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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ČULÍK, D. Využívání bioplynu z hlediska efektivnosti: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015, 34 s. 

Vedoucí práce: Juchelková, D 

Bakalářská práce se zabývá možností využití bioplynu pro obchodní centrum. V úvodní 

části popisuji bioplyn z čeho se skládá, kde vzniká a za jakých podmínek. Tímto  

se podrobně zaobírá teoretická část. Praktická část bakalářské práce řeší celkem tři možné 

varianty dopravy bioplynu do obchodního centra. První je teplovodní síť a elektrická 

energie do rozvodné sítě, kdy se tepelná energie bude dopravovat do obchodního centra 

pomocí potrubí. Druhá varianta je plynovod, kdy se bude vyrobený bioplyn dopravovat 

pomocí potrubí na určené místo a následně spalovat v kogeneračních jednotkách. Třetí, 

poslední varianta je virtuální plynovod, který je založen na mobilních tlakových nádobách. 

V závěru práce jsem vypracoval ekonomické zhodnocení navržených variant. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ČULÍK, D. The Use of Biogas in Terms of Efficiency: Bachelor thesis. Ostrava:  

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Energetics department, 

2015, 34 p. Thesis head: Juchelková, D 

The bachelor thesis deals with a possibility of using of biogas for a shopping center. At the 

beginning of the thesis I describe biogas, its composition and conditions during which 

biogas is being created. This all is written in the theoretical part. The practical part of this 

bachelor thesis contains three possible variants of transportation of biogas into a shopping 

centre. The first variant is hot water network and electrical energy, when thermal energy 

will be being transported into a shopping centre with help of a pipeline. The second variant 

is a gas pipeline where produced biogas will be being transported in pipeline to the needed 

place and burned in cogeneration units. The third and latest variant is a virtual gas pipeline 

based on mobile pressure vessels. At the end of the thesis I described an economic 

evaluation of proposed variants. 
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 Seznam použitých symbolů 

BPS (1) bioplynová stanice 
OC (1) obchodní centrum 
   

 ( ∙ ∙ ) součinitel sálavosti 
d (m) průměr potrubí 
d1 (m) vnitřní průměr ocelové trubky  
d2 (m) vnější průměr ocelové trubky 
d3 (m) vnější průměr izolace 

 (m) vnější průměr potrubí 
 ( ∙ ∙ ) součinitel prostupu tepla 

L (m) délka potrubí 
 ( ∙ ) průtok vody 

 (kW) elektrický výkon 
 ( ) maximální tepelný výkon  

 (kW) tepelný výkon  ∆ ř. (Pa) ztráty třením  
 ( ∙ ) výhřevnost bioplynu 
 (W) tepelné ztráty 

t (h) čas 
 (°C) nejnižší venkovní teplota pro danou oblast 
 (°C) výpočtová vnitřní teplota  
  (°C) teplota povrchu potrubí 
 (°C) teplota na vstupu 
 (°C) teplota na výstupu 

  (K) teplota okolí 
  (K) teplota povrchu potrubí 
  (kWh) elektrická práce 
  (kWh) tepelná práce 

   
 ( ∙ ∙ )  výsledný součinitel tepla 
  ( ∙ ∙ ) součinitel prostu tepla sálavosti 
 ( ∙ ∙ ) součinitel prostupu tepla konvekcí  
 (1) součinitel tření 

  ( ∙ ) hustota vody 
  (kg ∙ m3) hustota pro bioplyn 
  ( ∙ ) rychlost vody v potrubí 
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1.  Úvod 

 V současné době se řeší a musí se řešit výroba energie, která je pro nás určitě jedním  

z nejdůležitějších věcí na světě. Tak jako bez vody a kyslíku bychom si těžko představili 

život na zemi tak i energie je pro nás zásadní v tomto směru. S přibývajícím počtem 

populace lidí se zvyšuje i spotřeba energie, ale není to jediný důvod, který přispívá k této 

spotřebě. Je to i dnešní doba a její neustále se vyvíjející se technologie, které si to žádají 

i přes snahu o minimalizaci této spotřeby energie. Využívání fosilních paliv je sice pořád 

primárním zdrojem výroby energie, ale nejsou nevyčerpatelná. S přibývajícím 

znečišťováním, zvyšování se skleníkových plynů a množstvím odpadů, které produkujeme 

je stale více žádaná energie z obnovitelných zdrojů. 

 Bioplyn je jeden z druhů výroby energie jakožto obnovitelných zdrojů šetrný  

k životnímu prostředí. Není to nic nového naopak je tak starý jako život na naší planetě. 

Vzniká v čistírnách odpadních vod, v tělesech komunální skládky a hlavně v bioplynových 

stanicích. Při vzniku nebo výrobě bioplynu nevzniká žádný odpad, protože vlastně bioplyn 

je produktem z odpadů (skládky, čistírny odpadních vod). Nejvíce je tato výroba bioplynu 

rozšířena v zemědělství, kde je i pro tento účel pěstována biomasa. Nejen bioplyn  

je produktem těchto stanic, ale také kvalitní digestát což není nic jiného než kvalitní 

organické hnojivo. Tato technologie se jeví do budoucna jako jedna z náhrad 

neobnovitelných zdrojů. 

 Nejen v České republice stoupá zájem o budování těchto bioplynových stanic, které 

jsou vhodným zdrojem obnovitelných energií. Avšak pro nás je tento způsob vhodnou 

alternativou. Kvůli geografickému uložení naší země nejsme schopni využívat na tolik 

energie ze slunce, větru nebo vody jako jiné země. V České republice máme okolo  

500 bioplynových stanic, z nichž valná většina jsou právě v zemědělském průmyslu,  

kde dochází k vzniku vhodných surovin. Jde o zbytkovou nebo právě pro tuto věc 

pěstovanou biomasu a exkrementy hospodářských zvířat. 

  



 Využívání bioplynu z hlediska efektivnosti                                                                                 Čulík David 

2 

 

2.  Bioplyn 

 Bioplyn je plyn neboli plynná směs s největším podílem metanu (CH4) a oxidu 

uhličitého (CO2). Dále obsahuje složky, jako jsou sulfan (H2S), dusík (N), kyslík (O2), 

čpavek (NH3), vodík (H), vodní pára. Tyto složky jsou zastoupeny ve velmi malém 

množství, které je uvedeno v tab. č.2.1. Tento plyn je produktem anaerobní digesce (také 

vyhnívání) organických materiálů. Volně se s ním, můžeme setkat v přírodním prostředí 

sedimentu, mokřadu a trávicím ústrojí u přežvýkavců. V uměle vytvořených prostředí 

rýžových polí, uskladnění hnoje a kejdy. A nakonec na skládkách odpadů (jako skládkový 

plyn), čistírnách odpadních vod (ČOV), bioplynových stanicích.  

 Vyhnívání je proces vznikající bez přístupu vzduchu a ve vlhkém prostředí působením 

metanových bakterií při teplotě 0 °C až 70 °C.  

složka (% obj.) 

metan (CH4) 40 - 75 

oxid uhličitý (CO2) 25 - 55 

vodní pára 0 - 10 

dusík (N) 0 - 5 

kyslík (O2) 0 - 2 

vodík (H2) 0 - 1 

čpavek (NH3) 0 - 1 

sulfan (H2S) 0 - 1 

Tab. č.2.1 Složení bioplynu [3] 

 

2.1  Vznik bioplynu 

 Proces při kterém bakterie rozkládají organickou hmotu má celkem čtyři fáze.  

(Obr. č.2.1). 

 Hydrolýza - je to proces při kterém přeměňují anaerobní bakterie, makromolekulární 

organické látky (bílkoviny, tuk, celulóza, uhlovodíky) pomocí enzymů  

na nízkomolekulární sloučeniny, kde patří aminokyseliny, jednoduché cukry, mastné 

kyseliny a voda.  
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 Acidogeneze - je to proces při kterém acidofilní bakterie umožňují rozklad  
na organické kyseliny, oxid uhličitý a vodík. 

 Acetogeneze - je to proces při kterém octové bakterie vytvoří acetáty, oxid uhličitý  
a vodík. 

 Methanogeneze - je to proces při kterém metanové bakterie v alkalickém prostředí 

vytvoří metan, oxid uhličitý a vodu. [1] 

 

 

Obr. č.2.1 Čtyři fáze procesu vyhnívání [2] 
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 U většiny bioplynových stanic předchozí čtyři procesy probíhají vedle sebe tzn.,  

že nejsou nijak odděleny. Jen u bioplynových stanic dávkových (nespojitých) procesů  

a u vícestupňových bioplynových stanic při rozběhu probíhají tyto procesy odděleně.  

Po spuštění takové bioplynové stanice může trvat až několik týdnů než začne vůbec plně 

fungovat a vytvoří se plnohodnotné bakterie na výrobu metanu. Pro to, aby se bakterie 

vůbec mohli vytvořit, musí být splněny následující požadavky: 

 

2.1.1 Vlhké prostředí 

 U metanových bakterií je zapotřebí, aby substráty byly zality alespoň z 50 % vodou.  

Na rozdíl od aerobních bakterií, kvasinek a hub nemohou žít v pevném substrátu. [2] 

2.1.2 Zamezení přístupu vzduchu 

 Metanové bakterie jsou striktně anaerobní. Nachází-li se v substrátu kyslík jako 

například v čerstvé kejdě musí být nejprve aerobními bakteriemi spotřebován. Toto se děje 

v první fázi bioplynového procesu. Při odsíření, kdy dochází cíleně k nafoukání vzduchu, 

malé množství kyslíku není na škodu. [2] 

2.1.3 Zamezení přístupu světla 

 Světlo sice bakteriím nebrání v životě, avšak brzdí jejich proces.  

2.1.4 Udržení stálé teploty 

 Je nutné udržovat co možná stálou teplotu, aby se bakteriím tzv. "chtělo pracovat". 

Příliš vysoká teplota vede k jejich zániku a naopak při příliš nízké teplotě sice neumírají, 

ale nepracují. U metanových bakterií se teplota pohybuje okolo 0 °C až 70 °C. 

 Samotná rychlost procesu vyhnívání je na teplotě hodně závislá a obecně platí,  

čím vyšší teplota tím rychleji nastává rozklad a tím vyšší je produkce plynu, tím kratší  

je doba vyhnívání a tím nižší je obsah metanu v bioplynu [2] (Obr. č.2.2). 
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Obr. č.2.2 Vliv teploty vyhnívajícího procesu a doby kontaktu na množství a složení 

vyrobeného plynu [2] 

 

 V praxi se můžeme setkat s 3 typickými teplotami, které vyhovují různým 

bakteriálním kmenům: 

 psychrofilní kmeny - teploty pod 20 °C 

 mezofilní kmeny - teploty od 25 °C do 35 °C 

 termofilní kmeny - teploty nad 45 °C [2] 

 Při vysokých teplotách jsou o to více bakterie citlivější na jejich výkyv zejména  

u výkyvů krátkodobých s poklesem teploty. U mezofilních bakterií výkyv v rozmezí  

2 až 3 °C se ještě dá tolerovat zatím, co u termofilních bakterií by neměl být výkyv větší  

jak 1 °C. Optimální teploty zobrazeny v Obr. č.2.3. 
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Obr. č.2.3 Vliv teploty na dosažitelné množství plynu ve vztahu k hodnotě dosažené  

při optimálních teplotních poměrech (32 °C mezofily, 55 °C termofily) [2] 

2.1.5 Hodnoty pH 

 V alkalickém prostředí by se mělo pH pohybovat kolem 7,5. U kejdy a hnoje vlivem 

tvorby amonia tento stav nastává samovolně během 2. fáze. [2] 

 

2.2  Substráty 

 Lze říct, že všechny organické látky můžeme z části rozložit jak anaerobní, tak aerobní 

metodou. Avšak pevné části jako jsou větvičky ze stromů a keřů je vhodné 

zkompostovávat, tedy aerobní zpracování. Oproti tomu mokré materiály jako je kejda, 

tuky, zbytky jídla je lepší fermentovat (zkvašení) tedy anaerobní zpracování. 

 Rozhodujícím faktorem jestli zkvašovat nebo zkompostovat je obsah sušiny  

v materiálu. Pro bioplynovou technologii je optimální množství sušiny mezi 5 a 15 %.  

Při obsahu nižším jak 5 % organické sušiny by bylo provozování nehospodárné z důvodu 

nuceného prohánění vody. Do 15 % lze ještě substrát čerpat, mísit a promíchávat. Naproti 

tomu kompostování má hranici sušiny o hodně větší a to kolem 40 až 60 %. [2] 

 Odpady pocházející ze zemědělského chovu zvířat jsou vhodné jak pro anaerobní  

tak pro aerobní zpracování a to díky jejich skladbě živin. V zemědělství je nejčastěji 

používána kejda a hnůj jako substrát. 
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2.3  Druhy substrátů 

2.3.1 Stájový hnůj 

 Je to směs tuhých a kapalných exkrementů hovězího dobytka s přidanou slámou.  

V závislosti na množství podestýlky, která je 2 až 6 kg na dobytčí jednotku a den se mění 

konzistence hnoje mezi kapalným a pevným. Kompostovat lze hnůj s velkým množstvím 

podestýlky, naopak s malým množstvím podestýlky je lze zpracovat v bioplynových 

stanicích s promícháním míchadly. Hnůj s velkým množstvím podestýlky se ředí vodou, 

močůvkou nebo řídkou kejdou. Před podáním slámy jako podestýlka se nejdříve musí 

nařezat na menší kousky. [2] 

2.3.2  Pevný hnůj 

 Tento hnůj vzniká ve stájích, kde se zvířata pohybují volně nebo jsou uvázána, opět 

spolu se slámou. Při menší spotřebě slámy lze získat pevný hnůj skladovatelný spolu  

se zvířaty ve stájích, kde moč je odváděla žlabem do jímky močůvky. Tento pevný hnůj 

snadno zkompostujeme. 

2.3.3  Kejda 

 Toto hnojivo je ze zvířat (skotů, prasat, koní, drůbeže) a je to částečně směs tuhých 

a kapalných výkalů těchto zvířat s podestýlkou nejčastěji slámového původu. Složení této 

kejdy závisí na druhu chovaných zvířat, způsobu skladování. Její kvalita je srovnatelná  

s ostatními hnojivy. 

3.  Základní bioplynové technologie 

 Dá se říci, že můžeme rozlišovat podle způsobu plnění (dávkový nebo průtokový), dále 

podle toho zda je proces jednostupňový nebo vícestupňový a nakonec podle konzistence 

substrátu pevný, kapalný. Rozdělení uvedeno v obr. č.3.1. 
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Obr. č.3.1 Schematický přehled bioplynových technologií [1] 

4.  Čištění bioplynu 

4.1  Odstraňování vody a oxidu uhličitého 

 Čištění bioplynu provádíme pro zlepšení jeho kvality a zamezením provozních 

problémů. Zvýšenou pozornost by měla být věnována k odstranění kondenzátu z potrubí  

i z technologických zařízení především plynojemů. Čím větší teplota plynu, který  

je nasycen vodní párou, tím větší množství vody obsahuje, následně kondenzuje  

při ochlazování a zvýšení tlaku. 

 Pokud není kladen důraz na čištění bioplynu tzv. hluboké čištění je zde možnost 

odstranit vodu za pomocí technologie tepelného čerpadla. Ve výměníku tepla je plyn 

ochlazen chladícím agregátem a voda, která byla odloučena, se z plynu odstraní.  

Po odstranění vody je plyn opět zahřát teplou (kompresní) částí chladícího agregátu. 

Požadovaný účel je, aby byl plyn vzdálen od rosného bodu. 
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 V praxi se většinou neprovádí samotné sušení bioplynu, ale provádíme ho s kombinací 

úprav např. se zvýšením obsahu metanu. Zvýšení obsahu metanu docílíme vypírkou oxidu 

uhličitého. Jednou z věcí, pro které bioplyn takto upravujeme je získání parametrů 

odpovídající plynu zemnímu. Takto upravený plyn nazýváme SNG = substitute natural 

gas. Ne však pokaždé je tato úprava na tuto kvalitu požadována a již velmi staré aplikace 

biomethanizačního procesu byli vybaveny vodní vypírkou CO2, která nahrazovala  

při kompresi bioplynu mezistupňový chladič. Při komprimování bioplynu 1 MPa a vyšší 

můžeme použít tlakovou vodní vypírku a dosáhnout tak obsahu metanu v bioplynu  

na hodnotu 87 - 95 % obj. Z tlakové prací vody je odstraněný CO2 po expanzi, popřípadě  

i po zahřátí. Avšak CO2 není jedinou látkou, která se ve vodě rozpouští. Rozpouští 

se zde i sulfan (H2S) a z menší části metan. [1] 

4.2  Odstranění síry  

 Další metoda, která slouží ke snížení koroze. V dřívější době bylo odsíření prováděno 

za pomocí hydroxidu železa. Tento materiál byl stlačován do pelet a vkládán do nádrží, 

kde bioplyn proudil. Vytvářel se tak sirník železitý a tuto látku lze několikrát regenerovat 

nafoukáním vzduchu, přičemž se odlučuje elementární síra. Od této metody se však 

už dnes opustilo a to z důvodu velkých nákladů a náročné údržbě. 

 Dnes je využívána metoda biotechnického odsíření cíleným nafoukáním venkovního 

vzduchu do plynojemu fermentoru, kde působí bakterie (sulfobakter xydans), kdy dochází 

za přívodu vzduchu k přeměně sirovodíku na elementární síru, jakož i na kyselinu sýrovou 

a vodu. Síra má typickou nažloutlou vrstvu, která se usazuje na kejdě. Při hnojení touto 

kejdou působí jako výživa rostlin. Do plynojemu fermentoru je vzduch nafoukáván 

například membránovým pístovým čerpadlem kompresorem. Při správném nafoukání  

je odsíření až na 95 %. [2] 
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5.  Ostrovní systém 

 Co je to vlastně ostrovní systém? I když jak název napovídá, může se v určitých 

případech jednat o provoz na ostrově na moři. Převážně se jedná, ale o systémy, které  

se nachází ve vnitrozemí. A jsou tímto myšleny všechny objekty, které nepřijímají žádné 

veřejné energie neboli energie z rozvodných sítí což je elektřina, teplo. Takže dané objekty 

jsou samostatné. Svoji energii využívají ze zdrojů, jako jsou energie slunce, vody, větru 

nebo také energie z pevných, kapalných a v poslední řadě nás nejvíce zajímající plynných 

paliv. Důvodem stavby takového objektu mohou být např. špatně dostupná místa, která 

nejsme schopni z veřejných sítí provozovat, veliké náklady na dopravu energie, využívání 

"odpadu" pro další použití, podnikatelský záměr atd. 

5.1  Podmínka ostrovního provozu 

 Tyto systémy vyrábí pro obchodní centra elektrickou a tepelnou energii, kterou  

si podle potřeby dále využívají. Podmínka, která má být splněna, aby vše fungovalo 

 je, že tepelná energie a elektrická energie dodaná se musí rovnat energii tepelné, elektrické 

spotřebované plus ještě navíc ztráty. Je to z důvodu toho, že ostrovní systém je na sobě 

zcela závislý tudíž si logicky nemůže dovolit, aby energie, kterou spotřebuje, byla větší  

než energie dodaná. Protože by tuto nerovnost nebylo možné jinak pokrýt. Je důležité  

při navrhování takového obchodního centra s tímto počítat. 

6.  Využití bioplynu 

6.1  Kogenerační jednotky 

 Asi nejrozšířenější způsob pro využití výroby elektřiny a tepla z bioplynu,  

která umožňuje využití energie tohoto paliva jsou kogenerační jednotky. Jde o spojení 

spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídícího systému, který 

tyto jednotky řídí buďto místně nebo dálkově přes PC, internet nebo mobilním telefonem. 

Oproti klasickým elektrárnám je využíváno odpadní teplo, které vzniká při spalování 

bioplynu a využívá se k ohřevu vody, vytápění a podobným účelům. Tímto využitím 

zvyšujeme účinnost asi kolem 80 %, při čemž 38 % tvoří elektrická energie a 42 % tepelná 

energie. Část elektrické energie je spotřebována na samostatný provoz bioplynové stanice 

a zbytek může být například prodán do rozvodných sítí.  
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 Jako palivo pro plynové spalovací motory se především používá zemní plyn, důlní 

plyn a bioplyn. Pro bioplynové stanice se nejčastěji používají motory o výkonu  

250 až 1000 kW. Kogenerační jednotky, které bioplyn spalují, mají svoje určitá specifika 

jako je složení plynu (obsah CH4 v palivu) a také množství plynu za hodinu jenž jsme 

schopni dodat ke spalování. Při spalování bioplynu se obvykle hranice únosnosti pohybuje 

kolem 40 % CH4 a 60 % podíl CO2. Je to z důvodu, že při spalování s nízkým obsahem 

metanu dochází ke snížení rychlosti laminárního plamene a nastává problém se zhášením 

motoru během provozu což je nežádoucí jev pro snižování účinnosti a životnosti motoru. 

Dalšími kritickými faktory při provozu jsou [9]: 

• teplota plynu 

• tlak plynu 

• výkyvy tlaku 

• vlhkost plynu 

• spád potrubí 

6.1.1  Teplota plynu 

 Teplota plynu, který vstupuje do kogenerační jednotky by neměla být vyšší jak 40 °C.  

Při vyšších vstupních teplotách dochází k přílišnému teplotnímu namáhání armatur  

a řídících jednotek. Za následek je pak poškození membrán a tím i jejich netěsnostem. [9] 

6.1.2 Tlak plynu 

 Tlak by se měl pohybovat v rozmezí 90 - 200 mbar a jeho výkyvné hodnoty by neměli 

překročit 10 mbar/s. Kolísání tlaku plynu je především u důlního plynu. [9] 

6.1.3 Vlhkost plynu 

 Při překročení vlhkosti 80 % dochází k tvorbě vodních zátek. S tímto je i v souvislosti 

spád potrubí, který se musí s ohledem na kogeneraci volit co nejmenší, aby se zabránilo 

vzniku vodních zátek, které se v prohlubních tvoří. [9] 
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6.2  Výroba tepla 

 Jak již bylo zmíněno tepelná energie je dále využívána pro vytápění budov nebo  

pro procesní zařízení a tvoří se za pomocí výměníků. Základní výměník u kogeneračních 

jednotek na bázi spalovacích motorů je především výměník motorového okruhu  

a spalinový výměník. U motorových okruhů může být použit např. deskový výměník.  

V případě spalinových lze použít výměník trubkový, zde spaliny prochází uvnitř trubek  

a ohřívají vodu. [9] 

6.3  Výroba elektrické energie 

 Elektrická energie vzniká přeměnou mechanické energie za pomocí elektromagnetické 

indukce v elektrickém generátoru. Generátory mohou být synchronní nebo asynchronní. 

[9] 

6.4  Trigenerace 

 Trigenerace je něco jako vyšší úroveň kogenerace a to tak, že nám umožňuje vyrábět 

nejen teplo a elektřinu, ale také chlad. Což vede k dalšímu zvýšení účinnosti využití 

energie paliva. Chlad se vyrábí v absorpční jednotce, která využívá tepelnou energii. 

Obrázek z jedné možnosti trigenerace s využitím třícestným elektronicky řízeným ventilem 

pro regulaci výstupu tepla určeného pro vytápění nebo chlazení. [10] 

 

Obr. č.6.1 Trigenerace s třícestným ventilem [10] 
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7.  Skladování plynu 

 S porovnáním energií jako jsou sluneční, větrné má bioplyn tu výhodu, že je to forma 

energie, která proudí relativně rovnoměrně a lze ji skladovat. Sice teplo a proud ze slunce  

a větru jde skladovat, ale s velkými ztrátami teplotní a tepelné ztráty vedením tepla  

v zásobníku pro solární teplo nebo pro energetické ztráty způsobené samovybíjením 

akumulátoru.  

 Oproti tomu bioplyn lze skladovat v utěsněných nádržích a jeho chemickou energii 

využívat po dlouhou dobu beze ztrát. Nevýhoda bioplynu, je jeho malá hustota energie  

v poměru k objemu. 1 m3 bioplynu, tak obsahuje stejné množství jako 0,6 až 0,7 l topného 

oleje. Pro beztlaké skladování je proto nutný větší objem. [2] 

  Při výrobě tepla z bioplynu je zásobník navrhován na skladování plynu vyrobeného  

za jeden den. K výrobě elektrického proudu postačí menší zásobník, který pojme  

20 až 50 % denní produkce plynu. 

 Je několik bioplynových zásobníků a dělí se podle typu konstrukce a velikosti. 

7.1  Nízkotlaké zásobníky 

 Tento typ zásobníku můžeme dále rozdělit na mokré a suché. Mezi mokré patří 

plynojem s vodním uzávěrem tvořící ocelový zvon ponořený do nádrže s kapalinou. 

Kapalinu může přestavovat též samotný substrát. Hloubka ponoření zvonu do kapaliny 

závisí na naplnění plynojemu. Hlavní výhodou tohoto typu je, že plyn je skladován  

pod relativně stálým tlakem. Další z výhod je, že lze zásobník snadno vyrobit přímo 

na místě svařením pásů fólií a to levně s objemem do 1 000 m3. Nevznikají zde žádné 

problémy s korozí a utěsnění proti úniku je dostatečné. [2] 

7.2  Středotlaké zásobníky 

 Jsou vyrobeny z oceli a pracují s provozním tlakem 5 až 20 barů. Využívají 

se v případech, kdy instalace nízkotlakých zásobníků není z prostorových důvodů možná.  

V oblasti středního tlaku se bioplyn chová téměř, jako ideální plyn. To znamená, 

že množství obsažené v nádrži stoupá úměrně tlaku. Stlačení se provádí jednostupňovým 

kompresorem. [2]  
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7.3  Vysokotlaké zásobníky 

 Skladování v ocelových lahvích při stlačení na více než 200 barů. V této objemové 

jednotce jde skladovat asi o 40 až 50 % více bioplynu než ideálního plynu. Stlačeným 

bioplynem lze pohánět motory aut a traktorů. Před vysokotlakým stlačením je nutno 

bioplyn odsířit a odvodnit, aby se zabránilo korodování lahví a zamrzání redukčních 

ventilů při odběru. [2] 

8.  Výpočtová část 

 Základním faktorem bude výkon bioplynové stanice, který je potřebný pro výrobu 

energií pro obchodní centrum. I když se u nás v České republice instalovaný výkon 

bioplynových stanic pohybuje kolem 500 kW, což k dnešním požadavkům energie není 

zrovna mnoho. Já budu mít k dispozici výkon o 1,8 MW, který patří k větším bioplynovým 

stanicím. I přes takovýto výkon bývá, nebo dokonce musí být obchodní centrum doplněno 

jiným zdrojem, který s ním, bude spolupracovat. 

 Vyrobená energie z bioplynové stanice bude využívat obchodní centrum téměř  

na 100 %, když nepočítáme energii potřebnou pro chod BPS a ztráty přenosem energií. 

Obchodní centra bývají většinou projektována a stavěna ve městech a to kvůli co možná 

nejjednodušší dostupnosti lidem. Oproti tomu BPS se staví na okrajích města 

a to z prostých důvodů. Jedním z nich je dostupnost surovin pro provoz bioplynové stanice. 

Toto souvisí s prostorem pro skladování těchto surovin (kukuřičná siláž, travní siláž...). 

Dalším důvodem je zápach, který vzniká z technologií. Nikdo nechce bydlet 

v domě, kde by měl vedle sebe bioplynovou stanici, která by takhle zapáchala. Jako 

poslední důvod bych uvedl bezpečnost, která je zde taky nutná, protože bioplyn obsahuje 

metan, který je velice hořlavý.  

 Výsledným řešením je, že BPS bude postavena v mém případě 3 km od OC, kde bude 

mít zajištěné všechny požadavky, které jsem uvedl v odstavci výše. Vyřešil jsem tedy 

problémy s provozem BPS, ale vznikl nám nový problém a ten je dodávka energie na tuto 

vzdálenost do OC. Proto jsem navrhnul a spočítal celkem tři možnosti dopravy energie 

z bioplynu do OC. 
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 Jako první variantu jsem zvolil teplovodní síť a elektrickou energii do sítě. Tato 

varianta je následující: Vyrobený bioplyn se spaluje na místě v bioplynové stanici  

v kogeneračních jednotkách. Pomocí teplovodní sítě bude dopravován do OC, kde jej bude 

moci využívat a elektrická energie se prodá do rozvodné sítě. 

 Druhá varianta dopravy je plynovod, kde vyrobený bioplyn v bioplynové stanici  

se bude dopravovat pomocí potrubí až na místo spotřeby tedy do OC a tam za pomocí 

kogeneračních jednotek se bude spalovat a následně vyrobené energie budou využity OC. 

 Poslední varianta tedy třetí, kterou jsem navrhnul je virtuální plynovod, který bude mít 

obdobné využití jako plynovod, s tím rozdílem, že vyrobený bioplyn v bioplynové stanici 

se nebude dopravovat pomocí potrubí, ale bude se dopravovat pomocí tlakových nádob. 

Takže bioplyn naplním do nádob, které se naloží na tahač a následně odvezou na místo 

určení do OC, kde se opět bude spalovat v kogeneračních jednotkách. 

8.1  Bioplynová stanice 

 Bioplynová stanice je vzdálena od obchodního centra 3 km obr. č.8.1. Se schopností 

vyrobit 900 m3.h-1. Jednotlivý podíl složek bioplynu je uveden v tabulce č.8.1 jsou brány 

z praxe. 

 

Obr. č.8.1 Schéma dopravní vzdálenosti bioplynu 
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složka [% obj.] 

metan (CH4) 54 

oxid uhličitý (CO2) 39,5 

dusík (N) 0,5 

kyslík (O2) 0,2 

vodík (H2) 0,9 

sulfan (H2S) 4,3 

Tab. č.8.1 Parametry bioplynu 

 

8.2  Výpočet výhřevnosti bioplynu 

= 35,8 ∙ + 10,8 ∙ + 22,8 ∙  ( ∙ ) 

= 35,8 ∙ 0,54 + 10,8 ∙ 0,009 + 22,8 ∙ 0,043 

= 20,41 ∙   

(1) 

 

8.3  Teplovodní síť a elektrická energie do sítě 

 Jako první variantu dopravy volím teplovodní síť a elektrickou energii do rozvodné 

sítě. Zde uvažuji tak, že elektrickou energii vyrobenou v bioplynové stanici v kogenerační 

jednotce prodám do rozvodné sítě a tepelnou energii pomocí potrubí dopravím do OC. 

Schéma zobrazeno v obrázku č.8.2. 

 

Obr. č.8.2 Schéma teplovodní sítě a elektrické energie do sítě 
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8.3.1 Výpočet průměru potrubí 

 Výpočet provedu pomocí rovnice č.2, kde vycházím z maximálního tepelného výkonu 

ze zdroje. Z této rovnice určím průtok vody  ( ∙ ) 

= ∙ 4,1868 ∙ ( − ) ( )  

3 596 = m ∙ 4,1868 ∙ (90 − 70) → m  

= 4,1868 ∙ ( − ) = 3 5964,1868 ∙ (90 − 70) = 42,94 ∙  

(2) 

 

kde: 

  - maximální tepelný výkon ( ) 

  - průtok vody ( ∙ ) 

  - teplota na vstupu (°C) 

  - teplota na výstupu (°C) 

 

 Pro vodu pak platí rovnice č.3, kde za pomocí vypočítaného průtoku vody vypočítám 

požadovaný průměr potrubí. Rychlost vody v potrubí volím 1 ( ∙ ). 

= ∙4 ∙ ∙  →  

= 4 ∙∙ ∙ = 4 ∙ 42,94∙ 1 ∙ 1000 = 0,234 = 234  

(3) 

 

kde: 

  - průtok vody ( ∙ ) 

 d - průměr potrubí (m) 

  - rychlost vody v potrubí ( ∙ ) 

  - hustota vody ( ∙ ) 
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 Dle výpočtů mi vyšel průměr potrubí 234 mm. Volím potrubí DN 250 od firmy  

IZO spol. s r.o. Jedná se o předizolované potrubí s vnitřní ocelovou trubkou, kde proudí 

médium a pěnovou izolací o tloušťce 81 mm. Podle rovnice č.4 určím tepelné ztráty 

vzniklé v teplovodní síti. Abych tepelné ztráty určil, potřebuji znát celkový přestup tepla 

= +  ( ∙ ∙ ) a součinitel přestupu tepla  ( ∙ ∙ ) Tyto 

hodnoty vypočítám z rovnic č.5, č.6 a č.8. 

8.3.2 Výpočet tepelných ztrát 

= ∙ ∙ ( − ) ( ) 
(4) 

 

kde: 

  - součinitel prostupu tepla ( ∙ ∙ ) 

 L - délka potrubí (m) 

  - výpočtová vnitřní teplota (°C) 

  - nejnižší venkovní teplota pro danou oblast (°C) 

 

 Výpočet součinitele přestupu tepla sálavosti 

= ∙ 100 − 100−  ( ∙ ∙ ) 

= 0,473 ∙ 363,15100 − 258,15100363,15 − 258,15 = 0,5834 ∙ ∙  

(5) 

 

kde: 

  - součinitel sálavosti ( ∙ ∙ ) 

  - teplota povrchu potrubí (K), = 273,15 + 90 = 363,15 K 

  - teplota okolí (K), = 273,15 − 15 = 258,15 K 
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 Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí 

= 1,163 ∙ − ,  ( ∙ ∙ ) 

= 1,163 ∙ 90 − (−15)0,45
, = 4,55 ∙ ∙  

(6) 

 

kde: 

  - teplota povrchu potrubí (°C) 

  - teplota okolí (°C) 

  - vnější průměr potrubí (m) 

 

 Výsledný součinitel přestupu tepla 

= + = 0,5834 + 4,55 = 5,1334 ∙ ∙  
(7) 

 

kde: 

  - výsledný součinitel tepla ( ∙ ∙ ) 

  - součinitel prostu tepla sálavosti ( ∙ ∙ ) 

  - součinitel prostupu tepla konvekcí ( ∙ ∙ ) 
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 Součinitel prostupu tepla 

 

 

Obr. č.8.3 Řez teplovodním potrubím 

= 12 ∙ ∙ + 12 ∙ ∙ + 1∙
 ( ∙ ∙ ) 

= 12 ∙ 76 ∙ 0,2830,273 + 12 ∙ 0,029 ∙ 0,450,283 + 10,45 ∙ 5,1334
= 

= 0,373 ∙ ∙  

(8) 

 

kde: 

 d1 - vnitřní průměr ocelové trubky  

 d2 - vnější průměr ocelové trubky 

 d3 - vnější průměr izolace 

 Tepelnou ztrátu vypočítám dosazením do rovnice č.4 

= ∙ ∙ ( − ) = 0,373 ∙ 3000 ∙ 90 − (−15) = 117 495  → 117,5  
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8.3.3 Volba kogeneračních jednotek 

 Při volbě kogeneračních jednotek vycházím z vyprodukovaného množství bioplynu 

900 m3.h-1. Zvolil jsem dvě kogenerační jednotky a to o výkonech 1 189 kW a 637 kW. 

Jednotlivé parametry jednotek jsou uvedeny v tabulkách 8.2 a 8.3. Obrázky kogeneračních 

jednotek č.8.4 a č.8.5. 

 Větší kogenerační jednotka 

 
Výkon 1 189 kW 

Tepelný výkon 2 272 kW 

Elektrická účinnost 42,1 % 

Tepelná účinnost 41,7 % 

Celková účinnost 83,8 % 

Tab. č.8.2 Parametry kogenerační jednotky typu JMS 416 GS-B.LC 

 

 

Obr. č.8.4 Kogenerační jednotka JMS 416 GS-B.LC 
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 Menší kogenerační jednotka 
 

Výkon 637 kW 

Tepelný výkon 1 324 kW 

Elektrická účinnost 40,34 % 

Tepelná účinnost 43,22% 

Celková účinnost 83,56 % 

Tab. č.8.3 Parametry kogenerační jednotky typu JMS 312 GS-B.LC 

 

 

Obr. č.8.5 Kogenerační jednotka JMS 312 GS-B.LC 

 

8.3.4 Výpočet elektrické a tepelné práce 

 = ∙  ( ℎ) (9) 

 

kde:  

  - elektrická práce (kWh) 

  - elektrický výkon (kW) 

 t - čas (h) 
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 = ∙  ( ℎ) (10) 

 

kde: 

  - tepelná práce (kWh) 

  - tepelný výkon (kW) 

 t - čas (h) 

 

 Velká kogenerační jednotka 

= 1 187 ∙ 8 000 = 9 496 000 ℎ 

= 2 272 ∙ 8 000 = 18 176 000 ℎ 

 Malá kogenerační jednotka 

= 637 ∙ 8 000 = 5 096 000 ℎ 

= 1 324 ∙ 8 000 = 10 592 000 ℎ 

 

 Celkový součet elektrické a tepelné energie 

 á = + = 9 496 000 + 5 096 000 = 14 592 000 ℎ 

 á = + = 18 176 000 + 10 592 000 = 28 768 000 ℎ 

 

8.4   Plynovod 
 
 Druhá navržená varianta je plynovod, kde vyrobený bioplyn bude dopravován pomocí 

plynovodu do OC. Následně se bude spalovat v kogeneračních jednotkách vzniklé teplo 

a elektrická energie bude využívána OC. Schéma zobrazeno na obrázku č.8.6. Pří návrhu 

potrubí byl zvolen tlak na začátku potrubí 40 kPa a na konci potrubí 20 kPa. 
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Obr. č.8.6 Schéma plynovodu 

 
 = 40  

 = 20  

∆ = − = ∙ ∙ 2 ∙  ( ) (11) 

 

 Z rovnice č.11 vypočítám průměr potrubí d rovnice č.12 

= ∙ ∙ 2 ∙− = 3 000 ∙ 0,02 ∙ 82 ∙ 1,2440 000 − 20 000 = 0,119  
(12) 

 

 Z důvodu tlakových ztrát v potrubí volím potrubí DN 160 podle firmy 

GASCONTROL PLAST, a. s.  

 

 Výpočet tlakových ztrát v potrubí 

∆ ř. = ∙ ∙ 2 ∙ = 0,02 ∙ 3 0000,160 ∙ 82 ∙ 1,24 = 14 880  (13) 

 

  



 Využívání bioplynu z hlediska efektivnosti                                                                                 Čulík David 

25 

 

 Celková ztráta v potrubí 

∆ = ∆ ř. ∙ 1,2 = 14 880 ∙ 1,2 = 17 856  (14) 

 

kde: 

 ∆ ř. - ztráty třením (Pa) 

  - součinitel tření (-), =0,02 (pro bioplyn) 

 l - délka potrubí (m) 

 d - průměr potrubí (m) 

 w - rychlost proudění pro středotlaké proudění (m.s-1) 

  - hustota pro bioplyn (kg.m3) 

 

8.5  Virtuální plynovod 

 Poslední uvažovaná varianta je virtuální plynovod. Vyrobený bioplyn v BPS bude 

dopravován pomocí trajleru do OC, kde se následně bude spalovat v kogenerační jednotce. 

Schéma zobrazeno na obr. č.8.7. Pro přepravu bioplynu jsem zvolil trajler na obr. č.8.8 od 

společnosti CNG vitall, Vítkovice Doprava, a.s. Jeho parametry jsou uvedeny 

v tab. č.8.4. 

 

Obr. č.8.7 Schéma virtuálního plynovodu 

  



 Využívání bioplynu z hlediska efektivnosti                                                                                 Čulík David 

26 

 

 

Obr. č.8.8 Přepravní trajler pro bioplyn 
 
 

Délka trajleru 11 160 mm 

Šířka trajleru 2 495 mm 

Výška trajleru 2 845 mm 

Hmotnost trajleru 31 285 kg 

Vodní objem 16 280 l 

Objem plynu 4 477 m3 

Max. provozní tlak 250 bar 

Počet lahví 110x148 l 

Tab. č.8.4 Parametry trajleru 
 

 Protože se jedná pouze o trajler je nutné počítat ještě s tím, že bude potřeba tahač, 

který bude tyto láhve přepravovat na vzdálenost 3 km od BPS.  Tato varianta možné 

dopravy bioplynu se mi zdá jako nejméně reálná a to z důvodu, že mám velké množství 

vyrobeného bioplynu 900 m3.h a bylo by zapotřebí ne jeden tento trajler na to, aby pokryl 

takovéto velké množství potřebného bioplynu pro spalování v kogeneračních jednotkách. 

Jestliže by tahač dopravil bioplyn s kapacitou 4 477 m3 do OC pro kogenerační jednotky 

toto množství bioplynu by vystačilo na necelých 5 hodin provozu při plném výkonu 

jednotek uvedeno ve vztahu č.15. 

á í = = 4 477900 = 4,97 ℎ  → 4 ℎ  58  

 

(15) 

 Kvůli takové krátké době výdrže zásobníků a času potřebného k plnění, dopravě 

by bylo třeba nejméně 2 trajlerů a 3 množství lahví potřebné k plnění pro plynulý provoz 

kogeneračních jednotek. Takovéto řešení by bylo velice neekonomické. Proto bych to viděl  
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 jako variantu náhradní nouzové dopravy bioplynu např. při poruše plynovodu. Náklady 

spojené s touto možností dopravy jsem uvedl v tabulce č.8.5 ceny u trajleru a tahače jsou 

uvedeny bez DPH. Ceny jsou uvedeny v případě zakoupení a nejsou zde zahrnuty ceny 

pohonných hmot a možné potřeby údržby. 

 

Položky Množství (ks) Cena (Kč) Celková cena (Kč) 

Trajler 2 3 500 000,- 7 000 000,- 

Tahač 2 500 000,- 1 000 000,- 

Řidiči 2 30 000,- 60 000,- 

Celkem 8 060 000,- 

Tab. č.8.5 Náklady spojené s pořízením virtuální dopravy 
 

9.  Celkové zhodnocení navržených variant 

 Při výběru jedné z navržených variant je nutné zhodnotit jednotlivé výhody 

a nevýhody. Jako první se nabízí možnost teplovodní síť a elektrická energie do sítě. 

Výhoda oproti ostatním je, že kogenerační jednotky jsou umístěny v BPS, takže nevzniká 

nutnost mít v OC vyhrazený prostor pro tyto jednotky, dále zajišťuje stálý přívod tepla 

do OC. Nevýhodou je, že zde vznikají tepelné ztráty a poměrně vysoká cena pořízení 

takovéto teplovodní sítě. Podrobněji popsáno v tabulce č.9.1, kde jsou uvedeny ceny 

za potrubí, montáž a výkopové práce. Ceny jsou brány přímo od dodavatele potrubí firmy 

IZO spol. s r.o. 

 

Položky Množství Cena (Kč) Celková cena (Kč) 

Teplovodní potrubí 3 000 3 294,- (za 1 m) 12 629 360,- 

Montáž potrubí - 6 325 000,- 6 325 000,- 

Stavební práce - 22 745 232,- 22 745 232,- 

Celkem - - 41 699 592,- 

Tab. č.9.1 Náklady spojené s instalací teplovodní sítě 
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 Druhá možnost je plynovod jeho výhoda oproti ostatním o něco nižší pořizovací cena 

nevznikají zde tepelné ztráty a doprava bioplynu je konstantní. Nevýhodou 

je, že kogenerační jednotky musí být umístěny v OC, takže nutné vhodné umístění 

pro tyto motory. Jednotlivé náklady na pořízení plynovodu jsou zobrazeny v tabulce č.9.2. 

 

Položky Množství Cena (Kč) Celková cena (Kč) 

Plynovod 3 000 (m) 1 500,- 4 500 000,- 

Stavební práce a montáž - 5 400 000,- 5 400 000,- 

Celkem - - 9 900 000,- 

Tab. č.9.2 Náklady spojené s instalací plynovodu 

 

 Poslední třetí možnost je tzv. virtuální plynovod. Výhodou této metody oproti ostatním 

je nezávislost na jakémkoliv potrubí. Naopak jeho nevýhoda spočívá v nutnosti stálé 

dodávky bioplynu do OC pomocí tlakových lahví přepravovaných pomocí tahače 

s trajlerem. Stejně jako u plynovodu jsou kogenerační jednotky umístěny v OC. Další  

z nevýhod, které určitě nesmíme přehlédnout je možnost jakýchkoliv komplikací 

spojených s plněním lahví nebo samotnou dopravu ovlivněnou lidskou činností. Náklady 

zobrazeny v tabulce č.8.5. Tuto variantu bych volil jako záložní. 

 Zůstává tedy na výběr buďto teplovodní síť, nebo plynovod podle investičních 

nákladů, které vidíme v tabulkách č.9.1 a č.9.2. Volím variantu plynovodního potrubí. 

 

10. Ekonomické zhodnocení pro plynovod 

 Konečnou dopravu bioplynu mezi BPS a OC jsem zvolil plynovod. Vyrobený bioplyn 

v BPS bude dopravován pomocí plynovodního potrubí o průměru d=160 mm o délce 

3000 m. Následně bude spalován v kogeneračních jednotkách JMS 416 GS-B.LC a JMS 

312 GS-B.LC o celkovém maximálním výkonu 1,8 MW elektrických. Vyrobená tepelná 

energie bude využívána OC a elektrická energie bude prodávána do rozvodné sítě. Celkové 

náklady plynovodu společně s kogeneračními jednotkami jsou uvedeny v tabulce č.10.1. 
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Položky Množství Cena (Kč) Celková cena (Kč) 

Kogenerační jednotka JMS 416 GS-B.LC 1 18 000 000,- 18 000 000,- 

Kogenerační jednotka JMS 312 GS-B.LC 1 14 000 000,- 14 000 000,- 

Plynovod - 4 500 000,-  4 500 000,- 

Stavební práce a montáž - 5 400 000,- 5 400 000,- 

Celkem - - 41 900 000,- 

Tab. č.10.1 Celkové náklady plynovodu 

 Další nedílnou částí pro celkové zhodnocení jsou náklady spojené s provozem BPS, 

kde jsou zahrnuty položky, jako je energie potřebná k provozu, mzda zaměstnancům  

a posledně náklady na výrobu bioplynu čili suroviny potřebné k jeho výrobě.  

Vše je uvedeno v tabulce č.10.2. 

 

Položky  Měsíčně (Kč) Ročně (Kč) 

Potřebné energie k provozu 90 000,- 1 080 000,- 

Mzda (2 pracovníků) 20 000,- 240 000,- 

Suroviny pro výrobu bioplynu 1 900 000,- 22 800 000,- 

Celkem 2 010 000,- 24 120 000,- 

Tab. č.10.2 Náklady na provoz BPS 

 Do této chvíle jsem se zaobíral pouze náklady spojené s provozem a realizací 

plynovodu. V následující tabulce č.10.3 vypíši výnos bioplynové stanice, které tvoří 

primárně prodaná elektrická energie. Výkupní cena pro elektrickou energii se pohybuje 

kolem 3,04 - 4,12 Kč / kWh. Pro moje kogenerační jednotky vycházím opět z praxe  

a výkupní cena bude 3,9 Kč / kWh. Tepelná energie by byla dodatečný zisk a do celkových 

výnosů ji nezapočítávám. 
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Elektrická energie 

Množství vyrobené energie 

(kWh) 

Výkupní cena 

(Kč / kWh) 

Celková cena 

(Kč) 

14 592 000 3,90 ,- 56 908 800,- 

Celkem 56 908 800,- 

Tab. č.10.3 Výnosy bioplynové stanice 

 Návratnost, kterou uvedu v následující tabulce č.10.4 vychází z odečtení celkových 

výnosů od nákladů na provoz BPS a celkových nákladů spojených s realizací plynovodu  

a pořízení kogeneračních jednotek. Nutno dodat, že celkové výnosy, které zde uvádím, 

jsou brány z maximálního elektrického výkonu a nepřetržitého ročního provozu. 

 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Ztráta 

převedená do 

dalšího roku 

 

- 

 

9 111 200,- 

 

0,- 

 

0,- 

Celkové 

náklady 

plynovodu 

 

41 900 000,- 

 

- 

 

- 

 

- 

Náklady na 

provoz BPS 
24 120 000,- 24 120 000,- 24 120 000,- 24 120 000,- 

     

Výnosy BPS 56 908 800,- 56 908 800,- 56 908 800,- 56 908 800,- 

     

Celkový 

výnos 
- 9 111 200,- 23 677 600,- 56 466 400,- 89 255 200,- 

Tab. č.10.4 Návratnost plynovodu ve čtyřech letech 
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 Grafické zobrazení návratnosti ve čtyřech letech představuje graf č.10.1. 

 

 

Graf. č.10.1 Zhodnocení návratnosti ve čtyřech letech 

 

11. Závěr 

 Cílem práce bylo vybrat nejvhodnější způsob dopravy bioplynu do OC respektive jeho 

energii získanou spálením v kogeneračních jednotkách. Z celkem tří mnou navržených 

variant jsem vybral plynovod. Podrobně je tato kapitola popsána v bodě č.8.4 a jeho 

ekonomické zhodnocení dále v bodě č.10. 

 Práce je rozdělená na dvě části, kde kapitoly č.1 až 7 tvoří teoretickou část a kapitoly 

č.8 až 10 část praktickou. Nebudu zde rozepisovat podrobně všechny kapitoly, ale shrnu 

práci ve dvou částech. 

 Jak jsem již uvedl první část tedy teoretická se zabývá o bioplynu jaké jsou hlavní 

složky, kde vzniká co je potřeba udělat abychom mohli bioplyn produkovat. Jaké substráty 

lze použít při vzniku bioplynu. Proč čistit bioplyn, kde ho skladovat. A v poslední řadě, jak 

jej správně využít. To, že se nejčastěji spaluje v kogeneračních jednotkách, kde se vyrábí 

elektrická a tepelná energie.  

  

-9 111 200

23 677 600

56 466 400

89 225 200

-20 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

1 2 3 4

C
el

ko
vé

  v
ýn

os
y 

(K
č)

Čas (roky)



 Využívání bioplynu z hlediska efektivnosti                                                                                 Čulík David 

32 

 

 Druhá část práce již řeší konkrétní navržené varianty. Jako první variantu jsem počítal 

v bodě č.8.3 teplovodní síť a elektrickou energii do sítě. Vyrobený bioplyn v BPS bude 

spalován v kogeneračních jednotkách a následně pomocí teplovodního potrubí tepelná 

energie dopravována do OC. Elektrická energie se prodá do rozvodné sítě. Kvůli velkému 

průměru potrubí a vzdálenosti 3 km by při realizaci této varianty vznikly velké náklady, 

které jsou rozepsány v tabulce č.9.1. Navíc, zde vznikají tepelné ztráty.  Z toho důvodu 

jsem tuto možnost zamítnul. 

 Druhá varianta, kterou jsem navrhoval je plynovod. V tomto případě se vyrobený 

bioplyn dopravuje pomocí plynovodního potrubí do OC, kde se následně spaluje  

v kogeneračních jednotkách. Tepelná energie je využívána OC a elektrická energie 

prodána do rozvodné sítě. Ve srovnání s první variantou vyšel plynovod podstatně lépe, 

jeho náklady na realizaci jsou uvedeny v tabulce č.9.2. Tuto variantu jsem také volil jako 

řešením. 

 Třetí varianta je virtuální plynovod. Tato doprava bioplynu je založena na tlakových 

nádobách, do kterých se bioplyn plní a následně pomocí tahače je trajler s nádobami 

přepravován z BPS do OC. Stejně jako u plynovodu je bioplyn spalován v kogeneračních 

jednotkách, které jsou umístěny v OC. Nedochází zde sice k propojení BPS s OC 

potrubím, ale pro negativní faktory jako jsou čas plnění, doprava, lidský faktor jsem tuto 

možnost zamítnul a přikláněl bych se k ní jako záložní v případě jakékoliv poruchy  

s plynovodní sítí.  

 Celkové ekonomické zhodnocení pro vybranou variantu dopravy plynovodem  

je podrobně popsáno v kapitole č.10. Jeho návratnost při plně využitém elektrickém 

výkonu kogeneračních jednotek po celý rok provozu je ve dvou letech. Avšak, 

zde je potřeba tuto návratnost brát trochu s rezervou a to z důvodu, že kogenerační 

jednotky nespalují po celý rok na plný výkon. 
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