
 

 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

 

 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ BIOREAKTORU PRO 
OPTIMÁLNÍ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

BIOREACTOR MONITORING AND CONTROL FOR OPTIMAL HEAT GAIN 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Jan Hujňák 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 

BRNO 2018 
 

  



Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

Bakalářská práce
bakalářský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Ústav elektroenergetiky
Student: Jan Hujňák ID: 174313
Ročník: 3 Akademický rok: 2017/18

NÁZEV TÉMATU:

Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální záskávání tepla

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Rešerše systémů pro biodegradační procesy a způsoby jejich monitorování, řízení a využívání tepla
2. Vlastnosti řídícího systému AMINI a jeho využití při měření a řízení reaktoru
3. Založení reaktoru a implementace měřicí techniky
4. Otestování funkčnosti systému
5. Vyhodnocení naměřených dat a návrh úprav řídícího algoritmu

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Literatura je stanovena dle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 5.2.2018 Termín odevzdání: 29.5.2018

Vedoucí práce:     doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
Konzultant:     

 doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:
Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným
způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského
zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku
č.40/2009 Sb.



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PRÁCE 

HUJŇÁK, J. Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální získávání tepla. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. 50 s. 

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Monitorování a řízení bioreaktoru pro 

optimální získávání tepla jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské 

práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny 

citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 

následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 

včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. 

díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.“ 

    

V Brně dne:  28.5.2018      ……………………………  



 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá získáváním tepelné energie při biodegradačních 

procesech, monitorováním a řízením těchto procesů. V teoretické části uvádí stručný 

přehled biodegradačních procesů, poté se zaměřuje pouze na procesy, při kterých dochází 

ke vzniku odpadního tepla. Zejména se zaměřuje na proces kompostování, jeho fáze, 

ideální skladbu kompostovaného materiálu, metody kompostování, řídící veličiny a 

zařízení pro jejich měření. Praktická část se zaměřuje na zdokonalení původního 

bioreaktoru a následnou realizaci nového bioreaktoru. Bioreaktor je poté monitorován za 

použití teplotních čidel, které pomocí měřených teplot popisují probíhající procesy uvnitř 

kompostu. Cílem bakalářské práce je propojení sestrojeného bioreaktoru s jurtou, 

realizace tepelného oběhu a řízení tohoto oběhu pomocí systému AMiNi tak, aby došlo k 

optimálnímu získávání tepla bez negativních vlivů na průběh biodegradačních procesů 

uvnitř bioreaktoru. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: bioreaktor, kompostování, řídící systém AMiNi2DS, odběr tepla 

  



 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with thermal energy generation in biodegradation processes, 

monitoring and control of these processes. In the theoretical part, it gives a brief overview 

of biodegradation processes, then focuses only on processes in which waste heat is 

produced. Mainly it focuses on the composting process, its stage, the ideal composition of 

the composting material, the composting methods, the control quantities and the metering 

devices. The practical part focuses on the improvement of the original bioreactor and the 

subsequent realization of the new bioreactor. The bioreactor is subsequently monitored 

using temperature sensors that describe the ongoing processes inside the compost using 

measured temperatures. The aim of the bachelor thesis is to connect the bioreactor with 

yurt, to realize thermal circulation and to control this circulation through the AMiNi 

system in order to achieve optimal heat recovery without negative effects on the course of 

biodegradation processes inside the bioreactor. 

 

 

KEY WORDS: bioreactor, composting, control system AMiNi2DS, heat gain
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Seznam použitých veličin a zkratek 
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PΔX průměrná hodnota ztrátového výkonu W 

QC celkové tepelné ztráty J 

o obvod m 

h výška m 
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1 ÚVOD 

V přírodě nalezneme spoustu druhů energie, ale elektrickou energii v přímo 

využitelné formě nikoliv. Proto je potřeba tuto energii získávat přeměnou jiných 

druhů energie. Zdroje energie se dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Největší podíl na 

získávání elektrické energie mají zdroje neobnovitelné, proces získávání energie z 

těchto zdrojů má však velmi negativní vliv na životní prostředí, to vede ke snaze 

většího využití zdrojů obnovitelných. Na následujícím obrázku můžeme vidět podíl 

paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto za rok 2016 pro Českou republiku. 

 

 
Obr. 1-1: Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto – 2016[1] 

 

 

Elektrická energie z obnovitelných zdrojů se dá rozdělit na energii vodní, větrnou, 

sluneční, geotermální a energii biomasy. Právě energií biomasy se budu dále zabývat v 

této bakalářské práci. 
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2 BIOMASA 

2.1 Úvod 

Biomasa patří mezi obnovitelné zdroje energie biologického původu. Jedná se o energii, 

která vzniká v rostlinách pomocí slunečního záření při fotosyntéze. Mezi biomasu patří 

veškerá organická hmota na naší planetě. Její neomezené množství je jedna z hlavních 

výhod biomasy. Mezi další výhody patří využití odpadních látek, vyrovnaná bilance 

oxidu uhličitého a možnost využití v domácnostech. 

 

2.2 Typy biomasy 

 

• Biomasa pěstovaná pro získávání energie – jejich znakem je snadný výsev a 

krátké vegetační období 

o rychle rostoucí dřeviny – olše, líska, topol 

o bylinné rostliny – konopí, šťovík 

o travní porosty 

o obiloviny 

o olejnaté rostliny 

o škrobo-cukernaté rostliny – cukrová řepa, brambory, cukrová třtina 

 

• Odpadní biomasa 

o z rostlinné výroby – zbytky ze zemědělské provýroby a údržby krajiny 

o z živočišné výroby – exkrementy hospodářských zvířat, zbytky krmiv 

o biologicky rozložitelný komunální odpad – papírové obaly, zbytky 

potravin 

o biologicky rozložitelný průmyslový odpad  

o lesní odpad [2][3] 
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2.3 Zpracování biomasy 

Biomasa se pomocí chemických procesů mění na jiný druh paliva, nebo rovnou na 

tepelnou energii. Zde je přehled těchto procesů: 

 

• suché procesy – termochemická přeměna 

o pyrolýza 

o spalování 

o zplyňování 

• mokré procesy – biochemická přeměna 

o metanové kvašení 

o alkoholové kvašení 

• chemická přeměna 

o esterifikace surových bioolejů 

• mechanická přeměna 

o drcení 

o lisování 

o peletování 

o štípání 

• získávání odpadního tepla při zpracování biomasy 

o kompostování 

o anaerobní fermentace pevných organických odpadů 

o aerobní čištění odpadních vod [2] 
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3 ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA PŘI ZPRACOVÁNÍ 

BIOMASY 

3.1 Kompostování 

Proces zhodnocování organických odpadů aerobním způsobem působením 

mikroorganismů a bezobratlých živočichů. Procesem kompostování dochází ke 

stabilizaci organické hmoty, zmenšení objemu a produkci kvalitního hnojiva – 

kompostu. [9] 

 

 Zjednodušeně můžeme říci, že z organických látek působením mikroorganismů 

za přítomnosti vzduchu dochází ke vzniku oxidu uhličitého, vody, tepla a kompostu. Při 

kompostování je třeba zajistit vhodné podmínky. Pokud proces kompostování proběhl 

správně, má kompost hnědou až černou barvu, drobkovitou strukturu a je bez zápachu. 

[9] 

 

3.1.1 Fáze procesu kompostování 

Při kompostování se snažíme zajistit podmínky pro ideální průběh tohoto procesu. 

Průběh kompostování je závislý na volbě technologie kompostování, chemických, 

fyzikálních a mikrobiologických vlastnostech vstupních materiálů, úpravě materiálu 

před samotným procesem. Proces kompostování můžeme rozdělit do tří fází: [9] 

Fáze rozkladná (aktivní) 

Charakteristickým znakem této fáze je značně rostoucí teplota, která je závislá 

na aktivitě mikroorganismů. Aktivita mikroorganismů je zase závislá na složení 

kompostovaného materiálu a na velikosti částic. Teplota uvnitř kompostu může 

dosahovat hodnot až kolem 80°C z důvodu vypařování vody a ohřívání vzduchu 

v kompostu.[9] 

 

V této fázi jsou aktivní hlavně termofilní organismy, které rozkládají organické 

sloučeniny na jednodušší anorganické látky. Vedle biodegradace zde probíhá i 

chemická degradace. Například rozklad sacharidů a bílkovin na vodu a oxid uhličitý, 

nebo pokud je v kompostu přebytek dusíku, pak dochází k jeho uvolňování ve formě 

amoniaku. Dochází k hygienizaci kompostu – vlivem vysoké teploty jsou ničeny 

patogenní organismy.[9][10] 

 

Dochází k sedání a stlačování materiálu, odpařování vody, což má za následek 

úbytek celkové hmotnosti (až 30% původní hmotnosti).[9] 
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Fáze přeměny (ochlazování) 

 Během této fáze teplota klesá na 40 – 25 °C.  Dochází k rozkládání složitějších 

organických látek, který je urychlován pomocí mikrobiálních enzymů. Produkty tohoto 

rozkladu jsou ve třetí fázi využity k syntéze humusových látek. 

 

 Hmotnost klesá o dalších 10%. Kompost vyprodukovaný v této fázi už je možné 

použít jako hnojivo.[9] 

 

Fáze syntézy (dozrání) 

 Teplota v této fázi poklesne na teplotu okolí. Dochází zde k syntéze humusových 

látek.[9] 

 

 
Obr. 3-1: Průběh teploty při kompostování[10] 
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3.1.2 Materiál pro kompostování 

Materiálem pro kompostování může být téměř jakákoliv organická látka. Materiál je 

vhodné před kompostováním rozdrtit – dezintegrovat. Dezintegrací získáme větší 

oxidační a styčné plochy pro činnost mikroorganismů, čímž urychlíme biodegradační 

proces. Na začátku procesu je třeba zajistit přítomnost mikroorganismů, to se provádí 

přidáním malého množství zeminy, nebo už uzrálého kompostu. Mezi nežádoucí látky 

obsažené v kompostu patří látky, které brání procesu tlení, jako například sklo, kovy, 

textil, kameny, plasty apod. [9] 

  

 Podle původu kompostovaného materiálu rozlišujeme kompost na: 

• statkový – organické zbytky z pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat 

• průmyslové – organické odpady z ČOV, z komunálního a domovního odpadu 

• speciální – hlavně zahradnický odpad – listí, větve stromů a keřů, tráva 

• domácí – listí, tráva, zbytky jídel mimo masa, peří a srst zvířat [9] 

3.1.3 Metody kompostování 

Rozvoj kompostovacích technologií je spjat s pochopením biologických a chemických 

procesů a jejich měřením. Suroviny, které byly dříve považovány za odpad, jsou 

v dnešní době chápány jako možné zdroje živin, a dokonce i energie. [11] 

3.1.3.1 Kompostování na volné ploše 

Tento způsob je nejstarší a nejméně finančně náročný způsob kompostování. 

Kompostovaný materiál se vrství do pásových hromad trojúhelníkového nebo 

lichoběžníkového průřezu. Délka hromady závisí na délce prostoru, který máme 

k dispozici. Dále je nutné zajistit dostatečný prostor pro přístup pracovní techniky ke 

hromadám kompostu, zamezit možnosti znečišťování povrchových a podzemních 

okolních vod, zajistit odvod srážkových vod a splachů z kompostů. [9] [11] 

  

 Trojúhelníkový profil pásových hromad se používá pro kompostování menšího 

množství materiálu. Šířka hromady se pohybuje v rozmezí 2,5 – 4 m, výška je závislá na 

charakteru materiálu (zrnitosti, vlhkosti, sypném úhlu) a pohybuje se v rozmezí 1 – 2 

m. Výhodou tohoto profilu je přirozené provětrávání a nepřehřívání kompostu. 

Nevýhodou je pak náchylnost na klimatické podmínky, náročnější udržení optimální 

vlhkosti a aplikace tohoto profilu u netuhých odpadů jako je například kejda. [9][11] 

 

 Lichoběžníkový profil se používá pro kompostování většího množství surovin. 

Šířka hromady je v rozmezí 3 – 6 m, výška 1,5 – 2,5 m. Výhodou tohoto profilu je 

efektivnější využití plochy, udržování teploty, aplikace netuhých odpadů a odolnost 
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vůči klimatickým podmínkám. Nevýhodou je špatné provětrávání, kvůli čemu je nutné 

častější překopávání. [9] [11] 

 
Obr. 3-2: Trojúhelníkový a lichoběžníkový profil pásových hromad [11] 

  

3.1.3.2 Intenzivní kompostovací technologie 

Hlavní podstatou této metody je zintenzivnění rozkladné fáze kompostování, čímž 

dochází k urychlení dalších fází a tím i celého procesu. Z důvodu velké finanční 

náročnosti se zařízení dimenzuje pouze na dobu trvání rozkladné fáze, poté je materiál 

třeba nechat dozrát mimo zařízení. Pro tuto metodu se využívají uzavřené nebo 

polouzavřené kompostovací zařízení. [9] 

Kompostovací věže 

Známé také jako věžové bioreaktory. Jsou to velkoobjemové válce o průměru 8 – 10 m a 

výšce kolem 7 m. Uvnitř válce je válcová fréza, která se pohybuje kolem osy věže a 

dopravuje kompost k vyprazdňovacímu otvoru. Materiál se do věže dostává horní částí, 

ve spodní části je pak umístěn vyprazdňovací a provzdušňovací mechanismus. [9] [11] 

 
Obr. 3-3: Věžový bioreaktor se systémem ENTEC [11] 



18 

 

Kompostovací bubny 

Nazývané také jako rotační biostabilizátory. Kompost se rozkládá za přísunu vzduchu 

v uzavřeném prostoru – bubnu, který se pomalu otáčí. Otáčením bubnu dochází 

k provzdušňování, rozmělnění a homogenizaci materiálu. Materiál dosáhne stabilizace 

a hygienizace během několika dní. Tyto zařízení se vyrábějí v různých velikostech, od 

domácího a po průmyslové kompostování. [9] [11] 

 

Kompostovací boxy 

Kovové nebo plastové boxy, které podle objemu rozlišujeme na mobilní nebo 

stacionární. Materiál v boxech nevykonává žádný pohyb, přiváděný vzduch 

k provzdušňování může tvořit zkratové kanálky, kterými pak vzduch uniká, což má za 

následek snížení efektivity celého kompostovacího procesu. Této chybě je možné se 

vyhnout vybavením boxu dodatečnými systémy pro mechanické překopávání. [9] [11] 

 

 Materiál se do boxu naváží většinou jednorázově, proto by měl být už řádně 

připraven pro kompostování, protože pak už je jeho úprava velmi náročná. Materiál se 

naváží i vyváží jedním otvorem, který se uzavírá dveřmi. Po uplynutí doby 7 – 14 dnů 

se materiál vyveze a nechá dozrát v pásových hromadách. [11] 

 

Tunelové bioreaktory 

Bioreaktor má obdélníkový průřez. Ve spodní části je zabudován systém kanálů pro 

rozvod vzduchu. K posunu kompostu dochází pomocí pohyblivého dna nebo 

pohyblivého čelního štítu. Posunem dochází k výstupu výsledného produktu, stejné 

množství by mělo být do procesu doplněno. Hlavní výhodou těchto zařízení je 

rovnoměrné provzdušnění. [11] 

 

3.1.3.3 Kompostování ve vacích  

Tato metoda je investičně výhodná a výrazně urychluje proces kompostování. Před 

uložením materiálu do polyethylenových vaků je třeba tento materiál pečlivě připravit 

na proces kompostování, protože po uzavření vaku už není možné materiál nijak 

upravit. Spolu s materiálem je do vaku uložena perforovaná polyethylenová hadice, 

která za pomoci provzdušňovacího ventilátoru zajišťuje přísun vzduchu do vaku. 

Množství vzduchu je možné regulovat podle potřeby kyslíku pro optimální průběh 

tohoto aerobního procesu. Doba celého procesu se pohybuje v rozmezí 8 – 12 týdnů. 

Kompostovací vaky jsou vyrobeny z polyethylenu o délce 60 m, průměru 1,5 – 2,4 – 3,0 

m a tloušťce fólie 0,9 mm. Vaky jsou pouze na jedno použití a recyklovatelné. [11] 



19 

 

3.1.4 Měřené a řídící veličiny 

Poměr látek 

 Nejdůležitějším poměrem je C:N, který by měl být přibližné 30:1. Při procesu 

kompostování potřebují mikroorganismy dýchat, tím dochází ke ztrátě uhlíku (okolo 

30%). Ke ztrátám dusíku dochází ve formě amoniaku či ve formě volného dusíku (okolo 

20%). Tento poměr se nejčastěji upravuje přidáváním dusíku ve formě kejdy či 

dusíkatých hnojiv. [9] 

 Důležitým poměrem je také N:P, který je ideální ve vztahu 10:1. Fosforu obvykle 

bývá nedostatek, k jeho doplnění dochází většinou pomocí superfosfátu.[9] 

 
Obr. 3-4: Orientační poměr uhlíku a dusíku pro některé materiály [9] 

 

 

Vlhkost 

Vlhkost je také jedním z důležitých faktorů ovlivňující proces kompostování. Při 

nedostatku vlhkosti dochází k rozvoji mikroflóry, ve které převažují plísně, 

k nežádoucím chemickým reakcím nebo nedojde k důležitým reakcím závislých na 

vodě. Naopak při nadbytečné vlhkosti dochází k nedostatku kyslíku v základce, vývoji 

anaerobní mikroflóry, činnost termofilních mikroorganismů je zpomalena a může dojít 

k procesu kvašení. Optimální vlhkost pro zemité komposty je 50 – 55%, pro komposty 

s větším množstvím dřevní štěpky nebo stromové kůry pak 65 – 70%. Nedostatečná 

vlhkost má za následek zpomalení mikrobiální aktivity, naopak pokud je vlhkost 

nadměrná, dochází k zanášení pórů vodou, čímž vzniká nežádoucí anaerobní prostředí. 

[12] 
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 Vlhkost můžeme měřit v laboratorních podmínkách pomocí přímého měření. 

Voda je vysušena ze vzorku, vlhkost je pak stanovena z rozdílu hmotnosti před a po 

vysušení. Toto měření je velmi přesné, proto je využíváno ke kalibraci vlhkoměrů. 

Nevýhodou tohoto způsobu měření je potřeba laboratorního vybavení. [12] 

 

 Vlhkost se dá měřit také pomocí přenosných přístrojů – vlhkoměrů. Tyto 

přístroje měří vodivost a kapacitu, které nepřímo poukazují na obsah vody v materiálu. 

Mezi výhody vlhkoměru patří mobilita a okamžitý výsledek, mezi nevýhody pak malá 

přesnost a potřeba časté kalibrace přístroje. [12] 

 

 
Obr. 3-5: Vlhkoměr a teploměr SuperPro Combi [13] 

 

Teplota 

Teplota je nejdůležitější měřená veličina procesu kompostování. Hodnota optimální 

teploty pro rozklad organických látek je dána složením kompostu. Průběh teplot se dělí 

na tři skupiny podle mikroorganismů pracujících v daném rozsahu na: 

• psychrofilní: -4 – 20 °C 

• mezofilní: 10 – 42 °C 

• termofilní: 45 – 70 °C 

Díky tomu můžeme podle teploty určit stav zrání kompostu. [12] 

 

 Měření teploty se obvykle provádí pomocí elektronických kontaktních 

teploměrů s digitálním nebo analogovým ukazatelem, vybavených zařízením pro 

záznam hodnot nebo datovým výstupem. Teploměr je také vybaven tyčovou sondou, 

díky které můžeme měřit teplotu i v jádru kompostu. [12] 

Hodnota pH 

Hodnota pH by se měla pohybovat v rozsahu 6,5 – 8, tato hodnota se mění 

v jednotlivých fázích kompostovacího procesu. Při hodnotě pH menší jak 6 dochází 

k úhynu bakterií, čímž se zpomaluje rozklad organických látek – zpomalení celého 

kompostovacího procesu. Při hodnotě pH větší jak 8,5 dochází k přeměně dusíkatých 
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sloučenin na amoniak a jeho následnému úniku z kompostu v plynné formě. Tímto 

dochází ke ztrátám dusíku. [12] 

 

Obsah kyslíku 

Důležitým ukazatelem správného průběhu kompostovacího procesu je také obsah 

kyslíku. Při nedostatku kyslíku vymírají některé mikroorganismy, vzniká anaerobní 

prostředí, čímž dochází ke značnému zpomalení, až zastavení procesu kompostování. 

Dochází také k tvorbě nežádoucích látek a uvolňování amoniaku a methanu. [12] 

 

 Měření se provádí kontinuálně pomocí složitějších systémů, které vyhodnocují 

obsah kyslíku v kompostu. V případě potřeby tyto systémy automaticky spustí 

ventilátory, které zajišťují provzdušnění. [12] 

 

3.1.5 Princip získávání tepla z kompostu 

Jako první se o tuto problematiku začal zajímat francouzský agronom Jean Pain, 

kterému se podařilo využít přírodní proces hnití rostlin pro zisk horké vody, horkého 

vzduchu, bioplynu a kvalitního kompostu. Postup dle metody Jeana Paina: 

 

• kompost je složen z více druhů rostlin, maximálně 80% od jednoho druhu 

• ke kompostování rostlin dochází ještě v živém stavu 

• optimální tloušťka větví 2 až 3 mm 

• vlhkost kompostu okolo 60% 

• maximální výška haldy 3 m 

• objem jedné hromady by neměl přesáhnout 300 m3 

• teplota po celou dobu fermentace by měla být v rozsahu 45 – 80 °C [14] 

 

Tepelná energie se z kompostu získává pomocí tepelného výměníku, ve kterém 

cirkuluje teplonosné médium, které nejčastěji představuje voda. Ve výměníku dochází 

k ohřívání vody na teplotu kompostu, následně voda putuje do spotřebiče tepla, kde 

svou energii odevzdá a putuje zase zpět k ohřevu do výměníku. Cirkulace vody je 

zajištěna pomocí čerpadla. Rychlost proudění vody by měla být nastavena tak, aby 

nedocházelo k ochlazování kompostu, což by mělo za následek zpomalení procesu 

kompostování. Při navrhování reaktoru je třeba počítat s odběrem tepla, aby zbytečně 

neprodukoval větší množství tepelné energie, než je možné odebrat, popřípadě 

spotřebovat. Tím omezujeme vznik tepelných ztrát, čímž dosáhneme vyšší tepelné 

účinnosti procesu. [15] 
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3.2 Anaerobní fermentace 

Anaerobní fermentace je kontrolovaný rozklad rozložitelné organické hmoty bez 

přístupu vzduchu.  Výsledné produkty jsou nerozložitelné zbytky, digestát a hlavně tzv. 

bioplyny (H2, CO2, N2, H2S, CH4). 

3.2.1 Fáze anaerobní fermentace 

Fermentace je složena z dílčích procesů, které na sebe navazují. Na každém procesu se 

podílí různé skupiny mikroorganismů, produkt jednoho procesu je substrát 

následujícího. Nevýhodou této návaznosti je, že pokud v nějakém dílčím procesu 

nastane chyba, může to způsobit chybu v celém systému fermentace.  Zde jsou 

jednotlivé dílčí fáze: 

• Hydrolýza 

o může probíhat i za přístupu kyslíku 

o pro mikroorganismy této fáze je důležitá hlavně vlhkost 

o dochází k rozkladu makromolekulárních vlhkých organických látek na 

nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě 

• Acidogeneze 

o produkty hydrolýzy jsou dále rozkládány na jednodušší organické látky 

o zde vzniká vodík, oxid uhličitý a vyšší organické kyseliny 

• Acetogeneze 

o zde probíhá přeměna vyšších organických kyselin na kyselinu octovou, 

vodík a oxid uhličitý 

• Metanogeneze 

o rozklad kyseliny octové na metan a oxid uhličitý pomocí metanogenních 

acetotrofních bakterií 

o z vodíku a oxidu uhličitého vzniká metan působením hydrogenních 

bakterií [2] [5] 

 

3.2.2 Důležité faktory při anaerobní fermentaci 

Pro správný průběh anaerobní fermentace je třeba dodržovat určitá pravidla a snažit se 

zajistit ideální podmínky. Mezi nejhlavnější patří: 

Teplota 

 Teplota značně ovlivňuje spolupráci mezi jednotlivým mikroorganismy. Změnou 

teploty měníme rychlost procesu a zastoupení jednotlivých organismů, proto bychom 

se měli snažit udržovat teplotu konstantní. Většina anaerobních reaktorů pracuje 



23 

 

v rozmezí teplot od 35 do 60 °C.  Při vyhřívání se spotřebovává vlastní bioplyn, proto 

musíme dbát na kvalitní izolaci fermentoru. [4] [5] 

Hodnota pH 

 Většinou je ideální hodnota pH v neutrální oblasti 6 až 8. Pokud je pH mimo 

tento rozsah, dochází u mikroorganismů ke zpomalení jejich činnosti. Častou příčinou 

velkého poklesu pH je přetížení reaktoru, kdy mikroorganismy předmetanizační fáze 

tvoří více kyselin, než spotřebují. Z tohoto důvodu je třeba řídit zatížení podle složení 

mastných kyselin, anebo udržovat pH pomocí alkalizačních činidel. [5] 

 

Vlhkost biomasy, podíl sušiny 

 Dostatečná vlhkost je podmínkou pro počáteční fázi anaerobní fermentace a 

zároveň určuje účinnost celého procesu. Vlhkost je spjatá se sušinou. Sušina je zbytek 

hmotnosti po odpařování, kdežto vlhkost je úbytek hmotnosti po odpařování. 

 

Přítomnost potřebných látek 

 Pro správný chod reaktoru je potřeba zachovat správný poměr mezi dusíkem, 

fosforem a organickými látkami. Jako ideální poměr se udává  CHSK:N:P v rozmezí 300 : 

6,7 : 1 až 500 : 6,7 : 1. Potřebná je také přítomnost mikronutrientů. U substrátů 

přirozeného původu je většinou jejich množství dostačující. U fermentace živočišných 

produktů bývá velký přebytek amoniaku, který při vyšším pH může zpomalovat celý 

proces. [5] 

 

 

Tab. 3-1: Produkce bioplynu v závislosti na podílu sušiny 
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Omezit přítomnost toxických a inhibujících látek 

 Jako toxické a inhibující látky označujeme látky, které mají negativní účinky na 

proces fermentace. Mezi nejvíce vyskytované inhibiční látky řadíme nižší mastné 

kyseliny a amoniak. Inhibiční působení těchto látek je však závislé na pH a jejich 

celkové koncentraci v systému. Nižší mastné kyseliny mohou inhibovat při nižším pH, 

amoniak při vyšším. Při dlouhodobém správném zacházení s biomasou, může biomasa 

být více odolná vůči těmto negativním vlivům. [5] 

 

Technologické faktory 

 Mezi nejhlavnější faktory patří míchání a doba zdržení. Mícháním dochází ke 

kontaktu mikroorganismů se substrátem. Doba zdržení je důležitá, protože generační 

doby anaerobních mikroorganismů jsou dlouhé. Pokud by doba zdržení nebyla 

dostatečně dlouhá, docházelo by k vyplavování potřebných mikroorganismů a 

nedosáhli bychom potřebné účinnosti rozkladu. V bioplynových reaktorech je doba 

zdržení 20 až 40 dní. [5] 

 

3.2.3 Řízení anaerobní fermentace 

Řízení anaerobní fermentace probíhá pomocí změny veličin, které mají vliv na celkový 

průběh fermentace.  Mezi tyto veličiny patří regulace a kontrola teploty, dávkování 

vstupního materiálu do reaktoru a přidávání chemikálií, kterými můžeme ovlivnit pH, 

nebo pro doplnění potřebných látek. [5] 

 

 Pro správné řízení potřebujeme veličiny, podle kterých můžeme hodnotit stav 

procesu – indikátory stavu procesu. Tyto veličiny mohou charakterizovat průběh 

dílčího procesu, ale i celkový průběh fermentace. V různých skupenstvích reakční směsi 

sledujeme charakteristické indikátory pro dané skupenství: 

• Plynná fáze – množství produkovaného bioplynu a jeho složení (obsah methanu, 

oxidu uhličitého, vodíku, oxidu uhelnatého a sulfanu) 

• Kapalná fáze – pH, koncentraci mastných kyselin (nejlépe jednotlivě), 

koncentraci amoniaku 

• Tuhá fáze – koncentraci nerozložených látek a jejich organickou frakci, 

koncentraci organického dusíku, filtrační a sedimentační vlastnosti 

nerozložených látek [5] 
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3.2.4 Bioplynová stanice 

Bioplynové stanice jsou určené k anaerobnímu rozkladu biologicky rozložitelných 

materiálů na bioplyn a následně k jeho přeměně na elektrickou energii a teplo. 

 

 Základním prvkem bioplynové stanice je fermentor, kde dochází k rozkladu 

biomasy.  Kvůli zrychlení a zlepšení rozkladu je fermentor vyhříván teplem z elektřiny, 

která je vytvořena z vlastního vyprodukovaného bioplynu.  Biomasu je před umístěním 

do reaktoru třeba rozmělnit, aby docházelo k optimálnímu rozkladu. Proces rozkladu 

musíme nechat proběhnout až do úplného konce. Biomasa, která je předčasně 

odstraněna z fermentoru je obvykle zdrojem zápachu. Vyrobený bioplyn se skladuje v 

plynojemu z důvodu jeho nerovnoměrné produkce. Následně se bioplyn spaluje v 

kogenerační jednotce, která je složena ze spalovacího motoru a generátoru elektrické 

energie. V dnešní době je primárním úkolem bioplynových stanic výroba elektrické 

energie, proto musí být kogenerační jednotka velice spolehlivá, popřípadě se používá 

více menších jednotek, aby v případě poruchy nedošlo k úplnému přerušení provozu 

stanice.  Velká část energie obsažené v bioplynu je přeměněna na teplo, pomocí kterého 

je vyhříván fermentor. Přebytečné teplo je využito pro vytápění provozních budov 

stanice, nebo pro vytápění domů v blízkosti stanice. [1] [4] 

 

 
Obr. 3-6: Schéma bioplynové stanice [6] 
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3.2.5 Možnosti využití tepla z bioplynových stanic 

Zdroj tepla 

 Kogenerační jednotka je zapojena jako hlavní zdroj tepla a pokrývá většinu či 

úplnou spotřebu tepelné energie. Teplotní spád na kogenerační jednotce odpovídá 

teplotnímu spádu takto zapojeného systému. Toto zapojení se využívá například pro 

vytápění a ohřev vody v administrativních budovách, halách pro chov zvířat, skladech 

atd. [7] 

Sušení 

 Pro sušení se používá teplo z kogenerační jednotky. Pro různé materiály je však 

třeba různého množství tepla na vysušení, proto může dojít k neúplnému využití tepla, 

které máme k dispozici. 

 

• sušení digestátu 

o lze sušit přímo anebo po separaci 

o separát po sušení se používá jako hnojivo, nebo na výrobu briket či pelet 

o sušina by měla být udržována okolo 88%, materiál je pak stabilizován a 

je v ideálním stavu pro uskladnění 

• sušení produktů rostlinné výroby 

o jejich sušení je závislé na druhu a době sklizně 

o nejčastěji se suší ječmen, pšenice, kukuřice, řepka, senáž 

o při návrhu sušárny je potřeba počítat s proměnným disponibilním 

výkonem kogenerační jednotky 

o výstupní vlhkost je požadována mezi 10 až 25% dle druhu sušeného 

materiálu 

• sušení pilin a dřevní štěpky 

o možnost celoročního sušení 

o energeticky náročnější proces, požadovaná výstupní vlhkost od 7 do 20% 

o po vysušení se používají k výrobě pelet [7] 

 

Vytápění skleníků 

 Teplo z kogenerační jednotky se pro vytápění skleníků používá dvěma způsoby. 

Prvním způsobem jsou teplovzdušné jednotky s výměníkem voda-vzduch. Mezi výhody 

tohoto způsobu patří jeho univerzálnost pro různé druhy skleníků a rovnoměrné 

rozložení teploty po celém objemu. Druhým způsobem je teplovodní otopný systém, 

jeho výhodou je nižší spotřeba elektrické energie, avšak není tak univerzální jako 

systém teplovzdušný. [7] 
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Absorpční chlazení 

 Pro výrobu chladu je zapotřebí teplo z kogenerační jednotky a malé množství 

elektrické energie pro oběhové čerpadlo. Výrobu tepla, elektřiny a chladu nazýváme 

trigenerací. Výsledný chlad je pak použit pro chlazení či klimatizaci. [7] [4] 

 

Generátor s ORC turbínou 

 Dochází k přeměně přebytečného tepla na elektrickou energii. Tento proces je 

založen na modifikaci Rankine – Clausiova cyklu a nazývá se organický Rankinův 

cyklus. Rozdíl mezi těmito cykly je v pracovním médiu. Namísto vody (vodní páry) se 

zde používá organická kapalina. [7] 

 
Obr. 3-7: Schéma zapojení ORC na spalinový výměník kogenerační jednotky [7] 

 

3.3  Čištění odpadních vod 

Energii z odpadních vod je možno získat dvěma způsoby. Prvním způsobem je přímé 

získávání tepelné energie z odpadní vody pomocí výměníku tepla. Druhým způsobem je 

využití kalu, což je odpadní produkt procesu čištění odpadních vod. Produkce těchto 

kalů stále roste, proto nemůže být bráno jeho uskladňování jako finální řešení. Tento 

kal je třeba zpracovat, jeho zpracování je však ekonomicky náročné a může být 

nebezpečné pro životní prostředí. [8] 

 Kaly představují asi 1 – 2% objemu čištěných vod a obsahují 50 – 80% 

původního znečištění. Koncentrace kalů se vyjadřuje jako obsah sušiny kalu. Složení a 
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obsah sušiny kalu závisí na vlastnostech odpadní vody a na procesech čištění, kterými 

daná odpadní voda prošla. Způsob zpracování kalů je závislý na vlastnostech kalu a na 

úmyslu finálního zpracování. Mezi hlavní tři způsoby finálního zpracování patří: 

• uložení na skládku 

• tepelné zpracování 

• využití v zemědělství (po stabilizaci kalu) [8] 

 

3.3.1 Produkce čistírenského kalu 

Na množství produkovaného kalu má vliv jeho počáteční stav a způsob jeho 

technologického zpracování.  

 

A. Primární (mechanické) čištění 

B. Snižování produkce biomasy v aerobním biologickém stupni 

C. Předúpravy a stabilizace kalů 

D. Využití, likvidace kalů [8]  

 

 
Obr. 3-8: Schéma procesu zpracování čistírenského kalu [8] 

 

Účelem zpracování kalů je snaha o maximální využití jeho energie a cenných látek 

v něm obsažených.  
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4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM AMINI2DS 

Pro měření a řízení bioreaktoru budeme používat řídící systém AMiNi2DS od firmy 

AMiT. Programovatelné řídící systémy od této firmy jsou ideální zejména pro 

automatizaci budov, řízení technologických celků, energetiku nebo vytápění měst a 

obcí. Programování a parametrizace řídících systémů probíhá ve volně dostupném 

vývojovém prostředí DetStudio, které je vyvinuté firmou AMiT. 

 
Obr. 4-1: Umístění svorek řídícího systému AMiNi2DS [16] 

  

Mezi základní vlastnosti tohoto kompaktního řídícího systému s displejem patří [16]: 

• 8 galvanicky oddělených číslicových vstupů 

• 8 galvanicky oddělených číslicových výstupů 

• 8 analogových vstupů 

• 4 analogové výstupy 

• sériové rozhraní RS232, RS485 s galvanickým oddělením 

• rozhraní Ethernet 10 Mbps 

• montáž na DIN lištu 35 mm 

• LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice  

 

Dále se AMiNi2DS a jeho programováním budu zabývat v praktické části. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části se budu zabývat upravením původního bioreaktoru, jeho uvedením do 

provozu a programováním řídícího systému AMiNi2DS. 

5.1 Vyprázdnění původního reaktoru 

Před započetím úprav původního bioreaktoru, bylo nutné tento původní bioreaktor 

vyprázdnit. S vyprazdňováním jsme začali v měsíci listopadu. 

 

 
Obr. 5-1: Původní bioreaktor 

 

Jak můžeme vidět na fotografii, v bioreaktoru zbylo velké množství nerozloženého 

materiálu. Při vyprazdňování bioreaktoru jsem si všiml, že listy patrně nebyly 

dostatečně promíchány s jiným materiálem, protože tvořili vrstvy, které bylo velmi 

obtížné rozdělit. Tyto vrstvy s velkou pravděpodobností bránili průniku vody do všech 

částí kompostu, což mělo nepříznivý vliv na kompostovací proces. Mimo jiné tyto 

vrstvy listů nepříjemně zapáchaly. Další možnou příčinou nedokonalého procesu 

kompostování mohl být nedostatečný přísun vzduchu. 
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5.2 Realizace úprav bioreaktoru 

Důvodem úprav původního bioreaktoru bylo zlepšení jeho izolačních a 

provzdušňovacích vlastností. Původní bioreaktor ležel přímo na zemi, čímž docházelo 

k velkým ztrátám tepla. Proto jsme celý bioreaktor odstranili a vytvořili jsme rovinu. 

Na tuto rovinu jsme položili klasické dřevěné palety, které jsme pak vyztužili pomocí 

latí a dřevěných hranolů.   

 

 

 
Obr. 5-2: Vyztužené palety tvořící podstavu bioreaktoru 

 

 

Pak jsme na dřevěné palety umístili balíky slámy, pomocí kterých jsme se snažili utvořit 

správný spád dna bioreaktoru. Dno bioreaktoru tvoří nepropustná fólie, která leží na 

balících a zajišťuje odtok digestátu. 
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Na následující fotografii můžeme vidět jednotlivé vrstvy sloužící k izolaci a 

provzdušňování, na kterých je umístěn první dřevěný pás tvořící stěnu bioreaktoru. 

 

 

 
Obr. 5-3: Jednotlivé vrstvy tvořící základnu bioreaktoru 

 

 

 

5.3 Plnění bioreaktoru 

Jak je zmíněno v teoretické části, při plnění bioreaktoru je třeba dodržovat určitá 

pravidla.   

Poměr uhlíku a dusíku (30:1) jsme se snažili dodržet pomocí správného poměru 

kompostovaných surovin. Dusíkatá část byla tvořena zelenými zbytky rostlin ze 

zahrady, uhlíkatá část dřevní štěpkou. 

Dostatečné vlhkosti kompostu jsme se snažili dosáhnout pomocí prolívání 

kompostu dešťovou vodou již při plnění. 

Po naplnění prvního patra bioreaktoru jsme dovnitř umístili 100 m dlouhou 

polyethylenovou hadici o velké mechanické pevnosti (vlivem hmotnosti 

kompostovaného materiálu na ni bude vyvíjen velký tlak). Tuto hadici jsme smotali do 

smyček, které jsme se pak snažili rovnoměrně rozmístit až do výšky poloviny třetího 

patra. Tímto jsme se snažili o využití tepelné energie z celého jádra kompostu. 
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Obr. 5-4: Umístění tepelného výměníku do bioreaktoru 

 

Na následující fotografii můžeme vidět stav bioreaktoru po dokončení plnění. Šipka 

označuje rozložení tepelného výměníku ve formě polyethylenové hadice uvnitř 

kompostu. 

 

 
Obr. 5-5: Stav bioreaktoru po plnění 
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5.4 Dokončení bioreaktoru 

Posledním úkolem k dokončení bioreaktoru bylo zajistit tepelnou izolaci stěn a zamezit, 

aby byl bioreaktor vystaven nežádoucím účinkům vnějších vlivů. Tepelnou izolaci stěn 

jsme zajistili pomocí balíků slámy. Krytí proti vnějším vlivům jsme dosáhli pomocí 

prodloužení střechy nad bioreaktorem plachtou. Konečný stav bioreaktoru můžeme 

vidět na následující fotografii. Ve spodní části si můžeme všimnout bílého kýblu, který 

slouží k odběru digestátu stékajícího po plachtě (dně bioreaktoru).  

 

 

 
Obr. 5-6: Konečný stav bioreaktoru 

 

Bioreaktor jsme dokončili v prosinci. Poté jsme do kompostu umístili zapichovací 

odporový snímač teploty Ni 1000 (6180 ppm/°C) pro sledování a měření následujících 

procesů.  
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5.5 Propojení bioreaktoru s vytápěným objektem 

Jak jsme si mohli všimnout na předešlých fotografiích, bioreaktor je postaven v 

těsné blízkosti jurty. Toto umístění není náhodné, už od prvních pokusů s bioreaktorem 

je naším cílem odebírat teplo z bioreaktoru a následně ho využít v této jurtě. Proto je 

bioreaktor umístěn ve vzdálenosti kolem 50 cm od jurty, abychom předešli vysokým 

ztrátám při přenosu tepla.  

 

 
Obr. 5-7: Kulové kohouty mezi jurtou a bioreaktorem 

 

Kulové kohouty, které můžeme vidět na předešlé fotografii slouží k propojení vnitřní a 

vnější části tepelného oběhu bioreaktoru. Na tyto kohouty byly později napojeny konce 

polyethylenové hadice z bioreaktoru. Zároveň můžeme vidět opravdu těsnou blízkost 

mezi jurtou a bioreaktorem a tloušťku izolace tvořenou balíky slámy. 
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Zapojení systému uvnitř jurty byla jedna z nejvíce časově náročných činností celé 

práce. Bylo třeba vymyslet celý systém propojený se základními prvky každé 

domácnosti (umyvadla, pračka, záchod, sprcha), sehnat potřebné součásti, svařit 

plastové trubky na vodu, pečlivě zaizolovat každý spoj proti úniku vody, počítat 

s možností poruchy – možnost odpojit a vyměnit porouchanou část atd. Na následující 

fotografii můžeme vidět téměř dokončený okruh vody a hlavní prvky teplonosné 

soustavy umístěné v jurtě. 

 

 
Obr. 5-8: Prvky otopného systému umístěné v jurtě 

 

1 – čerpadlo, 2 – vodoměr, 3 – bojler, 4 – teplotní čidla 

 

Tento okruh se nám podařilo dokončit. První tlakové testování jsme provedli pomocí 

vzduchu, kde jsme byli s výsledkem spokojeni. Při zavodnění okruhu se však našlo pár 

nedostatků, které se nám podařilo odstranit – vodní okruh byl dokončen, úspěšně 

otestován a uveden do provozu. 

 

 

1 

3 

2 

4 
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Kompletní zapojení teplonosné soustavy můžeme vidět na následujícím schématu. 

 
Obr. 5-9: Schéma zapojení teplonosné soustavy 

 

1 – bioreaktor, 2 – kulový kohout, 3 – napouštěcí kohout, 4 – expanzní nádoba,  

5 – bojler, 6 – vodoměr, 7 – čerpadlo  

 

Voda se nejdříve ohřívá v tepelném výměníku – hadici uvnitř bioreaktoru. K cirkulaci 

vody je použito čerpadlo, které uvede vodu do pohybu a poté slouží pouze k překonání 

třecího odporu. Z tohoto důvodu má čerpadlo poměrně nízkou spotřebu energie. Voda 

je přiváděna do bojleru, kde předává teplo a vrací se zpět do bioreaktoru. Ke sledování 

oběhu slouží měřící zařízení (teplotní čidla, vodoměr). Cirkulující voda by mohla 

obsahovat nečistoty, proto je v soustavě zapojen také filtr k odstranění těchto nečistot. 

Expanzní nádoba v soustavě slouží k vyrovnání změn tlaku a objemu vody, ke kterým 

dochází se změnou teplot. 
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5.6 Řízení systému 

Řízení teplonosné soustavy zajišťuje řídící systém AMiNi2DS. Jelikož se jedná o 

navazující práci, řídící systém již má naprogramované nějaké základní funkce. V rámci 

bakalářské práce jsem se pokusil vytvořit vlastní program pro ideální řízení a obsluhu 

této soustavy.  

 

Po konzultaci s vedoucím jsme rozhodli, že mezi základní funkce řídícího systému bude 

patřit měření teploty bioreaktoru, teploty vody na vstupu a výstupu z bojleru, archivace 

teplot a zapnutí/vypnutí čerpadla na základě teploty bioreaktoru. 

 

Pro testování mnou naprogramovaných funkcí jsem měl k dispozici řídící systém 

AMiNi2DS umístěný v rozvaděčové skříni na DIN liště 35 mm, spolu se síťovým 

napájecím zdrojem AZ1 24V/1.2A, spínačem a třemi čidly Ni 1000 od firmy Smaris.  

 

 

 
Obr. 5-10: Testovací řídící systém AMiNi2DS a tři měřící čidla Ni 1000 

 

Při zapnutí toho systému naběhne obrazovka Hlavní menu, kde se pomocí klávesnice 

můžeme vnořit do tří dalších obrazovek, které zobrazují výsledek naprogramovaných 

funkcí. 

 

 
Obr. 5-11: Obrazovka hlavní menu 
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5.6.1 Obrazovka měření teplot 

Tato obrazovka zobrazuje tři měřené teploty pomocí měřících čidel Ni1000. Pod 

Teplotou 1 a 2 si můžeme představit vstupní a výstupní teplotu výměníku. Teplota B 

zobrazuje teplotu naměřenou v bioreaktoru. Tyto teploty jsou základní pro kontrolu a 

sledování procesů teplonosné soustavy. 

 

 
Obr. 5-12: Obrazovka měření teplot 

5.6.2 Obrazovka nastavení Tmin 

Na obrazovce můžeme vidět hodnotu Tmin, stav čerpadla a hodnotu teploty naměřené 

uvnitř bioreaktoru. Hodnota Tmin se označuje jako editační, protože je možné pomocí 

klávesnice měnit její hodnotu. Tato hodnota udává minimální teplotu bioreaktoru, při 

které je možné odebírat teplo z bioreaktoru (čerpadlo ve stavu ON), pokud teplota 

bioreaktoru klesne pod hodnotu Tmin, dojde k automatickému vypnutí čerpadla.  

 

Z předešlých pokusů a teorie víme, že ve skutečnosti by hodnota Tmin měla být 

nastavena kolem 45°C. Pokud teplota bioreaktoru klesne 45°C, může nastat vychladnutí 

bioreaktoru a s tím spojené zastavení biodegradačních procesů. Proto je dobré mít 

hodnotu Tmin jako editační a mít nastavené automatické zapnutí/vypnutí čerpadla na 

základě její hodnoty. 

 

 
Obr. 5-13: Obrazovka nastavení Tmin 
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5.6.3 Obrazovka archivace teplot 

Po rozkliknutí Archivace teplot v Hlavním menu si můžeme vybrat pro kterou teplotu 

chceme archiv zobrazit. Na Obr. 5-14 můžeme vidět archiv hodnot pro Teplotu1. 

 

 
Obr. 5-14: Archivace teplot 

 

5.7 Vyhodnocení naměřených hodnot bioreaktoru 

Naměřený průběh odpovídá teoretickým předpokladům. V aktivní (rozkladné) fázi 

došlo k vysokému nárůstu teploty uvnitř bioreaktoru (viz. Zapichovak 1 na Obr. 5-10) 

až na teplotu 65°C. Poté se teplota ustálila a mírně klesá.  

 

 
Obr. 5-15: Průběh teploty bioreaktoru a teploty venkovní v čase 

 

Dále v grafu můžeme vidět, že teplota bioreaktoru i přes všechny izolace je ovlivněná 

teplotou okolí (současný nárůst teplot koncem března).  
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Při pohledu na průběh teploty bioreaktoru (Zapichovak 1) můžeme vidět velké výkyvy 

teplot, proto jsem při jeho vykreslování využil funkce klouzavý průměr v Excelu pro 

zjemnění teplotních výkyvů. Nejprve jsme se domnívali, že se jedná o chybu měřícího 

čidla, a proto jsme zapíchli ve vzdálenosti asi 50 cm druhé čidlo pro kontrolu. 

Z průběhu teploty Zapichovak 2 se může zdát, že se opravdu jednalo o chybu prvního 

čidla (Zapichovak 1). Proto jsem se blíže zaměřil na největší teplotní skok, ke kterému 

došlo mezi dny 23.1. a 24.1. 

 

 
Obr. 5-16: Přiblížení teplotních výkyvů průběhu Zapichovak 1 

 

V grafu (Obr. 5-11) můžeme vidět, že výkyv teploty má trvání téměř 24 hodin a 

dosahuje hodnoty 85°C. Tento fakt svědčí o tom, že se nejspíš nejedná o chybu měření 

teplotního čidla. Pokud by se jednalo o chybu, doba trvání teplotního výkyvu by byla 

výrazně nižší. Proto jsme usoudili, že čidlo bylo umístěno v blízkosti „kanálků“, které 

mohly být vytvořeny rozkladem kompostu, různorodými povrchy kompostovaných 

materiálů či působením půdních živočichů. Těmito „kanálky“ pak bylo teplo uvolňované 

při rozkladech materiálů v nižší části bioreaktoru přiváděno přímo k teplotnímu čidlu. 
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Velkým překvapením byla teplotní stálost bioreaktoru. Během pěti měsíců sledování 

průběhu teplot (Obr. 5-10) můžeme vidět, že naměřené hodnoty se stále pohybují 

kolem 55°C. Domníváme se, že tohoto úspěchu jsme dosáhli pomocí odizolování 

bioreaktoru od země pomocí dřevěných palet a balíků slámy. Pro ověření jsem srovnal 

nynější bioreaktor 2017/2018 s bioreaktorem z minulého roku 2016/2017. Jako 

počátek jsem zvolil místo, kde se bioreaktory nejspíše nacházeli ve stejné fázi a srovnal 

jejich průběhy po dobu čtyř měsíců. 

 

 
Obr. 5-17: Průběhy teplot bioreaktorů v čase 

 

Rozdíly naměřených teplot bioreaktorů mohli být způsobeny i jinými faktory. 

Například různým složením kompostovaného materiálu, rozdílnou vlhkostí, rozdílnou 

teplotou okolí bioreaktoru, měření teplot v odlišných místech bioreaktoru atp. Při 

pohledu na celé průběhy v grafu (Obr. 5-12) se však domnívám, že zásadním faktorem 

pro zvýšení udržované teploty bioreaktorem je právě odizolování bioreaktoru. 

Maximální hodnoty teplot v aktivní fázi jsou téměř shodné, odizolovaný bioreaktor byl 

schopný si tuto teploty udržet, kdežto bioreaktor ležící přímo na zemi nikoliv. Ve 

výsledku se teploty po čtyřech měsících liší o 16°C.  
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5.8 Výpočet tepelných ztrát 

Jak již bylo zmíněno, bioreaktor byl izolován pomocí balíků slámy. Izolací však nejde 

naprosto zabránit úniku tepla. Při výpočtu těchto ztrát budu uvažovat přestup tepla 

rovinnou plochou.  

 

𝑃∆ =
∆𝑇

∑
𝑑𝑖
λ𝑖

∙ 𝑆 (W; K, m2, m, W·m−1·K−1),               (5.1) 

kde ∆𝑇 je tepelný spád 

d je tloušťka vrstvy 

λ je součinitel tepelné vodivosti 

S je plocha pro přestup tepla 

 

Tohoto vzorce budu užívat z důvodu nerovnoměrného vzniku tepla v bioreaktoru a 

také kvůli místu umístění měřícího čidla. Při výpočtu budu uvažovat tři vrstvy přestupu 

tepla, které můžeme vidět na následujícím obrázku. 

 
Obr. 5-18: Grafické rozložení vrstev pro výpočet tepelných ztrát 

 

1 – umístění měřícího čidla, které měří teplotu jádra t1 v blízkosti vrstvy poklesu 

teploty bioreaktoru 

2 – vrstva poklesu teploty bioreaktoru 

3 – dřevěná stěna bioreaktoru 

4 – balíky slámy tvořící izolaci bioreaktoru 

1 

2 

3 

4 
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Při výpočtu nás bude zajímat teplotní spád z vnějšího okraje vrstvy 1 (teplota 

naměřená teplotním čidlem uvnitř bioreaktoru, t1) na teplotu vnějšího okraje vrstvy 4 

(teplota venkovní, t2). Dále nás bude zajímat tloušťka jednotlivých vrstev a jejich 

součinitelé tepelné vodivosti dle [17] a [18]. 

 

• vrstva poklesu teploty bioreaktoru 

tloušťka vrstvy - d1 = 20 cm 

součinitel teplotní vodivosti pro kompostovaný materiál -  λ = 0,15 W·m−1·K−1 

 

• vrstva dřevěné stěny bioreaktoru 

tloušťka vrstvy - d2 = 5 cm 

součinitel teplotní vodivosti pro měkké dřevo -  λ = 0,18 W·m−1·K−1 

 

• vrstva balíků slámy tvořící izolaci 

tloušťka vrstvy - d3 = 35 cm 

součinitel teplotní vodivosti pro slámu -  λ = 0,05 W·m−1·K−1 

 

Vztah 5.1 můžeme rozepsat a dosadit hodnoty. Názorný výpočet ztrátového výkonu je 

proveden pro čas 30.3. 2018 8:00:00: 

 

 𝑃∆ =
∆𝑇

∑
𝑑𝑖
λ𝑖

∙ 𝑆 =
𝑡1−𝑡2

𝑑1
𝜆1

+
𝑑2
𝜆2

+
𝑑3
𝜆3

∙ 𝑜 ∙ ℎ =
52,38−3,55

0,2

0,15
+

0,05

0,18
+

0,35

0,05

∙ 6,45 ∙ 1,5 = 54,86 𝑊 

 

kde o je obvod bioreaktoru v metrech 

h je výška bioreaktoru v metrech 

 

Tento výpočet byl proveden pro každý bod měření (každou minutu) a následně byla 

vypočítána průměrná hodnota ztrátového výkonu 𝑃∆𝑋 dle vzorce 5.2: 

 

𝑃∆𝑋 =
∑ 𝑃∆𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
=

11666328

203410
= 57,35 𝑊               (5.2) 

 

kde 𝑃∆𝑖 jsou vypočítané ztráty pro jednotlivé body měření 

n je počet vypočtených hodnot 
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Celkové tepelné ztráty QC za měřenou dobu se pak vypočítají dle vzorce 5.3: 

 

𝑄𝐶 = 𝑃∆𝑋 ∙ 3600 ∙ ℎ = 57,35 ∙ 3600 ∙ 3390,17 = 699,93 𝑀𝐽                 (5.3)

  

kde h je zaznamenaná doba chodu bioreaktoru v hodinách 

 

Je třeba zmínit, že předchozí výpočet tepelných ztrát je pouze orientační. Při tomto 

výpočtu docházelo k zanedbání a odhadu několika skutečností. Plocha přestupu tepla 

se uvažuje pouze stěnou, nikoliv podstavami. Tloušťka vrstvy, kde dochází k poklesu 

teploty se s postupem času jistě mění, což je při výpočtu zanedbáno. Součinitel teplotní 

vodivosti jednotlivých materiálů není možné přesně určit z tabulkových hodnot. Tato 

veličina je závislá také na hustotě, vlhkosti a stáří materiálu.  
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5.9 Odběr tepla z bioreaktoru 

Jak již bylo zmíněno kompletace teplonosné soustavy byla časově velmi náročná, proto 

jsme s odběrem tepla z bioreaktoru začali až 7.5. 2018. Výměna tepla měla probíhat 

mezi bioreaktorem a bojlerem, bojler však nebyl napuštěný vodou, proto nedocházelo 

ke značnému rozdílu teplot na vstupu a výstupu z bojleru. Proto jsou v grafu (Obr. 5-

19) vyneseny teploty bioreaktoru a pouze teplota na výstupu z bojleru. 

 

 
Obr. 5-19: Průběh teplot v čase při odběru tepla z bioreaktoru 

 

V grafu (Obr. 5-19) můžeme pozorovat, že při spuštění čerpadla pro odběr tepla 

z bioreaktoru téměř okamžitě dochází k postupnému poklesu teploty bioreaktoru. 

Během tří dnů došlo k poklesu teploty z 58°C na 48°C, což se blíží kritickému bodu 

bioreaktoru, kdy by mohlo dojít k zastavení biodegradačních procesů, proto bylo 

čerpadlo zastaveno. Následně se během dvou dnů bioreaktor snažil „zregenerovat“ a 

jeho teplota opět roste. 
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6 ZÁVĚR 

Úvod bakalářské práce se zaměřuje na způsoby získávání tepla při zpracování 

biomasy. Podrobněji je v práci popsáno kompostování, tedy biodegradační proces 

probíhající uvnitř bioreaktoru realizovaného později v praktické části. Bylo vysvětleno 

rozdělení tohoto procesu na fázi rozkladnou, fázi přeměny a fázi syntézy. Dále byl 

popsán ideální materiál pro kompostování, metody využívané ke kompostování a 

v neposlední řadě měřené a řídící veličiny, které mají zásadní vliv na průběh tohoto 

biodegradačního procesu. Mezi měřené a řídící veličiny patří poměr látek, zejména 

poměr uhlíku a dusíku, vlhkost, teplota, hodnota pH a obsah kyslíku. Následně je 

v teoretické části nastíněn princip získávání tepla z kompostu a anaerobní fermentace, 

což je proces kontrolovaného rozkladu organické hmoty bez přístupu vzduchu, při 

kterém dochází ke vzniku bioplynů, nerozložitelných zbytků a digestátu. Tento proces 

je využíván v bioplynových stanicích. 

 

 V praktické části byl vyprázdněn původní bioreaktor, bylo provedeno 

odizolování bioreaktoru od země pomocí dřevěných palet a balíků slámy. Poté byl nový 

bioreaktor plněn dle určitých pravidel, které jsou popsány v teoretické části. Zároveň 

s plněním bioreaktoru materiálem docházelo k postupnému ukládání polyethylenové 

hadice do jádra bioreaktoru, která slouží jako tepelný výměník. Po dokončení plnění 

bylo do bioreaktoru umístěno teplotní čidlo, které slouží ke sledování procesů uvnitř. 

Teplotní průběh zobrazený v grafu na Obr. 5-15 odpovídá teoretickým předpokladům, 

teplota v bioreaktoru dosahuje téměř 70°C. 

 

 Dále se práce zabývá realizací části teplonosné soustavy umístěné v jurtě, která 

se nachází v těsné blízkosti bioreaktoru. Následně byl celý okruh propojen s 

bioreaktorem a zprovozněn. Schéma kompletně zapojené teplonosné soustavy lze vidět 

na Obr. 5-9. Poté byl proveden pokus o odběr tepla z bioreaktoru, při kterém došlo 

k ochlazení bioreaktoru z jeho stálé teploty 58°C na teplotu 48°C během tří dnů. 

Teplota 48°C se přibližuje kritické hodnotě 45°C, která v předešlých bioreaktorech 

měla za následek zastavení biodegradačních procesů. Nicméně v našem pokusu jsme 

při 48°C přerušili odběr tepla a bioreaktor se začal regenerovat. Poslední částí práce 

bylo naprogramování základních funkcí pro řízení této teplonosné soustavy do řídícího 

systému AMiNi2DS. Tyto funkce byly úspěšně naprogramovány (viz kapitola 5.6). 

 

 Na základě výsledků této bakalářské práce by bylo vhodné pokračovat 

dlouhodobějším pozorováním procesů, které probíhají v nové teplonosné soustavě a 

dle potřeb upravit řídící systém.  
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Příloha A 
Z důvodu velkého objemu naměřených dat budou data k dispozici na přiloženém CD ve 

formátu pro Microsoft Excel. 

 

Příloha B 
Pro možnost nahlédnutí do programu vytvořeného pro řídící systém AMiNi2DS bude 

program k dispozici na přiloženém CD ve formátu pro DetStudio. 


