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3. SHRNUTÍ A CÍLE PRÁCE  
Cílem této práce je zhodnocení současného stavu použití matematických modelů bio-

degradativních procesů pevného odpadu, tedy procesů rozkladu odpadových materiálů na 

skládkách prostřednictvím mikroorganizmů – baktérií. Práce sleduje biodegradativní procesy 

na skládkách, probíhající bez přístupu vzduchu, jejichž produktem je tzv. skládkový plyn, 

složený převážně z oxidu uhličitého a methanu. Právě přítomnost methanu, jednoho 

z hlavních skleníkových plynů a současně poměrně snadno využitelného paliva je důvodem 

k co možná nejpřesnějšímu matematickému modelování, jež umožní dopředu stanovit před-

pokládané množství jednotlivých plynů a tím pádem efektivní míru jejich využití. 

Ve středu zájmu práce jsou skládky dobře biologicky odbouratelných materiálů, větši-

na uvedených skutečností se tedy vztahuje ke skládkám tuhého komunálního odpadu, případ-

ně skládkám odpadů z rostlinných a živočišných výrob (odpad z travních porostů, dřevěný a 

papírový odpad, jateční odpady, apod.). Obsah methanu ve skládkovém plynu u správně or-

ganizovaných skládek tohoto typu o dostatečné velikosti téměř vždy přesahuje 50 % objemu. 

 Práce se nejprve zabývá stručným úvodem do problematiky vzniku a jímání skládko-

vého plynu, jak po stránce chemické, tak technologické, v druhé části pak shrnuje v součas-

nosti používané matematické modely pro predikci množství methanu v závislosti na čase, 

které dělí podle řádu chemické reakce na modely 0., 1. a 2. řádu a další speciální modely. 

Vyvrcholením práce je návrh vlastního komplexnějšího modelu zahrnujícího další, 

obvykle neuvažované, parametry a zejména nastínění možností dalšího zdokonalování po-

dobných výpočtů v budoucnosti. V samém závěru se pokouší o demonstraci výpočtů na reálné 

skládce komunálního odpadu v ČR. 
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4. KLÍ ČOVÁ SLOVA  

 

Biodegradace, skládkový plyn, matematické modelování. 
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6. ANAEROBNÍ DIGESCE  

6.1. OBECNÝ PRINCIP  

Nejdůležitějším je-

vem, který se prolíná celou 

problematikou modelování 

biodegradativních procesů na 

skládkách až po vznik sklád-

kového plynu je sled che-

mických reakcí označovaný 

jako anaerobní digesce. 

Anaerobní digescí 

(také fermentací, vyhnívá-

ním, zkvašováním) rozu-

míme přeměnu širokého 

spektra organických slouče-

nin za nepřístupu vzduchu na 

kapalný digestát, oxid uhli-

čitý a methan, katalyzovanou 

enzymy příslušných baktérií 

nebo hub. S anaerobní 

digescí se lze setkat v mnoha různých prostředích, od trávících traktů vyšších živočichů, přes 

přirozené přírodní lokality (mokřiny, sedimenty) až po člověkem vytvořená reakční centra, 

jimiž jsou např. bioreaktory nebo rozsáhlejší zavážkové skládky. 

Zjednodušeně je v současnosti anaerobní digesce popisována jako sled čtyř jednotli-

vých fází, reprezentovaných určitým druhem chemických sloučenin, kdy přechod hmoty 

z jedné fáze do druhé odpovídá reakci katalyzované určitým druhem mikroorganizmů. Před-

tím, než je odpadní látka přeměněna na CO2 a CH4, projde postupně hydrolýzou, acidogenezí, 

acetogenezí a výsledným methanogenním procesem. 

 

6.2. HYDROLÝZA  

Prvním krokem, společným pro anaerobní i aerobní rozklad, je hydrolýza pevných i 

kapalných látek na skládce. Překvapivě je hydrolýza také limitujícím krokem celé anaerobní 

digesce a jako taková tedy určuje rychlost úbytku výchozích látek, růst mikrobiálních organi-
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zmů ve skládce i produkci skládkového plynu. Rychlost hydrolýzy je velmi ovlivněna vlh-

kostí prostředí, optimální je přibližně 50% hmotnosti vody i více. 

Podle [1] lze považovat hydrolýzu odpadů na skládce za chemickou reakci prvního řá-

du, tedy reakci, kde rychlost úbytku substrátu je přímo úměrná množství substrátu dosud ne-

spotřebovaného. Takovou rovnici lze popsat jako: 

dS
dt

= K kH 

  

(1)

 

kde S je koncentrace hydrolyzovaného substrátu, t je čas, kH je rychlostní konstanta hydrolýzy 

a X koncentrace organizmu katalyzujícího reakci. Zintegrováním rovnice získáme vztah pro 

koncentraci (množství) substrátu v čase t: 

S= S0e
Kk

H

  

(2)

 

kde S0 je koncentrace (množství) substrátu v okamžiku započetí hydrolýzy. Zřejmě je tedy 

množství nespotřebovaného substrátu klesající exponenciální funkcí.  

 Rychlostní konstanta hydrolýzy kH je velice závislá na místních podmínkách (v litera-

tuře lze nalézt řádové rozdíly mezi hodnotami kH pro různé konkrétní skládky a hodnotami 

naměřenými v laboratorních podmínkách) a liší se také pro jednotlivé druhy odpadu. 

V ideálním případě by tedy bylo nutno modelovat hydrolýzu pro každou výchozí sloučeninu 

zvlášť a výsledné produkce hydrolytů sčítat. Tento problém bude diskutován níže. 

Zde je nutno také poznamenat, že zmíněný model buď předpokládá víceméně kon-

stantní koncentraci hydrolytických organizmů (X), nebo používá průměrnou hodnotu takové 

koncentrace. 

 V průběhu hydrolýzy dojde ke štěpení uhlíkových řetězců mimobuněčnými enzymy 

produkovanými hydrolytickými organizmy na kratší sekvence, z polysacharidů vznikají mo-

nosacharidy, z tuků nižší mastné kyseliny, bílkoviny se rozkládají na peptidy až aminokyse-

liny apod. Tyto produkty jsou následně substrátem v další fázi anaerobní digesce. 

 

6.3. ACIDOGENEZE  

 V acidogenní fázi (kyselém kvašení), která je již výhradně anaerobní, pokračuje roz-

klad a redukce uhlíkatých sloučenin. V závislosti na složení a charakteru substrátu a podmín-

kách prostředí vzniká uvnitř skládky prostřednictvím acidogenních bakterií buď H2, CO2 a 

kyselina octová, nebo v opačném případě dochází ke tvorbě kyseliny mléčné, alkoholů a niž-

ších aldehydů. Acidogenní bakterie jsou silně závislé na množství vodíku v systému. Zvýšený 
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parciální tlak vodíku vede ke snížení jeho produkce organizmy, proto je nutná symbióza 

s homoacetogenními a methanogenními bakteriemi, které tento plyn přeměňují na acetát a 

methan. Vodík a oxid uhličitý, stejně jako kyselina octová, jsou již přímo využitelné metha-

nogenními bakteriemi k vnitrobuněčné produkci CH4; ostatní produkty musí být přeměněny 

acetogenními bakteriemi ve třetí fázi. 

 Acidogeneze není limitujícím krokem rozkladného procesu, kinetika této reakce je 

substrátově závislá, tj. rychlost vzniku produktů závisí především na množství dostupného 

substrátu produkovaného hydrolytickými bakteriemi. 

 

6.4. ACETOGENEZE  

 Acetogenní fáze zahrnuje rozklad všech zbývajících uhlíkatých látek (včetně látek 

aromatických) vyšších než kyselina octová na acetát, vodík a oxid uhličitý. Acetogeneze pro-

bíhá nitrobuněčně prostřednictvím homoacetogenních bakterií, které mohou růst na široké 

škále jedno- a víceuhlíkatých sloučenin, přičemž některé druhy jsou schopny za růstu na CO2 

dokonce spotřebovávat vodík a zvyšovat tak produkci acidogeneze. 

 Do acetogenní fáze bývají zahrnovány také procesy odbourávání síranů a dusičnanů 

desulfatačními a denitrifikačními organizmy, které mohou v závislosti na dalších podmínkách 

kyselinu octovou buď produkovat, nebo i spotřebovávat, což vede v krajním případě společně 

s toxickým vlivem produktů (H2S a NH3) k inhibici methanogeneze. 

 Také acetogenezi lze považovat za substrátově závislý děj, který neovlivňuje pod-

statně (neuvažujeme-li výše zmíněnou inhibici methanogeneze ve speciálních případech) vý-

slednou produkci skládkového plynu. 

 

6.5. METHANOGENEZE  

 Závěrečnou fází anaerobní digesce je sama methanogeneze, při které vzniká kromě 

methanu také oxid uhličitý. Methanogenní bakterie lze rozdělit na dvě základní skupiny podle 

požadavků na substrát na hydrogenotrofní (zpracovávají H2 a CO2) a acetotrofní (zpracovávají 

kyselinu octovou), jež produkují přibližně 70% z celkového množství CH4. Kromě uvedených 

substrátů mohou methanogenní organizmy metabolizovat také některé jednoduché jednouhlí-

katé sloučeniny jako methylamin, methanol či kyselinu mravenčí. Základní chemické procesy 

vedoucí ke vzniku methanu lze zjednodušeně popsat následovně: 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O  (3) 

CH3COO- + H+ → CH4 + CO2 (4) 
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 Budeme-li se nyní zabývat striktně methanogenezí, závisí podle [1] množství vypro-

dukovaného methanu přímo úměrně na čase od počátku produkce, koncentraci methanogen-

ních bakterií a nepřímo úměrně na produktu acetogenní fáze anaerobní digesce. Vztah udává 

následující rovnice a názorněji demonstruje graf 1: 

CH4 = YCH
4
$ 1KYm $

1
Ym

$

mm, max$Pa

KsmCPa
C kdm $Xm $ t

 

(5)

 

 

 

kde YCH4 je výtěžek methanu z příslušného množství odpadu, Ym výtěžek methanogenů 

z daného množství octové kyseliny, µm, max rychlost růstu methanogenů, Ksm, kdm příslušné 

rychlostní konstanty, Xm koncentrace methanogenů, Pa koncentrace acetátu a t čas. 

 Důležitý pro další úvahy je zejména tvar závislosti patrný z grafu, kde na svislé ose je 

množství vyprodukovaného methanu, na ose v popředí koncentrace octové kyseliny a na ose 

vpravo čas. Zdánlivě je tedy množství vyprodukovaného methanu lineárně závislé na čase, 

nicméně je třeba vzít v úvahu exponenciální pokles koncentrace kyseliny octové s časem 

(podle rovnice (2)) a proměnlivou velikost populace methanogenních bakterií, jež se v první 

fázi vývinu plynu zvětšuje až k dosažení určité maximální hodnoty. 
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6.6. FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ RYCHLOST ANAEROBNÍ DIGESCE  

 Mezi faktory, které mohou mít podstatný vliv na rychlost anaerobní digesce patří 

zejména vlhkost uvnitř skládky, pH skládkového výluhu a vnitřní teplota. Změna těchto veli-

čin jednak částečně ovlivňuje samotné chemické děje probíhající v tělese skládky, podstatněj-

ší je ale vliv na rychlost růstu mikroorganizmů r, což je faktor vystupující dále ve vztahu pro 

množství vyvíjeného plynu. V tomto paragrafu jde o formulaci závislosti rychlosti růstu mik-

roorganizmů na teplotě, vlhkosti a pH, což činí souhrnná rovnice v jeho závěrečné části. 

 

6.6.1. VLHKOST  

 Voda je nepostradatelným prostředím pro průběh veškerých reakcí vedoucích ke ko-

nečné methanogenezi. Výchozí látky i produkty čtyřstupňové anaerobní digesce podstupují 

reakce právě ve vodných roztocích, což umožňuje jejich transport nejen z a do buněk mikro-

organizmů, ale i v makroskopickém měřítku mezi různými částmi skládky. Ve vodném pro-

středí se také odehrává rozšiřování populace baktérií. Současně se voda přímo účastní řady 

chemických procesů jako vstupní látka nebo produkt (hydrolýza, acetogeneze, eliminace vs. 

hydrogenotrofní methanogeneze). Vyskytnou-li se uvnitř skládky oblasti nedostatečně nasy-

cené vodou z důvodu izolace oblasti nepropustnými materiály (množství polyolefinických 

fólií) nebo převrstvení příliš vysokou vrstvou dalšího odpadu (zvyšujícího podstatně dobu pro 

saturaci skládky vodou), zastaví se v anaerobním prostředí rozkladné děje úplně, jak doku-

mentuje úryvek z textu [2]: »Mamutí skládky komunálních odpadů, jako je např. těleso Fresh 

Kills v New Yorku, skrývají v hloubkách přes 15 m materiály v neuvěřitelně zachovalém sta-

vu právě díky tomu, že se zde anaerobní procesy zastavily pro nedostatek vody. Tak například 

byly z hloubky tělesa vytěženy a datovány tyto předměty: hlavička mumifikovaného salátu o 

stáří 5 let, zcela bez problémů čitelné noviny o stáří 12 let, párek v rohlíku starý 15 let, syrová 

vepřová kotleta stará 15 let, na níž je zcela zřetelně odlišeno narůžovělé maso a bělavý tuk«. 

Zvýšení vlhkosti uvnitř skládky naopak vede obecně k rychlejšímu rozpouštění sub-

strátu, zvýšení chemické homogenity skládky a rychlejšímu odplavování látek inhibujících 

rozkladné reakce (například sám CO2 může působit jako inhibitor při rozkladu octové a pro-

pionové kyseliny; při zvýšení vlhkosti se oxid uhličitý rozpouští ve vodě a snižuje se tak jeho 

parciální tlak v prostředí). V literatuře uváděná vlhkost pro optimální průběh hydrolýzy se 

pohybuje okolo 50 % i více (dle  K. A. Wreforda,  J. W. Atwatera a L. M. Lavkuliche na [3] 

až 80 %) hmotnosti odpadu, ukládaný komunální odpad však obsahuje pouze okolo 25 % vo-

dy (21,2 % podle [4], 20 % - 38 % podle údajů spalovny Praha – Malešice [5]), tudíž je žá-
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doucí recirkulace skládkového výluhu, obsahujícího mj. další živiny potřebné pro růst mikro-

organizmů. 

K. A. Wreford,  J. W. Atwater a L. M. Lavkulich na [3] se ve zjednodušující práci 

domnívají, že lze závislost množství vznikajícího methanu na úhrnu srážek u skládek bez re-

cirkulace výluhu považovat nejpravděpodobněji za úměru tvaru: 

Q =  k $ aC b$w
  

(6)
 

kde Q je produkce methanu za čas, k shrnutí ostatních faktorů ovlivňujících toto množství 

(konstanta při počítání s vlhkostí), w úhrn srážek a a a b konstanty. Velikost konstant opět 

nelze stanovit paušálně pro všechny skládky, konstanty samozřejmě závisí na technických 

parametrech jednotlivých skládek (těsnění fóliemi apod.) a druhu ukládaného odpadu. 

 Komplexní a dle možností přesné postižení vlivu vlhkosti na rychlost vzniku methanu 

je však o poznání složitější. Mikroorganizmy se v tělese skládky nachází na povrchu materiá-

lů v tenkém filmu a jejich množství je ovlivňováno tloušťkou tohoto filmu tvořeného vodou. 

Dostupnost vody v každém bodě na povrchu (porézního nebo neporézního) materiálu uvnitř 

skládky je dána vodním potenciálem Ψ, který lze stanovit jako součet čtyř jednotlivých poten-

ciálů – matricového, gravitačního, osmotického a potenciálu stlačení, kterým působí na mate-

riál výše uložené odpady. Příliš nízký (záporný) vodní potenciál u suchých materiálů způso-

buje snížení možnosti organizmů absorbovat vodu a ztenčuje vodní film, který tvoří jejich 

životní prostředí. 

 Vodní potenciál se liší v každém bodě skládky podle druhu odpadu a hloubky vyšetřo-

vaného místa a výhodně jej lze vyjádřit jako tloušťku vodního filmu na povrchu materiálu. 

Existuje řada více či méně přesných metod pro výpočet tloušťky filmu, obvykle na základě 

znalosti isosterického adsorpčního tepla vody v daném prostředí, teploty, molárního objemu a 

povrchového napětí vody, velikosti pórů v materiálu a parciálního tlaku vodní páry. Proble-

matika výpočtu tloušťky vodního filmu však svojí složitostí přesahuje rámec této práce a při 

určité míře zjednodušení vztahů (viz dále) je snadno pominutelná, neboť nepřesnost způsobe-

ná zjednodušením vzorců není významná. Snaha o zpřesnění závislosti tvorby plynu na vlh-

kosti v modelu anaerobní digesce nicméně otevírá prostor pro další rozpracování problemati-

ky v této oblasti. 

 

6.6.2. KYSELOST 

Dalším z faktorů podstatně ovlivňujících výsledné množství uvolňujícího se plynu je 

kyselost kvantifikovaná pomocí pH.  Po ustálení procesů čtyřfázové anaerobní digesce uvnitř 
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skládky dochází k produkci vodíku acetogenními bakteriemi a jeho následné spotřebě hydro-

genotrofními methanogenními bakteriemi. Protože jde o typické následné reakce, zůstává 

koncentrace vodíku ve skládce na nízké úrovni (parciální tlak pod 10 Pa) a její případné zvý-

šení je jasným signálem o nežádoucích jevech uvnitř tělesa, zejména o snížené funkci metha-

nogenních bakterií způsobené poklesem hodnoty pH.  

Poklesne-li pH skládkového výluhu pod určitou mez, což může být způsobeno např. 

nevhodným složením odpadu nebo příliš vysokou produkcí CO2, jak již bylo zmíněno výše, 

snižuje se aktivita hydrogenotrofních bakterií a dochází ke zvýšení koncentrace H2, jehož ná-

sledkem je inhibice acetogeneze a celý proces anaerobní digesce se zpomaluje. Monitorování 

pH skládkového výluhu je tedy důležitou součástí efektivního využití skládky pro produkci 

methanu.  

V případě, že hodnota pH je příliš nízká (optimum dle [1] je mezi 6,8 a 7,1; pod 6,2 se 

methanogeneze zastavuje; např. Michal Žídek v [6] uvádí, že produkce methanu probíhá mezi 

pH 6 a 8, mimo tento interval je silně inhibována)  je vhodné použít pufr přidávaný do recir-

kulovaného výluhu, k čemuž lze využít uhličitanů a hydrogenuhličitanů sodných a vápena-

tých, jakož i hydroxidu vápenatého, což je však otázkou spíše technologie skládkování než 

předmětem této práce. 

Závislost rychlostní konstanty růstu populace methanogenních bakterií na pH udává 

podle [1] následující rovnice: 

r =
rm$ s

KsC s
a0C a1 $ pHC a2 $ pH2   

  

(7) 

kde r je rychlostní konstanta růstu populace, s koncentrace substrátu, Ks konstanta a ostatní 

hodnoty experimentálně stanovuje jako α0 = -919, α1 = 296, α2 = -22,8. Z rovnice (7) lze 

snadno dopočítat, že autor považuje z optimální pH pro methanogenezi hodnotu 6,49. Také 

tato závislost by v ideálním případě měla být zahrnuta do vzorce při konstrukci komplexního 

modelu vývinu methanu, pro zjednodušení (a zejména snížení počtu konstant, jež je nutno 

zjišťovat statisticky) však byla použita lineární forma závislosti (viz poslední část paragrafu). 

 

6.6.3. TEPLOTA  

 Různé druhy methanogenních bakterií se liší v požadavcích na optimální teplotu. 

Methanogenní bakterie jsou schopny produkce plynu při teplotách od 4 °C do 97 °C, na 

skládkách však většinu produkce zajišťují acetotrofní druhy methanosarcina (barkeri, mazei, 

acetivorans) s teplotním optimem 25 °C a různí hydrogenotrofní zástupci třídy methanobacte-
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ria (methanobacteria boone, methanobacterium thermoautotrophicum) s teplotními optimy 

okolo 50°C až 60°C. 

Vliv teploty na proces tvorby skládkového plynu je omezený zejména proto, že po 

ustálení rovnováhy mezi jednotlivými fázemi methanogeneze dojde také k ustálení teploty 

materiálu (obvykle mezi 50°C a 55°C) a teplota není obvykle nadále ničím výrazně ovlivňo-

vána. Odchylky od tohoto stavu mohou nastat v povrchových vrstvách skládek (do hloubky 

cca 3 m) nebo v případě, kdy je skládka jednorázově či periodicky provzdušňována (ať už jde 

o provzdušnění záměrné či způsobené nedokonalým těsněním např. na divokých skládkách 

apod.), což vyvolá krátkodobé rozběhnutí exotermnějších aerobních procesů. 

 

6.6.4. DALŠÍ VLIVY  

 Mimo tři výše zmíněné majoritní faktory ovlivňuje vývin plynu ještě řada dalších sku-

tečností a jevů, jimiž může být samotné složení odpadu (např. nevhodné příměsi inhibující 

reakce anaerobní digesce jako sírany ze stavebního odpadu či naopak železné složky odpadů, 

které působí jako redukční činidla vážící síru), jeho homogenita a systém ukládání a hutnění, 

porosita odpadu a jeho propustnost ve zhutněném stavu (množství špatně propustných fólií 

v komunálním odpadu, vícevrstvé obaly chránící papír, aj.), utěsnění skládky proti přístupu 

vzduchu, apod.  

 Společnou vlastností těchto faktorů je velice špatná možnost jejich měření či kvantifi-

kace a tedy i zahrnutí do matematického modelu. Regionální odlišnosti, které často ani nelze 

předvídat, tak mohou činit každou skládku naprosto jedinečnou a nezbývá než celkově zhod-

notit tyto vlastnosti úpravou konstant v rovnici po prvotních měřeních. 

 

6.6.5. SOUHRNNÁ ROVNICE  

 Pro účely vlastního modelu jsem se rozhodl, při zachování rozumného počtu vstupních 

parametrů a současného zahrnutí tří hlavních faktorů, využít vztahu, který vykrystalizoval 

ze [7] a který ve zjednodušené podobě uvažuje následující závislost: 

r =  c$ TKTmin $ pH K pHmin $ awKaw
min

  

  

(8)

 

kde r je rychlostní konstanta růstu mikroorganizmů, c příslušná konstanta zjištěná statisticky, 

T termodynamická teplota v tělese skládky, Tmin teplota, při které se růst mikroorganizmů za-

staví, pH a pHmin kyselost prostředí a kyselost prostředí, při níž se zastaví růst mikroorgani-
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zmů a aw a aw min jsou relativní vlhkost a limitní relativní vlhkost, při které ustane růst mikro-

organizmů. 

 Rovnice tedy shrnuje tři nejpodstatnější okolnosti ovlivňující rychlost růstu populace 

methanogenních bakterií, což v závěru vyústí do komplikované závislosti výsledného množ-

ství plynu na těchto faktorech. V paragrafu, který se věnuje vlastnímu navrhovanému modelu 

jsou potom tyto vlivy znázorněny graficky. Kritické hodnoty jednotlivých veličin stanovují 

autoři práce následovně: 

 Tmin = 275,9 K 

 aw min = 70,22 % 

 pHmin = 6,2 (hodnota převzata z [1]) 

 Na tomto místě se nabízí diskuze o tom, jak by vypadala výsledná rovnice při použití 

složitějšího (a přesnějšího) vztahu, než nabízí autoři Presser, Ratkowski a Ross v [7]. Zjevně 

by takový postup vedl ke zvýšení množství konstant, které je potřeba stanovit pro konkrétní 

skládku měřením a porovnáním modelu s naměřenými údaji, což zvyšuje nároky jednak na 

dobu měření, jednak na výpočet aproximace metodou nejmenších čtverců pro velký počet 

neznámých (viz dále), což by v důsledku mohlo paradoxně vést k méně přesnému stanovení. 

 Podobnou otázkou jsem se zabýval na více místech této práce, kde se nabízelo použití 

složitějšího řešení s více neznámými nebo naopak použití prostší závislosti na úkor přesnosti. 

Zhodnocení výhodnosti jednotlivých řešení by bylo možné provést porovnáním hodnot in-

formačních kritérií pracujících s počtem neznámých v modelu (Akaike - AIC, Schwarz - SIC, 

Bayesian – BIC, Hannan-Qinn – HQC apod.), nicméně řešení tohoto problému by samo ob-

sáhlo práci o několika stranách. 
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7. TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝVINU SKLÁDKOVÉHO PLYNU  
 Pro úspěšný průběh anaerobní digesce, vedoucí až ke vzniku skládkového plynu, jí-

mání tohoto plynu a jeho další využití, je třeba, aby byla skládka vybavena příslušným záze-

mím a zařízeními. Acetogenní a následná methanogenní fáze anaerobní digesce probíhají 

pouze ve striktně anaerobním prostředí, proto je nutnou podmínkou dokonalá izolace skládky 

od okolního vzdušného prostředí, naopak je však nutné zajistit možnost průchodu skládkové-

ho plynu mimo těleso, jeho sběr a odsávání. Pro tvorbu plynu je také nepostradatelné zavla-

žování skládky, ať již přirozenými srážkami, nebo recirkulací výluhové vody. 

 

7.1. IZOLACE SKLÁDKY  

Pro izolaci skládky od okolního prostředí lze použít v zásadě dva odlišné způsoby těs-

nění ([8]). Vrstvy zemních materiálů (jílů) jsou časově stabilní, těsnící vrstvy o minimální 

tloušťce 60 cm však nemají velkou pevnost (hrozí porušení např. při sesedání skládky) a 

snadno propouští látky rozpuštěné ve vodě. Naopak jsou schopny vázat některé nebezpečné 

látky, které se ze skládky uvolňují. Druhým způsobem je těsnění polyetylenovými (případně 

PVC) fóliemi, jejichž propustnost je velmi nízká, hrozí však mechanické porušení např. při 

navážení drenážní vrstvy a není jasná jejich časová stálost. 

Izolační vrstvy je nutno provést před navážením odpadu na celé ploše, kde se skládka 

stýká s terénem tak, aby nedocházelo k úniku výluhu mimo drenážní systém. 

 

7.2. DRENÁŽNÍ SYSTÉM  

Jak již bylo zmíněno výše, ukládaný tuhý komunální odpad obsahuje pouze přibližně 

20 % - 30 % vody, pro optimální průběh hydrolýzy a methanogeneze je však zapotřebí při-

bližně 80 % vlhkosti, čehož lze dosáhnout jednak přísunem vody z přirozených srážek, jednak 

recirkulací jímaného výluhu. Současně je třeba zajistit, aby výluhová voda, která se po dosa-

žení retenční kapacity skládky (tedy maximálního množství vody, které je těleso schopno 

»udržet«) nemohla kontaminovat okolní prostředí. 

Pro tyto účely se zřizuje drenážní systém tvořený štěrkovým ložem, perforovaným po-

trubím ve spodní části skládky svedeným do drenážních šachet ve tvaru studen sloužících 

současně k odplynění a hlavním svodům do jímky výluhové vody. Tlakovým čerpadlem je 

pak voda přečerpávána zpět na povrch skládky, který se jí zkrápí. Recirkulací se dosáhne jed-

nak v první fázi potřebného zvýšení vlhkosti, jednak navracení meziproduktů (jednoduchých 

cukrů, mastných kyselin apod.) zpět do reakčního prostředí. 



 

JIŘÍ KALINA   MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ BIODEGRADATIVNÍCH PROCES Ů 

 
 18 

7.3. ODPLYŇOVACÍ SYSTÉMY  

 Současně s odvodněním skládky slouží drenážní systémy k jímání skládkového plynu, 

jež může být pasivní (plyn vychází ze skládky samovolně vlivem zvýšeného tlaku při jeho 

produkci) nebo aktivní (sací čerpadla, jež snižují tlak ve skládce na úroveň, kdy ještě nedo-

chází k zavzdušnění a narušení anaerobních procesů) ([9]). U menších skládek je pak získaný 

skládkový plyn volně spalován v hořáku, případně filtrován kompostovým biofiltrem 

s mikroorganizmy odbourávajícími methan, u větších skládek je využit (obvykle po vysušení) 

pro výrobu tepla nebo tepla a elektrické energie (kogenerace). 

 Jednotlivé odplyňovací šachty musí umožňovat regulaci množství odsávaného (samo-

volně unikajícího) plynu do svodového systému, na skládkách, kde je odpad ukládán postup-

ně, je třeba omezit nebo uzavřít přívod plynu z šachet, které se nachází v oblasti bez tvorby 

nebo s dosud nevystabilizovanou tvorbou skládkového plynu. V pravidelných intervalech je 

pak kontrolováno složení plynu a jeho distribuce v rámci skládky. 
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8. PŘEHLED MATEMATICKÝCH MODEL Ů PRODUKCE METHANU  

8.1. ZÁKLADNÍ ROZD ĚLENÍ  

 V dostupných zdrojích lze poměrně snadno najít kusé informace o desítkách modelů 

produkce skládkového plynu různých autorů (např. Siegriest, Hill, Halvadakis, Bryers, 

Mosey, Pullammanappallil, Gregory, Costello, Angelidaki, Weekman, Nace, Van Zanten, 

Scheepers, Tchobanoglous, Findikakis a řada dalších), často se však modely navzájem liší 

pouze detailně při zachování stejného principu, jež je většinou dán tvarem matematické závis-

losti množství vznikajícího plynu na několika vstupních parametrech. Podle standardní klasi-

fikace chemických reakcí lze tak rozlišit modely 0., 1. a 2. řádu a dále lze vyčlenit speciální 

modely, které k výpočtu používají neobvyklé funkce. 

 Průběh anaerobní digesce je velmi komplexní děj, na který působí řada špatně postih-

nutelných faktorů, proto se snaha o analytickou konstrukci modelu musí logicky setkat s neú-

spěchem. Sama složitost takového modelu by totiž vylučovala možnost jeho praktického pou-

žití. 

 Autoři všech níže zmíněných modelů tedy zvolili postup právě opačný – makrosko-

pické zhodnocení skládky jako celku za využití jednoduchých matematických výrazů, které 

na základě vnějšího tvaru závislosti pouze aproximují reálné výstupní hodnoty rozkladných 

procesů. Některé z modelů vycházejí alespoň částečně ze zjednodušených vztahů vyplývají-

cích z chemických dějů ve skládce, jiné dosahují relativního úspěchu i s funkcemi, jejichž 

použití se zdá na první pohled neopodstatněné. 

 Většina autorů matematických modelů vývinu skládkového plynu se shoduje na sku-

tečnosti, že model, který dovede předvídat produkci plynu s přesností 50 % lze označit za 

dobrý a model s přesností okolo 30 % za výborný. 

 V následujícím ilustračním přehledu jsou zahrnuty modely reprezentující jednotlivé 

skupiny na základě matematické závislosti, obvykle byl vybrán (pokud bylo v možnostech 

autora toto zjistit) nejstarší a tedy původní model z dané skupiny. Všechny následující modely 

jsou pro názornost upraveny tak, že je zanedbána fáze ukládání odpadu, neuvažuje se překrytí 

fáze vývinu plynu a fáze ukládání a nula na časové ose je tedy posunuta do okamžiku, kdy je 

veškerý odpad uložen a utěsněn ve skládce a začíná vývin skládkového plynu. Jednotky na 

osách nejsou uvedeny, jak již bylo zmíněno výše, rozhodující je pouze tvar křivky, velikost 

jednotlivých hodnot je závislá na parametrech konkrétní skládky. Vlastností systému 

v souladu s těmito předpoklady však není možné ve skutečnosti dosáhnout, proto je nutno 

modely upravit na multifázové, jak je rozvedeno na konci paragrafu. 



 

JIŘÍ KALINA   MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ BIODEGRADATIVNÍCH PROCES Ů 

 
 20 

 Pro lepší orientaci jsou nadále označovány časové fáze vývinu skládkového plynu ná-

sledovně: 

  ● Fáze ukládání odpadu (před zavezením) jako 0. fáze 

  ● Fáze rostoucí produkce methanu jako 1. fáze 

  ● Fáze poklesu produkce až do jejího konce jako 2. fáze 

 

8.2. MODELY 0. ŘÁDU 

8.2.1. OBECNÝ MODEL 0. ŘÁDU 

 Chemickou reakci 0. řádu lze popsat jako reakci, kde rychlost úbytku substrátu (zto-

tožnitelná s rychlostí vzniku produktu) je konstantní: 

Q =
M$L0

tfKt0
  

(9) 

kde Q je množství vzniklého methanu za jednotku času, M celková hmotnost uloženého od-

padu, L0 množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek 

např. z 1 tuny), tf čas do ukončení produkce plynu a  t0 čas, po který byl odpad na skládku 

ukládán.  Zjevnou nevýhodou modelu je právě předpoklad, že po určité době produkce plynu 

zcela ustane.  

 

8.2.2. EPER MODEL  

 Zástupcem modelů 0. řádu je německý EPER model (Wielenga, [10]), reprezentovaný 

rovnicí: 

Q = M$B1$B2$
F$D$C

t
  

(10)

 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, B1 

poměrná část biodegradabilního uhlíku v odpadu, B2 poměrná část tohoto uhlíku, jež přejde 

do skládkového plynu, F je konstantní přepočtový faktor, D je účinnost jímání plynu a C je 

poměrná část methanu ve skládkovém plynu. Obdobně pracuje francouzský EPER model 

(Budka, [10]). 

 EPER model neuvažuje prvotní fázi vývinu plynu (jejíž délka může být až v řádu jed-

notek let) v průběhu ukládání odpadu a po zavezení skládky v období, než dojde k dostatečné 

reprodukci methanogenních organizmů. Model je tak vlastně totožný s obecným modelem 0. 

řádu, přičemž hodnota přepočtového faktoru F se zjišťuje statisticky. 
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8.2.3. TROJÚHELNÍKOVÝ MODEL  

 Lineární změnu produkce methanu uvažuje model Halvadakise (1983) a Tchobano-

glouse (1993), nazývaný modelem trojúhelníkovým. Předpokládá ponejprv lineární růst pro-

dukce methanu za jednotku času, následovaný ve druhé fázi lineárním poklesem podle rovnic: 

Q = M$L0$J$t
  

(11)
 

Q = M$L0$K$ tfKt
  

(12)
 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, L0 

množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek např. z 1 

tuny), tf čas do ukončení produkce plynu, t čas a J,K příslušné konstanty udávající strmost 

nárůstu a poklesu produkce. Rovnice (11) je platná pokud t<t0, tedy v době, než skládka za-

čne produkovat maximální množství plynu, od času t0 pak produkce klesá dle rovnice (12). 

 Trojúhelníkový model není pravým modelem 0. řádu, pokles množství nespotřebova-

ného substrátu ve skládce totiž klesá kvadraticky, nezávislost reakční rychlosti na koncentraci 

substrátu je však obdobná jako u reakcí 0. řádu, proto jej v práci řadím na toto místo. Proble-

matickým bodem trojúhelníkového modelu je nutnost stanovení času tf, ve kterém má dojít 

k ukončení produkce plynu. Tento předpoklad je zjevně velice přibližný, ve skutečnosti se 

rychlost plynu pouze asymptoticky blíží nule. 

 Graficky jsou znázorněny oba zmíněné modely v grafu 2, zeleně je vyznačena produk-

ce methanu v trojúhelníkovém modelu, červeně pak produkce dle obecné rovnice 0. řádu. 

Maximum zeleně vyznačené funkce nastává v čase t0, dobře je také patrné, že červeně vyzna-

čená funkce neuvažuje počáteční nárůst a konečný pokles produkce skládkového plynu. 
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8.3. MODELY 1. ŘÁDU 

8.3.1. OBECNÝ MODEL 1. ŘÁDU 

 Nejrozšířenějším typem matematických modelů produkce skládkového plynu jsou 

modely 1. řádu, vycházející z předpokladu, že množství vznikajícího methanu za jednotku 

času je přímo úměrné množství dosud nespotřebovaného substrátu. Matematicky lze stanovit 

závislost jako: 

Q = k$
  

(13)
 

kde Q je produkce methanu za jednotku času, k je rychlostní konstanta rovnice 1. řádu a S je 

množství dosud nespotřebovaného substrátu. Za předpokladu, že rychlost produkce je první 

derivací množství substrátu podle času pak lze vyjádřit rychlost Q explicitně takto: 

d  S
d t

=  Kk $ S    0   
d  S

S
= Kk d t

  

(14)

 

a po zintegrování a úpravě získáváme: 
 

Q = k$S0$e
Kk$t  

  
 (15)

 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, k je rychlostní konstanta, S0 je po-

čáteční množství substrátu a t je čas. 

 Na první pohled je patrné, že jak množství zbývajícího substrátu, tak množství produ-

kovaného skládkového plynu klesá od dosažení maximální produkce po zavezení skládky 

exponenciálně. 

 

8.3.2. SWANA MODEL  

 Nejjednodušším modelem na bázi rovnice 1. řádu je model Solid Waste Association of 

North America (SWANA) z roku 1998, reprezentovaný následující rovnicí: 

Q = M$L0$k$e
Kk$ tKt

0     
  

(16)
 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, L0 

množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek např. z 1 

tuny), k rychlostní konstanta, t0 čas ukládání odpadu, zavezení skládky a nárůstu produkce 

plynu a t čas.  
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Model se nezabývá první fází před časem t0, tedy při ukládání odpadu, zavážení sklád-

ky ale ani v období počáteční reprodukce baktérií a nárůstu produkce plynu, stanovuje pouze 

množství plynu ve fázi exponenciálního poklesu produkce. 

 

8.3.3. MODEL TABASARANŮV, VAN ZANTENŮV A SCHEEPERSŮV 

 Pro přesnější výpočet množství methanu vznikajícího v první fázi tvorby plynu, vy-

pracoval Tabasaran již v roce 1976 (později Van Zanten a Scheepers v roce 1995) upravený 

model vycházející z reakce prvního řádu, vhodně však modelující také počáteční nárůst pro-

dukce: 

Q = M$ L0 $
kC s

s
$ 1K eK s$ t

$ k$ eK k$ t  

  

(17)

 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, L0 

množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek např. z 1 

tuny), k rychlostní konstanta, s konstanta růstu funkce a t čas. 

 Graf 3 porovnává oba zmíněné modely, fialově je vyznačen obecný model 1. řádu, 

modře model Tabasarana, Van Zantena a Scheeperse. 

 

8.3.4. SCHOOL CANYON MODEL   

Pravděpodobně nejčastěji užívaným modelem pro predikci množství vzniklého metha-

nu je School Canyon model, který modeluje i první období nárůstu množství vyvíjeného ply-

nu. Celkové množství již vzniklého methanu stanovuje tento model sumační rovnicí: 
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S=>
i = 1

t
0

ri$k $G0 $ e K k $ t      (18) 

kde S je celkové množství vzniklého plynu, k rychlostní konstanta, r poměrné množství odpa-

du uloženého v roce i, t čas, t0 čas ukládání odpadu a G0 zjištěný vývin plynu v prvním roce. 

School Canyon model se na tomto místě vymyká předpokladu stanovenému v úvodu 

paragrafu, tedy že modely budou uváděny s nepřekrývající se fází ukládání odpadu a vývinu 

plynu, autor však považuje za vhodné jej zde pro úplnost uvést a diskutovat toto níže. 

Výsledná hodnota Q je tedy dána součtem na sobě nezávislých příspěvků od odpadu 

uloženého postupně v jednotlivých letech. Model není přesný, protože v první fázi vznikají 

v grafu »schody« o délce jednoho roku (příp. jiného zvoleného období), což na druhou stranu 

umožňuje propočítávat výtěžek methanu již před definitivním zavezením skládky. Pro svoji 

jednoduchost a snadnou použitelnost  je School Canyon model v různých podobách používán 

poměrně často. 

 

8.3.5. LANDGEM  MODEL  

 Nejvýznamnější aplikací School Canyon modelu je US EPA LandGEM model, před-

stavovaný softwarovou aplikací z roku 1991, kterou vyvinula a doporučuje americká státní 

agentura pro ochranu životního prostředí (Enviromental Protection Agency). Software použí-

vá z řady měření získané, implicitně nastavené hodnoty pro konstanty k a L0 (k = 0,04 rok-1 a 

L0 = 100 m3t-1), které průběžně upravuje a přizpůsobuje reálným podmínkám skládky, druhá 

kritická sada hodnot pak kontroluje, zda skládka odpovídá ekologickým kritériím pro množ-

ství povolených emisí ([11]). Software je vhodný také k návrhu odplyňovacích systémů sklá-

dek, výstupu ve formě grafů apod. 

 

8.3.6. PALOS VERDES MODEL 

 Složením dvou modelů prvního řádu za sebe v čase tak, aby exponenciální funkce 

v první fázi byla rostoucí a v druhé fázi klesající, vznikne Palos Verdes model, jehož nevýho-

dou je nutná znalost dvou různých rychlostních konstant, které lze zjistit obvykle pouze mě-

řením na konkrétní skládce. Mezi první a druhou fází vzniká nepravděpodobný pík, určující 

maximální produkci methanu před poklesem: 

Q = M$ L0$ k1$ e
k
1
$ t

   , Q = M$ L0$ k2$ e
K k

2
$ t

   
  

(19), (20)
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kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, L0 

množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek např. z 1 

tuny), k1 a k2 rychlostní konstanty 1. a 2. fáze, t0 čas ukládání odpadu, zavezení skládky a ná-

růstu produkce plynu a t čas. 

 Průsečík obou křivek je určen hodnotou konstant k1 a k2, v praxi však spíš bude kon-

stanta k2 určována po dosažení maximální produkce plynu. 

 

8.3.7. SHELDON ARLETA MODEL  

 Obdobně řešený model jako Palos Verdes lze v literatuře najít také často pod názvem 

Sheldon – Arleta, opět jde o složení dvou exponenciálních křivek, protínajících se v ostrém 

píku. 

 Srovnání School Canyon metody a Palos Verdes modelu je patrné z grafu 4. School 

Canyon metoda je znázorněna růžovou křivkou, Palos Verdes modelu náleží černá barva. 

 

 

8.3.8. BARLAZ ŮV MODEL  

Podobně jako Tabasaran se s první fází pokusil pracovat v roce 1987 Barlaz se svým 

modelem založeným na součinu exponenciální klesající a polynomiální rostoucí křivky: 

Q = M$ L0$ k$ta$ eK b$t  
  

(21)
 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, L0 

množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek např. z 1 

tuny), a a b zjištěné koeficienty pro rostoucí a klesající část křivky a t čas. 
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 Nevýhodou Barlazova modelu je velice strmý růst křivky v počáteční fázi, následova-

ný obvykle poměrně prudkým poklesem. Konkrétní tvar křivky samozřejmě závisí na reál-

ných podmínkách skládky, je proto nutné provést měření produkce methanu, která poslouží ke 

stanovení hodnot koeficientů a a b. 

 

8.3.9. EMCON  – MGM  MODEL  

Také vznik EMCON – MGM modelu byl podmíněn potřebou modelovat za použití re-

akce 1. řádu současně i první vzestupnou fázi produkce plynu. Zde byl zvolen nejjednodušší 

způsob vůbec – použití lineární funkce pro nárůst množství vyvíjeného plynu v prvních letech 

po zavezení skládky: 

Q = M$ L0$ k1$
t
t0

  
 
, Q = M$ L0$ k$ e

K k
2
$ t

 
  

(22), (23)
 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, M hmotnost uloženého odpadu, L0 

množství methanu, jež může vzniknout z daného množství odpadu (možný výtěžek např. z 1 

tuny), k1 a k2 rychlostní konstanty 1. a 2. fáze, t0 čas ukládání odpadu, zavezení skládky a ná-

růstu produkce plynu a t čas. 

 EMCON – MGM model je do značné míry podobný modelu Palos Verdes, pouze kon-

stanty k1 a k2 nabývají jiných hodnot, což plyne z drobné odlišnosti tvaru matematické závis-

losti. 

  

8.3.10. LFGGEN  MODEL  

Stejný princip jako EMCON – MGM model, tedy lineární růst produkce následovaný 

exponenciálním poklesem, používá složitější LFGGEN (landfill gas generation) model vyvi-

nutý v roce 1994 Keelym ze Středofloridské univerzity. Model pracuje multifázově (viz níže), 

rozlišuje 11 druhů odpadu a pracuje také s hodnotami vlhkosti. 

 Srovnání Barlazova modelu, vyznačeného khaki barvou s modelem EMCON – MGM 

/ LFGGEN v barvě fialové znázorňuje graf 5: 
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8.4. MODELY 2. ŘÁDU 

8.4.1. OBECNÝ MODEL 2. ŘÁDU 

 Chemické reakce typu A + B → AB nebo 2A → AA často probíhají podle kinetiky 2. 

řádu. Budeme-li předpokládat, že k podobným reakcím dochází při vzniku methanu (ať už ve 

fázi hydrolýzy nebo methanogeneze), jsme oprávněni použít pro modelování produkce sklád-

kového plynu následující rovnici, kde je rychlost tvorby produktu závislá na druhé mocnině 

koncentrace dosud nespotřebovaného substrátu: 

Q =  k$S2  
  

 (24)
 

za předpokladu, že rychlost produkce je první derivací čtverce množství substrátu podle času 

pak lze vyjádřit rychlost Q explicitně takto: 

d  S
d t

=  Kk $ S2     0   
d  S

S2
= Kk d t  

  

(25)

 
a po zintegrování a úpravě získáváme: 
 

Q =
S0

k $ t2
     (26) 

kde Q je množství uvolněného methanu za jednotku času, k je rychlostní konstanta, S0 je po-

čáteční množství substrátu a t je čas. 

 Na první pohled je patrné, že jak množství zbývajícího substrátu, tak množství produ-

kovaného skládkového plynu klesá od dosažení maximální produkce po zavezení skládky 

hyperbolicky, přičemž produkce klesá podle hyperboly druhého stupně. 
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 Ačkoliv je modelování dle kinetiky reakce 2. řádu v literatuře zmiňováno ([11]), ne-

podařilo se autorovi textu najít konkrétní matematický model pracující s hyperbolickou závis-

lostí 2. stupně. Teoretickou závislost uvádí v porovnání s obecným modelem 1. řádu a 0. řádu 

graf  6. Závislost 0. řádu je vyznačena červenou přímkou, závislost 1. řádu fialovou a závis-

lost 2. řádu azurovou barvou (závislost 2. řádu je upravena dosazením t + t0 namísto t pro lep-

ší znázornění): 

 

8.5. DALŠÍ MODELY  

 Kromě modelů vycházejících z rovnic pro reakční rychlosti chemických reakcí 0., 1. a 

2. řádu existují také systémy pro předvídání produkce plynu založené na funkcích, které 

z reakční kinetiky nevychází. Jak bylo však výše uvedeno, matematické modelování se v této 

oblasti téměř vždy omezuje na vnější popis jevu, proto nic nebrání ani užití takových modelů. 

 

8.5.1. GASFILL  MODEL  

 Funkci hyperbolický kotangens využívá GASFILL model vyvinutý v roce 1988 Fin-

dikakisem a kolektivem na skládce Mountain View u San Francisca v USA. Model předpo-

kládá první fázi hyperbolického růstu, následovanou druhou fází exponenciálního poklesu, 

obdobně jako v předešlých metodách: 

Q = coth a $ tkK t K coth a $ tk  
  

(27)
 

 Q = f t0 $e
K l$ tK t

0

  
(28)
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kde Q je produkce methanu za jednotku času, α vhodný koeficient, tk čas očekávaného konce 

produkce plynu, t čas, t0 čas, kdy je produkce plynu nejvyšší a f funkce z rovnice (26). 

 Hyperbolická část křivky se v krátkém období rostoucí produkce neprojeví příliš in-

tenzivně, což lze vysledovat z grafu 7, který se nápadně podobá závislosti u EMCON – MGM 

/ LFGGEN modelů: 

 

8.5.2. NÁVRH VLASTNÍHO MODELU  

Všechny uvedené modely prozatím určovaly produkci methanu na základě rovnice 

s jedním, dvěma nebo třemi parametry, ovlivňujícími velikost a tvar křivky. Odmyslíme-li si 

celkové množství odpadu, jež je samozřejmou součástí všech vztahů a výtěžek methanu z 

daného množství odpadu, který je také společný pro většinu výrazů, zjišťujeme, že průběh 

geneze plynu je vyjádřen jediným parametrem, obvykle rychlostní konstantou. Uvědomíme-li 

si však, kolik vlivů (jak již bylo uvedeno výše) ve skutečnosti na tvorbu skládkového plynu 

působí, zřejmě docházíme k závěru, že je třeba zajistit vyšší komplexitu rovnice, zahrnout 

více vstupních veličin a zajistit jejich odpovídající vliv na výslednou hodnotu produkce. 

Před podrobným popisem takového vylepšeného modelu však bude vhodné zabývat se 

ještě skutečností, kterou jsme doposud pro jednodušší znázornění matematických závislostí 

pomíjeli, a totiž, že na reálné skládce dochází v drtivé většině případů k překrytí fáze ukládání 

odpadu (0. fáze) a vývinu a jímání plynu (tedy 1. fáze nárůstu a 2. fáze poklesu vyvíjeného 

množství), což je nutno zahrnout do výpočtu. 
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8.6. MULTIFÁZOVÉ MODELY  

 Nejvýhodnější a velice intuitivní metodou řešení tohoto problému je vytvoření multi-

fázového modelu, tedy modelu, kde výsledná produkce skládkového plynu je součtem pro-

dukcí z částí skládky, zavezených v různých obdobích. Každá část skládky (vzniklá např. 

v průběhu jednoho roku) je pak vyjádřena jednou rovnicí ve výše uvedeném tvaru, s vlastními 

hodnotami hmotnosti uloženého odpadu M a pomyslnou vlastní nulou na časové ose. 

 Nedostatkem tohoto přístupu je nespojitost výsledné křivky, na které vznikají schody o 

délce zvoleného období. Nejčastěji bývá volen za období jeden rok, kdy lze z výhodou využít 

jako vstupní údaje výroční údaje o množství ukládaného odpadu, v literatuře se lze setkat se 

zpřesněním při užití desetin roku nebo s měsíční frekvencí měření množství ukládaného od-

padu. Spojité křivky však nelze z praktických důvodů dosáhnout, neboť množství odpadu se 

vždy zjišťuje po určitých časových obdobích a ani jeho ukládání není kontinuální. 
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9. NÁVRH VLASTNÍHO MODELU  

9.1. TVAR MATEMATICKÉ ZÁVISLOSTI  

9.1.1. VOLBA ZÁKLADNÍHO MODELU  

 Při konstrukci vlastního modelu jsem předpokládal, stejně jako drtivá většina výše 

zmíněných studií a jejich derivátů, že idealizovaný proces daný sledem rozkladných reakcí 

probíhá podle kinetiky reakcí 1. řádu, tedy, že rychlost methanogeneze (a také množství do-

sud nespotřebovaného substrátu) klesá exponenciálně v čase. Tento předpoklad považuji za 

opodstatněný zejména proto, že podle dostupných informací o přesnosti se jeví modely 1. 

stupně nejlepšími ([11]), stejně jako lze předpokládat tzv. kinetiku pseudoprvního řádu z pod-

staty chemických reakcí uvnitř skládky (jedna omezující výchozí látka a ostatní v nadbytku) . 

 

9.1.2. OŠETŘENÍ 1. FÁZE TVORBY PLYNU  

Teoreticky by tedy měla v čase 0 začít produkce methanu na maximální hodnotě a dále 

již pouze exponenciálně klesat. Zřejmě ale v 1. fázi nastává nejprve nárůst produkce z hodnot 

blízkých nule (ale ne nulových, CH4 se vyvíjí v malém množství vlastně již před uložením 

odpadu na skládku a v jeho průběhu), způsobený postupným vyčerpáním kyslíku z tělesa 

skládky, naplněním retenční kapacity vodou a především závisející na velikosti populace bak-

terií podílejících se na rozkladu, jež se po zavezení skládky začnou rychle množit. Proto jsem 

konstantu X z následující rovnice: 

S= S0$e
Kk$X$t 

  
(29)

 

kde S je množství dosud nespotřebovaného substrátu S0 prvotní množství substrátu, k rych-

lostní konstanta, X velikost (koncentrace) populace mikroorganizmu a t čas, nahradil výra-

zem, stanovujícím závislost velikosti populace na čase. 

 K dispozici je několik různých modelů, které stanovují růstové křivky populací; nej-

známější model (jeho použití je vhodné i vzhledem k doporučení z [1] a [7] (Ratkowski, 

Ross), o němž bude řeč dále) je tzv. logistická křivka ([12]), která určuje zpomalení růstu po-

pulace blízko maximální hodnoty její velikosti: 

d  X
d t

=  r$X$
KKX

K
    (30) 

kde X je velikost populace, t čas, r rychlostní konstanta růstu populace a K maximální velikost 

populace. Po zderivování pak obdržíme vztah: 
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X  =  
X0 $K

KX0K e K r $ t
$K C eKr$t

$X0
  

(31) 

kde X je velikost populace, X0 počáteční velikost populace, t čas, r rychlostní konstanta růstu 

populace a K maximální velikost populace. 

 Tím sice přiblížíme realitě celkovou rovnici pro vývin plynu, jsme však postaveni před 

další problém, jímž je stanovení konstant K a X0, tedy maximální velikosti populace a její ve-

likosti počáteční. Tyto hodnoty jsou teoreticky nezjistitelné, jejich velikost může vyplynout 

pouze ze statistického výzkumu, případně mohou být pro konkrétní skládku stanoveny na 

základě hodnot z již provedeného sběru plynu. 

 Celková rovnice pro množství dosud nespotřebovaného substrátu tak nabývá tvaru: 

S= S0 $ e

m $ t $ p $ K

K p K e K r $ t $ K C eK r$ t$ p   
  

(32) 

kde S je množství dosud nespotřebovaného substrátu S0 prvotní množství substrátu, k rych-

lostní konstanta, X velikost (koncentrace) populace mikroorganizmu, X0 počáteční velikost 

populace, t čas, r rychlostní konstanta růstu populace a K maximální velikost populace. 

 Po zderivování získáváme matematický model produkce methanu, závislý na 5 (6 

v případě, že počáteční množství substrátu S0 budeme považovat za součin množství odpadu 

M a jeho výtěžnosti L0) různých parametrech, z nichž většinu je však třeba stanovit empiricky: 

X = $S0 
k X0 K

$X0K e$ r t K C e$ r  t p
K

k t X0 K r e$ r t K K r e$ r  t X0

$X0K e$ r  t K C e$ r t X0
2

 e

k t X
0
 K

$X
0
K e$ r  t K C e$ r t X

0    

  

(33)

 
kde S je množství dosud nespotřebovaného substrátu S0 prvotní množství substrátu, k rych-

lostní konstanta, X velikost (koncentrace) populace mikroorganizmu, X0 počáteční velikost 

populace, t čas, r rychlostní konstanta růstu populace a K maximální velikost populace. 

 Na první pohled vypadá rovnice popisující model poněkud složitě, za použití vhodné-

ho softwaru však není formální podoba vzorce důležitá, záleží pouze na výsledném tvaru 

křivky. Ten se může podstatně měnit v závislosti na již zmíněných 5 vstupních parametrech, 

uvádím proto pravděpodobnou podobu křivky se zřetelným nárůstem produkce v první fázi, 

maximem a přibližně exponenciálním poklesem za použití modelových hodnot: 
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 Vstupními hodnotami modelu jsou celková hmotnost uloženého odpadu M, celkový 

výtěžek methanu  z hmotnostní jednotky odpadu L0, počáteční velikost populace methano-

genních organizmů X0, maximální velikost této populace K, rychlostní konstanta růstu popu-

lace r a rychlostní konstanta vzniku plynu k. Explicitně lze stanovit veličiny M, L0 a k případ-

ně r, zejména na základě pozorování a srovnání hodnot z většího počtu skládek, parametry X0 

a K je třeba zjistit. 

 

9.1.3. DALŠÍ VSTUPNÍ PARAMETRY  

 Předchozí úpravy vnesly do obecného modelu 1. řádu další dva vstupní parametry – 

počáteční velikost populace mikroorganizmů a rychlost jejího růstu. Jak již ale bylo diskuto-

váno na začátku práce, rychlost růstu zdaleka není konstantní, právě do této veličiny se totiž 

citelně promítnou vlivy prostředí jimiž jsou vlhkost a teplota uvnitř skládky a kyselost sklád-

kového výluhu. Cílem je tedy nalézt vztah pro velikost rychlostní konstanty růstu baktérií a 

nahradit jím konstantní hodnotu r v rovnici (33). 

 Problematika výběru tohoto vztahu z množiny závislostí dostupných v literatuře o 

skládkování byla již rozvedena v paragrafu 6.6.5., z něhož pro r vychází rovnice: 

r =  c$ HKHmin $ pH K pHmin $ awKaw
min

    (34) 

kde r je rychlostní konstanta růstu mikroorganizmů, c příslušná konstanta zjištěná statisticky, 

H termodynamická teplota v tělese skládky, Hmin teplota, při které se růst mikroorganizmů 

zastaví, pH a pHmin kyselost prostředí a kyselost prostředí, při níž se zastaví růst mikroorgani-
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zmů a aw a aw min jsou relativní vlhkost a limitní relativní vlhkost, při které ustane růst mikro-

organizmů. 

 

9.2. GRAFICKÉ ZNÁZORN ĚNÍ ZÁVISLOSTÍ VE VLASTNÍM MODELU  

9.2.1. VÝSLEDNÝ TVAR ROVNICE  

 Po dosazení limitních hodnot kyselosti, vlhkosti a teploty z paragrafu 6.6.5. získáváme 

vztah závislý celkem na 9 parametrech, který pro ilustraci uvádím (grafický výstup z progra-

mu Maple 10). Samozřejmě pro reálné použití je třeba použít model jako multifázový. 

Q  =  $M

$ L0 

m p K $pK e$ c2$ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t K

C e$ c2$ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t p K m t p K

 c2  $ HK 275.9 2
$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  

e$ c2  $ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t K
K c2  $ HK 275.9 2

$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  

eK c2  $ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t p

$pK e$ c2 $ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t K

C eK c2  $ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t p
2

 e ^ m t 

p K $ p K eK c2  $ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t K

C e$ c2$ HK 275.9 2$ pHK 6.2 $ wK 0.7022  t p
  

(35)

 
 

  

9.2.2. GRAFY ZÁVISLOSTI PRODUKCE NA VLHKOSTI , PH A TEPLOTĚ 

Závislosti  produkce na teplotě, pH a vlhkosti uvnitř skládky mají podobný tvar, což je 

okamžitě zřejmé z podoby rovnice (34). Zřetelně lze tyto jednotlivé závislosti vysledovat z 

grafů 9 – 11: 
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 Za předpokladu, že známe hmotnost ukládaného odpadu M, výtěžek methanu z jedné 

tuny L, rychlostní konstantu vzniku methanu k, relativní vlhkost w, teplotu H a pH uvnitř 

skládky, zbývají tři parametry, které lze pro konkrétní skládku určit za použití počítače 

z údajů zjištěných polním testem použitím metody nejmenších čtverců. 
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10. DEMONSTRACE VYBRANÝCH MODEL Ů NA REÁLNÝCH 

DATECH  

10.1. ZÁMĚR 

Původním záměrem této kapitoly bylo srovnání několika matematických modelů na 

příkladu některé reálné skládky v ČR. Získání relevantních údajů se však v průběhu tvorby 

práce ukázalo obtížnějším, než byl původní předpoklad, zejména proto, že odsávání a násled-

né využití skládkového plynu je uskutečňováno obvykle pouze v několika posledních letech, 

tudíž nejsou k dispozici dostatečné časové řady. 

Demonstraci jsem prováděl na příkladu skládky smíšeného odpadu, u níž jsou 

k dispozici údaje o ročních úhrnech uloženého odpadu a poměrném množství methanu ve 

skládkovém plynu v jednotlivých letech. Zásadním údajem je však množství odsávaného ply-

nu, které se podařilo zjistit pouze za poslední sledovaný rok (11. rok od počátku). Název a 

umístění skládky neuvádím v zájmu zachování anonymity provozovatele. 

 

10.2. DOSTUPNÉ ÚDAJE 

Odplynění skládky se v současné době (skládka je stále v aktivním provozu, tudíž ros-

te počet šachet s vývinem plynu) uskutečňuje ve 13 sektorech, reprezentovaných vertikálními 

šachtami – studnami. Údaje o sběru skládkového plynu se vztahují k 6 ze 13 činných sektorů, 

z čehož lze přibližně odvodit množství odpadu, podílející se na tvorbě tohoto plynu. Předpo-

kladem tedy je, že do výpočtu bude zahrnut pouze odpad z prvních šesti let skládkování. 

Podle polních testů z 1. – 9. roku od počátku skládkování trvale narůstal poměrný ob-

jem CH4 (průměr ze 6 sledovaných studen při měření v několika hloubkách od povrchu sklád-

ky) přibližně logaritmicky tak, že v 11. roce, který je rozhodující pro výpočet, dosahoval za 

předpokladu níže uvedené logaritmické regrese přibližně hodnoty 0,366. Pro regresi byla vyu-

žita funkce  

w = 0, 1084 lnt C 0, 106  (36) 

kde t je počet let od započetí skládkování a w je objemový zlomek obsahu CH4 ve skládko-

vém plynu. 

 Současně provozovatel skládky poskytl údaj o zastoupení komunálního odpadu v cel-

kovém množství; hmotnostní poměr komunálního odpadu (podstatného pro výpočet) tvoří na 

dané skládce přibližně 60 %. 
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 V 11. roce od započetí skládkování činil objem odsávaného skládkového plynu 170 

m3hod-1, čemuž podle předchozích poznatků odpovídalo přibližně 62,2 m3hod-1 methanu. 

 

10.3. APLIKACE SCHOOL CANYON MODELU  

Nejběžněji používanou metodou pro predikci množství skládkového plynu je School 

Canyon model, používající výše zmíněnou multifázovou rovnici (vzniklou derivací rovnice 

(18)): 

Q =>
i = 1

t

Mi$L0$k$ eK k$ tK i   

  

 (37)

 

kde Q je množství uvolňovaného methanu, t je počet roků od započetí skládkování, Mi je 

množství odpadu uložené v roce i, L0 výtěžek methanu z daného množství odpadu a 

k rychlostní konstanta. 

 Pro potřeby skládek komunálního odpadu je možné využít implicitně zadaných hodnot 

L0 a k ([11]), jak udává následující tabulka: 

 

Tabulka 1: implicitní  hodnoty veličin L0 a k. 
Výtěžek methanu z odpadu L0 76 m3 / Mg 
Rychlostní konstanta k 0,28 rok-1 

  

Dosazením těchto hodnot  do multifázového School Canyon modelu tak získáme kon-

krétní model, závislý pouze na úhrnech odpadu z jednotlivých let. Množství ukládaného od-

padu shrnuje tabulka (2): 

 

Tabulka 2: Množství odpadu ukládaného v jednotlivých letech 
časové období hmotnost odpadu z toho TKO 
1. rok 36788 Mg M1 22073 Mg 
2. rok 80457 Mg M2 48274 Mg 
3. rok 92096 Mg M3 55258 Mg 
4. rok 78400 Mg M4 47040 Mg 
5. rok 70040 Mg M5 42024 Mg 
6. rok 65093 Mg M6 39056 Mg 

 

Za použití softwarového nástroje Maple 10 pak lze zkonstruovat funkci C, tak, aby vý-

sledkem po zadání času v letech byla hodnota produkce methanu v m3 / rok: 
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C := t / k$ M1$ L0$ eK k$ t
C k$ M2$ L0$ eK k$ t K 1

C k$ M3$ L0$ eK k$ t K 2
C k$ M4$ L0$ eK k$ t K 3

C k$ M5$ L0$ eK k$ t K 4
C k$ M6$ L0$ eK k$ t K 5

(38) 

 Pro čas t = 11 let navrací funkce C hodnotu 566000 m3 / rok, tedy 64,6 m3 / hod. Hod-

nota odsávaného množství plynu uvedená provozovatelem skládky činila 62,2 m3 / hod, což je 

číslo v překvapivé shodě s výsledkem modelování metodou School Canyon. Odchylka v ta-

kovém případě činí přibližně 4 %. 

 Vzhledem k tomu, že několik údajů v průběhu výpočtu bylo zadáno s přesností na 

jednu cifru, množství odpadu zahrnuté do výpočtu pro 6 sběrných studní bylo pouze odhadnu-

to (korektní číslo zřejmě nelze stanovit), interpolace objemového zlomku methanu ve sklád-

kovém plynu byla značně nepřesná, implicitní hodnoty byly stanoveny v USA, kde lze před-

pokládat mírně odlišné složení komunálního odpadu ve srovnání s ČR apod., lze vzácnou 

shodu ve výsledku přisuzovat spíše náhodě, nicméně jde o demonstraci použitelnosti výše 

popisovaných modelů pro praktické stanovování methanu, který se na skládkách TKO vyvíjí. 

 

10.4. KALIBRACE VLASTNÍHO MODELU NA REÁLNÝCH DATECH  

10.4.1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO KALIBRACI  

 Právě absence údajů o hodnotě skládkového plynu odsávaného z tělesa skládky za 

jednotku času v různých letech znemožnila ověřit schopnost vlastního modelu s vyšší přes-

ností předpovídat produkci plynu do budoucnosti. Základem takového postupu je funkce Fit 

ze softwarového produktu Maple 10, umožňující metodou nejmenších čtverců kombinovanou 

s iteračními postupy stanovit de facto libovolný počet nezávislých proměnných v závislosti 

produkce na čase tak, aby výsledná křivka v maximální míře odpovídala zadaným bodům. 

 

10.4.2. REDUKCE NEZÁVISLÝCH PROM ĚNNÝCH 

 Jelikož vlastní model obsahuje v ryzí formě 9 nezávislých proměnných (= faktorů 

ovlivňujících produkci skládkového plynu, tj. teplotu, počáteční velikost populace mikroorga-

nizmů, hmotnost uloženého odpadu, výtěžek z hmotnostní jednotky odpadu, kyselost prostře-

dí, rel. vlhkost uvnitř skládky, rychlostní konstantu růstu mikroorganizmů, maximální velikost 

populace mikroorganizmů a samotnou rychlostní konstantu rozkladu), bylo by zapotřebí 

nejméně 10 známých hodnot produkce skládkového plynu v různých letech, nebo informace o 

hodnotách jednotlivých veličin. Protože je ale k dispozici pouze jediná hodnota produkce ply-

nu (170 m3 / hod v 11. roce od začátku skládkování) a hodnoty množství ukládaného odpadu, 
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bylo nutno model radikálně zjednodušit a  ze tří nezávislých proměnných utvořit konstanty. 

Další dva body, kterými je třeba křivku proložit, jsou body v čase 0 s produkcí blízkou 0 a 

v čase 56 let od počátku ukládání (tedy 50 let od uložení poslední uvažované dávky odpadu, 

což je standardní doba uvažovaná pro aktivitu skládek), opět s téměř nulovou produkcí. Pro 

teplotu, vlhkost a pH tak byly použity odhadnuté veličiny (kompilací hodnot uváděných 

v literatuře), výtěžek L0 a rychlostní konstanta k byly převzaty ze School Canyon modelu, jak 

je uvedeno výše. 

 Zde je namístě říci, že tak radikální zjednodušení ovlivní model natolik, že v podstatě 

nemá praktický význam funkci Fit použít, na druhou stranu je ale nutné zmínit, že postup je 

víceméně totožný při větším počtu známých bodů v grafu a proto je univerzálně použitelný a 

má smysl jej uvést jako ukázkové praktické využití navrženého modelu. Skutečné ověření 

modelu na reálné skládce tak zřejmě zůstává autoru jako úkol do budoucna. 

 Hodnoty stanovených konstant uvádí tabulka 3: 

 

Tabulka 3: konstanty namísto nezávislých proměnných 
pH skládkového výluhu 7,0 
Teplota uvnitř skládky H 325 K 
Relativní vlhkost v tělese skládky w 0,80 
Výtěžek methanu z odpadu L0 76 m3 / Mg 
Rychlostní konstanta k 0,28 rok-1 

 

 Po definici konstant a tří bodů, kterými má křivka procházet, zbývají tři nezávislé pro-

měnné (počáteční a maximální velikost a rychlost růstu populace mikroorganizmů), které ne-

lze jednoduše explicitně stanovit. Nyní je nutno sestavit funkci, jež bude vstupní hodnotou 

funkce Fit. Opět použijeme jednoduchý součet šesti dílčích funkcí pro šest objemů odpadů 

ukládaných v jednotlivých letech (čímž se dopouštíme hrubé nespojitosti, nicméně k dispozici 

jsou pouze roční úhrny odpadů, pročež nelze zjemnit dělení časového intervalu), podobně 

jako ve výše uvedené aplikaci School Canyon modelu. Tvar výrazu na pravé straně rovnice 

zde neuvádím pro přílišnou velikost, o které si lze udělat představu z ilustračního zobrazení 

vztahu po dosazení níže. 

 

10.4.3. VÝSLEDNÁ ZÁVISLOST VLASNÍHO MULTIFÁZOVÉHO MODELU  

 Přesnost výsledku získaného metodou Fit je pravděpodobně velmi nízká, neboť tři 

body jsou naprosto nedostatečné pro spolehlivé přichycení křivky k reálným hodnotám; z níže 

uvedeného grafu je však alespoň dobře patrných 6 píků, odpovídajících jednotlivým produk-
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cím z ročních úhrnů odpadu a zdánlivě exponenciální pokles vzniklý součtem šesti dílčích 

exponenciálních křivek. Naopak příliš strmý pokles v konvexní části křivky pravděpodobně 

nebude odpovídat realitě, stejně jako ostrost píků, způsobená dle mínění autora příliš vysokou 

hodnotou konstanty růstu populace mikroorganizmů (r = 5,79) podle výsledků funkce Fit. 

Dosažení realističtějšího tvaru křivky laděním některých parametrů je obtížné také proto, že 

na běžném počítači se doba výpočtu pohybuje v řádu desítek vteřin až minut. 

  

 

 Je-li tedy v 11. roce po započetí skládkování produkce methanu 62,2 m3 / hod, lze 

v souladu s modelem očekávat po 20 letech produkce hodnotu 31,3 m3 / hod a po 40 letech 

produkce hodnotu 5,45 m3 / hod. Jak ale bylo již výše zmíněno, vychází model díky nedostat-

ku objektivních údajů z nespolehlivých přiblížení (např. odhad doby produkce 50 let). 

 Na závěr pro ilustraci uvádím podobu výsledné funkce multifázového modelu po do-

sazení hodnot v programu Maple 10.  
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11. ZÁVĚR 
Práce se pokouší o přehled problematiky použití 

matematických modelů při predikci množství vznikajícího 

skládkového plynu a především methanu. Zmíněné téma je 

však natolik obsáhlé, že přes svůj rozsah, blížící se povolené 

horní hranici, je práce spíše povrchním náhledem, který 

nerozebírá detailně žádnou z dotčených oblastí. Téměř každý 

předpoklad vyslovený v textu lze diskutovat, cizelovat a 

dosahovat tak vyšší přesnosti a dokonalosti hypotetického 

modelu, což ovšem není v časových ani prostorových 

možnostech práce. O komplexitě problematiky svědčí mimo 

jiné fakt, že se tématem zabývá řada děl o stovkách stran, 

obvykle však bez jednoznačného výsledku. 

Počáteční kapitoly práce uvádí čtenáře velice stručně 

do problematiky vývinu skládkového plynu po stránce che-

mické a technologické, těžištěm textu je poté výčet metod, 

které se v současnosti v praxi užívají pro předpovídání pro-

dukce methanu na skládkách. V závěru se při uvážení po-

znatků z předchozích částí práce pokouším o tvorbu jednodu-

chého modelu, který bere v úvahu i faktory, jež jsou obvykle 

opomíjeny, a nastiňuje možnosti jejich vlivu na výslednou 

produkci. Při konstrukci modelu vědomě využívám některých 

zjednodušení, tak, aby výsledný vztah mohl být poměrně 

snadno za použití počítače kalibrován na reálných datech 

z existující skládky. 

Problémem je špatná dostupnost potřebných dat, která 

v minulosti nebyla zjišťována, což dovolilo jen velmi 

zjednodušenou a přibližnou aplikaci vlastního modelu. 

Práce tedy odpovídá na otázku současného stavu 

využití matematických modelů při určování produkce 

methanu na skládkách, současně ale otevírá řadu dalších 

otázek, jejichž uspokojivé zodpovězení by vyžadovalo 

podstatně větší rozsah díla. 
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