
Abstrakt 

Bioplyn představuje jeden z obnovitelných zdrojů energie, jehož podíl ve využívání 

v posledních dekádách prudce narůstá. Bioplyn vzniká anaerobní digescí organického 

materiálu v bioplynových stanicích a je nejčastěji využíván k výrobě tepla a elektřiny. Stejně 

jako u ostatních obnovitelných zdrojů energie však existuje i v jeho případě řada 

nevyřešených otázek. Jednou z nejaktuálnějších je otázka dalšího využití digestátu - 

vedlejšího produktu jeho výroby. Zpravidla je digestát přímo aplikován jako organické 

hnojivo na zemědělskou půdu, objevují se však i snahy o využití jeho pevné složky (tzv. 

separátu) jako dalšího zdroje energie, případně jako podestýlky pro hospodářská zvířata. 

S tím jsou však spojeny další problémové aspekty, zejména přeprava a skladování tohoto 

biologicky nestabilního materiálu s vysokým podílem vody. Řešení těchto problémů by 

mohla představovat úprava separátu procesem biosušení, při kterém je substrát vysušován 

teplem vznikajícím při mikrobiálním rozkladu organické hmoty a umělou aerací. 

Předmětem experimentální části této práce bylo otestovat proces biosušení na 

neupravených separátech z různých bioplynových stanic zemědělského typu a dále na 

separátu z vybrané bioplynové stanice po optimalizaci vstupního složení za účelem jejich 

dalšího využití jako alternativního paliva. Optimalizace substrátu před vstupem do procesu 

byla zaměřena na zvýšení podílu vstupní sušiny a poměru C/N smícháním s již předsušeným 

separátem, resp. slámou. Na základě výsledků lze konstatovat, že neupravený ani 

optimalizovaný separát nebyl pro účel dalšího využití jako alternativního paliva při procesu 

biosušení dostatečně účinně vysušen. Došlo však ke zlepšení jeho organoleptických 

vlastností, zejména odstranění zápachu a proto není vyloučené, že studovaný proces by 

mohl být lépe využitelný pro účel přepracování separátu na podestýlku pro hospodářská 

zvířata. Dílčím cílem práce bylo prověřit, zda může být respirační aktivita mikroorganismů 

přítomných v separátu vhodným ukazatelem jeho použitelnosti pro úpravu biosušením.  

Tento předpoklad nebyl jednoznačně potvrzen k z důvodu anomálního výsledku testů z BPS 

Makovraty.  
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