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Úvod
Bioplyn a bioplynové systémy predstavujú energetické
zdroje s vysoko pozitívnymi prínosmi pre ochranu a
tvorbu životného prostredia. Hoci bioplyn nie je schopný
nahradiť fosílne palivá z ich dominantného postavenia
na trhu s energonosičmi, má na rozdiel od nich
neobmedzené perspektívy pre využitie v budúcnosti.
Bioplynové systémy v rôznych alternatívnych
usporiadaniach predstavujú plne obnoviteľné zdroje,
transformujúce a spolu využívajúce solárnu energiu.
Významný podiel energeticky využiteľnej biomasy je
produkovaný v poľnohospodárstve a potravinárstve.
Poľnohospodárska veľkovýroba – najväčší producent
biologických „odpadov“.
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História využívania bioplynu
Bioplyn – je tak starý ako život na našej planéte, vzniká vždy
tam, kde je biomasa rozkladaná bez prístupu vzdušného
kyslíka (anaeróbne), ako napr. v tráviacom trakte prežúvavcov
alebo vo vodných sedimentoch.
Objavením „horľavého vzduchu“ z močiarov a dokázaní
obsahu metánu v tomto plyne fyzikom Alessanrom Voltom v
roku 1778 začína éra hľadania pôvodu bioplynu.
Mikrobiálny pôvod plynu bol ale dokázaný až v roku 1906
Omelianskim. Ďalším míľnikom vo výskume anaeróbneho
vyhnívania bolo objavenie acetogénnych baktérií Bryantom v
roku 1967. Dnes sú mikrobiologické základy tvorby metánu vo
všeobecnosti známe a objasnené.
Počiatky bioplynových technológií v európskom
poľnohospodárstve boli zaznamenané až po druhej svetovej
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vojne (1947 TU Darmstadt.)

Bioplyn neustále vzniká pri hnití organických odpadov, (emisie
metánu - CH4 sú až 25-krát škodlivejšie ako emisie CO2) jeho
využitie pre energetické účely takto predstavuje jeden z
najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania
odpadov.
Porovnanie vlastností bioplynu s plynnými palivami
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Prognóza vývoja podielu energie z OZE na spotrebe SR
Využívanie obnoviteľných zdrojov okrem environmentálneho
prínosu zvyšuje aj sebestačnosť, resp. energetickú bezpečnosť
republiky, preto zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny
a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné
na krytie domáceho dopytu je jednou z priorít energetickej
politiky SR.
Podiel energie z OZE na spotrebe
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Prognóza vývoja výroby elektriny z OZE v SR
V SR má z domácich zdrojov najväčší energetický potenciál biomasa
s teoretickým potenciálom 120 PJ, čo predstavuje až 15 % spotreby
energie SR. Biomasa predstavuje aj dôležitý potenciál pre rozvoj
regionálnej a lokálnej ekonomiky. Z prognózy výroby elektriny
vyplýva, že najintenzívnejší rozvoj sa očakáva v oblasti využívania
tuhej biomasy, bioplynu, resp. biometánu.

Zdroj: MH SR, Východiská energetickej politiky Slovenskej republiky, jún 2012

Graf : Zastúpenie foriem OZE na Slovensku
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Drevospracujúci priemysel

1 410 tis. ton

18,1

Biomasa na výrobu biopalív
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7,0
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120,3
Zdroj: TSÚP Rovinka
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Možný počet energetických zariadení podľa krajov
Počet zariadení ks

• Zariadenie na

spaľovanie biomasy s
výkonom 500 kW s
ročnou spotrebou 600
ton biomasy na
spaľovanie,
• Bioplynová stanica o

výkone 350 kWe s
ročnou spotrebou
40 000 ton exkrementov

Kraj

na
spaľovanie

BPS

362

8

1 526

50

Trenčiansky

461

28

Nitriansky

2734

52

Žilinský

317

33

1 028

41

Prešovský

655

41

Košický

1230

27

SR spolu

8 313

280

Bratislavský
Trnavský

Banskobystrický

Zdroj: TSÚP Rovinka
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Počet inštalácií bioplynových zariadení na Slovensku
podľa krajov




Na Slovensku je v
prevádzke (v roku 2015)
→ 111 BPS
Dodnes žiadna
neprodukuje biometán!

Kraj

Počet BPS

Spolu
inštalovaný el.
výkon MWe

BA

2

1,998

TT

18

13,945

TN

16

16,483

NR

16

12,193

ZA

8

5,705

BB

25

29,628

PO

13

11,107

KE

13

11,519

Spolu

111

102, 578

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov URSO

Zo zverejnených údajov URSO vyplýva, že v súčasnosti
je na Slovensku pripojených 111 BPS s úhrnným
výkonom cca 103 MW a plánovanou ročnou výrobou
810526 MWh elektrickej energie.
Výrazná väčšina BPS na Slovensku – viac ako 70 – má
inštalovaný výkon v rozpätí 0,9-1,0 MW.
Okrem uvedených BPS je na Slovensku vybudovaných
52 anaeróbnych bioplynových koncoviek na ČOV
slúžiacich na stabilizáciu kalov (celkový počet ČOV 587).
Na 22 ČOV sú nainštalované aj kogeneračné jednotky s
celkovým inštalovaným výkonom 5,137 MWe.
Ročná produkcia bioplynu na ČOV je pritom okolo 21 mil.
m3 čo zodpovedá elektrickému výkonu KGJ cca 5 MWe.

Produkcia bioplynu na skládkach odpadov
Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 resp. 310/2013 o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v
znení nasledujúcich úprav sa bioplyn, produkovaný na
skládkach odpadov, musí zachytávať. Zachytený
skládkový plyn sa musí využiť na výrobu energie resp.
spáliť.
Podľa správy o stave ŽP SR v r. 2013 je na Slovensku 95
skládok odpadov, na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Z týchto skládok sa skládkový plyn zachytáva a využíva
na výrobu energie na desiatich skládkach.
Celkový inštalovaný výkon KGJ je – 2,239 MW.

Mapa rozmiestnenia poľnohospodárskych BPS v SR

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov URSO

Bioplyn a biometán v Európe
Podľa Európskej asociácie pre bioplyn (EBA) by sa výroba
bioplynu a biometánu v Európe mohla do roku 2030
zdvojnásobiť a do roku 2050 by mohla byť viac ako
štvornásobná.
V Európe sa v roku 2020 využíva už cca 19 000 zariadení na
výrobu bioplynu a 725 zariadení na výrobu biometánu, ktoré
produkujú približne 167 TWh bioplynu a 26 TWh biometánu.
EBA predpokladá do roku 2030 zvýšenie celkovej produkcie až
na 467 TWh, z čoho asi 117 TWh bude k dispozícii pre sektor
cestnej dopravy. To umožní zvýšenie podielu biometánu
používaného ako pohonné hmoty v európskom vozovom parku
na zemný plyn, ktorý predpokladá nárast na cca 13,2 milióna
vozidiel.
Pre porovnanie, v roku 2020 sa na pohon vozidiel na zemný
plyn na európskych cestách použilo iba asi 3,9 TWh biometánu.

Prehľad počtu bioplynových zariadení v Európe ( 2017)

Zdroj: EBA Statistical Report 2018
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Počet inštalácií bioplynových staníc v jednotlivých krajinách EÚ do
konca roka 2017

Zdroj: EBA Statistical Report 2018
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Prehľad počtu biometánových zariadení v Európe
( 2017, celkovo 540 )

Zdroj:

EBA Statistical Report 2018
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Ročné využitie inštalovaného výkonu
jednotlivých druhov energetických systémov
Koef. roč.
Vodné
FotovolVeterné
využitia
tika
elektrárne
energetického elektrárne
zdroja

BPS
(8 000 Mh)

Jadrové
elektrárne

Ky

0,28

0,11

0,13

0,92

0,82

Dni/rok

102

40

47

332

299
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Spracovávanie biologických „odpadov“
anaeróbnou fermentáciou poskytuje:
• Bioplyn (zdroj čistej obnoviteľnej energie), je ho možné
priamo spaľovať v kotloch alebo efektívnejšie využiť ako
palivo pre kogeneračnú jednotku s kombinovanou
produkciou elektriny a tepla, prípadne po úprave ako
pohonnú hmotu pre mobilnú techniku.
• Kvalitné organické hnojivo, po anaeróbnej fermentácii je
možné využiť priamo ako tekuté hnojivo, alebo separovať
a získať substrát pre pestovanie plodín.
• Ochranu životného prostredia, bioplyn je CO2 neutrálny,
pri energetickom využívaní biomasy je oxid uhličitý, ktorý
bol spotrebovávaný pri fotosyntéze uvoľňovaný späť do
atmosféry a uzatvára sa tak jeho kolobeh v prírode
v relatívne krátkom čase.
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Metán v bioplyne vzniká pri tzv. metanogénnej
fermentácii organických substrátov rozkladom:
- polysacharidov
- lipidov
- proteinov
Pri rozklade proteinov (bielkovín) so do
bioplynu uvoľňujú sírnaté zložky (napr.
sírovodík), ktorý je treba pred použitím plynu
odstraňovať.
Rozkladom lipidov (tukov) sa dosahuje
najvyššej výťažnosti (produkcie bioplynu).
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Rozklad polysacharidov zvlášť obsiahnutých
vo fytomase býva hlavným zdrojom látok pre
tvorbu metánu.
Jena z hlavných stavebných prvkov fytomasy –
lignín – je z hľadiska metanogenezie balastným
materiálom a na tvorbe metánu sa takmer
nezúčastňuje, pokiaľ nie je fyzikalnochemickými procesmi predspracovaný.
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Obsah jednotlivých komponentov bioplynu ako produktu
anaeróbnej fermentácie závisí od zloženia vstupného
substrátu, parametrov a priebehu procesu.
V porovnaní so zemným plynom má bioplyn nižší obsah
metánu (zemný plyn až 98 %), ale podstatne vyšší podiel
CO2 (zemný plyn len 0,07 %). Z prímesí je najproblémovejší
sírovodík (H2S), pretože ak sa nachádza v bioplyne v
množstve nad 0,1 % pôsobí korozívne na aktívne
konštrukčné prvky motorov ako aj na jednotlivé
technologické zariadenia a podobne ako amoniak (NH3) je
aj zdrojom nepríjemného zápachu.
Prítomnosť CO2 v bioplyne je prospešná iba ak sa bioplyn
použije bezprostredne po vyrobení ako palivo pre
kogeneračnú jednotku, pretože pôsobí ako antidetonátor v
spaľovacích motoroch.
22

Možnosti využitia bioplynu
š
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V súčasnosti viac ako 90 % bioplynu sa pretransformuje v
kogeneračných jednotkách na elektrinu a teplo. Jednotlivé
aplikácie predpokladajú rôzne nákladnú predúpravu a
spracovanie bioplynu.
Minimálna úprava bioplynu pritom pozostáva z odstránenia
vlhkosti (sušenia) a odsírenia. Najjednoduchší spôsob
odstraňovania vlhkosti je založený na ochladzovaní plynu,
kedy je možné vodu zachytávať v kondenzovanom stave.
Efekt sušenia je tým vyšší, čím na nižšiu teplotu sa plyn
ochladí.
Dokonalým odstránením vodnej pary z bioplynu sa zvyšuje
jeho výhrevná hodnota až o 4 MJ.m-3 (Braun, 1982).
Metán môže za určitých okolností tvoriť s vodnou parou
pevný hydrát, ktorý sa usadzuje na vnútorných stenách
plynového potrubia a upcháva miesta so zúženým
prierezom, ako napríklad poistky proti šíreniu plameňa. 24

Biometán
V súčasnosti sa bioplyn využíva väčšinou ako palivo pre
výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách
umiestnených v blízkosti bioplynových staníc. Dôvodom je aj
primárne zavedená podpora inštaláciám využívajúcim OZE pre
výrobu elektriny formou garantovaných výkupných cien, resp.
„zelených“ bonusov vo väčšine krajín EÚ. Nevýhodou takýchto
inštalácií je často nedostatočné využívanie tepla z kogenerácie
a to najmä v letných mesiacoch.
V zahraničí sa preto v poslednej dobe objavuje celý rad
inštalácií zameraných na úpravu bioplynu na biometán, ktorý je
plnohodnotnou náhradou zemného plynu. Takýto biometán je
možné dodávať do plniacich staníc na stlačený plyn bio-CNG
alebo dodávať do distribučnej siete zemného plynu,
prostredníctvom ktorých sa môže biometán dodávať (virtuálne)
širšiemu okruhu ďalších možných záujemcov.
25

Biometán je definovaný aj v zákone 309/2009 Z. z. o
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov prijatých Národnou radou SR ako
upravený bioplyn, ktorý má technické parametre
porovnateľné s technickými parametrami zemného
plynu.
Existuje celý rad technológií umožňujúcich zvýšiť v
produkovanom bioplyne podiel energeticky
hodnotného metánu, t.j. oddeliť z neho nežiaduce
prímesi. Najmä ide o odstránenie oxidu uhličitého
CO2 (v bioplyne je zastúpený v rozmedzí 25 – 55 %), a
ďalej vodnej pary (H2O), sulfánu (H2S), čpavku (NH3),
vodíka a vzduchu (t.j. dusík a kyslík), ktoré sú v
bioplyne obsiahnuté v malých množstvách.
26

Technológie obohacovania bioplynu


Metódy pracujúce pri tlaku niekoľko 100 kPa
až 1000 kPa (fyzikálne)
 Membránové

separácie
 Vodná tlaková vypierka (fyzikálna absorpcia)
 Iné fyzikálne absorbenty (nie sú na báze vodných
roztokov)




Procesy s obchodným názvom Selexol (dimetyléter,
polyetylénglykol)
Procesy s obchodným názvom Rectisol (hlboko
podchladený metanol), prípadne iné rozpúšťadlá



Metódy využívajúce tuhé adsorbenty
pri zmene tlaku a teploty
 Adsorpcia

na povrchu tuhých adsorbentov pri
zmene tlaku (PSA)
 Adsorpcia na povrchu tuhých adsorbentov pri
zmene teploty (TSA)
 Adsorpcia na povrchu tuhých adsorbentov pri
kolísaní vákua (VSA)



Metódy využívajúce rozpúšťadlá (chemická
absorpcia)
 Amínové

pranie (DEA – dietanolamín, MEA –
monoetanolamín)
 Pracie médium 8% roztok NaOH vo vode
 Roztok K2CO3 vo vode, prípadne iné rozpúšťadlá

 Špeciálne metódy separácie
 Biologické

čistenie a kryogénne separácie

Membránové separácie
- tlak: 0,7 – 0,9 MPa, > 1 MPa

- vysoká cena
- upchávanie jemnými časticami
- nízka výťažnosť metánu
- vysušený výstupný bioplyn
- možnosť oddeliť časť vodíka, síry a amoniaku
- v procese nie je potrebná regenerácia (ako
v prípade vypierania plynu v rozpúšťadlách) ani
prídavné chemikálie

Vodná tlaková vypierka
- potreba vyššieho tlaku (0,7 MPa) a výkonného čerpacieho

systému vody
- vysoké straty metánu (ak nie je zmes plynu z desorpčného
stupňa privádzaná na opätovné vyčistenie)
- vyčistený plyn je potrebné vysušiť
- rozšírená, spoľahlivá, konštrukčne jednoduchá technológia
- možnosť odstrániť CO2 aj H2S v jednom kroku
- pracie médium voda s možnosťou regenerácie bez potreby
ohrevu

Koncepcia
využitia
biometánu ako
PHM

Aktivity SPU v Nitre – tlaková vodná vypierka
Požiadavky:
- Jednoduché

prevedenie zariadenia použiteľného na
BPS v Kolíňanoch
- Zariadenie ktoré bude možné prevádzkovať bez
potreby a dopĺňania drahých rozpúšťadiel (chemické
absorpčné a metódy), adsorbentov a bez potreby
regenerácie ohrevom a na vysoké teploty.
- Prietok vstupného plynu 0,2 m3.h-1

Návrh zariadenia – tlaková vodná vypierka
Absorpčná kolóna

Schéma experimentálneho zariadenia

Výsledky
Objemový podiel metánu v zmesi pred a po prechode bioplynu
absorpčnou kolónou
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Komprimovanie upraveného bioplynu (20 MPa)

Realizácia tlakovej vodnej práčky – funkčný vzor,
kapacita čistenia bioplynu - 5 m3/hod.

Zariadenie na úpravu bioplynu Maďarsko, tlaková vodná
práčka - kapacita do 50 m3/hod.

Zariadenie na úpravu bioplynu Rakúsko, membránová
separácia - kapacita do 50 m3/hod.

Zariadenie na úpravu bioplynu Rakúsko, membránová
separácia - kapacita do 50 m3/hod. – využitie stlačeného
biometánu (bio-CNG) ako phonnej hmoty v traktore

Využitie stlačeného biometánu (bio-CNG) ako pohonnej
hmoty pre mobilnú techniku - Švédsko

Výhody úpravy bioplynu na biometán
- úpravou bioplynu na biometán je možné efektívne využiť

väčšiu časť primárnej energie obsiahnutej v bioplyne než pri
bežnej aplikácii - viac než 60 %. ( BPS spravidla zhodnotí 40 – 50
% energie z bioplynu vo forme elektriny, príp. i tepla (mimo
vlastnej spotreby)
- ako motorové palivo je ďalej biometán šetrnejší k životnému
prostrediu, a to nielen v porovnaní s bežnou naftou či benzínom,
ale aj obnoviteľnými substitútmi – bionaftou a bioetanolom,
vyrábanými aj u nás z tradičných plodín.
- zatiaľ čo pri výrobe bioetanolu z obilia a kukurice či bionafty
(resp. metylesteru repkového oleja) z repky olejnej je možné v
našich podmienkach získať reálny hektárový energetický zisk
medzi 20 až 50 GJ, v prípade upraveného bioplynu na biometán
to môže byť 120 GJ, ale aj viac v podobe finálneho paliva, ak sú
na jeho produkciu vhodné plodiny, ako je napr. kukurica.
44

Porovnanie biopalív vyrobených z biomasy
na 1 hektári ornej pôdy

vypestovanej

45

Zdroj: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)

Možná produkcia beometánu v SR pri stávajúcich
BPS
- V súčasnosti najefektívnejšia technológia – membránová

separácia by mohla byť teoreticky nainštalovaná pri každej BPS
- Pre potreby vlastného anaeróbneho procesu by postačovala
cca 1/3 inštalovaného elektrického výkonu a to aj na
zabezpečenie udržiavania potrebnej procesnej teploty vo
fermentoroch
- Teda 2/3 objemu vyprodukovaného bioplynu by tak teoreticky
mohla byť upravovaná na biometán a stláčaná na bio-CNG, resp.
dodávaná do existujúcich potrubných rozvodov zemného plynu
- Táto alternatíva začne byť vysoko aktuálna po uplynutí 15ročného obdobia zákonom garantovaných výkupných cien za
dodávky elektriny
46

Všetky bioplynové stanice, ktoré sú v prevádzke na
Slovensku teoreticky vyprodukujú ročne:
346 000 000 m3 bioplynu
s uvažovaným priemerným obsahom
metánu 55 %
Po úprave – zvýšení obsahu metánu na požadovaných
95 % a použití cca 1/3 objemu vyprodukovaného
bioplynu pre prevádzkovanie kogeneračných jednotiek,
pričom vyprodukované teplo, tak aj elektrina by slúžili
pre vlastnú spotrebu bioplynového a biometánového
zariadenia, tak zo zvyšných 2/3 ročnej produkcie by
bolo možné získať cca
115 300 000 m3 biometánu
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Ukážka komerčne vyrábanej membránovej technológie :
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prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
SPU v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Ďakujem za pozornosť !
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