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Abstrakt 
Hlavním cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat modelový reaktor biosušení a vyzkoušet a 

porovnat různé režimy provzdušnění. Dalším cílem bylo posoudit využitelnost procesu biosušení pro 

zpracování odpadu vznikajícího na území ČR. 

 Reaktor se podařilo úspěšně navrhnout, zkonstruovat a uvést do provozu. Byly vyzkoušeny 

dva režimy provzdušnění: režim řízený podle koncentrace kyslíku a režim řízený podle teploty v horní 

vrstvě reaktoru. Lepší výsledky z hlediska dosažené výhřevnosti a poklesu vlhkosti podávaly procesy 

řízené podle teploty. Z hlediska energetické bilance byl lepší proces řízený podle koncentrace kyslíku 

č. 2. Výsledky ovšem silně závisí na složení odpadu (obsahu organické složky) a vlhkosti okolního 

vzduchu. Na základě experimentu vyvstávají zajímavé otázky pro další výzkum. 

 Odpad vznikající v ČR je z energetického hlediska vhodný pro zpracování procesem biosušení. 

Z ekonomického hlediska je hlavním problémem odbyt produkovaného paliva. 

 

Abstract 
Main objective of the work was to design and construct a model biodrying reactor and to try out two 

aeration regimes. Additional objective was to asses usability of the process for Czech waste. 

 Model reactor was successfully designed, constructed and put into operation. Two different 

aeration regimes were examined: regime controlled by oxygen concentration and regime controlled 

by temperature in upper layer of the reactor. Better results in light of net calorific value and moisture 

elimination had regimes controlled by temperature in upper layer of the reactor. In light of energy 

budget regime controlled by oxygen concentration n. 2 performed better. Results strongly depend on 

composition of waste (organic fraction content) and ambient air moisture. On the basis of these 

results new interesting questions arise. 

 Czech waste is energetically usable for processing by biodrying. From economic point of view 

insufficiency of market for produced fuel is a main problem. 

  



4 
 

1. Úvod 
Odpadové hospodářství řeší v současné době mnoho problémů. Jedním z nejsložitějších je nakládání 

se směsným komunálním odpadem (KO). Velkou výzvou je značná heterogenita tohoto druhu 

odpadu. Složení se mění v závislosti na ročním období, typu zástavby, z níž odpad pochází, počasí atd. 

Mění se např. vlhkost, výhřevnost, zastoupení jednotlivých prvků. Najít vhodný způsob nakládání s 

takto proměnlivým materiálem tedy není snadné. 

 Trendy v nakládání s odpady a tedy i KO dobře ukazuje legislativa Evropské unie. Směrnice 

2008/98/ES o odpadech a směrnice 1999/31/ES o skládkách určuje hierarchii nakládání s odpady. 

Podle této hierarchie by mělo být upřednostněno znovu využití a recyklace před energetickým 

využitím a odstraněním odpadu. Dále by měl být zmenšen podíl biologicky rozložitelného odpadu 

ukládaného na skládky. Připravovaná změna dvou výše zmíněných směrnic nařizuje státům EU do 

roku 2030 zvýšit podíl znovu využívání a recyklace až na 70% a v maximální možné míře upustit od 

skládkování. Taková změna bude pro některé členské státy opravdovou výzvou. Podle údajů Evropské 

komise ukládalo v roce 2011 13 členských států na skládky více než 50% vyprodukovaného KO. Bude 

tedy třeba hledat alternativní přístupy a technologie, které budou respektovat hierarchii nakládání s 

odpady, tak jak je definována ve směrnici 2008/98/ES o odpadech, budou ohleduplné k životnímu 

prostředí a budou dávat ekonomický smysl. 

 Jednou z takových technologií by mohlo být biosušení komunálního odpadu. Biosušení 

komunálního odpadu je proces, při kterém je pomocí tepla získaného aerobním rozkladem organické 

složky KO a vzduchu uměle vháněného do odpadu snižována vlhkost. Snížením vlhkosti je dosaženo 

vyšší výhřevnosti a lepší tříditelnosti KO. Po vytřídění využitelných složek vznikají jednak sekundární 

materiály, které mohou být v souladu s hierarchií nakládání s odpady recyklovány, jednak palivo s 

výhřevností srovnatelnou s hnědým uhlím využitelné např. v cementárnách nebo tepelných 

elektrárnách. 

 Aby celý proces dával energetický i ekonomický smysl, je potřeba optimalizovat celou řadu 

provozních podmínek. Nejvýznamnější z nich je intenzita provzdušňování. Pokud je do odpadu 

přiváděno vzduchu moc, je jednak spotřebou energie pro zdroj vzduchu negativně ovlivňována 

energetická a ekonomická bilance, jednak proces kvůli špatným podmínkám pro mikrobiální 

společenstvo nepodává takový sušicí výkon. Hlavním cílem práce tedy je navrhnout optimální režim 

provzdušňování odpadu. Pro tento účel bude na základě dostupné literatury navržen, zkonstruován a 

posléze i na reálném vzorku KO vyzkoušen model zařízení využívající procesu biosušení. 

 Další důležitou otázkou pro pozdější praktické využití získaných poznatků v rámci České 

republiky je, jestli je český KO z energetického a technického hlediska vůbec vhodný pro zpracování 

touto metodou. Pro porozumění procesu je také důležité prozkoumat vliv dalších provozních 

podmínek. Otázkou také je, jaké vlastnosti mají výstupy procesu a jestli jsou vůbec využitelné pro 
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výše popsané účely. Pro ověření výše popsaných teoretických poznatků budou prozkoumány 

provozní podmínky, výstupy a ekonomika stávajících zařízení fungujících v zahraničí a zhodnocena 

využitelnost procesu v ČR. 

 

Shrnutí cílů: 

 Návrh, konstrukce a vyzkoušení modelu reaktoru biosušení 

 Navržení optimálního režimu provzdušnění 

 Shrnutí dostupných poznatků o procesu biosušení 

 Sběr dat o provozních podmínkách, výstupech a ekonomice plně provozních zařízení 

 Zhodnocení využitelnosti pro KO vznikající v ČR 
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2. Literární rešerše 

2.1 Popis procesu 

Proces biosušení má jako svůj vstup směsný KO bez vytříděných složek (Juniper, 2005; Velis et al., 

2009). Odpad prochází jednak procesy mechanickými (drcení, třídění proudem vzduchu, prosévání) 

(Negoi et al., 2009; Shao et al. 2010; Velis et al., 2012), jednak procesy biologickými - samotný proces 

sušení (Velis et al., 2012). Sušení probíhá jednak vlivem tepla, které je získáváno aerobním rozkladem 

organické hmoty obsažené v odpadu, jednak vlivem proudícího vzduchu vháněného do hmoty 

odpadu (Frei et al., 2004; Velis et al., 2009; Tambone et al. 2011;). Ztrátou určitého podílu vlhkosti a 

mechanickým dotříděním vzrůstá výhřevnost odpadu (Negoi et al, 2009; Zawadzka et al., 2010; 

Tambone et al., 2011; Zhang et al., 2011; Velis et al., 2012). Na rozdíl od kompostování, které probíhá 

také na základě rozkladu organických látek aerobními procesy, biosušení zachovává v odpadu co 

nejvyšší možný podíl organické složky. Je tomu tak z důvodu zachování co nejvyšší výhřevnosti (Adani 

et al., 2002; Zawadzka et al., 2010). Důležitým faktem také je, že s klesajícím podílem vlhkosti v 

odpadu roste jeho tříditelnost (Shao et al., 2010, Negoi et al, 2009). Hlavním produktem je tedy 

vytříděná frakce odpadu s nízkým podílem vlhkosti a vysokou výhřevností, která může být použita 

jako palivo výhřevností srovnatelné např. s hnědým uhlím (Negoi et al, 2009; Tambone et al., 2011). 

Nízký podíl vlhkosti také do jisté míry zabraňuje dalším rozkladným procesům v organické frakci 

odpadu. Díky tomu může být palivo delší dobu skladováno nebo transportováno na delší vzdálenosti 

se sníženým rizikem samovznícení, produkce zápachu, bioplynu a výluhů, které by mohly mít 

negativní vliv na životní prostředí (Adani, 2002; Tambone et al., 2011). 

 

2.1.1 Mechanické procesy 

Hlavní úlohou mechanických procesů při zpracování KO biosušením je příprava surového odpadu pro 

další zpracování biologickými procesy, maximalizace výtěžnosti druhotných surovin, odstranění látek, 

které by mohly znemožňovat následující procesní kroky nebo kontaminovat výstupy nežádoucími 

látkami, úprava výstupů do požadované formy. Děje se tak pomocí drcení, promíchávání, třídění a 

lisování (Velis et al., 2010). V procesu biosušení jsou mechanické procesy zařazeny jak před tak i po 

procesu samotného sušení (Herhof GmbH, 2007). Před sušením je zařazeno promíchávání 

mechanickými jeřáby (Herhof GmbH, 2007; Shanks, 2013; Nehlsen AG, 2013) a drcení různými typy 

drtičů (Herhof GmbH, 2007; Velis et al., 2010; Shanks, 2013). Po sušení je v procesu zařazeno třídění 

dalších frakcí odpadu. Většinou jsou užívány metody jako prosévání, balistické třídění nebo třídění na 

základě magnetismu (Herhof GmbH, 2007; Shanks 2013, Nehlsen AG, 2013). Proséváním se odpad 

rozdělí na jemnější a hrubší frakci. Jemnější frakce obsahuje vyšší podíl biologicky rozložitelných látek 
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a může být odlišně zpracovávána. Hrubší frakce naopak obsahuje větší množství látek s vyšší 

výhřevností např. papír nebo plasty (Wagland et al., 2011a). Balistické třídění pracuje na základě 

rozdílných hustot různých frakcí. Díky tomu je možné oddělit např. těžší minerální frakci od lehčí 

výhřevné frakce (Herhof GmbH, 2007). Tříděním na základě magnetismu je možné oddělit železné 

kovy. Další metodami je například využití vířivého proudu pro oddělení neželezných kovů (Herhof 

GmbH, 2007; Shanks, 2013), NIR (Near infrared) senzorů pro oddělení např. různých druhů plastů 

(Velis et al., 2012). 

 

2.1.2 Biologické procesy 

Cílem biologických procesů je odstranění vlhkosti z odpadu za zachování co nejvyššího energetického 

obsahu produktu. Odstraněním vlhkosti se jednak zvýší výhřevnost vznikajícího paliva, jednak se 

jednotlivé složky odpadu stanou lépe oddělitelnými. Je tomu tak z důvodu snížení jejich přilnavosti 

(Zhang et al. 2008a). Nízká úroveň vlhkosti také zapříčiňuje částečnou biologickou stabilizaci a 

hygienizaci paliva. Je ho pak možné skladovat a transportovat s menším rizikem samovznícení, 

produkce zápachu a bioplynu. V závislosti na čase od výroby ke zpracování paliva je možné zvolit, při 

krátkém čase nižší úroveň stabilizace a vyšší výhřevnost nebo naopak při delším vyšší úroveň 

stabilizace a nižší výhřevnost. Energetický obsah se v průběhu procesu lehce snižuje v důsledku 

aerobního rozkladu a mineralizace organické složky v odpadu (Velis et al. 2009). 

 Jak již bylo výše zmíněno, rozklad organické složky je hlavním zdrojem tepla pro sušení. 

Organická složka je rozkládána metabolickými procesy různých organizmů. Podmínky biosušení jsou 

podobné jako podmínky při kompostování. Optimální teplota pro biosušení se pohybuje v rozmezí 

mezi 35 a 65°C. Vyskytují se zde tedy spíše termofilní organismy (Frei et al., 2004) jako sporulující 

bakterie, aktinomycety (Velis et al. 2009). Navaee-Ardeh et al. (2011a) udávají, že vzhledem k 

teplotám dosahovaným v průběhu procesu se na biologických procesech podílejí mezofilní (rozsah 

teplot 8-48°C) a termofilní (rozsah teplot 42-68°C) organismy. V průběhu procesu se druhové složení 

organismů mění. Lze na to usuzovat z kolísání koncentrací rozkladných enzymů (Zhang et al., 2008a).  

 Biosušení je svou podstatou podobné kompostování. Vzájemně se od sebe liší hlavně v 

postupně se snižujícím obsahu vody (Velis et al. 2009) a vyšší intenzitě provzdušňování (Frei et al., 

2004). Tudíž se v druhovém složení organismů mohou vyskytovat odlišnosti. Bohužel je ale biosušení 

z tohoto hlediska ještě málo prozkoumáno (Velis, 2009).  

 Proces sušení lze z hlediska aktivity organismů rozdělit na tři fáze (Velis et al., 2009; Tambone 

et al., 2011). Fázi proliferace, ve které prudce stoupá teplota (Velis et al., 2009; Tambone et al., 2011) 

a aktivita organismů je nejvyšší (Adani, 2002). Fázi poklesu, kdy dochází k exponenciálnímu poklesu 

početnosti organizmů a fázi konstantního sušení, kdy teplota postupně klesá až na úroveň teploty 

okolí (Velis et al., 2009; Tambone et al., 2011). Rozkladné procesy se tehdy zcela zastaví buďto z 
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důvodu nedostatku vody, po úplném rozložení organické složky (Adani et al., 2002) nebo po 

nahromadění metabolitů (Zhang et al., 2008a). Zhao et al. (2010) uvádí, že fázi proliferace odpovídá 

nejvyšší efektivita sušení. Ve fázi konstantního sušení se pak odstraní nevětší podíl vlhkosti. 

 V počáteční fázi, při teplotách 20 – 40°C má největší význam přeměna amonných iontů na 

dusičnanové (Avalos Ramirez et al., 2012). 

 

2.1.3 Fyzikální procesy 

Samotné sušení probíhá jednak vlivem teploty jednak vlivem proudění vzduchu. Za zvýšené teploty se 

jednak dostávají částice vody difuzí zevnitř větších částic odpadu na jejich povrch, jednak se voda z 

jejich povrchu odpařuje (Frei et al., 2004; Velis et al, 2009). Odpařování vody závisí také na způsobu 

vazby vody v odpadu (kapilární, volná voda) (Velis et al, 2009). Teplota závisí na intenzitě rozkladu. 

Intenzita rozkladu na obsahu vlhkosti a koncentraci kyslíku, tedy na intenzitě provzdušňování (Adani 

et al., 2002). Voda odpařená z povrchu částic je odnášena proudícím vzduchem pryč z odpadu. Míra 

vysušení tedy závisí na kapacitě vzduchu pro odnos páry. Tato kapacita je tím vyšší, čím je vyšší jeho 

teplota a nižší relativní vlhkost na vstupu. Aby došlo k vysoušení, musí být relativní vlhkost vzduchu 

na vstupu menší než vlhkost v odpadu. V opačném případě probíhá naopak absorpce vlhkosti ze 

vzduchu odpadem. V případě většího nahromadění volné vody dochází také k tvorbě menšího 

množství výluhu (Velis et al., 2009). Ve většině experimentů i komerčních aplikací procesu biosušení 

je používáno jednosměrné provzdušňování. Bylo prokázáno, že v takovém případě dochází v tělese 

odpadu k vytváření gradientu teploty a vlhkosti, což má neblahé důsledky na homogenitu výhřevnosti 

produkovaného paliva (Adani et al., 2002; Sugni et al., 2005). 

 

2.2 Faktory ovlivňující proces sušení 

K ovlivnění kvality výstupů procesu může dojít změnou procesních proměnných. Jsou jimi doba 

zdržení v reaktoru, směr proudění vzduchu, objem proudícího vzduchu, teplota a vlhkost proudícího 

vzduchu, konstrukce reaktoru, velikost částic sušeného odpadu, inokulace mikrobiálním 

společenstvem, počáteční obsah organické složky odpadu, pH, poměr C/N. Jak přesně ovlivňují 

procesní proměnné kvalitu výstupů, je popsáno v této podkapitole. 

 

2.2.1 Doba zdržení v reaktoru 

Na době zdržení v reaktoru závisí úplnost biochemických a fyzikálních procesů ve zpracovávaném 

odpadu. Pro kvalitu hlavního výstupu, tedy paliva, je nejdůležitějším parametrem výhřevnost. Ta, jak 

již bylo výše zmíněno, závisí kromě jiného na vlhkosti a obsahu organické složky v odpadu. Je tedy 

požadován co nejvyšší podíl nerozložené organické složky a co nejmenší obsah vlhkosti (Velis et al., 
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2009). V ideálním případě by měla být doba zdržení v reaktoru co nejkratší, aby byl zachován co 

nejvyšší obsah organické složky a v palivu se tak nesnižoval energetický obsah. 

Kromě toho dlouhá doba zdržení negativně ovlivňuje i ekonomickou bilanci procesu. Vždy 

záleží na konkrétních požadavcích odběratele paliva na obsah vlhkosti. Z hlediska ekonomické bilance 

nemá smysl udržovat proces po dosažení požadované vlhkosti (Navaee-Ardeh et al., 2010). Pro 

představu o různých délkách doby zdržení viz tabulku č. 1. 

 Rada a Ragazzi (2012) zkoumali potenciál procesu biosušení pro sušení odpadu z lisování 

vinné révy. Celý proces probíhal po 30 dní. Po čtrnácti dnech se značně zpomalil úbytek prchavých 

organických látek, vlhkosti a hmotnosti, zpomalil se přírůstek výhřevnosti a začala klesat teplota. Od 

určité doby tedy již není výhodné nadále proces prodlužovat. 

 

2.2.2 Směr proudění vzduchu 

Vzduch je do reaktoru typicky přiváděn ze spodního přívodu a odváděn horním odtahem nebo 

naopak. Vzniká tedy jednosměrné proudění vzduchu. (Herhof GmbH, 2007; Shanks, 2013; Velis et al., 

2009, Sugni et al., 2005). Při takovémto uspořádání ovšem dochází ke vzniku gradientu teploty (Adani 

et al., 2002; Sugni et al., 2005), vlhkosti, intenzity rozkladu organické hmoty a tedy i výhřevnosti 

(Sugni et al., 2005). Adani et al. (2002) popsal rozdíly v průměrné teplotě mezi dnem a stropem 

reaktoru 16, 17 a 32°C v závislosti na intenzitě provzdušňování. Čím vyšší byla intenzita 

provzdušňování, tím vyšší byl rozdíl v teplotě. Vyšší teploty byly naměřeny u dna, nižší u stropu 

reaktoru, přičemž vzduch byl do reaktoru přiváděn shora. Gradient vlhkosti a gradient intenzity 

rozkladu organické složky je popsán i v práci Sugni et al. (2005). Byl zde rovněž použit reaktor s 

přívodem vzduchu shora. Obsah vlhkosti a intenzita rozkladu organické složky byla měřena ve třech 

20 cm vysokých vrstvách. V horní vrstvě byl po proběhnutí procesu naměřen obsah vlhkosti 205 g ∙ kg 

nevysušené váhy -1 resp. 120 g ∙ kg nevysušené váhy -1, ve střední vrstvě 229 g ∙ kg nevysušené váhy -1 

resp. 153 g ∙ kg nevysušené váhy -1 a ve spodní vrstvě 301 g ∙ kg nevysušené váhy -1 resp. 169 g ∙ kg 

nevysušené váhy -1 pro vzorky odpadu o počátečním obsahu vlhkosti 419 g ∙ kg nevysušené váhy -1 

resp. 247 g ∙ kg nevysušené váhy -1. Obsah organické složky byl měřen jako hmotnost těkavých 

organických látek, protože právě tato část organické složky se rozkládá pro zvýšení teploty v odpadu 

(Velis et al., 2009). Hodnoty obsahu organické složky v jednotlivých vrstvách jsou popsány v tabulce 

č. 2, související hodnoty výhřevnosti v tabulce č. 3. 

 Gradient vlhkosti může být vysvětlen na základě různého nasycení vzduchu vodní párou při 

průchodu reaktorem. Vzduch se, v případě experimentu Sugni et al. (2005), nasytí vodní parou už v 

horní vrstvě reaktoru a nemůže tedy stejnoměrně absorbovat další páru při průchodu nižšími 

vrstvami. Zhao et al. (2010) popisují postupné posouvání suché vrstvy po směru proudění vzduchu. 

Postupně se tak vytváří jakési sušicí čelo. 
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Gradienty teploty a intenzity rozkladu organické složky jsou spjaty s gradientem vlhkosti. Čím 

déle se totiž v daném místě reaktoru udrží vyšší vlhkost, tím déle zde mohou probíhat mikrobiální 

procesy, tím větší podíl organické složky je rozložen a tím delší dobu je udržována vyšší teplota. 

Neočekávaná hodnota obsahu prchavých organických látek v horní vrstvě vzorku B byla způsobena 

pravděpodobně heterogenitou vzorků odpadu (Sugni et al., 2005). 

 Gradient teploty sice po skončení procesu, kdy se teplota odpadu vyrovná s teplotou okolí, 

vymizí, gradienty vlhkosti, obsahu prchavých organických látek a výhřevnosti ale zůstávají (Sugni et 

al., 2005; Velis et al., 2009). Výskyt těchto gradientů způsobuje nežádoucí heterogenitu vlhkosti a 

výhřevnosti vyráběného paliva. Sugni et al. (2005) také zkoumá možnosti eliminace těchto gradientů. 

Pro jeden z pokusů byly výše zmíněné vrstvy odpadu od sebe odděleny tak, aby mohly být zaměněny, 

aniž by se odpad v nich promíchal. V jednodenních intervalech byla horní vrstva zaměněna za spodní 

a naopak. Bylo prokázáno, že touto metodou lze výše zmíněné gradienty odstranit. Pro horní vrstvu 

reaktoru byl naměřen obsah vlhkosti 134 g ∙ kg nevysušené váhy 
-1, pro střední 140 g ∙ kg nevysušené váhy 

-1 a pro 

spodní 134 g ∙ kg nevysušené váhy 
-1 při počáteční vlhkosti 247 g ∙ kg nevysušené váhy 

-1 (Sugni et al., 2005). 

Hodnoty obsahu organické složky v jednotlivých vrstvách jsou popsány v tabulce č. 2, související 

hodnoty výhřevnosti v tabulce č. 3. 

 V práci Freie et al. (2004) byl použit reaktor pro biosušení kalů z výroby papíru, ve kterém 

bylo provzdušnění zajišťováno třemi perforovanými trubicemi, jednou centrální a dvěma 

postranními. Viz obr. č. 1. V průběhu třech experimentů s různou dobou zdržení v reaktoru a různým 

složením kalu byl měněn směr proudění vzduchu z centrální trubice do postranních a naopak. 

Reaktor byl podobně jako v práci Sugni et al. (2005) rozdělen do třech vrstev. Bylo dosaženo dobré 

homogenity obsahu vlhkosti ve všech třech vrstvách. Pouze ve spodní vrstvě bylo dosaženo úrovně 

lehce nižší. Pro představu viz tabulku č. 4. Pravděpodobně tomu bylo z důvodu vytvoření 

preferovaných cest proudění vzduchu. Efekt preferovaných cest se postupně zmírňoval v závislosti na 

snižování obsahu vlhkosti v kalu a tedy zlepšování prostupnosti vzduchu mezi částicemi.  

 Nevýhodou technického uspořádání tohoto pokusu bylo, že při změně směru proudění 

vzduchu částice kalů zpětně absorbovaly vlhkost ze vzduchu proudícího z trubice určené pro odvod 

vlhkého vzduchu. Jak vyplývá z výše popsané závislosti mikrobiální aktivity na obsahu vlhkosti a 

degradace organické složky, bylo díky tomu dosaženo vyšší míry degradace organické složky (Frei et 

al., 2004). 

 Na základě práce Freie et al. (2004) byl navržen kontinuální reaktor, ve kterém by byl kal 

přiváděn na shora, postupně by procházel prostorem reaktoru, kde by shora dolů klesala intenzita 

provzdušnění. Viz obr. č. 2. V horní části reaktoru by tedy byla nižší teplota a odstraňovala by se 

vlhkost z povrchu částic. Zároveň by byla organická složka chráněna před velkou intenzitou rozkladu. 

Ve spodní části by byla intenzita provzdušnění menší, teplota vvyšší a docházelo by spíše k difuzi 
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vlhkosti zevnitř částic. Tímto technickým řešením by bylo rovněž zabráněno tvorbě preferovaných 

cest proudění vzduchu a tedy i tvorbě gradientu vlhkosti. V horní části reaktoru, kde by byl kal vlhčí a 

tedy hůře prostupný, by byla horší prostupnost kompenzována vyšší intenzitou provzdušnění (Frei et 

al., 2004). Nevýhodou tohoto uspořádání je, že vzduch opět proudí jedním směrem a tedy by 

diskutované gradienty mohly vznikat v horizontálním směru. 

 Shao et al. (2012) použil pro biosušení provzdušnění přetlakem a podtlakem. Při 

provzdušňování přetlakem je vzduch vháněn do prostoru reaktoru. V případě podtlaku je naopak 

odsáván. Viz obr. č. 3. Při použití přetlaku je na dně reaktoru udržována nižší teplota. Naopak při 

použití podtlaku je nižší teplota udržována u stropu reaktoru. Při použití podtlaku byla v reaktoru 

naměřena vyšší koncentrace kyslíku než při použití přetlaku. Dochází tedy k rovnoměrnějšímu 

provzdušnění (Shao et al., 2012). 

 Při využití přetlaku byla většina vlhkosti odstraněna ve formě páry. V případě podtlaku byla 

vlhkost odstraněna z větší části rovněž ve formě páry, ale odstranění formou výluhu nabylo na 

významnosti. Navíc se tvořilo také určité množství kondenzátu. (Shao et al., 2012). Pro představu viz 

tabulku č. 5. Příčina tohoto jevu je ve směru proudění vzduchu. Při použití přetlaku vzduch proudí 

reaktorem ve směru zdola nahoru, tedy ve směru opačném než je směr proudění výluhu. Vlhkost ve 

formě výluhu pak zůstává, v důsledku protisměrného proudění, delší dobu v reaktoru a vzduch se jí 

může více nasytit. Použitím přetlaku bylo odstraněno více vlhkosti než při použití podtlaku (Shao et 

al., 2012). Viz tabulku č. 5. 

 Intenzita rozkladu organické složky při použití přetlaku je větší než při použití podtlaku (Shao 

et al., 2012). Viz tabulku 5. 

 Zawadzka et al. (2010) využívá ve své práci experimentální reaktor s kombinací přetlaku a 

podtlaku. Odpad je provzdušňován pro nastartování procesu 3-4 hodiny pod přetlakem z ventilátoru 

na spodu reaktoru a po zbytek procesu pod podtlakem odtahem vzduchu ventilátorem u stropu 

reaktoru. Uvádí, že nebyl pozorován vznik výše zmíněných gradientů. 

 

2.2.3 Intenzita provzdušnění 

Intenzita provzdušnění je nejdůležitější proměnnou v procesu biosušení. Je pomocí ní možné ovlivnit 

teplotu (Barrington et al., 2002), složení společenstva mikroorganismů (aerobní/anaerobní 

organizmy, termofilní/mezofilní organizmy) (Velis et al. 2009) a délku počáteční lag fáze (Navaee-

Ardeh et al., (2009), míru rozložení organické složky odpadu a objem odnášené vlhkosti a tedy 

výhřevnost produkovaného paliva (Velis et al., 2009). Adani et al. (2002) použil ve své práci tři různé 

intenzity provzdušnění (6,3 resp. 11,6 resp. 23,1 l ∙ kg tuhých látek ∙ h-1). Těmto třem hodnotám 

odpovídaly tři hodnoty teploty v reaktoru (70 resp. 60 resp. 45 °C). Při nejvyšší míře provzdušnění 

došlo k odstranění nejvyššího objemu vlhkosti při zachování nejvyššího obsahu prchavých 
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organických látek a tedy i nejvyššího energetického obsahu a výhřevnosti. Pro představu viz tabulku 

č. 6. S tím souhlasí i Zhao et al. (2010) a Cai et al, (2013). Tuto závislost lze vysvětlit tak, že při nejvyšší 

intenzitě provzdušnění je odnášen nejvyšší objem vlhkosti, mikroorganismy rozkládající prchavé 

organické látky a generující tak teplo brzy nemají dostatek vody a jejich aktivita ustává (Walker et al., 

1999; Adani et al., 2002; Avalos Ramirez et al., 2012). Nižší teplota než byla naměřena u ostatních 

dvou pokusů je způsobena chlazením obsahu reaktoru rychle proudícím vzduchem (Adani et al., 

2002). 

 Avalos Ramirez et al. (2012) zkoumali ve své práci vliv intenzity provzdušnění na rozklad 

organických látek. Uvádějí, že při vyšší intenzitě provzdušnění je rozklad organických látek 

intenzivnější. Je tomu tak z důvodu lepší dostupnosti kyslíku pro mikroorganismy, které organické 

látky rozkládají. S tím souhlasí i VanderGheynst et al. (1997), kteří ve své práci popisují závislost 

aktivity mikroorganismů na koncentraci kyslíku v reaktoru pro aerobní rozklad biomasy. Při nižších 

koncentracích kyslíku se v substrátu rozvíjí anaerobní společenstvo, které není při rozkladu tak 

efektivní. To souvisí i s nižší teplotou v reaktoru a produkcí zápachu. Cai et al. (2012) uvádí, že 

intenzita rozkladu organických látek má přímou souvislost s produkcí metabolické vody. V počáteční 

fázi procesu byl díky tomu pozorován dokonce vzestup vlhkosti v substrátu. Později, když vlivem 

rozkladu organických látek vzrostla teplota, začala hrát větší roli evaporace a vlhkost substrátu začala 

klesat. 

 V případě odpadů, ve kterých je příliš vysoký poměr vlhkosti a těkavých organických látek 

nestačí teplo uvolňované rozkladem organické složky k dostatečnému odpařování vody a tedy ani k 

dostatečnému vysušení odpadu (Zhang et al., 2008a). Velký objem vody je navíc uzavřen v buňkách. 

Aby bylo dosaženo dostatečného vysušení, lze před proces aerobního sušení zařadit proces 

hydrolytického rozkladu buněk, který probíhá za anaerobních podmínek. 

 Zhang et al. (2008a) tedy rozdělil proces sušení na dvě fáze: hydrolytickou a aerobní. V 

hydrolytické fázi byl do odpadu vzduch vháněn přerušovaně s různě dlouhými intervaly odstávky. 

Lišila se také doba trvání hydrolytické fáze. 

 V hydrolytické fázi bylo dosaženo nižší míry rozkladu a nižších teplot než ve fázi aerobní. Voda 

byla odstraňována hlavně ve formě výluhu. Čím intenzivnější bylo provzdušňování během 

hydrolytické fáze, případně čím byla delší, tím více se zvyšovala míra degradace a přibýval objem 

vzniklého výluhu. V aerobní fázi byla vlhkost odstraňována ve formě páry. Předcházející hydrolytická 

fáze ovšem ovlivnila její množství. Čím více byl odpad provzdušňován v průběhu hydrolytické fáze 

nebo čím byla hydrolytická fáze delší, tím méně páry vznikalo v aerobní fázi. Jako optimální poměr 

intenzity provzdušnění a délky hydrolytické fáze se ukázalo provzdušnění šestkrát za den při délce 

hydrolytické fáze 4 dny. Při takovém nastavení je v hydrolytické fázi odstraňován velký objem výluhu 

a rozloženo velké množství organických látek. V navazující aerobní fázi pak měly aerobní 
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mikroorganismy přístup k velkému množství monomerních produktů hydrolytické fáze, které se 

dobře rozkládají. Bylo tedy dosaženo vysokých teplot a tedy i poměrně vysoké kapacity vzduchu pro 

odnos páry. Pokud je ovšem intenzita provzdušnění příliš vysoká a doba trvání hydrolytické fáze příliš 

dlouhá dochází k rozložení velkého množství organických látek. V aerobní fázi je následně nedostatek 

organických látek, jejichž rozkladem dochází k dalšímu sušení. Naopak pokud je intenzita 

provzdušnění v hydrolytické fázi příliš malá, vzniká malé množství výluhu. Efektivita sušení pak klesá 

(Zhang et al., 2008a). Pro srovnání viz tabulku č. 7. 

 Ve srovnání s výlučně aerobními procesy odstraňují procesy s hydrolytickou i aerobní fází 

větší objem vlhkosti za spotřeby menšího množství organických látek. Vlhkost je za spotřeby menšího 

množství organických látek odstraněna v hydrolytické fázi ve formě výluhu (Zhang et al., 2008b). 

 Shao et al. (2012) zkoumal ve své práci rozdíl mezi efektivitou sušení přerušovaného a 

kontinuálního provzdušňování. Při kontinuálním provzdušňování je dosaženo vyšší teploty díky vyšší 

mikrobiální aktivitě a tedy i vyšší ztráty organické hmoty. Vlhkost je navíc neustále unášena 

proudícím vzduchem. Při použití kontinuálního provzdušňování je i přes vyšší míru rozkladu 

organických látek dosaženo vyšší efektivity sušení. To potvrzuje He et al. (2012). Uvádí, že 

kontinuálním provzdušněním bylo v termofilní fázi dosaženo vyšších teplot než při provzdušnění 

přerušovaném. Při přerušovaném provzdušnění se však vyšší teploty udržely po delší dobu. Kromě 

toho byla při kontinuálním provzdušnění naměřena vyšší kumulativní koncentrace prchavých 

organických látek (He et al., 2012). Kontinuální provzdušnění je ovšem energeticky náročnější, což 

může negativně ovlivnit energetickou bilanci procesu. Při přerušovaném provzdušňování se za menší 

míry rozkladu organických látek uvolňuje vlhkost ve formě výluhu. Finstein a Miller (1985 podle He et 

al., 2012) uvádějí, že přerušované provzdušnění poskytuje lepší distribuci kyslíku a teploty v substrátu 

a tedy lepší kontrolu nad rozkladem organické hmoty a hygienizací. Kontinuální provzdušnění je na 

druhou stranu jednodušší z hlediska ovládání a také ve srovnání s přerušovaným prodlužuje životnost 

ventilátorů.  

 Skourides et al. (2006) popisuje ve své práci závislost hromadění organických kyselin na 

intenzitě provzdušnění. Při malých intenzitách provzdušnění se v sušeném odpadu hromadí organické 

kyseliny, které snížením pH inhibují další rozkladné procesy. Existují dvě vysvětlení, proč při vyšších 

intenzitách provzdušnění nedochází v takové míře ke hromadění organických kyselin. Může tomu tak 

být buďto proto, že při vysokých při vysokých intenzitách provzdušnění se organické kyseliny rychleji 

vypařují a jsou odnášeny ven z reaktoru společně s dalšími odpadními plyny, nebo proto, že jsou 

rychleji metabolizovány. 

 Navaee-Ardeh et al. (2011a) popisují závislost způsobu transportu vlhkosti na intenzitě 

provzdušnění. V případě vysokých intenzit provzdušnění převažuje odnos vlhkosti volné vody 

prouděním vzduchu. V případě nižších intenzit převažuje odpařování a odnos vázané vody. V prvním 
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případě tedy efekt biosušení není dostatečně využit. Navaee-Ardeh et al. (2011b) připisují efektu 

odpařování, v případě sušení kalů z výroby papíru, až 70% sušicího efektu. Cai et al. (2013) popisují 

podobný efekt na závislosti odstraňování vlhkosti na teplotě a intenzitě provzdušnění. V případě 

zahřívací fáze a fáze udržování vysoké teploty má zvyšování objemu proudícího vzduchu větší efekt 

na odstraňování vlhkosti než zvyšování objemu proudícího vzduchu ve fázi chlazení. 

 Zhao et al. (2010) uvádějí, že zvýšením intenzity provzdušnění je možné předejít zhutnění 

sušeného substrátu a tedy dosáhnout vyšší homogenity provzdušnění. Zvýšení intenzity provzdušnění 

má pak podobný efekt jako míchání odpadu. 

 Cai et al. (2013) popisují závislost prostupnosti pro vzduch a tedy i objemu proudícího 

vzduchu na teplotě a míře vysušení. Čím má volný vzduch v reaktoru vyšší teplotu, tím rychleji 

stoupá. Dochází tedy k rozvoji mírného komínového efektu a tím i ke zrychlení proudění a objemu 

procházejícího vzduchu. Závislost prostupnosti na vysušení substrátu je přímo úměrná, jak uvádějí i 

Frei et al. (2004). 

 De Guardia et al. (2012) popisují závislost koncentrace amonných iontů a amoniaku 

v substrátu na intenzitě provzdušnění. Při vyšších intenzitách provzdušnění pozorovali pokles 

koncentrace amoniaku a amonných iontů. Tento jev by mohl mít souvislost spíše s teplotou, která je 

závislou proměnnou na intenzitě provzdušnění. Při vyšší intenzitě provzdušnění, jak bylo vysvětleno 

výše, klesá teplota uvnitř reaktoru. Při nižších teplotách hraje, jak udává Navaee Ardeh et al. (2012), 

menší roli amonifikace a naopak převládá nitrifikace. 

 Na intenzitě provzdušnění závisí také přeměny energie v reaktoru. De Guardia et al. (2012) 

uvádí spotřebu energie na evaporaci mezi 6 až 43,6%, spotřebu konvekcí ve formě zjevného tepla (1 

– 5,7%). Se zvýšením intenzity provzdušnění se obě zmíněné spotřeby zvyšují. Naopak kondenzační 

teplo se zvýšením intenzity provzdušnění snižuje. 

 Huiliñir a Villegas (2014) zkoumali efektivitu procesu biosušení při různých intenzitách 

provzdušnění. Uvádějí, že při příliš vysokých intenzitách je sušený substrát chlazen proudícím 

vzduchem natolik, že nedochází k rozkladu organických látek. Obsah vlhkosti sice klesá, ale je 

způsoben nikoli efektem biosušení, ale pouze sušicím efektem proudění. 

VanderGheynst et al. (1997) uvádí, že při příliš malých intenzitách provzdušnění vzniká deficit 

kyslíku v horních vrstvách substrátu. V takovém případě dochází rovněž k vytvoření gradientu teploty, 

ale v opačném smyslu. Ve vrstvách blíž zdroji vzduchu je teplota vyšší. Ve vrstvách vzdálenějších je 

totiž koncentrace kyslíku už tak nízká, že je inhibován mikrobiální metabolismus. 

 

2.2.4 Vlhkost proudícího vzduchu 

Míra vysušení odpadu závisí také na relativní vlhkosti proudícího vzduchu. Snížením relativní vlhkosti 

na minimum lze dosáhnout vyšší efektivity sušení. V zařízeních na úpravu odpadu biosušením se 
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využívá recyklace použitého vzduchu. Jeho relativní vlhkost lze snížit dvěma způsoby. Buďto 

zchlazením a kondenzací odváděné vlhkosti ve výměníku tepla nebo mícháním s nepoužitým 

vzduchem z okolí (Velis et al., 2009). Rada et al. (2007) uvádí, že při recirkulaci je množství kyslíku v 

recirkulovaném vzduchu dostačující pro aerobní procesy v odpadu. Využitím recirkulace se snižuje 

náročnost čištění odpadních plynů z procesu (Rada et al., 2007), která může být pro některé 

technologie i likvidační (Schäfer, 2013). 

 

2.2.5 Teplota v reaktoru 

Cílem procesu biosušení je produkce paliva s co nejvyšší výhřevností. Je tedy třeba odstranit co 

nejvyšší podíl vlhkosti při rozložení co nejnižšího podílu organické složky. Vysokých teplot je třeba k 

odpařování vody z povrchu částic odpadu a difuzi vody z jejich vnitřku (Adani et al., 2002; Navaee-

Ardeh et al., 2011a). Díky nim je také dosaženo vyšší kapacity vzduchu pro odnos vlhkosti (Navaee-

Ardeh et al., 2011a). Vyšších teplot je dosaženo díky intenzivnímu rozkladu organické složky. Hlavní 

roli při sušení ovšem hraje proudění vzduchu, které unáší vodní páru pryč ze sušeného odpadu (Adani 

et al., 2002). Čím větší je tedy intenzita provzdušnění a teplota v reaktoru, tím vyšší by měla být míra 

vysušení (Adani et al., 2002; Tambone et al., 2011). Problém je ovšem v tom, že čím vyšší je intenzita 

provzdušnění, tím je sice vyšší intenzita aerobního rozkladu (Zhang et al., 2008a; Zhang et al. 2008b), 

ale tím víc je odpad prouděním vzduchu také chlazen (Adani et al., 2002; Sugni et al., 2005; Zhao et 

al., 2010; Avalos Ramirez et al., 2012). Pro dosažení vyšších teplot je třeba intenzivnějšího rozkladu 

organických látek. Vzniklý produkt o ně tedy bude ochuzen a výsledná výhřevnost paliva se sníží 

(Navaee-Ardeh et al., 2011a; Avalos Ramirez et al., 2012). Optimální pro proces biosušení je tedy nižší 

teplota udržovaná vysokou intenzitou provzdušnění (Adani et al., 2002). Pro představu viz tabulku 

č. 6. 

 Teplota není v průběhu celého procesu konstantní. Shao et al. (2012) rozlišuje tři fáze 

průběhu teploty: Zahřívací fázi, fázi udržování vysoké teploty a fázi chlazení. Toto rozdělení 

koresponduje i s ostatními autory (Adani et al., 2002; Sugni et al., 2005; Rada et al. 2007; Zhao et al., 

2008a; Velis et al., 2009; Tambone et al., 2011). Pro představu viz obr. č. 4, 5. Pro vysvětlení kolísání 

teploty v průběhu procesu viz kapitoly 2.1.2 Biologické procesy a 2.2.2 Směr proudění vzduchu. 

 Cai et al. (2013) popisují rozdílné intenzity odstraňování vlhkosti v průběhu výše popsaných 

fází. Nejvyšších intenzit je dosahováno ve fázi udržování vysoké teploty, následně v zahřívací fázi a 

nejnižších pak ve fázi chlazení. 

 Navaee-Ardeh et al. (2011a) popisují vývoj teploty v průběhu procesu v závislosti na 

rozdílných mechanismech odstraňování vlhkosti. Z počátku procesu je ze substrátu odpařováním a 

prouděním vzduchu odstraňována volná voda. Teplo generované aerobními rozkladnými procesy je 
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spotřebováváno pro odpaření volné vody jako latentní teplo odpařování a teplota nestoupá tak 

rychle. Voda tedy působí jako teplotní pufr. Později po odpaření volné vody je tento efekt utlumen a 

teplota začne stoupat rychleji. Vytváří se tak prostor pro odpařování vázané vody. 

 Teplota ovlivňuje také metabolismus dusíku. Při vyšších teplotách se zvyšuje intenzita 

amonifikace a naopak klesá přeměna amonných iontů na dusičnanové. Při teplotách nad 40°C 

dokonce přeměna amonných iontů na dusičnanové úplně ustává (Avalos Ramirez et al., 2012). 

 Teploty nad 65°C poškozují mikrobiální společenstvo (Barrington et al., 2002). 

 Winkler et al. (2013) popisují plně provozní systém vyžívající biosušení pro sušení kalů 

z čistíren odpadních vod. Celý proces probíhá v uzavřených kontejnerech organizovaných do klastrů 

po třech kontejnerech tak, aby bylo možné přivádět vzduch z jednoho kontejneru do druhého. 

V každém z kontejnerů klastru probíhá jiná fáze sušení. Čerstvý studený vzduch je přiváděn do 

kontejneru v nejpozdější fázi sušení a je využit pro chlazení již usušeného substrátu. Ohřátý vzduch 

z prvního kontejneru je převeden do druhého kontejneru a díky své vyšší kapacitě pro odnos vlhkosti 

zvyšuje efektivitu sušení. Horký vzduch z druhého kontejneru je převeden do kontejneru třetího, kde 

díky svojí vysoké teplotě urychluje nástup termofilní fáze procesu. Termofilní fáze díky tomuto 

postupu nastupuje již po 10 – 15 h po zahájení procesu. 

 

2.2.6 Míchání odpadu 

Při statickém uspořádání reaktoru, tedy při uspořádání kdy odpad není při sušení promícháván, 

dochází k tvorbě gradientů vlhkosti, míry rozložení organické složky a tedy i k tvorbě gradientu 

výhřevnosti (Adani et al., 2002; Sugni et al., 2005). Výsledné palivo pak není homogenní. Tato 

vlastnost ztěžuje jeho využití (Skourides et al., 2006). 

 V práci Shao et al. (2012) je použito manuální promíchávání sušeného odpadu. Po promíchání 

se ztrácí gradient vlhkosti a teploty. Viz obr. č. 5. S tím souhlasí i Walker et al. (1999) a Zhao et al., 

2010. 

 Skourides et al. (2006) použili poloprovozní otáčivý bubnový rektor pro biosušení převážně 

biologicky rozložitelného odpadu. Viz obr. č. 6. Byly provedeny čtyři pokusy, které se od sebe lišily 

teplotou udržovanou uvnitř reaktoru a režimem otáčení. Teplota byla udržována pomocí frekvence 

otáčecích period a zvyšováním nebo snižováním intenzity provzdušnění. Režim otáčení byl buď 

kontinuální, nebo přerušovaný. Pro představu viz tabulku č. 8. Pokud v pokusech B, C, D přesáhla 

teplota horní mez, byla prodloužena doba míchání a zvýšena intenzita provzdušnění. Optimálního 

výkonu sušení bylo dosaženo v pokusu B. Kombinace nižší teploty, a tedy i vyšší intenzity 

provzdušnění, a periodického otáčení dosáhla lepšího výkonu, než bylo dosaženo u ostatních pokusů. 

Viz obr. č. 7 a 8. 
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 Vysvětlením vyššího výkonu v případě pokusu B jsou již výše popsané efekty nižší teploty a 

vyššího provzdušnění způsobující efektivnější odnos vodní páry a méně intenzivního hromadění 

organických kyselin, které by snížením pH inhibovaly další rozkladné procesy. Pro přesnější vysvětlení 

viz kapitolu 2.2.3. Nižší výkon pokusu A je vysvětlován většími úniky tepla při kontinuálním otáčení. V 

periodách klidu totiž odpad působí jako izolace (Skourides et al., 2006; Zambra et al., 2010; Zhao et 

al., 2010). Teplo může být efektivně využito k odpařování vody a neuniká do okolí. To potvrzují i Zhao 

et al. (2010). Zawadzka et al. (2009) uvádějí, že mícháním odpadu může být naopak dosaženo vyšších 

teplot. Při kontinuálním otáčení je rozloženo velké množství organické složky (Skourides et al., 2006; 

Zhao et al., 2010). To je způsobeno neustálou homogenizací míchaného odpadu a tedy neustálým 

poskytováním čerstvého substrátu mikroorganismům rozkládajícím organickou složku. Kromě toho 

jsou částice odpadu při míchání dále rozmělňovány a mají větší reakční povrch (Skourides et al., 

2006). 

 Při použití otáčivého bubnového reaktoru jsou rozbity gradienty vlhkosti a rozkladu 

organických látek a tedy i výhřevnosti (Skourides et al., 2006; Haphesis, 2009; Velis et al., 2009). Dále 

je zkrácena doba setrvání v reaktoru (Walker et al. 1999; Skourides et al., 2006; Haphesis, 2009; Velis 

et al., 2009). 

Barrington et al. (2002) uvádí, že v průběhu rozkladu organických látek je narušována 

struktura pórů, kterými proudí vzduch. Mícháním odpadu je možné dosáhnout vyšší homogenity 

provzdušnění. S tím souhlasí i Zhao et al. (2010). 

Zhao et al. (2010) popisují efekt homogenity zapříčiněné mícháním na přestup vody do 

proudícího vzduchu. Při vyšší frekvenci míchání se přestup vody do proudícího vzduchu zvyšuje. 

Tento efekt se však postupně snižuje se zvyšující se intenzitou provzdušnění. Cai et al. (2012) 

vysvětlují tento efekt regenerací struktury odpadu, která byla poškozena sesedáním materiálu 

zapříčiněným rozkladem organických látek. 

 

2.2.7 Mechanické a fyzikální vlastnosti odpadu 

Odpad je v procesu biosušení sušen kombinací zvýšené teploty a proudění vzduchu. Aby mohl vzduch 

odpadem proudit, musí odpad mít vhodné mechanické a fyzikální vlastnosti. Těmi jsou poréznost a 

vlhkost (Velis et al., 2009). Poréznost závisí na velikosti částic odpadu. Čím větší částice jsou, tím je 

větší i poréznost. Čím větší je poréznost tím lépe proudí vzduch odpadem (Barrington et al., 2002). 

Stejný efekt má i pokles vlhkosti v odpadu (Frei et al., 2004). Dobrá prostupnost vzduchu odpadem a 

homogenita odpadu, zabraňuje vzniku preferovaných vzduchových cest a anaerobních kapes, ve 

kterých nedochází k efektivnímu sušení (Frei et al., 2004). Colomer-Mendoza et al. (2012) navíc uvádí 

zkrácení doby sušení při přidání hrubších částic do odpadu. Navaee-Ardeh et al. (2010) uvádějí, že při 

příliš vysoké prostupnosti substrátu pro vzduch dochází k vytvoření preferenčních cest proudění 
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vzduchu a anaerobních kapes. V anaerobních kapsách je dosaženo nižších teplot než ve zbytku 

substrátu, sušení zde není tak efektivní a dochází tak ke zvyšování heterogenity vlhkosti a 

výhřevnosti. Navaee-Ardeh et al. (2011b) uvádějí, že vzhledem k 70 % podílu efektu odpařování 

vázané vody na míře vysušení, je vhodné, aby částice substrátu měly větší poměr plochy a objemu. 

 Mechanické a fyzikální vlastnosti mohou být upraveny v mechanické části procesu biosušení 

např. drcením na vhodnou velikost (Velis et al., 2009). 

2.2.8 Inokulace 

Zhang et al. (2008b) zkoumali efekt inokulace na proces biosušení. Použili aerobní a kombinovanou 

metodu sušení. Viz kapitolu 2.2.3. Inokulované vzorky odpadu při aerobním sušení vykazovaly 

urychlený nástup aerobní degradace. Urychlil se také rozklad obtížně rozložitelných organických látek 

např. lignocelulózy. Inokulované odpady zpracovávané aerobními procesy vykazovaly vyšší míru 

vysušení a vyšší míru rozkladu organické složky odpadu. U kombinovaných procesů nenastala v 

kvalitě výstupu signifikantní změna. 

 Zhang et al. (2009b) se zabývali vlivem objemu přidávaného inokula na průběh 

kombinovaného procesu biosušení. Viz kapitolu 2.2.3. Jako inokulum použili výluh získaný z 

předchozích experimentů. Do sušeného substrátu přidali 0, 1, 5, 7 a 10 %hmot. inokula. Byly popsány 

následující efekty: Koncentrace kyslíku, a tedy i intenzita anaerobního rozkladu organických látek v 

průběhu hydrolytické fáze klesaly se snižujícím se objemem přidaného inokula. pH klesalo se 

zvyšujícím se objemem přidaného inokula. U 1% přidaného inokula se mikrobiální populace nijak 

výrazně nelišila od kontrolního experimentu bez inokula. U 5 a 7% přidaného inokula byla 

zaznamenána podobná velikost mikrobiální populace jako u kontrolního vzorku. Byly ovšem 

naměřeny vyšší koncentrace amylázy, což ukazuje na změnu mikrobiálního společenstva směrem k 

organismům rozkládajícím škrob. 10% podíl inokula způsobil výrazný úbytek mikroorganismů. Stalo 

se tak v důsledku výrazného snížení pH metabolickou aktivitou z počátku početné populace 

mikroorganismů, tedy zhoršení podmínek pro další růst populace. Oproti pH 5,95 kontrolního 

experimentu, měl experiment s přidáním 10% inokula pH 4,97. Při přechodu do aerobní fáze 

vykazovaly experimenty s vyšším podílem inokula zpoždění vzrůstu teploty. To bylo způsobeno nižším 

pH a nižším podílem volného vzduchu v substrátu. U experimentů s podílem inokula 5% a více byly v 

aerobní fázi naměřeny vyšší koncentrace celuláz. Byl tak podpořen rozklad obtížněji rozložitelných 

organických látek. S vyšším podílem inokula se snížilo množství organické hmoty rozložené v aerobní 

fázi a tedy celkové vysušení substrátu. Bylo tomu tak z důvodu méně vhodných podmínek (nižší pH) 

na začátku aerobní fáze. Nicméně u 5 a 7% podílu přidaného inokula bylo zkráceno trvání 

hydrolytické fáze. 
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 Navaee-Ardeh et al. (2010) zkoumali vliv poměru recyklovaného kalu z výroby papíru na 

velikost populace mikroorganismů. Pokud bylo do reaktoru přidáno 30% již vysušeného kalu biomasa 

mesofilních resp. termofilních mikroorganismů byla 200 krát resp. 20 krát vyšší. Přídavek 

recyklovaného kalu také vedl k dosažení vyšších teplot v reaktoru a zkrácení počáteční lag fáze. 

Kromě těchto efektů bylo pozorováno snížení tlakové ztráty v reaktoru tzn. zlepšení prostupnosti 

substrátu pro vzduch (Navaee-Ardeh et al. (2010). Je otázka, do jaké míry se tento efekt projeví u 

drceného KO, kde je mnohem větší velikost zrna než u kalů z výroby papíru. 

2.2.9 Množství organické složky 

Tambone et al. (2011) zkoumali proces biosušení za podobných podmínek jako Adani et al. (2002). 

Obě práce se zhruba shodovaly v intenzitě provzdušnění (Tambone 20,3 m3 ∙ Mg pevných látek ∙ h
-1, Adani 

23,1 m3 ∙ Mg pevných látek ∙ h-1) a jednosměrném proudění vzduchu. Přitom Tambone et al. (2011) 

naměřili ztrátu vlhkosti 214 kg vody na tunu odpadu za 14 dní tedy denní ztrátu vlhkosti 15 kg ∙ den-1 

a teplotu vzduchu na výstupu z reaktoru 32°C a Adani et al.(2002) ztrátu vlhkosti 266 kg vody na tunu 

odpadu za 6 dní tedy denní ztrátu vlhkosti 44 kg ∙ den-1 a teplotu vzduchu na výstupu z reaktoru 41°C. 

Tento rozdíl byl způsoben vyšším obsahem lehce rozložitelné organické hmoty ve vzorcích práce 

Adaniho et al. (2002). Vyšší počáteční obsah lehce rozložitelné organické hmoty tedy může proces 

sušení urychlit (Tambone et al., 2011). To potvrzuje i práce VanderGheynsta et al. (2011), který 

popisuje závislost spotřeby kyslíku na obsahu snadno rozložitelných organických látek. V případě 

substrátů s vyšším obsahem snadno rozložitelných organických látek byla spotřeba kyslíku v reaktoru 

a tedy i mikrobiální aktivita a teplota v reaktoru vyšší.  

 

2.2.10 Počáteční obsah vlhkosti 

Podle práce Colomer-Mendozy et al. (2012) přechází mikrobiální společenstvo při hodnotě počáteční 

vlhkosti substrátu pod 35% do dormantního stádia. Pokud je tedy počáteční obsah vlhkosti sušeného 

substrátu nižší než 35%, je nutné ho pro nastartování rozkladných procesů a tedy i sušení paradoxně 

zvýšit. Při vyšší úrovni počáteční vlhkosti je navíc dosaženo i vyššího celkového poklesu vlhkosti. S tím 

souhlasí i práce Vandergheynsta et al. (1997), který pozoroval až 50% pokles spotřeby kyslíku 

v reaktoru při poklesu vlhkosti pod 40%. 

 

2.2.11 Další zdroje tepla 

 Colomer-Mendoza et al. (2012) použili ve své práci jako reaktor biosušení skleník 

s perforovaným dnem. Proudění vzduchu bylo dosaženo komínovým efektem. V tomto experimentu 

bylo dosaženo poklesu vlhkosti až o 64 – 82% v závislosti na okolních podmínkách. V první fázi, do 
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vlhkosti 35%, sušení probíhalo vlivem tepla získaného z aerobního rozkladu. Ve fázi druhé do 10 – 

15% pak vlivem tepla získaného ze slunce. 

 

2.2.12 pH 

 Navaee-Ardeh et al. (2010) popisují ve své práci vliv pH na mikrobiální aktivitu. Optimum se 

pohybuje kolem pH 7.  

2.2.13 C/N poměr  

Larsen a McCourtney (2000) zkoumali vliv poměru C/N na teplotu a intenzitu rozkladu prchavých 

organických látek. Uvádějí, že s rostoucím poměrem C/N se snižuje průměrná dosažená teplota. 

Optimální poměr pro dosažení maximálních teplot je mezi 18 a 30. Nejvyšší intenzita rozkladu 

prchavých organických látek byla naměřena u poměru 18. Se zvyšujícím se poměrem intenzita strmě 

klesala. Tento jev je vysvětlen přítomností amoniaku ve volném vzduchu reaktoru s poměrem C/N 18. 

Zdroje N jsou v tomto případě rozptýleny po celém prostoru reaktoru. Takovéto koncentrace 

amoniaku ovšem způsobují velmi intenzivní zápach. 

2.2.14 Konstrukce reaktorové komory  

Zambra et al. (2011) modelovali proudění v modelovém reaktoru biosušení. Uvádějí, že příliš malý 

rozměr ve směru proudění vzduchu zapříčiňuje vznik cirkulačních kapes. V cirkulačních kapsách je 

zadržován vzduch o vyšší vlhkosti, který negativně ovlivňuje sušicí výkon. 

 Kromě toho zkoumají i vliv charakteru proudění na efektivitu sušení. Pro sušení je efektivnější 

turbulentní proudění. Čím je proudění turbulentnější, tím je vyšší tok vlhkosti od povrchu sušeného 

substrátu do volného vzduchu. Na druhou stranu pokud je vzduch do reaktorové nádoby přiváděn 

pouze z jediného bodového zdroje, vzniká sice silné turbulentní proudění, ale energie proudu 

vzduchu podléhá silné disipaci v místě střetu proudu vzduchu se sušeným substrátem. Ve 

vzdálenějších partiích reaktorové komory pak klesá energie pro odnos vlhkosti. Proto je důležité na 

vstupu co nejlépe rozložit proudění do celého průřezu reaktorové komory (Zambra et al., 2011). 

 De Guardia et al. (2012) zkoumali vliv různých konstrukčních řešení na teplotu v reaktoru. Při 

zmenšení tloušťky zateplení z 10 na 1 cm klesla teplota v reaktoru o 10 °C. Při odstranění víka 

reaktoru byl zaznamenán podobný efekt. 

 

2.2.15 Okolní teplota 

De Guardia et al. (2012) zkoumali vliv okolní teploty na teplotu v reaktoru. Při snížení teploty z 25 na 

10 °C zaznamenali pokles tepoty v reaktoru o 5°C. Udávají, že okolní teplota nemá na teplotu 

v reaktoru velký vliv. 
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2.3 Výstupy procesu 

2.3.1 Palivo 

Hlavním produktem procesu biosušení je, jak již bylo výše zmíněno, palivo. Řadíme ho mezi paliva 

z odpadu (tzv. waste derived fuels). Paliva z odpadu lze dále dělit na další skupiny. Hlavními dvěma 

skupinami jsou tzv. refuse derived fuel (RDF) a tzv. solid recovered fuel (SRF). (Rada, Andretolla, 

2012). 

 Evropská legislativa definuje RDF jako palivo vyrobené z KO a maximálně 50% živnostenského 

odpadu různými způsoby úpravy zaměřenými na odstranění látek nebezpečných pro spalování, 

zajištění minimální výhřevnosti a dalších technických požadavků na jeho využívání (nízká zdravotní 

rizika a rizika pro životní prostředí, obsah kovů, skla, inertních materiálů, biologicky rozložitelných 

materiálů a nebezpečných látek). Jiný evropský koncept rozlišuje 2 třídy RDF: RDF a RDF_Q. RDF se 

vyznačuje výhřevnosti větší než 15 MJ∙ kg-1, obsahem vlhkosti menším než 25% a obsahem popelovin 

menším než 20%. Jako RDF_Q se označuje palivo s výhřevností větší než 20 MJ ∙ kg-1, obsahem 

vlhkosti menším než 18% a obsahem popelovin menším než 15%. (Rada, Andretolla, 2012). 

 SRF je naproti tomu mnohem přesněji definováno. Jsou zde zkoumány tři parametry: 

průměrná výhřevnost, průměrný obsah chloru v sušině a osmdesátý percentil obsahu rtuti. Každý 

z těchto parametrů může nabývat hodnot od 1 do 5. SRF se tak dělí do 125 tříd. Viz tabulku č. 9. 

Každá třída je označena unikátním kódem, který ji předurčuje pro konkrétní technická použití. Navíc 

musí být u konkrétního paliva udán původ odpadů, musí vyhovovat technickým normám pro daný 

způsob použití a je u něj měřena i hodnota respiračního indexu (Rada, Andretolla, 2012). 

 Wagland et al. (2011b) srovnali spoluspalování RDF s uhlím a spoluspalování SRF s uhlím. RDF 

mělo nižší výhřevnost (13,15 MJ∙kg-1), vyšší obsah vlhkosti, popelovin, Cl, Na, K a kovů (Hg, Zn, Cd, Pb, 

Cr), nižší obsah prchavé hořlaviny (46%). SRF se vyznačovalo vyšší výhřevností (21,6 MJ∙kg-1), nižším 

obsahem popelovin, vlhkosti, Cl, Na, K a kovů (Hg, Zn, Cd, Pb, Cr) a vyšším obsahem prchavé 

hořlaviny (79%). Při spalování SRF a uhlí se do spalin uvolňovalo menší množství Pb, Zn, As, Cr a Hg. 

Naopak při spalování RDF a uhlí se uvolňovalo méně Cu, Mn a Cd. 

 Stručně řečeno je tedy SRF palivem homogennějšího složení, homogennější výhřevnosti. 

Palivo produkované procesem biosušení bývá tedy častěji označováno jako SRF (Velis et al., 2010). 

 V průběhu procesu biosušení se v sušeném odpadu zvyšují koncentrace těžkých kovů. 

Důvodem je rozpad organické složky odpadu, na kterou jsou těžké kovy vázány (Shao et al., 2010; 

Zhang et al., 2011). Čím více organické složky tedy je rozloženo, tím vyšší je koncentrace. Zhang et al. 

(2011) ve své práci popisují závislost koncentrace těžkých kovů na intenzitě provzdušnění a tedy i 

rozpadu organické složky odpadu. Pro sušení odpadu používá stejné metodiky jako Zhang et al. 

(2008a). Viz kapitolu 2.2.3 Intenzita provzdušnění. Při zařazení hydrolytické fáze sušení je rozloženo 
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menší množství organické složky odpadu. Koncentrace těžkých kovů ve výsledném produktu je tedy 

nižší než při použití pouze aerobní fáze. Navíc je při použití hydrolytické fáze generováno také malé 

množství kyselého výluhu. Koncentrace těžkých kovů je tedy nadále snižována vyluhováním (Zhang et 

al., 2011). 

 Shao et al. (2010) zkoumali koncentrace těžkých kovů v různých velikostních frakcích 

sušeného odpadu: >60 mm, 45-60 mm, 25-45 mm a0-25 mm. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny ve 

frakci 0-25 mm a 25-45 mm. Je tomu tak v důsledku obsahu uličních smetků. V ostatních vzorcích 

byla koncentrace nižší (Shao et al., 2010). Shao et al. (2010) také potvrdili růst koncentrace těžkých 

kovů v průběhu sušení. Viz tabulku č. 10. Conesa et al. (2011) zkoumali koncentrace těžkých kovů ve 

spalinách při spalování SRF v cementářské peci. Zjistili, že koncentrace Cr, Ni, Zn, Sn a Sb jsou 

pozitivně korelovány se zvyšujícím se obsahem páleného SRF. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny u Zn 

a Mn. Přičemž Mn pravděpodobně pocházel z jiných paliv. Tyto zvýšené koncentrace jsou 

vysvětlovány špatnou fixací Zn a Mn v cementovém slínku. Nicméně koncentrace všech výše 

zmíněných kovů ve spalinách odpovídaly limitům EU. 

 Cosu a Lai (2012) zkoumali možnosti loužení těžkých kovů z odpadů určených ke skládkování. 

Jako loužicího média bylo použito vody. Prokázali signifikantní pokles koncentrace zkoumaných kovů. 

Pokud by byl podobný krok zařazen do procesu biosušení, mohlo by být dosaženo poklesu 

koncentrace těžkých kovů ve všech výsledných produktech. Ideálně by nový procesní krok měl být 

zařazen mezi procesní krok drcení a samotného sušení. 

Druhou možností snížení koncentrace těžkých kovů by mohlo být odstranění jemnějších 

frakcí usušeného odpadu. 

 Při spalování paliva produkovaného procesem biosušení se v odpadním plynu vyskytují 

zvýšené koncentrace celé řady různých dalších polutantů. 

 Zhang et al. (2009a) se ve své práci zabývali obsahem HCl, SO2, NOx a PCDD/F. Pro přípravu 

paliva použili aerobní a kombinované metody biosušení podobně jako Zhang et al. (2008a). Viz 

kapitolu 2.2.3. Pro spalování byly od sebe odděleny organická a zbylá smíšená frakce. 

 V případě HCl se koncentrace oproti spalování surového odpadu zvýšily pro obě frakce o cca 

70% u aerobní metody a o cca 35 - 40% u kombinovaných metod. Byl zde popsán pozitivní korelační 

koeficient (0,67) mezi intenzitou rozkladu organických látek a koncentrací HCl v odpadním plynu 

(Zhang et al., 2009a). Podle Velise et al. (2012) je obsah Cl ve vznikajícím palivu v rozmezí od 0,46 do 

0,78%hmot. vztažených na sušinu. Hlavním zdrojem jsou plastové obaly a boty. Conesa et al. (2011) 

uvádí zvyšování obsahu HCl ve spalinách s rostoucím podílem spalovaného SRF. Obsah Cl lze snížit 

využitím NIR třídění o 0,1 až 0,2 %hmot. vztažených na sušinu (Velis et al., 2012). 

 Emise SO2 se zvýšily pouze v případě organické frakce, pro aerobní metodu o 52,5% pro 

kombinované o cca 23%. Koncentrace emisí ze spalování zbylé smíšené frakce stoupaly pouze při 
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pálení vzorků paliva odebraných po 4 až 8 dnech. U později odebraných vzorků se emise začaly 

pozvolna snižovat. Nárůst emisí z organické frakce může být vysvětlen jednak přeměnou forem síry z 

nespalitelných na spalitelné, jednak postupným přechodem síry ze zbylé smíšené frakce do organické 

frakce. Druhý efekt zároveň zapříčiňuje postupný pokles emisí síry při spalování zbylé smíšené frakce. 

Z toho plyne, že i přes snížení koncentrace SO2 v emisích po spálení zbylé smíšené frakce, se bude 

celkový obsah SO2 v emisích zvyšovat. V případě aerobní metody o 29,3% v případě kombinovaných o 

cca 7- 10%. Opět zde byl zjištěn pozitivní korelační koeficient mezi intenzitou rozkladu organických 

látek a zvýšením koncentrace SO2 v emisích (Zhang et al., 2009a). 

 Emise NOx se procesem biosušení snížily v případě organické frakce o 18%, v případě zbylé 

smíšené frakce o 25%. Byl zde zaznamenán negativní korelační koeficient (-0,60) mezi intenzitou 

rozkladu organických látek a zvýšením koncentrace NOx v emisích (Zhang et al., 2009a). Avalos 

Ramirez et al. (2012) zjistili, že existuje přímá úměrnost mezi teplotou v reaktoru a intenzitou 

amonifikace. Vhodným nastavením teploty tedy lze docílit snížení emisí NOx v emisích ze spalování 

paliva produkovaného procesem biosušení. 

 Pro formaci PCDD/F je důležitý obsah chloru ve spalovaném materiálu. Forma, organická či 

anorganická, nehraje roli. Koncentrace obou forem chloru v obou frakcích v průběhu biosušení 

vzrostla. Byly zde opět zaznamenány pozitivní korelační koeficienty ve vztahu k intenzitě rozkladu 

organické hmoty. Nicméně formace PCDD/F závisí také na podmínkách spalování. Při podmínkách 

spalování a vztahu pro výpočet vzniku PCDD/F použitých Yasuhara et al. (2002) bylo zjištěno zvýšení 

koncentrace PCDD/F v případě organické frakce při použití aerobní metody o 64,4 % při použití 

kombinovaných metod o cca 30% a v případě zbylé smíšené frakce při použití aerobní metody o 

58,2% a při použití kombinovaných metod o cca 30 %. Opět zde byl popsán pozitivní korelační 

koeficient (0,91) mezi intenzitou rozkladu organických látek a zvýšením koncentrace PCDD/F v 

emisích (Zhang et al., 2009a). Na druhou stranu Conesa et al. (2011) uvádí, že pro formaci PCDD/F 

není až tolik důležitý charakter odpadu, jako spíš dostatečný přívod kyslíku při spalování (čím více 

kyslíku, tím méně PCDD/F). Při spalování SRF v cementářské peci se koncentrace PCDD/F ve spalinách 

výrazně nezvyšovaly, ani když SRF tvořilo 70 % paliva. Koncentrace PCDD/F odpovídaly limitům EU. 

 Conesa et al. (2011) zkoumali ve své práci obsah PAH ve spalinách při spalování SRF 

v cementářské peci. Nezjistili žádnou výraznou korelaci mezi podílem spalovaného SRF a obsahem 

PAH ve spalinách. Koncentrace PAH odpovídaly limitům EU. 

 Pokud je bráno v úvahu celkové množství polutantů zmiňovaných v práci Zhanga et al. 

(2009a) pak je zvýšení koncentrace HCl, SO2 a PCDD/F zanedbatelné. Naopak snížení koncentrace NOx 

je poměrně výrazné. Pro představu viz tab. č. 11. 

Velis et al. (2013) zkoumali materiálové toky v mechanické části zařízení pro úpravu KO 

procesem biosušení na konkrétním zařízení ve Velké Británii. Zabývali se efektivitou přenosu 



24 
 

jednotlivých složek odpadu (papír, plasty, textil, organická a minerální frakce, kovy, sklo) do 

jednotlivých výstupů procesu (palivo, jemná organická frakce, inertní frakce, železné kovy, neželezné 

kovy, nadsítná hrubá frakce). Papír, jako žádoucí součást vznikajícího paliva, byl do paliva převeden s 

účinností 79,3 ± 5,8 %. Zbytek papíru byl na vzduchovém třídiči chybně zařazen jako těžká inertní 

frakce. Šlo např. o drcením nepoškozené noviny nebo telefonní seznamy. Plasty, rovněž žádoucí 

součást paliva, byly převáděny s účinností 92,3 ± 7,3%. Lehké plasty jako různé plastové filmy, sáčky 

atp. byly převedeny do paliva s téměř 100% účinností. Těžší plasty pak mohly být chybně zařazeny při 

sítování jako kontaminanty jemné organické frakce, nebo na vzduchovém třídiči jako kontaminanty 

inertní frakce. Textilní frakce je vhodná pro začlenění do paliva jen z části. Vyloučeny by měly být 

především boty jako významný zdroj sloučenin chlóru při pozdějším energetickém využívání paliva. 

Boty by mohly být vyloučeny snížením intenzity proudu vzduchu vzduchového třídiče. Pak ale hrozí 

nebezpečí, že se do paliva nedostanou ani těžší části frakce papíru. Snadno drtitelné části textilní 

frakce byly z části převedeny do jemné organické frakce. Naopak hůře drtitelné do nadsítné hrubé 

frakce. Organická frakce je rozlišena na dřevo a jemnou organickou frakci. Dřevo se ze dvou třetin 

dostalo do paliva, z jedné třetiny do inertní frakce. Přičemž tento poměr záleží na výkonu 

vzduchového třídiče. Se zmíněnou jednou třetinou dřeva se ztrácí až 100% organického materiálu 

střední výhřevnosti (15,6 MJ∙kg-1). Naopak se zbylými dvěma třetinami se můžou dostat do paliva 

kontaminanty z chemického ošetření dřeva nebo barev. Jemná organická frakce byla sítováním 

tříděna s vysokou efektivitou. Naopak významná část neželezných kovů vinou špatné funkce 

separátorů využívajících vířivý proud kontaminovala palivo. Sklo a minerální frakce jsou s vysokou 

účinností odvedeny do inertní frakce. Sklo ale vlivem drcení kontaminuje jemnou organickou frakci. 

Velis et al. (2013) dále zkoumají efektivitu převedení energie z odpadu do paliva. Do paliva je 

převedeno 73,2 ± 8,6% výhřevnosti. Hlavní podíl na výhřevnosti mají plastové filmy a další plastové 

obaly společně s papírem a lepenkou. Papír a lepenka zvyšují obsah popelovin paliva. Plasty ho 

naopak snižují. S plasty se do paliva dostává až 80% Cl obsaženého v surovém KO. Předměty 

s vysokým obsahem Cl by mohly být z proudu paliva odkloněny například NIR. Obsah Cl je 

samozřejmě vysoce závislý na složení surového KO. 

2.3.2 Výluh a kondenzát 

Shao et al. (2012) se ve své práci zabývali vznikem a vlastnostmi výluhu a kondenzátu vzniklého při 

procesu biosušení. Ve svém experimentu použili tři typy provzdušnění: přerušované přetlakem, 

přerušované podtlakem a kontinuální podtlakem. V závislosti na typu provzdušnění vznikalo 0,04 l ∙ 

kg-1 resp. 0,19 l ∙ kg-1 resp. 0,17 l ∙ kg-1 výluhu. Většina výluhu vznikla v prvních čtyřech dnech procesu. 

V procesu bylo zařazeno rovněž jedno ruční obracení. Po něm tvorba kondenzátu dále klesla. Nižší 

produkce výluhu v případě provzdušnění přetlakem byla pravděpodobně způsobena prouděním 
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vzduchu v opačném směru, než v jakém proudil výluh. Vzduch mohl tudíž odnášet vyšší množství 

vlhkosti. Stejný princip fungoval i v případě kondenzátu, který při provzdušnění přetlakem vůbec 

nevznikal. Při provzdušnění podtlakem vznikalo nejvíce kondenzátu mezi 6. a 11. dnem. Proces 

obracení neměl na vznik kondenzátu žádný vliv (Shao et al., 2012). 

pH výluhu se v prvních čtyřech dnech pohybovalo kolem 5. Posléze stouplo na 8 - 9. 

Podobných výsledků dosáhli i Pierucci et al. (2005). pH stouplo z původních 4,7 na 5,5-6. Vzestup pH 

byl pravděpodobně způsoben rozkladem jednoduše hydrolyzovatelných polysacharidů a následným 

rozkladem jednoduchých organických kyselin. Druhou možností by mohla být proteolýza vedoucí k 

vzestupu koncentrace amoniaku. Celkový organický uhlík (TOC) ve výluhu klesl po pěti dnech z 

hodnoty 25000 mg ∙ l-1 na 5000 mg ∙ l-1. Po procesu obracení při přerušovaném resp. kontinuálním 

provzdušnění podtlakem opět vzrostl na 15000 mg ∙ l-1 resp. 7000 mg ∙ l-1, aby opět rychle klesl na 

5000 mg ∙ l-1. Koncentrace amoniaku ve výluhu stoupala v prvních třech až čtyřech dnech. Později 

vykazovala klesavý trend. Dělo se ta zřejmě z důvodu vyčerpání jednoduše rozložitelných 

aminokyselin. Průměrná koncentrace amoniaku ve výluhu byla 1350 mg ∙ l-1 (Shao et al., 2012). 

pH kondenzátu se pohybovalo mezi 8 a 9. Bylo tomu tak z důvodu vyšší koncentrace 

amoniaku (průměrná koncentrace 2140 mg ∙ l-1). TOC kondenzátu byl o něco nižší než v případě 

výluhu. Nepřekročil 3500 mg ∙ l-1 (Shao et al., 2012). 

Vyšší celkové ztráty uhlíku a dusíku prostřednictvím výluhu a kondenzátu byly zaznamenány u 

kontinuálního provzdušnění podtlakem. Při využití tohoto způsobu provzdušnění tedy lze 

předpokládat vážnější znečištění (Shao et al., 2012). 

Rada et al. (2007) uvádějí, že do výluhu se uvolňují také PCDD/F obsažené v organické složce 

odpadu. PCDD/F se z organické složky uvolňují při jejím rozkladu a vlivem vnitřní kondenzace vlhkosti 

v substrátu se vyplachují do výluhu. V porovnání s podílem PCDD/F v odpadním plynu, s přihlédnutím 

k malému množství vznikajícího výluhu, je toto množství spíše zanedbatelné. 

2.3.3 Odpadní plyny 

V negativním slova smyslu důležitým produktem procesu biosušení jsou odpadní plyny. Vyskytují se v 

nich nepříjemné až nebezpečné látky jako jsou zápašné sirnaté sloučeniny, ketony, terpeny, 

aromatické uhlovodíky nebo chlorované uhlovodíky (Pinjing et al., 2010). Čištění odpadních plynů je 

jedním z náročných kroků procesu. K tomuto účelu jsou používány biofiltry nebo technologie RTO 

(Regenerative thermal oxidation) při které je odpadní plyn spalován (Herhof, 2009; Schäfer, 2013; 

Rada et al., 2011). Pinjing et al. (2010) zkoumal ve své práci koncentraci těkavých organických látek v 

odpadním plynu. V experimentu použil různé režimy provzdušnění: aerobní a kombinované. 

Kombinované režimy začínaly čtyřdenní anaerobní hydrolytickou fází s nulovou nebo nižší intenzitou 

provzdušnění. Všechny procesy vykazovaly vysoké koncentrace prchavých organických látek v 
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odpadním plynu. Vyšší koncentrace byly naměřeny při použití kombinovaných procesů. Po přechodu 

z hydrolytické do aerobní fáze se koncentrace prchavých organických látek v odpadním plynu při 

aerobním a kombinovaném režimu s nenulovou intenzitou provzdušnění v hydrolytické fázi 

vyrovnaly. Naopak v režimu s nulovou intenzitou provzdušnění zůstávaly koncentrace vysoké až do 

dvanáctého dne z celkových šestnácti dnů trvání procesu.  

Složení prchavých organických látek v odpadním plynu bylo v průběhu procesu proměnlivé. 

Ve všech režimech v prvních čtyřech dnech převažovaly zápašné sirnaté sloučeniny, ketony, terpeny a 

aromatické uhlovodíky. V kombinovaných režimech byla převaha zápašných sirnatých látek v 

aerobním spíš aromatických uhlovodíků. Od pátého dne převažovaly zápašné sirnaté látky, ketony a 

terpeny a v posledních čtyřech dnech pak zápašné sirnaté látky a chlorované uhlovodíky (Pinjing et 

al., 2010). Scaglia et al. (2011) popisují postupné snižování rozmanitosti a strukturní složitosti 

těkavých organických látek v průběhu procesu. 

Mezi zápašnými sirnatými látkami převažoval dimethyldisulfid (až 80%) a dimethylsulfid 

(Pinjing et al. 2010; He et al., 2012). Po celou dobu procesu se koncentrace těchto látek v odpadním 

plynu pohybovaly vysoko nad hranicí prahu pro zápach. Jejich produkce byla způsobena nedostatkem 

kyslíku nebo nedokončením aerobního metabolizmu. Proto byly koncentrace vyšší v hydrolytických 

fázích kombinovaných procesů. Po přechodu do aerobní fáze koncentrace zápašných sirnatých látek 

poklesly (Pinjing et al., 2010). Pierucci et al. (2005) nezaznamenali ve vzorcích odpadního plynu žádné 

zápašné sirnaté látky. Proces biosušení byl v tomto případě striktně aerobní. 

Mezi aromatickými uhlovodíky dominoval benzen (až 80%) (Pinjing et al. 2010; He et al., 

2012) z dalších pak byly detekovány toluen, p-xylen, styren, o-xylen a další. Při přechodu z 

hydrolytické do aerobní fáze se koncentrace aromatických uhlovodíků v odpadním plynu prudce 

zvedly. Do osmého dne pak klesaly, aby následně opět stouply s píkem kolem devátého dne. První 

maximum koncentrace aromatických uhlovodíků bylo zapříčiněno uvolňováním těch, které byly v 

odpadu již obsaženy. Pík kolem devátého dne byl způsoben aromáty vzniklými v důsledku 

metabolizmu přítomných mikroorganizmů. Zpoždění do devátého dne bylo způsobeno vazbou 

aromátů na vodu a tuky. Právě kolem devátého dne už byl obsah vody v důsledku odpařování a 

obsah tuků v důsledku jejich metabolického rozkladu tak nízký, že se aromáty začaly ve vyšší míře 

uvolňovat. Při přechodu z hydrolytické do aerobní fáze byl u kombinovaných procesů zaznamenán 

nárůst koncentrace aromátů. Tento nárůst je spojován s rozkladem ligninu. Lignin obsahuje velké 

množství aromatických jader. V důsledku nižších teplot a nižší nebo nulové intenzity provzdušnění 

zůstaly fragmenty ligninu ve vzduchem vyplněných mezerách odpadu. Při přechodu do aerobní fáze 

pak pokračoval jejich metabolizmus a zároveň byly v důsledku vyšší intenzity provzdušnění 

transportovány s odpadním plynem ven z reaktoru (Pinjing et al., 2010). 
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Z ketonů převažoval 2-butanon (až 80%) (Pinjing et al. 2010; He et al., 2012). V 

kombinovaných procesech v prvních čtyřech dnech byly koncentrace ketonů vyšší než v aerobním 

procesu. Pak následoval ve všech procesech pokles. Mezi šestým a jedenáctým dnem koncentrace 

opět stouply. Po jedenáctém dni se ketony v odpadním plynu již téměř nevyskytovaly. Ketony jsou 

produktem anaerobního metabolizmu nebo vznikají jako meziprodukty metabolizmu aerobního. To 

vysvětluje jejich vyšší koncentraci v hydrolytické fázi. První maximum bylo způsobeno uvolňováním 

ketonů obsažených v substrátu a rozkladem škrobu. Druhé pak rozkladem lignocelulózy. Pokles po 

jedenáctém dni je vysvětlen značným vysušením substrátu, ve kterém stoupla pórovitost, a vzduch 

tedy mohl snadněji pronikat do všech míst. Aerobní procesy mohly doběhnout až do konce, přestaly 

se tedy hromadit meziprodukty. Ty již nahromaděné byly rozloženy (Pinjing et al., 2010). 

Z terpenů byl jako nejvýznamnější identifikován Limonen (až 80%) (Pierucci et al., 2005; 

Pinjing et al. 2010; He et al., 2012). Koncentrace terpenů zůstaly vysoké až do jedenáctého dne. 

Později už byly jejich koncentrace zanedbatelné. Terpeny při procesu biosušení vznikají rozkladem 

rostlinného materiálu. Po jedenáctém dnu už byla většina tohoto substrátu rozložena, a proto 

koncentrace klesla (Pinjing et al., 2010). Podobné výsledky ukazují i Ragazzi et al. (2011). 

Mezi chlorovanými uhlovodíky převažoval dichlormethan a dichlorethan. Nejvyšší 

koncentrace byly naměřeny sestupně při kombinovaném procesu s nulovou intenzitou provzdušnění, 

kombinovaném procesu s nenulovou intenzitou provzdušnění a aerobním procesu. Maximálních 

koncentrací bylo dosaženo v posledních třech dnech. Produkce chlorovaných uhlovodíků narůstá s 

počátkem rozkladu materiálů s obsahem chlóru. K rozkladu takových materiálů dochází po odbourání 

jednoduše rozložitelných organických materiálů. K tomu došlo právě po jedenácti dnech průběhu 

procesu (Pinjing et al., 2010). Pierucci et al. (2005) uvádějí jako převažující látku tetrachloroethylen. 

Častým problémem při realizaci projektů z rodiny mechanicko-biologické úpravy odpadu, do 

které patří i biosušení, je obava obyvatel blízkého okolí provozu ze zápachu z biologických procesů. 

He et al. (2012) ve své práci zkoumali, jaké látky se na zápachu z biologických procesů podílejí. 

Zápašné látky řadí do skupiny prchavých organických látek a dělí je na šest rodin: aromatické 

uhlovodíky, ketony, aldehydy, alkoholy, terpeny a zápašné sirnaté látky. Popisují vztah mezi 

chemickou koncentrací zápašných látek a intenzitou zápachu. Intenzita zápachu nemusí odpovídat 

chemickým koncentracím zápašných látek. Nejvyšší mírou se na zápachu podílely zápašné sirnaté 

látky a aldehydy. Přičemž aldehydy způsobovaly zápach převážně v počáteční fázi procesu (první čtyři 

dny) a zápašné sirnaté látky v pozdější fázi. Scaglia et al. (2011) popisují závislost mezi biologickou 

aktivitou substrátu a zápachem. Při vyšší biologické aktivitě produkuje substrát zápach vyšších 

intenzit. Jako zdroje zápachu udávají hlavně dusíkaté a sirnaté sloučeniny. 

Některé těkavé organické látky mohou toxicky působit na člověka. He et al. (2012) ve své 

studii prokázali, že většina zkoumaných těkavých organických látek se v průběhu procesu neuvolňuje 
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v takových koncentracích, aby mohla ohrozit zdraví člověka. Výjimku tvořil methylmerkaptan a 

akrolein. Bezpečné koncentrace by ovšem mohly být překročeny v případě, že by se v průběhu 

procesu výrazněji rozvinul anaerobní metabolismus a došlo tak ke zvýšené míře produkce zápašných 

sirnatých látek. 

Rada et al. (2011) hodnotili problematiku polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů 

(PCDD/F). Emisní faktor zařízení biosušení byl stanoven na 20 pg TEQ∙kg-1, který odpovídá rozsahu 

emisních faktorů zmiňovaných v literatuře. Za použití meteorologických modelů zkoumali hlavně 

rozptyl a depozici PCDD/F v okolí zařízení. Hlavním faktorem, který ovlivnil rozptyl a depozici byla 

konfigurace odvodu odpadního plynu (typ čištění a výška vypouštění). Byly zkoumány čtyři 

konfigurace odvodu biofiltr ve výšce 2 m, biofiltr ve výšce 17 m, RTO s komínem vysokým 25 m a RTO 

s komínem vysokým 35 m (Rada et al., 2011). 

Jako nejhorší konfigurace se ukázalo řešení s biofiltrem ve výšce 2 m. Roční depozice PCDD/F 

ve vzdálenosti 5 m od zařízení dosahovala 14 ng∙m-2. S rostoucí vzdáleností od zařízení postupně 

klesala až na 100 pg∙m-2 ve vzdálenosti cca 500 m (Rada et al., 2011). 

Řešení s biofiltrem ve výšce 17 m vykazovalo lepší výsledky. V blízkosti zařízení se roční 

depozice snížila na 820 pg∙m-2. Ve větších vzdálenostech (cca 1 km) se však vyrovnala s depozicí 

řešení s biofiltrem ve 2 m (Rada et al., 2011). 

Nejlepší a signifikantně neodlišné výsledky vykazovala řešení s použitím termální oxidace. 

Maximální roční depozice byla vypočítána na 74 pg∙m-2 (Rada et al., 2011). 

Rada et al. (2005) a Rada et al. (2006) zkoumali celkový příspěvek zařízení pro zpracování KO 

biosušením k emisím PCDD/F ve Velké Británii. Došli k závěru, že celkový příspěvek je ve srovnání s 

ostatními zdroji (metalurgický průmysl, energetika, spalování uhlí a dřeva v lokálních topeništích, 

doprava, náhodné požáry a pálení biomasy ze zemědělství) zanedbatelný. Lokální účinky jednotlivých 

zdrojů ovšem mohou být významné. Proto je třeba dbát na zavedení nejlepších dostupných 

technologií pro čištění odpadního plynu. 

Rada et al. (2007) zkoumali mechanismus vzniku PCDD/F v procesu biosušení. Uvádějí, že 

většina PCDD/F je již obsažena v organické složce odpadu a v průběhu procesu se s uvolňujícími se 

prchavými organickými látkami uvolňuje do vzduchu proudícího substrátem. Čím vyšší pak je 

intenzita rozkladu organických látek, tím více PCDD/F se uvolňuje do odpadního plynu. 

Valerio (2010) upozorňuje na odporující si výsledky různých prací zkoumajících produkci 

PCDD/F. Zatímco Rada et al. (2007) uvádí zařízení využívající procesu biosušení jako významný zdroj 

PCDD/F, Benfenati et al. (2007) uvádí výsledky naprosto odporující. Koncentrace PCDD/F na výstupu 

je podle této práce dokonce nižší než v okolním vzduchu. Valerio (2010) vysvětluje tento rozdíl 

odlišným obsahem PCDD/F v sušeném odpadu (tříděný a netříděný odpad), odlišnými teplotami v 

průběhu procesu, různou mobilitou PCDD/F a odlišnou technologií čištění odpadního plynu. 
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Pierucci et al. (2005) zkoumali účinnost biofiltru pro čtyři různé látky produkované při 

procesu biosušení. Byly jimi benzen, dichlorethylen, trichlorethylen a tetrachlorethylen. Zaznamenali 

redukci o 85% resp. 52% resp. 79% resp. 69%. Ragazzi et al. (2011) zkoumali účinnost biofiltru pro 

řadu dalších látek viz tab. č. 12. 

Rada et al. (2005) popisuje také vysoké koncentrace rtuti a kadmia v odpadním plynu. 

Avalos Ramirez et al. (2012) zkoumali ve své práci obsah sloučenin dusíku v odpadním plynu. 

Zjistili, že existuje závislost mezi obsahem sloučenin dusíku na teplotě uvnitř experimentálního 

reaktoru. Při teplotách nad 40 °C ustala přeměna amonných iontů organické složky odpadu na 

dusičnanové ionty a naopak se zvýšila produkce amoniaku. Dalším efektem tohoto jevu je snížení 

produkce oxidu dusného. Při přeměně amonných iontů na dusičnanové vznikají jako meziprodukt 

dusitanové ionty, které jsou substrátem pro organismy produkující oxid dusný. Vhodným nastavením 

teploty v reaktoru lze tedy ovlivnit složení sloučenin dusíku v odpadním plynu. Podobné výsledky 

ukazují i Ragazzi et al. (2011). Emise NH3 se v po pátém dni procesu zvýšily až o 3 řády.  

 

2.3.4 Jemná frakce s vysokým obsahem organických látek 

Pokud mechanické fáze procesu obsahují kromě dalších také krok prosívání, vznikají jemnější 

podsítné frakce, které mají vysoký obsah organicky rozložitelných látek (Wagland et al. 2011a). Grilli 

et al. (2012) zkoumali biologickou stabilitu frakce s velikostí částic pod 60 mm v anaerobních 

podmínkách. V případě, že nebyla přidána voda, vykazovaly vzorky zanedbatelnou aktivitu. V 

opačném případě se zvýšil potenciál pro tvorbu metanu. Tambone et al. (2011) navrhují v případě, že 

v blízkosti zařízení pro biosušení není vhodný příjemce paliva, použít všechny výstupní frakce jako 

substrát pro výrobu bioplynu. Produkované palivo, díky částečnému rozkladu organické frakce 

vykazuje pouze o 27% menší potenciál pro tvorbu metanu než nezpracovaný odpad. To potvrzuje i již 

zmíněná práce Grilli et al. (2012), která se zabývá pouze frakcí o velikosti částic menší než 60 mm. Z 

toho lze usuzovat, že pro výrobu bioplynu by bylo možné využít i tuto frakci.  

 Další možností je využití jemnější frakce jako rekultivačních zemin (Herhof, 2007). Jinému 

využití např. pro zemědělské účely brání vysoký obsah těžkých kovů v jemnější frakci (Shao et al., 

2010). 

 

2.4 Energetická bilance 

Pro energetickou bilanci je důležité si vymezit hranice sledovaného systému. Pinjing et al. (2013) ve 

své práci rozděluje hranice na tři skupiny: Samotné tělo reaktoru, reaktor se zahrnutím mechanických 

procesů (provzdušňování, obracení odpadu), celý proces včetně předúpravy odpadu, transportu, 

dodatečných úprav a využití produktů. 
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V prvních dvou skupinách je energie potřebná pro sušení obsahu reaktoru dodávána jednak 

rozkladnými aerobními procesy, jednak prací motoru zdroje vzduchu. 

 Intenzita dodávání energie z prvně zmíněného zdroje závisí především na složení 

rozkládaného substrátu vyjádřeného jako množství energie na kilogram rozloženého substrátu nebo 

množství energie na kilogram spotřebovaného kyslíku. Pinjing et al. (2013) uvádí hodnoty pro různé 

substráty (Pinjing et al., 2013). 

 Problém energie dodávané prací motoru zdroje vzduchu nebyl pro proces biosušení 

zpracován (Pinjing et al., 2013).  

Energie odchází ze systému několika cestami: zjevným teplem přes stěny reaktoru, zjevným 

teplem skrze ohřívání substrátu, vzduchu, vodní páry a vody, latentním teplem potřebným pro 

odpařování vody. Pokud má substrát dostatečnou vlhkost dochází také ke ztrátám energie ohříváním 

odtékajícího výluhu (Pinjing et al., 2013). 

Nejvíce energie (cca 60 – 70%) je spotřebováváno na odpařování vody. Čím vyšší je intenzita 

proudění vzduchu, tím více energie je spotřebováno na odpařování vody. Zjevným teplem ohřívání 

vody vzduchu a substrátu je spotřebováno cca 16 – 34% nebo 5 – 11% v závislosti na počtu obracení 

substrátu. Čím více obracení tím větší ztráty (Pinjing et al., 2013). 

Ztráty energie skrze stěny reaktoru závisí na ploše povrchu, zateplení a rozdílu teploty uvnitř 

a vně reaktoru. Tímto způsobem je odváděno poměrně malé množství energie. Pinjing et al. (2013) 

uvádí 14%. 

Navzdory všem ztrátám poskytuje aerobní rozklad organických látek dostatek energie pro 

sušení. 

 Energetická bilance procesu biosušení může být dále vylepšena použitím externího zdroje 

tepla. Pokud by byl vzduch vstupující do procesu nějakým způsobem předehříván, mohlo by být 

dosaženo zlepšení efektivity sušení až o 40%. Takovým zdrojem může být např. využití solárního 

ohřívání, odpadního tepla z různých technologických procesů, nebo rekuperace tepla z odpadních 

plynů procesu (Pinjing et al., 2013). 

Pro zkoumání třetí skupiny je obvykle využíváno metod Life cycle assassement (LCA) – 

posuzování životního cyklu. Pinjing et al. (2013) uvádí, že výsledky LCA studií pro mechanicko-

biologickou úpravu odpadu (MBÚ), jejíž je biosušení procesním krokem, jsou lepší než pro 

skládkování. Hodně ale záleží na definování hranic a nakládání jak s nezpracovaným odpadem před 

zpracováním, tak i na nakládání s produkty (Pinjing et al., 2013). Cimpan a Wenzel (2013) zkoumají ve 

své práci úspory energie pro různé technologie zpracování odpadu. Mimo jiné i pro biosušení. 

Dochází k závěru, že energetický zisk z procesu několikrát převyšuje vklady primární energie. S tím 

souhlasí i Economopulos (2010). Vždy ale záleží na tom, jaké technologie jsou využity pro následné 

zpracování produktů. Cimpan a Wnzel (2013) ve své práci srovnávají pět různých technologií pro 
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zpracování KO: přímé spalování, mechanické třídění, mechanicko-biologickou úpravu odpadu 

s biosušením, anaerobní digescí a kompostováním. Pro analýzu používají energetické toky v 

konkrétních zařízeních, nicméně uvádějí, že zde použitá technologie je reprezentativní pro většinu 

podobných zařízení. Co se týká energetických vstupů pro úpravu odpadu má proces biosušení 

nejvyšší spotřebu ze všech uváděných procesů (Viz tab. č. 11). S tím souhlasí i Kočí a Trecáková 

(2011). Co se týká úspory energie je proces biosušení nejlepší alternativou v případě využití 

spoluspalování produkovaného paliva v cementárnách nebo uhelných elektrárnách bez využití 

energie pro produkci tepla. V případě využití energie pro produkci elektřiny i tepla je úspora energie 

srovnatelná s mechanickým tříděním, spalováním a MBÚ s anaerobní digescí. Je ale opět nutné 

zdůraznit, že vše záleží na konkrétním nastavení systému využití produktů a struktuře výroby 

nahrazované energie. Pro detaily viz Cimpan, Wenzel (2013).  

 

2.5 Ekonomická bilance 

Hlavním produktem procesu biosušení je palivo. Palivo lze využít buďto přímým spalováním ve 

specializovaných zařízeních nebo některých tepelných elektrárnách, nebo pro spoluspalování 

v cementárnách, tepelných elektrárnách a dalších provozech (Negoi et al., 2009). Pokud by nebylo 

v blízkosti zařízení na biosušení žádné vhodné zařízení na spalování produkovaného paliva je možné 

palivo využít k produkci bioplynu, nebo, při správném nastavení procesních proměnných, jako 

biologicky stabilizovaný odpad uložit na skládku. 

 Pokud by se u organické frakce podařilo např. snížením obsahu těžkých kovů dosáhnout 

limitů pro hnojiva, mohl by vzniknout další velmi hodnotný produkt. Minerální frakce by mohla být 

prodávána jako náhražka drceného kameniva na podklad silnic. Ostatní produkty jako vytříděné 

železné a neželezné kovy, sklo atd. mohou být přímo využity jako druhotné suroviny.  

 Negoi et al. (2009) zkoumají ekonomickou bilanci procesu biosušení. Pro vyjádření čisté 

ekonomické úspory používá následující vztah: 

       
    

      
       

Δp – čistá ekonomická úspora (€ ∙ t-1) 

pf – cena nahrazeného paliva (€ ∙ t-1) 

LHVf – výhřevnost nahrazeného paliva (MJ ∙ t-1) 

LHVRDF – výhřevnost paliva produkovaného procesem biosušení (MJ ∙ t-1) 

pRDF – cena paliva produkovaného procesem biosušení (€ ∙ t-1) 

Použitím průměrných hodnot cen a výhřevností různých paliv došli k závěru, že čistá 

ekonomická úspora je 14,62 € na tunu vyprodukovaného paliva. 
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V případě, že by se za zpracování odpadu v zařízení na zpracování odpadu biosušením platily 

poplatky, nebo by se podařilo dosáhnout lepších výsledků hodnot výhřevnosti při udržení stejných 

nákladů na zpracování, mohla by být čistá ekonomická úspora ještě vyšší. V budoucnu se budou navíc 

pravděpodobně zvyšovat ceny fosilních paliv a ekonomická úspora by tedy mohla dále nabývat na 

významu (Negoi et al., 2009). 

Garg et al. (2009) identifikují několik zdrojů zisků pro zařízení zpracovávající palivo z odpadů: 

dotace na podporu obnovitelných zdrojů, poplatky za přijímání paliva, zisk z prodeje energie a zisk 

z prodeje emisních povolenek. Zisky se pohybují mezi 27 a 95 £ za tunu spáleného paliva. Záleží na 

typu zařízení, které palivo spaluje. Nejnižší zisky byly spočítány pro cementářské pece (27 £∙t-1, 

poplatky za příjem paliva 93%, prodej emisních povolenek 7%). Shodné zisky pak pro kotelny na 

biomasu a spalovny KO (73 £∙t-1, poplatky za příjem paliva 34%, produkce energie 66%). Nejvyšší pak 

pro spoluspalování v uhelných elektrárnách (95 £∙t-1, dotace na podporu obnovitelných zdrojů 21,5%, 

poplatky za přijímání paliva 26,5%, zisk z prodeje energie 51%, zisk z prodeje emisních povolenek 

1%). 

Economopoulos (2010) porovnává investiční a provozní náklady a ceny za tunu zpracovaného 

odpadu různých typů zařízení zpracovávajících KO. Do analýzy zahrnul spalovny KO, mechanicko-

biologickou úpravu s aerobním zpracováním biologické frakce bez a se spalováním paliva a zařízení 

využívající biosušení bez a se spalováním paliva. Nejvyšší investiční má stavba zařízení využívající 

biosušení se spalováním paliva následované spalovnami KO, zařízeními využívajícími biosušení bez 

spalování paliva a mechanicko-biologickou úpravu s aerobním zpracováním biologické frakce s a bez 

spalování paliva. Co se týká provozních nákladů, nejvyšší ceny jsou uváděny opět u zařízení 

využívajících biosušení se spalováním paliva, následované zhruba stejně vycházející skupinou 

mechanicko-biologickou úpravu s aerobním zpracováním biologické frakce bez a se spalováním paliva 

a zařízení využívající biosušení bez spalováním paliva. Nejmenší provozní náklady jsou uváděny u 

spaloven KO. Cena za zpracování tuny odpadu je nejvyšší opět u zařízení využívajících biosušení se 

spalováním paliva následované spalovnami KO a mechanicko-biologickou úpravou s aerobním 

zpracováním biologické frakce bez a se spalováním paliva a zařízení využívajících biosušení bez 

spalování paliva. Přičemž je uváděno, že od cca 250 000 tun za rok jsou ceny za zpracování odpadu 

spaloven KO a mechanicko-biologické úpravy s aerobním zpracováním biologické frakce bez a se 

spalováním paliva nižší než u zařízení využívajících biosušení bez spalování paliva. 

2.6 Využitelnost paliva 
Garg et al. (2009) zkoumali různé způsoby využití vyprodukovaného paliva. Jednalo se o SRF. 

Identifikovali čtyři možné způsoby: spoluspalování v uhelných elektrárnách, cementářských pecích, 

spalovnách komunálního odpadu a kotelnách spalujících biomasu. Z hlediska využitelné energie vyšlo 
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spoluspalování v uhelných elektrárnách, cementářských pecích a kotelnách spalujících biomasu jako 

méně výhodné než spalování čistého paliva. SRF mělo v případě této studie cca o nižší 30% 

výhřevnost než uhlí spalované v uhelných elektrárnách a cementářských pecích a jen o 9% vyšší 

výhřevnost než dřevo spalované v kotelnách na biomasu. Naproti tomu mělo vyšší obsah vlhkosti a 

popelovin než dřevo i uhlí. Dalším zkoumaným hlediskem byl potenciál pro globální oteplování. V 

případě uhelných elektráren a cementářských pecí došlo ke snížení potenciálu v důsledku nižšího 

obsahu uhlíku SRF ve srovnání s uhlím a 70% podílu biogenního uhlíku. Naopak tomu bylo v případě 

spaloven komunálního odpadu a kotelen na biomasu. KO má ve srovnání s SRF vyšší obsah uhlíku. Ve 

dřevu spalovaném v kotelnách na biomasu je 100% uhlíku biogenního původu. Dále se studie 

zabývala potenciálem jednotlivých způsobů pro acidifikaci. Zde hrály nejdůležitější roli emise SO2 a 

HCl. V případě zařízení spalujících uhlí a spalovny KO došlo při spoluspalování ke snížení potenciálu, v 

případě kotelny na biomasu naopak ke zvýšení. SRF má totiž nižší obsah S, než uhlí a nižší obsah Cl 

než KO. Posledním hlediskem pak byl potenciál pro vytváření zimního smogu. Pro zařízení spalující 

uhlí se potenciál mírně zvýšil, pro kotelnu na biomasu se výrazně zvýšil a pro spalovnu KO se snížil. Při 

hodnocení potenciálu pro vytváření zimního smogu se hodnotí obsah polétavých částic a SO2 ve 

spalinách. Obsah polétavých částic závisí na obsahu popelovin. V závěrečném hodnocení vyšlo jako 

nejlepší možnost při uvážení všech čtyř hledisek spoluspalování v cementářské peci. Následovalo 

spoluspalování ve spalovně KO, uhelné elektrárně a kotelně na biomasu.  

Spoluspalování SRF přináší kromě environmentálních rizik i další rizika např. technologická, 

ekonomická nebo sociální. Garg et al. (2009) popisuje technologické obtíže zavádění spoluspalování 

např. odlišný systém dopravy paliva, nutnost skladování a zabezpečení SRF, nedostatek spalovacích 

kapacit, emise Cl ve spalinách způsobující korozi spalinových cest, nové nevyzkoušené technologie, 

omezenou kontrolu škodlivých látek ve spalinách. Z ekonomického hlediska je největším problémem 

nedostatečná legislativní úprava v oblasti vytváření paliv z odpadů. Není totiž přesně specifikováno, 

za jakých podmínek je vzniklé palivo převedeno z režimu odpadů do režimu výrobků. Pro 

zpracovatele je přijímání paliva režimu odpadů věcí zisku, naproti tomu přijímání v režimu výrobků 

věcí nákladů. Kromě toho je častým problémem nevytvořený nebo malý trh. Posledním typem rizik 

jsou rizika sociální. Bývají spojena s odporem obyvatel a místních iniciativ k termickému zpracování 

odpadů a z toho vyplývající slabou politickou vůli k jeho prosazování. Garg et al. (2009) provedli 

analýzu výše zmíněných rizik, přičemž jako nejlepší možnost vyšlo spoluspalování v cementářských 

pecích následované spalováním v uhelných elektrárnách, spalovnách KO a kotelnách na biomasu. Při 

spoluspalování v kotelnách na biomasu hrozí rizika nevyzkoušených technologií, omezená kontrola 

škodlivých látek ve spalinách, odpor veřejnosti a málo vhodných zařízení. V případě spaloven KO hrozí 

rizika nevyzkoušených technologií, odpor veřejnosti a nedostatečný trh. Pro uhelné elektrárny je 

rizikem hlavně nedostatečnost legislativy. Není jasné, jestli se SRF bere jako palivo nebo stále jako 
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odpad. S tím souvisí i obtížnost shánění finančních prostředků na realizaci projektů. Na druhou stranu 

pokud by bylo v budoucnosti SRF uznáno jako palivo, mohly by, vzhledem k až 70% obsahu 

biogenního uhlíku, být finanční prostředky čerpány na základě podpory obnovitelných zdrojů. Celý 

koncept spoluspalování v uhelných elektrárnách není pro zatím příliš vyzkoušený. Z toho plyne, že 

zatím neexistuje dostatečný počet zařízení, která by mohla SRF přijímat. Dalším rizikem je odpor 

veřejnosti. Kromě toho byla identifikována technologická rizika související s nutnými úpravami 

stávajících zařízení, jako jsou např. skladování a dávkování paliva a vysoký obsah Cl ve spalinách 

způsobující korozi spalinových cest. Pro spoluspalování v cementářských pecích hrozí rizika hlavně 

v oblasti odporu veřejnosti, povolování provozu dotčenými orgány a kvality paliva. Conesa et al. 

(2011) uvádějí následující parametry kvality paliva pro spoluspalování v cementářských pecích: 

výhřevnost 16-18 MJ/kg nebo více, obsah chloru 0,5% a obsah rtuti do 10 mg/kg. 

 Garg et al. (2009) po zvážení všech faktorů vyhodnocují  jako optimální řešení spoluspalování 

v cementářských pecích. Ve stávajících zařízeních není třeba dělat mnoho technologických změn, 

operátoři jsou zvyklí na zacházení s podobnými palivy, neboť už v současné době se v cementárnách 

odpady spoluspalují, produkované palivo nemá vliv na kvalitu cementu, toxické kovy jsou většinou 

inhibovány ve slínku a později solidifikovány v betonu. 

Economopoulos (2010) diskutuje vyžití paliva v cementářských pecích, spalovnách, 

zplyňovacích jednotkách a průmyslových kotlích. Jako jediné použitelné řešení uvádí spoluspalování v 

cementářských pecích. Zde je ovšem problém s nedostatečnou kapacitou těchto zařízení. Spalování 

ve spalovnách nemá ekonomický ani energetický smysl. Je jednodušší nevydávat další energii a 

finance na úpravu odpadu, když tento typ zařízení dokáže spalovat i neupravený odpad. Zplyňovací 

jednotky jsou prozatím ve fázi vývoje a nelze tedy počítat s jejich masovějším využitím. Průmyslové 

kotle by vyžadovaly složité úpravy hlavně v oblasti čištění spalin a ochrany spalinových cest před 

korozí.  

2.7 LCA 
Kočí a Trecáková (2011) posuzovali různé systémy zpracování KO pomocí metody LCA. Porovnávali 

mezi sebou skládkování bez využití skládkového plynu, skládkování s využitím skládkového plynu, 

spalování bez využití strusky, spalování s využitím strusky, mechanicko-biologickou úpravu s aerobní 

digescí, biosušení v kombinaci se spoluspalováním, biosušení v kombinaci se spalováním ve 

specializovaném zařízení. 

 Biosušení bylo charakterizováno jako způsob zpracování odpadu s vysokou spotřebou energie 

a nejvyšším potenciálem pro znovu využívání materiálu. Z dopadů v jednotlivých kategoriích byl 

zaznamenán výraznější vliv pro: 
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 Eutrofizaci při použití biosušení v kombinaci se spalováním ve specializovaném zařízení (0,37 

kg PO4
3- ekviv.∙todp.

-1) 

 Globální oteplování při použití biosušení v kombinaci se spalováním ve specializovaném 

zařízení (420 kg CO2 ekviv.∙t odp. 
-1) 

 Globální oteplování při použití biosušení v kombinaci se spoluspalováním (negativní bilance) 

Při zahrnutí vlivu všech kategorií (acidifikace, eutrofizace, globální oteplování, formace 

troposférického ozonu, úbytek stratosférického ozonu, ekotoxicita, toxicita pro člověka, vyčerpávání 

abiotických zdrojů (abiotic depletion) vyšly jako environmentálně nejpříznivější biosušení v kombinaci 

se spalováním ve specializovaném zařízení a biosušení v kombinaci se spoluspalováním. 

 

2.7 Aplikace procesu biosušení 

2.7.1 Herhof 

Data od společnosti Herhof GmbH byla získána z internetových stránek propagačních materiálů 

společnosti. Společnost Herhof GmbH provozuje zařízení pro úpravu směsného komunálního odpadu 

biosušením za použití uzavřených uměle provzdušňovaných boxů. Kapacita zařízení se začíná na 

40 000 a končí na 400 000 t za rok. Doba zdržení se pohybuje mezi 6 a 7 dny. Vzduch je do sušeného 

odpadu dopravován přetlakem směrem ode dna tunelu ke stropu. Odpad na vstupu je před 

umístěním do boxů nadrcen na velikost zrna menší než 250 mm. Odpadní plyn je odváděn do zařízení 

RTO. Výluh vznikající v průběhu procesu je čištěn v čistírně odpadních vod. Vznikající palivo obsahuje 

méně než 12% vlhkosti a 0,4% Cl. Palivo tvoří cca 50% z původní vsázky do boxu. Dalšími produkty 

jsou vytříděné železné a neželezné kovy a inertní frakce.  

 

2.7.2 Ecodeco a Shanks 

Data od společností Ecodeco a Shanks byla získána z internetových stránek, propagačních materiálů 

společností a ohlášení EIA konkrétního provozu v UK (Mouchel, 2011). Společnosti Ecodeco a Shanks 

provozují zařízení pro úpravu směsného komunálního odpadu biosušením v řádkách uzavřených v 

uměle provzdušňovaných halách. Kapacita zařízení se pohybuje mezi 65 000 a 180 000 t za rok. Doba 

zdržení se pohybuje mezi 12 a 15 dny. Vzduch je do sušeného odpadu dopravován přetlakem otvory 

v podlaze haly. Přívod vzduchu je řízen počítačem. Před zahájením procesu biosušení je odpad 

nadrcen na 200 - 300 mm. Teploty v průběhu procesu dosahují 50 - 60°C. Odpadní plyn je odváděn 

přes biofiltr. Vznikající palivo, výrobcem označené jako SRF, má výhřevnost až 20 MJ/kg a tvoří cca 

48,6% z původní vsázky. Odběratelem jsou elektrárny a cementárny. Dalšími produkty jsou organická 

frakce (8,4 %), inertní frakce (6,3 %), vytříděné plasty (5,5%), železné kovy (2,1%), zbytková frakce 

(1,1%) a neželezné kovy (0,4 %). Zbylých 27,5% jsou procesní ztráty v odvedené vlhkosti. Organická 
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frakce je využitelná k získávání bioplynu anaerobní digescí, inertní frakce ve stavebnictví, železné a 

neželezné kovy a plasty jsou recyklovány a zbytková frakce je ukládána na skládce. Cena za 

zpracování tuny odpadu je 38 $. Jako hlavní výhody technologie uvádí provozovatelé nízké investiční 

a provozní náklady, adaptabilitu na různá využití produktů, malou zabranou plochu a snížení emisí 

CO2 při využití paliva. 

 

2.7.3 Nehlsen 

Velis et al. (2009) uvádí společnost Nehlsen jako provozovatele zařízení využívající proces biosušení. 

Technologie společnosti Nehlsen byla velmi podobná technologii společnosti Herhof - uzavřené 

uměle provzdušňované boxy s čištěním odpadního plynu RTO. Systém třídění složek odpadu ovšem 

nebyl tak propracovaný jako u společnosti Herhof (Velis et al., 2009). V současné době společnost 

tuto technologii již neprovozuje. Důvodem je vysoká finanční náročnost RTO a z ní plynoucí 

nerentabilita zařízení (Schäffer, 2013). 

2.7.4 John Wade Group 

Data od společnosti John Wade Group byla získána dotazníkovým šetřením v květnu 2014. 

Společnost John Wade Group provozuje zařízení pro úpravu směsného komunálního odpadu 

biosušením za použití uzavřených uměle provzdušňovaných tunelů. Kapacita zařízení je 50 000 t za 

rok, přičemž vsázka do jednoho tunelu je 350 - 450 t. Doba zdržení se pohybuje mezi 14 a 16 dny, 

intenzita provzdušnění pak mezi 8 000 a 15 000 m3 za hodinu. Vzduch je do sušeného odpadu 

dopravován podtlakem směrem ode dna tunelu ke stropu. Přívod vzduchu je řízen počítačem podle 

stupně procesu a aktuálního chování odpadu. Odpad na vstupu obsahuje 30 až 40% vlhkosti. Před 

umístěním do tunelů je nadrcen na 150-200 mm. Odpad je sušen ve dvou fázích: hygienizační a sušicí. 

V hygienizační fázi je dosahováno maximální teploty 65°C, v sušicí 50°C. Odpadní plyn je odváděn 

přes biofiltr. Hlavní složku tvoří CO2. Z důvodu nižší produkce odpadního plynu je využito recirkulace. 

Pro udržení dostatečné hladiny koncentrace kyslíku je recirkulovaný vzduch míchán se vzduchem z 

okolí. Ohřátý vzduch může být přiváděn do jiného tunelu pro rychlejší nastartování rozkladných 

procesů. Výluh vznikající v průběhu procesu je používán jako inokulum pro rychlejší nastartování 

procesu v jiných tunelech. Vznikající palivo, výrobcem označené jako SRF, má výhřevnost 16-20 

MJ/kg, 20% vlhkosti a 0,4% Cl. Palivo tvoří cca 45% z původní vsázky do tunelu. Dalšími produkty jsou 

vytříděné plasty a kovy (8%) a zbytková frakce (12%). Zbylých 35% jsou procesní ztráty ve formě 

výluhu a odpadního plynu. Organická frakce je natolik kontaminována, že nemá smysl ji třídit a dále 

zpracovávat. Odběratelem paliva jsou cementárny. Hlavním ziskem je poplatek za přijetí odpadu, 

který činí 80 £ za tunu. Náklady na sušení jsou 10 £ za tunu, na další zpracování SRF 65 £ za tunu a 

poplatek za skládkování zbytkové frakce 95 £ za tunu. Profit zařízení je 29,35 £ za tunu. Jako hlavní 
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výhody technologie provozovatel uvádí jednoduchost konstrukce a provozu, nízkou spotřebu energie 

na sušení, nulovou produkci výluhů a zápachu, možnost stavby zařízení s poměrně nízkou kapacitou - 

lze postavit blíž ke zdroji odpadu, nižší pořizovací cenu, nižší administrativní náročnost při povolování 

nových záměrů, nižší odpor veřejnosti než při stavbě např. spaloven KO. 

 

2.7.5 AP Business & Technology Consultancy 

Data od společnosti AP Business & Technology Consultancy byla získána dotazníkovým šetřením 

v květnu 2014. Společnost AP Business & Technology Consultancy provozuje zařízení pro úpravu 

směsného komunálního odpadu biosušením za použití uzavřených uměle provzdušňovaných tunelů. 

Kapacita zařízení je 25 000 t za rok, přičemž kapacita jednoho tunelu je 400 až 600 m3. Doba zdržení 

se pohybuje mezi 7 a 14 dny a intenzita provzdušnění mezi 20 a 40 m3 za hodinu. Vzduch je do 

sušeného odpadu dopravován kontinuálně přetlakem směrem ode dna tunelu ke stropu. Intenzita 

provzdušnění je řízena počítačem podle koncentrace kyslíku a teploty v tunelu. Odpad na vstupu 

obsahuje 45 až 50% vlhkosti. Skládá se z 8-10% papíru, 5-7% plastů, 3% skla, 4% kovů, 70-75% 

organické frakce a 1-10% inertní frakce. Před umístěním do tunelů je nadrcen na maximální velikost 

zrna 250 mm. V průběhu procesu je dosahováno teplot mezi 45 a 65°C. Odpadní plyn je odváděn přes 

biofiltr. Z důvodu nižší produkce odpadního plynu je využito recirkulace. Pro udržení dostatečné 

hladiny koncentrace kyslíku je do recirkulovaného vzduchu přidáván vzduch „čerstvý“. Výluh 

vznikající v průběhu procesu je používán jako inokulum pro rychlejší nastartování procesu v jiných 

tunelech. Vznikající palivo, má výhřevnost 10,8-13,2 MJ/kg, méně než 15% vlhkosti, koncentrace 

těžkých kovů nepřesahuje 1%, plastů 2% a kovů 1%. Dalším produktem je 8 mm podsítná frakce, 

kterou tvoří až z 80% inertní látky. Odběratelem paliva jsou cementárny a elektrárny. Hlavním ziskem 

je poplatek za přijetí odpadu, který činí 60-80 $ za tunu. Provozovatel uvádí, že pokud má mít provoz 

zařízení ekonomický smysl, je třeba uzavírat kontrakty s odběrateli paliva na 5 až 10 let. Jako hlavní 

výhody technologie provozovatel uvádí jednoduchost konstrukce a provozu a možnost přizpůsobení 

provozních podmínek různému složení odpadu. 

 

2.7.6 COMP - ANY  

Data od společnosti COMP - ANY byla získána z internetových stránek a propagačních materiálů 

společnosti. Společnost COMP - ANY provozuje zařízení pro úpravu směsného komunálního odpadu 

biosušením za použití uzavřených uměle provzdušňovaných vaků z paropropustné membrány. 

Kapacita zařízení se pohybuje mezi 1 500 a 160 000 t za rok. Vzduch je do sušeného odpadu 

dopravován přetlakem směrem ode dna vaku. Před umístěním do vaků je odpad nadrcen. V průběhu 

procesu je dosahováno teplot mezi 60 a 70°C. Vznikající palivo, má výhřevnost cca 18 MJ/kg, a 
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vlhkost cca 20%. Tvoří cca 62 % z výstupu procesu. Dalšími produkty jsou organická frakce (24 %), 

inertní frakce (13%) a kovy (1%). 

 

2.7.7 Convaero 

Data od společnosti Convaero byla získána z internetových stránek a propagačních materiálů 

společnosti. Společnost Convaero provozuje zařízení pro úpravu směsného komunálního odpadu 

biosušením za použití uzavřených uměle provzdušňovaných vaků z paropropustné membrány. 

Kapacita zařízení je 3 000 až 360 000 t za rok. Doba zdržení se pohybuje mezi 10 a 28 dny. Vzduch je 

do sušeného odpadu dopravován přetlakem ode dna vaku. Přívod vzduchu je řízen počítačem. Před 

umístěním do vaků je odpad nadrcen. V průběhu procesu je dosahováno teplot mezi 60 a 80°C. 

Vznikající palivo, výrobcem označené jako SRF, má výhřevnost 14-21 MJ/kg a méně než 20% vlhkosti. 

Palivo tvoří cca 30 - 55 % z původní vsázky do tunelu. Hlavním odběratelem jsou cementárny. Dalšími 

produkty jsou vytříděné sklo, plasty a kovy (10 - 30%), inertní materiály (5 - 20%) a zbytková frakce 

(15 %). Zbytek jsou procesní ztráty ve formě odpadního plynu. Inertní frakce je využitelná ve 

stavebnictví, železné a neželezné kovy a plasty jsou recyklovány a zbytková frakce je ukládána na 

skládce. Jako hlavní výhody technologie provozovatel uvádí flexibilitu ve velikosti zařízení, 

jednoduchost konstrukce, nízké pořizovací a provozní náklady a produkci stabilního bez zápašného 

paliva a recyklátů. 
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3.Materiál a metodika 
 

3.1 Odběr vzorků pro sušení 
Vzorky byly odebrány v zařízení pro překlad a zpracování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy. 

V místě je v budoucnu plánováno postavit zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů. 

Z hromady navezeného KO byl bagrem odebrán vzorek o celkovém objemu cca 1 m3. Ze 

vzorku byly odstraněny kovy, sklo a další pevné materiály, které by mohly poškodit zařízení použité 

v následujícím kroku drcení. Viz obr. č. 9. Vzorek byl nadrcen nožovým drtičem zn. Weima na velikost 

zrna cca 30 mm. Viz obr. č. 10, 11 a 12. Kvartací byl odebrán podvzorek o hmotnosti cca 40 kg pro 

provedení experimentu. Podvzorek byl přepraven v plastovém sudu pro přepravu odpadů do 

laboratoře, kde byl ihned zpracován v modelovém reaktoru.  

 Kvartací byl také odebrán podvzorek pro provádění dalších analýz (měření vlhkosti, 

výhřevnosti, obsahu prchavé hořlaviny) o hmotnosti cca 1 kg. 

 

3.2 Složení odebraného odpadu 
Přímá analýza složení odpadu nebyla provedena kvůli provozním komplikacím v místě odběru. Údaje 

o složení odpadu byly převzaty z práce Doležalové et al. (2013). Svozová oblast spadá do kategorie 

smíšená zástavba. Podle Doležalové et al. (2013) je složení odpadů následující: papír 22,6 %, plasty 

17,6 %, sklo 7,8 %, odpad organického původu 21,6 %, textil 4,0 %, minerální frakce 0,7 %. Pro bližší 

představu o složení odebíraného odpadu viz obr. č. 13. 

3.3 Popis reaktoru a nastavené podmínky 
Při experimentu byl použit modelový reaktor biosušení. Celý systém reaktoru se skládal z reaktorové 

komory, dmychadla Secoh SLL 50, biofiltru a PC. Viz obr. č. 14, 15, 16, 17. 

Tělem reaktorové komory byl PVC válec o výšce 120 cm a vnitřním průměru 40 cm. Nade 

dnem bylo umístěno síto o velikosti oka 3 mm pro stabilizaci a oddělení odpadu a pro rozptýlení 

přiváděného vzduchu. Pod sítem byla cca 10 cm vysoká vrstva skleněných kuliček o průměru 5 mm 

usnadňující odvod potenciálně vznikajícího výluhu otvorem ve dně do vzduchotěsně připojené 

erlenmayerovy baňky. Nade dnem, ponořený v drenážní vrstvě, byl otvor pro přívod vzduchu, ve víku 

válce pak otvor pro odvod vzduchu. Celý reaktor byl obalen 10 cm silnou vrstvou izolačního 

materiálu. Ve stěně reaktoru byly vstupy pro odběr vzorků a měření podmínek v průběhu procesu. 

V horním a dolním vstupu byly umístěny teplotní a kyslíkové sondy Papouch THT 2. Pod víkem 

reaktoru byl umístěn snímač pro měření koncentrace kyslíku uvnitř reaktoru ASEKO GTE O2. Mezi 

dmychadlem a reaktorovou komorou byl připojen membránový plynoměr multirange BK G4 BO pro 

měření celkového objemu prošlého vzduchu. Pro nastavení rychlosti proudění byl použit elektronický 
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regulátor výkonu dmychadla. Reaktor a ostatní části systému byly propojeny PVC hadicemi. Pro 

zjištění vlivu okolní teploty a vlhkosti byl v systému zařazen externí teploměr a vlhkoměr cca 0,5 m od 

otvoru pro nasávání vzduchu. Sondy pro měření teploty a vlhkosti resp. kyslíkový senzor byly 

připojeny k PC přes převodník Papouch THT2 resp. Papouch AD4. Dmychadlo bylo ovládáno přes USB 

I/O modul Papouch Quido 2/2 a relé. 

 Biofiltr byl v systému zařazen z důvodu eliminace zápachu v laboratoři. 

Odpad byl sušen ve dvou režimech provzdušnění: v režimu řízeném podle koncentrace kyslíku 

v horní vrstvě reaktorové komory a v režimu řízeném podle teploty v horní vrstvě reaktorové komory. 

V případě režimu provzdušnění podle teploty v horní vrstvě reaktoru bylo dmychadlo 

spuštěno vždy při dosažení teploty horní vrstvy 45°C a vypnuto po dosažení teploty 42°C. Horní 

hranice teploty byla zvolena podle Adaniho et al. (2002). Pro udržení dostatečné koncentrace kyslíku 

při rozbíhání aerobních rozkladných procesů na začátku experimentu a při vzestupu teploty ze 42°C 

na 45°C bylo dmychadlo navíc puštěno při poklesu koncentrace kyslíku v horní vrstvě pod 16% a 

vypnuto při dosažení koncentrace 20%. 

V režimu řízeném podle koncentrace kyslíku v horní vrstvě reaktoru bylo dmychadlo spuštěno 

při dosažení koncentrace kyslíku pod 16% a vypnuto při koncentraci nad 20%. Podle Avalos Ramirez 

et al. (2012) leží optimum koncentrace kyslíku pro aerobní rozkladné procesy mezi 15 a 20%. 

V průběhu sušení byla zaznamenávána teplota a vlhkost v horní a dolní vrstvě reaktoru a 

teplota a vlhkost okolí, koncentrace kyslíku v horní vrstvě reaktoru v 5 s intervalech a aktivita 

dmychadla v 1 s intervalech. Pro záznam byl použit měřicí software Wix firmy Papouch. Pro 

zpracování dat byl použit program Microsoft Excel a R. 

 

3.4 Odběr a zpracování produktu 
Celkem byly provedeny čtyři sušicí cykly – dva řízené podle teploty a dva podle kyslíku. Jeden sušicí 

cyklus probíhal 253 - 259 hodin. Po proběhnutí cyklu byly z horní a dolní vrstvy reaktoru otvory pro 

odběr vzorků odebrány vzorky pro analýzu efektivity sušení. Hmotnost každého ze vzorků byla zhruba 

1 kg. Ve vzorcích byl zjišťován podíl vlhkosti, výhřevnost a spalné teplo a podíl prchavé hořlaviny. 

Pro zjištění podílu vlhkosti byly vzorky sušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 105°C. 

Podíl vlhkosti byl zjištěn gravimetricky. Analýza byla provedena se třemi 100 - 200 g vzorky. 

Pro zjištění podíl prchavé hořlaviny bylo cca 500 g podvzorku předsušeno při laboratorní 

teplotě po 48 h a nadrceno v mlýnu Retsch na velikost zrna 1 mm. Ve vzniklém analytickém vzorku 

byl stanoven podíl vlhkosti. 1 g analytického vzorku byl pro účel zjištění podílu prchavé hořlaviny 

žíhán v peci při teplotě 850°C v uzavřeném porcelánovém kelímku po 7 minut. Podíl prchavé 

hořlaviny byl zjištěn gravimetricky. Stanovení proběhlo v triplikátu. 
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Z analytického vzorku bylo určeno také spalné teplo. Pro analýzu byly použity tři části 

analytického vzorku o hmotnosti cca 1g. Spalné teplo bylo určeno kalorimetricky na přístroji IKA 

Werke C2000. Pro určení obsahu vodíku byl využit následující empirický vztah (Bouška, 2014): 

 

   
    

           

       
 

Kde: 

   
 - Obsah H2 (%) 

H anal. vz. – Spalné teplo analytického vzorku 

 

Pro určení výhřevnosti byly použity následující přepočty dle návodu k obsluze 

kalorimetrického systému IKA C 2000 control: 

 

                           
                            

Kde: 

F anal. vz. – Výhřevnost analytického vzorku 

Hanal. vz. – Spalné teplo analytického vzorku 

              – Vlhkost v analytickém vzorku 

 

                                             
                

                 
                       

 

Kde: 

F anal. vz. – Výhřevnost analytického vzorku 

F pův.. vz. – Výhřevnost analytického vzorku 

              – Vlhkost v analytickém vzorku 

             – Vlhkost v původním vzorku 
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3.5 Energetická bilance 
Energetická bilance experimentu byla spočítána podle následujícího navrženého vztahu: 

 

   
                    

 
                   

Kde: 

E - Bilance energie 

Hpo horní - Výhřevnost po vysušení v horní vrstvě 

Hpo spodní - Výhřevnost po vysušení ve spodní vrstvě 

Hpřed - výhřevnost před vysušením 

mopd. - hmotnost sušeného odpadu 

P - příkon dmychadla 

t - čas spuštění dmychadla 

 

4. Výsledky a diskuze 

4.1 Průběh procesu 
 Obrázky 18 až 21 ukazují průběh teploty, vlhkosti, koncentrace kyslíku a aktivity dmychadla 

v průběhu zkoušených procesů vně a uvnitř reaktoru. 

4.1.1 Kyslík 1 

Obr. č. 18 ukazuje průběh teploty, vlhkosti, koncentrace kyslíku v průběhu prvního procesu 

řízeného podle koncentrace kyslíku. 

V průběhu procesu byly zaznamenány tři výrazné a dva méně výrazné píky teploty v horní a 

spodní vrstvě reaktoru, tři výrazné píky vlhkosti ve spodní vrstvě reaktoru a pozvolný pokles vlhkosti 

ve spodní vrstvě reaktoru. 

Prvního píku teploty v horní vrstvě bylo dosaženo po 20,74 h při teplotě 46,1°C. Prvního píku 

teploty ve spodní vrstvě bylo dosaženo po 26,42 h při teplotě 40,6°C.  

V horní vrstvě následovala lag fáze, ve které se pravděpodobně měnilo složení 

mikroorganizmů z mesofilních k termofilním. Avalos Ramirez et al. (2012) popisuje optimum pro 

mezofilní mikroorganismy v rozmezí teploty 35-40°C. Teplota ve spodní vrstvě dále kolísala a lehce 

klesla na 38,2°C. Zabránění rozvoji termofilních organizmů způsobil výraznější chladicí efekt vzduchu 

dodávaného pro provzdušnění ve spodní vrstvě.  
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Druhého píku bylo dosaženo pro obě teploty zhruba po 103 h. Pík teploty v horní vrstvě byl 

opožděn o 9 minut. Teplota v tu dobu dosahovala v horní vrstvě 58,3°C ve spodní 38,2°C a následně 

strmě klesla. Důvodem byla natolik vysoká aktivita mikroorganismů, že pravidelné provzdušňování již 

nebylo dostačující. Po poklesu koncentrace kyslíku pod 16% a spuštění dmychadla v čase druhého 

píku koncentrace kyslíku nevystoupala v době několika desítek sekund, jako v předešlých případech, 

nad 20%, ale pouze na 19,96% a postupně klesala až na 19,44%. Po dosažení této úrovně začala opět 

pozvolna stoupat až nad 20%. Toto intenzivní provzdušnění trvalo 1,41 h. Teplota v horní i dolní 

vrstvě tedy prudce klesla z 58,3°C resp. 38,2°C v horní resp. spodní vrstvě na 53,1°C resp. 17,5°C. Po 

ukončení intenzivního provzdušnění pokles teploty v horní vrstvě dál pokračuje po 9,79 h až na 

45,7°C. Ve spodní vrstvě teplota hned po ukončení intenzivního provzdušňování ostře stoupá. Tento 

efekt lze vysvětlit narušením podmínek pro růst termofilních organismů v horní vrstvě a následnou 

lag fází. Jak uvádí Velis et al. (2009) proces biosušení není z hlediska složení a chování mikrobiálního 

společenstva uspokojivě prozkoumán. Lze tedy pouze tvrdit, že přerušované provzdušňování může 

narušovat mikrobiální společenstvo. Po začátku provzdušňování stoupá vlhkost v horní vrstvě z 99 na 

100%. Tento vzrůst je pravděpodobně způsoben odnosem vlhkého vzduchu ze spodních vrstev. 

Podobný jev popisuje Adani et al. (2002) a Sugni et al. (2005). Ve spodní vrstvě po intenzivním 

provzdušnění klesá vlhkost z 99,2% na 96,1%. 

Třetí výrazný pík se objevuje po 133,75 h. Dochází k němu ze stejného důvodu jako k píku 

druhému. V horní vrstvě teplota v této době dosahuje 59,3°C ve spodní 36,6°C. Pík teploty v horní 

vrstvě je tentokrát zpožděn o 12,5 minuty od začátku intenzivního provzdušňování. Pak se opakuje 

podobný scénář jako v případě prvního intenzivního provzdušnění. Intenzivní provzdušnění trvá 1,08 

h. Teplota v horní resp. spodní vrstvě do konce provzdušnění klesá na 55,6°C resp. 21,5°C. Teplota 

v horní vrstvě pak dále klesá po 5,86 h až na 51,6°C. Potom po 5,23 h kolísá mezi 51,7°C a 52,3°C. 

Vlhkost v průběhu provzdušnění klesla z 98,7°na 96,6%. 

Čtvrtého píku teploty je dosaženo po 157,55 h, kdy opět začíná intenzivní provzdušnění. Ve 

spodní vrstvě dosahuje teplota 38°C. V horní vrstvě je píku dosaženo až po 10, 75 minutách, přičemž 

teplota dostupuje 60,4°C. Celé provzdušnění trvá 42,8 min. Vlhkost v průběhu provzdušnění klesá 

z 97,4% na 96,2%. Teplota v horní resp. spodní vrstvě po třetím intenzivním provzdušnění klesá na 

59,1°C resp. 19,3°C. Po ukončení intenzivního provzdušnění teplota v horní vrstvě dále klesá po 7,5 h 

až na 53,5°C. 

Poslední pík teploty již není ostře ohraničen intenzivním provzdušněním. Teplota horní resp. 

dolní vrstvy ho dosahují cca v 181. (59,6°C) resp. 175. hodině (38,2°C). Pak obě teploty mírně klesají 

až do ukončení procesu, kdy je v horní vrstvě 53,1°C a ve spodní 28,4°C. Tento pokles je 

pravděpodobně způsoben úbytkem substrátu vhodného k rozkladu. Podobný jev popisuje i Adani et 

al. (2002). 
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Vlhkost ve spodní vrstvě klesla v průběhu celého procesu z původních 100% na 93,8%, 

přičemž zde byly zaznamenány tři píky shodné s výše popsanými píky teploty. Pokles vlhkosti ve 

spodní vrstvě byl pozvolný v průběhu celého procesu. Vlhkost v horní vrstvě stoupla z původních 

89,5% na 100% jednak v důsledku zvýšení teploty v horní vrstvě a odpaření vody obsažené v odpadu, 

jednak zvlhčením vlhkostí unášenou ze spodní vrstvy. 

Zkracující se intervaly intenzivního provzdušnění (1,41 h; 1,08 h a 42,8 min) a jejich vymizení 

potvrzují úbytek vhodného substrátu. To potvrzuje i práce VanderGheynsta et al. (2011). Popsané 

gradienty vlhkosti a teploty se shodují s gradienty popsanými v pracích Adaniho et al. (2002) a Sugni 

et al. (2005). 

 

4.1.2 Kyslík 2 

Obr. č. 19 ukazuje průběh teploty, vlhkosti, koncentrace kyslíku v průběhu druhého procesu řízeného 

podle koncentrace kyslíku. 

 V průběhu procesu byl zaznamenán jeden výrazný pík v horní a jeden ve spodní vrstvě 

reaktoru, jeden výrazný pík teploty v horní a spodní vrstvě reaktoru, jeden méně výrazný pík teploty 

v horní vrstvě reaktoru, větší množství malých píků teploty v horní a spodní vrstvě reaktoru a 

pozvolný pokles vlhkosti v horní vrstvě reaktoru. 

 Prvního výrazného píku bylo dosaženo ve spodní vrstvě po 5,85 h při teplotě 28,2 °C. Byl 

způsoben podobně jako v případě prvního procesu intenzivním provzdušněním. Píku teploty v horní 

vrstvě bylo dosaženo o 2,9 h později (po 8,75 h) při teplotě 48,7°C. Zatímco ve spodní vrstvě převládl 

se začátkem intenzivního provzdušnění chladicí efekt, v horní, kam proudil vzduch již předehřátý, 

naopak zapříčinil zintenzivnění rozkladných procesů. Pík teploty v horní vrstvě byl pravděpodobně 

zapříčiněn lag fází termofilního společenstva podobně jako v případě prvního výrazného píku prvního 

procesu řízeného podle koncentrace kyslíku. 

 Po dosažení prvního píku teplota v horní vrstvě po 2,9 h kolísala mezi 47,5°C a 48,5°C. Potom 

začala opět stoupat. Po 32,17 h dosáhla maxima na 63,3°C. Teplota ve spodní vrstvě od intenzivního 

provzdušnění až do dosažení maxima teploty v horní vrstvě kolísala kolem hodnoty 20°C. Po cca 

24,17 h začal chladicí efekt lehce převažovat nad efektem zintenzivnění rozkladu organických látek. 

V teplotě horní a spodní vrstvy se začaly objevovat mohutnějící píky. Chladicí efekt v kombinaci 

s úbytkem substrátu po intenzivním rozkladu v horní vrstvě zapříčinil snížení intenzity rozkladu a tedy 

i úbytku kyslíku. Pokles mikrobiální aktivity v důsledku úbytku substrátu popisuje i VanderGheynst et 

al. (2011) Z toho důvodu se prodloužil interval provzdušňování, ve spodní vrstvě naopak převládl 

efekt rozkladu a začala ohřívat. Teplota v horní vrstvě cca od 50. Hodiny pozvolna klesala až na 

konečných 28,7°C. Po 103,82 h dosáhla, pravděpodobně z důvodu úbytku substrátu, maxima i teplota 
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ve spodní vrstvě a začala pozvolna klesat až na 22,5°C. Pokles metabolické aktivity potvrzuje i 

postupné prodlužování intervalů mezi provzdušňováním. 

 Vlhkost ve spodní vrstvě dosáhla vlivem odpařování 100% po 4,82 h a na této úrovni zůstala 

až do ukončení procesu. Vlhkost v horní vrstvě byla na úrovni 100 % od začátku procesu. Po 106 h 

začala pozvolna kolísavě klesat na konečných 98,5%. Minimum vlhkosti v horní vrstvě bylo 98%. To je 

naprosto v rozporu s tvrzením o gradientech vlhkosti a teploty Adaniho et al. (2002) a Sugni et al. 

(2005). Důvodem je pravděpodobně rozdílný charakter sušení ve spodní a horní vrstvě. V horní vrstvě 

byla po dlouhou dobu procesu udržována poměrně vysoká teplota. Jednak zde tedy byla vyšší 

kapacita vzduchu pro odnos vlhkosti, jednak se stačil odpařit větší objem vody. Ve spodní vrstvě pak 

pravděpodobně převládal efekt sušení přívodem suchého vzduchu z okolí reaktoru. Převahu 

konvektivního sušení nad efektem biosušení při nižších teplotách popisují i Navaee-Ardeh et al. 

(2011a) a Cai et al. (2013). 

 Oba procesy řízené podle kyslíku nabývaly zásadních rozdílů v průběhu teploty. První pík 

teploty ve spodní a horní vrstvě byl v případě druhého procesu dosažen mnohem dříve (5,85 a 8,75 

h) než u procesu prvního (20,74 h a 26,42 h). V druhém procesu bylo kromě toho dosaženo i vyšší 

teploty (63,3°C) než v prvním (60,4 °C). Rozdíly byly pravděpodobně způsobeny rozdíly ve složení 

odpadu. Vzorek pro kyslík č. 1 byl odebrán v druhé polovině března. Vzorek pro kyslík č. 2 pak v první 

polovině dubna. Ve druhém vzorku bylo vizuálně mnohem větší množství biomasy než ve vzorku 

prvním. To souhlasí i s Benešovou et al. (2011), která uvádí, že právě v tomto období vzrůstá obsah 

biologicky rozložitelných látek v odpadu. Podobný efekt vyššího obsahu organické složky popisuje i 

Tambone et al. (2011). Ve druhém procesu byla navíc i vyšší celková spotřeba vzduchu (24,96 

l∙kgsušina
-1∙h-1) než v prvním (15,86 l∙kgsušina

-1∙h-1), což souhlasí s výsledky VanderGheynsta et al. (2011). 

 

4.1.3 Teplota 1 

Obr. č. 20 ukazuje průběh teploty, vlhkosti, koncentrace kyslíku v průběhu prvního procesu řízeného 

podle teploty. 

V prvním procesu řízeném podle teploty bylo zaznamenáno větší množství výrazných píků 

teploty v horní a spodní vrstvě, výrazný výrazně kolísavý pokles vlhkosti ve spodní vrstvě a méně 

výrazný kolísavý pokles vlhkosti v horní vrstvě. 

 Prvního píku teploty ve spodní vrstvě bylo dosaženo po 15,31 h při teplotě 32,5°C ve 

shodném čase s prvním intenzivním provzdušněním. Prvního píku teploty v horní vrstvě bylo 

dosaženo po 17,14 h při teplotě 51,3°C. První provzdušnění začalo selháním nastavení řídicího 

software až při 48,8°C. To částečně vysvětluje i překročení maximální teploty o 6,3°C. Kromě 

softwarového selhání se na překročení podílela i poměrně vysoká teplota spodní vrstvy, kde 
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převažoval efekt intenzivního rozkladu organické složky nad chladicím efektem provzdušňování. 

Podobný scénář se pak odehrál ještě jednou. Po 34,83 h začala teplota v horní vrstvě kolísat ve 

vymezeném intervalu 42-45°C. Teplota ve spodní vrstvě kopírovala chování teploty v horní vrstvě 

pouze o cca 20°C níž. Po 85,95 h překročila teplota při fázi provzdušňování 45°C. Po 115,61 h klesla 

pod úroveň 42°C po ukončení fáze provzdušňování. Vrcholy píků byly zároveň čím díl ostřejší. 

K tomuto jevu došlo pravděpodobně z důvodu snížení vlhkosti na takovou úroveň, že výkyvy teploty 

už nemohly být kompenzovány evaporací a kondenzací a projevily se jako změna zjevného tepla. 

Podobný efekt popisuje i Navaee-Ardeh et al. (2011a). Tento efekt se dále zesiloval až do ukončení 

procesu. Maximální teploty bylo dosaženo po 157,84 h. Pak začala teplota v maximech píků pozvolna 

klesat. Společně se sníženou spotřebou vzduchu ve fázích po ukončení chlazení to ukazuje na 

pozvolné snižování intenzity rozkladu. 

Na počátku procesu koncentrace kyslíku několikrát klesla zhruba na 2 až 7%. K tomuto jevu 

bohužel došlo rovněž selháním nastavení řídícího software. 

Pokles vlhkosti ve spodní vrstvě začal po 20,51 h. Charakter poklesu byl výrazně kolísavý. 

Kolísání zapříčinily jednotlivé fáze provzdušňování tak, jak bylo na základě chování teploty v horní 

vrstvě spínáno dmychadlo. Po sepnutí dmychadla se objevil výrazný pokles vlhkosti. Po vypnutí pak 

kolísavý nejprve rychlý později pak pozvolnější nárůst. Kolísání při nárůstu bylo způsobeno krátkými 

provzdušňovacími pulsy, které procesu zajišťovaly dostatečnou koncentraci kyslíku. Čím dál pomalejší 

vzrůst vlhkosti naznačoval postupný úbytek vody v substrátu. Minima dosáhla vlhkost po 127,55 h při 

22,6%. Od tohoto momentu začal vháněný vzduch odpad spíše mírně zvlhčovat. Na konci procesu 

byla vlhkost ve spodní vrstvě na 30,2%. 

Vlhkost v horní vrstvě začala klesat po 69,77 h. Pokles byl méně strmý a výrazně méně 

kolísavý, než tomu bylo u spodní vrstvy. Minima dosáhla vlhkost po 181,76 h při 92,5%. Pak podobně 

jako u spodní vrstvy začala pozvolně stoupat. Na tomto jevu se pravděpodobně podílel i mírný 

vzestup vlhkosti v laboratoři. Pozorovaný gradient souhlasí s pracemi Adaniho et al. (2002) a Sugni et 

al. (2005). 

4.1.4 Teplota 2 

Obr. č. 21 ukazuje průběh teploty, vlhkosti, koncentrace kyslíku v průběhu druhého procesu řízeného 

podle teploty. 

Průběh teploty, vlhkosti, koncentrace kyslíku a aktivity dmychadla v druhém procesu řízeném 

podle teploty měl podobný charakter jako v procesu prvním. Vlhkost ovšem nedostoupila tak nízkých 

hodnot a její pokles začal později. Vlhkost ve spodní vrstvě začala klesat po 59,87 h. Minima dosáhla 

při 39,5%. Vlhkost v horní vrstvě začala klesat po 71,59 h. Minima dosáhla při 98,2%. Teplota v horní 

vrstvě vykazovala velice podobné chování jako v prvním procesu řízeném podle teploty. Teplota ve 



47 
 

spodní vrstvě nabývala mírných odlišností. Ve fázích po ukončení provzdušňování mírně kolísavě 

stoupala. Pravděpodobně to mohlo být způsobeno vyšším obsahem vody než v prvním procesu a 

tedy zachováním rozkladných procesů i v pozdějších fázích procesu. Tyto rozdíly byly způsobeny 

odlišnou vlhkostí v laboratoři. Viz obr. č. 22. 

 

4.2 Odstranění vody 
Obsahy vlhkosti se dobře shodují s obsahy vzdušné vlhkosti v jednotlivých vrstvách ve všech 

procesech. Pokles vlhkosti v jednotlivých experimentech popisuje tabulka č. 14. 

 Největší pokles vlhkosti byl zaznamenán u prvního procesu řízeného podle teploty. Vlhkost ve 

spodní vrstvě zde klesla o 27,54%. Ve shodě s Adanim et al. (2002) a Sugni et al. (2005) zde ovšem byl 

zaznamenán také výrazný gradient vlhkosti. Vlhkost ve spodní a horní vrstvě se zde lišila o cca 10%. V 

případě druhého procesu řízeného podle teploty gradient nebyl zdaleka tak významný. Obě vrstvy se 

lišily pouze o cca 2%. Takto malý rozdíl by se dal vysvětlit i heterogenitou vzorku. Zrušení gradientu 

nastalo pravděpodobně z důvodu vyšší vlhkosti v laboratoři (viz obr. č. 22). 

 Druhý největší pokles vlhkosti byl zaznamenán u druhého procesu řízeného podle kyslíku. 

Gradient vlhkosti je zde ještě méně znatelný než v případě druhého procesu řízeného podle tepoty. 

Tento jev lze vysvětlit tím, že v horní vrstvě, kde byla po celou dobu znatelně vyšší teplota, docházelo 

k navýšení kapacity vzduchu pro odnos vlhkosti. Tím bylo kompenzováno nasycení vzduchu vlhkostí v 

průběhu prostupu vzduchu válcem reaktoru. Ve spodních vrstvách byl tedy znatelnější spíš efekt 

sušení proudícím vzduchem, zatímco v horních se výrazně projevil efekt biosušení. 

 Vůbec nejnižšího vysušení, bylo dosaženo v případě prvního procesu řízeného podle kyslíku. V 

horní vrstvě došlo dokonce k vzestupu vlhkosti. Stalo se tak vlivem kondenzace vody na stropu 

reaktoru. Ke kondenzaci docházelo ve všech čtyřech procesech. Vzhledem k nízké intenzitě 

provzdušnění byla ale kondenzace v tomto případě obzvlášť výrazná. Výsledky se shodují s prací De 

Guardia et al. (2012). 

 Nejvyššího celkového vysušení bylo dosaženo v druhém procesu řízeném podle koncentrace 

kyslíku díky zrušení gradientu vlhkosti. 

4.3 Degradace organických látek 
Teplo je v procesu biosušení získáváno na základě rozkladu organické složky sušeného odpadu. 

Organická složka je ve výsledném produktu důležitá z hlediska konečné výhřevnosti. Pokud se jí tedy 

rozloží moc, výhřevnost výsledného produktu klesá. Organické látky jsou mikroorganismy 

metabolizovány na CO2, H2O, další produkty případně využity pro stavbu jejich těl. CO2 a H2O a další 

plynné produkty unikají ze systému společně s odpadním plynem a způsobují tak pokles výhřevnosti. 
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Ostatní produkty a těla mikroorganismů naopak v systému zůstávají a k poklesu výhřevnosti 

nepřispívají. 

 Obsah organických látek byl měřen jako prchavá hořlavina obsažená ve vzorku. Prchavá 

hořlavina totiž zastupuje právě snadno rozložitelné látky, kterých by mohlo ze systému ubývat. Ve 

třech ze čtyř zkoumaných procesů nebyl zaznamenán výrazný pokles prchavé hořlaviny, který by se 

nedal vysvětlit chybou měření nebo heterogenitou odpadu. Výraznější pokles (2,32 %) byl 

zaznamenán pouze v případě horní vrstvy v druhém procesu řízeném podle kyslíku. To dobře 

odpovídá zvýšené spotřebě kyslíku i vyšší dosažené teplotě v tomto procesu a poklesu výhřevnosti 

(viz níže).  

 V případě prvního procesu řízeného podle teploty a prvního procesu řízeného podle 

koncentrace kyslíku obsah prchavé hořlaviny naopak stoupá. V prvním případě (změna o 1,8 resp. 

2,2% v horní resp. spodní vrstvě) by bylo ještě možné tento vzestup vysvětlit heterogenitou nebo 

chybou měření, v případě druhém už ale nikoli (změna o 6,88 resp. 5,9% v horní resp. spodní vrstvě). 

Ke zvýšení došlo pravděpodobně metabolizací složitějších organických látek, které by jinak k prchavé 

hořlavině nepřispěly. 

 Ani v jednom z procesů ovšem nebyl zaznamenán výrazný úbytek prchavé hořlaviny. Pro 

představu viz tabulku č. 15. 

 

4.4 Výhřevnost 
Na změně výhřevnosti se podílí na jedné straně úbytek vlhkosti v odpadu na straně druhé úbytek 

organických látek vlivem mikrobiálního rozkladu. Hodnoty dosažených výhřevností jsou shrnuty v 

tabulce č. 16. 

 Nejvyšší změny výhřevnosti bylo dosaženo v prvním procesu řízeném podle teploty č. 1 

kombinací vysokého odnosu vlhkosti intenzivním provzdušňováním, nízkého rozkladu organické 

hmoty a nízké vlhkosti vzduchu v laboratoři. Podobné výsledky uvádí i Adani et al. (2002). 

 U Druhého procesu řízeného podle teploty byla zaznamenána výrazně nižší změna 

výhřevnosti. Důvodem byla nižší efektivita sušení a tedy dosažení vyššího obsahu vlhkosti. Snížení 

efektivity sušení zapříčinila vyšší vlhkost v laboratoři. Viz obr. č.22. 

 V druhém procesu řízeném podle kyslíku bylo dosaženo změn výhřevnosti srovnatelných s 

druhým procesem řízeným podle teploty. Zajímavé je, že se zde i přes absenci gradientu vlhkosti 

vyskytl gradient výhřevnosti. K tomuto jevu došlo pravděpodobně intenzivním rozkladem organické 

složky odpadu. 

 Nejnižší změna výhřevnosti byla zaznamenána u prvního procesu řízeného podle koncentrace 

kyslíku. V horní vrstvě došlo dokonce k záporné změně. Ta byla způsobena, jak již bylo výše zmíněno 
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vlivem výrazné kondenzace vlhkosti na víku reaktoru. Nižší změna výhřevnosti byla dosažena také ve 

spodní vrstvě, a to vlivem nízké intenzity provzdušnění a tedy nízkého odnosu vlhkosti. 

4.5 Energetická bilance 
Všechny čtyři procesy byly energeticky soběstačné. Viz tabulku č. 17. To znamená, že i přes spotřebu 

energie na sušení by při spálení usušeného odpadu bylo získáno více energie než při spálení odpadu 

nezpracovaného. 

 Nejlepší energetickou bilanci vykazuje druhý proces řízený podle koncentrace kyslíku. Bylo jí 

dosaženo díky vysokému přírůstku výhřevnosti a výrazně menší spotřebě energie. První proces řízený 

podle teploty má bilanci srovnatelnou s procesem řízeným podle koncentrace kyslíku. Nižší bilance 

bylo dosaženo vlivem vyšší spotřeby energie. Druhý proces řízený podle teploty má bilanci nižší 

vlivem nízkého sušicího výkonu. Nejhůře dopadla bilance u prvního procesu řízného podle 

koncentrace kyslíku, kde se vlivem výrazné kondenzace velmi snížila průměrná výhřevnost. 
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5. Závěr 
Na základě informaci získaných z odborné literatury se podařilo navrhnout, zkonstruovat a vyzkoušet 

modelový reaktor biosušení. Průběh a výsledky procesu byly srovnatelné s výsledky předchozích 

prací. 

 Byly zkoumány dva režimy provzdušnění: režim řízený podle koncentrace kyslíku a režim 

řízený podle teploty v horní vrstvě reaktoru. Lepší výkon z hlediska odstranění vlhkosti a zvýšení 

výhřevnosti podávaly procesy řízené podle teploty. Z hlediska energetické bilance nejlépe dopadl 

proces řízený podle kyslíku č. 2. Za daných podmínek se bohužel nedá posoudit, který z režimů 

podává lepší sušicí výkon. Z finančních a organizačních důvodů totiž bylo možné zkonstruovat pouze 

jeden modelový reaktor a vzorky odpadů nebylo možné mezi jednotlivými experimenty skladovat 

aniž by se změnily jejich vlastnosti. Režimy tedy byly zkoušeny s různými odpady a za různých 

klimatických podmínek. Závěrem tohoto experimentu tedy je, že složení odpadu a okolní podmínky 

(hlavně vzdušná vlhkost) významně ovlivňují sušicí výkon ale také vznik v literatuře hojně 

zmiňovaných gradientů teploty, vlhkosti, intenzity rozkladu organických látek a výhřevnosti. Je s 

podivem, že dosavadní práce se těmto efektům věnují spíše okrajově. Za hlavním přínos experimentu 

tedy lze považovat nastínění nových otázek pro další výzkum. 

 Z experimentu vyplynulo, že český odpad je technicky využitelný pro úpravu procesem 

biosušení. Ve třech ze čtyř běhů experimentu bylo dosaženo hodnot výhřevnosti, které by 

umožňovaly jeho energetické využití. Značnou roli ovšem hraje složení odpadu (obsah organické 

složky v případě procesu řízeného podle koncentrace kyslíku) a vlhkost okolního vzduchu. Pro další 

ověření je potřeba provést experimenty se vzorky odpadu z dalších lokalit s různým složením a 

eliminovat vliv vlhkosti okolního vzduchu. 

 Při zkoumání ekonomického hlediska hraje hlavní roli využitelnost paliva. Ve většině aplikací 

jsou příjemcem paliva cementárny, méně pak tepelné elektrárny. V případě cementáren je problém s 

jejich nedostatečnou kapacitou pro příjem většího množství odpadu, v případě elektráren pak 

nutnost náročných úprav technologie. Pokud nebude tato otázka vyřešena, není možné uvažovat o 

masivnějším prosazení této technologie ve světě, v Evropě ani v ČR. 
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Seznam zkratek 
KO - tuhé komunální odpady 

LCA – Life cycle assassement – posuzování životního cyklu 

MBÚ – mechanicko-biologická úprava odpadu 

PCDD/F - polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 

RDF - refuse derived fuel 

SRF - solid recovered fuel 

TOC - Celkový organický uhlík 

PAH – polyaromatické uhlovodíky (polyaromatic hydrocarbons) 
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Přílohy 

Tabulky 
 

Tabulka č. 1 Příklady procesu biosušení 

Autor/Provozovatel Substrát Konstrukce Měřítko 
Doba sušení 

(d) 

Vlhkost před 

(%) 

Vlhkost po 

(%) 

Výhřevnost 

před (MJ/kg) 

Výhřevnost 

po (MJ/kg) 

Adani et al. (2002) KO 
Uzavřený, uměle 

provzd. 
Laboratorní 7 až 12 41 - 10,586 10,53-14,06 

Avalos Ramirez et 

al. 
Kejda 

Uzavřený, umělé 

provzd. 
Laboratorní - 65 5 5,5 15 

Cai et al. (2012) Kaly z ČOV 
Uzavřený, umělé 

provzd. 
Laboratorní 20 66,1 54,7 -   - 

Cai et al. (2013) Kaly z ČOV 
Uzavřený, umělé 

provzd. 
Laboratorní 20 66 48,7 - - 

Colomer-Mendoza 

et al. (2013) 

Odpad ze zahrad a 

tráva 

Uzavřený, umělé 

provzd. 
Laboratorní 20 67,35 - 77,73 20,92-62,97 1,63-3,99 4,59-13,71 

Huiliñir a Villegas 

(2014) 
Kaly z výroby papíru 

Uzavřený, umělé 

provzd. 
Laboratorní 10 65 45 5,49 7,5 

Rada a Ragazzi 

(2012) 

 

Odpadu z lisování 

vinné révy 

Uzavřený, umělé 

provzd. 
Laboratorní 30 65,06 52,95 8 8 
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Autor/Provozovatel Substrát Konstrukce Měřítko 
Doba sušení 

(d) 

Vlhkost před 

(%) 

Vlhkost po 

(%) 

Výhřevnost 

před (MJ/kg) 

Výhřevnost 

po (MJ/kg) 

Shao et al. (2012) KO 
Uzavřený, uměle 

provzd. 
Laboratorní 16 74 31,3-32,8 - - 

Sugni et al. (2005) KO 

Uzavřený, uměle 

provzd., 

obracení proudu 

Laboratorní 8,5 42 - 11,021 13,89-14,1 

Zawadzka et al. 

(2009) 
Organická frakce KO 

Uzavřený, uměle 

provzd., otáčivý 
Laboratorní 10 80 61 - - 

Zawadzka et al. 

(2009) 
Organická frakce KO 

Uzavřený, uměle 

provzd. 
Laboratorní 10 85 46 - 10,531 

AP Business & 

Technology 

Consultancy 

KO 
Uzavřený, uměle 

provzd. 

Plně 

provozní 
7 až 14 45 až 50 < 15 - 10,8 až 13,2 

COMP-ANY KO 

Paropropustná 

membrána, 

uměle provzd. 

Plně 

provozní 
- - 20 - 18 

Convaero KO 

Paropropustná 

membrána, 

uměle provzd. 

Plně 

provozní 
10 až 28   20   14 až 21 

Ecodeco a Shanks KO 
Uzavřený, uměle 

provzd. 

Plně 

provozní 
12 až 15 - - - až 20 
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Autor/Provozovatel Substrát Konstrukce Měřítko 
Doba sušení 

(d) 

Vlhkost před 

(%) 

Vlhkost po 

(%) 

Výhřevnost 

před (MJ/kg) 

Výhřevnost 

po (MJ/kg) 

Herhof KO 
Uzavřený, uměle 

provzd. 

Plně 

provozní 
6 až 7 - <12 - - 

John Wade Group KO 
Uzavřený, uměle 

provzd. 

Plně 

provozní 
14 až 16 30 až 40 20 - 16 až 20 

M.-K.H. Winkler et 

al (2013) 
Kaly z ČOV 

Uzavřený, umělé 

provzd. 

Plně 

provozní 
24 75 33 - 7,7 - 10,4 

Colomer-Mendoza 

et al. (2012) 

Odpad ze zahrad a 

posklizňové zbytky 

Skleník, provzd. 

komínovým 

efektem 

Poloprovozní 10.30 53 – 77 8.44 1,54-7,85 6,96-15,69 
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Tabulka č. 2 Hodnoty obsahu organické složky v různých vrstvách sušeného odpadu 

Vzorek Počáteční obsah prchavých 
organických látek (kg) 

Finální obsah prchavých 
organických látek (kg) 

Vzorek A   

Horní vrstva 5,1 ± 0,15 aA 4,8 ± 0,19 bA 

Prostřední vrstva 5,5 ± 0,15 aA 5,6 ± 0,20 cA 

Dolní vrstva 5,4 ± 0,15 aB 4,2 ± 0,27 aA 

   

Vzorek B   

Horní vrstva 7,4 ± 0,13 aB 6,2 ± 0,03 bA 

Prostřední vrstva 7,6 ± 0,13 aB 6,7 ± 0,02 cA 

Dolní vrstva 7,6 ± 0,13 aB 3,9 ± 0,36 aA 

   

Vzorek - převrácené vrstvy   

Horní vrstva 7,7 ± 0,5 aA 7,4 ± 0,7 aA 

Prostřední vrstva 7,8 ± 0,5 aB 7,0 ± 0,1 aA 

Dolní vrstva 7,8 ± 0,5 aA 7,9 ± 0,35 aA 

Hodnoty se stejnými písmeny nejsou statisticky rozdílné. Pro srovnání hodnot byla použita Tukeyova 

metoda (p<0,05). Malá písmenka jsou pro porovnání sloupců, velká pro porovnání řádků. Zdroj: Sugni 

et al., 2005 

 

Tabulka č. 3 Hodnoty výhřevnosti v různých vrstvách sušeného odpadu 

Vzorek Spalné teplo (kJ ∙ kg-1) Výhřevnost (kJ ∙ kg-1) 

Vzorek A   

Původní vzorek 14559 ± 313b 8330 ± 42a 

Horní vrstva 15036 ± 506b 11344 ± 381b 

Prostřední vrstva 14898 ± 707b 10904 ± 515b 

Dolní vrstva 12663 ± 313a 8384 ± 205a 

   

Vzorek B   

Původní vzorek 14525 ± 628c 11021 ± 114b 

Horní vrstva 16715 ± 464d 14697 ± 477c 

Prostřední vrstva 13604 ± 389b 11515 ± 326b 

Dolní vrstva 12390 ± 820a 10297 ± 678a 

   

Vzorek - převrácené vrstvy   

Původní vzorek 14525 ± 628a 11021 ± 473a 

Horní vrstva 16279 ± 427b 14098 ± 368b 

Prostřední vrstva 16224 ± 4,2b 13951 ± 3,3b 

Dolní vrstva 16045 ± 611b 13893 ± 66b 

Hodnoty ve stejném sloupci označené stejný písmenkem nejsou statisticky rozdílné. K porovnání byla 

použita Tukeyova metoda (p<0,05). (Sugni et al., 2005) 
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Tabulka č. 4 Míra vysušení v jednotlivých vrstvách reaktoru při provzdušnění třemi trubicemi (Frei 

et al., 2004) 

Vzorek 1 2 3 

Počáteční složení 47,4% 30,5% 24,5% 

50 cm ode dna 60,5% 41,2% 28,8% 

30 cm ode dna 65,4% 41,6% 34,3% 

10 cm ode dna 65,6% 44,5% 42,5% 

Konečné složení 65,7% 41,6% 40,5% 

 

 

Tabulka č. 5 Obsah a formy odstraňování vlhkosti a intenzita rozkladu prchavých org. látek při 

různých režimech provzdušnění 

Pok
us 

Před 
zpracováním 

Den 0-4 Den 5-8 Den 9-12 Den 13-16 Po zpracování 

Vlhkost
/kg 

POL/
kg 

Výluh
/kg 

Pára/
kg 

POL 
rozklad
/kg 

Výluh
/kg 

Pára/
kg 

POL 
rozklad
/kg 

Výluh
/kg 

Pára/
kg 

POL 
rozklad
/kg 

Výluh
/kg 

Pára/2,0
4kg 

POL 
rozklad
/kg 

Vlhkost
/kg 

POL/
kg 

PN 24,0 5,97 3,62 1,77 1,05 1,52 3,34 0,44 0,67 3,17 1,57 0,25 2,04 0 7,57 2,91 

KN 23,7 5,92 3,15 2,79 0,90 1,25 3,13 0,23 0,97 4,49 1,31 0 0,53 0,30 7,43 3,17 

PP 23,7 5,90 1,04 4,09 0,75 0,20 5,19 1,17 0 4,15 0,75 0 1,21 0,62 7,77 2,60 

PN - přerušované negativní, KN - kontinuální negativní, PP - přerušované pozitivní, POL - Prchavé 

organické látky 

Tabulka č. 6 Závislost energetického obsahu a výhřevnosti na intenzitě provzdušnění (Adani et al., 

2002) 

Pokus Intenzita 
provzdušnění  
(l ∙ kg tuhých látek ∙ h

-1) 

EO0 (kJ  ∙kg 

nevysušené váhy 
-

1) 

V0 (kJ  ∙kg 

nevysušené váhy 
-1) 

EO1 (kJ  ∙kg 

nevysušené váhy 
-1) 

Výhřevnost0 (kJ  
∙kg nevysušené váhy 

-

1) 

A 6,3 18012 10586 15722 10531 

B 11,6 18012 10586 17359 13558 

C 23,1 18012 10586 17392 14056 

 

Tabulka č. 7 Vliv délky hydrolytické fáze a míry provzdušnění na rozklad organických látek a 

odstranění vlhkosti 

Frekvence 
provzdušnění, 
délka hydro-
lytické fáze 

Hmotnost 
odpadu 
před pro-
cesem(kg) 

Hydrolytická fáze Aerobní fáze Hmotnost 
odpadu 
po pro-
cesu (kg) 

Degradace 
org. látek 
(kg) 

Pára 
(kg) 

Výluh 
(kg) 

Degradace 
org. látek 
(kg) 

Pára 
(kg) 

Výluh 
(kg) 

2/d, 4d 32,00 0,66 0,32 3,33 3,38 12,20 0,43 11,51 

6/d,4 d 32,00 0,80 0,67 5,33 3,30 11,84 0,25 9,59 

10/d, 4 d 32,00 1,09 1,51 5,72 3,09 10,03 0,33 10,00 

6/d, 6d 32,00 1,06 0,84 5,81 3,11 9,79 0,48 10,66 

10/d, 6d 32,00 1,91 2,20 5,98 2,93 8,79 0,08 9,86 
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Tabulka č. 8 Podmínky v otáčivém bubnovém reaktoru (Skourides et al., 2006) 

Pokus Teplota (°C) Režim otáčení Míra provzdušnění (m3∙h-1) 

A Neudržována Kontinuální, 0,5 ot.∙min-1 50, kontinuálně 

B 40 – 50 Přerušovaný, 5 min ot., 2 h 
klid, 0,5 ot.∙min-1 

Kontinuálně 30, periodicky 
120 

C 55 – 60 Přerušovaný, 5 min ot., 2 h 
klid, 0,5 ot.∙min-1 

Kontinuálně 30, periodicky 
120 

D 60 Přerušovaný, 5 min ot., 2 h 
klid, 0,5 ot.∙min-1 

Kontinuálně 30, periodicky 
120 

 

Tabulka č. 9 Systém klasifikace SRF 

Klasifikační 

charakteristika 
Statistická míra Jednotka 

Třídy 

1 2 3 4 5 

Výhřevnost (NCV) Průměrná hodnota MJ/kg ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3 

Klasifikační 

charakteristika 
Statistická míra Jednotka 

Třídy 

1 2 3 4 5 

Chlor (Cl) Průměrná hodnota % ≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3 

Klasifikační 

charakteristika 
Statistická míra Jednotka 

Třídy 

1 2 3 4 5 

Rtuť (Hg) Medián mg/MJ ≤0,02 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,50 

80. percentil mg/MJ ≤0,04 ≤0,06 ≤0,16 ≤0,30 ≤1,00 

Zdroj: ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy 
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Tabulka č. 10 Koncentrace těžkých kovů v různých frakcích sušeného odpadu (Shao et al., 2010) 

Kov  Vzorek Netříděný Velikost částic EURITSa 

 >60 
mm 

45-60 
mm 

25-45 
mm 

0-25 
mm 

 

Cr Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

115 112 100 92,9 132 200 

  Produkt 177 130 103 177 238  

Pb Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

56,8 47,9 57,6 65,1 57,8 200 

  Produkt 84,2 52,7 46,3 90,1 120  

Cu Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

117 111 136 86 131 200 

  Produkt 264 240 181 229 320  

Ni Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

40 33,3 42,6 25,6 50,4 200 

  Produkt 64,7 55,8 40,9 61,2 80,6  

Mn Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

29,6 36,0 40,6 23,3 25,2 200 

  Produkt 45,9 48,5 38,0 47,7 45,7  

Zn Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

452 338 396 310 566 500 

  Produkt 622 411 439 587 706  

Hg Koncentrace 
(mg ∙ kg-1) 

Surový 
odpad 

0,96 0,75 0,85 0,96 1,12 2 

  Produkt 1,83 0,9 0,83 1,92 2,79  
a Standarty kvality odpadu pro spoluspalování v cementárnách (European Association of Waste 

Thermal Treatment Companies for Specialized Waste) 

 

Tabulka č. 11 Celkové množství emisí HCl, SO2, NOx a PCDD/F ze spalovaných vzorků při použití 

aerobní a kombinovaných metod biosušení (Zhang et al., 2009a) 

Vzorek HCl (g) SO2 NOx PCDD/F 

Organická frakce 
KO 

    

Nezpracovaná 42,6 262,5 425,2 7,6 

Kombinovaná 1 42,2 236,4 244,7 7,2 

Kombinovaná 2 43,8 234,9 248,1 7,3 

Aerobní 43,5 227,0 200,3 7,1 

Zbylá smíšená 
frakce KO 

    

Nezpracovaná 58,9 276,0 456,9 8,9 

Kombinovaná 1 60,7 226,4 254,9 8,8 

Kombinovaná 2 61,3 229,4 256,9 8,7 

Aerobní 63,4 219,8 210,8 8,7 
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Tabulka č. 12 Efektivita odstraňování látek odpadního plynu pomocí biofiltru 

Látka 
Efektivita mezi 3. 
a 4. dnem (%) 

Koncentrace mezi 
3. a 4. dnem 

(µg/Nm3) 

Efektivita mezi 5. 
a 14. dnem (%) 

Koncentrace mezi 
5. a 14. 
dnem(µg/Nm3) 

Toluen 36,85 27,84 39,32 6,13 

Styren - Nedetekován >50.53 <3,33 

Dimethylsulfid 76,61 58,76 72,00 36,79 

Alfa-pinen 75,99 46,40 81,80 21,46 

Beta-pinen 69,59 9,28 94,80 6,13 

Limonen 53,21 6031,57 90,19 895,07 

Ethylacetát 94,18 18,55 83,45 6,13 

Benzen 36,19 6,49 8,99 6,13 

NH3 - Nedetekován 18,90 1056,53 

H2S - Nedetekován >86,6 <0,31 

Zdroj: Ragazzi et al. (2011) 

Tab. č. 13 Spotřeba energie pro různé způsoby zpracování KO (Cimpan, Wenzel, 2013) 

Způsob zpracování Elektrická energie (kWh∙t-1) Energie zemního plynu (kWh∙t-1) 

Přímé spalování 0 0 

Mechanické třídění 15 0 

MBÚ s biosušením 100 25 

MBÚ s anaerobní digescí 65 58 

MBÚ s kompostováním 45 41 

 

Tab. č. 14 Odstranění vody 

Běh 
Vlhkost před 
(%) 

Vlhkost po horní 
vrstva (%) 

Vlhkost po spodní 
vrstva (%) 

Vysušení horní 
vrstva (%) 

Vysušení spodní 
vrstva (%) 

Teplota 1 41,28 ± 1,88 23,87 ± 3,20 13,74 ± 2,79 17,41 27,54 

Teplota 2 43,64 ± 1,16 25,08 ± 0,65 22,87 ± 1,60 18,56 20,77 

Kyslík 1 36,88 ± 1,61 37,82 ± 2,12 21,76 ± 0,65 -0,94 15,12 

Kyslík 2 38,52 ± 1,26 15,81 ± 0,43 16,09 ± 0,80 22,71 22,43 

α=95% 

 

Tab. č. 15 Změna obsahu prchavé hořlaviny 

Běh 
Prchavá 
hořlavina před 
(%) 

Prchavá 
hořlavina po 
horní (%) 

Prchavá 
hořlavina po 
spodní (%) 

Změna prch. 
hoř. horní 
vrstva (%) 

Změna prch. 
hoř.spodní 
vrstva (%) 

Teplota 1 63,24 ± 0,80 65,04* 65,44 ± 1,13 1,8 2,2 

Teplota 2 69,04 ± 0,45 68,31 ± 0,42 68,25 ± 0,37 -0,73 -0,79 

Kyslík 1 63,85 ± 0,42 70,73 ± 0,13 69,75 ± 0,44 6,88 5,9 

Kyslík 2 68,64 ± 1,06 66,32 ± 0,80 70,78 ± 0,90 -2,32 2,14 

* provedeno pouze jedno měření, α=95% 
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Tab. č. 16 Změna výhřevnosti 

Běh 
Výhřevnost před 
(MJ/t) 

Výhřevnost po 
horní vrstva (MJ/t) 

Výhřevnost po 
spodní vrstva 
(MJ/t) 

Změna 
výhřevnosti 
horní 
vrstva (%) 

Změna 
výhřevnosti 
spodní 
vrstva (%) 

Teplota 1 9 077,12 ± 73,78 13 818,18 ± 344,23 15 415,33 ± 253,22 34,31 41,12 

Teplota 2 9 835,66 ± 21,21 13 610,96 ± 772,26 14 817,38 ± 668,71 27,74 33,62 

Kyslík 1 12 358,60 ± 219,74 11 314,05 ± 51,51 14 548,64 ± 95,82 -9,23 15,05 

Kyslík 2 11 102,23 ± 123,71 14 982,44 ± 197,09 17 001,06 ± 180,99 25,90 34,70 

α=95% 
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Tab. č. 17 Energetická bilance 

Běh 
Doba spuštění 
dmychadla (s) 

Spotřebovaná 
energie (MJ) 

Průměr 
výhřevnosti před 
vysušením (MJ/t) 

Průměr 
výhřevnosti po 
vysušení (MJ/t) 

Bilance 
energie 
(MJ) 

Teplota 1 439338 28,12 9077 14617 138,07 

Teplota 2 342441 21,92 9836 14214 122,14 

Kyslík 1 64231 4,11 12359 12931 13,07 

Kyslík 2 101854 6,52 11102 15992 140,17 
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Obrázky 

 

Obr. č. 1 Schéma pokusného reaktoru pro biosušení odpadního kalu z výroby papíru (Frei et al., 

2004) 

 

Obr. č. 2 Návrh schématu reaktoru pro kontinuální biosušení odpadního kalu z výroby papíru 
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Obr č. 3 Schéma experimentálního reaktoru při použití negativního (a) a pozitivního (b) tlaku 

provzdušnění. (Shao et al., 2012) 
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Obr. č.4 Vývoj teploty v reaktoru v závislosti na čase (Adani et al., 2002) 

 

Použitá data jsou denní průměry teplot. 

Obr. č. 5 Vývoj teplot v rektoru v závislosti na čase (Shao et al., 2012) 

 

PN - přerušované negativní provzdušnění, KN - kontinuální negativní provzdušnění, PP - přerušované 

pozitivní provzdušnění.  
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Obr. č. 6 Rotační bubnový reaktor (Haphesis, 2009) 

 

Obr. č. 7 Vývoj obsahu vlhkosti v sušeném odpadu (Skourides et al., 2006) 
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Obr. č. 8 Vývoj obsahu suchých pevných látek v sušeném odpadu (Skourides et al., 2006) 

 

Obr. č. 9 předměty vytříděné ze vzorků z důvodu ochrany před poškozením drtiče 
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Obr. č. 10 Drtič použitý pro drcení vzorku odpadů 

 

Obr. č. 11 Drtič použitý pro drcení vzorku odpadů 
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Obr. č. 12 Vzorek nadrceného odpadu 

 

Obr. č. 13 Složení odebíraného odpadu
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Obr č. 14 Schéma reaktoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Regulátor napětí 
2 Zdroj vzduchu 
3 Plynoměr 
4 Drenážní vrstva 
5 Erlenmayerova baňka pro odvod výluhu 
6 Děrovaný plech 
7 Sušený odpad 
8 Děrovaný plech 
9 Teploměr s vlhkoměrem 
10 Teploměr s vlhkoměrem 
11 Kyslíkový sensor 
12 Port pro odběr vzorků 
13 Port pro odběr vzorků 
14 PC konvertor 
15 USB I/O modul pro spínání zdroje vzduchu 
16 Relé pro spínání zdroje vzduchu 
17 Erlenmayerova baňka pro odvod kondenzátu 
18 Náplň Biofiltru (kompost, rašelina, kůra, keramzit) 
19 Živný roztok pro biofiltr 
20 Teploměr s vlhkoměrem 
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Obr. č. 15 Části reaktoru 

 
Obr. č. 16 Složený reaktor 
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Obr. č. 17 Modelový reaktor biosušení 
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Obr. č. 18 Vývoj teploty a vlhkosti v průběhu procesu – řízeno podle koncentrace kyslíku č. 1 
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Obr. č. 19 Vývoj teploty a vlhkosti v průběhu procesu – řízeno podle koncentrace kyslíku č. 2 
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Obr. č. 20 Vývoj teploty a vlhkosti v průběhu procesu – řízeno podle teploty č. 1 
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Obr. č. 21 Vývoj teploty a vlhkosti v průběhu procesu – řízeno podle teploty č. 2 
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Obr. č. 22 Vlhkost v laboratoři v průběhu experimentů 

 
 


