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Úvod

MĚŘENÍ TEPLOTY KOMPOSTU – PRIMÁRNÍHO INDIKÁTORU PRŮBĚHU
KOMPOSTOVACÍHO PROCESU

MEASUREMENT OF COMPOST  TEMPERATURE- PRIMARY INDICATOR DURING COMPOSTING PROCESS

Compost temperature is one of the easiest identifiable indicators, which shows the maturity of the compost and corre-
sponds to the microbial activity. Measuring and recording of the temperature is therefore the essential condition for
composting process control. The most used thermometers today are electronic contact thermometers with digital or analog
display, or better thermometres with the possibility of recording the measured values or even those with the data output.
The thermometer must always have a rod probe, which is possible to stab 1 m deep under the composting pile surface. That
way it is assured the temperature measuring in the whole cross profile of the pile. Recently there are some special measuring
and recording systems on the market. One of them is based on the wireless data transmission. This system consist of stab
temperature sensor, from which are the measured data transfer through wireless connection and receiver to the control
collecting unit. Here are the data stored and any time available.

Pro zajištění optimálního průběhu kompostovacího pro-
cesu je nutné monitorovat určité fyzikální, mikrobiologické
a chemické vlastnosti zpracovávaných surovin, resp. kom-
postu, aby na základě znalosti jejich současných hodnot
bylo možné, v případě jejich odchýlení od optimálních hod-
not, provést vhodný zásah. Mezi zjišťované veličiny patří
zejména měření teploty kompostu.

Na obr. 1 je zobrazen průběh teploty při kompostování
v pásových hromadách na volné ploše, kde jsou provádě-

 

ny technologické překopávky překopávačem kompostu.
Každá výrazná odchylka od tohoto trendu signalizuje od-
chylku od správného trendu kompostovacího procesu.

Obr. 1: Optimální průběh teploty při kompostování

Teplota je funkcí procesu kompostování a je možné z
jejího průběhu určit dobu zralosti kompostu. Výše teploty
je dána především aktivitou přítomných mikroorganismů.
Průběh teplot lze rozdělit do dvou hlavních částí. První –
mezofilní fáze je doprovázena teplotami v rozsahu +10 až
+40 °C, druhá fáze – termofilní je charakterizována teplota-
mi nad 40 °C. Poklesne-li teplota kompostu na úroveň tep-
loty okolního prostředí, vypovídá to o útlumu aktivity mik-
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roorganismů, kompost lze považovat za vyzrálý.
Na vhodnou výši teploty pro kompostování lze nahlížet

ze dvou úhlů pohledu. Tím prvním je optimální teplota pro
rozklad organických látek a druhým, neméně důležitým hle-
diskem, je teplota potřebná k likvidaci lidských, živočiš-
ných a rostlinných patogenních mikroorganismů, parazitů,
případně semen plevelů či larev much. Optimální teplota
pro rozklad organických látek je  dána především druhem
surovin, neboť různé organické materiály se rozkládají při
různých teplotách. Většinou je uváděno rozmezí teplot od
+50 do +60 °C, někdy i širší rozsah, a to sice od +43 až +65
°C. Výše teplot potřebných k likvidaci nežádoucích pato-
genních mikroorganismů se liší podle jejich druhu a jsou
většinou předepsány příslušnou normou (ČSN 46 5735).
Obecně lze konstatovat, že k likvidaci většiny lidských, ži-
vočišných i rostlinných patogenů, je třeba dosáhnout tep-
loty 55 °C a pro zneškodnění semen plevelů 63 °C. Kromě
dosažení teploty je nutné zohlednit i dobu, po kterou se
v průběhu kompostování teplota udrží.

 

Elektronické kontaktní teploměry
Pro měření teploty kompostu jsou nejvhodnější elektro-

nické teploměry kontaktní, s digitálním nebo analogovým
ukazatelem, v lepším případě s možností záznamu naměře-
ných hodnot, popř. možností datového výstupu. Teplotní

snímač musí být zabudován do tyčové zapichovací sondy,
kterou je možno zapíchnout do hromady kompostu ales-
poň do hloubky 1 m pod povrch hromady. Tím je  zajištěno
změření teploty v celém průřezu hromady.

Pokud jsou zjišťované hodnoty teplot zaznamenávány
do tabulek ručně, bývá měření zdlouhavé, někdy nepřesné
a problematická je i přehlednost při požadavku dlouhodo-
bého uchovávání naměřených hodnot.

Výše uvedené těžkosti lze úspěšně odstranit použitím
teploměrů s možností zaznamenávání naměřených hodnot.
Přístroje pro automatický záznam zjištěných dat typu  zá-
znamník (datalogger), které mají možnost napojení na zapi-
chovací snímače teploty, naměřené hodnoty automaticky
zaznamenávají v předem nastaveném intervalu. Lze měřit
jednorázově nebo kontinuálně, počet naměřených hodnot
bývá velmi vysoký. Po ukončení měření je nutné záznamní-
ky přenést k vyhodnocovacímu přístroji, kde lze tyto hod-
noty načíst pomocí vhodného softwaru, zpracovávat, ana-
lyzovat a archivovat (obr. 2).

Nezbytnost přenášení záznamníku z důvodu načtení
naměřených hodnot k vyhodnocovacímu přístroji lze „od-
stranit“ přenosem dat mezi teplotní sondou a vyhodnoco-
vacím přístrojem po „drátech“ či „bezdrátově“. Drátové pro-
pojení je velmi nepraktické a tuto skutečnost lze řešit pou-
žitím zapichovacího snímače teploty s radiovým přenosem
naměřených hodnot.

Obr. 2: Zapichovací teploměr se záznamníkem naměřených hodnot a jejich načítání
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Systém měření teplot v hromadě  kompostu
s bezdrátovým přenosem dat

Systém pro měření teplot kompostu na kompostárnách
využívá bezdrátového sběru naměřených hodnot
ze zapichovacích snímačů teploty, rozmístěných na kom-
postárně v určitém počtu (do určité vzdálenosti) do sběrné
řídicí jednotky přes přijímač signálu (obr. 3).

Zapichovací snímače teploty umožňují vysílat  naměře-
né hodnoty teploty a změnit vlastní nastavení dle příkazů
ze sběrné řídicí jednotky. Současně mohou sloužit jako pře-
vaděč signálu pro snímač, který nemá přímý dosah na sběr-
nou řídicí jednotku. Dle konfigurace terénu má vytvořená
síť dosah až 500 m.

Pokud je vzdálenost mezi měřeným místem a sběrnou
řídicí jednotkou větší,  lze využít opakovačů. Je možné vy-
tvořit cestu až ze tří opakovačů. Jako opakovače lze využít
i samotný zapichovací snímač teploty se zachováním funk-
ce měření teploty. V takovýchto případech lze dosáhnout
přenosu až do 2 000 m (opět dle konfigurace terénu).

Obr. 3: Zapichovacích snímače teploty,  sběrná řídicí jednotka a přijímač signálu

 

Obr. 4: Sestava ověřovaného zapichovacího teploměru a kontrolního teploměru

Výsledky ověřovacího provozu  měření teplot

Systém pro měření teplot s bezdrátovým přenosem dat
vyvinul VÚZT, v.v.i. ve spolupráci s firmou CODET, s.r.o.
Byla provedena řada porovnávacích měření na kompostár-
nách CMC Náměšť nad Oslavou, VÚZT, v.v.i. a ECOWO-
OD Unhošť. Zařízení bylo zapsáno jako užitný vzor a li-
cenční práva na jeho výrobu patří firmě CODET, s.r.o., která
také zajišťuje prodej a servis. Pro širší využití metody měře-
ní teploty s bezdrátovým přenosem byla vydána pro uživa-
tele uplatněná certifikovaná metodika „Metody měření tep-
loty kompostu využitelné pro řízení kompostovacího pro-
cesu a archivaci dat“.

Porovnávání naměřených hodnot teplot kompostu bylo
prováděno pevně vytvořenou sestavou ověřovaného za-
pichovací snímače teploty CODET ZAT – 1000 s dálkovým
přenosem dat a zapichovacím snímačem teploty se záznam-
níkem teplot – TESTO 175, viz obr. 4 (technické parametry
v tab. 1)
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Označení přístroje 
Zapichovací sonda 

s dataloggerem 

Testo 175-T2 

Zapichovací teploměr s 
bezdrátovým přenosem dat 

ZAT – 1000 

Obrázek 

  

Výrobce 
TESTO AG,  

Německo 
www.testo.com 

Dodavatel 
Firma Pavel KUBÍČEK, 

Kladno 
www.testoservis.cz 

CODET s.r.o.,  
Brno 

www.codet.cz 

Měřicí rozsah (oC) -40 až +120 -55 až +125 

Hmotnost (g) 84 (bez sondy) cca 1 500  
(včetně zapichovací sondy) 

Rozměry přístroje 
(mm) 82 x 52 x 30 

Vysílač zapichovací sondy – 
125 x 115 (držák 390) x 60  

Přijímač signálu –  
150 × 50 × 20 

Typ/délka sondy  
( – / mm) 

NTC – externí senzor /  
1500 (Ø 12) 

– / 1 000, 1500  
nebo dle domluvy 

Napájení Lithiová baterie (1AA) Alkalická baterie –  
3,6V, 3,4 Ah 

Cena bez DPH  
(Kč) 

od 14 500,-  
(dle propojení s PC) 

souprava  
s 3 zapichovacími teploměry  

a přijímačem signálu 
 od 38 000,- 

 

Tab. 1: Technické parametry teploměrů pro měření kompostu

 

Sestavy zapichovacích snímačů teploty, vytvořených pro
experiment, byly zapraveny do jedné hromady kompostu
na tři různá místa měření. Měření potvrdila shodnost měře-
ní ověřovaných teploměrů s kontrolními teploměry. Průměr-

ný rozdíl mezi naměřenými hodnotami teplot čidel sestavy
činil 0,976 °C. Pouze v několika případech (cca 4) byla od-
chylka větší – maximální odchylka byla 3,8 °C (viz obr. 5).

Obr. 5:  Graf průběhu naměřených teplot
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Závěrem lze konstatovat, že popisovaný systém pro
měření teplot kompostu na kompostárnách umožňuje za-
jistit optimální průběh kompostovacího procesu z hledis-
ka naměřených hodnot teplot v hromadách kompostu,
umožňuje snadnou archivaci naměřených hodnot, které je
možno využívat formou protokolu pro kontrolní orgány.

Výsledky porovnávacích měření potvrdily shodnost mě-
ření pro kompostování ověřovaných bezdrátových teplo-
měrů a kontrolních teploměrů v přijatelném rozmezí ± 1°C.
Lze prohlásit, že teploměry s bezdrátovým přenosem dat
jsou vhodným a spolehlivým prostředkem pro měření tep-
loty surovin, popř. kompostu v pásových hromadách.

Výsledky publikované v tomto příspěvku byly získány
v rámci řešení Výzkumného projektu QH81200 „Optimali-
zace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schop-
nosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozloži-
telných odpadů na orné půdě i trvalých travních poros-
tech“.
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Teplota kompostu je nejjednodušeji identifikovatelným ukazatelem jeho zrání, který koresponduje s intenzitou činnosti
mikroorganismů. Měření a evidence teplot je proto základní podmínkou kontroly správného průběhu kompostovacího
procesu.K měření teploty kompostu se nejčastěji používají elektronické teploměry kontaktní s digitálním nebo analogovým
ukazatelem, v lepším případě s možností záznamu naměřených hodnot, popř. možností datového výstupu. Teploměr musí
být vždy vybaven tyčovou zapichovací sondou, kterou je možno zapíchnout do hromady kompostu alespoň do hloubky
1 m pod povrch hromady. Tím je zajištěno změření teploty v celém příčném profilu hromady.V poslední době se začíná k
měření a evidenci teplot kompostu využívat systém, který je založen na bezdrátovém přenosu naměřených hodnot. Systém
sestává ze zapichovacího snímače teploty, ze kterého jsou bezdrátově pomocí přijímače přeneseny naměřené hodnoty do
sběrné řídící jednotky, kde jsou ukládány a podle potřeby kdykoliv k dispozici.




