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Úvod

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PROCESU ANAEROBNÍ DIGESCE
PRODUCTIVITY INCREASE OF ANAEROBIC DIGESTION PROCESS

The main goal of most of the process controls is productivity increase and reduction of costs. In the process of anaerobic
digestion the process productivity could partly be influenced by applying additives. This dissertation examined influence
of market available additives on the production of biogas and its content of methane. On top of methane and carbon dioxide,
many other compounds are produced during the process of biogas creation. One of them are also sulphur compounds,
which are oxidized to sulphuric acid during the biogas combustion in cogeneration units and cause corrosion of internal
combustion engine. To reduce the cost of maintenance or replacement of corroded parts of the engine, it is desirable to
eliminate sulphur compounds from the gas before its combustion. One of the effective ways of removing sulphur com-
pounds from gases is their adsorption on activated carbon. This thesis covers testing of selected types of activated carbon
designated for removal of sulphur compounds from biogas. The observation focused on degree of saturation of sulphur
adsorbents after finalisation of testing.

Experti dnes odhadují, že již v relativně blízké době (v
roce 2030) klesnou zásoby ropy - základní suroviny pro
výrobu nafty a benzínu - na hranici asi 8,5 % celkového
množství na začátku 21.století. V letech 2050 - 2100 pak
budou vytěžena všechna dnes známá ložiska ropy. Poně-
kud lépe jsme na tom se světovými zásobami uhlí. Ty jsou
odhadovány na 1 000 miliard tun a měly by lidstvu vystačit
po několik dalších staletí, pokud ovšem zůstane jeho spo-
třeba na současné úrovni. To se však nedá předpokládat
vzhledem k tomu, že uhlí bude muset v řadě odvětví nahra-
dit ropu a jeho spotřeba prudce stoupne. Nic příjemného
nečeká obory, závislé na zdrojích zemního plynu. Ty posta-
čují podle posledních odhadů na zhruba 100 let [1]. Ubýva-
jící zásoby paliv zvyšují tlak na tvorbu alternativních paliv.
Jednou z možných částečných náhrad je i bioplyn, proto se
také stále častěji setkáváme s bioplynovými stanicemi. Kaž-
dá z nich však zpracovává jiný substrát. Nejčastěji se jedná
o suroviny ze zemědělské prvovýroby, odpad z jatek, stra-
vovacích zařízení, potravinářského průmyslu nebo kaly
z ČOV. Většina bioplynových stanic je však odkázána na
zdroje z nejbližšího okolí, protože doprava ze vzdálenějších
míst by výrazně zvyšovala náklady. Ne vždy jsou proto
substráty vstupující do bioplynové stanice v harmonii
s potřebami bakteriálního konsorcia v reaktoru a účinnost
celého procesu se snižuje. Způsob, kterým můžeme účin-
nost tvorby bioplynu zvýšit, je přídavek aditiv. Jednotlivá
aditiva se liší svým složením, konzistencí i účinkem. Bylo
proto zajímavé jednotlivé komerční přípravky mezi sebou
porovnat. Energeticky využitelné plyny, kam patří např.
zemní plyn, skládkový plyn či bioplyn, obsahují látky, které

mohou komplikovat následné využití těchto plynů. Mezi
tyto látky patří především sloučeniny síry, které mohou být
v plynech přítomny v různých koncentracích. Typickým
představitelem sirných sloučenin v plynech je H2S, který
může způsobit provozní problémy zapříčiněné nadměrnou
korozí spalovacího zařízení působením oxidů síry vznikají-
cích jako produkt spalování plynu s vyšším obsahem sulfa-
nu. Bioplyn může obsahovat i malé množství organických
sloučenin síry, mezi které můžeme zařadit například thioly
neboli merkaptany. Tyto látky jsou v bioplynu buď přítom-
ny v důsledku mikrobiálních rozkladných procesů sirných
sloučenin, nebo se také přidávají do plynu během jeho od-
orizace a  slouží k signalizaci úniku plynu. Jednou z metod
pro odstranění sirných látek z plynu je adsorpce, kdy jsou
nežádoucí látky fixovány na povrchu pevného sorbentu.
Často se k tomuto účelu používají adsorbenty na bázi ak-
tivního uhlí. Speciálním typem aktivního uhlí je impregno-
vané aktivní uhlí, které je schopno zajistit oxidaci sirných
látek na elementární síru i bez přítomnosti kyslíku v čištěném
plynu. Pro záchyt sulfanu a merkaptanů se běžně využívá
aktivní uhlí impregnované jódem. Velmi dobrých výsledků
je však dosahováno i s jinými typy impregnace. Speciální
impregnační přísady zajišťují nejen velmi vysokou účin-
nost odsíření plynu, ale i velmi vysokou adsorpční kapaci-
tu aktivního uhlí vůči sulfanu a merkaptanům [2].

Materiál a metody
Zvýšení produkce bioplynu

Smyslem tohoto projektu bylo popsat vliv jednotlivých
aditiv na tvorbu bioplynu. Podstatné bylo ovšem sledovat
i množství metanu v bioplynu, jelikož právě metan je nejdů-
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substrát H2O
Bio-algeen 

WKL Sekol Jalka Sekol 
Jenor Homogen Sannisty Liquid Seche-

etable MethaFerm Vermistimul

g ml ml g g g g ml g g ml

1 B 1000 20 0,4 Bio-algeen WKL
2 B 1000 20 0,4 Bio-algeen WKL
3 B 1000 x 0,007 Sekol Jalka
4 B 1000 x 0,007 Sekol Jalka
5 B 1000 x 0,007 Sekol Jenor
6 B 1000 x 0,007 Sekol Jenor
7 B 1000 x 0,25 Homogen
8 B 1000 x 0,25 Homogen
9 B 1000 x 0,0125 0,0125 Sannisty+Liquid
10 B 1000 x 0,0125 0,0125 Sannisty+Liquid
11 B 1000 10  3 Seche-etable
12 B 1000 10 3 Seche-etable
3 C 1000 10  slepý pokus
4 C 1000 10 slepý pokus
5 C 1000 x 0,008 MethaFerm
6 C 1000 x 0,008 MethaFerm
7 C 1000 x 0,8 Vermistimul
8 C 1000 x 0,8 Vermistimul

materiáladitivumfermentor

Tab. 1: Množství aditiv aplikované na 1000 g substrátu

ležitější složkou, která se dále zpracovává při tvorbě elek-
trické energie a tepla v kogeneračních jednotkách nebo se
čistí na kvalitu zemního plynu a je dále využíván jako po-
hon do dopravních prostředků nebo je přidáván do roz-
vodných sítí.

V pokusech, které byly provedeny ve VÚZT v Praze Ru-
zyni, bylo zkoušeno 9 různých na trhu dostupných aditiv.
Co do účinku se jednalo zejména o enzymatické preparáty,
přípravky pro podporu růstu žádoucích bakteriálních kul-

 Pro navážení přesného množství byly použity analytic-
ké váhy KERN ALJ 220 s chybou měření 0,1 mg. Pokusy

Obr.1: Pokusná nádoba Obr. 2: Nádoby na jímání plynu

tur nebo s lyofilizované bakterie. K testům byly využity
malé pokusné nádoby s množstvím 1kg substrátu. Jako
substrát byly použity vstupní suroviny z bioplynové sta-
nice Kněžice. Aditiva byla dávkována v množstvích dopo-
ručených výrobcem. Dávkování jednotlivých přípravků je
uvedeno v tabulce 1.
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probíhaly po dobu 27 dnů a výsledky byly porovnávány
s množstvím metanu vytvořeného ze substrátu bez přídav-
ku aditiv (slepý pokus). Výtěžky byly vztaženy na množ-
ství organické sušiny substrátu, která byla stanovováno
pomocí elektrické laboratorní muflové pece MF5/1100°C/
2,3kW/OMRON. Vytvořený bioplyn byl jímám do nádob
dnem vzhůru naplněných vodou, která byla vnikajícím bio-
plynem vytlačována, a tím byl na stupnici měřen objem
vytvořeného plynu. Množství metanu ve vznikajícím bio-
plynu bylo měřeno pomocí přístroje Dröger X-am 7000. Pří-
stroj měří koncentrace plynů v následujících rozmezích: CH4
0-100 %, O2 0-25 %, CO2 0-100 %, H2S 0-1000 ppm, CO 0-
2000 ppm.

Na začátku laboratorních prací bylo do pokusné nádoby
odváženo 1kg substrátu a výrobcem doporučené množství
aditiva. Pro každé aditivum byly připraveny 2 pokusné ná-
doby. Ve vzorku substrátu byl stanoven obsah organické
sušiny. Připravené nádoby byly uzavřeny, vloženy do vod-
ní lázně temperované na 45° C a spojeny s nádobami na
jímání plynu. V těchto podmínkách byly pokusné nádoby
ponechány 27 dní a po tuto dobu bylo v pravidelných in-
tervalech sledováno množství vytvořeného bioplynu a
obsah metanu v něm [3].

Testování adsorpce sulfanu

V provedených pokusech byly v laboratorních podmín-
kách testovány různé typy adsorbentů pro odstraňování
sulfanu z modelové směsi plynů. Tato směs obsahovala
700 ppm sulfanu (1 g/m3), zbývající podíl tvořil methan.
Pokusy byly provedeny na laboratorní aparatuře znázorně-
né na obr. 3, měření probíhalo při teplotě 30 °C, průtok ply-
nu každým adsorbérem byl nastaven na hodnotu 20 dm3/h.

K testování  byly vybrány následující adsorpční materi-
ály:

Impregnované aktivní uhlí CHS3 – 7,5 % Cu, 2,7 %
Cr, 0,1 % Ag (adsorbent používaný ve filtrech dý-
chacích masek).
Oxorbon K 20 J – aktivní uhlí impregnované KI –
výrobce DonauCarbon.

Testování adsorpce merkaptanů

 

Plynoměry 

Vodní lázeň pro temperaci vzorků 

Ventily k regulaci průtoku plynu 

Redukční ventil 

Plynový chromatograf Varian CP 4900 

Rotametry 

Adsorbéry s testovanými sorbenty 

Obr. č.3: Testovací aparatura pro záchyt sirných sloučenin z plynu

Vedle odstraňování sulfanu byla sledována také adsorp-
ce methylmerkaptanu a ethylmerkaptanu. Měření byla pro-
vedena na téže aparatuře. Modelová směs plynu obsaho-
vala 200 ppm methylmerkaptanu (0,43 g/m3), 200 ppm ethyl-
merkaptanu (0,55 g/m3) a zbytek tvořil methan. Měření pro-
bíhalo taktéž při teplotě 30 °C a průtok plynu byl nastaven
na hodnotu 20 dm3/h.
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Výsledky a diskuse

K testování byly vybrány následující adsorpční materiá-
ly:

Impregnované aktivní uhlí CHS3– 7,5 % Cu, 2,7 %
Cr, 0,1 % Ag (adsorbent používaný ve filtrech dý-
chacích masek).
Oxorbon K 20 J – aktivní uhlí impregnované KI –
výrobce DonauCarbon.
Desorex K 43  – neimpregnované aktivní uhlí – vý-
robce DonauCarbon.
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  Obr. č.4: Výsledky množství vytvořeného metanu vztaženo na organickou sušinu v průběhu času dle
jednotlivých aditiv

Zvýšení produkce bioplynu
Průběh i výsledná množství vytvořeného metanu jsou

znázorněna na obrázku č. 4. Z grafu je patrné, že všechna
aditiva měla pozitivní vliv na tvorbu metanu, jeho výtěžky
jsou po přídavku jakéhokoliv ze zkoušených aditiv vyšší,
než v případě slepého pokusu. Průběh křivky, která sleduje
tvorbu metanu je u všech zkoušených aditiv podobná.
K intenzivní tvorbě plynu docházelo v prvních 7-8 dnech
od zahájení pokusu. Poté se tvorba plynu zpomalila,
v některých pokusných nádobách se zastavila úplně.

Z grafu na obrázku č. 4 je patrné, že nejlepších výtěžků
bylo dosaženo při použití kombinace aditiv Sannisty a Li-
quid. Jedná se o kumulativní objemy vytvořeného plynu za
27 dní měření, které jsou vztaženy na obsah organické suši-
ny v substrátu. Je však potřeba ještě jednou zdůraznit, že
testy byly provedeny na substrátu z bioplynové stanice
v Kněžicích, není tedy vyloučeno, že při použití jiného sub-
strátu mohou být výsledky odlišné. Z dosažených výsled-
ků lze tedy konstatovat, že přídavek aditiv podporuje tvor-
bu metanu a může tak zvýšit ekonomický přínos v procesu
tvorby bioplynu.

Čištění bioplynu adsorpcí na aktivní uhlí

Sulfan
Při testování adsorpce sulfanu byly porovnávány vzor-

ky aktivního uhlí CHS3 (adsorbér A) a Oxorbon K 20 J (ad-
sorbér B). Koncentrace sulfanu za adsorbéry je uvedena
v jednotkách ppm. Koncentrace H2S v plynu za adsorbéry
byla vždy porovnávána s koncentrací v plynu vstupujícím
do adsorbérů obsahujícím známé množství H2S. Graficky
jsou výsledky znázorněny na obrázku č. 5.

Z grafu je patrné, že oba adsorpční materiály jsou téměř
srovnatelné, k průrazu došlo u aktivního uhlí Oxorbon K 20
J přibližně po 400 dm3 prošlého plynu, aktivní uhlí CHS3 se
k průrazu blížilo, avšak měření bylo ukončeno dříve, než
k došlo k úplnému nasycení sorbentu.

Na obrázku č. 6. jsou graficky znázorněny naadsorbova-
ná množství adsorptivu v hm. %. Údaje byly zjištěny gravi-
metricky jako rozdíl hmotností adsorbérů před a po pokusu
a počáteční hmotnost náplně. Je patrné, že aktivní uhlí Oxor-
bon K 20 J má větší celkovou adsopční kapacitu pohybují-
cí se okolo 20 hm. % , musíme však brát v potaz, že aktivní
uhlí CHS3 nebylo během pokusu zcela nasyceno.

Merkaptany
Při prvním testování adsorpce merkaptanů byly porov-

návány vzorky aktivního uhlí Desorex K 43 (adsorbér A) a
Oxorbon K 20 J (adsorbér B). Koncentrace merkaptanů byly
porovnávány s koncentracemi v plynu vstupujícím do ad-
sorbérů, u něhož jsou koncentrace známé. V druhém testo-
vání byly porovnávány vzorky aktivního uhlí CHS3 (ad-
sorbér A) a Oxorbon K 20 J (adsorbér B). Na obrázku č. 7
jsou graficky znázorněna adsorbovaná množství
v hmotnostních %. Adsorpční kapacita aktivního uhlí Oxor-
bon K 20 J se pohybuje kolem 20 hm. %. Impregnovaný
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Obr. 5.: Průběh adsorpce sulfanu na aktivním uhlí
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Obr. 6.: Srovnání adsorpčních kapacit testovaných
adsorbentů pro záchyt sulfanu

adsorbent CHS3, používaný ve filtrech dýchacích masek,
však vykazuje vyšší kapacitu pro adsorpci merkaptanů z
plynu. Nejnižší hodnoty byly změřeny u aktivního uhlí Des-
orex K43, které není impregnováno
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Obr. 7.: Srovnání adsorpčních kapacit testovaných adsorbentů pro záchyt merkaptanů

Elementární analýza
Na konci každé sady pokusů byla provedena elementár-

ní analýza na přístroji Thermo Scientific Flash 1112, který je
konstruován jako  přístroj pro stanovení procentuálního
zastoupení uhlíku, vodíku, dusíku, síry a kyslíku
v testovaném vzorku ( CHNS-O ) metodou Dumassovské
chromatografie. Principem metody je spálení vzorku ve spa-
lovací peci v proudu kyslíku při vysoké teplotě, následná
katalytická  redukce,  záchyt nežádoucích složek, separace
jednotlivých vzniklých plynů na krátké chromatografické
koloně s koncovkou detence na TCD detektoru a identifi-
kace pomocí ovládacího software. Pracovní rozsah přístroj
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Závěr

Literatura:

je 0,01 – 100%. Jeho velkou předností je optimalizace náto-
ku kyslíku do spalovací pece, čímž se velmi výrazně redu-
kuje spotřeba katalyzátoru. Pro sledování adsorpce sirných
sloučenin jsou nejdůležitější výsledky obsahu síry. Její
množství bylo měřeno na začátku a na konci adsorbéru,
protože se tyto hodnoty často liší. Její zachycené množství
se také liší dle adsorbentu a zachycovaném plynu.

Sorbent Plyn Síra vstup Síra výstup
CHS3 sulfan 5,0533 4,3877
Oxorbon K20J sulfan 1,1655 1,6357
CHS3 sulfan 3,7418 3,4237
Oxorbon K20J sulfan 2,1511 1,4839
Desorex K43 merkaptany 3,0900 2,5157
Oxorbon K20J merkaptany 2,8734 6,8340
CHS3 merkaptany 6,2413 5,3781
Oxorbon K20J merkaptany 3,4544 6,3084

Tab. 2: Výsledky elementární analýzy

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky elementární analýzy
saturovaných adsorbentů. Je patrné, že při adsorpci mer-
kaptanů jsou obsahy síry v aktivním uhlí vyšší než při ad-
sorpci sulfanu. To odpovídá teorii, která nám říká, že větší
molekuly jsou v uhlí zachytávány snáze, než molekuly men-
ší. Při záchytu menších molekul, jakou je například sulfan,
je velice důležitý proces chemisorpce u impregnovaných
typů aktivního uhlí. Chemisorpce se velice dobře uplatňuje
u aktivního uhlí CHS3, což potvrdila i elementární analýza.
Zajímavé je také porovnat hodnoty obsahů síry na vstupu
a výstupu z adsorbéru. U aktivního uhlí CHS3 a Desorex K
43 je větší množstí síry kumulováno na začátku adsorbéru.
Naopak u aktivního uhlí Oxorbon K 20 J je ve většině přípa-
dů větší množství síry obsaženo na konci adsorbéru. Ze-
jména při záchytu merkaptanů je tento rozdíl markantní [4].

Laboratorní testy, které sledovaly vliv aditiv na tvorbu
metanu, sice potvrdily pozitivní vliv na produktivitu proce-
su anaerobní digesce, zkoušen však byl pouze jeden sub-
strát, jedno dávkování aditiv, při jedné teplotě vodní lázně.
Pro konkrétnější závěry je potřeba ověřit vliv těchto pro-
měnných na produkci metanu. Zajímavé by také bylo získat
informace o vlivu jednotlivých aditiv na tvorbu nežádou-
cích složek bioplynu, jako jsou H2S a NH3. Tyto plyny jsou
velkým problémem většiny provozoven, které používají bi-
oplyn jako palivo pro kogenerační jednotky. Koncentrace
těchto látek se může pohybovat v desítkách, ale mnohdy i
tisících mg/m3, čímž můžou způsobit nemalé provozní pro-
blémy spalovacím motorům a dalším spalovacím zařízením,
se kterými přijdou do kontaktu. Jednou z metod pro odstra-
nění sirných látek z plynu je použití adsorpce. Cílem labora-
torního měření bylo otestovat různé adsorbenty, které by
byly vhodné pro odstranění nežádoucích sirných látek
z plynu a porovnat jejich adsorpční kapacity pro sulfan a
dvě vybrané sloučeniny ze skupiny merkaptanů. Velmi dob-

ré výsledky přinesly vzorky aktivního uhlí, impregnované
oxidačními činidly, která jsou schopna zoxidovat naadsor-
bované sirné látky až na elementární síru, čímž se adsorpční
kapacita mnohonásobně zvýší. Toto impregnované aktivní
uhlí lze také využít k odsíření zemního plynu, kdy se kromě
sulfanu na aktivním uhlí zachycují také merkaptany. Pro
využití aditiv a aktivního uhlí v provozních podmínkách
pro jednotlivá technologická zařízení je třeba zpracovat fi-
nanční analýzu a vyčíslit náklady a předpokládané výnosy
plynoucí z jejich použití.
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Snahou řízení většiny procesů je zvyšování produktivity a snižování nákladů. V procesu anaerobní digesce je možné
produktivitu procesu částečně ovlivnit přídavkem aditiv. V této práci byl sledován vliv na trhu dostupných aditiv na
produkci bioplynu a obsahu methanu v něm. V procesu tvorby bioplynu vzniká kromě methanu a oxidu uhličitého i mnoho
dalších sloučenin. Mezi nimi jsou i sirné sloučenin, které se při spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách oxidují na
kyselinu sírovou, která způsobuje korozi spalovacího motoru. Pro snížení nákladů na servis či výměnu zkorodovaných částí
motoru je žádoucí sirné sloučeniny z plynu ještě před spalováním eliminovat. Jedním ze způsobů účinného odstraňování
sirných sloučenin z plynů je jejich adsorpce na aktivním uhlí. Práce se zabývá testováním vybraných typů aktivního uhlí k
odstraňování sirných sloučenin z bioplynu. Byl sledován stupeň nasycení jednotlivých adsorbentů sírou po ukončení
testování.

Klíčová slova: bioplyn, metan, enzym, zemědělské bioplynové stanice, čištění bioplynu, aktivní uhlí, sulfan




