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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce řeší problematiku kultivace mikrořas v uměle vytvořeném prostředí – 

bioreaktoru. Cílem je systematické představení faktorů ovlivňující růst mikrořas a nalezení 
způsobu jejich automatického řízení. V současnosti převládají bioreaktory laboratorní, u nichž 
probíhá většina obsluhy manuálně. S rostoucím zájmem o tyto technologie roste i množství 
prováděných poloprovozních testů s různými druhy mikrořas. Tyto kultivační testy bude třeba 
pro potřeby budoucího výzkumu a vývoje automatizovat. Práce si zakládá na důkladné rešerši 
odborné literatury, zejména vědeckých článků. V první části je čtenář seznámen s obrovským 
potenciálem využití mikrořas v různých odvětvích, počínaje potravinářským průmyslem, přes 
čištění odpadních vod, konče sekvestrací CO2 z ovzduší nebo odpadních plynů. Poté práce 
představuje faktory ovlivňující jejich růst a nakonec je popsán systém potřebných zařízení a 
senzorů důležitých pro automatické řízení tohoto procesu. Bakalářská práce tedy přináší shrnutí 
informací důležitých pro konstrukci a bezobslužný provoz mikrořasového bioreaktoru 

s ohledem na maximalizaci produktivity. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bioreaktor, mikrořasy, kultivace, sběr dat, řízení procesů 

 

ABSTRACT 
The bachelor’s thesis discusses the matter of cultivation of microalgae in an artificially altered 
environment – bioreactor. The aim of the thesis is to determine and present the factors 

influencing the growth of microalgae and to find means of automated regulation of such factors. 

Nowadays, the majority of bioreactors are laboratory ones and are mostly being operated 

manually. The recent increase in demand for this technology results in many pilot-plant tests 

with a wide variety of microalgae. Tests such as these will be required to be automated to serve 

properly in future research. The thesis is based on professional literature and articles. The first 

part is to familiarize the reader with the wide number of potential applications of microalgae 

technology in various fields, such as the food industry, water treatment or separation of CO2 

from ambient air or waste gas. The next segment presents the factors influencing the growth of 

microalgae and lastly the system of required equipment and sensors for automated operation is 

described. The bachelor’s thesis summarizes the important information necessary for the 
construction and unattended operation of microalgae bioreactor with respect to maximalization 

of productivity. 

KEYWORDS 
Bioreactor, microalgae, cultivation, data collection, process management 
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1 ÚVOD 

Bioreaktor je uměle vytvořené prostředí sloužící ke kultivaci mikroorganismů, mezi které 
můžeme zařadit i mikrořasy. Pokud chceme, aby mikrořasy prospívaly, musíme zajistit vhodné 

podmínky pro jejich růst, tj. správnou teplotu a pH kultivačního média, dostatečný přísun živin, 
oxidu uhličitého a světelného záření potřebného pro fotosyntézu.  

Na světě existuje 200 000 – 800 000 druhů mikrořas, přičemž zatím pouze 50 000 z nich je 

popsáno [1]. Každý z těchto druhů navíc vyžaduje pro svůj růst specifické podmínky, proto se 
tato bakalářská práce nebude zabývat konkrétními hodnotami jednotlivých faktorů 
ovlivňujících růst. Jejím cílem je seznámení s obecnými principy fungování bioreaktorů, určení 
faktorů ovlivňujících růst mikrořas a vytvoření podkladů pro návrh řízení bioreaktoru a 

představení potřebného vybavení. 

Zájem o kultivaci mikrořas neustále roste, což dokazuje i zpráva Evropské komise z roku 2014, 

která představuje ambiciózní strategii pro rozvoj bioprodukce v Evropě [2]. Tato strategie je 

založena na využívání udržitelných biologických zdrojů, reaguje na rostoucí poptávku 
potravinářského a energetického sektoru. Mikrořasy představují skvělý biologický zdroj 
s obrovským potenciálem – nachází využití v mnoha odvětvích včetně potravinářství a výroby 
krmiv. 

Hlavními příčinami, které brzdí rozšíření bioreaktorů a jejich využití při komerční produkci 
mikrořasové biomasy, jsou vysoké provozní náklady. Z tohoto důvodu bude bakalářská práce 

směřovat k představení způsobů automatického řízení procesu kultivace potenciálně vedoucímu 
ke zvýšení efektivity procesu, tím pádem snížení těchto nákladů. 

V první části je čtenář seznámen s obrovským potenciálem využití mikrořas v různých 
odvětvích, počínaje potravinářským průmyslem, přes čištění odpadních vod, konče sekvestrací 
CO2 z ovzduší nebo odpadních plynů. Poté práce představuje faktory ovlivňující jejich růst a 
nakonec je popsán systém potřebných zařízení a senzorů důležitých pro automatické řízení 
tohoto procesu. Bakalářská práce tedy přináší shrnutí informací důležitých pro konstrukci a 

bezobslužný provoz mikrořasového bioreaktoru s ohledem na maximalizaci produktivity. 
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2 MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROŘAS 

Jak je zřejmé z Obr. 1 kultivace mikrořas se za posledních 15 let stala velmi konzultovaným a 
progresivním tématem. Mikrořasy našly a mohou dále nacházet nová uplatnění v mnoha 

odvětvích – počínaje potravinářstvím a výrobou biopaliv přes čištění odpadních vod až po 
snižování oxidu uhličitého v ovzduší. Jejich potenciál je obrovský hlavně díky rychlému růstu, 

schopnosti růstu v různých podmínkách s použitím základních živin a vysoké efektivitě 

fotosyntézy. 

 

Obr. 1 Počet článků v databázi Scopus při zadání klíčových slov „microalgae“ a 

„cultivation“ [TITLE-ABS-KEY (microalgae AND cultivation)] 

2.1 Mikrořasa jako výrobní surovina 

Díky mnoha výzkumům a postupné optimalizaci výroby se kultivace mikrořas stává levnější a 

tím i komerčně dostupnější. V současné době se mikrořasy používají hlavně pro výrobu 
bioproduktů, dále mohou nalézt uplatnění při výrobě biopaliv. 

2.1.1 Bioprodukty 

Kultivací mikrořas můžeme získat široké spektrum bioproduktů, které nachází využití v mnoha 

odvětvích. Mezi nejběžněji používané a nejvíce studované mikrořasy patří rod Chlorella, která 
je komerčně pěstována více než sedmdesáti společnostmi na světě [3]. Roční produkce biomasy 

této mikrořasy přesahuje 2 000 tun, větší část se používá jako doplněk stravy a nutraceutikum1, 

menší část je určena pro kosmetický trh [3], [4]. 

 

1 Výraz nutraceutikum vytvořil Dr. DeFelice v roce 1989 spojením anglických slov nutrition a pharmaceutical pro 

přípravky s blahodárným účinkem, které umí preventivně předcházet nemocem, nikoli však léčit. 
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Jak je již zřejmé, Chlorella se jako jedna z mála mikrořas používá k výrobě bioproduktů 

určených k lidské spotřebě. Obvykle má vysoký obsah bílkovin s vyváženým složením 
aminokyselin, vitamínů, minerálů a pigmentů [3], [5]. Chlorella je celosvětově uznávána jako 

bezpečná složka potravin díky dlouhé historii lidské spotřeby této mikrořasy a jejího použití 
jakožto doplňku stravy a nutraceutika. Studie týkající se potenciálu Chlorelly jako zdroje 

potravy byly provedeny hlavně v minulosti, kdy byla legislativa týkající se testování na lidech 
méně omezující [6]. 

V současné době nalezneme využití Chlorelly v mnoha odvětvích potravinářského průmyslu – 

např. jako přísada do fermentovaného mléka a jogurtu pro zvýšení životaschopnosti 
bakteriálních probiotik nebo jako složka při výrobě těstovin pro zvýšení jejich nutriční kvality 
[7], [8], [9]. Další možností je její použití jako doplňku stravy ve formě prášku či tablet (viz 

Obr. 2) nebo jako přírodního barviva [10].  

 

Obr. 2 Chlorella jako doplněk stravy – formy zpracování [11] 

 

Trhy s potravinami vyžadují velké množství biomasy Chlorelly vyrobené za nízkou cenu, 

tj. méně než 1€/kg [12]. V současné době jsou však náklady na výrobu jednoho kilogramu 4-5 

€ a ačkoli ekonomické analýzy předpokládají pokles na 1-2 €/kg, komercializace Chlorelly jako 
potravinářské komodity2 stále nejsou reálné [13]. 

 

2 Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě, tj. dodávky od různých dodavatelů jsou 
vzájemně zastupitelné. 
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2.1.2 Biopaliva 

Vzhledem k rostoucím obavám spojených s pokračujícím používáním fosilních paliv se 
v posledním desetiletí věnovala velká pozornost obnovitelným biopalivům. Mikrořasy mohou 
ve stresu, tj. při sníženém přísunu dusíku a fosforu, trpět „hladem“, přičemž akumulují velké 
množství lipidů a některé druhy dokonce syntetizují škrob [14], [15]. 

Akumulace lipidů je žádoucí z hlediska výroby bionafty, akumulace škrobu je důležitá pro 
produkci bioetanolu. Také bylo zjištěno, že mikrořasová biomasa s vyšším obsahem lipidů má 
potenciál pro produkci bioplynu [16]. Z tohoto důvodu se mikrořasy staly zajímavými 
z hlediska výroby biopaliv. 

Bohužel stejně jako v případě použitelnosti Chlorelly pro potravinářský průmysl, i zde hrají 
vysoké výrobní náklady hlavní překážku pro komercializaci. V současné době proto představují 
biopaliva pouze velmi malé procento spotřeby paliv. Produkce biopaliv využívající 
mikrořasovou biomasu je tedy postižena neschopností nalézt spolehlivou a nákladově efektivní 
metodu produkce a sklizně velkého množství surovin z mikrořas. 

2.2 Mikrořasy v procesu čištění odpadních vod 

Kromě výroby biopaliv a dalších bioproduktů se mohou mikrořasy použít při čištění odpadních 

vod. Bez řádného zpracování se do vypouštěné odpadní vody dostává přebytek dusičnanů a 
fosforečnanů (viz Tab.1). Nadbytek těchto sloučenin může vést k eutrofizaci vod (obohacení 
vody o živiny) a následnému poškození ekosystému, tj. zabíjení ryb, nežádoucí posuny pH, 
nízká koncentrace rozpuštěného kyslíku atd. [17], [18].  

Zdroj odpadní 
vody 

Dusík 

[mg/l] 

Fosfor 

[mg/l] 

Teoretické množství vyrobených 
mikrořas [g/l] 

Ref. 

Papírna 11 0,6 0,1 [19] 

Textilní výroba 90 18 1,4 [20] 

Mlékárna 185 30 2,9 [21] 

Živočišná výroba 
– výkrm prasat 

895 168 14,2 [22] 

Tab. 1 Charakterizace typických odpadních vod s ohledem na obsah dusíku a fosforu [18] 

Pozn. Přípustná hodnota dusičnanů v pitné vodě je v ČR stanovena na 50 mg/l [23]. 
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Existuje mnoho postupů, jak lze tyto látky z odpadní vody odstranit. Jednou z možností je 
využití chemických a fyzikálních technologií. Tento proces ovšem spotřebovává značné 
množství energie a chemikálií, což ho činí nákladným [24]. Chemické zpracování navíc často 
vede k sekundární kontaminaci, tj. vytvoření vedlejšího produktu - kalu, což vyvolává další 
problém a tím je bezpečná likvidace tohoto sekundárního produktu [25]. 

Ve srovnání s procesy fyzikálního a chemického ošetření může zpracování pomocí mikrořas 
potenciálně dosáhnout odstranění živin levnějším a ekologicky bezpečnějším způsobem. Běžně 
používaná metoda denitrifikace odstraní z odpadní vody většinu dusičnanů přeměnou na plyn 
dusíku N2, což je nevýhodou oproti ošetření mikrořasami, které ponechá užitečné sloučeniny 
dusíku v biomase. Mikrořasy spotřebují dusičnany a použijí je pro svůj růst. [18] 

K dosažení přijatelných hodnot dusičnanů obsažených ve vodě je však při ošetření mikrořasami 
zapotřebí značných objemů kultivačních médií, dostatečné produkce a sklizně mikrořas. 
Bohužel žádný dosavadní přístup nebyl prokázán jako dostatečně jednoduchý a levný pro 
využití v průmyslovém měřítku. [18] 

2.2.1 Získávání fosforu a dusíku z černé vody 

Se zvětšující se světovou populací roste i množství produkované odpadní vody. V současné 
době jsou v centralizovaných kanalizačních systémech moč a výkaly silně ředěny se zbývající 
odpadní vodou z domácností, dešťovou vodou atd., čímž znesnadňují zisk cenných sloučenin 
v nich obsažených [26]. Z tohoto důvodu je aktuální výzvou přehodnotit současný systém 
čištění odpadních vod. 

Z vyprodukované odpadní vody z domácností obsahuje moč 40% fosforu a 69% dusíku a 
stolice 28% fosforu a 13% dusíku [27]. V nových hygienických konceptech (viz Obr. 3) jsou 

černá voda3 a šedá voda4 odděleny již u zdroje a tím uchovávají organické a anorganické 
sloučeniny v menším objemu, čímž usnadňují jejich využití [28].  

Anaerobně ošetřená koncentrovaná černá voda tedy obsahuje hlavní část živin. Jednou z těchto 
živin je fosfor. Hlavním světovým zdrojem fosforu je fosfátová hornina, která při současné 
rychlosti spotřeby bude vytěžena v nadcházejícím století [29]. Pokud bychom byli schopni 

získat veškerý fosfor obsažený v moči a stolici, lidské fekálie by mohly zásobovat 22% světové 
poptávky po fosforu [30]. 

 

 

3 Voda odtékající z toalet, obsahuje moč a fekálie. 
4 Voda odtékající z umyvadel, sprch, van, praček a myček. 
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Obr.3 Schéma konceptu vyvinutého Nizozemským institutem pro Ekologii [26] 

 

Fosfor lze z koncentrované černé vody získat srážením minerálu - struvitu. Tento proces však 
vyžaduje vysokou hodnotu pH (>8) a přidání hořčíku do směsi [31]. Vzniklý minerál obsahuje 
i část dusíku. Množství dusíku vyprodukované touto technologií je však poměrně omezené, 
proto velmi slibnou alternativou k získání fosforu a dusíku současně je kultivace mikrořas [26]. 

Například kmen Chlorella sorokiniana byl schopen odstranit 100% fosforu a dusíku 
z koncentrované černé vody během čtyř, resp. dvanácti dní. Rychlost odstraňování fosforu a 
dusíku z koncentrované černé vody byla v tomto případě přibližně 17, resp. 122 mg·L-1·d-1. 

[26] 

2.3 Snížení emisí CO2 v ovzduší 

V důsledku lidské činnosti je v současnosti do atmosféry ročně emitováno přibližně 36 miliard 
tun CO2. CO2 je jedním ze skleníkových plynů, a proto je jeho prudký nárust za poslední století 
jednou z hlavních příčit globálního oteplování. Díky industrializaci jeho produkce neustále 
roste, jak je vidět z Obr. 4, za posledních 117 let narostla z přibližně 2 miliard na 36 miliard 

tun ročně. 
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Obr. 4 Celkové roční emise CO2 [32] 

 

Koncentrace CO2 v atmosféře neustále narůstá a pokud chceme hodnotu stabilizovat, nebo 

dokonce snížit, je potřeba výrazně snížit i emise CO2. I kdyby svět dosáhl stabilizace emisí, 
koncentrace v ovzduší by stále rostla – to je dáno tím, že doba potřebná k odstranění 
emitovaného CO2 prostřednictvím přirozených procesů v zemském uhlíkovém cyklu se 
pohybuje od několika let až do několik stovek až tisíců let [33].  

Ke snížení koncentrace CO2 v ovzduší bylo vyvinutu hned několik fyzikálně-chemických 
technologií, obecně však vyžadují značný úložný prostor, vysoké náklady na monitorování, 
provoz a údržbu a v průběhu času vyvolávají vážné obavy z možného úniku CO2 [34], [35]. 

Na druhé straně přístup biologické fixace CO2 pomocí fotosyntetických mikroorganismů byl 
v porovnání s fyzikálně-chemickým zhodnocen jako udržitelný díky relativně nízkým 
nákladům a šetrnosti k životnímu prostředí [36], [37]. Fotoautotrofní účinnost mikrořas je 
10-50 krát vyšší než u suchozemských rostlin a při optimálních podmínkách jsou mikrořasy za 

rok schopné spotřebovat až 230 g CO2 na litr kultivačního média [38], [39]. Díky své vysoké 
rychlosti růstu a velké spotřebě CO2 jsou mikrořasy považovány za nejslibnější sekvestrační 
médium a z tohoto důvodu jejich pěstování přilákalo velkou pozornost v oblasti snižování 
koncentrace atmosférického CO2 [40], [41]. 
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2.4 Shrnutí a diskuze 

Mikrořasy jsou slibnou surovinou pro potravinářský a chemický průmysl. Při výrobě biopaliv 

s sebou přináší několik výhod oproti tradičním plodinám. Různé druhy mikrořas mohou být 
přizpůsobeny k životu v různých podmínkách. Jejich kultivace nepotřebuje úrodnou půdu a 
také jsou velmi efektivní při využití živin. Některé druhy mohou být dokonce pěstovány 
v brakických nebo slaných vodách, takže nekonkurují v boji o ubývající sladkovodní zdroje. 

Použití odpadních vod jako zdroje živin je také atraktivní možností. 

Další výhodou je fakt, že mikrořasy mají mnohem vyšší tempo růstu a vyšší produktivitu. Jejich 
sklizeň může probíhat v týdenních intervalech. Mikrořasy mohou být geneticky modifikovány 

k dosažení lepších vlastností, které vedou ke zlepšení výnosů a ekonomické proveditelnosti 
procesu. Zdrojem uhlíku při fotosyntéze může být CO2 ze spalin, čímž může jejich produkce 
pomoct se snižováním koncentrace CO2 v atmosféře. 

Aby byla produkce biomasy z mikrořas ekonomicky konkurenceschopná a udržitelná, musí být 
výrazně sníženy provozní náklady (zejména náklady na míchání a chlazení) [42]. Dále je třeba 
zvolit takové podmínky kultivace, při kterých se dosáhne maximalizace růstu mikrořas. Pro 

dosažení těchto podmínek je klíčová volba systému kultivace, tj. nalezení vhodného typu 

bioreaktoru. Dalším faktorem je potom schopnost zajistit pro mikrořasy správné kultivační 
podmínky. 
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3 ROZDĚLENÍ A TYPY MIKROŘASOVÝCH 
BIOREAKTORŮ 

Mikrořasy mohou být pěstovány v různých systémech. Kultivační systémy tvoří dvě základní 
skupiny – otevřené a uzavřené. Následující kapitola představí výhody a nevýhody jednotlivých 
systémů a jejich vhodnost pro použití v průmyslovém měřítku. 

3.1 Otevřené kultivační systémy 

Pro pěstování mikrořas v komerčním měřítku se díky nízkým investičním a provozním 
nákladům nejvíce používají otevřené kultivační nádrže. Tyto nádrže jsou obvykle poměrně 
mělké, dosahují maximální hloubky 30 cm. Cirkulace vody s živinami a mikrořasami je 

zajišťována mechanickým mícháním. V minulosti bylo vyvinuto hned několik kultivačních 
systémů, v praxi se však osvědčil pouze traťový systém kultivace (viz Obr. 5). 

 

Obr.5 Letecký pohled na řasový výrobní závod Qualitas Health v Novém Mexiku v USA [43] 

 

Traťový systém 

Mělké uzavřené kanály, které umožňují cirkulaci vody – tak bychom mohli jednoduše popsat 
traťový systém kultivace mikrořas. Obvykle jsou tyto kanály vystavěny z betonu nebo zhuštěné 
zeminy. Dále mohou být potaženy plastovou fólií, která usnadňuje údržbu. Umožňuje totiž 

důkladné odstranění kontaminujících organismů. Tvar kanálů se může lišit, ale nejkompaktnější 
a nejčastěji používanou možností je dlouhá přímá trať se zaoblením 180° na obou 

koncích (viz Obr. 5).  
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Pro míchání a cirkulaci kultivačního média slouží lopatkové kolo, které je v chodu nepřetržitě. 
Důvodů k nepřetržitému chodu je hned několik, nejdůležitější z nich jsou: prevence 

sedimentace mikrořas a zároveň jejich přeprava směrem k hladině (což vede ke zlepšení 
fotosyntetické účinnosti), znemožnění vzniku teplotního gradientu mezi hladinou a dnem, 
dostatečná distribuce živin a oxidu uhličitého a nakonec odstranění přebytečného kyslíku 
produkovaného při fotosyntéze [44]. Síla potřebná pro míchání se dramaticky zvyšuje 
s rychlostí proudění [2]. 

Teplota v traťovém systému kolísá v závislosti na denní době a ročním období. Lze ji velmi 

špatně řídit, protože ji ovlivňuje sluneční záření. Odpařování vody zase teplotu mírně snižuje. 

Ztráta odpařené vody je v tomto systému významná a vede ke zvýšení koncentrace solí a dalších 
sloučenin, proto je třeba ji doplňovat. Alespoň částečnou možnost řízení teploty nabízí využití 
teplé odpadní vody nebo přebytečného odpadního tepla (za předpokladu, že jsou dispozici). 

Vzhledem k typické hloubce 30 cm dosahuje tento systém kultivace značných objemů. 

Koncentrace mikrořas je velmi nízká, řádově se pohybuje mezi 0,1 až 0,5 g biomasy na litr 
kultivačního média, což zvyšuje náklady na následné zpracování. Produktivita může být značně 
ovlivněna kontaminací nežádoucími mikroorganismy, které se živí pěstovanými mikrořasami, 
nebo konkurencí jiných druhů řas. 

3.2 Uzavřené systémy 

Existuje mnoho různých uzavřených systémů používaných pro produkci mikrořas. Uzavřené 
systémy zabraňují kontaktu kultivačního média s okolním prostředím, zamezují možnosti 
kontaminace. Obvykle se označují jako fotobioreaktory – často jsou umístěny uvnitř skleníků 
s umělým přisvěcováním, kde je možné lépe kontrolovat kultivační podmínky. Nevýhodou jsou 
však vyšší provozní a investiční náklady. 

Cílem uzavřených fotobioreaktorů by mělo být dosažení vysoké fotosyntetické účinnosti. 
Poměr osvětleného povrchu vůči objemu fotobioreaktoru by měl být co nejvyšší. Čím vyšší je 
tento poměr, tím vyšší koncentrace buněk mikrořas můžeme dosáhnout. 

Míchání zabraňuje sedimentaci buněk, vzniku gradientu pH a teploty, napomáhá distribuci 

živin a rozvodu oxidu uhličitého a odstraňuje přebytečný kyslík ze systému. Přesto je třeba 
zdůraznit, že nadměrné míchání může vést ke vzniku smykového napětí, které následně může 
způsobit poškozování buněk mikrořas nebo dokonce jejich zničení. 

Uzavřené systémy mají tendenci k přehřívání kultivačního média a hromadění kyslíku, na což 
je potřeba myslet při konstrukčním řešení fotobioreaktoru. V porovnání s otevřenými systémy 
jsou náchylnější na mechanické poruchy, proto je může neopatrné zacházení snadněji narušit.  

Nejpoužívanějším uzavřeným systémem jsou trubicové fotobioreaktory, následují deskové 
bioreaktory, ale existují i nové systémy jako plovoucí plastové tašky na hladině moře.  
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3.2.1 Trubicový fotobioreaktor 

Základem trubicových fotobioreaktorů jsou průhledné trubice malého průměru (maximálně 

10 cm) z plastu nebo skla, ve kterých jsou mikrořasy vystaveny slunečnímu záření nebo 
umělému osvětlení (viz Obr. 6). Délka dosažená spojením trubic je variabilní, závisí hlavně na 
účelu použití (laboratorní a výzkumné či komerční účely), může se tedy pohybovat od několika 
desítek centimetrů až po několik kilometrů. 

 

Obr. 6 Vertikální fotobioreaktory rakouské společnosti Ecoduna [45] 

Pozn. Tato továrna má k dispozici 32 fotobioreaktorů s potrubím o celkové délce 230 km [46]. 

 

Trubice jsou vzájemně propojeny a kultivační médium je neustále cirkulováno systémem. Díky 
nepřetržitému proudění kapaliny, které je obvykle uskutečňováno čerpadly, je zabráněno 
sedimentaci buněk mikrořas a dodávání živin nezbytných pro jejich růst. Dále proudění 
napomáhá přívodu oxidu uhličitého a odvádění přebytečného kyslíku. Rychlost proudění se 

většinou pohybuje od 0,2 do 0,5 m/s [2]. 

Z hlediska uspořádání můžeme trubicové fotobioreaktory rozdělit na vertikální (Obr. 6) a 

horizontální (Obr. 7). Druhé jmenované mohou být sestaveny v jedné nebo více řadách.  

 

Obr. 7 Schémata typů horizontálních fotobioreaktorů a) víceřadý b) jednořadý [47] 
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Aeračním systémem je do fotobioreaktoru přiváděn plyn obohacený o CO2. V případě 
vertikálního uspořádání trubic dochází k efektivnímu zásobování mikrořas oxidem uhličitým a 
odvádění kyslíku vznikajícího při fotosyntéze. Naopak tomu bylo u prvních typů horizontálních 

bioreaktorů, kdy nedostatečný přísun CO2 a odvod O2 snižoval efektivitu fotosyntézy, proto byl 

systém obohacen o nádrž pro výměnu plynů (viz Obr. 7). Tím se však mírně zvýšily investiční 
náklady [48]. 

Mezi nevýhody vertikálního uspořádání patří hlavně velká členitost potrubí (pro sestavení je 
zapotřebí mnoho potrubních kolen) a s tím spojená náročnější údržba. Na druhou stranu tento 

systém nabízí možnost provozu bez čerpadel (pro vyvolání proudění se využívá stoupajících 
plynů ve fotobioreaktoru), čímž se snižují provozní náklady [46]. 

Při porovnání jednořadého a víceřadého horizontálního uspořádání trubic nabízí první 
z jmenovaných větší plochu pro vstřebání slunečního záření. Tím lze dosáhnout vyšších 
světelných intenzit, což může být i nevýhoda, protože může docházet k poškození buněk příliš 
vysokou intenzitou záření [48]. Z tohoto důvodu je tento systém vhodnější pro prostředí 
s menším množstvím slunečního svitu. Naopak víceřadé uspořádání nabízí při dostatečné 
intenzitě světla vyšší produktivitu mikrořasové biomasy na jednotku plochy (dáno vyšším 
poměrem objemu na plochu). 

3.2.2 Deskový fotobioreaktor 

Vertikální deskový fotobioreaktor je standartní typ uzavřeného systému kultivace mikrořas 
skládající se z tenkých kultivačních nádob – jejich tloušťka se pohybuje mezi 10 mm až 10 cm, 

výška obvykle mezi 0,5 až 1 m. Délka jednoho panelu může být až několik metrů. Omezena je 

zde rychlost míchání, která je spojena s mírou vstřikování plynu obohaceného o CO2 po celé 
délce dna fotobioreaktoru. [2] 

Na Obr. 8 můžeme vidět schematické znázornění systému deskových fotobioreaktorů pro 
kultivaci mikrořas v komerčním měřítku. Vstřikovaný plyn může být částečně recyklován za 
účelem většího využití CO2 obsaženého ve směsi. 

 

Obr. 8 Zjednodušené schéma soustavy deskových fotobioreaktorů [2] 
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Přestože je rychlost míchání oproti trubicovému fotobioreaktoru nižší, vysoká aerace zajišťuje 
mikrořasám dostatečné množství živin a CO2 potřebných k fotosyntéze. V deskovém 
fotobioreaktoru lze dosáhnout vyšší fotosyntetické účinnosti než v trubicovém [48]. 

V porovnání s traťovým systémem kultivace je jeho produktivita biomasy dokonce šestkrát 
vyšší, tj. pro vyprodukování stejného množství suché biomasy mikrořas je v případě deskového 
bioreaktoru zapotřebí šestkrát menšího objemu [48]. Výhodou je tedy absence čerpadla, čímž 
klesá energetická náročnost kultivace. I přes nesporné výhody se v současné době tento typ 
fotobioreaktoru používá pro pěstování v komerčním měřítku jen velmi zřídka. 

3.2.3 Válcový fotobioreaktor  

Válcový fotobioreaktor je v podstatě trubicový vertikální fotobioreaktor. Rozdílem je, že často 

dosahuje většího průměru trubice (více než 10 cm) a většinou se používá jako mezikrok 

výzkumu a komerční produkce. Například po genetické úpravě daného druhu je nejprve 

mikrořasa pěstována na Petriho misce, poté v maloobjemovém válcovém fotobioreaktoru a až 
v poslední fázi vývoje je přesunuta do velkoobjemových komerčních fotobioreaktorů.  

Konstrukce válcového bioreaktoru je poměrně jednoduchá, kompaktní a levná. Pro míchání 
není potřeba čerpadlo, vystačí aerace plynem obohaceným o CO2. Provozní náklady tedy nejsou 

vysoké. Jako zdroj světla většinou slouží umělé osvětlení. 

Pro snížení smykového napětí uvnitř kultivačního média je možné instalovat různé pomocné 
vestavby (viz Obr. 9). Produktivita je u všech čtyř variant přibližně stejná. Bylo však zjištěno, 
že díky nižšímu smykovému napětí a dobře usměrněnému proudu kapaliny nabízí při stejných 
podmínkách možnost d) nejvyšší produkci řasové biomasy [48]. 

  

Obr. 9 Varianty vestaveb jednotlivých typů válcových fotobioreaktorů a) klasická konstrukce 
bez vestavby b) půlená konstrukce c) konstrukce s vnitřní smyčkou d) konstrukce s vnitřní 

smyčkou a separátorem plynu  [48] 
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3.3 Srovnání otevřených a uzavřených systémů 

Mikrořasy lze tedy pěstovat buď v otevřených nebo v uzavřených systémech. Pro kultivaci 
v komerčním měřítku jsou v současnosti nejvíce používány otevřené systémy, resp. traťové 
systémy. Mezi uzavřenými dominuje trubicový fotobioreaktor. Nicméně z hlediska 

produktivity jsou na tom otevřené systémy hůře než uzavřené. Jejich dalším mínusem je snadná 
kontaminace. Srovnání vlastností dvou nejběžněji používaných bioreaktorů můžeme vidět 
v Tab. 2. 

Provozní parametr 
Traťový systém 

kultivace 

Trubicový 

fotobioreaktor 

Produkce biomasy jednoho 

bioreaktoru 
Velmi velká Poměrně nízká 

Produkce biomasy na jednotku plochy Střední Velmi velká 

Průměrná produkce biomasy 0,5 g/L 5 g/L 

Energetická spotřeba Nízká Velmi vysoká 

Investiční náklady Nízké Vysoké 

Přívod plynu obohaceného o CO2 

Není možný, obrovská 
ztráta CO2 

Je možný, mírná ztráta 
CO2 

Doba osvětlení (cyklus světlo/tma) Dáno slunečním svitem Flexibilní (16:8, 24:0) 

Riziko kontaminace Velmi vysoké Nízké 

Energetická náročnost sklizně Velmi vysoká Nízká 

Ztráta vody vypařováním Velmi vysoká Nízká 

Tab. 2 Srovnání charakteristických parametrů trubicového fotobioreaktoru a traťového 
systému kultivace mikrořas [48] 
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Mezi výhody uzavřených systémů patří hlavně vyšší produktivita biomasy díky lepší kontrole 
kultivačních podmínek. V těchto fotobioreaktorech nedochází k významnému vypařování vody 
do okolního prostředí a také ke ztrátě CO2. Uzavřené bioreaktory prodlužují dobu kontaktu 

mezi plynnou a kapalnou fází, čímž se zvyšuje přenos CO2 a množství vstřebaného plynu 
mikrořasami. V neposlední řadě mohou dosahovat vyšší koncentrace mikrořasových buněk než 
otevřené bioreaktory, což ulehčuje následnou sklizeň. 

3.4 Shrnutí a diskuze 

Pro výzkum a pěstování nových druhů mikrořas je důležitá flexibilita řízeného bioreaktoru. 

Přizpůsobení kultivačních podmínek danému druhu (tj. možnost nastavení doby osvětlení, 
určité teploty, množství přiváděného CO2, atd.) je klíčová vlastnost, kterou by měl 
konkurenceschopný systém splňovat. Po srovnání otevřených a uzavřených systémů v kapitole 

3.3 můžeme tvrdit, že z tohoto pohledu vychází lépe systémy uzavřené. 

Jejich pořizovací cena je vyšší než v případě otevřených systémů. Tento fakt však vyvažuje 
mnoho kladných vlastností (nízké riziko kontaminace, velmi velká produkce biomasy na 
jednotku plochy, zanedbatelná ztráta vody vypařováním, atd.). V případě automatického řízení 
s ohledem na maximalizaci produktivity bude tedy vhodnější uvažovat uzavřený systém. 
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4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST MIKROŘAS 

Růst mikrořas závisí na mnoha faktorech, nejvíce však na synergickém účinku5 CO2, světla a 
živin. Tyto tři faktory jsou silně provázány, proto je důležitá koordinovaná regulace jejich 
dodávek. Také je třeba zdůraznit, že buňky mikrořas mají v závislosti na fázi růstu různé 
potřeby. 

Dále záleží, za jakým účelem mikrořasy pěstujeme, tj. kvůli těžbě biomasy, s cílem spotřeby 
CO2, nebo za účelem akumulace lipidů pro výrobu biopaliv. Podle účelu volíme i strategii 

kultivace. 

Pokud je například cílem akumulace lipidů, tak na začátku růstové fáze dodáváme dostatečné 
množství živin, čímž je buňkám umožněna syntetizace dostatečného množství pigmentu pro 
absorpci světelného záření. Poté zvýšením intenzity světla a koncentrace CO2 umožníme 
buňkám růst, čímž se začne zvyšovat jejich koncentrace. Mezitím však snížením živin 

způsobíme „hladovění“ buněk a tím stimulujeme akumulaci lipidů. Současně tak dochází 
k nárůstu biomasy a akumulaci lipidů. Celý proces je znázorněn na Obr. 10. [49] 

 

Obr. 10 Změny synergie intenzity světla, CO2 a živin za účelem syntézy lipidů [49] 

 

5  Synergie označuje situaci, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než součet účinků 
jednotlivých složek. Někdy se symbolicky vyjadřuje jako „1+1>2“. 
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4.1 Světlo 

Světlo je jednou z hlavních hnacích sil fotosyntézy a jeho absorpce je tedy klíčovým faktorem 
ovlivňující rychlost celého procesu [50]. Fotosyntéza se v buňkách mikrořas uskutečňuje 
v thylakoidech – membránových strukturách nacházejících se uvnitř chloroplastu [51]. Aby 

došlo k fotosyntéze, světlo musí být zachyceno pigmenty obsaženými v těchto strukturách. 
Různé pigmenty absorbují různé vlnové délky světla a každý z nich vykazuje svou specifickou 

barvu (viz Tab. 3). Primárním pigmentem většiny druhů mikrořas je chlorofyl – zelený 
pigment. 

 

Pigment Barva Absorbovatelné vlnové délky 
[nm] 

Chlorofyly Zelená 450-475, 630-675 

Karotenoidy Žlutá, oranžová 400-550 

Fykobiliny Modrá, červená 500-650 

Tab. 3 Charakteristika pigmentů v mikrořasách [52] 

4.1.1 Intenzita světelného záření 

Intenzita světla ovlivňuje buněčný růst a produkci metabolitů (produktů látkové přeměny). 
Optimální intenzita světla se u různých druhů mikrořas výrazně liší, kromě toho je pro různé 
účely také odlišná [53]. Například při vyšší intenzitě světelného záření buňky mikrořas 
přeměňují nadměrnou světelnou energii na chemickou energii ve formě lipidů, aby se zabránilo 
fotooxidačnímu stresu (poškození světelným zářením) [54]. 

Přestože je pro růst řas světlo důležité, příliš nízké nebo příliš vysoké intenzity světelného 
záření omezují proces fotosyntézy. Jak světlo proniká do fotobioreaktoru, intenzita záření je 
distribuována heterogenně, což způsobuje především útlum světla [55]. Útlum světla je 
ovlivňován mnoha faktory, jako je koncentrace mikrořas, velikost buněk, množství pigmentu 
obsaženého v buňkách atd. [53]. 
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Fotobioreaktor lze tedy teoreticky rozdělit do tří zón podle intenzity světelného záření (viz 
Obr. 11). V oblasti I je intenzita záření vyšší než fotosyntetický požadavek buněk, což vede 
k poškození a následné fotoinhibici6, v některých případech až ke zničení buňek. Oblast II se 

vyznačuje rovnováhou mezi intenzitou záření a absorpcí buněk. Buňky v této oblasti dosahují 
maximální rychlosti růstu. V oblasti III je rychlost růstu limitována nedostatečnou intenzitou 
světelného záření. [53] 

 

Obr. 11 Průběh intenzity světla v závislosti na dráze [53] 

 

Dalším faktorem, který by měl být při kultivaci tedy zohledněn, je koordinovaná regulace 
dodávek světla. Důvodem je jak proměnná intenzita osvětlení z důvodu množení 
mikrořasových buněk a s tím spojené zvýšení útlumu světla, tak změny zapříčiněné strategií 
kultivace (viz Obr. 10). Volba intenzity světla by proto měla zahrnovat analýzu růstu a 
akumulace požadovaných metabolitů, aby bylo dosaženo maximální produktivity [53]. 

4.1.2 Vlnová délka 

Z tabulky Tab. 4 je zřejmé, že absorbovatelné vlnové délky každého pigmentu jsou odlišné. 
Výsledkem je, že pro efektivní fotosyntézu jsou účinné pouze určité vlnové délky světla [56].  

Kromě toho různé druhy mikrořas reagují odlišně na světelné vlnové délky kvůli různému 
obsahu pigmentů v sobě obsažených (viz Tab. 4) [53]. 

 

6 Slovo fotoinhibice vyjadřuje snížení rychlosti fotosyntézy z důvodu nadměrné intenzity světelného záření. 
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Druh Rychlost růstu buněk v závislosti na 
vlnové délce (barvě světla) 

Ref. 

Chlorella vulgaris Červená> bílá> žlutá> modrá [57] 

Botryococcus braunii Červená> modrá> zelená [58] 

Chlorella sp. („Třeboňská chlorella“) Červená> bílá> žlutá> modrá [59] 

Nannochloropsis sp. Modrá> bílá> zelená> červená [60] 

Tab. 4 Účinky vlnové délky světla na růst různých druhů mikrořas [53] 

 

Červené světlo s vlnovou délkou 600-700 nm je optimální pro růst většiny mikrořas. To je dáno 
tím, že nejhojnějšími pigmenty ve většině druhů mikrořas jsou chlorofyly, které mohou 
absorbovat červené světlo účinněji než ostatní vlnové délky. [53] 

Světlo s kratší vlnovou délkou, například modré světlo (450-500 nm), díky své vysoké energii 
proniká do větší hloubky, avšak na počátku své dráhy (na povrchu fotobioreaktoru) způsobuje 
fotoinhibici [60]. Naopak je tomu u červeného světla – nízká energie potlačuje schopnost 
pronikat většími vodními sloupci, ale za předpokladu malé hloubky dochází k optimálnímu 
využití světla mikrořasami [61]. 

Vlnová délka světla také ovlivňuje metabolismus a pigmentové složení buněk [61]. Proto 

vhodná kombinace světelného záření různých vlnových délek (hlavně kombinace červeného a 
modrého světla) hraje důležitou roli při kultivaci. 

4.2 Oxid uhličitý - CO2 

Při fotosyntéze mikrořas ve fotobioreaktoru je hlavním zdrojem uhlíku plyn obohacený o CO2, 

který se ve formě bublin probublává vodním sloupcem přes provzdušňovací element. Jeden 

gram sušené biomasy mikrořas vyžaduje přibližně 1,65-1,83 g CO2 [62]. 

Molekuly CO2 uvnitř bublin však nemohou být přímo využity mikrořasami - nejprve musí 
překonat rozhraní mezi plynem a kapalinou a až následně mohou být rozpuštěny v kultivačním 
médiu. Rozpuštěný CO2 je okamžitě zachycen buňkami mikrořas obklopujícími bublinu plynu 

(viz Obr.12) a využit při fotosyntéze k vytvoření komplexních organických sloučenin. [63] 

Z hlediska mechanismu přenosu CO2 do kultivačního média můžeme tedy proces rozdělit do 
dvou fází: 1. přechod rozhraní mezi plynem a kapalinou a 2. fixaci CO2 mikrořasami. 
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4.2.1 Přechod rozhraní plyn-kapalina 

Jak již bylo zmíněno, dopravu obohaceného plynu do fotobioreaktoru zajišťuje proces aerace. 

Tenká plynová a kapalná vrstva na obou stranách fázového rozhraní kladou odpor vůči 
přechodu CO2 z plynné do kapalné fáze, proto se proces aerace stává klíčovým omezujícím 
faktorem zvýšení rychlosti přenosu CO2 z bublin plynu do kultivačního média [64]. Odpor 

přenosu CO2 z plynné fáze do kapalné fáze je přibližně 104 krát větší než přechod v plynné fázi 
(z jednoho plynu do druhého) [65]. 

Během posledního desetiletí bylo věnováno značné úsilí ověřování vlastností přechodu rozhraní 
mezi plynem a kapalinou a také přenosu hmoty v různých typech bioreaktorů – jak 

experimentálně, tak pomocí numerických simulací. Vzhledem ke složitosti proto hraje 
důležitou roli simulace proudění tekutin pomocí CFD [66]. 

 

Obr. 12 Schéma přenosu látek ve fotobioreaktoru [49] 

4.2.2 Fixace CO2 

Fixace CO2 znamená absorpci CO2 mikrořasami pro jejich růst. V kapalné fázi se CO2 vyskytuje 

v různých formách v závislosti na pH jako CO2, H2CO3, HCO3
- a CO3

2-. Rozpuštěné molekuly 
CO2 jsou rychle zachyceny buňkami a poté transportovány do chloroplastů jako suroviny pro 
Calvinův cyklus7. Obecně platí, že koncentrace CO2 v buňkách je nižší než v kultivačním 
médiu. Gradient koncentrací je hlavní poháněcí silou pro přechod z kapalné fáze do buněk 
mikrořas. [49] 

 

7 Calvinův cyklus je biochemický proces fixace a redukce CO2 probíhajícího v temnostní fázi fotosyntézy. 
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4.2.3 Vliv velikosti bublin 

Počáteční velikost bublin má významný vliv na rozpouštění CO2 (viz Obr. 13). Menší počáteční 
velikost vede k nižší rychlosti rozpouštění kvůli menšímu množství CO2 a menší difúzní oblasti. 
Mezi výhody menšího průměru patří vyšší účinnost fixace CO2. Výroba mikro nebo nano 
bublin je však rozhodně proces s vysokou spotřebou energie, ve kterém jsou vždy zapotřebí 
vysokotlaká zařízení. Kromě toho vysoké smykové napětí vyvolané praskáním takto malých 
bublin poškozuje buňky mikrořas. Na základě těchto poznatků bylo tedy vyhodnoceno, že 
optimální velikost bublin se pohybuje v řádech stovek mikrometrů do maximální velikosti 5 
mm. [49] 

 

Obr. 13 Časový vývoj koncentrace biomasy (g/L) Chlorella vulgaris ve válcovém 
fotobioreaktoru v závislosti na velikosti bublin a koncentraci CO2 v bublinách [67] 

Pozn. Velikost malých bublin byla v tomto experimentu přibližně 0,6 mm, velikost velkých 
bublin asi 1,2 mm [67]. 

 



 

34 

Dynamickém chování bublin je určeno velikostí pórů a jejich rozestupem na provzdušňovacím 
elementu. Obecně lze říci, že plynový provzdušňovač s velikostí pórů v řádech stovek 

mikrometrů a rozestupem pětinásobku velikosti pórů může vytvořit malé bubliny (<5 mm) a 

významně se také vyhnout koalescenci8 bublin, čímž dosáhne optimálního přenosu CO2 z plynu 

do kultivačního média [49]. 

Bylo vyvinuto mnoho typů provzdušňovacích elementů s cílem zvýšení přenosu CO2. Mezi 

nejvíce používané patří komerčně vyráběný vícevrstvý gumový trubkový provzdušňovač, který 
při použití vhodného průměru a rozteče otvorů vytváří optimálně malé bubliny [68]. V důsledku 
poklesu tlaku v podélném směru plynového potrubí jsou však velikost a počet bublin 
vycházející z každého otvoru odlišné, což má za následek nerovnoměrný výstup plynu. 

4.3 Živiny 

Kromě světla a CO2 patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující růst mikrořas živiny (viz 

Obr.14). Dusík a fosfor jsou považovány za dvě základní anorganické živiny [69]. Mezi zdroje 

dusíku, které se běžně používají pro kultivaci, patří dusičnany, dusitany a amoniak, přičemž 
dusičnany se využívají nejčastěji. Zdrojem fosforu jsou většinou difosfáty a 

hydrogenfosforečnany [70]. 

Fosfor má významný vliv na metabolismus mikrořas. Buňky mikrořas ho využívají hlavně při 
tvorbě adenosintrifosfátu (ATP), guanosintrifosfátu (GTP), nukleových kyselin, fosfolipidů 
atd. Uvnitř buňky se vyskytuje hlavně v protoplazmě a jádře, kde se přímo podílí na všech 
aspektech fotosyntézy, včetně absorpce světelné energie a Calvinově cyklu. [49]  

Dusík se nejvíce podílí na syntéze aminokyselin, purinů atd. a tvorbě chlorofylu. Je tedy velmi 
důležitý z hlediska fotosyntézy, protože pokud je jeho koncentrace příliš nízká, sníží se celkové 

množství chlorofylu v buňkách, takže mikrořasy nebudou schopny vstřebat takové množství 
světelné energie, což negativně ovlivní rychlost jejich růstu. V opačném případě. tj. při 
nadbytku dusíku, bude růst také inhibován. [71] 

Je tedy zřejmé, že optimální přísun fosforu a dusíku do fotobioreaktoru je klíčovým faktorem 
při kultivaci mikrořas. Jak již bylo zmíněno v úvodu čtvrté kapitoly, záleží také na tom, jaký je 

účel kultivace. Podle něho se přizpůsobuje i strategie přísunu živin. 

 

8 Koalescence je proces spojování dvou nebo více bublin v jednu o větším objemu a menším povrchu, tedy menší 
povrchové energii. 
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Obr. 14 Schéma fotosyntetizující buňky mikrořasy [49] 

4.4 Další faktory 

Následující faktory se oproti dříve zmíněným během kultivace nemění. Cílem tedy je udržovat 
jejich stabilní hodnotu a tím zajistit optimální podmínky pro růst mikrořas. 

4.4.1 Teplota 

Teplota má pozoruhodné účinky na všechny biologické procesy, proto rychlost fixace CO2 ve 

fotobioreaktoru není výjimkou. S rostoucí teplotou se zvyšuje aktivita buněk mikrořas, čímž 

roste i rychlost fixace CO2. Nemůžeme však neomezeně zvyšovat teplotu, mohlo by totiž dojít 
k přehřátí, což naopak inhibuje jejich růst. 
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4.4.2 pH 

Mezi další sledované parametry při kultivaci mikrořas patří hodnota pH. Ta v průběhu kultivace 
kolísá v závislosti na fotosyntetické aktivitě a množství rozpouštěného CO2 [72]. Se zvýšením 
koncentrace CO2 v kultivačním médiu hodnota pH klesá, proto je potřeba regulovat přívod CO2 

a rychlost aerace. Z toho vyplývá, že je třeba udržovat určitou rovnováhu mezi těmito parametry 
a nalézt mezi nimi optimální poměr. Optimální hodnota pH pro kultivaci mikrořas se většinou 

pohybuje v rozmezí 7-9. U kmene druhu Chlorella vulgaris byla například tato hodnota 

stanovena na 8 (viz Obr. 15) [67]. 

  

Obr. 15 Závislost produkce suché biomasy mikrořas Chlorella vulgaris (dry weight - DW) na 

teplotě a pH [67] 
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4.4.3 Kyslík – O2 

Kyslík vzniká jako odpadní produkt fotosyntézy (viz Obr. 14). Při jeho hromadění ve 
fotobioreaktoru může dojít k inhibici růstu mikrořas, proto je třeba zajistit jeho dostatečný 
odvod mícháním kultivačního média. 

4.5 Shrnutí a diskuze 

Fotosyntéza je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření 
na energii chemických vazeb. V jednotlivých fázích fotosyntézy dochází k rozkladu vody, 

oxidu uhličitého a vzniku kyslíku. Při procesu je také potřebná přítomnost živin (hlavně dusíku 
a fosforu) ve formě různých sloučenin (viz Obr. 14). V případě kultivace mikrořas v uměle 
vytvořeném prostředí (bioreaktoru) je potřeba zajistit vhodné podmínky pro tento proces. 

S ohledem na maximalizaci produktivity musíme sledovat a řídit jednotlivé faktory ovlivňující 
růst mikrořas. 

Přívod světelné energie je u fotobioreaktorů zajištěn umělým osvětlením. Kvůli nízké spotřebě 
se obvykle volí LED osvětlení. Každému druhu mikrořas vyhovuje jiná vlnová délka (viz 
Tab.4) a intenzita světelného záření. V závislosti na strategii se navíc může intenzita světla 
v průběhu kultivace měnit (viz úvod kapitoly 4). Proto by měl systém řídící osvětlení 
umožňovat regulaci daných veličin. 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím růst mikrořas je oxid uhličitý. Přiváděný plyn, který 
je následně probubláván vodním sloupcem, obsahuje zvýšené procento oxidu uhličitého za 

účelem vyšší produktivity (viz Obr. 13). Proto je potřeba sledovat a řídit koncentraci CO2 

v plynu a průtok dané směsi. 

Při návrhu systému bioreaktoru by se mělo myslet i na další faktory ovlivňující růst mikrořas 

jako teplota, pH kultivačního média a přebytek kyslíku vznikajícího při fotosyntéze. Z tohoto 

důvodu by měl systém obsahovat senzory sledující dané faktory a na jejich základě řídit celý 
proces tak, aby vyhovoval danému druhu mikrořasy. 
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5 ŘÍZENÍ VYBRANÉHO BIOREAKTORU 

Z kapitol 3 a 4 jsme se dozvěděli, jaké typy bioreaktorů se v současnosti používají ke kultivaci 
mikrořas a které faktory ovlivňují jejich růst. V následující 5. kapitole bude představen 
konkrétní příklad konstrukce bioreaktoru a potřebného vybavení pro řízení tohoto procesu. 

Cílem návrhu je laboratorní bioreaktor, který by mohl být využit pro testování širokého spektra 
mikrořas za různých kultivačních podmínek. Motivace pro stavbu takového bioreaktoru plyne 
z potřeby poloprovozního testování bioreaktorů, které by ukázalo reálnou produkci konkrétních 
kmenů. Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně se ke stavbě prototypu takového 
poloprovozního bioreaktoru zavázal v rámci projektu OP VVV DMS SPETEP „Strategické 
partnerství pro environmentální technologie a produkci energie“ podpořeného ze zdrojů 
MŠMT. Prototyp by měl sloužit k předaplikačnímu výzkumu bioreaktorů, a proto je potřeba 
kombinovat hlubší monitoring procesu (výzkumné účely) s určitou mírou provozní odolnosti a 

automatizace (provozní účely). 

5.1 Předpoklady 

Na Obr. 16 můžeme vidět schematické znázornění (zjednodušený P&ID diagram) obecného 

fotobioreaktoru vhodného pro kultivaci různých druhů mikrořas. Tento diagram lze použít pro 
systémy bez čerpadla, kde míchání zajišťuje proud přiváděného plynu, tj. pro válcový nebo 
deskový fotobioreaktor. 

Z důvodů uvedených výše uvažujeme systém použitý v laboratorním prostředí, kde může být 
testována aplikace jednotlivých komponentů a jejich funkčnost - při jejich nevhodnosti, 

nefunkčnosti dochází k relativně malým finančním škodám, naopak by tomu bylo v případě 
komerční kultivace. Po ověření bezproblémového chodu daného systému můžeme následně 

posuzovat možnosti jeho aplikace ve větším měřítku. 

Dalším předpokladem, který vyplývá z použití v laboratorním prostředí, je absence chladícího 
zařízení – počítáme totiž s konstantní teplotou okolí cca 20°C. Tato teplota je o něco nižší než 
teplota optimální pro kultivaci většiny druhů mikrořas. Ta se obvykle pohybuje mezí 20 a 30 

°C. Z toho vyplývá, že není třeba kultivační médium ochlazovat, ale pouze ohřívat pomocí 
topného tělesa. 

Ve vybraném fotobioreaktoru dále není automatizován proces doplňování živin. Ten musí být 
kvůli jeho komplexnosti (narušení vnitřní rovnováhy, vystavování buněk mikrořas stresovým 
podmínkám, narušení pH, atd.) řešen individuálně – ručním dávkováním odbornou obsluhou. 
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5.2 Popis P&ID diagramu 

Proces začíná mísením vzduchu a oxidu uhličitého. Vzduch je přiváděn z okolí vzduchovým 
kompresorem, následně prochází přes filtr, kde je plyn mechanicky zbaven nečistot, až do 

směšovacího zařízení. Oxid uhličitý je na rozdíl od vzduchu přiváděn z plynové láhve, poté 
prochází přes kulový kohout (ten se používá při výměně láhve) do regulátoru tlaku (snížení 
tlaku je vyžadováno z důvodu správné funkce směšovacího zařízení) a nakonec putuje do 

směšovacího zařízení. Ve směšovacím zařízení se plyny smísí v poměru optimálním 

(zvoleném) pro daný druh mikrořasy. 

Poté směs vzduchu a oxidu uhličitého pokračuje do zvlhčovací nádrže, kde je probublávána 

vodním sloupcem s cílem zvýšení její vlhkosti. Kdyby se plyn nezvlhčil před vstupem do 
fotobioreaktoru, odebíral by z něho vodu, což by mohlo vyvolat komplikace jako změny 

koncentrace živin, častější potřebu doplňování vody do bioreaktoru a s tím spojenu změnu pH. 

Po průchodu zvlhčovací nádrží putuje plyn do fotobioreaktoru, kde dochází k fotosyntéze 
mikrořas, což vede ke vzniku kyslíku a spotřebě části oxidu uhličitého. Vzniklá směs kyslíku, 
oxidu uhličitého a vzduchu je odváděna z fotobioreaktoru a vypouštěna do místnosti. Vzniklý 
plyn nelze cirkulovat kvůli zvýšenému obsahu kyslíku (ten může zpomalovat růst mikrořas). 

Proto je třeba fotobioreaktor navrhnout tak, aby byla doba průchodu směsi vzduchu a CO2 

bioreaktorem dostatečně dlouhá, takže dojde ke spotřebování co největší části oxidu uhličitého. 
To vede ke zvýšení využitého množství plynu a snížení bezpečnostních rizik (při 
nedostatečném odvětrávání by mohlo dojít k nebezpečným koncentracím CO2 v místnosti). 

 

Obr. 16 Zjednodušený P&ID diagram vybraného fotobioreaktoru 
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Tab. 5 Legenda P&ID diagramu vybraného fotobioreaktoru 

5.3 Přehled veličin důležitých pro řízení 

Ve fotobioreaktoru sledujeme hned několik veličin. Na jejich základě určujeme, v jakém stavu 
se proces kultivace nachází, popřípadě některé z nich regulujeme tak, aby bylo dosaženo 
optimálních podmínek vedoucích k maximalizaci růstu mikrořas. Z tohoto pohledu můžeme 
veličiny rozdělit na sledované a řízené. 

V případě, že budeme vycházet z P&ID diagramu (Obr. 16), tak mezi sledované veličiny 
zařadíme koncentraci O2, koncentraci mikrořasové biomasy a tlak v systému (viz Tab. 6). Tyto 

veličiny slouží pouze pro kontrolu procesu, v případě tlaku v systému pro dodržení 
bezpečnostních limitů. 

Tab. 6 Sledované veličiny 

Pozn. V Tab. 6 jsou vyjmenovány konkrétní typy senzorů, ty budou podrobněji představeny 
v následující 6.kapitole. 

Legenda 

1 Senzor průtoku 5 Senzor pH 

2 Senzor koncentrace CO2 ve směsi 6 Senzor koncentrace O2 

3 
Senzor tlaku v systému (kontrola 

bezpečnosti) 
7 Senzor zákalu 

4 Senzor teploty kultivačního média 8 Snímač intenzity osvětlení 

Sledovaná veličina Typ senzoru Důvod sledování dané veličiny 

Koncentrace O2 
Clarkova elektroda nebo 

optický snímač kyslíku 
Charakteristika buněčné aktivity 

Koncentrace biomasy Senzor zákalu 

Určení vhodné doby pro sklizeň 
mikrořasové biomasy 

Stanovení optimální intenzity 
osvětlení 

Tlak v systému Senzor tlaku Indikace v případě změn tlaku 
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Druhou skupinou veličin jsou tzv. řízené veličiny. Ty lze dále dělit podle toho, jak jsou řízeny 
– dvoustavově (viz Tab. 7) nebo spojitě (viz Tab. 8). Konkrétně mezi dvoustavově řízené 
veličiny patří teplota a doba osvětlení (cyklus světlo/tma) a mezi spojitě řízené veličiny můžeme 
zařadit pH kultivačního média, intenzitu osvětlení, průtok plynné směsi a koncentraci CO2.  

Řízená veličina Typ senzoru Způsob řízení 

Teplota Teploměr Termostat + topné těleso 

Doba osvětlení 

(cyklus světlo/tma) 
- Spínací hodiny 

Tab. 7 Dvoustavově řízené veličiny 

 

Řízená veličina Typ senzoru Způsob řízení 

Průtok směsi 
Tepelný průtokoměr 

(kontrolní) 
Nastavení směšovacího 

zařízení 

Koncentrace CO2 

Duální infračervený senzor 
nebo elektrochemický senzor 

(kontrolní) 

Nastavení směšovacího 
zařízení 

pH pH elektroda 
Množství přiváděného 

CO2 

Intenzita osvětlení 
Snímač intenzity osvětlení a 

senzor zákalu 
LED stmívač 

Tab. 8 Spojitě řízené veličiny 

Pozn. V Tab. 7 a 8 jsou vyjmenovány konkrétní typy senzorů, ty budou podrobněji 
představeny v kapitole 5.5. 

5.4 Řízení fotobioreaktoru 

Předchozí podkapitola směřovala k možnosti komplexního monitoringu a řízení procesu 

kultivace. Data přicházející ze senzorů jsou shromažďovány a na jejich základě se udržují 
optimální podmínky pro kultivaci mikrořas. 
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5.4.1 Dvoustavově řízené veličiny 

Jak již bylo zmíněno v Tab. 7, mezi dvoustavově řízené veličiny patří teplota a doba osvětlení. 
Teplota kultivačního média je ve vybraném fotobioreaktoru regulována pomocí topného tělesa 

a termostatu. 

Druhou z dvoustavově řízených veličin je nastavení doby osvětlení, konkrétně poměru cyklu 
světlo/tma. To je uskutečněno jednoduchým nastavením spínacích hodin (Obr. 17). 

 

Obr. 17 Spínací hodiny Eleman PALADIN [73] 

5.4.2 Spojitě řízené veličiny 

Z kapitoly 5.3 je jasné, že ke spojitě řízeným veličinám patří intenzita osvětlení, pH 

kultivačního média, koncentrace CO2 a průtok plynné směsi. Všechny veličiny mají společné 
to, že jsou řízeny automaticky, např. pomocí programovatelného logického zařízení (PLC). 

Průtok plynné směsi je uživatelem nastaven na požadovanou hodnotu prostřednictvím 
směšovacího zařízení. Vhodným automatizovaným zařízením pro tyto účely je např. Gas 
Mixing System GMS 150 od firmy Photon System Instruments (Obr. 18). Tento přístroj nabízí 
dva různé režimy nastavení – buď si zvolíme absolutní průtoky přiváděným plynů, nebo pro 
tento případ vhodnější možnost nastavení požadovaného relativního složení výstupní plynné 
směsi a jejího průtoku [74]. Tímto způsobem dosáhneme kýženého průtoku výstupní směsi. 
Během kultivace se zvolená hodnota průtoku ani parametry směsi obvykle nemění. 
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Obr. 18 Gas Mixing System GMS 150 [75] 

 

Spojité řízení pH se uskutečňuje změnou množství přiváděného oxidu uhličitého, resp. změnou 
koncentrace CO2 v přiváděné směsi. Na základě dat přicházejících ze senzoru měřícího pH 
kultivačního média se řídí množství přiváděného oxidu uhličitého (viz Obr. 19). To může 
vyvolat komplikace v případě nekompatibility řídícího systému směšovacího zařízení se 
vstupem senzorů, resp. integrací řídícího signálu do směšovacího zařízení. 

  

Obr. 19 Schéma regulace pH kultivačního média 

 

Další ze spojitě řízených veličin je koncentrace CO2 v přiváděné směsi. Stejně jako průtok je 
řízena prostřednictvím směšovacího zařízení (viz Obr. 18). Koncentrace CO2 velmi úzce 
souvisí s hodnotou pH kultivačního média. Z kapitoly 4.2.3 částečně vyplývá, že se snažíme 
dosáhnout určité optimální koncentrace CO2 z důvodu maximalizace růstu mikrořas, na druhou 
stranu musíme koncentraci regulovat tak, abychom udržovali pH ve zvoleném rozmezí. 
S roustoucí koncentrací CO2 v kultivačním médiu totiž klesá pH. Z tohoto důvodu je klíčové 
nalezení optimálního poměru mezi koncentrací CO2 ve směsi, pH kultivačního média a 
průtokem.  
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Intenzita osvětlení se mění v závislosti na datech přicházejících ze senzoru intenzity osvětlení. 
Obecně platí, že se zvyšující se koncentrací buněk mikrořas zvyšujeme i intenzitu osvětlení tak, 
aby do fotobioreaktoru bylo přivedeno dostatečné množství světelné energie. Množství světla 
však nesmí překročit maximální hodnotu intenzity osvětlení, aby nedocházelo k fotoinhibici 

(viz kapitola 4.1.1), proto je ve fotobioreaktoru nainstalován i senzor zákalu, který slouží jako 
pomocná regulovaná veličina. Pomocí této veličiny je regulátor schopen automaticky upravovat 
žádanou intenzitu osvětlení v souladu se stádiem kultivace. Hovoříme o tzv. vlečné regulaci 
nebo též obvodu s pomocnou regulovanou veličinou. Celé schéma můžeme vidět na Obr. 20. 

V konkrétních případech záleží také na strategii kultivace (viz úvod kapitoly 4). 

   

Obr. 20 Schéma regulace intenzity osvětlení 

5.5 Senzory potřebné pro monitorování bioreaktoru 

V bioreaktoru se obecně sledují tři typy parametrů – fyzikální (např. teplota), chemické (pH, 
koncentrace O2) a biologické (koncentrace biomasy). Zmíněné parametry se měří v kapalné 
fázi. Dále je možné měřit koncentraci oxidu uhličitého a průtok směsi v plynné fázi. 

Pro měření daného parametru je třeba nejprve zhodnotit, který typ senzoru se nejlépe hodí pro 
daný proces, a to na základě atributů kvality analýzy. Následující kapitola představuje nejčastěji 
používané alternativy senzorů pro měření daných veličin. Také je potřeba podotknout, že 
nepopisuje všechny senzory vyskytující se ve zjednodušeném P&ID diagramu vybraného 
fotobioreaktoru (viz Obr. 16). 

5.5.1 Atributy kvality analýzy 

Senzory připojené k bioreaktoru musí být sterilizovatelné. Obvykle to znamená, že musejí být 
odolné vůči páře nebo γ-záření. Dále je potřeba, aby byly teplotně a tlakově stabilní. Senzor by 
neměl být ovlivňován znečištěním nebo reagovat s médiem. Při analýze každého biologického 
procesu musí být splněny příslušné atributy kvality analýzy, tj. přesnost, selektivita a citlivost. 
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Přesnost se týká skutečné hodnoty analytu. To zahrnuje stupeň přesnosti mezi naměřenou a 
skutečnou hodnotou. Pokud je přesnost vysoká, rozdíl mezi skutečnou a naměřenou hodnotou 
je velmi malý. Selektivita popisuje schopnost měřit určitou proměnnou v prostředí jiných 
komponent nebo šumu pozadí. Senzory s vysokou selektivitou často měří pouze specifickou 
skupinu analytů, někdy dokonce pouze jednotlivý analyt. Citlivost vyjadřuje velikost změny 
měřeného signálu na jednotku např. změny koncentrace analytu. [76]  

Vedle atributů kvality analýzy jsou také důležité atributy kvality senzorů, jako je např. 
opakovatelnost (reprodukovatelnost), robustnost a stabilita. Opakovatelnost popisuje shodu 

mezi různými měřeními téže proměnné za stejných podmínek. Robustnost se týká schopnosti 
senzoru vysílat konzistentní signál nezávisle na měnících se podmínkách procesu a délce 

provozu. Stabilita označuje schopnost senzoru poskytovat reprodukovatelné výsledky po 
určitou dobu při zachování citlivosti a selektivity. [76] 

Další důležitou charakteristikou senzoru je doba odezvy. Doba odezvy by měla být malá 
vzhledem k dynamice procesu. V opačném případě není možné účinné a efektivní řízení 
procesu v bioreaktoru [77].  

Stručně řečeno ideální senzorický systém pro určitou procesní proměnnou by měl poskytovat 

vysokou selektivitu, citlivost, robustnost, opakovatelnost a stabilitu, přičemž musí mít 
přiměřeně nízkou dobu odezvy a zároveň dlouhou životnost.  

5.5.2 Monitorování plynné fáze 

V plynné fázi sledujeme koncentraci oxidu uhličitého v přiváděné směsi a také průtok směsi. 

 

Duální infračervený senzor CO2 

Duální infračervený senzor (NDIR – Nondispersive infrared sensor) pracuje na principu silné 
absorpce určité části infračerveného spektra molekulami plynu (oxidu uhličitého). Tento senzor 

obsahuje dvě komory, jedna je naplněna referenčním plynem a druhá sledovaným plynem (viz 

Obr. 21). Po jejich průchodu vstupuje světlo do duální komory detektoru, kde výplňový plyn 

absorbuje část energie světla, čímž zvyšuje svou teplotu a tím roste i jeho objem. Pokud jsou 

intenzity světla v detektoru různé (v důsledku toho, že sledovaný plyn absorbuje některé vlnové 
délky) vzniká gradient tlaků. Jakýkoli rozdíl expanze plynu v duální komoře způsobí, že se plyn 
pohybuje kolem čidla průtoku, čímž se generuje signál. [78] 

S rostoucí koncentrací oxidu uhličitého tedy roste i množství absorbovaného infračerveného 
světla určité vlnové délky a tím se také mění hodnoty zaznamenávané detektory. Tento senzor 
se vyznačuje vysokou selektivitou, stabilitou a dlouhou životností, nevýhodou je vyšší 
pořizovací cena [79]. Díky jeho měřícím vlastnostem se používá velmi často. 
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Obr. 21 Schéma duálního infračerveného senzoru [78] 

 

Elektrochemický senzor CO2 

Elektrochemické senzory se skládají z několika elektrod ponořených do roztoku elektrolytu. 
Pro zajištění funkčnosti senzoru musí elektrodami procházet tzv. polarizační napětí. Rozhraní 
mezi elektrolytem a plynem je odděleno polopropustnou porézní membránou. Oxid uhličitý 
difunduje přes tuto membránu a následně se zapojuje do elektrochemické reakce, čímž vznikají 
volné elektrony, které zvyšují proud procházející elektrodami. Velikost elektrického proudu je 
tak přímo úměrná obsahu oxidu uhličitého. [80] 

Jedná se o spolehlivé a levné senzory, jejichž nevýhodou je relativně dlouhá odezva (až několik 
minut) [79]. Dalším mínusem je nutnost časté kalibrace a poměrně krátká životnost, která je 
způsobena potřebou časté výměny elektrolytu a čištění chemicky opotřebované anody. 

Vzhledem k vlastnostem elektrochemických senzorů se ve stacionárních systémech většinou 
nepoužívají. 

 

Termický průtokoměr 

Termický průtokoměr se skládá ze dvou topných tělísek a dvou snímačů teploty. Měření teploty 
probíhá ve dvou bodech. V případě, kdy průtokoměrem neproudí plyn, je gradient teplot mezi 
dvěma body nulový. Změna nastává pří proudění plynu, kdy vzniká mezi body gradient teplot. 
Když se průtok zvýší, teplota v prvním měřeném bodě klesá (plyn odvádí teplo), zatímco ve 
druhém narůstá (plyn přivádí teplo z prvního topného tělíska). Celou situaci můžeme vidět na 
Obr. 22. Větší průtok vede k většímu gradientu teplot, takže teplotní rozdíl je úměrný 
hmotnostnímu průtoku. [81] 
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Obr. 22 Schéma termického průtokoměru [81] 

5.5.3 Monitorování kapalné fáze 

V kapalné fázi obvykle sledujeme pH kultivačního média. Dále je třeba monitorovat buněčnou 
aktivitu, tj. rychlost probíhající fotosyntézy. Rychlost fotosyntézy obecně můžeme stanovit 
podle spotřebovaného oxidu uhličitého nebo podle vyprodukovaného kyslíku. Bohužel oxid 
uhličitý se v kapalné fázi nachází v několika podobách (viz kapitola 4.2.2), což znemožňuje 
jeho monitorování. Z tohoto důvodu se obvykle sleduje kyslík, resp. jeho koncentrace. 

 

Potenciometrické měření pH 

Potenciometrické měření pH je založeno na měření rovnovážného stavu galvanického článku. 

Tento galvanický článek je tvořen dvěma elektrodami, které se umisťují společně do jedné, tzv. 
kombinované elektrody ponořené do měřeného roztoku (v případě bioreaktoru kultivačního 
média). Jedna z elektrod se nazývá měrná (indikační), druhá srovnávací (referentní). 
Kombinovanou elektrodu můžeme vidět na Obr. 23. 

Elektrodový potenciál měrné elektrody je závislý na měřené látce – aktivitě vodíkových iontů 
(H+), tedy na hodnotě pH. Měrná elektroda je obvykle vyrobena ze speciálního skla, má tvar 
baňky vyfouknuté na konci trubičky a je naplněna roztokem o známé konstatní hodnotě pH. 

Do roztoku měrné elektrody je umístěna srovnávací elektroda. Elektrodový potenciál 
srovnávací elektrody je konstatní a předem určen materiálem, ze kterého je vyroben (nejčastěji 
kalomelová nebo chloridostříbrná elektroda). 
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Po ponoření kombinované elektrody do měřeného roztoku vzniká mezi vnější a vnitřní stranou 
skleněné membrány potenciálový rozdíl, jehož velikost je úměrná rozdílu pH měřeného a 
vnitřního roztoku. Senzory pH fungující na tomto principu jsou snadno miniaturizovatelné, 
jejich nevýhodou je citlivost na světlo [82]. 

 

Obr. 23 Skleněná kombinovaná elektroda Ceragel CPS71 [83] 

 

Elektrochemický senzor O2 – Clarkova elektroda 

Elektrochemické senzory pro měření rozpuštěného kyslíku pracují na stejném principu jako ty 
v plynné fázi (viz kapitola 5.5.2), mají tedy i stejné vlastnosti. Pro měření v kapalné fázi se však 
tento senzor nazývá Clarkova elektroda. Dále je třeba zdůraznit, že voda dokáže pojmout pouze 
velmi malé množství kyslíku, proto je při měření Clarkovou elektrodou zapotřebí dostatečně 
silné proudění roztoku okolo měřící hlavice. Důvodem je fakt, že při měření jsou atomy kyslíku 

spotřebovávány pro elektrochemickou reakci, takže při nedostatečném míchání by mohlo dojít 
k nerelevantnímu výsledku měření. 
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Optický snímač kyslíku 

Optické snímače kyslíku pracují na principu měření intenzity záření na luminiscenční vrstvě 
měřící hlavice snímače vyvolané krátkým světelným impulsem o vysoké energii generovaným 
zdrojem světla ve snímači (viz Obr. 24). Tato optická metoda využívá schopnosti kyslíku 
„zhášet“ luminiscenci9, která vzniká na speciální luminiscenční vrstvě. Atomy kyslíku tedy 

pohlcují energii impulsu, která by jinak byla vyzářena ve formě fotonů atomy luminoforu10 a 

proto je koncentrace rozpuštěného kyslíku v měřeném roztoku nepřímo úměrná změřené 
intenzitě luminiscenčního záření. Emitované luminiscenční záření je pak odváděno k detektoru, 
kde je převáděno na napěťový signál. [84] 

Snímač pravidelně měří také intenzitu odraženého světla o nízké energii (ta nevyvolává 
luminiscenci) a tuto změřenou hodnotu používá při vlastní autokalibraci snímače. Na rozdíl od 
elektrochemických snímačů Clarkových elektrod tak optické snímače nevyžadují pravidelné 
kalibrace, není u nich potřeba měnit elektrolyt ani čistit chemicky opotřebovanou anodu a v 
neposlední řadě nevyžadují ani proudění roztoku okolo měřící hlavice, protože 
nespotřebovávají při měření žádné atomy kyslíku. 

 

Obr. 24 Optický snímač ESKO12 [84] 

 

Analýza koncentrace biomasy - senzor zákalu 

Měření optické hustoty (zákalu) je jednou z nejjednodušších a nejpoužívanějších technologií 
pro monitorování biomasy mikrořas v kultivačním médiu. Sondy pracují na principu prostupu, 

odrazu nebo rozptylu světla [85]. Pří nízkém až středním zákalu se používají sondy měřící 
prostup světla nebo 90° rozptyl (viz Obr. 25). Sondy měřící odraz se používají především při 
velké optické hustotě – vysoké koncentraci buněk mikrořas. 

 

9 Luminescence je samovolné záření pevných nebo kapalných látek. 
10 Luminofor je látka schopna pohlcovat energii a následně ji vyzařovat ve formě světla. 
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Obr. 25 Různé metody měření zákalu [80] 

 

Výběr zdroje světla a tím i vlnové délky závisí hlavně na velikosti pozorovaných organismů. U 

organismů menších než 3 μm se volí viditelné světlo, v případě větších organismů se volí 
infračervené světlo. Většina senzorů používá vlnové délky mezi 840 až 910 nm. Světelným 
zdrojem senzoru může být dioda nebo halogenové světlo, jako detektor, který měří intenzitu 
zeslabeného světla se používá fotodioda. [80] 

Měření je ovlivňováno vzduchovými bublinami a nebuněčnými částicemi, které mohou mít vliv 
na analýzu koncentrace biomasy [85]. Nanesení velmi jemné sítě na špičku senzoru, která je 
propustná pro buňky, nikoliv však pro bubliny, může tento negativní vliv minimalizovat. 

5.5.4 Shrnutí a diskuze 

Podkapitola 5.5 představuje senzory potřebné pro monitorování bioreaktoru. U některých 
sledovaných veličin (koncentrace CO2 v plynu a obsahu O2 v kultivačním médiu) je popsáno 
několik alternativních senzorů. V obou případech záleží pouze na uživateli, kterou variantu 
zvolí. V případě koncentrace CO2 v přiváděné směsi záleží, jestli si uživatel vystačí s levnější 
variantou (elektrochemickým senzorem CO2) s vyšší odezvou, nebo sáhne po dražším senzoru 

(duálním infračerveném senzoru). Podobně je tomu u senzorů měřících obsah O2 v kultivačním 
médiu. 

Systém fotobioreaktoru představený v kapitole 5 předpokládá dlouhodobé laboratorní testy. Je 

pravděpodobné, že na jejich základě bude probíhat vypracování několika diplomových či 
vědeckých prací. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější za cenu vyšších investičních nákladů 
zvolit dražší, ale v mnoha ohledech lepší varianty senzorů, tj. duální infračervený senzor pro 

měření koncentrace CO2 a optický snímač kyslíku. 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo popsat funkci řasových bioreaktorů, seznámit se s 
faktory ovlivňujícími růst mikrořas a dále představit způsob automatizovaného řízení vhodného 

pro poloprovozní kultivaci mikrořas v laboratorním prostředí. 

V první části bylo uvedeno, že mikrořasy nacházejí potenciální uplatnění v mnoha odvětvích. 

Aby však byla jejich produkce ekonomicky udržitelná, musí být výrazně sníženy provozní 
náklady. Následující kapitola nastínila současnou situaci v oblasti konstrukce bioreaktorů. 

Ukázala, že pro výzkum a pěstování nových druhů mikrořas je důležitá flexibilita řízeného 
systému. Přizpůsobení kultivačních podmínek danému druhu je klíčová vlastnost, kterou by 
měl každý konkurenceschopný bioreaktor splňovat. Dále bakalářská práce prezentovala faktory 

ovlivňujících růst mikrořas a dokázala, jak důležité jsou pro mikrořasy synergické účinky 
světla, oxidu uhličitého a živin. Poté byl na základě zjištěných poznatků sestaven P&ID 

diagram, který znázorňuje přehled potřebných přístrojů a senzorů pro konstrukci automaticky 

řízeného fotobioreaktoru. Z hlediska řízení je zřejmě největší výzvou regulace intenzity 
osvětlení, pro niž byl navržen regulační obvod s pomocnou regulovanou veličinou, kterou je 
zákal kultivační suspenze. Tato tzv. vlečná regulace umožňuje automatickou změnu žádané 
hodnoty intenzity osvětlení dle aktuální fáze kultivace. Poslední z podkapitol se věnovala 
funkci použitých senzorů a představila vlastnosti, které by měly senzory mít. Ukázala, že pro 
konstrukci laboratorního fotobioreaktoru je vhodnější za cenu vyšších investičních nákladů 
zvolit dražší, ale v mnoha ohledech lepší varianty senzorů. 

Tato bakalářská práce má sloužit jako komplexní shrnutí nejdůležitějších poznatků potřebných 
pro provoz mikrořasových bioreaktorů a jako podklad pro jejich konstrukci zejména co se jejich 

řízení týká. Dále má pomoct většímu rozšíření automaticky řízených bioreaktorů v praxi. 

Zvýšení jejich produktivity a snížení nároků na obsluhu jsou totiž klíčové prvky pro širší 
komerční uplatnění těchto technologií. 

Řízení řasových bioreaktorů je bezpochyby rozsáhlým multidisciplinárním tématem. Tato 

bakalářská práce poskytuje dobrý základ pro navazující výzkumnou činnost, která bude 
zahrnovat oblast algologie, tj. hledání nových a pro kultivaci v bioreaktorech vhodnějších druhů 

mikrořas nebo v oblasti procesního inženýrství a automatizace, kdy je možné nadále 
zefektivňovat proces kultivace. Je jasné, že další vývoj bioreaktorů bude závislý na schopnosti 
kooperace výzkumných týmů z různých vědních oblastí. 
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