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Anotace 
Cílem práce je vytvořit rešerši zabývající se využitím plynů obsahujících nízkou 

koncentraci metanu. V první části je vysvětlen význam těžby plynu z různých zdrojů 

a jejich problematika. V druhé části jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti metanu a 

oxidu uhličitého. Třetí část představuje nalezené metody. První nejvyužívanější 

je Kogenerace poté metoda BCM a Vocsidizer. Ve čtvrté části se hlouběji zabývám 

různými typy těchto technologií. Pátá část obsahuje návrh technologií, které by se dali 

uplatnit v daných lokalitách. Šestá část shrnuje vše do závěru.  

 

Klíčová slova: těžba, metan, kogenerace, bcm, vocidizer   
 

Summary 
Object of this work is to create background research engaging usage of low 

concentration gas. In the first part is explained sense of gas mining from different 

resources and its problems. In the second part are chemical and physical qualities 

of methane and carbon dioxide. The third part is about founded methods. The most used 

method is co-generation, than BCM and Vocsidizer. I am enlarging different types of these 

technologies in the fourth part. The fifth part contains project of technologies, which can 

be used in defined localities. The sixth part is summary. 

 

Key words: mining, methane, co-generation, bcm, vocidizer 
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1. Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám využitím plynu s nízkou výhřevností 

a to především metanu. Metan je komodita, u které doposud nebyla využita její veškerá 

potenciální energetická hodnota. Tím spíše bavíme-li se o plynu, který má nízkou 

výhřevnost. Máme na mysli takový plyn, který obsahuje méně jak 30% metanu. Metan má 

dobrou výhřevnost 35 MJ/m3. V uhelných revírech byl původně utvořen z biologické 

hmoty, kde byl vedlejší produkt zuhelňování. Jeho vznik provází mnoho lidských činností. 

V některých oblastech vzniká bezúčelně, v jiných ho cíleně vytváříme.  

Cílem využití plynu s nízkou výhřevností je co nejlépe využít stávající zdroje 

energie s co možná  největším ohledem na ekologii. Tím rozumíme co možná nejmenší 

unik do ovzduší, protože právě metan je jeden z hlavních skleníkových plynů. A usilujeme 

zároveň o jeho nejdokonalejší spálení pro výrobu elektrické energie a tepla, popřípadě 

chladu. 

Ovšem plyn s nízkou výhřevností je problematický pravě tím, že jeho obsah metanu 

je menší než 30% a to je hlavním problémem při jeho zpracování. Koncentrace, které 

se pohybují pod 30%, je obtížné spálit tak, aby to bylo efektivní a rentabilní, protože 

se musí jejich obsah zvyšovat z jiných zdrojů. A naopak při nízkých koncentracích 

je metan vysoce třaskavý. 

Bohužel u nás se tento plyn využívá ve velmi malém rozmezí a ten, 

který se nevyužije, je vypouštěn volně do ovzduší, aby se nehromadil v  uzavřených 

prostorách, kde by mohlo nastat nebezpečí exploze.  

V první části své bakalářské práce se budu zabývat teoretickými vlastnostmi plynu, 

metodami a prostředky měření koncentrace a výskytu. V druhé části představím stávající 

technologie, které jsem vyhledal. Bude se jednat o technologie, které využívají plyny 

s nízkou koncentrací v ČR i ve světě. Zahrnuty budou i technologie, které stále nejsou 

průmyslově využívány. V praktické části bakalářské práce budu navrhovat typ vhodného 

řešení na stávající odplynovací komínky na lokalitách důl Petra Bezruče a Hrušov. 

Pokusím se najít technologie, které by byly nejlépe šité na míru této uzavřené šachtě 
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a jejímu okolí. V poslední části zhodnotím závěry své práce a učiním návrhy na další 

možná řešení a pokračování do budoucna. 

1.1 Obecná problematika využívání plynu s nízkou 
výhřevností - význam těžby plynu 

Lidé se pravděpodobně začali blíže setkávat s plyny v počátcích důlních činností, 

zejména v souvislosti s těžbou uhlí a železných rud. Tento plyn se považoval za nutné zlo, 

které bylo spojené s těžbou. V těchto dobách nebyla ojedinělá důlní neštěstí spojená 

s výskytem plynu a jeho explozí, či otravou horníků. Proto se později začala vymýšlet 

důmyslná zařízení na jeho odvod ze štoly na povrch, dnes známá jako důlní degazace. 

Později se setkáváme s těžbou zemního plynu, který je vedlejším produktem těžby ropy. 

Z počátku se jen spaloval jako odpad na vrcholcích těžebních věží. Později se ukázalo, 

že je to neméně hodnotná surovina než ropa. 

1.1.1 Význam těžby plynu z dolů 
Zejména pro Ostravský region je toto téma aktuální právě proto, že zde probíhala 

v minulosti rozsáhlá důlní těžba a s ní spojené zatížení životního prostředí. Počátkem 

devadesátých let se změnou politického režimu přišel masivní útlum těžby. Uzavíráním 

důlních děl nastal další problém, týkající se hromadění koncentrátů metanu v útrobách 

dolů. Důlní plyn představuje ve směsi se vzduchem vysoce třaskavou směs 

(v koncentracích od 5 do 15 %). Ze zákona je provozovatel povinen zajistit jejich 

dostatečné odvádění na povrch, aby se předešlo hromadění plynu. Tam už metan díky své 

nízké hmotnosti stoupá do horních vrstev atmosféry. Zde vzniká nový problém, protože 

je to jeden z hlavních skleníkových plynů a velkým dílem přispívá ke zhoršení zemského 

klimatu. Zároveň uniká důležitý zdroj, který se dá využít k výrobě elektrické energie 

a tepla či chladu, protože důlní plyn není jen hrozba, jeho hlavní složka má výhřevnost 

35 MJ/m3. S tím souvisí i ekonomická stránka věci, kterou je nemalý finanční zisk 

plynoucí z využití těchto zdrojů. 

Protože současný trend ve světě udává ekologický směr výroby energií, je tento 

zdroj velmi žádaný. Zároveň se v tomto sektoru sekáváme s kladným přístupem úřadů 

a nemalými dotacemi na podporu těchto činností. 
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1.1.2 Význam těžby plynů na skládkách komunálního 
odpadu  

Dalšími z důležitých oblastí využití plynu jsou skládky komunálního odpadu. 

Každý den naše města vyprodukují obrovské množství odpadu, který je předurčen 

k likvidaci či uskladnění. Tento trend se každým rokem neúměrně zvyšuje. Například 

v Paříži je každý den do jedné z městských spaloven svezeno na 600 tun odpadu.  

Odpad je nejprve svážen na roztřídění, aby se oddělily nebezpečné a recyklovatelné 

prvky od těch dále nebo těžce zpracovatelných. Potom už tento odpad putuje do spaloven 

nebo na skládky. Na skládkách je pečlivě odizolován od okolní půdy, aby nehrozilo 

nebezpečí kontaminace spodních vod či zeminy. Dále je ukládán do vrstev, které jsou 

neustále presovány, aby došlo k co možná největší úspoře prostoru.(Obr. 2) Až do doby 

kdy je skládka v určitém prostoru naplněna a vrchní vrstva je znovu izolována a přikryta 

zeminou. Následně musí společnost provozující skládku provést odplynovací vrty. Každý 

provozovatel takového zařízení je povinen ze zákona zajistit kvalitní odplynění, 

aby nedocházelo k hromadění skládkových plynů v útrobách skládek. Protože účinky 

plynu se neprojevují jen v době provozu skládky, ale představují podstatný rušivý faktor 

při rekultivaci skládky. Na těchto skladkách proběhne nejdříve sondážní průzkum, 

který má za úkol zjistit, kolik plynu bude skládka vytvářet, jaké bude složení plynu, 

jak dlouho bude poskytovat plyn, kolik a jak hlubokých čerpacích vrtů bude zapotřebí. 

Posléze jsou vrty provedeny v takovém množství, aby co nejlépe a nejrovnoměrněji 

odváděly plyn na povrch.(Obr. 1) Toto rozmístění má velký vliv na celkovou strukturu 

skládky. Kdyby se vrty rozmístily nevhodně, může nastat situace nerovnoměrného čerpání 

plynu, buď odsáván nebude, nebo bude na některých místech přisávat okolní vzduch. 

Takto získaný plyn je poté odváděn potrubním systémem do kogenerační jednotky. 
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Obr. 1 Rozmístění sběrných vrt ů na skládce komunálního odpadu 
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Obr. 2 Jednotlivé vrstvi skládky komunálního odpadu 

 

 



Aleš Beránek: Využití plynu s nízkou výhřevností 

 

2009  5 

1.1.3 Význam využívání plynu v zemědělství  
V této oblasti hraje dnes využívání plynu nemalou úlohu zejména v energetické 

a tím i ekonomické otázce. Zemědělská družstva zaměřené jak na rostlinnou, tak zejména 

na živočišnou výrobu dnes díky novým ekologickým postupům mohou být mnohem 

konkurence schopnější, nežli tomu bývalo dříve, protože při zemědělské činnosti vzniká 

mnoho organického odpadu, který není naplno využíván. Jejich uplatnění na hnojení 

je nejen nerentabilní, ale také, jak se ukazuje, neekologické. Přitom může být efektivně 

využíván k výrobě energie. Pokud probíhá anaerobní rozklad této organické hmoty 

za předem přesně daných podmínek, tak vzniká koncentrát metanu, který můžeme dále 

využít. Při tomto procesu směsná kultura mikroorganismů v několika stupních rozkládá 

organickou hmotu. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem pro další 

skupinu. Rozklad hmoty může probíhat buď aerobně, nebo anaerobně. ( Tab. 1) Aerobní 

rozklad probíhá za přístupu vzduchu, je to klasický přiklad kompostování. Anaerobní 

rozklad naopak probíhá za nepřístupu vzduchu a to za pomocí suché a mokré fermentace. 

Tab. 1 Srovnání Aerobní a Anaerobní fermentace 

Parametr Aerobní fermentace Anaerobní 

fermentace/digesce 

Fermentační zbytek Srovnatelné vlastnosti 

Redukce pachových zátěží - Velmi významná 

Produkce BP - Ano = tržby za elektřinu a 

teplo 

Produkce plynných emisí, 

např. 

CH4, NH3 = plyny 

s globálním účinkem na 

atmosféru 

Žádné 

Investiční a provozní 

náklady 

Nižší než u anaerobní 

fermentace 

Vyšší než u aerobní 

fermentace, ale zisk 

z energetického využití BP 

 

Tento vzniklý plyn je v konečné fázi spalován a transformován na elektřinu a teplo. 

U nás povětšinou nejčastěji v kogeneračních jednotkách.  
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Obr. 3 Nákres statku s prostory pro fermentaci odkud se čerpá plyn do zásobníku (plynojem), odkud 

je poté čerpán kogenerační jednotkou. Vzniká teplo a elektřina. 

Suchá fermentace je ekologičtější a zároveň i efektivnější. Tato fermentace může 

sloužit i na zpracování biomasy či jiných organických odpadů na rozdíl od mokré 

fermentace. Ovšem silně převažují stanice, kde probíhá mokrá fermentace. Je to dáno 

zejména historií, neboť většina bioplynových stanic byla stavěna u intenzivních chovů 

zvířat s kejdovým ustájením.(Obr. 3) 

1.1.4 Využití odpadového plynu v čističce odpadních vod 
Kal z čističky odpadních vod je odpadový produkt při mechanickém, biologickém 

nebo chemickém čištění, který se následně vysušuje. Potom je suchý čistírenský kal 

přiveden do vyhnívací věže. Tady probíhá anaerobní vyhnívací proces, při němž vzniká 

bioplyn, který se skládá z 60-70 % metanu a 30-40 % oxidu uhličitého. 

Kal prochází v podstatě podobným procesem jako biomasa.(5) 
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2. Vlastnosti plynů  

2.1 Metan 
Za normálních podmínek se metan vyskytuje v plynném stavu. Plyn je bezbarvý, 

bez zjevného zápachu a chuti a je silně hořlavý. Jedná se o vysoce hořlavou a v určitých 

koncentracích i výbušnou látku. Tento plyn je lehčí než vzduch, proto bez problémů stoupá 

do atmosféry.    

2.1.1 Chemické a fyzikální vlastnosti metanu  
Metan, podle systematického názvosloví karban, je nejjednodušší alkan a tedy 

i nejjednodušší uhlovodík vůbec. Molekula metanu má symetrii pravidelného čtyřstěnu, 

v jehož těžišti se nachází uhlíkový atom a na jeho vrcholech vodíkové atomy. Díky této 

symetrii je molekula metanu nepolární, přestože vazby H-C slabou polaritu vykazují. Může 

nastat explozivní reakce s kyslíkem CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. Stačí elektrická jiskra 

nebo otevřený plamen a směs metanu se vzduchem může být přivedena k výbuchu 

(minimální iniciační energie je 0,28 MJ). Přitom meze výbušnosti jsou značně velké, 

od 4,4 do 15 objemových procent. Podobně prudce může metan reagovat i s plynným 

chlórem, je-li reakce iniciována prudkým zahřátím. Za normální teploty probíhá 

tato reakce pomalu čtyřstupňově za vzniku chlorovaných derivátů metanu: 

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl,  

CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl, 

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl, 

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl. 

Dále reaguje i s jinými halogeny, ale jinak je málo reaktivní. 

            Metan se ve směsi s argonem používá v Geigerově čítači a pro detektor rentgenové 

fluorescence (XRF) jako chladicí plyn. Ve směsi s jinými uhlovodíky se metan používá 

jako referenční bod pro kalorimetrická měření a pro měření PCI uhlovodíků nebo uhlí. 

Metan se používá v kalibračních plynových směsích v petrochemickém průmyslu: 
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při monitorování emisí v životním prostředí, monitorování průmyslové hygieny 

a v analyzátorech stopových nečistot. 

Tab. 2  Chemické a fyzikální vlastnosti metanu 

Molekulová hmotnost 16,043 g,mol-1 

Průměr molekuly 4.10-10 m 

 

Bod varu při tlaku 1,01325 bar 

  

Teplota varu -161,52 0C 

Skupenské teplo varu 510,20 kJ.kg-1 

Měrná hmotnost kapaliny 422,62 kg.m-3 

Měrná hmotnost plynu 0,72 kg/m3 

Množství plynu s teplotě 15 oC  

a tlaku 1 bar, uvolněného z 1m3 kapaliny 

 
630 m3 

 

 

Kritický bod 

Kritická teplota -82,62oC 

Kritický tlak 45,96 bar 

Kritický objem 0,0061 m3. kg-1 

 

Trojný bod 

Teplota -182,47 oC 

Tlak 0,117 bar 

Skupenské teplo tání 58,720 kJ.kg-1 

 

Měrný objem plynu při  

teplotě 15,6 oC  a tlaku 1,01325 bar 

 
1,4741 m3,kg-1 

Měrná hmotnost plynu při 

 teplotě 15,6 oC  a tlaku 1,01325 bar 

 
0,6784 kg.m-3 
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Hustota plynu při  

teplotě 15,6 oC a tlaku 1,01325 bar (vzduch=1) 

 

 
0,5549dm3/g 

Měrné teplo Cp  

ideálního plynu při teplotě 15,6 oC 

 
2,207 kJ.kg-1.k-1 

Měrné teplo Cv ideálního 

 plynu při teplotě 15,6 oC 

 
1,688 kJ.kg-1.K-1 

Poměr Cp/Cv ideálního plynu  

při teplotě 15,6 oC 

 
1,307 

Spálené teplo reálného plynu 

při teplotě 15,6 oC  a tlaku 1,01325 bar 

 
37,689MJ.m-3 

Výhřevnost reálného plynu 

při teplotě 15,6 oC  a tlaku 1,01325 bar 

 
33,932 MJ.m-3 

 

Teoretické množství 

spalovacího vzduchu při teplotě 15,6 oC a tlaku 1,01325 bar  

vzduchu/m3 reálného plynu 9,563 m3 

vzduchu/kg plynu 17,233 kg 

 

Meze zápalnosti ve směsi se vzduchem při teplotě 20 oC  

a tlaku 1,01325 bar 

 
 

5,0 -15% obj. 

Meze zápalnosti ve směsi s kyslíkem při teplotě 20 oC a 

tlaku 1,01325 bar 

 
5,0 – 60% obj. 

  

Teplota vzplanutí 152 oC 

Minimální teplota vznícení ve směsi se vzduchem 

při tlaku 1,01325 bar 

 
580 oC 

Minimální teplota vznícení 

ve směsi s kyslíkem při tlaku 1,01325 bar 

 
555 oC 
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Minimální zápalná energie  

(8,5 % obj. metanu ve vzduchu) 

 
0,28 mJ 

 

Stechiometrické spalování ve směsi se vzduchem 

- teplota plamene 1957 oC 

- maximální spalovací rychlost 0,4 m.s-1 

 

Stechiometrické spalování ve směsi s kyslíkem 

-  teplota plamene 2810 oC 

         -       maximální spalovací rychlost 3,9 m.s-1 

 

Teplota samovznícení 595 oC 

Teplota vznícení při koncentraci 8,5 % je 537  ºC 

 

Příprava: 

“Hlavním zdrojem metanu je přírodní surovina, zemní plyn. Přímá příprava sloučením 

uhlíku s vodíkem je prakticky nemožná, vzhledem k tomu, že by uhlík musel být nejprve 

převeden do plynného stavu. Teoreticky však lze metan připravit dvoustupňovou syntézou 

přes sirouhlík: 

C + 2 S → CS2, který pak reakcí se sulfanem (sirovodíkem) a mědí dá metan: 

CS2 + 2 H2S + 8 Cu → CH4 + 4 Cu2S. 

Jinou možností je reakce karbidu hliníku s vodou: 

Al 4C3 + 12 H2O → 3 CH4 + 4 Al(OH)3. 

 Laboratorně se dá připravit žíháním směsi octanu sodného s hydroxidem sodným 

(natronovým vápnem) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3.“ [7] 

2.1.2 Zdroje emisí 
Jedním z hlavních zdrojů emisí jsou především biologické pochody probíhající 

bez přístupu kyslíku, kdy je metan konečným produktem redukce organických látek. 

Rovněž se s ním můžeme setkat při zahnívacích procesech, nebo je produktem biologické 
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činnosti živočichů.  Přibližně až 80% současných emisí metanu je biologického původu. 

Mezi přírodní zdroje emisí metanu patří: všechny druhy mokřadů (50% přírodních emisí), 

výměna plynů mezi atmosférou a oceány (10–20 mil. tun metanu ročně), termiti            

(10–20 mil. tun metanu ročně). 

Mezi antropogenní zdroje metanu patří:  

• chov domácích zvířat (především skotu, 65–100 mil. tun ročně)  
• emise z těžby a zpracování fosilních paliv (40–100 mil. tun ročně)  
• spalování biomasy (20–100 mil. tun ročně)  
• skládky odpadů (bioplyn – 20–70 mil. tun ročně).  
• pěstování rýže (170 mil. tun ročně)  
• výroba látek jako acetylen, vodík, kyanidy a methanol  
• koksárenství  
• čistírny odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu (vyhnívání, vznik bioplynu)  

Antropogenní emise tvoří přibližně 60% celosvětových emisí metanu, které jsou 

uvolněny do atmosféry. Emise, které pocházejí z úniku v plynárenství, dopravních 

a rozvodných zařízení, tvoří zejména ve vyspělých zemích méně než 1% celkového 

dodávaného množství plynu. V rozvojových zemích je tomu o poznání hůře. Zejména 

v odpadovém a hornickém odvětví. Vzhledem k tomu, že se metan vyskytuje zejména 

v plynné podobě, proniká pouze do ovzduší.(Obr. 4) Ostatní složky životního prostředí 

nejsou metanem ovlivněny, pokud pomineme sekundární dopady například klimatického 

jevu zvaného skleníkový efekt, ke kterému zejména metan přispívá a to značným podílem. 

Metan, který unikne do atmosféry, pohlcuje infračervené záření zemského povrchu, 

kterému zabraňuje v unikání do vesmíru. Tímto způsobem dochází k oteplování atmosféry. 

Řadí se tak mezi skleníkové plyny a nemalou měrou přispívá k oteplování planety. Metan 

je odhadován jako 23 × škodlivější ve srovnání s nejvíce diskutovaným oxidem uhličitým. 

Ovšem druhá strana věci je, že metan má v atmosféře relativně krátkou dobu životnosti. 

Zhruba 12 let setrvává v atmosféře a to dává prostor úvahám o možném zpomalení 

globálního oteplování v krátkodobém horizontu cca 25 let v důsledku omezení jeho 

produkce. Je prokázáno, že na rozkladu stratosférického ozonu se podílí i metan. Díky své 

hmotnosti je bez omezení transportován do atmosféry. A vzhledem k tomu, že je téměř 

nerozpustný ve vodě, není z ovzduší v podstatné míře odstraňován ani srážkovou činností. 

Proto lze označit jeho působení jako globální.  
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2.1.3 Zdravotní rizika 
Metan není přímo toxický. Vysoké koncentrace metanu mohou vést k udušení, 

ale důvodem je nedostatek kyslíku ve směsi. Hlavním rizikem je výbušnost metanu 

ve směsi se vzduchem. Potřísnění kapalným metanem způsobuje omrzliny, tato situace 

není obvyklá.  

Potenciální nebezpečí představují především skládkové plyny („bioplyn“), výstupy 

metanu na zemský povrch v důsledku důlní činnosti (včetně starých důlních děl) 

a v neposlední řadě i závady spojené s úniky plynu na plynových spotřebičích a zařízeních 

při využívání zemního plynu jako paliva. 

2.1.4 Uplatnění metanu  

Metan nachází hlavní využití v energetice, kde se využívá jako plynné palivo 

a to ve směsi s jinými uhlovodíky. “V chemickém průmyslu je používán jako surovina 

pro výrobu acetylénu, čpavku, etanolu, metanolu, sirouhlíku a kyanovodíku. Chlorací 

je získáván tetrachlormetan, chloroform, methylchlorid a methylénchlorid. Spalováním 

metanu o vysoké čistotě jsou získávány saze pro elektronické přístroje. Dále se používá 

jako plnidlo a barvivo v gumárenském průmyslu.“ [[3]]     

Obr. 4  Vývoj koncentrace metanu v ovzduší v průběhu 20-ti let.
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Zemní plyn se používá také jako palivo pro vozidla. Experimentálně byl kapalný 

metan použit ve směsi s kapalným kyslíkem jako pohonná hmota v raketových motorech. 

Metanu bylo použito v plynových bateriích při letu Apolla. V metalurgickém průmyslu 

je zemní plyn používán pro přímou redukci práškovaných rud, pro výrobu řízených 

atmosfér a při cementaci v plynné fázi. Jedním z nepřímých použití zemního plynu 

je rekuperace (záporných kalorií) při zahřívání zkapalněného zemního plynu, například 

při výrobě kyslíku a dusíku. V Japonsku je zemní plyn používán pro znovuzískávání mědi 

z elektrických kabelů zchlazením plastické izolace, která se stává za nízkých teplot 

křehkou a lámavou. 

2.2 Oxid uhličitý  
Oxid uhličitý je atmosferický plyn složený z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů 

kyslíku. Je to bezbarvý plyn, který nemá chuť ani zápach, ale při vyšších koncentracích 

může v ústech vyvolávat slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. Oxid uhličitý je stálá 

chemická sloučenina (nerozkládá se ani při vysokých teplotách), snadno rozpustná 

ve vodě. Vzniká při spalovacích reakcích (spalování uhlíku C + O2 → CO2) a také 

při tepelném rozkladu vápence a při dýchání většiny živočichů. Rostliny ho využívají 

v jedné fázi fotosyntézy, produktem jsou organické látky a kyslík. (Deštné pralesy jsou 

proto nazývány “plícemi světa“ a jejich kácení jen přispívá k vyšší koncentraci 

CO2 v atmosféře.) Oxid uhličitý desublimuje (změna plynného skupenství přímo na pevné) 

při ochlazení pod -80°C za vniku suchého ledu.  

 
Obr. 5 Molekula oxidu uhličitého 
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2.2.1 Chemické a fyzikální vlastnosti Oxidu uhličitého 
Tab. 3 Chemické a fyzikální vlastnosti Oxidu uhličitého 

Molární hmotnost 44,0095(14) g/mol 

Teplota tání −57 °C (216 K) (pod tlakem) 

Teplota varu −78 °C (195 K) (za normálního tlaku sublimuje) 

Teplota sublimace −78,48 °C (195 K) 

Hustota 
1,6 g/cm³,pevný; 

1,98 kg/m³(plynný) 

Dynamická viskozita  0,07 cP pri −78 °C  

Index lomu 1,00045 

Kritická teplota 31 °C 

Kritický tlak 7390 kPa 

Kritická hustota 0,468 g/cm3 

Rozpustnost 1,45 kg/m³ 

Standardní molární entropie 213,67 J/K/mol 

Standardní slučovací  

Gibbsova energie                                                      
-394,36 kJ/mol 

2.2.2 Zdravotní rizika 
Vyšší koncentrace oxidu uhličitého nepříznivě ovlivňují především dýchání (působí 

na dýchací centrum v prodlužené míše) – již při koncentracích nad 1,5 objemových 

procent. Pokud se jeho koncentrace v ovzduší zvyšuje nad 3%, většina lidí trpí bolestmi 

hlavy, závratěmi. Koncentrace nad 6 – 8 % vede k letargii a ztrátě vědomí. 

2.2.3 Uplatnění oxidu uhličitého 
Tento plyn nachází uplatnění v různých odvětvích: 

a) Potravinářství 
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Kvalitu CO2 pro potravinářské účely upravují obecně závazné předpisy. Nalézá zde 

poměrně široké využití: 

- Výroba stolních vod a limonád sycených oxidem uhličitým. 

- Čepování limonád. 

- Čepování piva oxidem uhličitým. 

- Ochranné atmosféry pro balení potravin. 

- Podpora růstu rostlin. 

b) Svařování v ochranných atmosférách. 

Oxid uhličitý se používá jako ochranná atmosféra při svařování uhlíkových 

ocelí.(Obr. 6) 

 

Obr. 6 Použití CO2 při svařování 

c) Oxid uhličitý jako hasicí médium 

Při hašení CO2 je produkt rozstřikován, takže dochází k tvorbě suchého ledu, 

který sublimuje, čímž jednak ochlazuje hašený prostor a jednak vytváří atmosféru 

se sníženým obsahem kyslíku, která oheň dusí.(Obr. 7) 
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Obr. 7 Hasící přístroj na CO2 

d) Průmysl 

Oxid uhličitý má nezastupitelnou roli v průmyslové výrobě, ovšem jen v zcela 

čistém stavu. A zároveň je hlavním problémem průmyslové výroby, kde dochází 

k nadměrné produkci oxidu uhličitého bohužel v takové kvalitě, která je dále nepoužitelná. 

Proto se snaží výrobci jeho vypouštění do ovzduší omezit instalací filtrů, nebo transportem 

potrubním systémem do nevyužitelných uhelných slojí, vytěžených ložisek plynu a ropy, 

hlubin oceánu a hlubinných kapes.(Obr. 8) 

- při výrobě uhličitanů, hydrogenuhličitanů a některých dalších chemikálií (např. kyseliny 

salicylové) 

- pro neutralizaci alkálií 

- při výrobě pěnového kaučuku 

- pro dehydrataci penicilínu 

- pro superkritickou extrakci 

- v plynových laserech 

- při úpravě pitné vody 
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Obr. 8 Elektrárna se zachycením CO2 a následným transportem  

d) Zdravotnictví 

Využívá se stimulující účinek CO2 na nervový systém, jeho směsi s kyslíkem 

používají pro oživování obětí dušení v důsledku tonutí nebo zástavy dýchání po účinku 

elektrického proudu (vysoká koncentrace kyslíku je pro organismus toxická - oxidací 

poškozuje membrány buněk) nebo dýchání atmosféry ochuzené o kyslík při snížené 

koncentraci CO2 v krvi v důsledku zrychleného dýchání při hysterických stavech. 

e) Použití pevného CO2 (suchého ledu) 

- chladící medium pro přepravu  

- čištění povrchů materiálů tryskáním 

- ke zmrazení přetoků při výrobě lisovaných pryžových výrobků a to slouží k jejich      

  jednoduššímu odstranění.  

 



Aleš Beránek: Využití plynu s nízkou výhřevností 

 

2009  18 

 
Obr. 9 Pevné CO2 (suchý led) 

2.3 Metody měření koncentrace plynů 
Na základě znalosti obsahu metanu ve vzduchu na výstupu z výroby a ze znalosti 

objemu vypuštěného vzduchu jsme schopni učinit odhad emisí. Pokud nejsme schopni 

ve vzdušině odhadnout koncentraci metanu, můžeme ji stanovit s využitím analytických 

metod. Povětšinou nám tyto služby poskytují komerční laboratoře. 

2.3.1 Infračervená spektrometrie  (Obr. 10) 

“Je to analytická technika určená především pro identifikaci a strukturní 

charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení anorganických látek. 

Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným 

materiálem. Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, 

při níž dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti 

na změnách dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupem je infračervené 

spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené 

v procentech transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce 

dopadajícího záření. Transmitance (propustnost) je definována jako poměr intenzity záření, 

které prošlo vzorkem (I), k intenzitě záření vycházejícího ze zdroje (Io). Absorbance 

je definována jako dekadický logaritmus 1/T. Závislost energie na vlnové délce 

je logaritmická, proto se používá vlnočet, který je definován jako převrácená hodnota 

vlnové délky a tedy uvedená závislost energie na vlnočtu bude funkcí lineární.“ [[4]]  
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Obr. 10 Schéma bez disperzního IČ analyzátoru 

2.3.2 Plynová chromatografie s plamenovým ionizačním 
detektorem (FID) 

“Separace je provedena po nástřiku tekutého vzorku do proudu plynu, který protéká 

při zvolené teplotě chromatografickou kolonou. Teplota nástřiku je větší než teplota bodu 

varu analyzované sloučeniny a tak dojde k okamžitému zplynění po nástřiku vzorku. 

Při dávkování vzorků do kapilárních kolon se zpravidla vzorek po zplynění v dávkovači 

rozdělí na dvě části. Hlavní část se nosným plynem vymyje do ovzduší, zbytek vzorku 

se přivede do kapilární kolony. Účelem této techniky je redukce objemu dávkovaného 

vzorku na úroveň limitu kapacity kolony.(Obr. 11) Účelem detektoru je monitoring látek 

vycházejících z kolony.“ [[5]] 
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Obr. 11 Schéma plynové chromatografie 

2.3.3 Detektor FID  
“Tento detektor se skládá z malého plamene (vodík – vzduch) v kovovém prostoru. 

Organické sloučeniny eluované z kolony hoří a v plameni formují ionty. Čistý plamen 

(vodík – vzduch) obsahuje H., O., OH., HO. radikály, ale žádné ionty. Jsou-li 

tedy v plameni přítomny organické molekuly, dojde k ionizaci. Ionty dále postupují 

na sběrnou elektrodu, na které je udržován negativní potenciál. Princip FID tedy spočívá 

v měření změny ionizačního proudu vodíkového plamínku v důsledku přítomnosti 

eluované složky vzorku. Vzniklé ionizované částice zaplňují prostor mezi elektrodami 

a snižují jeho odpor, a tak může procházet proud. Pozorovaný průchod proudu 

je výsledkem koncentrace nabitých částic přítomných v plameni a chemické struktury 

molekuly. Odezva proto slabě kolísá pro dané typy sloučenin a počty uhlíků. Signál je dále 

zesílen elektroměrem a zapisován.“[[5]] (FID = Plamenový ionizační detektor) (Obr. 12) 
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Obr. 12 Detektor FID 

2.4 Přístroje pro měření koncentrací plynů 
Na našem trhu jsou k dispozici i mobilní terénní přístroje, kterými lze provádět 

měření přímo na místě odběru za pomocí uvedených metod. Přístroje nám mohou ukázat 

obsah metanu bez nutnosti transportu odebraného vzorku do laboratoře. 

“Ohlašovací práh 100 000 kg/rok lze pro lepší uchopitelnost přiblížit následujícím 

příkladem: v případě hypotetického obsahu metanu ve vzdušině unikající z výroby 

například 5% obj. představuje ohlašovací práh (při teplotě 20ºC a normálním tlaku 

101,325 kPa) objem uniklé vzdušiny přibližně 3 000 000 m2.”[[6]] 

Mobilní přístroje: 
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Obr. 13 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 

“Přístroj reaguje na všechny výbušné plyny: kromě metanu také na propan butan 

atd. Přístroj je kalibrován na metan při pokojové teplotě a cca 60 % r.h.( relativní vlhkosti). 

Z výroby je u přístroje nastavená optická signalizace. Akustický alarm, který je nastaven 

na 2 000 ppm může být kdykoliv podle specifických požadavků nastaven přes klávesnici 

na jinou hodnotu. Přístroj pracuje na principu infračervené spektrometrie.“ [[7]] 

 
Obr. 14 DRÄGER    X-am 7000 

“Přístroj pro kontinuální měření až 5 druhů plynů - 3 elektrochemické 

a 2 katalytické nebo IČ senzory (Obr. 10). Doba měření až 20 hodin. Vestavěná pumpa, 
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odběrová hadička 45 m. Záznam provozních hodnot až 50 hodin, čtení dat na PC.Stupeň 

krytí IP 67. Váha 1090g.” [[7]] 

 
Obr. 15 DRÄGER  X-am 5000 

Pro měření až 5 plynů. K dispozici čidla elektrochemická, katalytická a tepelně 

vodivostní. Speciální čidla s prodlouženou dobou životnosti.“ [[7]]  

 
Obr. 16 OLDHAM MX 2100 

“Pro měření až 5 druhů plynů, možnost nasazení čidel IČ, katalytických, tepelně 

vodivostních i elektrochemických. Možnost odběru vzorku hadičkou délky 20 m. Záznam 

dat až 2000 hodin.” [[7]] 
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Obr. 17 MSA AUER -ORION plus 

“Přístroj pro měření až 5 druhů plynů, z toho jeden pro IČ senzor (Obr. 10). Další 

senzory elektrochemické, katalytické a tepelně - vodivostní. Nasávání vzorku - trvalý chod 

čerpadla. Možnost prodlužovací hadičky.“ [[7]] 

 
Obr. 18 MSA AUER-Solaris 

“Přístroj pro měření 4 druhů plynů. Využita čidla: hořlavé plyny-katalytický senzor, 

ostatní-elektrochemické senzory. Nemožnost použití IČ senzoru.” [[7]] 
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Obr. 19  SIGNÁL 5 

“Přenosný analyzátor pro měření metanu v rozsahu 0- 100 %. Přesnost měření 

v rozsahu 0-3% je 0,3% CH4. ” [[7]] 
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3. Technologie 

V dnešní nabídce je celá řada technologií a metod na zpracování plynu. Některé 

mají za sebou už dlouhá léta praktického využívání a dále se jen upravují, aby dosáhly 

co možná nejvyšší efektivnosti a ekonomičnosti. Ostatní jsou buď na trhu krátce a jejich 

schopnosti a výkonnost se teprve testuje. Zbylé jsou teprve ve vývoji, nebo ve zkušebním 

provozu, ať už v laboratořích či ve zkušebních lokalitách. 

3.1 Kogenerace 
Je to společná výroba tepla a elektřiny, je velmi zajímavou aplikací moderních 

technologií na dlouho známé principy. Tento český název vychází z počeštění mezinárodně 

srozumitelného termínu "co-generation". Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

se však datuje o téměř stovku let dříve. V podnikových a městských elektrárnách na parní 

turbíny vznikala elektřina, ale i teplo, které se muselo odvádět, a to předznamenalo vznik 

velkých soustav dálkového zásobování teplem CZT. Rozšíření malých jednotkových 

soustav se zde rozmohlo až s příchodem devadesátých let. Společná výroba elektrické 

energie a tepla v jediném zařízení se vyznačuje vysokou mírou využití vstupujícího paliva. 

Při použití kogenerační jednotky se viditelně sníží ztráty, které vznikají při transportu. 

Protože při použití dvou zdrojů je tato trasa daleko delší a tudíž ztráty jsou také vetší. Další 

výhodou kogenerace je značná úspora vstupního paliva, protože je zásobován pouze jedno 

zařízení.(Obr. 20) 

“Základní motivace pro stavbu kogeneračních zařízení spočívá jednoznačně 

v ekonomické efektivnosti společné výroby. Prodej elektrické energie a tepla je podnikání 

jako každé jiné a jeho základním cílem je vytvoření zisku. Přínosem k rozvoji oboru 

je zasazení kogenerace do legislativního rámce. Ustanovení Směrnice 2004/8/EC 

Evropského parlamentu a Rady o podpoře kogenerace založené na efektivní poptávce 

po teple na vnitřním energetickém trhu definuje podmínky přiznání podpory 

pro technologie a zavádí pojem vysoce účinná kogenerace. Ustanovení Směrnice 

se postupně promítají do naší legislativy. Energetický zákon 406/2000 Sb. stanovuje 

podmínky kombinované výroby tepla a elektřiny, připojení, přístupu do sítí, prodeje 

a osvědčení o původu elektřiny. Zákon o obnovitelných zdrojích energie 180/2005 Sb. 

upravuje podporu státu pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. 
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Mezi ně patří též použití kogeneračních technologií na bázi "zvláštních plynů“ jako 

je bioplyn, skládkový plyn, dřevoplyn, ale i důlní plyn a další.“ [[8]] 

Malé jednotky kogenerace mají také snazší provoz a realizaci a to motivuje k jejich 

výstavbě na rozdíl od velkých zařízení. Motivací pro výstavbu menších zdrojů energie 

je v poslední době stále více. Jedná se o samostatnost provozovatelů, kteří cítí levnější 

zdroj energie, ale také možnost snáze odolávat nečekaným událostem jako jsou 

průmyslové havárie, živelné katastrofy a teroristickým útokům. V současnosti 

se dynamicky rozvijí aplikace výroby elektřiny spalováním zvláštních plynů, bioplyn 

na čistírnách odpadních vod, skládkový plyn, nebo bioplynové stanice pro zpracování 

odpadů či plynů z dolů. Poté se kogenerace využívá pro průmyslové nebo sociální objekty 

jako náhradní zdroj energie a tepla. Rozhodně je tato technologie velmi dobrá investice 

do budoucna, ať už je to z ekonomického nebo ekologického hlediska. 

 
Obr. 20 Diagram energetických toků pro klasickou oddělenou výrobu tepla a elektrické 

energie a pro výrobu v kogenerační jednotce. 

Kogenerace jakožto kombinovaná výroba elektrické energie a tepla má obrovský 

ekonomický a ekologický potenciál. Ekonomický je výhodná, protože z minimálních 
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zdrojů dokáže maximalizovat zisk a to tím, že při výrobě elektrické energie dokážou 

zužitkovat i odpadní teplo a tímto se vykazuje jejich vyšší účinnost, na rozdíl od běžných 

elektráren nebo výtopen. Také na rozdíl od centrálních výroben elektřiny a tepla mohou 

lépe čelit lokálním výpadkům.(Obr. 21)  

 
Obr. 21 Rozdíl v jednotlivých zdrojích energie a jejích případné ztráty 

Ekologicky potenciál oproti ostatním zdrojům energie má kogenerace ve své 

kombinované výrobě energií a minimalizaci zdrojů a ztrát.(Obr. 22) 

 
Obr. 22 Porovnání účinnosti výroby energie 
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3.2 BCM 
Tato metoda se liší od ostatních metod způsobem zpracování bioplynu. Finální 

produkt může být například metan a to v 99% koncentraci a další doprovodné produkty. 

Tyto produkty jsou většinou sloučeniny, s jejichž prodejem nejsou problémy.  Bývá 

to například oxid uhličitý, uhličitan sodný a methanol. Tyto produkty je buďto možné 

prodat jako suroviny do potravinářského či technického průmyslu. Zemní plyn, 

který je výsledkem separace, je možné buďto spotřebovat na teplo a elektřinu, nebo jej 

dodat do sítě. Nejčastější využití bioplynu (metanu) je v dnešní době výroba elektřiny. 

Ovšem zde nastává problém s energetickou účinností, která je poměrně nízká z důvodu 

vyššího obsahu CO2, amoniaku, sirovodíku a jiných látek které jsou obsaženy v bioplynu 

jako rušivé komponenty. Cílem této metody není kvantita, ale naopak kvalita 

a tím i zhodnocování jednotlivých produktů. Požadavkem kladeným na metodu BCM je, 

aby energetická využitelnost bioplynu byla co nejvyšší. 

Konečným produktem BCM je tedy zemní plyn v dostatečné kvalitě, aby mohl být 

dodáván do sítě a zároveň i získávání čistého oxidu uhličitého, který je postupně během 

procesu odlučován. Výsledný produkt dosahuje až potravinářské kvality. Metoda BCM 

je v podstatě selekce jednotlivých plynů tak aby se dosáhlo požadované kvality. V této 

metodě je obsažených pět různých způsobů čištění a úpravy bioplynu. Toto zařízení 

na výrobu bioplynu lze využívat v mnoha odvětvích, jako jsou zemědělství, potravinářství 

a likvidace komunálního odpadu. Ekonomicky výhodná je výroba bioplynu, následné 

energetické využití je bezproblémové a proces nedoprovází žádné zbytkové teplo. 

 
Obr. 23 Zařízení na výrobu bioplynu 
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3.3 VOCSIDIZER 
Jedná se o novou metodu získávání energie z malých koncentrací metanu. Tato 

metoda je založena na termickém okysličování prchavých organických částeček (VOC). 

Patent byl již průmyslově ověřen na zařízení VOCSIDIZER. Zařízení bylo vynalezeno 

ve Švédsku na počátku 80. let. “Ve světě bylo uvedeno do provozu téměř 

600 průmyslových jednotek po celém světě. Většina těchto jednotek je v americkém 

a australském hornictví. Pomocí tohoto zařízení lze neutralizovat až 99% molekul metanu 

ve vzduchu. VOCSIDIZER je termické zařízení s takzvaným obráceným průtokem 

(TFRR), které pracuje s teplotou přesahující teplotu spalování metanu, to znamená vyšší 

než 1 000 0C . Dodatečným jevem je bezplamenné spalování hořlaviny. VOCSIDIZER 

v sobě spojuje ideu regenerační výměny tepla mezi plynem (v tomto případě důlními 

větry) a substancí (tělesem). A tím, že v tomto procesu neexistuje plamenné spalování 

a teplota procesu je relativně nízká (nikdy nepřesahuje hodnotu 1 050 °C), netvoří 

se takové produkty termického pochodu, jakými jsou oxidy dusíku z dusíku obsaženého 

v okolním ovzduší. Je možné touto metodou okysličovat malé koncentrace metanu.“ [[9]] 

I když je tato metoda již skoro tři desetiletí známá, stále se na ní provádí změny 

a vylepšení, která by zajistila její bezchybný provoz a vyšší efektivitu. Touto metodou 

by chtěli docílit využití plynu, který má nízkou koncentraci metanu tak, aby nedocházelo 

k jeho uniku do atmosféry a zbytečným energetickým ztrátám. 

U této metody se setkáváme s vysokou efektivitou zpracování metanu, 

protože dokáže získávat energii z malých koncentrací. Zároveň je zřejmá její ekologická 

výhoda, kdybychom pomocí této metody metan nezužitkovali byl by volně vypouštěn 

do ovzduší. 
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Obr. 24 Zařízeni VOCSIDIZER 
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4. Teoretický popis technologií 

4.1 Kogenerace 
Zabývá se spalováním plynu obecně, ať už se jedná o bioplyn čí důlní plyny. 

Tyto plyny obsahují hořlavé složky, např. H2, CH4 a některé další alkany. Mimo hořlavé 

složky se v nich vyskytují také nežádoucí složky, jako sloučeniny dusíku, síry, halogenů 

(chlor, fluor) a také prach a dehet. Znečištěný plyn způsobuje značné provozní problémy 

a to díky zanášení přívodních cest a zadehtování pracovních ploch motorů či turbín, 

což může následně vést k závažným poruchám provozovaného zařízení. Důležité je proto 

plyn před samotným spálením dostatečně přefiltrovat. Tento plyn se poté přivádí 

k samotné kogeneraci. Tato technologie je jednou z nejvíce používaných na našem území. 

V praxi nachází uplatnění v důlní, skládkové a čistírenské činnosti (1.1 Obecná 

problematika využívání plynu s nízkou výhřevností - význam těžby plynu). 

4.1.1 Kogenerace se spalovacím motorem 
Základní části této kogenerační jednotky jsou zážehový spalovací motor, 

který pohání generátor a výměník pro využití odpadního tepla z motoru. Spalovací motor 

může spalovat kapalná, ale i plynná paliva a to po určité úpravě v zážehovém mechanismu. 

Jinak se jedná o klasické spalovací motory. Motor pohání generátor, který vyrábí elektřinu, 

která je potom odváděna podle potřeby (Obr. 25). Se zážehovými spalovacími motory 

se kogenerační jednotky dodávají o el. výkonech v rozmezí od cca 20 kW do 5000 kW. 

Pomocí dvou výměníků je odváděno odpadní teplo z motoru a to na dvou teplotních 

úrovních. První výměník pracuje na úrovni cca 80-90 °C a odvádí teplo od bloku motoru 

a z oleje. Druhý výměník pracuje s teplotami cca 400-500 °C a odvádí teplo tvořené 

výfukovými spalinami. Výměníky jsou zapojeny do série z hlediska průtoku teplonosného 

média. Samotný motor-generátor je na rámu uložen pružně prostřednictvím pryžových 

silentbloků. Samostatně je dodáván elektrický rozvaděč, který kombinuje řídící i silovou 

část. Ovládání kogenerační jednotky je zajištěno řídícím systémem. Zařízení povětšinou 

bývá vybaveno protihlukovou kapotáží, která dokáže snížit hladinu hluku. V případě, 



Aleš Beránek: Využití plynu s nízkou výhřevností 

 

2009  33 

že je požadováno zajištění výroby elektřiny bez odběru tepla, je nutné tepelný systém 

doplnit nouzovým chladičem, který zabezpečí chlazení motoru. Výfukový systém 

je doplněn tlumičem, který je dodáván jako samostatná část a montuje se do výfukového 

potrubí za spalinový výměník. 

 
Obr. 25 Blokové schéma kogenerační jednotky se spalovacím motorem 

4.1.2 Kogenerace se spalovací turbínou 
Kogenerační jednotka se spalovací turbínou se skládá ze spalovací turbíny, 

generátoru a spalinového kotle. Turbína pohání generátor pro výrobu elektrického proudu, 

čerpadla, kompresory atd. V turbíně vznikají spaliny, které jsou přiváděny do spalinového 

kotle k výrobě tepla ve formě páry nebo teplé vody. Spaliny vycházející z turbíny mají 

teplotu kolem 500 °C. Výfukové plyny se mohou použít pro výrobu nízkotlaké páry, 

k nízkoteplotnímu topení a sušení. Doplňkový hořák ve druhé spalovací komoře zvyšuje 

teplotu spalin a využívá vysoký obsah kyslíku ve spalinách. Do spalovací komory se může 

nastřikovat pára pro snížení tvorby oxidů dusíku. Hlavní výhodou kogeneračních jednotek 

se spalovací turbínou proti jednotkám se spalovacím motorem je možnost volby média, 

kterým je odváděno teplo ze spalinového kotle. Kogenerační jednotky se spalovacími 

turbínami se dodávají o elektrickém výkonu v rozsahu od cca 1 MW do 200 MW. 
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Obr. 26 Schéma Kogenerace se spalovací turbínou 

4.1.3 Kogenerace palivovými články 
Pomocí palivových článků probíhá tato kombinovaná metoda výroby elektřiny 

a tepla. Pracuje na principu chemické reakce okysličovadla s plynem v tzv. palivovém 

článku. Tento článek tvoří elektrody a elektrolyt. Na katalytickém povrchu elektrod palivo 

a okysličovadlo ionizují. Poté jsou ionty vedeny elektrolytem k druhé elektrodě a uvolněny 

elektrony, které vytvářejí elektrický proud. Tato přímá přeměna energie chemicky vázané 

v palivu na energii elektrickou není limitována jako u spalovacích motorů 

(Carnotův cyklus) termodynamickými principy a je tedy možné dosažení vyšší účinnosti. 

Kogenerace palivovými články má nulové či minimální emise škodlivin a téměř bezhlučný 

provoz. Existují palivové články, které používají uhlovodíkové plyny, 

ovšem nejvhodnějším palivem zůstává vodík, který je však obtížně získáván, transportován 

a skladován. Pokaždé se používá jako okysličovadlo vzduch. Následným produktem reakce 

je voda. Jde o proces inverzní k elektrolýze vody. V palivovém článku je vyráběn 

stejnosměrný elektrický proud, proto je nutnou součástí pro dodávku vyrobené elektřiny 

do sítě technologie střídače. Pokud se ovšem jedná o intenzivní využití v komerční sféře, 

nelze s touto technologií počítat, protože palivové články jsou stále příliš drahé. 
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Obr. 27 Kogenerace s palivovým článkem na zemní plyn 

4.1.4 Kogenerace ORC 
ORC je zkratka pro Organický Rankinův cyklus, což je v podstatě elektrárenský 

kondenzační cyklus. Jedná se o klasický systém kogenerační jednotky se spalovacím 

motorem. Až na to, že místo vody používá směs organických sloučenin. V klasické 

kogenerační jednotce se používá voda ke chlazení zařízení, takto ohřátá voda se dále 

používá k tepelnému vytápění. Hlavní výhodou používaných organických látek oproti vodě 

je nižší teplota vypařování při pracovních tlacích, což umožňuje využití nízkopotenciálního 

tepla. Reálně se používá rozmezí teplot cca 200 až 300oC. Pro nižší teploty by byla 

účinnost ORC již hodně nízká a pro vyšší teploty vyjde levněji vyrábět nízkotlakovou 

vodní páru a použít klasickou nízkotlakou turbínu pro vodní páru. U kogeneračních 

jednotek nám použití ORC umožňuje vyšší provozní teploty motoru bez problémů, 

protože k chlazení je použit většinou silikonový olej nebo jiná organická látka. Tato látka 

může poté sloužit k dalšímu tepelnému procesu, kterým je například ohříváním vody, 

která se po prudkém ohřátí vypařuje a slouží jako pohon turbíny a k výrobě el. energie. 

Tato metoda má oproti klasickým parovodním cyklům několik výhod jako jsou: minimální 

eroze lopatek turbín, použití zdrojů s relativně nízkou teplotou, nižší tlak a teplota v oběhu, 

vyšší životnost, vysoká účinnost při nižších teplotních spádech, nižší provozní náklady. 

V současnosti se ORC systémy většinou používají jako standardizované moduly 
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pro kombinovanou výrobu el. energie a tepla z biomasy, pro zdroje s geotermální 

energií.(Obr. 28) 

 

 
Obr. 28 Schematické uspořádání ORC cyklu při využití kogenerace z biomasy 

4.1.5 Trigenerace 
Trigenerace je v podstatě rozšířené použití kogenerační jednotky. Mimo výrobu 

elektřiny a tepla je schopno produkovat i chlad. Používá k tomu absorpční chlazení. 

Absorpční chlazení obsahuje tři okruhy, u kterých probíhá výměna tepla navzájem. Zaprvé 

je to okruh teplé vody, která je hnacím médiem vnitřní výměny tepla. Je napojen na zdroj 

tepla, tedy kogenerační jednotku. Druhý okruh obsahuje studenou vodu a je napojen přímo 

na okruh chlazení. Třetím okruhem je okruh chladící vody, který se stará o transport teplé 

vody k ochlazení. Vychlazení je provedeno nejčastěji pomocí chladících věží (Obr. 29). 

O velikosti chladícího zařízení rozhoduje teplota okruhu teplé vody a to se odráží i na jeho 

ceně. Platí, čím je vyšší teplota vody, tím menší a levnější je i chladící zařízení. Většina 

zařízení pracuje s teplotami přibližně od 90°C do 135°C. Okruh studené vody pracuje 

s teplotami, které se pohybují od 7°C do 15°C. A okruh, jenž obsahuje chladící vodu, 

která slouží k odvedení tepla, mívá teploty 20 až 45°C. Tento princip nám umožňuje lepší 
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využití kogenerační jednotky. Mám na mysli celoroční, jak v zimě k ohřevu, tak v létě 

k ochlazení. Tím docílíme i lepších ekonomických výsledků a rychlejší návratnost 

vložených investic.  

 

 

 

 
Obr. 29 Blokové schéma trigenerace 

4.2 BCM 
Nejčastějším zhodnocováním bioplynu je v současnosti výroba elektrické energie. 

Jsou zde však problémy, u některých plynu s energetickou účinností z důvodu působení 

rušivých komponent jako například amoniak a sirovodík. Cílem metody BCM je výrazně 

zvýšit hospodárnost zhodnocování bioplynu. Konečným produktem metody BCM je zemní 

plyn v požadované kvalitě a zároveň je získáván i čistý oxid uhličitý, který je během 

procesu odlučován a jako výsledný produkt dosahuje až potravinářské kvality. Stejně 

tak je metoda BCM schopna separovat i jiné látky. Vyrobený bioplyn se pomocí 5 různých 
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metod zbavuje nežádoucích příměsí, jako jsou amoniak, sirovodík. Tento stupeň 

je hlavním předpokladem k tomu, aby se hospodárně využily hlavní složky  - metan (CH4) 

a oxid uhličitý (CO2). Metoda BCM umožňuje pět odlišných způsobů čištění a úprav 

plynu. 

4.2.1  BCM metoda- 0 
“Tento stupeň představuje základní dělení bioplynu na dvě složky, tedy zemní plyn 

(metan) a oxid uhličitý. Pomocí této metody se bioplyn spolehlivě upravuje a takto 

vyrobený zemní plyn je možné se značnou efektivitou použít na výrobu elektrické energie, 

neboť neobsahuje již téměř žádný oxid uhličitý. Přesto ale ještě nedosahuje kvality 

zemního plynu, aby mohl být odveden do sítě.“ [[10]] 

 
Obr. 30 Metoda BCM® - 0 (dělení bioplynu na metan a oxid uhličitý) 

4.2.2 BCM metoda- 1 
“Bioplyn se postupně zbaví amoniaku a sirovodíku - vždy v samostatné pračce 

pro každou sloučeninu a takto upravený bioplyn odchází do další pračky, 
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ve které je odstraněn oxid uhličitý. Při praní za přítomnosti hydroxidu sodného vzniká soda 

(Na2CO3). Takto vyčištěný bioplyn se stlačí na požadovaný tlak a suší. Dosažená kvalita 

zemního plynu touto metodou čištění se pohybuje kolem 98% obj. metanu 

a 2% obj. oxidu uhličitého. Tato metoda je rentabilní od množství bioplynu 300 m3/h 

a více. Rentabilita je závislá i na prodejní ceně sody.“ [[10]] 

 
Obr. 31 Metoda BCM® - 1 ( výroba sody a zemního plynu) 

4.2.3 BCM metoda- 2 
“Bioplyn se zbavuje amoniaku a sirovodíku stejným způsobem jako u metody 

BCM® - 1. V následné kondenzační fázi se vytváří plyn bohatý na metan, který má kvalitu 

zemního plynu a získává se oxid uhličitý ve směsi s metanem. Tyto dvě složky se dělí 

a zemní plyn je po vysušení kvalitativně schopný pro dodávku do sítě. Metanem nasycený 

oxid uhličitý je možné použít dále na výrobu methanolu, vodíku, nebo jiných organických 

uhlovodíků metodou Fischer-Tropschovy syntézy. Obvykle se ale tento plyn používá 

na výrobu elektrické energie a tepla v blokových elektrárnách na bioplyn.“ [[10]] 
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Obr. 32 Metoda BCM® - 2 (tlaková kondenzace k výrobě dělených směsí CO2 / CH4) 

4.2.4  BCM metoda- 3 
“Bioplyn se jako u metody BCM® - 1 zbaví sirovodíku a amoniaku. Upravený 

bioplyn se odvádí do kompresoru. Podle druhu pracího media je stlačení kombinováno 

s praním v prvním nebo druhém stupni stlačení a tímto postupem se bioplyn zbaví oxidu 

uhličitého tak, že objemový obsah tohoto plynu je pod jedním procentem. Oxid uhličitý 

odstraněný touto metodou je velmi čistý a může se v dalším kroku zkapalnit. Oxid uhličitý 

lze bez problémů upravit do kvality pro potravinářské účely. Tento plyn má však i mnohá 

technická využití (od suchého ledu, přes hasicí a chladicí náplně až po využití 

ve zkušebnictví materiálů) a s odbytem by neměly být žádné velké problémy. Hlavním 

produktem je ovšem čistý zemní plyn s obsahem přes 99% obj. metanu. Technicky 

lze obsah oxidu uhličitého v zemním plynu omezit až k hranici 10 ppm.“ [[10]] 
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Obr. 33 Metoda BCM® - 3 ( tlakové praní ) 

4.2.5 BCM metoda- 4 
“Předčištěný bioplyn je stlačen na požadovaný tlak zemního plynu (12 - 20 bar) 

a následně je po vysušení přiváděn k adsorpci změnou tlaku. Proces adsorpce se sestává 

ze čtyř adsorbérů, z nichž dva jsou vždy zapojeny pro adsorpci, jeden je pro zpětné vedení 

plynu a zbylý pro odloučení CO2. Toto zařízení zajišťuje kvalitativní stabilitu obou 

produktů na výstupu - zemního plynu a oxidu uhličitého. Pro adsorpci jsou použita 

speciální molekulární síta. Tento proces je rentabilní i pro malé provozy s množství 

bioplynu 100 m3/h. Výhodou tohoto procesu je, že do něj není potřeba přidávat žádné další 

chemické látky.“ [[10]] 
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Obr. 34 Metoda BCM® - 4 ( adsorpce změnou tlaku ) 

4.3 VOCSIDIZER 
Je to termické zařízení s tzv. obráceným průtokem (TFRR), které pracuje s teplotou 

přesahující teplotu spalování metanu, tj. vyšší než 1 000 °C, kde dodatečným výhodným 

jevem je bezplamenné spalování hořlaviny. VOCSIDIZER v sobě spojuje ideu regenerační 

výměny tepla mezi plynem (v tomto případě důlními větry) a substancí (tělesem, ložem, 

matricí) za jedné určité autoregulační teploty okysličení. Při spalování se netvoří takové 

produkty termického pochodu, jakými jsou oxidy dusíku z dusíku obsaženého v okolním 

ovzduší. 

Proces probíhá následovně:  Z výdušných jam jsou do systému vedeny důlní větry 

s obsahem 0,2 až 1,3% do zařízení VOCSIDIZER. Výsledky odpovídají koncentraci 

přiváděného metanu, čím vyšší je, tím jsou výsledky lepší. Nejnižší možná koncentrace 

je 0,1%. Pokud klesne pod tuto mez, je nutné dodávat energii z vnějšku. Výhodné 

je přidávat do výdušných větrů (podle konkrétního kolísavého obsahu) metan z degazace, 

která mívá někdy obsah metanu pod 40 %, tak, aby koncentrace směsi k zařízení 

VOCSIDIZER měla efektivnější parametry. Pokud studie o možnostech realizace projektu 
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prokáže, že využití zařízení VOCSIDIZER zhodnotí metan ve výdušných větrech 

ekonomicky, není to definitivní konec problému. Největším z nich bude technické řešení 

přivedení obrovského množství větrů do zařízení. O tomto zařízení není mnoho 

podrobnějších informaci pro jeho zcela zjevnou ekonomickou výhodnost. V současné době 

jsou přístupné jen tyto informace a to z důvodu velkého zajmu o tento patent z čínské 

strany. Čína by tuto technologii chtěla využívat, ale klade si za podmínku, že minimálně 

50% technologií při tom využitých musí být její, což není slučitelné s realitou. Z tohoto 

důvodu není více informací o přesném principu, na kterém tato technologie pracuje.  

Před dokončením jsem nalezl text, který uvádí princip, na kterém VOCSIDEZER 

funguje, tak jsem se ho pokusil přeložit a umístil ho do příloh.( Příloha 1) 

 
Obr. 35 VOCSIDIZER ( vstup je plyn s nízkou koncentrací metanu a výstup je vzduch s CO2 a vodou 

a produkt je horká voda nebo pára) 
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5. Návrh technologie vhodné pro využívání 

odpadního plynu 

Dostal jsem ke zpracování měření ze dvou lokalit v Ostravě. První je Ostrava 

Hrušov, tato lokalita se nachází na periferii. Druhá se nachází na území Slezské Ostravy 

okolo areálu dolu Petra Bezruče. Obě tyto lokality se od sebe zásadně liší. Jak v četnosti, 

tak i v množství produkovaného plynu a tudíž budou vyžadovat odlišné metody 

zpracování. 

5.1 Lokalita Hrušov  
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Obr. 36 Koncentrace metanu v lokalitě Hrušov. Měření probíhalo od 1.6.2000 do 20.7.2000 

Tato lokalita se nachází v obydlené části města, a tak by měl být kladen důraz na to, 

aby toto zařízení jakkoliv neobtěžovalo či neomezovalo obyvatele. Z přiloženého grafu 

je patrné, že koncentrace plynu vycházejícího z komínků je velice kolísavá. Proto je tento 

zdroj velmi těžko využitelný. Někdy se koncentrace pohybuje silně nad 50 %, a tudíž 

je bezproblémově zpracovatelná, ovšem průměr koncentrací je 27 %, což by stále 

bylo řešitelné, pokud by ovšem v některém období neklesala až k 0. Takže hlavní problém 

tohoto zdroje je v jeho nepravidelnosti a silné podprůměrnosti. Z dostupných měření, 

které probíhali od 1.6.2000 ve 3 směnách až do 20.7.2000, vznikla tabulka, podle 

které jsem postupoval při vyhodnocování a bude přiložena k příloze.(Obr. 36) 
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5.1.1 Kogenerace 
Jestli bychom chtěli aplikovat kogenerační zařízení na tuto lokalitu, setkali bychom 

se s velkým problémem a to velmi intenzivní nestálosti tohoto zdroje. Protože zda se má 

kogenerační jednotka vyplatit, tak musí být v provozu nepřetržitě, což by v tomto případě 

nebylo možné. Z dostupných dat tedy plyne, že by se aplikace jednotky v této lokalitě 

nevyplatila. Byl by možný provoz této jednotky, pokud by byl poblíž jiný zdroj, 

který by se buď kryl s naším, nebo by ho nahrazoval při výpadku. 

5.1.2  BCM 
Na tuto lokalitu by se nejvíce hodila tato technologie, a to protože nepotřebuje 

nepřetržitý přísun plynu, naopak dokáže pracovat s velmi malými koncentracemi.  

Tyto plyny dokáže velmi efektivně zpracovat a to nejen jejich hlavní složku, tedy metan, 

ale i ostatní příměsi a to až na potravinářskou kvalitu.  

5.1.3  VOCSIDIZER 
U aplikace této metody na danou lokalitu by nebyl problém, 

pokud by se koncentrace přicházejícího plynu dokázala držet na minimu okolo 

1 až 2 procent obsahu metanu. Poté by bylo její použití zde ideální a výhodné. Ovšem 

v měřeních se vyskytují i časové intervaly, ve kterých klesá obsah metanu na 0. 

Proto je tato metoda pro danou lokalitu nepoužitelná.  

5.2 Lokalita Důl Petra Bezruče 
U této lokality je situace o poznání jiná. Na rozdíl od předchozí lokality 

je zde několika násobně více zdrojů plynu. Jedná se zde také o velmi intenzivně 

zastavěnou a obydlenou oblast, kde se musí v první řadě dbát na bezpečnost. Zdroje plynu, 

které se zde nacházejí, se od sebe odlišují jak v koncentracích plynu, tak i v rychlosti 

proudění či tlaku. Měření zde probíhalo v průběhu roku 2001. Pro dokonalejší zpracování 

by bylo výhodnější všechny tyto zdroje svést dohromady pomocí potrubního systému. 

Při svém hodnocení budu vycházet z toho, že jsou všechny zdroje svedeny do jednotného 

odběrového místa. Budu vycházet z dostupných materiálů, které budou uvedeny v příloze 

viz. (Příloha 2) 
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5.2.1 Kogenerace 
Na tuto lokalitu by se již kogenerace hodila více jak na předchozí, 

protože by zde nehrozilo nebezpečí výpadku plynu, ale stále zde není plyn v takovém 

množství, aby byla uspokojena potřeba jednotky v dostatečné míře. Pokud by se zde však 

v budoucnu koncentrace plynu zvýšila, byla by tato jednotka ideální, protože by zde nebyl 

problém s celoročním odběrem tepla či chladu pro obytnou oblast. Ovšem zvýšení je zde 

málo pravděpodobné z důvodu útlumu těžby. 

5.2.2 BCM 
Tato metoda by zde šla využít stejně dobře jako u prvního případu. 

5.2.3  VOCSIDIZER 
Pro tuto technologii by zde bylo ideální využití. Pokud by byly tyto plyny svedeny, 

poskytovaly by nepřetržitě plyn pro VOCSIDIZER. Tím, že by byli zdroje propojeny, 

by bylo zaručeno, že vždy bude mít VOCSIDIZER minimální přísun metanu, 

což je 1% a pokud by hodnota stoupla, bylo by to jen výhodnější, a výkon by se zvýšil.  
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6. Závěr 

V mojí práci jsem shrnul potencionální zdroje metanu, které jsou nebo by se daly 

využívat k efektivnějšímu zpracování. Nemluvě o ekonomických a ekologických přínosech 

v této oblasti. Metan je plyn s velikým potenciálem, který není zdaleka využitý. A zároveň 

čím více se ho naučíme využívat, tím více budeme schopni zpomalit skleníkový efekt, 

protože metan je jedním ze základních skleníkových plynů. Tím, že by jsme se naučili 

ho více využívat a rapidně omezili jeho uvolňování do atmosféry, bychom mohli částečně 

zvrátit či oddálit  globální oteplování a to relativně v krátkodobém horizontu. Metan 

je výsledný produkt mnoha lidských činností a to většinou sekundárního charakteru, 

takže se označuje jako odpad, ale to se s příchodem technologií na jeho zpracování zásadně 

změnilo a na metan se začalo nahlížet jako na hodnotný zdroj energie. Ovšem metan 

nevytvořil člověk, a proto se s ním v mnohem větším množství setkáváme volně v přírodě, 

a lidská činnost ho jen nechtěně uvolňuje. Jedná se o již zmiňované doly, ale člověk 

například zapříčinil svou činností i globální oteplování planety, které má enormní vliv 

na tání ledových čepiček na pólech a riziko masivního uvolňování metanu, který se nachází 

pod zamrzlými oceány. Tento metan by mohl ještě více akcelerovat toto oteplování, anebo 

by se nám mohlo podařit jej polapit a tím zabránit katastrofě a zároveň docílit 

i ekonomického zisku. 

Technologie, která je v současnosti nejvíce rozšířená, je bezpochyby kogenerace. 

A to pro svou jednoduchou instalaci a relativně nízkou pořizovací cenu. Její využívání 

poskytuje uživateli cenné zdroje jako je elektrická energie, teplo a chlad. Ovšem pokud 

se rozhodneme investovat do této technologie, musíme si být jistí tím, že budeme 

mít neomezený zdroj pro její pohon a to minimálně v té míře, kterou požaduje. 

To z toho důvodu, aby se tato investice vyplatila i po ekonomické stránce. 

Další z perspektivních technologií je metoda BCM, která v podstatě v sobě obsahuje 

5 různých typů zpracování plynu. Povšimněte si, že zde již nemluvím pouze jen o metanu, 

ale o plynu jako celku. Je tomu tak, protože tato metoda dokáže využít kolem 90% 

chemických látek obsažených v přicházejícím plyn a to až na potravinářskou kvalitu. 

Ovšem metoda BCM je finančně náročnější. Poslední technologií, kterou zmiňuji, 

je VOCSIDIZER. Jedná se o zařízení, které je teprve ve fázi zkušebních provozů. 

Tento provoz dává však velice zajímavé výsledky. Podle Australských vědců dokáže 
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pracovat dokonce pouze z 1%  metanu, což by znamenalo revoluci v tomto odvětví. Ovšem 

na uvedení do provozu si budeme muset ještě počkat. Ale je jasné, že pořizovací cena 

tohoto zařízení bude aspoň ze začátku velmi vysoká. A tudíž není jisté, zda bude zaručena 

jeho rentabilita. Určitě ale bude tato technologie velice vhodná pro využití plynu s nízkou 

výhřevností. 

Pomocí této práce jsem se pokusil obsáhnout většinu informací okolo zpracovávání 

odpadního metanu. Jsem si jist, že výzkum v této oblasti neřekl zdaleka poslední slovo. 

Dále se budou určitě zdokonalovat stávající technologie tak, aby mohly naplno využít svůj 

potenciál, a tím docílit dokonalejšího zpracování, což by se mělo určitě odrazit 

i v ekonomické stránce věci. Bezpochyby na scénu přijdou i další metody a technologie 

jak naložit s metanem. Při studiu materiálů ke své práci jsem se okrajově dočetl o studiích, 

které nebyli daleko od realizace. Jedná se o technologii microsíta, které by mělo zadržovat 

molekuly metanu, a tak jej separovat od ostatních látek a vytvořit tak prakticky čistý 

metan. Španělští vědci publikovali studii, podle které by v budoucnu dokázali čerpat metan 

pouze z okolního vzduchu a pohánět ním elektrárny. Jednalo by se o opravdovou revoluci 

a to v celosvětovém měřítku. Ve velmi vzdálené budoucnosti by se mohl stát metan 

zdrojem číslo jedna, ať už pro pohon elektráren, tak i například aut která by ho buďto 

musela čerpat na stanicích, nebo by ho rovnou absorbovala ze vzduchu. To je zatím 

jen z říše sci-fi, ale jak již jsme se poučili z historie, vše se může stát skutečností. 
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Příloha 1: Systém fungování zařízení VOCSIDIZER (první článek ve španělštině, 

druhý v češtině ) 

“El sistema d’oxidació tèrmica regenerativa sense flama VOCSIDIZER® exclusiu 

de Megtec Systems es caracteritza per no tenir cambra de combustió ni cremador. 

El sistema VOCSIDIZER® està format per un llit ceràmic únic que actua com 

a intercanviador de calor i dos plénums (un a la part superior i un altre a la part inferior del 

llit) que poden funcionar com a via d’entrada o sortida de l’aire segons el cicle operatiu. La 

posta en marxa del sistema es realitza mitjançant una resistència elèctrica situada al 

material ceràmic, que aporta el calor necessari al sistema fins assolir la temperatura de 

funcionament, moment en el que ja es permet el pas de l’aire a tractar. 

Amb el sistema VOCSIDIZER® descrit s’ aconsegueix una eficiència tèrmica 

superior al 98 %. Si la concentració de dissolvents (o hidrocarburs) a la corrent d’aire 

a tractar es troba entre 1-2.5 g/Nm3, el procés pot operar autotèrmicament. Quan el sistema 

opera a aquestes condicions té uns costos d’operació molt baixos consumint una mínima 

quantitat de combustible addicional per mantenir la temperatura d’oxidació. En cas de que 

la concentració de dissolvents sigui inferior a la necessària per la autotèrmia, un dispositiu 

d’injecció aporta gas natural per mantenir el llit a la temperatura d’operació.“ [[11]] 

ČESKÝ PŘEKLAD : Regenerační termický oxidační systém VOCSIDEZER 

se vyznačuje tím, že nemá spalovací komory ani hořák. VOCSIDIZER systém se skládá 

z jediného řečiště a dvou keramických desek, které fungují jako výměníky tepla (jeden 

je nahoře a druhý dole v řečišti), toto řečiště může fungovat jako prostředek vstupu 

nebo výstupu vzduchu v rámci operačního cyklu. Jako spoušť systému slouží elektrický 

odpor, který se pouští do keramických desek, ty poté poskytují potřebné teplo do systému. 

Dokud se nedosáhne provozní teploty, která umožňuje průchod vzduchu, který má být 

ošetřen. Systém VOCSIDIZER dosahuje tepelné účinnosti přesahující 98%. A to pokud 

je koncentrace metanu v přiváděném vzduchu dostačující. Poté může fungovat 

automaticky. Pokud systém funguje za těchto podmínek, má velmi nízké provozní náklady, 

protože spotřebuje minimální množství přiváděného paliva k udržení teploty oxidace. 
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Ovšem pokud přiváděné palivo klesne pod požadovanou mez, musí injekční přístroj přidat 

zemní plyn k udržení provozní teploty z jiného zdroje. 

Příloha 2 : Rozmístění vrtů u dolu Petra Bezruče 

 

 

 

 

 

 

 


