
Vfiv vlhkosti na kvalitu
uskladněné dřevní štěpkvl-'-tSk|adování ie nlrtnou operací při energetickér|1 využíVání bíopaliv. Pňi sk|adováníve|kých obiernů surowin ěasto nelze =.-ii=ti" ideá|ní podrnínky, v důs|edku ěetroždoctrází k ieiich znehod'nocení. Vyznarnn.7rn rizikern j. .,y=tyí.piJ.. u"t jejich výskytve dřevní štěpce ov|ivňLrje teptot'a sktadování a obsatr vodyt by|o expe].irnentá|nězkoumáno v rnikrobiologické |aboratoři VÚzT, v. v. i.

\ / Oovedom srrote odborne

\ ,l/ i ld cle veretnost le fdtr. ze
l' fv6 tu sflddovanr ov vnLrle

tZV Vlhkost n]ate|iálu' Většina od
borné VeňejnostiVí, Že VedIe obsé.
hu Vody [V|hkosti] oV]iVňU]e kva]tu
sk adování tep|ota. Konk.étní ln
formace o torn, do jaké n-ríny oba
faktory ovlivňují \^iskyt škodlivých
č|nite]Ů, ]sou známé pro potfa
viny. k.mrva atd., ale pro obiast
enengebckých prodUktu chybí
Pňesto ]e]]ch pÚsobením docház|
ke znóčným árátám V]]Vem zho|.
šení kvality' V extrémnÍch připa.
oecn mohot] b)h do ]isté mÍl.y r]z
kové |Ze Zd|aVotniho hlediska

Pňr neVhodných podmínkách
j-ostIlnné sufoV|ny porněrně
rychle podléhaií nežádoucÍm
Zr]enam Vllvem chem ckých
pIocesÚ [chem cké okysličoVání
hydrolýZa ce|!]ÓzoVých kompo
nentú V kyseiém prostředÍ] a V]i
Vem b]o]og]cké aktivity baktel.ií,
hub atd' Současně s náběhem
ZmÍněných blodeg|.adab]|ních
pfocesU VZ|.Ústá tepIota SkIa.
dované štěpky běžně na 5o až
7a .C' Př extférnně nevhoc]-

nycn podmÍnkách mŮŽe doiÍt
i k sarnovznícenÍ materiá]u'
V případě dřevnÍ štěpky Využi'
Vané pro VýfobU tuhých biopal]V
lsou !al(ove procesy naprosto
neŽádoucí obecně je c]oporU.
coVána lhůta spotřeby štěpky
do patnácti dnů od Vý|oby; za
ne]de]šÍ dobU Se povaŽujÍtĎl mě
síce. Tato doporučenÍ VycháZejÍ
pravě z dŮVodů zabfánění samo.
VznícenÍ' Dodržet tuto ZásadU je
a|e V některých. zejména sezÓn.
nIcn, pl-oVoZech z ]oglstického
hledlska ne|eá|né'

Materiá| - štěpka
z |ískv

V rámcl ňešenÍ probIematiky
!ryUŽitÍ biomasy k eneIgetickýrn
úče|úm by V aboratornÍch pod.
rnínkách Stanoven \^Jjvoj obsahU
mikroo|.ganismŮ V dňevni štěpce
V záV|s|osti na obsahu Vody a tep
Iotě sk]adoVání' CÍlem bylo IozšÍňit
poznatky v oblasti vlivu podminek
prostňedí na wsk\,t a 4'Voj kon'
centrace mik|.oskopických V]ákn|.
tých hUb.plÍsnÍ. co by ind]káto|.ů

negativních V]]Vů prostňedÍ na 4/.
sk\,t b]odeg|.adab]]nÍch pnocesů
V bIoenerget]ckých surovinách'

ZkoUmaným materiá]em byla
štěpka ísky obecné [Carylus ave.
//6na]' Bost lny byly če|stvě po
kácené a naštěpkované pomocí
ňetězové moto|-ové p y a štěpko.
Vače Pezzolato 11o Mb' obě za
.izení i Sběrná nádob6, do kte|é
byl6 naštěpkovaná hmota jímána,
by]y peČ|iVě ZbaVeny mechanic.
kých nečistot a Všechny čáSti,
kte|é moh]y př ]it do styku s ma.
te||a em, byly oč|štěny pomocí
oenatul.ovaného IihU, aby by]o
mInlmalizoVéno riziko intoXikace
matefiá]U a násIedné oV|ivněnÍ
in/sIedkŮ'

Metoda zkoumání

Výzkum by| fea izován pňi tňech
rÚzných V|hkostech mate.iálU'
Bůzného obSahu Vody V materiálu
by|o doSaŽeno poUŽitÍm Čefstvého
VZo|ku [65.l', čáStečným WSuše.
ním [22 7a) a úp/nýrn \,}sušenÍm
V laDoTatoTní honkovzdUšné sU.
Šárně pňi 60.c' Takto Upfavené
VzorKy Dy]y nasypány do stefiIních

nadobek o objemU o,2 |itru' těsně
uzaVTeny a násIedně skIadoVá.
ny p.r Stá|ých tep]otách: .15 .C

lm raz|cíbox], 12 .C 
[|ednice]' 2 5 .C

fte|mostat/cký box 1] a 50 .C
lteImosta|]cký boX 2] TepIoty
byy zvoleny tak, aby zhruba od
povÍda|y podmÍnkám na povrchu
a UVn]tf h|-omad štěpky sk|adova.
ne V zlmních a letn|ch měsicích Ve
VenKoVnIcr] podminkách

V pnŮběhu takto zaIoŽených po.
kUSU by| Sledován \^ivoi p|isnÍjako
h|avnÍho indlkátol.U !^'skytÚ škod.
]iqich činiteiŮ Ve skloc]ovanérr]
materiá]U' Ke StanovenÍ počtu
plÍsní doŠ|o 4X - V momentě Za
ložení a nás|edně pa 7, 14 a 28
dnech' Mlk|obioIogické rozbory
by|y fea]lzovány pod]e metodiky
Vypi.acované a oVěřené ňeš]teI
skýrn iýmem VÚZI V V i. Výchozl
suspenze by|a připraVena protňe
páVáním naváŽky Vzo|ku dřevní
štěpky V peptonové voc]ě' ĚeděnÍ
oylo Voleno tak, aby Výsiedný po
čet koionrí na|ostlých na Pet|iho
rn|skách neby] \,}šší neŽ 150.
lnokuiace by|a prováděna přen-"
senrm plpetou OJ ml inokula na
pevnoU z|VnoU pÚdu a rozetřenÍm

simulqce podmínek skladovánÍ v uzaviéných nóaobkáéi
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G|d 2 - vývoi počfu pÍsní v dievní štěpce pn
obsahu veškeÍé vodv 22 y"

eruÍ 3 - v:ýýoj pďfu prlsní v díevni štěpce pň
ob:,ohu veškeé vodv 1 ./o

skeněnou zahnutou tyčinkou po
povrchU agarU' Pňipravené pIotny

se nkubova|y aerobně V termo
(t:f/' 

^ň 25 or trnóor..ron h\n

odečítán za 3 až 5 dní inkubace'
Kutivace byla prováděna n6 se
ektivnÍ ŽVné půdě s pňídavkem
antibiot ka' Zj]štěný počet ko]onií
tvoňících jednotky {KTJ] po inku'
bac byl stanoven pod|e IČSN lso
21527 1' zoas) a pňepočítán na
grarr] Sušiny Vzo|ku.

Jednoznačné výsIedky

P|ůběh r^J]Vo]e počtu p ÍsnÍ jed

not ivých a|te|nativ byl zpracován
graficky' VýsIedky jSou znázorně.
ny na g|afech 1 aŽ 3.

Z \,ýsledků je zňe]mé' Že obsah
vody v dřevní štěpce oVivňu]e

zásadním způSobem zachoVánÍ
|Qa ty mate|"lá u v průběhu sk|a

dování a ýýskyi rizikowch Íaktorů
pŮ5obÍcÍch na oko|Í sk adovaného
mate|á|u Včetně hygienických riz k'

Těm je Vystavena ze]ména obs|uha
sk|adovacího zař2ení i nás|edných
.P ouuvolc Ďl y! | p UVUZU

Ne]WššÍ koncent|ace p|ísní by a
stanovena pňi nej\,ryšším obsahu
Vody V materiá|u [65 %]' Hodno.
ty se b|íŽi|y 1o8 KTJlg [ko|onií
tvořících jedno|ky na gram su
šiny]' Při Wsokém obsahu vody
V rnateriálu se neivíce pnojeviI v|iv

tep oty pl.ostňedí na \^j\,,oj počtu
pLísní' Nej\,r/šší koncent|ace by|a

Zazn€menána po,15 dnech sk a.
dování pňi tepotě 50 .C. P|ůběh
koncentface p ísnÍ př] tepotách
skadování 50 .C a 12 .C zazna-
mena n6 začátku prudký Vzes|up
a po nás|edném zpoma|ení doš|o
přib iŽně V poovině expeT Tnentu
k postupnémU pok|esu' Pňi tep|o.
tě sk|adovánÍ 25 .C ie počáteční

nárúSt počtu p|ísní pozvo nější,
aIe postupný nárůSt by| zaznarne.
nán po ce|ou dobu expermentu'
Tuto skutečnost ize !rysvět it d|.u.

hovou sk|adbou Wskwu]ících se
piÍsní, pro 1ejichž rozvoj je teplota
25 .C optimé|nÍ'

Při obsahu Veškeré Vody Ve štěp.
ce na ÚrcVni 22 7o je V iV tep]oty na
\^ýVoj počtu p|ísnÍ V průběhu sk ado
VánÍ patrný méně' a|e stá]e je Ve|
m] ýnamný Pň] tep|otě 25 .C je

ná|Ůst počtu opět pozvo|ný a stá ý
Koncentrace př tep|otě 12 .c by|a

V pfŮběhu ce|ého pokusu nižší' Kon.
.Óňr...o n|'c.'.ň] r.n|^ro 6n o.

by|a V prvnípo ov]ně doby tryánípc
kusu \,yššía nás|edně zaznamena|a
pok|es' Pňi tep|otě sk|adování 15
.C neby|a r^znamná změna počtu
p ÍsnÍ Zaznamenána'
V případě SkladoVánÍ suché

štěpky [1 %] V|iV tep oty [s \^lirn
In| -,]5 

on] n. ň.ť'hoh nn^r'

n icni ,r m.lo.iil' c ihno D.i

příZn]Vé tep|otě 25 .c je stáe
nepatrně Vyšší počet KTJ/g' a]e
.^?.1'l ' ronnr En oa : at oa i6

zanedbatelný Př Všech tepIotách
sk]adování má ve druhé polovině
expeI Tnentu koncentface p íSní
k|esa]Ícícharakten

MnoŽství p ísní Ve štěpce skado.
vané pň _,15 "C se v prŮběhu expe
r mentu r^ýrazně neměni]o' U Vzonků

o obsahu Vody 65 % a 1 % došlo
Sce V první fázi k mírnému nárůs.
tu' K tomu a|e moh|o dojÍt |ehkou

neÚmys|nou toxikací V p|ůběhu za.

kládání pokusu, které neby|o možné
] pňes Všechna rea|izovaná opatňení
zabránt Se stoprocentní jstotou'

Vzh|edem k použité metodě se
z mikr.obio|ogického h|ediska jedná
n.n7.lň, 7Áno.lh^roIn6

Ve VzorcÍch dňevní štěpky by]y

dentrfikovány plÍSně rodu C/á

dasporium, Mucor Penicillium,
Alternaria, Botrwis, Aspergillus,
Rhizopus, Fusarium a kvasinky
radu Saccharamyces, Candida
a Bhodotarula.

Závěr

Ze získaných tlýs]edkŮ Wplýiá,
Že V souladU S teo|etickými před-
poklady je sk|adování štěpky s !ry.

sokým obsahem Vody d ouhodobě
nevhodné' S Víimkou sk|adování
V m|azu je obsah počtu p|íSní

V pofovnánÍ se sušenou štěpkou
Více neŽ stoná5obný. l-]měrně
tom! jsou Wšší |. Z]ka hygien cká
a pravděpodobnost vzn ku blode'
g|adabi]ních p|ocesŮ Ve Sk|ado
Vaném matedá|u |ze hez pouŽ|tÍ

přÍpadných konzeNačních átek
n?ni.if,! iicfnr 

'

Pro kfátkodobé skiadování [asi
do 20 dn0 není nutné matefiá| Su.

šit na ext|émně n2|ý obsah Vody'

Při obsahu Vody ko|em 20 % neby|y

V počáteĎnífázi sk|adováníz h ed s.
ka obsahu piísní zjištěny \^iznam

nější |ozdÍ|y' Při Skadování štěpky
V de|šÍm časovém honizontu se a|e

z h ediska mnimaizace hyg entc
kých rizik jevÍ ]ako žádoUcÍ sk adovat
materiá| s co ne]niŽším obsahem
vody bez ohledu na teplotu skla
dování' Z praktického h|ediska |ze

dopo|učlt obsah Vody V matef é|u

př sk|adování [tam' kde je to tech'
nicky možné] za]istit přibiŽně na

úrovni, lÓerá ie Žádoucí pňi jeho

da šírn Zpfacování [tzn' B- 15 % při
následné wrobě bfiket a pe|et a do
17 yo pro přímé spa|ování' Zása.
dy by mě|y samozřejmě p]atit ipř
neenefgetickérr] WužíVání dřevní
štěpky'

Autoňi č|ánku jsou si vědom,
že \4'5ledky V |abofatornÍch pod

mínkách [ačkollV byly simuIovány
pňesně] není úp ně snadné pro'
mitnout do pfovozu. kde často
rozhodujÍ h aVně finanční pro.
oL cUNy' Hc P oVE P UlU ĎE u

čitě \,ryp|atí omezit Ztráty jen ne.
ná|.očnou Úpravou skiadovacích
podmÍnek' Možné je WUžít napři
kad pnovzdUšňoVání nebo up|at
něnÍ odpadnÍho tep|a' V těchto
obiastech můŽe VýzkUmný ÚStaV
Zemědě|ské techniky V Praze FU
zyni poSkytnout jak Zkušenost]
pracovníků, tak technické záZe.
mÍ V |aboratoň a exper rnentá nÍ

sUšáfně'

[lnfarmale' publikované v tam.
to článku, byly získány dÍky finan
cnt poopore lvze LH v ramc!
i nstituCia ná]ní podpo ry na dlouho-
dobý kancepčnÍ rozvoj VUZT v' v'

i', č' Baa614,)

.Iiří Souček (iiri.soucek@
vuzt.cz), Barbora Pctráčková,
Výzkumný ústav zemědě|ské

tecbniky, v, v, i.
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