v měřítku 1:33 od modelového fermentoru především co se proporcí a způsobu míchání 

týče. 

Poloprovozní zkouška byla započata 21.4.2010 v podniku OZO Ostrava, s.r.o., kde 

byl poloprovozní fermentor zpočátku umístěn a ihned naplněn čerstvou hovězí kejdou 



 

Kateřina Chamrádová: Využití potravinářských odpadů formou anaerobního zpracování 

 

2012  108 

z mléčné farmy Zemspol Studénka, a.s. Pustějov. Bylo započato jeho zapracovávání. 

Samotná hovězí kejda byla fermentována po dobu 25 dnů. Při hydraulické době zdržení 34 

dnů (vstupní směs tvořená 60 dm
3
 hovězí kejdy opět dávkována v dopoledních hodinách, 

mezi 9:00 až 10:00 hodin, denně včetně víkendů a svátků) došlo k ustálení produkce 

bioplynu na hodnotě průměrně 1,352 mN
3
.d

-1
).  

 

Od 26.5.2010 byla po dobu 41 dnů kofermentována vstupní směs tvořená z 90 % hm. 

hovězí kejdou a z 10 % hm. krmnou biskvitovou moučkou EKPO dodanou firmou 

CERVUS, s.r.o. Olomouc. Při průměrném zatížení organickými látkami 3,964 kgVS.m
-3

.d
-1 

a průměrné hydraulické době zdržení 33 dnů bylo průměrně produkováno 4,796 mN
3
.d

-1
 

bioplynu o průměrném obsahu CH4 61 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 

0,61 mN
3
.kgVSp

-1 
a měrné produkce metanu 0,378 mN

3
.kgVSp

-1
. Denní produkce metanu 

vzhledem k jednotkového objemu reakčního prostoru (intenzita produkce metanu) byla 

naměřena 1,499 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Tato intenzita produkce metanu byla přibližně třikrát vyšší, 

než při zpracovávání téže desetiprocentní vstupní směsi na modelovém laboratorním 

fermentoru. Bylo to dáno trojnásobně vyšším zatížením poloprovozu PPM oproti  

laboratornímu modelu.  

  Od 6.7.2010 bylo přistoupeno k fermentaci 10 % hm. biskvitové moučky EKPO, 

ředěné čistou vodou 90 % hm. na obsah celkové sušiny 8 %  s běžným režimem míchání.  

Po třech dnech došlo k poruše míchacího čerpadla i náhradního čerpadla (opotřebení 

vřetene). Díky tomu byl v tomto období (pouze 14 dnů) poloprovozní anaerobní proces 

veden bez míchání. Průměrné zatížení fermentoru organickými látkami bylo 2,337 kgVS.m
-

3
.d

-1 
a průměrná hydraulická doba zdržení opět 33 dnů. Průměrně bylo produkováno 3,422 

mN
3
.d

-1
 bioplynu o průměrném obsahu CH4 60 % obj. Bylo dosaženo měrné produkce 

bioplynu 0,70 mN
3
 z 1 kg přivedené sušiny, respektive 0,73 mN

3
.kgVSp

-1 
(vysoké hodnoty 

vlivem vstupní směsi obsahující velký podíl vody). Měrná produkce metanu byla 

0,451 mN
3
.kgVSp

-1
. Průměrná denní produkce metanu vzhledem k jednotkového objemu 

reakčního prostoru (průměrná intenzita produkce metanu) poklesla na hodnotu 

1,054 mN
3
.m

-3
.d

-1
. Po zprovoznění míchání bylo přistoupeno ke 43-dennímu 

sledování fermentace nové vstupní směsi tvořené z 80 % hm. vodou a z 20 % hm. krmnou 

biskvitovou moučkou EKPO o celkové sušině 8 % hm.   

          Složení vstupní směsi bylo upraveno tak, aby 20 % hm. tvořila biskvitová moučka 

EKPO, zbytek voda. Po dobu 43 dnů zpracovával poloprovozní fermentor vstupní směs 

při průměrném zatížení organickými látkami 5,552 kgVS.m
-3

.d
-1 

a průměrné hydraulické 

době zdržení opět 33 d. Objemová hmotnost vstupní směsi byla průměrně 1050 kg.m
-3

, 

pH průměrně 4,5, celková sušina 18,5 % hm., organická sušina 17,6 % hm. respektive 

95,2 % hm. sušiny. Průměrný rozdíl obsahu organických látek ve vstupní směsi a 

v procesu vytvořeném digestátu byl v tomto sledovaném období zjištěn značně vysoký 
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(13,7 % hm.), z čehož vychází účinnost odstranění organických látek přibližně 78 %. 

Průměrně bylo produkováno 7,438 mN
3
.d

-1
 bioplynu o průměrném obsahu CH4 61 % obj. 

Bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,64 mN
3
 z 1 kg přivedené sušiny, respektive 

0,67 mN
3
.kgVSp

-1
. Měrná produkce metanu 0,424 mN

3
.kgVSp

-1
. 

Průměrná denní produkce metanu vztažená vzhledem k jednotkového objemu reakčního 

prostoru (průměrná intenzita produkce metanu) se zvýšila na dosud nejvyšší naměřenou 

hodnotu - přibližně 2,354 mN
3
.m

-3
.d

-1
. 

 

Obrázek 40: Poloprovozní ověření kofermentace hovězí kejdy s krmnou biskvitovou moučkou EKPO 

Závěr k poloprovozní kofermentaci hovězí kejdy s biskvitovou moučkou EKPO: 

Výsledky získané na poloprovozním zařízení potvrdily, že společná kofermentace 

hovězí kejdy s biskvitovou moučkou je velice efektivním způsobem výroby bioplynu. 

Obsah metanu v surovém bioplynu kolísal mezi téměř pouze 59 až 61 % a proti 

standardu (hovězí kejdě) se produkce bioplynu z 1 kg organické sušiny zvýšila o více jak 

60 %. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo i při fermentaci biskvitové moučky ředěné 

vodou. 

Během poloprovozní kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. EKPO bylo dosaženo 

průměrného složení surového bioplynu: 61 % obj. CH4, 34 % obj. CO2, 0,1 % obj. O2, 

0,3 % obj. N2, přibližně 1500 ppm H2S, přibližně 2000 ppm NH3, přibližně 7,3 % obj. 

vodní páry.  

Při 20 % hm. moučky EKPO ve vstupní směsi již nastaly problémy s čerpáním, bylo 

to ovšem dáno nevhodně konstruovaným čerpadlem poloprovozního zařízení. Obecně lze 

směs 20 % hm. biskvitové moučky EKPO s hovězí kejdou označit za velmi snadno 

připravitelnou a snadno čerpatelnou. Reálně lze při mesofilních podmínkách očekávat 

produkci metanu z biskvitové moučky EKPO ve výši přibližně 0,40 až 0,50 mN
3
.kgVSp

-1
.  
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5.1 Porovnání výsledků poloprovozní zkoušky s výsledky zkoušky 

laboratorní u biskvitové moučky EKPO 

Z výsledků poloprovozní zkoušky biskvitové moučky EKPO byly vybrány a 

porovnány dvě období, při nichž byly procesní parametry srovnatelné s podmínkami 

vybrané laboratorní zkoušky.  

Jedná se o období: 

I.  Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO.  

II. Fermentace 20 % hm. biskvitové moučky EKPO ředěné 80 % hm. čisté vody. 

I.  Kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO 

Poloprovozní zkouška  kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. standardní krmné 

biskvitové moučky EKPO proběhla v podstatně kratší době zdržení (33 dnů) než zkouška 

laboratorní. Doba zdržení (42 dnů) byla dána denním dávkováním vstupní směsi 

s výjimkou víkendů a svátků. Naproti tomu při poloprovozní zkoušce bylo denní 

dávkování prováděno vždy i ve dnech volna. Trvání poloprovozní zkoušky (33 dnů) bylo 

zkráceno na nezbytné minimum z důvodu časové tísně. Zatížení fermentoru organickými 

látkami bylo u poloprovozu o 53 % vyšší. Výsledkem byla o 180 % vyšší intenzita 

produkce bioplynu i metanu než při zkoušce laboratorní. V obou případech byla shodná 

účinnost odstranění organických látek 72 %. Průměrné pH ve fermentoru bylo jak 

u laboratorní zkoušky, tak u poloprovozní zkoušky obdobné. Obsah metanu v bioplynu 

z poloprovozu byl pouze o 3 % obj. vyšší než u modelu. Měrná produkce metanu ze 

vstupní směsi vyšla na poloprovozu i modelu velmi podobně (okolo 0,4 mN
3
. kg

-1
VSp). 

V tabulce 22 jsou uvedeny procesní parametry kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. 

biskvitové moučky EKPO (model versus poloprovoz). 

 

II. Poloprovozní zkouška fermentace 20 % hm. biskvitové moučky EKPO ředěné 

    80 % hm. čisté vody. 

Laboratorní i poloprovozní zkouška proběhla při shodné době zdržení 33 dnů. 

Výsledkem byla o 6 % vyšší intenzita produkce bioplynu i metanu než při zkoušce 

laboratorní. Měrná produkce metanu ze vstupní směsi (respektive biskvitové moučky 

EKPO) vyšla v laboratoří 0,39 mN
3
.kgVSp a na poloprovozu o 8 % vyšší (0,42 mN

3
. kg

-1
 

VSp). Účinnost odstranění organických látek byla při laboratorní i poloprovozní zkoušce 

 77  respektive 78 %. Relativně krátká doba zdržení 33 dnů v případě vodou ředěné 

biskvitové moučky na sušinu 18 % hm. se jeví jako dostatečná.  Poloprovozní výsledky se 

velmi dobře shodovaly s výsledky laboratorními. V tabulce 23 jsou uvedeny procesní 

parametry fermentace hovězí kejdy s 20 % hm. biskvitové moučky EKPO (model versus 

poloprovoz). 
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Zvýšená viskozita směsi biskvitové moučky s hovězí kejdou způsobovala při čerpání 

do poloprovozu časté poruchy relativně poddimenzovaného čerpadla (v porovnání 

s čerpáním pouze hovězí kejdy). 

Při poloprovozních zkouškách navíc vyvstaly i další problémy, na které laboratorní 

výzkum biskvitové moučky s hovězí kejdou neupozornil (díky jiné použité technice). U 

směsi hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO docházelo kvůli značné 

koncentraci lipidů k bobtnání pryžových součástí poloprovozního fermentoru, včetně 

vřetene čerpadla. 

Modelový digestát z poloprovozní zkoušky je komentován v  stati 7. 
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Tabulka 22: Procesní parametry při kofermentaci hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové  moučky EKPO (model versus poloprovoz) 

Podmínky zkoušky 
Laboratorní fermentor (období a) Poloprovozní fermentor 

  Reakční objem 0,06 m
3
 Reakční objem 2,00 m

3
 

Doba trvání zkoušky                                                      T (d) 42 41 

Průměrná fermentační teplota                                    t (°C) 42,0 40,0 

Způsob kontinuálního míchání obsahu reaktoru lopatkovým míchadlem (ɸ 20 min
-1

) hydrodynamicky čerpadlem (ɸ 35 dm
3
.min

-1
) 

Teoretická hydraulická doba zdržení                         HRT (d) 87 33 

Průměrné zatížení fermentoru organickými látkami Z (kgVS.m
-3

.d
-1

) 1,309 1,658 

Průměrné zatížení fermentoru CHSKCr              ZCHSK (kg.m
-3

.d
-1

) 1,587 2,431 

Průměrné pH ve fermentoru                                        pH 7,9 7,5 

Účinnost odstranění organických látek                     ƞ (%) 72 72 

Parametry vstupní směsi     

Průměrná celková sušina                                            TS (% hm.) 12,6 14,3 

Průměrná organická sušina                                        VS (% hm.) 11,0 12,7 

Průměrná chemická spotřeba kyslíku                  CHSKCr (kg.m
-3

) 138,0 171,4 

Průměrné pH 4,9 5,0 

Denní dávka vstupu 
Objemově 

Na obj. 
reaktoru 

Hmotnostně Objemově 
Na obj. 

reaktoru 
Hmotnostně 

m
3
.d

-1
 %.d

-1
 kg.d

-1
 kg.m

-3
.d

-1
 m

3
.d

-1
 %.d

-1
 kg.d

-1
 kg.m

-3
.d

-1
 

Průměrná denní dávka vstupní směsi 0,00069 1,15 0,711 11,850 0,060 3,02 61,860 30,930 

Průměrná denní dávka celkové sušiny                        TS - - 0,090 1,493 - - 8,846 4,423 

Průměrná denní dávka organické sušiny                    VS - - 0,078 1,300 - - 7,856 3,928 

Průměrná denní dávka chemické spotřeby kyslíku   CHSKCr - - 0,095 1,587 - - 10,284 5,142 

Produkce bioplynu a methanu (0°C, 101 kPa) 

Objemově 
Na obj. 

reaktoru 
Na sušinu 

Na 
organiku 

 
Objemově 

Na obj. 
reaktoru 

Na sušinu 
Na 

organiku 

mN
3
.d

-1
 mN

3
.m

-3
.d

-1
 mN

3
.kgTS

-1
 

mN
3
.kgVSp

-1
 

 
mN

3
.d

-1
 mN

3.m-3.d-1 mN
3
.kgTS

-1
 mN

3
.kgVSp

-1
 

Produkce bioplynu (normální podmínky)                        BP 0,05 0,88 0,59 0,67 
 

4,80 2,40 0,54 0,61 

Produkce methanu (normální podmínky)                       CH4 0,03 0,52 0,34 0,40 3,00 1,46 0,33 0,38 

Průměrný obsah CH4 v bioplynu (podmínky měření)  58,0 61,0 
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Tabulka 23: Procesní parametry při fermentaci 20 % hm. biskvitové moučky EKPO ředěné 80 % hm.čisté vody (model versus  poloprovoz) 

Podmínky zkoušky 
Laboratorní fermentor (období f) Poloprovozní fermentor PPM (období d ) 

Reakční objem 0,06 m
3
 Reakční objem 2,00 m

3
 

Doba trvání zkoušky                                                      T (d) 60 43 
Průměrná fermentační teplota                                    t (°C) 40,0 40,0 

Způsob kontinuálního míchání obsahu reaktoru lopatkovým míchadlem (ɸ 20 min
-1

) hydrodynamicky čerpadlem (ɸ 35 dm
3
.min

-1
) 

Teoretická hydraulická doba zdržení                         HRT (d) 33 33 

Průměrné zatížení fermentoru organickými látkami Z (kgVS.m
-3

.d
-1

) 5,642 5,552 

Průměrné zatížení fermentoru CHSKCr                   ZCHSK (kg.m
-3

.d
-1

) 5,215 5,132 

Průměrné pH ve fermentoru                                        pH 7,8 7,4 

Účinnost odstranění organických látek                     ƞ (%) 77 78 

Parametry vstupní směsi 
  

Průměrná celková sušina                                            TS (% hm.) 18,6 18,5 
Průměrná organická sušina                                        VS (% hm.) 17,7 17,6 

Průměrná chemická spotřeba kyslíku                       CHSKCr (kg.m
-3

) 171,6 171,1 

Průměrné pH 4,2 4,5 

Denní dávka vstupu 
Objemově 

Na obj. 
reaktoru 

Hmotnostně Objemově 
Na obj. 

reaktoru 
Hmotnostně 

m
3
.d

-1
 %.d

-1
 kg.d

-1
 kg.m

-3
.d

-1
 m

3
.d

-1
 %.d

-1
 kg.d

-1
 kg.m

-3
.d

-1
 

Průměrná denní dávka vstupní směsi 0,002 3,04 1,922 32,033 0,060 3,00 63,000 31,500 
Průměrná denní dávka celkové sušiny                        TS - - 0,358 5,958 - - 11,655 5,828 

Průměrná denní dávka organické sušiny                    VS - - 0,340 5,670 - - 11,088 5,544 

Průměrná denní dávka chemické spotřeby kyslíku   CHSKCr - - 0,314 5,233 - - 10,266 5,133 

Produkce bioplynu a methanu (0°C, 101 kPa) 

Objemově 
Na obj. 

reaktoru 
Na sušinu 

Na organiku 
 

Objemově 
Na obj. 

reaktoru 
Na sušinu 

Na 
organiku 

 

mN
3
.d

-1
 mN

3
.m

-3
.d

-1
 mN

3
.kgTS

-1
 

mN
3
.kgVSp

-1
 

 
mN

3
.d

-1
 mN

3
.m

-3
.d

-1
 mN

3
.kgTS

-1
 mN

3
.kgVSp

-1
 

Produkce bioplynu (normální podmínky)                        BP 0,21 3,56 0,60 0,63 
0,68 

7,44 3,72 0,64 0,67 
 Produkce methanu (normální podmínky)                       CH4 0,13 2,21 0,37 0,39 

0,42 
4,71 2,35 0,40 0,42 

 Průměrný obsah CH4 v bioplynu (podmínky měření)  60,0 61,0 
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6    OVĚŘENÍ PŘÍNOSU BIOPLYNOVÉ BISKVITOVÉ MOUČKY 

EKPO-EB PRO PROVOZ ZEMĚDĚLSKÉ BIOPLYNOVÉ 

STANICE  

Odpady z výroby cukrovinek jsou ve vyhlášce č. 453/2008 Sb. [88] "o stanovení 

druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy", 

příloha č. 1 zařazeny do skupiny 2, písmeno h). Tyto odpady může zpracovávat 

zemědělská BPS spadající jak do kategorie anaerobních procesů  AF2, tak i AF1.  

Tyto odpady nepodléhají nutnosti hygienizace dle nařízení ES č. 1774/2002 [54] respektive 

dle vyhlášky MŽP č. 341/2008 Sb. "o bioodpadech" [2]. Zpracovávání biskvitové moučky 

EKPO-EB je tedy na severní Moravě možné například na bioplynové stanici Pustějov 

(AF1) nebo Klokočov (AF2). 

 V průběhu roku 2011 byla učiněna snaha uskutečnit alespoň měsíční provozní 

experiment na BPS Pustějov nebo BPS Klokočov, prokazující přínos zpracovávání 

bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB na produkci bioplynu a kvalitu digestátu. 

Teoreticky (především pokud nebude 1. reakční stupeň přetěžován), je možno z 1 tuny 

EKPO-EB získat 900 až 1000 mN
3
 bioplynu respektive cca 450 až 500 mN

3
 metanu viz stať 

4.4.15. Výrobce bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB byl ochoten poskytnout 

nezbytné množství suroviny za komerční cenu 3,0,- Kč/kg. Provozovatelé BPS bohužel 

k experimentu nepřistoupili. V BPS Pustějov v tuto dobu probíhalo rozšíření stanice 

a v BPS Klokočov již tento materiál znali z krátkodobé zkoušky, ale nakonec upřednostnili 

bioodpady od jiných dodavatelů. Z tohoto důvodu byla zvolena náhradní varianta, a to 

dlouhodobý experiment na laboratorním fyzikálním modelu. 

Cílem laboratorního experimentu bylo ověřit, jak velký přínos z pohledu produkce 

bioplynu/metanu má nahrazení obtížně rozložitelného substrátu siláže tritikále ozimého 

Agostino (GPS) snadno rozložitelnou bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB. 

Bioplynová stanice Pustějov je klasickou zemědělskou bioplynovou stanicí 

s mokrým anaerobním procesem. Anaerobní digesce zde probíhá ve dvou stupních, 

přičemž na každý reakční stupeň (činný reakční objem 2100 m
3
) připadá polovina celkové 

hydraulické doby zdržení biomasy. HRT každého stupně je přibližně 18 dnů. Provozní řád 

povoluje zatížení 1. stupně maximálně 3,5 organické sušiny na 1 m
3
 za den. Tabulka 24 

uvádí složení vstupní směsi na BPS Pustějov. Toto složení vstupní směsi odpovídá 

(při pravidelném denním dávkování 118 m
3
) výrobě cca 6000 m

3
.d

-1
 bioplynu se 60 % 

CH4, respektive  průměrně 13320 kWh.d
-1

 elektrické energie. 
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6.1  Průběh zkoušky 

Pro laboratorní modelovou zkoušku byly použity dva kontinuálně míchané 

fermentory, každý o činném reakčním objemu 0,06 m
3
 konstrukce shodné s fermentory 

dříve využitými pro testy produkce metanu (podrobnosti viz stať 4.3). Model byl tedy 

uskutečněn v měřítku 1:35000. 

Model 1. stupně byl naplněn a zapracován na digestát z 1. stupně BPS Pustějov 

a model 2. stupně byl zapracován na digestát z 2. stupně BPS. Během prvního dne zkoušky 

byly oba stupně temperovány na žádanou a dále již konstantní teplotu 40 ºC. Od druhého 

dne modelové zkoušky (po dobu 44 dnů) byl model 1. a 2. reakčního stupně BPS Pustějov 

veden při jednorázovém denním dávkování vstupní směsi dle ustálené receptury BPS. 

Bylo tedy dávkováno patřičné množství vstupní směsi do modelu 1. stupně, přičemž 

digestát z 1. stupně byl jednorázově denně dávkován do 2. stupně. Digestát z 2. stupně byl 

částečně využit jako recykl do vstupní směsi pro 1. Stupeň, částečně vyléván do výlevky. 

Vzhledem k vynechání krmných dávek o víkendech vychází hydraulická doba zdržení 

delší než v provozu BPS (25 + 25 dnů). Doba trvání každého období zkoušky byla 

s ohledem na časovou tíseň zkrácena na 44 dnů (necelý dvojnásobek HRT). V období a 

(prvních 44 dnů) byla dávkována směs dle ustálené receptury BPS Pustějov, v období b 

(dalších 44 dnů) byla dávkována směs obsahující moučku EKPO-EB a v období c byla 

dávka EKPO-EB zdvojnásobena. Dávka 30 g moučky EKPO-EB (zaokrouhleno nahoru) 

na modelu odpovídá 1000 kg moučky v provozu BPS. V tabulce 24 jsou uvedeny hlavní 

parametry kosubstrátů. V tabulkách 25 až 27 jsou uvedena složení vstupní směsi pro 

období a, b, c. 

Tabulka 24: Hlavní parametry kosubstrátů      

materiál značka pH TS VS VSTS 

 

- % hm. % hm. % hmat 

hovězí kejda Pustějov HK 7,4 4,34 3,39 78,04 

vepřová kejda Kujavy VK 7,1 2,31 1,89 81,78 

kukuřičná siláž LG3266 KS 4,3 33,62 32,27 95,99 

siláž tritikále Agostino (GPS) ST 4,5 36,98 35,73 96,63 

šrot zrna tritikále Agostino ŠT - 86,77 84,90 97,84 

řepné řízky (vyslazené) ŘŘ - 21,26 20,42 96,07 

oplachová glycerolová voda (G-voda) z firmy 
GLASSOR s.r.o. Liberec 

G-voda 7,1 12,52 9,88 78,91 

vstupní směs do modelu P1 (BEZ DIGESTÁTU Z 
MODELU P2) 

VP1 6,0 9,59 8,87 92,52 

digestát z modelu P1 P1 7,9 5,17 3,66 70,86 

digestát z modelu P2 P2 8,0 4,75 3,22 67,73 

bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB BM - 90,50 89,10 98,40 
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Tabulka 25: Složení vstupní směsi dle ustálené receptury BPS Pustějov (období a) 

Substrát 

Denní dávka 

substrátu sušiny 

% hm. t m
3
 % hm. t 

hovězí kejda 32,96 40,56 40,00 8,00 3,24 

vepřová kejda 32,76 40,32 40,00 6,00 2,42 

kukuřičná siláž 12,19 15,00 12,00 29,80 4,47 

siláž tritikále (GPS) 0,81 1,00 0,80 42,00 0,42 

šrot zrna tritikále 1,63 2,00 1,67 86,00 1,72 

řepné řízky 4,06 5,00 5,00 20,00 1,00 

G-voda (oplachová voda s glycerolem) 0,81 1,00 1,00 5,00 0,05 

Ředící digestát (ze 2. fermentoru) 14,77 18,18 18 4,00 0,73 

      

Dávka vstupní směsi  t m
3
 % hm. t 

Celkem se denně dávkuje do 1. stupně:  123,06 118,47 11,42 14,05 

Celkem se denně přepouští do 2. stupně:  totéž množství   

 

Tabulka 26: Složení vstupní směsi pro období b 

Substrát 

Denní dávka 

substátu sušiny 
% hm. t m

3
 % hm. t 

hovězí kejda 32,96 40,56 40,00 8,00 3,24 

vepřová kejda 32,76 40,32 40,00 6,00 2,42 

kukuřičná siláž 12,19 15,00 12,00 29,80 4,47 

EKPO-EB 0,81 1,00 0,71 93,50 0,94 

šrot zrna tritikále 1,63 2,00 1,67 86,00 1,72 

řepné řízky 4,06 5,00 5,00 20,00 1,00 

G-voda (oplachová voda s glycerolem) 0,81 1,00 1,00 5,00 0,05 

Ředící digestát (ze 2. fermentoru) 14,77 18,18 18 4,00 0,73 

      Dávka vstupní směsi 
 

t m
3
 % hm. t 

Celkem se denně dávkuje do 1. stupně: 
 

123,06 118,38 11,84 14,57 

Celkem se denně přepouští do 2. stupně: 
 

totéž množství 
   

Tabulka 27: Složení vstupní směsi pro období c 

Substrát 

Denní dávka 

substátu sušiny 
% hm. t m

3
 % hm. t 

hovězí kejda 32,96 40,56 40,00 8,00 3,24 

vepřová kejda 32,76 40,32 40,00 6,00 2,42 

kukuřičná siláž 11,38 14,00 11,20 29,80 4,17 

EKPO-EB 1,63 2,00 0,71 93,50 1,87 

šrot zrna tritikále 1,63 2,00 1,67 86,00 1,72 

řepné řízky 4,06 5,00 5,00 20,00 1,00 

G-voda (oplachová voda s glycerolem) 0,81 1,00 1,00 5,00 0,05 

Ředící digestát (ze 2. fermentoru) 14,77 18,18 18 4,00 0,73 

      Dávka vstupní směsi 
 

t m
3
 % hm. t 

Celkem se denně dávkuje do 1. stupně: 
 

123,06 117,58 12,35 15,20 

Celkem se denně přepouští do 2. stupně: 
 

totéž množství 
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6.1.1  Výsledky zkoušky 

1. reakční stupeň  

 Období a)  Kofermentace vstupní směsi dle receptury BPS Pustějov (hovězí kejdy, 

vepřové kejdy, kukuřičné siláže, siláž triticale (GPS), šrot zrna tritikále, 

řepné řízky a G-voda)  

Vstupní směs o objemové hmotnosti cca 1020 kg.m
-3

, průměrném pH 6,5, celkové 

sušině 9,1 % hm. při měrném zatížení fermentoru 3,29 kgVS.m
-3

.d
-1

 a teoretické 

hydraulické době zdržení 25 dnů poskytla při reakční sušině 4,8 % hm. průměrně 

123,6 dmN
3
.d

-1
 bioplynu o obsahu metanu 54 % obj. Naměřena byla měrná produkce 

bioplynu 0,050 mN
3
.kg

-1
 respektive měrná produkce metanu 0,337 mN

3
.kgVSp

-1
.  

Období b)   Kofermentace vstupní směsi dle receptury BPS Pustějov s nahrazením siláže 

triticale (GPS) bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB 

      45. den procesu byl nahrazen obtížně rozložitelný substrát - siláž triticale (GPS) 

bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB. Vstupní směs měla objemovou hmotnost 

cca 1020 kg.m
-3

, pH 6,3, celkovou sušinu 8,9 % hm. a měrné zatížení fermentoru 

3,10  kgVS.m
-3

.d
-1

 a teoretické hydraulická doba zdržení 25 dnů o reakční sušině 4,5 % hm. 

Do 5 dnů došlo k výraznému zvýšení produkce bioplynu. Po 44 dnech zkoušky činila 

průměrná produkce bioplynu 147,1 dmN
3
.d

-1 
při obsahu metanu nezměněných 54 % obj. 

Průměrně bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,061 mN
3
.kg

-1
 respektive měrné 

produkce metanu 0,429 mN
3
.kgVSp

-1
. Výsledky laboratorní zkoušky jsou formou tabulek 

zpracovány v Příloze D. Grafický průběh zkoušky znázorňuje obrázek 41. 

Období c)  Kofermentace vstupní směsi dle receptury BPS Pustějov s nahrazením siláže 

triticale (GPS) a části dávky kukuřičné siláže bioplynovou biskvitovou 

moučkou EKPO-EB 

V tomto období byla po dobu 44 dnů dávkována vstupní směs obsahující 57 g 

bioplynové biskvitové moučky EKPO-EB. Tato dávka na modelu odpovídá 2000 kg 

moučky v provozu BPS Pustějov, přičemž 1000 kg moučky nahrazuje veškerou siláž 

triticale GPS a zbylých 1000 kg nahrazuje část dávky kukuřičné siláže. Během jednoho 

týdne došlo k velmi výraznému zvýšení produkce bioplynu.  

Po 44 dnech zkoušky činila průměrná produkce bioplynu 188,2 dmN
3
.d

-1 
při obsahu 

metanu stále nezměněných 54 % obj. Průměrně bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 

0,074 mN
3
.kg

-1
 respektive měrné produkce metanu 0,446 mN

3
.kgVSp

-1
. Grafický průběh 

zkoušky znázorňuje obrázek 41. 
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2. reakční stupeň  

Období a)  Digesce digestátu z 1. stupně  

Vstupní směs o objemové hmotnosti cca 1010 kg.m
-3

 (digestát z 1. stupně), 

průměrném pH 8,0, celkové sušině 4,8 % hm. při měrném zatížení fermentoru 1,41 kgVS.m
-

3
.d

-1
 a teoretické hydraulické době zdržení 25 dnů poskytla při reakční sušině 4,6 % hm. 

průměrně 18,4 dmN
3
.d

-1
 bioplynu o obsahu metanu 52 % obj. Naměřena byla měrná 

produkce bioplynu 0,007 mN
3
.kg

-1
 respektive měrná produkce metanu 0,114 mN

3
.kgVSp

-1
.  

Období b) Digesce digestátů z 1. stupně po nahrazení siláže tritikále (GPS) bioplynovou 

biskvitovou moučkou EKPO-EB 

V tomto období došlo k pouze velmi mírnému zvýšení produkce bioplynu. Po 44 

dnech zkoušky činila průměrná produkce bioplynu 18,7 dmN
3
.d

-1 
při obsahu metanu 

nezměněných 52 % obj. 

Průměrně bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,008 mN
3
.kg

-1
 respektive měrné 

produkce metanu 0,125 mN
3
.kgVSp

-1
.  Grafický průběh zkoušky je uveden na obrázek 42. 

Období c) Digesce digestátů z 1. stupně po nahrazení siláže tritikále (GPS) a části 

kukuřičné siláže bioplynovou biskvitovou moučkou EKPO-EB 

V tomto období došlo k poněkud výraznějšímu zvýšení produkce bioplynu. Po 44 

dnech procesu činila průměrná produkce bioplynu 20,8 dmN
3
.d

-1 
při mírně vyšším obsahu 

metanu 54 % obj. Měrné produkce bioplynu činila 0,008 mN
3
.kg

-1
 respektive měrné 

produkce metanu 0,131 mN
3
.kgVSp

-1
.   

 

Obrázek 41: Průběh kofermentace v modelu 1. reakčního stupně BPS Pustějov 
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Obrázek 42: Průběh kofermentace v modelu 2. reakčního stupně BPS Pustějov 

          

Dílčí závěr: 

V období b v 1. reakčním stupni došlo k nárůstu produkce bioplynu o cca 19 %, 

objemový podíl metanu zůstal zachován na 54 %, čili došlo k nárůstu produkce metanu o 

cca 19 %. Ve 2. reakčním stupni došlo k velmi nepatrnému nárůstu produkce bioplynu o 

1,3 %, objemový podíl metanu zůstal zachován na 52 %, čili došlo k nárůstu produkce 

metanu o cca 1,3%. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že biskvitová moučka EKPO-EB se prakticky zcela 

rozkládala již v 1. fermentačním stupni. Vzhledem k tomu, že původní GPS 

(respektive nahrazující EKPO-EB) tvoří pouze 0,81 % hmotnosti denní dávky vstupní 

směsi do 1. stupně, je celkový nárůst produkce metanu významný. 

V praxi 1. stupně BPS Pustějov by navrhovaná/modelovaná změna znamenala denně 

zpracovat o cca 0,5 t sušiny více. Přitom by obsah celkové sušiny vstupní směsi při použití 

EKPO-EB místo GPS vzrostl pouze o 0,4 až 0,7 % hm. Provozním řádem stanovené 

maximální zatížení 3,5 kgVS.m
-3

.d
-1

 by nebylo překročeno, rezerva zbývá, podíl sušiny 

z cíleně pěstované biomasy by však tímto klesl pod 50 % hm., což by si vynutilo přechod 

BPS do režimu AF2 (s nižší výkupní cenou elektrické energie). 

V období c v 1. reakčním stupni došlo vlivem dvojnásobné dávky moučky EKPO-EB 

(oproti období b) k nárůstu produkce bioplynu (i metanu) o cca 52 %. V 2. reakčním stupni 

došlo k nárůstu produkce bioplynu o 13 % respektive k nárůstu produkce metanu o 15 %. 

V praxi BPS Pustějov by to znamenalo zpracovat denně o cca 1 tunu celkové sušiny více. 



 

Kateřina Chamrádová: Využití potravinářských odpadů formou anaerobního zpracování 

 

2012  120 

Obsah sušiny vstupní směsi by dosáhl cca 12,4 %, což by ještě nemělo způsobit obtíže při 

čerpání do reaktoru 1. stupně. Přínos EKPO-EB se zde jeví jako velmi výrazný. 

Přibližný výpočet zisku při zpracovávání biskvitové moučky EKPO-EB na BPS 

Pustějov se započtením přechodu do režimu AF2 je uveden v Příloze F. 
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7   VYHODNOCENÍ DIGESTÁTŮ 

Kapitola shrnuje poznatky o digestátech z laboratorní mezofilní fermentace hovězí 

kejdy a kofermentace hovězí kejdy s 14 různými biologicky rozložitelnými odpady 

z potravinářského průmyslu. Analytickým rozborům byl rovněž podroben i digestát 

z poloprovozního měření kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. biskvitové moučky 

EKPO. 

Všechny modelové digestáty z laboratorní kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. 

nebo 20 % hm. kosubstrátu měly obsah sušiny cca 4 až 6 % hm. a složení vhodné pro 

hnojení zemědělské půdy, tzn. měly více než (25 % hm. spalitelných látek 

v sušině,   0,6 %  hm. celkového dusíku v sušině a pH 6-9,0). Modelové digestáty většinou 

obsahovaly více než 70 % organických látek v sušině. Nejvyšší obsah organických látek 

(79,6 % hm. sušiny) byl zjištěn v modelovém digestátu z kofermentace hovězí kejdy 

s 10  % hm. odpadních oplatků z výroby cukrovinek. Nejvyšší obsah celkového dusíku 

(9,8 % hm.), fosforu (1,8 % hm.), vápníku (4,7 % hm.), draslíku    (8,3  % hm.) a hořčíku 

(2,0 % hm.) obsahoval digestát z kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby 

kávové směsi “3in1“. Nejnižší obsah dusíku (4,2 %) byl v digestátu z kofermentace 

odpadního suchého pečiva. Rovněž vzorek P17 z poloprovozní kofermentace hovězí kejdy 

s 10 % hm. biskvitové moučky EKPO měl povahu relativně hodnotného velmi ředěného 

organického hnojiva, obsahujícího také významný podíl dusíku, což je ve shodě 

s literárními údaji [26]. 

Protokoly o laboratorních rozborech modelových digestátů jsou uvedeny 

v Příloze C. 

Dle výsledků provedených analýz vzorků digestátů byly problematickými parametry 

z hlediska současné legislativy zejména překročené koncentrace mědi (dle vyhlášky č. 

271/2009 Sb., „o „hnojivech“ [1] a vyhlášky č. 341/2009 Sb., „o bioodpadeh“ [2] 

a nesplnění kritérií hygienizace dle vyhlášky č. 341/2009 Sb., [2]). Od měření koncentrací 

rizikových látek jako jsou PCB a AOX, bylo v rámci práce upuštěno z důvodu menší 

pravděpodobnosti výskytu a finanční náročnosti stanovení. 

Obsah měďi nevyhověl limitu 250 mg/kg sušiny dle vyhlášky 

č. 271/2009 Sb., (pro organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %) u všech 

24 odebraných digestátů bez ohledu na kofermentovaný bioodpad. Průměrná koncentrace 

mědi se ve vzorcích digestátů pohybovala v rozmezí 326 – 998 mg/kg sušiny.  

Měď se do digestátů nedostala z fermentovaných bioodpadů, ale ze samotné  hovězí 

kejdy, pravidelně dovážené z hovězí farmy. Měď se do kejdy dostávala ze skalice modré, 

která se používá při desinfekci kopyt hovězího dobytka. 

         Všechny analyzované digestáty  splňují znaky jakosti rekultivačního digestátu a to 

max. vlhkost 98,0 % hm, minimální obsah celkového dusíku 0,3 % hm., jako N přepočtený 
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na vysušený vzorek a pH 6-9,0. Digestáty, které nesplnily podmínky pro 1., 2. a 3. skupinu 

(měly obsah mědi ve vzorcích více jak 600 mg/kg sušiny), jsou určeny k odstranění. 

Digestáty byly také hodnoceny dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., [2] přílohy č. 5 

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Vzorek digestátu 

z kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. oplatků (K-111/09) a vzorek digestátu  kejdy 

s 10  % hm. ochucovadel typu MAGGI (G16) vyhovovaly jako digestáty skupiny 

2 (rekultivační digestáty), a to třídě II s max. limitem pro měď 400 mg/kg sušiny a pro 

zinek 1200 mg/kg sušiny (digestát využívaný mimo zemědělskou a lesní půdu, tzn. pro 

využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň (obytnou zónu), 

zeleň parků a  lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo přimíchávání 

do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, na území půmyslových zón).  

 Vzorky digestátů z kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. oplatkové hmoty 

(K98/09), s 10 % hm. odpadních polévek (G13), s 20 % hm. pečiva (G15),  30 % hm. 

biskvitové moučky EKPO (K115/09)  a s 40 % hm. biskvitové moučky EKPO (K128/09), 

vyhověly pouze III. třídě rekultivačních digestátů dle limitních koncentrací vybraných 

rizikových látek a prvků (max. limit pro měď 500 mg/kg sušiny  a zinek 1500 mg/kg 

sušiny). Materiály tohoto složení by tedy bylo možno využít pouze pro rekultivace 

uzavírání skládek. 

Jako stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad (skupina 3) s max. limitem pro 

měď 600 mg/kg sušiny a Zn 1800 mg/kg sušiny, určený k uložení na skládku dle vyhlášky 

č. 341/208 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky“ bylo možno označit vzorky digestátů z kofermentace hovězí kejdy s 20 % hm. 

náplní DELI (K118/10), s 20 % hm. odpadního  škrobu (K140/10), s 20 % hm. lupínků 

(G8), s 10 % hm. pečiva (G10) a digestát s 10% hm. porcované kávy (G24). Je potřeba 

však zdůraznit, že nebyla hodnocena biologická stability metodou AT4. Téměř jistě, by ani 

jeden z daných vzorků nevyhověl. 

Pouze 6 z 17 testovaných vzorků vyhovělo kritériím pro kontrolu účinnosti 

hygienizace viz vyhláška č. 341/2008 Sb., příloha č. 5 [2] (termotolerantní a koliformní 

bakterie s max. limit <10
3  

KTJ v 1 gramu původního vzorku, Salmonela negativní). 

Obsah enterokoků byl překročen ve všech 10 nevyhovujících vzorcích, obsah 

termotolerantní koliformních bakterií byl překročen v šesti vzorcích viz tabulka 28. 
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Tabulka 28: Parametry modelových digestátů 

 

Poznámka: Vzorek K51/09 byl diskontinuálně vedený proces fermentace hovězí kejdy po 100 dnech procesu. Parametry u kterých 

jsou pomlčky nebyly analyzovány. 

Ukazatel Značka, jednotka 

Vzorky modelového digestátu 

K51/09 K96/09 K98/09 K111/09 K99/09 K112/09 

100 dnů* 10 % 

sladový 

prach 

10 % 

oplatky 

20 % 

oplatky 

10 % 

těsto 

20 % 

těsto 

Sušina celková TS,  % hm. vzorku 4,7 5,2 4,8 5,0 4,9 
 

4,2 

Spalitelné látky (ztráta 
žíháním) 

ZŽ,  % hm. sušiny 74,3 77,6 79,6 79,1 78,9 74,2 

Celkový organický uhlík TOC,  % hm. sušiny 38,7 35,8 39,3 37,8 37,3 39,8 

Celkový uhlík C,  % hm. sušiny 45,3 37,2 40,2 38,4 37,8 40,4 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr,  mg.dm
-3

 24000 38000 41000 47000 27000 42000 

Kyselinová neutr. kapacita 
celková 

KNK4,5, mmol.dm
-3

 259 350 295 265 255 303 

pH - 8,2 7,8 7,9 8,0 7,9 8,2 

Lipidy LIP, % hm.sušiny 1,8 1,4 1,7 1,8 1,6 2,2 

Škrob AMY,% hm.sušiny
 

0,6 1,0 1,4 1,2 1,4 1,2 

Vláknina VL, % hm. sušiny
 

16,1 17,9 15,9 9,58 17,3 11,0 

Dusík celkový Nc,  % hm. sušiny 7,9 7,2 8,7 9,5 7,6 10,7 

Dusík amoniakální NNH4+,  mg.kg
-1

 suš. 47700 64400 54000 43700 55300 64900 

Dusík dusičnanový NNO3-,  mg.kg
-1

suš. 775 530 536 469 505 595 

Fosfor Pc,  % hm. 0,6 0,9 0,6 0,8 0,6 1,1 

Vápník Ca,  % hm. sušiny 3,6 2,7 2,3 2,4 2,2 3,2 

Draslík K,  % hm. sušiny 3,7 4,2 4,2 4,5 4,2 6,2 

Hořčík Mg,  % hm. sušiny 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,2 

Síra celková Sc,  g.kg
-1

 sušiny 3,9 5,1 4,4 4,5 4,7 5,3 

Arsen As, mg.kg
-1

 sušiny 0,5 0,5 1,4 1,2 1,4 1,5 

Kadmium Cd,  mg.kg
-1

 sušiny 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 

Chrom Cr,  mg.kg
-1

 sušiny 13,8 8,94 9,99 9,19 10,40 12,30 

Měď Cu,  mg.kg
-1

 sušiny 689 870 449 326 616 938 

Rtuť Hg,  mg.kg
-1

 sušiny 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,06 

Nikl Ni,  mg.kg
-1

 sušiny 258 7,52 11,9 10,7 10,30 10,30 

Olovo Pb,  mg.kg
-1

 sušiny 4,0 5,3 6,9 2,5 5,8 3,4 

Zinek Zn,  mg.kg
-1

 sušiny 695 370 367 365 390 457 

Molybden Mo, mg.kg
-1

 sušiny - - - - - - 

Kyselina mléčná mg.kg
-1 

 pův. vzorku 930 550 496 363 587 508 

Kyselina octová mg.kg
-1

 pův. vzorku 100 160 <100 679 160 1160 

Kyselina propionová mg.kg
-1

 pův. vzorku 100 104 <100 <100 <152 <100 
Kyselina máselná mg.kg

-1
 pův. vzorku 100 <100 <100 <100 <100 <100 

Kyselina valerová mg.kg
-1

 pův. vzorku 100 <100 <100 <100 <100 <100 

Enterokoky KTJ.g
-1 

sušiny 1,1x10
4
 <5x10

1
 <5x10

1
 1,19x10

4
 <5x10

1
 8,4x10

3
 

Termotolerantní kolif. 
bakterie 

KTJ.g
-1 

sušiny 5300 <5x10
1
 <5x10

1
 <5x10

1
 <5x10

1
 2,4x10

3
 

Salmonella Pozitivní Negativní negativní negativní negativní nefgativní negativní negativní 

Celkový počet 
mikroorganismů 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku 25x10
5
 <5x10

1
 3x10

5
 9x10

5
 3,5x10

5
 3,5x10

5
 

Termofilní mikroorganismy KTJ.g
-1 

pův. vzorku 5300 5x10
5
 5x10

5
 1,2x10

6
 9,1x10

4
 1x10

6
 

Mezofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku 35 x10
5
 5x10

5
 7x10

5
 2,5x10

5
 2x10

5
 6x10

5
 

Psychrofilní bakterie KTJ.g-1 pův. vzorku 5 x10
6
 4,5x10

5
 5x10

5
 1x10

5
 1x10

5
 1x10

5
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Pokračování tabulky 28: Parametry modelových digestátů 

Ukazatel Značka, jednotka 

Vzorky modelového digestátu 

K118/10 K119/10  K-131/10 K-140/10 

 

S1 G8 

20 % 

DELI 

20 % 

čokoláda 

 

 

 

10 % 

škrob 

20 % 

škrob 

10 % 

 lupínky 

20 % 

 lupínky 

Sušina celková TS,  % hm 5,7 4,3 4,9 5,5 5,0 4,7 

Spalitelné látky (ztráta 
žíháním) 

ZŽ,  % hm. sušiny 76,1 73,2 77,6 77,5 75,9 74,8 

Celkový organický uhlík TOC,  % hm. sušiny 37 36,2 30,8 35,7 33,6 34,4 

Celkový uhlík C,  % hm. sušiny 37,7 36,7 31 35,9 33,9 34,9 

Chemická spotřeba 
kyslíku 

CHSKCr,  mg.dm
-3

 29000 280000 26000 45000 40000 57000 

Kyselinová neutr. 
kapacita celková 

KNK4,5,  mmol.dm
-3

 276 299 273 211 253 390 

pH - 8,0 8,0 7,7 7,5 7,7 4,7 

Lipidy LIP, % hm. sušiny 3,8 1,6 1,6 0,9 2,5 1,7 

Škrob AMY, % hm. sušiny
 - - - 2,1 11,0 - 

Vláknina VL, % hm. sušiny
 12,7 11,9 15,8 10,1 17,4 10,0 

Dusík celkový Nc,  % hm. sušiny 8,0 10,7 6,8 6,1 7,6 9,8 

Dusík amoniakální NNH4+,  mg.kg
-1

 suš. 45200 58100 40700 25700 51600 60300 

Dusík dusičnanový NNO3-,  mg.kg
-1

 suš. 453 562 827 520 1100 880 

Fosfor Pc,  % hm. 0,9 1,2 0,8 0,9 0,6 0,9 

Vápník Ca,  % hm. sušiny 2,2 3,5 2,5 4,0 2,3 0,8 

Draslík K,  % hm. sušiny 4,6 5,8 4,3 4,9 5,4 7,9 

Hořčík Mg,  % hm. sušiny 0,8 1,3 0,9 1,1 0,7 0,9 

Síra celková Sc,  g.kg
-1

 sušiny 4,2 4,9 2,8 3,8 3,9 5,0 

Arsen As, mg.kg
-1

 sušiny 0,7 0,9 1,8 0,5 1,6 3,7 

Kadmium Cd,  mg.kg
-1

 sušiny 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 

Chrom Cr,  mg.kg
-1

 sušiny 13,4 14,4 8,09 12,7 11,0 9,2 

Měď Cu,  mg.kg
-1

 sušiny 600 828 629 556 715 584 

Rtuť Hg,  mg.kg
-1

 sušiny 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 

Nikl Ni,  mg.kg
-1

 sušiny 15,0 11,9 23,4 23,2 15,9 13,2 

Olovo Pb,  mg.kg
-1

 sušiny 7,5 <2,5 4,0 9,9 6,1 8,2 

Zinek Zn,  mg.kg
-1

 sušiny 471 738 457 457 513 462 

Molybden Mo, mg.kg
-1

 sušiny 3,1 0,8 2,5 2,7 3,9 1,6 

Kyselina mléčná mg.kg
-1

 pův.  .vz 
vzvzvzvzorku 

431 502 <100 339 <100 390 

Kyselina octová mg.kg
-1

 pův.vz 615 284 152 <100 <100 645 

Kyselina propionová mg.kg
-1

 pův. .vz 
vzorku 

<100 <152 891 <100 <100 <100 

Kyselina máselná mg.kg
-1

 pův. .vz 
vzorku 

<100 <100 <100 <100 <100 <100 

Kyselina valerová mg.kg
-1

 pův.  .vz 
vzorku 

<100 <100 <100 <100 <100 <100 

Enterokoky KTJ.g
-1 

sušiny 8,8x104 <5x101 
4,6x10

5 
4,2x10

5
 2,5x10

6 
- 

Termotolerantní kolif. 
bakterie 

KTJ.g
-1 

sušiny <5x101 <5x101 1x10
6 

1,5x10
4
 2x10

3
 - 

Salmonella Pozitivní / Negativní negativní negativní negativní negativní negativní - 

Celkový počet 
mikroorganismů 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku 2x106 3,5x105 3,9x10
7 

1,2 x10
7
 2,7x10

6 
- 

Termofilní 
mikroorganismy 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku 5x105 9,1x104 8,4x10
6 

4,9x10
6
 3,8x10

6 - 

Mezofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku 6,6x105 2x105 
4,8x10

7 
7,5x10

6
 3,3x10

6 
- 

Psychrofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku 
7,2x105 1x105 6,8x10

6 
3,5x10

6
 2,9x10

6 
- 

Pozn: Parametry, u kterých jsou pomlčky nebyly analyzovány. 
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Pokračování tabulky 28: Parametry modelových digestátů 

Ukazatel Značka, jednotka 

Vzorky modelového digestátu 

G14 G13 G10 G15 G16 G25 
20 % 

lupínky 

80% voda 

10 % 

polévky 

10 % 

pečivo 

20 % 

pečivo 

10 % 

ochucovadla 

10 % 

káva 3in1 

Sušina celková TS,  % hm. vz. 4,7 5,3 5,0 5,4 5,8 4,2 

Spalitelné látky (ztráta 
žíháním) 

ZŽ,  % hm. sušiny 75,6 66,5 70,9 70,9 72,9 66,7 

Celkový organický uhlík TOC,  % hm. sušiny 37,6 31,7 31,0 32,4 35,4 36,9 

Celkový uhlík C,  % hm. sušiny 37,9 32,4 31,4 32,7 36,9 37,1 

Chemická spotřeba 
kyslíku 

CHSKCr,  mg.dm
-3

 49000 53000 57000 54000 53000 48100 

Kyselinová neutr. 
kapacita celková 

KNK4,5,  mmol.dm
-3

 250 290 251 262 287 361 

pH - 7,9 7,8 7,9 8,0 7,8 8,2 

Lipidy LIP, % hm. sušiny 1,1 17,6 18,1 19,1 18,9 1,2 

Škrob AMY, % hm. sušiny
 

2,5 - - 0,3 - 1,4 

Vláknina VL, % hm. sušiny
 

8,6 9,6 7,7 9,9 7,9 4,9 

Dusík celkový Nc,  % hm. sušiny 7,3 4,7 4,2        10,0 4,2 9,8 

Dusík amoniakální NNH4+,  mg.kg
-1

 suš. 63700 36500 35600 59,60 39,8 5,11 

Dusík dusičnanový NNO3-,  mg.kg
-1

 suš. 784 938 789 737 707 3550 

Fosfor Pc,  % hm. 1,0 0,5 0,5 1,1 0,5 1,8 

Vápník Ca,  % hm. sušiny 0,8 1,5 1,2 2,5 1,5 4,7 

Draslík K,  % hm. sušiny 7,3 2,9 2,1 4,4 2,4 8,3 

Hořčík Mg,  % hm. sušiny 0,8 0,6 0,5 0,9 0,5 2,0 

Síra celková Sc,  g.kg
-1

 sušiny 4,6 3,8 4,6 3,4 4,7 6,5 

Arsen As, mg.kg
-1

 sušiny 0,5 3,2 3,4 0,5 3,5 2,2 

Kadmium Cd,  mg.kg
-1

 sušiny 0,6 0,4 0,7 0,4 0,5 0,5 

Chrom Cr,  mg.kg
-1

 sušiny 5,3 10,8 6,4 10,7 17,2 7,11 

Měď Cu,  mg.kg
-1

 sušiny 533 444 547 473 386 998 

Rtuť Hg,  mg.kg
-1

 sušiny 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 

Nikl Ni,  mg.kg
-1

 sušiny 17,3 18,7 24,2 20,5 13,8 14,7 

Olovo Pb,  mg.kg
-1

 sušiny 13,2 <2,50 3,16 11,2 <2,50 9,2 

Zinek Zn,  mg.kg
-1

 sušiny 472 553 583 553 407 792 

Molybden Mo, mg.kg
-1

 sušiny 2,2 3,3 0,9 2,3 2,7 3,7 

Kyselina mléčná mg.kg
-1

 pův. vzorku 588 157 220 288 678 <100 

Kyselina octová mg.kg
-1

 pův. vzorku 245 <100 520 661 <100 704 

Kyselina propionová mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Kyselina máselná mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Kyselina valerová mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Enterokoky KTJ.g
-1 

sušiny - - - - - - 

Termotolerantní kolif. 
bakterie 

KTJ.g
-1 

sušiny - - - - - - 

Salmonella Pozitivní / Negativní - - - - - - 

Celkový počet 
mikroorganismů 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku - - - - - - 

Termofilní 
mikroorganismy 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku 
- - - - - - 

Mezofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku - - - - - - 

Psychrofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku - - - - - - 
Pozn: Parametry, u kterých jsou pomlčky nebyly analyzovány. 
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Pokračování tabulky 28: Parametry modelových digestátů 

Ukazatel Značka, jednotka 

Vzorky modelového digestátu 

G24 K97/09 K110/09 K115/09 K-128/10    PPM 
  17/010 

10 % 
por.káva 

10 % 
EKPO 

20 % 
EKPO 

30 % 
EKPO 

40 % 
EKPO 

10 % 
EKPO 

Sušina celková TS,  % hm. vz. 4,7 4,7 5,8 8,4 9,5 13,2 

Spalitelné látky (ztráta 
žíháním) 

ZŽ,  % hm. sušiny 70,1 74,7 73,1 76,4 77,4 89,9 

Celkový organický uhlík TOC,  % hm. sušiny 40,5 34,4 35,4 36,9 34,8 34,6 

Celkový uhlík C,  % hm. sušiny 40,6 35,5 36,1 37,9 35,2 35,2 

Chemická spotřeba 
kyslíku 

CHSKCr,  mg.dm
-3

 69000 23000 38000 59000 62000 51000 

Kyselinová neutr. 
kapacita celková 

KNK4,5,  mmol.dm
-3

 383 270 280 250 278 227 

pH - 4,7 7,9 8,0 8,0 8,3 5,1 

Lipidy LIP, % hm. sušiny 1,6 1,7 2,3 1,5 2,4 1,5 

Škrob AMY, % hm. sušiny
 

0,6 1,2 0,6 - 1,0 1,5 

Vláknina VL, % hm. sušiny
 

6,6 11,2 14,9 13,1 16,2 11,3 

Dusík celkový Nc,  % hm. sušiny 9,1 7,8 7,1 7,0 5,9 7,7 

Dusík amoniakální NNH4+,  mg.kg
-1

 suš. 4,7 51,4 43,3 33,6 25,9 3,07 

Dusík dusičnanový NNO3-,  mg.kg
-1

 suš. 3390 487 428 429 582 503 

Fosfor Pc,  % hm. 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 1,3 

Vápník Ca,  % hm. sušiny 3,7 3,7 1,3 2,7 3,3 1,2 

Draslík K,  % hm. sušiny 8,3 4,4 5,0 4,3 3,9 1,3 

Hořčík Mg,  % hm. sušiny 1,6 0,1 0,4 0,7 0,6 0,3 

Síra celková Sc,  g.kg
-1

 sušiny 0,6 5,6 4,8 3,8 3,8 0,4 

Arsen As, mg.kg
-1

 sušiny 3,0 1,6 1,5 1,3 1,4 0,9 

Kadmium Cd,  mg.kg
-1

 sušiny 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 

Chrom Cr,  mg.kg
-1

 sušiny 8,9 18,1 17,2 10,8 10,1 36,2 

Měď Cu,  mg.kg
-1

 sušiny 551 758 781 474 439 760 

Rtuť Hg,  mg.kg
-1

 sušiny 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 

Nikl Ni,  mg.kg
-1

 sušiny 14,5 15,5 15,2 13,8 16,1 16,5 

Olovo Pb,  mg.kg
-1

 sušiny 7,4 6,6 2,5 4,1 5,3 13,5 

Zinek Zn,  mg.kg
-1

 sušiny 612 506 219 348 333 458 

Molybden Mo, mg.kg
-1

 sušiny 2,7 - - 1,3 2,5 2,9 

Kyselina mléčná mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 563 466 758 418 560 

Kyselina octová mg.kg
-1

 pův. vzorku 374 <100 498 873 303 <100 

Kyselina propionová mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 110 180 <100 1830 <100 

Kyselina máselná mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Kyselina valerová mg.kg
-1

 pův. vzorku <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Enterokoky KTJ.g
-1 

sušiny - <5x10
1 

8,65x10
3
 <5x10

1
 8,4x10

5 3,4x10
6
 

Termotolerantní kolif. 
bakterie 

KTJ.g
-1 

sušiny - <5x10
1 

<5x10
1
 <5x10

1
 <5x10

1 
 

1,5x10
4
 

Salmonella Pozitivní / Negativní - negativní negativní negativní negativní negativní 

Celkový počet 
mikroorganismů 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku - 5x10
5 

8x10
5
 3x10

5
 5,9x10

7 1,6x10
6
 

Termofilní 
mikroorganismy 

KTJ.g
-1 

pův. vzorku 
- 

8x10
5
 7,5x10

5
 6,4x10

5
 3,3x10

5 4,6x10
6
 

Mezofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku - 6x10
5 

9x10
4
 5x10

5
 7,2x10

7 1,1x10
6
 

Psychrofilní bakterie KTJ.g
-1 

pův. vzorku - 3,5x10
5 

2x10
5
 4,6x10

5
 3,9x10

7 
1,9x10

6
 

Pozn: Parametry, u kterých jsou pomlčky nebyly analyzovány. 
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8 ZÁVĚR 

Disertační práce byla změřena na výzkum semikontinuální anaerobní digesce 

bioodpadů z potravinářského průmyslu, zejména „Surovin nevhodných ke spotřebě nebo 

zpracování“ na bioplyn. Byly hledány firmy, které se v ČR zabývají 

odstraňováním/zneškodňováním bioodpadů z potravinářského průmyslu. Navázána byla 

spolupráce zejména s firmou Cervus, s.r.o. Olomouc, která je jedním z hlavních zástupců 

v  tomto oboru u nás. Od této firmy bylo postupně získáno 9 bioodpadů z potravinářského 

průmyslu, u nichž bylo možno předpokládat využitelnost k výrobě bioplynu. 

Další bioodpady byly získány přímo od původců. 

Experimentální část práce se zabývala provedením série fermentačních 

a kofermentačních zkoušek uskutečněných na fyzikálních modelech anaerobních 

fermentorů typu CSTR (s nepřetržitým mícháním). Byly identifikovány měrné výtěžky 

bioplynu a metanu z celkem 14 různých bioodpadů z výroby cukrovinek, pochutin, 

pivovarnického průmyslu apod. Zásadním závěrem je, že prakticky všechny testované 

bioodpady (s výjimkou odpadu z výroby ochucovadel typu MAGGI, který obsahuje 

vysoký podíl huminových látek a balastu) lze na základě modelových zkoušek označit za 

snadno rozložitelné jednostupňovou anaerobní digescí a doporučit je pro průmyslovou 

výrobu bioplynu. Minimálně v případě kofermentace s kejdou dobytka nečiní zpracování 

obtíže ani při čerpání vzniklé vstupní směsi do fermentoru, pokud podíl bioodpadu bude 

okolo 10 % hm., maximálně 20 % hm. Pro zaručení vysoké míry rozkladu (60 ~ 75 %) 

není ani nutné provést hydrolýzní/acidifikační předúpravu. Jednostupňová mezofilní 

anaerobní kofermentace je s účinností rozkladu organických látek 70 – 80 % schůdná při 

zatížení fermentoru organickými látkami v rozmezí 0,9 až 2,5 kgVS.m
-3

.d
-1

 a době zdržení 

85 až 90 dnů. Za těchto podmínek modelové anaerobní procesy probíhaly alespoň po dobu 

60 dnů (jedna teoretická výměna náplně fermentoru) bez známek nestability při pH  

v rozmezí 7,7 až 8,0.   

Bylo také provedeno poloprovozní ověření laboratorních výsledků kofermentace 

biskvitové moučky EKPO na poloprovozním fermentoru o reakčním objemu 2,0 m
3
. 

Poloprovozní výsledky s dostatečnou průkazností potvrdily výsledky laboratorní. 

Vzhledem k již existující praxi přepracování dotčených bioodpadů do podoby sypké 

hmoty specializovanými firmami (např. CERVUS s.r.o.) má největší perspektivu 

biozplyňování „biskvitové moučky“ vyrobené homogenizací primárně nezkrmitelných 

(hygienicky problematických) bioodpadů. Moučka tohoto typu nazvána (EKPO-EB) byla 

rovněž testována, přičemž měrná produkce metanu cca 0,5 mN
3
. kg.VSp

-1
 se jeví jako více 

než příznivá pro udržitelnou ekonomiku digesce v zemědělských bioplynových stanicích, 

ať již kategorie AF2 nebo i AF1. 

Pro dokonalejší rozklad testovaných bioodpadů však je výhodné použít 

dvoustupňovou kofermentaci s hovězí kejdou. Pravděpodobně postačí teplota v obou 
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stupních 37 - 42 °C.  Za těchto podmínek bude zřejmě možné označit digestáty 

z uvedených bioodpadů za  téměř stabilizované bioodpady.  

Anaerobní digesce zmíněných bioodpadů v zapracovaném fermentoru je dlouhodobě 

schůdná i po nahrazení hovězí kejdy vodou (např. odpadní vodou). V tomto případě je 

ovšem vhodnější použít samostatný hydrolýzně-acidifikační 

předstupeň (byť třeba psychrofilní). 

Byly provedeny analýzy digestátů v certifikované laboratoři MORAVA s.r.o. 

Podrobně bylo analyzováno celkem 24 modelových digestátů, které byly hodnoceny 

z hlediska současné legislativy a to dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., o stanovení požadavků 

na hnojiva (pro organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %). Ani jeden 

z modelový digestátů nevyhověl limitu 250 mg/kg sušiny pro měď bez ohledu na 

kofementovaný bioodpad. Měď se do modelových digestátů dostala vždy z hovězí kejdy 

z mléčné farmy v Pustějově. Zdrojem mědi byl roztok CuSO4 používaný k desinfekci 

kopyt hovězího dobytka. Mléčná farma byla na problém upozorněna. Obdobný problém 

občasně nastal i díky roztoku ZnSO4. Všechny modelové digestáty vyhověly legislativním 

požadavkům vyhlášky MZe č. 271/2009 Sb., co se obsahu hlavních živin hnojiva 

(min. 25 % hm. organických látek v sušině, min. 0,6 % hm. dusíku v sušině) týče. 

Digestáty byly dále vyhodnoceny dle vyhlášky MŽP č. 341/2008 Sb.,  [2] přílohy 

č. 5 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Všechny analyzované 

digestáty  splňují znaky jakosti rekultivačního digestátu  (max. vlhkost 98,0 % hm, 

minimální obsah celkového dusíku 0,3 % hm., jako N přepočtený na vysušený vzorek a pH 

6-9,0). Problematickým prvkem byla opět pouze měď. Po mikrobiologické stránce lze 

vlastnosti modelových digestátů shrnout konstatováním, že Salmonela nebyla ani v jednom 

vzorku digestátu detekována, problémy byly spíše s občasně nadlimitními obsahy 

termotolerantních koliformních bakterií a enterokoků, což by mohlo být změněno úpravou 

technologie kofermentace, nebo hygienizací digestátu. Vlastnosti modelového digestátu  

naznačují, že biskvitová moučka EKPO a EKPO-EB nevnáší do procesu žádné ze 

sledovaných rizikových složek, ikdyž je nutno poukázat na pravidelný výskyt velmi 

malých útržků plastových obalů a sáčků, které se výrobci nepodařilo vytřídit. 

Dle názoru disertanta byla v rámci práce získána řada nových poznatků a 

formulovány klíčové parametry procesu anaerobní digesce hovězí kejdy s bioodpady  

z potravinářského průmyslu zejména z výroby cukrovinek. Mezi tyto klíčové 

parametry patří minimální doba zdržení, zatížení fermentoru organickými látkami a 

měrné výtěžky bioplynu a metanu jak ze vstupních směsí tak ze samotného 

kosubstrátu. 
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