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Abstract
Final product of anaerobic fermentation is biogas and fermentation residue (digestate). Segregation solid component from
digestate through separator on centrifugal principle is the separate generated. From this material and a mixture with sawdust
was created heating pellets with diameter 6 mm. On this fuel was measured mechanical, energetic and emission parameters.
Onto final value has big influence moisture of input material. Pellets from pure separate blended better use properties as
compared with pellets produces from separate and sawdust.
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 TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

THERMICAL UTILIZATION OF THE SEPARATE AFTER AN ANAEROBIC FERMENTATION OF BIOLOGICALY
DECOMPOSABLE WASTE

Efektivní využití odpadů je obecně velmi složitý problém,
který musíme řešit. Stávající neperspektivní systém sklád-
kování odpadů, který je sice v poslední době zákonem ome-
zován, má ale stále majoritní podíl v nakládání s odpady. A
tak z alternativních možností zpracování komunálních i dal-
ších biologicky rozložitelných odpadů bude, při součas-
ném nastavení právního rámce ČR, pravděpodobně vedle
materiálového využití separovaných složek ekonomicky
nejvýhodnější metodou i jejich energetické zhodnocení.

Důležité nařízení vlády v oblasti energetického využívá-
ní biomasy je Plán odpadového hospodářství ČR (Nařízení
vlády č. 197/2003 Sb.), který radikálně omezuje skládkování
biologicky rozložitelných odpadů do roku 2020 na 35 %
úrovně roku 1995.

Biologicky rozložitelný odpad je spojován především
s komunálním odpadem. Teprve v posledních letech bylo
zpracováno několik studií, ze kterých vyplynulo, že
v současné době vzniká ročně v České republice asi 1,9
mil. tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
který je možné zpracovat technologií anaerobního vyhní-
vání. V souvislosti s bioplynovými stanicemi je nutné zmí-
nit nemalý objem biologicky rozložitelného odpadu v po-
době exkrementů chovných zvířat, kalů z čištění odpadních
vod, odpadů z potravinářských procesů apod. (Kára, J.,
Pastorek, Z., Přibyl, E., 2007).

Separát vzniká oddělením tuhé složky digestátu, který je
spolu s bioplynem jedním z výsledných produktů anaerobní
fermentace. V současné době se digestát nejčastěji využí-
vá jako hnojivo, což ale může být problém v případě, že
obsahuje nebezpečné látky např. těžké kovy. Ty se mohou

dostat do procesu anaerobní fermentace v případě, že se
zpracovávají exkrementy hospodářských zvířat, které jsou
např. léčeny či je jim podáván nějaký přípravek na prevenci
onemocnění. Tyto přípravky mohou obsahovat např. těžké
kovy, což je v procesu rostlinné výroby (hnojení digestá-
tem) nežádoucí. Podobná situace je i např. s kalem
v čistírnách odpadních vod.  Možností jak využít toto ne-
vyhovující hnojivo, by mohlo být jeho lisování do formy
standardizovaného paliva a následné energetické využití
ve vhodných provozech.

Materiál a metody
Materiál pro výzkum byl získán z bioplynové stanice Žihle

firmy AGRO ENERGO, a.s., která zpracovává zvířecí exkre-
menty a rostlinnou biomasu. Separát byl oddělen od fugá-
tu již v bioplynové stanici. Většina pokusů a měření týkající
se hlavně procesu spalování byla provedena v laboratořích
VÚZT,v.v.i. v Praze. V laboratoři Technické fakulty ČZU
v Praze na Katedře mechaniky a strojnictví byla vykonána
mechanická zkouška pevnosti a lisování materiálu do for-
my pelet. Pro omezené množství materiálu byly vytvořeny
pouze dva druhy vzorků: ze samotného separátu a směs
separátu a dřevěných pilin v hmotnostním poměru 1:1.

Pro peletování byla vyžadována frakce vstupního mate-
riálu do 4 mm. Z důvodu kratšího časového úseku pone-
chání vsázky v anaerobním fermentoru, byla frakce výsled-
ného separátu velmi různorodá (5-30 mm). Pro desintegraci
byl použit vertikální kladívkový šrotovník Stoza ŠV 15 od
firmy Stoza s.r.o. (viz obr.1) se sítem o průměru 4 mm.
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Obr. 1: Šrotovník Stoza ŠV 15

 

Obr. 2: Výstup z dochlazující části
  granulační linky MGL 200

Pro lisování směsí a samotného separátu byla použita
malá granulační linka MGL 200 od firmy KOVO Novák. Vý-
sledné pelety měly průměr 6 mm. Z mechanických vlast-
ností pelet je důležitá jejich otěruschopnost, tato byla zjiš-
ťována na přístroji Ligno-tester. Výsledky se porovnají
s rakouskou normou ÖNORM M7135. Při měření otěru se
pelety nejprve zváží, následně jsou vloženy do přístroje
Ligno-tester, kde jsou proudem vzduchu uvedeny do po-
hybu. Pelety narážejí vzájemně do sebe i na stěny přístroje
a tím dochází k otěru. Po vyjmutí s přístroje jsou pelety
opět zváženy a sleduje se hmotnostní úbytek. Dle normy

ÖNORM M7135 by hodnota otěru neměla přesáhnout 2,3
% hm. V ČR je v současné době v platnosti nová Česká
technická norma ČSN P CEN/TS 15210-1, kde se stanovuje
mechanická odolnost pelet. V průběhu tohoto měření však
nebylo časově ani technicky možné zajistit průběh zkouš-
ky na mechanické vlastnosti dle této normy.

Obr. 3: Schéma přístroje Ligno-tester (autor)

Analýza energetických parametrů byla provedena
v Ústavu energetiky, Fakulty technologie ochrany přírody
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vzorky pe-
let byly podrobeny rozboru, přičemž bylo zjišťováno jejich
složení z hlediska energetické aplikace. Proto byl zjišťován
obsah vody, prchavé a neprchavé hořlaviny a popele. Dále
byla provedena analýza obsahu některých prvků. Energe-
tické parametry dále doplňují hodnoty spalného tepla a
výhřevnosti.

Provozní ověření a základní zhodnocení tepelné účinnosti
a emisních parametrů topných pelet bude provedeno na
 horkovzdušných kamnech KNP se jmenovitým tepelným
výkonem 18 kW. Výrobce KOVO Novák určuje ke spalová-
ní pelety nebo obilí. Spalovány budou postupně palivové
pelety ze sledovaného separátu a separátu s příměsí pilin
(1:1 hm.). Pro spalovací zařízení s takto malým výkonem (18
kW) není stanovena limitní hodnota pro NOx. Výsledky lze
však porovnat se směrnicí MŽP č. 13-2002  požadavky pro
propůjčení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“,
týkající se teplovodních kotlů pro ústřední vytápění na
spalování biomasy do 0,2 MW (ČSN 07 02 40 a ČSN EN
303-5),  která  udává  jako limitní hodnotu pro NOx 250
mg.m-3 při 11 % O2.

 ze dřeva z kůry 
obsah vody < 12 % < 18 % 
výhřevnost (suché hmoty) > 18 MJ/kg > 18 MJ/kg 
obsah popela < 0,5 % < 6,0 % 
obsah síry < 0,04 % < 0,08 % 
obsah dusíku < 0,30 % < 0,6 % 
obsah chloru < 0,02 % < 0,04 % 
 

Tab. 1.: Požadavky dle Önorm pro pelety ze
   dřeva a z kůry
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 Separát Separát + piliny 

(1:1 hm.) Dřevní štěpka 

voda                                           % hm. 9,16 7,46 6,79 
prchavá hořlavina                      % hm. 58,46 62,16 75,55 
neprchavá hořlavina                  % hm. 14,92 18,66 14,64 
popel                                          % hm. 17,46 11,72 3,02 
C                                                % hm. 41,79 42,33 47,37 
H                                                % hm. 6,65 6,30 6,40 
N                                                % hm. 1,57 1,20 0,19 
S                                                 % hm. 0,20 0,11 0,01 
O                                                % hm. 22,91 30,60 38,58 
Cl                                               % hm. 0,26 0,28 0,04 
spalné teplo                               MJ.kg-1 16,74 17,57 19,74 
výhřevnost                                 MJ.kg-1 15,07 16,02 18,18 
popel :    
bod měknutí                                    0C 1140 1080 1250 
bod tání                                           0C 1190 1170 1260 
bod tečení                                       0C 1240 1190 1270 

 

Tab. 3: Energetické parametry topných pelet

tení na 13 % obsah kyslíku hodnota 211,5 mg.m-3
N. Tento

limit nesplňují topné pelety ani ze samotného separátu ani
ve směsi s pilinami.
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Graf 1: Průběh emisí CO – separát + piliny 1:1
    hm.
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Graf 2: Průběh emisí CO – separát
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Graf 3: Průběh emisí NOx – separát + piliny
     1:1 hm.
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Graf 4: Průběh emisí NOx – separát

Na obr. 6 je vidět popel po spálení topných pelet ze sepa-
rátu. Vzhledem k vysokému obsahu popele v tomto materi-
álu a jeho špatné rozpadavosti z původního tvaru se
v topeništi vytváří vrstva popele, pod kterou se stále na-
chází nespálené palivo, což zabraňuje plynulému odhořívá-
ní celé násypky v topeništi. Tento problém lze vyřešit kon-
strukcí kotle, který by spaloval palivo s podobnými vlast-
nostmi.
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Obr. 6: Popel z pelet

Závěr
Zkoumané palivo nesplňuje přípustné hodnoty v někte-

rých ze sledovaných mechanických, energetických a emis-
ních ukazatelů podle rakouské normy ÖNORM M 7135 a
směrnice MŽP č. 13-2002 - Požadavky pro propůjčení
ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ pro teplo-
vodní kotle na spalování biomasy do tepelného výkonu 0,2
MW. Lze však předpokládat výrazné zlepšení monitorova-
ných vlastností při snížení podílu separátu v palivu, či na-
lezení vhodného aditiva nebo příměsi. Tento problém lze
eliminovat také přidáním separátu do vsázky velkokapacit-
ního spalovacího zařízení s čištěním spalin.

Poznámka
Příspěvek byl zpracován na základě řešení výzkumného

projektu IGA TF – 31130/1312/313103 „Termické využití se-
parátu po anaerobní fermentaci biologicky rozložitelných
odpadů“.
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Získané zkušenosti při výrobě a následném termickém
zpracování separátu po anaerobní fermentaci biologicky
rozložitelných odpadů pomohou do budoucna hledat opti-
mální složení paliv na bázi separátu i konstrukční řešení
spalovacích zařízení.

Odhady na celosvětové zásoby neobnovitelných zdrojů
energie se různí, jisté ale je, že jsou omezené a možnost
alespoň částečně nahradit fosilní paliva, jako primární zdroje
energie, odpady, může být důležitým prvkem pro další vyu-
žití termických zřízení. (Koutný, R., 2005).

Anotace
Výsledným produktem anaerobní fermentace je bioplyn a fermentační zbytek (digestát). Samotný separát vzniká oddělením
tuhé složky z digestátu pomocí separátoru na odstředivém principu. Z tohoto materiálu a ze směsi s dřevními pilinami byly
vytvořeny palivové pelety o průměru 6 mm. Na tomto palivu byly měřeny mechanické, energetické a emisní parametry. Na
výsledné hodnoty má veliký vliv vlhkost vstupního materiálu. Pelety ze samotného separátu vykazovaly oproti peletám ze
směsi separátu a dřevěných pilin lepší užitné vlastnosti.
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