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Abstract: Biogas composition in an experimental land bioreactor. One of the 

objectives of the Waste Management Plan, which have not been solved successfully yet, 

is the objective of reducing the amount of biodegradable waste going to landfill, as well 

as the objective of material utilization of municipal wastes. Composting of 

biodegradable waste (including biodegradable municipal waste) is the most frequent 

way of these wastes treatment and utilization. A new technology called land bioreactor 

has been proposed for stabilization and utilization of biodegradable waste that cannot 

be composted. After the technology design, project development and notification to 

appropriate regional authority has been built a research land bioreactor, where should 

be within three years the new technology verified in operating conditions. During the 

verification of the proposed technology has been studied a number of parameters, 

including: temperature of the processed waste inside the bioreactor with the point of 

view to the fermented waste hygienization, composition of biogas produced in the 

research bioreactor with the point of view to its energy utilization, rate of biological 

stabilization of biodegradable waste treated in a research bioreactor. Current two-

years-long operational experience of biogas composition are described in this paper. 
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ÚVOD 

 

Mezi cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, které se dosud nedaří 

uspokojivě plnit, patří cíl snížit množství ukládaných biologicky rozložitelných 

odpadů na skládky a dále cíl materiálového využívaní komunálních odpadů. 

Nejčastěji uvažovaným způsobem zpracování a využití biologicky 

rozložitelných odpadů, včetně těch komunálních, je jejich kompostování. Pro 

stabilizaci a využívání biologicky rozložitelných odpadů, které nelze 

kompostovat, byla navržena nová technologie, tzv. zemní bioreaktor. 

Po technologickém návrhu, vypracování projektu a zaslání oznámení na 

příslušný krajský úřad byl vybudován výzkumný zemní bioreaktor, ve kterém 

měla být po dobu tří let navržená technologie v rámci provozních podmínek 

ověřována. 

mailto:bohdan.stejskal@uake.cz


319 

Stanovení složení produkovaného bioplynu s ohledem na jeho 

energetické využití je klíčovým faktorem pro posouzení energetické 

využitelnosti vstupní suroviny, správné činnosti metanogenních bakterií i 

zemního bioreaktoru jako takového. Dosavadní dvouleté provozní zkušenosti se 

složením bioplynu produkovaného v zemním bioreaktoru jsou popsány v tomto 

příspěvku. 

 
 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Návrh technologie zemního bioreaktoru vychází z technologie 

anaerobních reaktorových skládek, jak ji popisují Barlaz et al. (2004), Benson et 

al. (2007), Pelaez et al. (2009) a Warith (2002), ale výrazně se liší z pohledu 

vstupních surovin. Na rozdíl od bioreaktorových skládek je do zemního 

bioreaktoru vkládán pouze biologicky rozložitelný komunální odpad z 

odděleného sběru komunálních odpadů a další biologicky rozložitelné odpady 

kvalitativně nevhodné pro zpracování v bioplynových stanicích a 

kompostárnách. Z procesního hlediska pracuje zemní bioreaktor stejně jako 

anaerobní bioreaktorová skládka v podmínkách suché fermentace, na rozdíl od 

skládky se však předpokládá vytěžení a využití stabilizovaného bioodpadu dle 

podmínek vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

Výzkumný zemní bioreaktor byl vybudován v dosud nepoužívané kazetě 

skládky S-OO3 „Kuchyňky“ u obce Zdounky. Vybudovaný výzkumný 

bioreaktor je tak napojen na systém odvádění průsakových vod a rovněž na 

systém jímání skládkového plynu. Návoz vstupní suroviny, kterou tvořil 

vytříděný biologicky rozložitelný odpad z města Kroměříže, začal 28. 4. 2009 a 

dále pokračoval v dvoutýdenním intervalu podle harmonogramu svozové firmy. 

Požadovaným měřením byl pověřen Ústav využití plynu Brno s. r. o. se 

sídlem v Brně. Uvedená firma má mnohaleté zkušenosti s projektováním i 

provozováním zařízení pro využití či zneškodnění hořlavých plynů, zejména 

bioplynů, procesních plynů a nízkokalorických plynů. V souvislosti se 

skládkami provádí monitoring vývinu skládkového plynu, čerpací zkoušky 

ověřující kvantitativní předpoklady, provoz zhotoveného odplyňovacího 

systému i jeho servis. 

Z provozních důvodů měření začalo až v měsíci září roku 2009. Do konce 

roku 2009 proběhla uvedená měření čtyřikrát, v každém zbývajícím měsíci 

jednou. Při každém měření bylo stanoveno množství metanu, oxidu uhličitého a 

kyslíku v bioplynu uvnitř tělesa bioreaktoru; měření bylo prováděno ve třech 

různých sondách ve čtyřech hloubkách (0,3; 0,4; 0,5; a 0,6 m) pod povrchem. V 

roce 2010 bylo pokračováno v měření zcela stejným postupem, opět každý 

měsíc jednou. Časové intervaly mezi měřeními nejsou pravidelné a jsou 

důsledkem časových a technických možnosti Ústavu využití plynů s. r. o. Tato 

nepravidelnost v měření však nemá žádný vliv na formulované závěry. 

Vzorky bioplynu byly odebírány z odběrného místa pomocí zárazné 

sondy a analyzátoru skládkového plynu GAS Data.  
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VÝSLEDKY  

 

Intervaly hodnot složení bioplynu z výzkumného zemního bioreaktoru 

naměřených v letech 2009 a 2010 jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. 

 
Tab. 1:  Intervaly naměřených hodnost bioplynu ve výzkumném bioreaktoru v roce 

2009 

 

Datum Sonda CH4 [%obj] CO2 [%obj] O2 [%obj] 

9. 9. 2009 

1 12,8 – 30,0 16,6 – 27,0   0,7 – 5,4 

2   4,6 – 11,6   9,4 – 25,0   0,7 – 10,8 

3   4,2 – 6,2   5,7 – 19,8   5,3 – 20,4 

8. 10. 2009 

1 10,2 – 28,7 13,9 – 29,0   3,3 – 7,2 

2   3,3 – 6,6   4,9 – 17,5 11,5 – 19,8 

3   6,5 – 16,3   5,7 – 19,8   4,0 – 16,2 

13. 11. 2009 

1 10,0 – 22,6 17,4 – 21,3   2,2 – 6,8 

2   2,2 – 8,2   3,5 – 13,0 10,5 – 19,5 

3   5,3 – 12,5   3,9 – 12,8 13,2 – 20,4 

9. 12. 2009 

1   5,6 – 22,8   7,4 – 23,5   5,5 – 18,9 

2   0,6 – 3,3   0,9 – 2,8 19,0 – 20,0 

3   6,2 – 8,5   9,6 – 13,9 14,3 – 16,8 

 

 

DISKUSE 

 

Jak je z naměřených hodnot patrné, obsah metanu v bioplynu je pro 

energetické využití příliš nízký. Jak uvádí Schulz et al. (2004), teoretickou 

spodní hranici tvoří bioplyn s 45 % obsahem metanu, nicméně spalování 

takového bioplynu vede k rychlému opotřebení motoru a rozhodně nelze 

dosáhnout takového výkonu, jaký výrobce kogenerační jednotky garantuje. 

Zpravidla jsou kogenerační jednotky seřízeny a provozovány v režimu 

spalování bioplynu s 55 – 65 % metanu, pro který je rovněž garantován 

minimální výkon jednotky. Maximální naměřené hodnoty obsahu metanu v 

bioplynu ze zemního bioreaktoru jsou zhruba poloviční proti základním 

požadavkům provozovatele kogenerační jednotky.  

Tento stav může být zapříčiněný celou řadou faktorů. Za nejdůležitější z 

nich považují provozovatelé zařízení i autor práce nedodržení striktně 

anaerobních podmínek v provozu a zejména snadný únik bioplynu z otevřeného 

povrchu bioreaktoru do ovzduší. 
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Tab. 2:  Intervaly naměřených hodnost bioplynu ve výzkumném bioreaktoru v roce 

2010 

 

Datum Sonda CH4 [% obj.] CO2 [% obj.] O2 [% obj.] 

11. 1. 2010 

1   5,7 – 18,4   8,2 – 26,1   5,0 – 19,0 

2   1,1 – 3,5   3,9 – 5,9 18,9 – 20,0 

3   5,5 – 9,3   6,8 – 16,5 12,5 – 17,4 

23. 2. 2010 

1   4,9 – 16,1   6,2 – 15,2   8,3 – 16,2 

2   0,6 – 4,0   3,9 – 8,0 18,9 – 20,0 

3   7,2 – 14,6 11,9 – 21,0   8,4 – 11,5 

16. 3. 2010 

1   5,0 – 12,3   8,9 – 16,9 11,0 – 17,9 

2   1,3 – 3,8   3,9 – 6,0 19,5 – 20,1 

3   9,2 – 19,0 15,7 – 25,3   4,0 – 9,2 

14. 4. 2010 

1   6,4 – 19,4   8,9 – 16,9 11,1 – 17,6 

2   5,8 – 12,0 13,0 – 19,7   8,2 – 16,2 

3 12,6 – 24,8 21,0 – 35,8   3,2 – 6,5 

4. 5. 2010 

1   8,6 – 18,9 16,0 – 23,3   4,4 – 12,5 

2   4,3 – 7,0 12,0 – 19,7 13,0 – 17,4 

3 16,5 – 28,8 25,9 – 33,7   1,1 – 4,6 

17. 6. 2010 

1   9,9 – 20,2 15,6 – 21,3   3,1 – 8,6 

2   5,6 – 8,2 13,5 – 17,2 12,0 – 16,1 

3 17,6 – 39,8 26,9 – 32,4   0,8 – 3,6 

14. 7. 2010 

1   8,3 – 20,0 14,9 – 20,5   4,0 – 9,3 

2   7,3 – 9,1 12,5 – 15,1 14,2 – 15,7 

3 19,6 – 41,8 21,4 – 36,9   0,0 – 2,6 

26. 8. 2010 

1   9,4 – 21,6 16,9 – 23,2   3,8 – 6,4 

2   6,2 – 8,6 11,2 – 14,7 15,1 – 16,7 

3 17,5 – 30,1 19,9 – 29,4   1,7 – 4,3 

6. 9. 2010 

1 10,6 – 22,3 14,9 – 26,6   2,8 – 5,2 

2   6,0 – 8,2 11,4 – 18,3 13,6 – 17,1 

3 16,4 – 29,9 18,7 – 30,0   2,1 – 4,9 

5. 10. 2010 

1 16,8 – 19,7 18,7 – 22,1   3,6 – 6,9 

2   4,8 – 5,1   8,7 – 12,6 16,8 – 17,8 

3 21,6 – 24,0 20,3 – 31,0   2,1 – 3,1 

11. 11. 2010 

1 12,4 – 17,0 13,6 – 18,1   6,5 – 11,5 

2   7,1 – 8,2 11,2 – 12,3 15,0 – 16,7 

3 21,9 – 24,5 21,3 – 32,6   1,0 – 2,6 

2. 12. 2010 

1 14,5 – 17,3 11,6 – 24,1   4,6 – 6,9 

2   7,8 – 8,2   9,9 – 14,8 12,8 – 13,6 

3 23,8 – 25,9 20,1 – 25,8   2,3 – 3,6 

 



322 

ZÁVĚR  

 

Dosavadní zkušenosti s provozem výzkumného zemního bioreaktoru jsou 

rozdílné. Na základě (dosud nepublikovaných) měření bylo ověřeno, že v 

zemním bioreaktoru dochází k rychlé degradaci vstupní suroviny i její 

stabilizaci. Rovněž teploty uvnitř tělesa bioreaktoru zajišťují hygienizaci 

fermentovaného materiálu, i když dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. není 

vyžadována. Naměřené hodnoty složení produkovaného bioplynu však ukazují 

technicky nevyužitelné koncentrace metanu. Zemní bioreaktor tak neplní 

nejzákladnější funkci, pro kterou byl navržen a vybudován: stabilní produkce 

energeticky využitelného bioplynu. 
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