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Abstract: 

Biofiltration is powerful tool for the cultivation of microorganisms between solid and gaseous phase. 

This system has unique properties that may be used also in the technological application – cleaning of 

the contaminated waste gas, biodegradation of volatile contaminants released by venting and 

airsparging. Odor is one of the most emphasized problems of the anaerobic digestion. Biofiltration 

play the role of the tool which may be used as an active eliminator of the undesirable odor produced 

by the anaerobic digestion, for example the operations with the substrates in the upstream processes. 

The basic description of the device and the general view of the technical design are reviewed in this 

contribution. 
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Biofiltrace představuje účinný nástroj, jehož prostřednictvím se může aktivně nakládat s kontaminanty 

vyskytujícími se v plynné fázi. Ukázalo se, že tento biotechnologický prostředek lze úspěšně aplikovat 

do systémů anaerobní digesce (bioplynové stanice), kde bývá zapotřebí řešit obtíže spojené se 

zápachem. V tomto příspěvku je prezentováno teoretické i praktické hledisko jak biofiltraci vhodně 

integrovat do zařízení produkujících bioplyn. Jsou objasněny hlavní příčiny zápachu, podstata jeho 

biologické eliminace, ale zároveň také zdůrazněny nevýhody a překážky, s nimiž je nutné při realizaci 

biofiltru počítat. 

 

Výskyt zápachu v rámci bioplynové stanice souvisí s nedostatky v provozním režimu. Pozornost při 

odstraňování zápachu musí být soustředěna zejména na ty fáze technologického procesu, v nichž 

dochází k přejímce a skladování vstupního substrátu. Nositelem zápachu jsou zejména vstupní 

materiály podrobované anaerobní digesci, poněvadž digestát, který je vedlejším produktem výroby 

bioplynu, by při správně zvolené a provozované technologii měl zapáchat minimálně. Rizikovějším 

materiálem z hlediska zápachu jsou substráty živočišného původu (kejda, masokostní moučka, krev, 

jateční odpad), neboť vyšší podíl bílkovinné složky vede v důsledku paralelně probíhajících 

mikrobiálních a biochemických procesů k tvorbě sirovodíku, merkaptanu, amoniaku a butyrátu jako 

látek zodpovědných za zápach. 

 

Principem biofiltračního procesu je zužitkovat výše uvedené nositele zápachu jako substrát pro 

mikroorganismy rostoucí v podobě biofilmu na porézním materiálu, jenž tvoří lože biofilmu. 

Mikrobiální činností se zápachové látky transformují do podoby sloučenin bez pachu (oxid uhličitý, 

sírany apod.). Zároveň se uplatňují i mechanismy nebiologické povahy, jako je adsorpce a absorpce. 

Předpokladem dobře fungujícího biofiltru je zejména správné vyřešení dvou klíčových úkolů: (1) 

návrh systému z hlediska konstrukce a (2) vhodné složení mikrobiálního společenství biofiltru se 

schopností rozkládat chemické nositele zápachu. 

 

Na modelovém příkladu je ukázán sled kroků v rámci řešení eliminace zápachu pomocí biofiltrace. 

Vedle teoretického základu vlastní technologie podepřeného laboratorními zkouškami je nastíněno 

konstrukční řešení vlastního zařízení. Otázky související s volbou náplně se zaměřují především na 

vytvoření optimálních podmínek pro růst mikrobiálních populací. Zdůrazněna je nutnost udržení 

porézního charakteru systému, regulace pH a zajištění dodávek nutrientů. Bezproblémové provozování 

biofiltračního systému je podmíněno pravidelným monitoringem klíčových faktorů (vlhkost, teplota, 

pH) a regulací stěžejních parametrů, jako je např. doba zdržení. 



 

V příspěvku je dále věnován prostor dalšímu (alternativnímu) kroku založenému na principu 

biofiltrace, jímž je využití těchto technických prostředků k odsiřování vzniklého bioplynu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že tento postup má řadu úskalí a problematických úseků, je smyslem příspěvku na ně 

upozornit a nastínit případný další postup, jakými kroky by se vývoj odsiřovací biofiltrace měl ubírat. 

 

Smyslem sdělení je také aktivně přispět k řešení problémů se zápachem, které v současnosti vrhají 

negativní světlo na provozovatele bioplynových stanic, potažmo na anaerobní digesci obecně, jež jinak 

představuje účinný prostředek v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a je zdrojem zelené 

energie.  


