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Bioplyn patří vedle vodních, větrných a solárních elektráren mezi významný 
alternativní zdroj energie. 

Energie obsažená v bioplynu ve formě CH4 však není zatím všude využívána úplně, 
zejména její tepelná složka

Zajistit transport energie tam, kde je možno ji využít beze zbytku, 
potřebuje rozvinutou transportní soustavu, 
která je v současné době vybudována jen pro elektrickou energii a zemní plyn.

Pro využití transportního systému zemního plynu vadí přítomnost oxidu uhličitého 
a nízký tlak produkovaného bioplynu

proto se bioplyn zušlechťuje na biomethan s kvalitou zemního plynu. 

Biomethan lze také místně využívat k pohonu motorových vozidel 
– zemědělská technika
- automobily, autobusy (vlaky)



Metody zušlechtění bioplynu jsou většinou založené na fyzikálně-chemickém

odstranění oxidu uhličitého

Tlaková vodní vypírka

Membránová separace

Adsorpce se změnou tlaku (PSA - pressure swing adsorption)

Chemické vypírky – glykolové pračky, aminové pračky

Kryogenní separace

Účinné, ale drahé technologie investičně i provozně, potřebují bioplyn dokonale 
odsířený, stlačený a pod., dochází k určitým ztrátám methanu

Vzhledem k různým požadavkům na tyto parametry jsou v různých zemích 
preferovány jiné technologie:
Např. Švédsko preferuje vodní vypírku, Německo PSA, v Dánsku je to vodní vypírka, 
PSA nebo membránové technologie



V Evropě je více než 270 BPS upravujících 
bioplyn na biomethan pro vtláčení do sítě nebo 
pro pohon vozidel.

Evropská komise (EK) schválila přidělení částky 
téměř 45 milionů eur (přes 1,1 miliardy Kč) na 
výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro 
nízkoemisní vozidla v České republice.

Státní podpora by měla být v příštích šesti 
letech použita na vybudování sítě stanic pro 
auta poháněná elektřinou, CNG, LNG, vodíkem 
či dalšími alternativními palivy šetrnými k 
ovzduší 

– biomethan, RNG, BNG



V poslední době se zvyšuje zájem o zachycení a znovuvyužití uhlíku 
pro snížení emisí skleníkových plynů (CCU, carbon capture and utilization). 

Certifikáty uhlíkové stopy (zeleného paliva) zohledňují snížení CO2 vypouštěného do 
atmosféry.

(Např. certifikát vydaný Energinet (DK) reprezentuje 1 MWh biomethanu vtlačeného do 
sítě, lze s nimi obchodovat).

Reakce na tento trend je snaha CO2 z různých zdrojů zachytit a přeměnit na využitelný 

produkt – methan nebo různé organické látky (ve stadiu výzkumu).



Konverze CO2 na methan potřebuje redukční ekvivalenty 
- ve formě vodíku nebo přímo elektronů

Sabatierova reakce
4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O    ΔG° = - 130,7 kJ/mol

Schůdnost reakce – potřebuje katalyzátory a vhodné fyzikální podmínky

Ekologická schůdnost konverze závisí na způsobu výroby vodíku:

Mezi nejrozšířenější způsoby výroby vodíku patří parciální oxidace, parní reforming, 
zplyňování uhlí (ve světě zaujímá až 90 % produkce vodíku) 
a elektrolýza vody (4 % celosvětové produkce vodíku).

Elektrolytický vodík je nejčistší, ale nejdražší.

Pro ekonomickou schůdnost konverze je důležitá cena použité elektřiny.



V poslední době je viditelný nárůst výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  

Ty vykazují značnou časovou proměnlivost a nespolehlivost dodávky el. energie, 

zejména v případě energie větru a slunečního záření.

To působí problémy provozovatelům přenosových a distribučních soustav, kteří musejí obstarávat 

regulační rezervu nebo zajistit akumulaci energie.

Akumulace elektrické energie je předpokladem dalšího zvyšování instalovaného výkonu 
elektráren produkujících neregulovatelné OZE.

Akumulační systémy – různé principy, na vývoji a technických řešeních se stále pracuje.

Perspektivní technologie a aplikační možnosti v sektoru energetiky – elektrolýza vody 

a akumulace přebytečné energie ve formě vodíku - P2G (power to gas).



Elektrolytická výrobna vodíku dokáže zužitkovávat nárazové produkční špičky a efektivně 
eliminovat neduhy spojené s nadprodukcí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pro Siemens, 
který je jedním z největších výrobců větrných elektráren na světě, je tato technologie 
dalším krokem k efektivní akumulaci elektrické energie.

Největší elektrolytická výrobna vodíku na
světě – Energiepark Mainz, k výrobě
„zeleného“ vodíku používá přebytečnou
elektřinu z okolních větrných elektráren.
Výrobna dokáže během pouhých několika
sekund od zaznamenání zvýšené produkce
elektřiny pojmout výkon až 6 MW, což z ní
činí největší zařízení svého druhu na světě.
Předpokládaná produkce vodíku je 200 tun
ročně.



Konverze CO2 s vodíkem  může probíhat:

Chemicky:
nutné vysoké tlaky a teploty, katalyzátory s drahými kovy, nutnost předčištění

Biochemicky:

pomocí hydrogenotrofních methanogenů
za podmínek anaerobní fermentace, teploty 40-64 °C

Zdroje CO2 pro „syntetický biomethan“

- zachycování ze spalin (drahé, znečištěny dusíkem ze vzduchu)
- plyny z fermentačních výrob, např. ethanol (znečištěny dusíkem ze vzduchu)
- CO2 z bioplynu – nejvýhodnější zdroj

* zachycený CO2 z produkce biomethanu
* CO2 přímo v bioplynu



Společnost MT-BioMethan získala zakázku od Audi na stavbu stanice na výrobu 
biomethanu s kapacitou 1 000 Nm3/h surového bioplynu pro automobilový závod ve městě 
Werlte v Dolním Sasku. („Audi e-gas project“) Celosvětově se jedná o jednu z prvních 
takových stanic na výrobu „syntetického zemního plynu“ v průmyslovém měřítku. 

Vodík pro projekt „e-gas“ je vyráběn elektrolýzou vody za využití přebytečné elektrické 
energie z větrných elektráren. 
Potřebný oxid uhličitý (CO2) je dodáván z úpravny bioplynu instalované MT-BioMethan. 

270 BPS v Evropě zušlechťuje bioplyn na biomethan

Průměrná stanice v Německu produkuje 620 Nm3 CH4/h, odpovídá průměrné velikosti P2G 
zařízení 8,2 MW.

Celkový potenciál pro P2G je 951 MW (za předpokladu ceny CH4 0,80 EUR/Nm3)

Zdroj: German Energy Agency (DENA), Invest in Denmark, Electrochaea Analysis



GA15-06479S Příprava nových polymerních membrán s kontrolovaně zabudovanými aditivy pro efektivní 

separaci CO2 ze směsí plynů a jejich charakterizace

LH14006 Obohacení surového bioplynu o methan

TA04021669 Methanizace vodíku a oxidu uhličitého

TA04021005 Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním

TA03020421 Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biomethanu nahrazujícího fosilní paliva 

především v dopravě a zemědělství

GC15-02407J Elektrolýza vody s protonově selektivním polymerním elektrolytem pro vysoce účinnou konverzi 

energie

TA02020205 Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro 

podmínky v ČR

TA03010594 Výzkum a vývoj inovativní technologie alkalické elektrolýzy vody pro výrobu vodíku k akumulaci 

energie z obnovitelných zdrojů

Výzkumné aktivity VŠCHT v této oblasti:



Proces biologického zušlechtění bioplynu na biomethan pomocí vodíku
může být realizován dvěma základními způsoby, 

jednak zaváděním vodíku přímo do anaerobního fermentoru

nebo zároveň s bioplynem do externího bioreaktoru 
s obohacenou kulturou hydrogenotrofních methanogenů

Biologická konverze CO2 na CH4 umožní využít existující technologickou i energetickou 
infrastrukturu bioplynových stanic a ČOV s anaerobní stabilizací kalu a jeho 
implementace může být velice rychlá. 

Náš výzkum se zaměřuje na produkci biomethanu
biologickou konverzí CO2 na CH4 s elektrolytickým vodíkem 

V každé směsné anaerobní kultuře jsou zastoupeny hydrogenotrofní methanogeny
Jde o to podpořit jejich aktivitu





Další limitací při přímém zavádění vodíku do fermentoru je
inhibiční vliv zvýšeného parciálního tlaku vodíku na průběh 
metabolismu kyseliny máselné a propionové syntrofními acetogeny. 

Během procesu se může vzhledem ke spotřebě CO2

významně zvýšit pH až nad 8, 
což opět zpomaluje některé mikrobiální procesy. 

Hlavní obecnou limitací procesu je 
rychlost přestupu vodíku z plynu do kapalné fáze a nízká rozpustnost H2

Limitace procesu konverze CO2 v bioplynu 

Limitace společné fermenace substrátů a vodíku



Tyto problémy řeší externí bioreaktory, kam jsou přiváděny pouze plyny a 
kde jsou nastavené podmínky pro převažující hydrogenotrofní methanogeny. 

Sem může být přiváděn spolu s vodíkem
- bioplyn
- oxid uhličitý z bioplynu
- oxid uhličitý z jiných zdrojů 

Externí bioreaktory již fungují v poloprovozních i provozních měřítcích.









http://biocat-project.com/wp-content/uploads/2015/10/Biofos_nyhed1.jpg
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Problém optimálního vnosu vodíku do reaktoru (difusory, membrány, třífázový 
systém, tlaková fermentace)

Podmínky kultivace hydrogenotrofních methanogenů (nárostová kultura, suspenzní 
kultura, granule)

Zdroj hydrogenofních methanogenů - obohacování reálné směsné kultury
- namnožení čisté kultury

Typ bioreaktoru (CSTR, UASB, ABF)

Vnos vodíku přímou elektrolýzou ve fermentoru

Nehledě na existující realizace je zde stále prostor pro další výzkum

75 95,4 80

In - situ Ex - situ eAF

Koncentrace CH4 v obohaceném bioplynu



Biologická konverze CO2 v bioplynu na CH4 přídavkem H2

z elektrolýzy umístěné ve fermentoru

Alternativní metodou je umístění elektrolýzy vody přímo do nového či již stávajícího 
anaerobního fermentoru, kdy je na anodě produkován O2 a na katodě H2. 

Zavedení této metody částečně řeší problémy s dávkováním vodíku, ale také odstranění 
H2S díky mikroaerobním podmínkám vytvořených kyslíkem. 

Dalším pozitivem je urychlení fáze hydrolýzy během AF kvůli mikroaerobním
podmínkám a možnosti rozkládat substráty o vysokém obsahu organických látek.

Fermentor, ve kterém byla umístěná elektrolýza, zpracovával hovězí hnůj a trávu jako 
substrát. 

Zvýšení produkce CH4 o 26 %. Obsah H2S v bioplynu klesl z 2 500 ppm až 3 000 ppm na 
méně než 10 ppm



Zaměření našeho projektu 
„Konverze CO2 v bioplynu s aditivním elektrolytickým vodíkem“

Zdroj hydrogenotrofních methanogenů – obohacená reálná směsná kultura

Typ kultury – nárostová kombinovaná se suspenzní

Typ bioreaktoru – hybridní (zkrápěná kolona s ponořeným filtrem)

Vnos vodíku – difuzor s recyklem plynu

Tlakové podmínky – mírný přetlak

Teplotní podmínky – mezofilní 42 °C, termofilní 55 °C 



První výsledky: 
obohacování směsné kultury hydrogenotrofními
methanogeny v mezofilním a termofilním režimu



Výsledky z pozorování na epifluorescenčním mikroskopu – vzorek z 

mezofilního reaktoru. 

Výsledky z pozorování na epifluorescenčním mikroskopu – vzorek z 

termofilního reaktoru. 



Cíl:

Vytvoření ideálních podmínek pro rozvoj hydrogenotrofní kultury a omezení 

výskytu acetotrofních methanogenů.

V termofilním režimu získat převahu Methanobacterium thermoautotrophicum.

V termofilním reaktoru byla průměrná účinnost konverze CO2 na CH4 65 ± 20 %, 

s průměrným množstvím nevyužitého vodíku 15 ± 11 %.

Mezofilní reaktor dosáhl průměrné účinnosti konverze CO2 na CH4 59 ± 15 %, 

s průměrným množstvím nevyužitého vodíku 22 ± 12 %.



Biokonverze oxidu uhličitého na biomethan

s využitím elektrolytického vodíku nebo přímo elektrického proudu

aktuálně spojuje současné hlavní směry ochrany prostředí

- zpracování organických odpadů, 

- zachycování a využití CO2,

- řešení problémů fluktuace produkce elektrické energie z alternativních

zdrojů. 

Má reálnou perspektivu v rychlém uplatnění v praxi.

ZÁVĚR


