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Abstract: 

The aim of this paper was the study of the intensification of biogas production from unprepared 

substrat and from substrat treated by the biological modification. Poppy straw was chosen to be a 

suitable substratum as typical biologically broken down waste. Experiments themselves were preceded 

by the determining basic characteristic of the tested cereals - solid, loss by annealing (organic solid) 

and chemical consumption of oxygen. 

The second observed element entering the system was anaerobic lees from biogas station of the 

company named EPS, Ltd. in Kunovice and to this element ph, solid, loss by annealing (organic solid), 

KNK4,5 (acid neutralising capacity) and NH4
+ 

(concentration of ammonia ions) were determined. 

Preliminary data was used for the calculation of suitable doses. 

Experiments quantifying the biogas output lasted 40 days and they were done in thermophilic 

conditions.  
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Abstrakt 

Cílem této práce bylo studium intenzifikace produkce bioplynu z neupraveného substrátu a substrátu 

ošetřeného biologickou úpravou. Za vhodný substrát byla zvolena makovina jako typický biologicky 

rozložitelný odpad. Vlastním pokusům předcházelo stanovení základních charakteristik testovaných 

obilovin - sušiny, ztráty žíháním (organické sušiny) a chemické spotřeby kyslíku. Druhou sledovanou 

složkou vstupující do systému byl anaerobní kal z bioplynové stanice společnosti EPS, s.r.o. 

v Kunovicích, u kterého se stanovilo pH, sušina, ztráta žíháním (organická sušina), KNK4,5 (kyselinová 

neutralizační kapacita) a NH4
+
 (koncentrace amonných iontů). Vstupní údaje byly použity pro výpočet 

vhodné vsádky.  

 

Experimenty kvantifikující tvorbu bioplynu trvaly 40 dní a proběhly za termofilních podmínek. 

  

Teoretický rámec 

Pod pojmem makovina se rozumí vyprázdněné tobolky máku celistvé se stonkem dlouhým max. 

15 cm. Pro obsah některých významných alkaloidů (morfin, kodein, papaverin aj.) je makovina 

surovinou pro farmaceutický průmysl. Tobolky máku obsahují značné množství celulózy 

i lignocelulóz. 

 

Celulóza je součástí buněčné stěny všech rostlin. Protože základní stavební složkou celulózy je 

sacharid glukóza, je celulóza potencionálním substrátem pro řadu fermentačních biotechnologických 

výrob, které využívají jako vstupní surovinu cukry. Z celulózy by se tedy mohl levně vyrábět etanol, 

ocet a další organické kyseliny, ale třeba také antibiotika nebo bioplasty. Rozložit celulózu na 

základní stavební jednotky je však problém. 

 

Nejúčinnější jsou přírodní katalyzátory – enzymy - rozkládající celulózu. Ty produkují především 

bakterie a plísně, které se celulózou živí. [1] 

 

Pro naše testování byla zvolena plíseň se schopností produkovat enzymy štěpící celulózu, a to 

Trichoderma reesei. 
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Experimentální část 

V laboratorních podmínkách se testování anaerobní digesce provádí v kultivačním systému, jenž je 

tvořen testovací baňkou obsahující substrát a anaerobní kal ve vhodném poměru, uzavřenou 

v termofilním termostatu.
 
[2] 

 

Výsledky a zhodnocení 

Cílem testování byla laboratorní simulace průběhu anaerobního rozkladu daných substrátů ve 

fermentoru bioplynové stanice pracující v termofilním režimu. Stěžejním datovým výstupem 

z experimentů byly dva ukazatele: specifická produkce bioplynu a specifická produkce jeho klíčové 

složky – methanu. Tabulka I souhrnně uvádí získané hodnoty naměřené a interpretované po 

proběhnutí základního souboru pokusů. Jejich vyhodnocením je možné vytvořit ucelený náhled na 

vhodnost těchto substrátů v rámci vlastní technologické praxe v provozu bioplynové stanice. 

 
Tabulka I 

 

 Anaerobní kal 
Makovina bez 

biologické úpravy 

Makovina s biologickou 

úpravou 

Specifická produkce 

bioplynu (m
3
/t) 

3 350 434 

Specifická produkce 

methanu (m
3
/t) 

1 267 266 

 

Závěr 

Ze získaných měření jsme došli k závěru, že zvolená plíseň Trichoderma reesei se schopnostmi 

rozkládat polymerní materiály na bázi celulózy je schopna v průběhu šestitýdenní kultivace naštěpit 

takové množství lignocelulózového materiálu, že při jeho zpracování v biozplyňující jednotce došlo 

k intenzifikaci procesu produkce bioplynu o cca 8 %. 

 

 
Použitá literatura 

 

[1] OBRUČA S. (2008): Enzymy rozkládající celulózu - užitečný biotechnologický nástroj, www.inovace.cz 

[2] ZÁBRANSKÁ J. (1997): Laboratorní metody v technologii vody, VŠCHT Praha 

 

http://www.inovace.cz/

