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Anotace 

Bakalářská práce přináší srovnání dostupných metod odstraňování oxidu uhličitého 

z bioplynu. Analyzuje ekonomickou a legislativní situaci České republiky, jakoţto dalšího 

kandidáta na uplatnění této environmentálně přínosné technologie. 

První část práce si všímá bioplynu v obecné rovině. Je zde vysvětlen vznik bioplynu, 

jeho vlastnosti a význam. V další části je uvedena charakteristika a srovnání jednotlivých 

metod odstranění oxidu uhličitého, a to z hlediska ekonomického, environmentálního 

i technologického. Poslední část práce informuje o vyuţití biomethanu, jako konečného 

produktu úpravy bioplynu. Nastiňuje moţnosti a bariéry realizace toho záměru v rámci 

České republiky. Zmíněny jsou i projekty fungující v jiných evropských zemích. 

 

Klíčová slova: obnovitelný zdroj energie, bioplyn, biomethan, upgrading bioplynu, SWOT 

analýza 

 

Summary 

The Bachelor thesis provides a comparison of available methods of the carbon 

dioxide removal from the biogas. It analyses the economic and legislative situation 

in the Czech Republic as another candidate for the application of this environmentally 

beneficial technology. 

The first part focuses on the biogas production in general. There is an explanation 

of the emergence of the biogas, its properties and importance. In the next part of this thesis 

there is characteristics and comparison of different methods of the carbon dioxide removal 

in economic, environmental and technological term. The last part of the thesis informs 

about the usage of the biomethane as the final product of the biogas upgrading. It outlines 

opportunities and barriers of implementation of the project in the Czech Republic. Projects 

operating in other European countries are also mentioned. 

Keywords: renewable energy sources, biogas, biomethane, biogas upgrading, SWOT 

analysis 
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Seznam použitých zkratek 

 
Ar   argon 

CH4   methan 

CH3COOH  kyselina octová 

CH3OH  methanol 

C2H5COOH  kyselina propionová 

C3H7COOH  kyselina máselná 

C6H12O6  glukosa 

CNG   Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn 

CO2   oxid uhličitý 

(CO3)
2-

  uhličitanový aniont 

ČR   Česká republika 

H2   vodík 

H2O   voda 

H2O2   peroxid vodíku 

H2S   sulfan 

HCN   kyanovodík 

MEA   aminoethanol 

N2   dusík 

N2O   oxid dusný 

NH3   amoniak 

O2   kyslík 

PSA   Pressure Swing Adsorption, adsorpce se změnou tlaku 

PWA Pressure Water Absorption, tlaková vodní vypírka 

RkPSA  Rapid cycle Kinetic-PSA 

STL   středotlaká plynovodní síť (provozní tlak plynovodů 0,05 – 4 bar) 

SWOT SWOT analýza: Strong point, Weak point, Opportunities, Threats  

VTL   vysokotlaká plynovodní síť (provozní tlak plynovodů 4 – 40 bar) 
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1 ÚVOD 

Současná společnost je silně závislá na fosilních zdrojích energie. Fixace na tyto 

konvenční zdroje však nemá budoucnost. Ropa a zemní plyn stejně jako uhlí jsou zdroje 

vyčerpatelné a jejich zásoby se postupně zuţují.  Alternativním řešením můţe být jaderná 

energie, její vyuţití však s sebou nese rozsáhlá ekologická rizika. 

Uvědomění si nedostatku fosilních paliv podněcuje snahy o vyuţívání obnovitelných 

zdrojů energie, které nezatěţují ţivotní prostředí a podporují energetickou soběstačnost 

a částečnou nezávislost na fosilních zdrojích energie. Obě tyto přednosti v sobě zahrnuje 

bioplyn. 

Energetické vyuţití bioplynu je v České republice jiţ běţné, počet zřizovaných 

bioplynových stanic u nás v posledních letech neustále stoupá. Nicméně energie získaná 

z bioplynu je vyuţívána výhradně k výrobě elektřiny a tepla a takové vyuţití není 

optimální. Zejména v letních měsících je problém s odběrem tepla a dochází k jeho maření. 

Efektivnějším způsobem vyuţití bioplynu je jeho úprava na biomethan. Odstraněním oxidu 

uhličitého z bioplynu vzniká plnohodnotný ekvivalent zemního plynu se všemi jeho 

přednostmi a moţnosti aplikace.  

Bakalářská práce má rešeršní charakter, vznikla na popud společnosti Vítkovice 

Machinery Group. Cílem bakalářská práce je poskytnout náhled na technický, ekonomický 

a sociální význam vyuţití biomethanu. 

První kapitola se věnuje bioplynu na obecné úrovni, popisuje jeho sloţení, proces 

vzniku a moţnosti vyuţití. Druhá část bakalářské práce je zaměřena technologicky. Jejím 

cílem je komplexní charakteristika všech dosud vyvinutých metod odstraňování oxidu 

uhličitého z bioplynu. Velmi důleţitou součástí textu je i srovnání metod z více hledisek. 

Z této komparace pak vyplývají silné stránky i slabiny jednotlivých technologií. Poslední 

kapitola se věnuje moţnosti vyuţití biomethanu. Všímá si aktuální ekonomické situace 

a legislativních úprav, které představují hlavní bariéry tohoto záměru. Pro ilustraci jsou 

zmíněny i legislativní úpravy a fungující projekty v rámci jiných zemí Evropy. Celou práci 

uzavírá SWOT analýza, která přehledným a výstiţným způsobem předkládá významné 

vnitřní i vnější parametry ovlivňující snahu o vyuţití biomethanu v rámci České republiky.  
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2  BIOPLYN 

Smyslem následující kapitoly je všeobecně představit bioplyn. Přiblíţeno bude 

zejména sloţení a proces vzniku bioplynu, jeho důleţité vlastnosti a energetický význam. 

2.1 Sloţení bioplynu 

Literární zdroje se mírně liší v pohledu na to, co lze označit jako bioplyn. Obecně lze 

definovat bioplyn jako směs plynů, která vznikla činností mikroorganismů. Z tohoto 

pohledu nelze chápat zemní plyn jako bioplyn. Obě látky se od sebe liší nejenom sloţením, 

ale zejména původem vzniku. Procesy vedoucí ke vzniku zemního plynu jsou totiţ 

chemické a fyzikálně chemické povahy (Kára et al., 2007). 

 Vţdy jde o plynnou směs tvořenou dvěma látkami, methanem (CH4) a oxidem 

uhličitým (CO2). Celkové mnoţství těchto dvou plynů se v ideálním případě blíţí 100 %. 

Tento ideál se v praxi objevuje jen vzácně. Ve většině případů provází zmíněné 

plyny ještě další příměsi označované jako minoritní plynné sloţky. Jejich přítomnost 

v bioplynu můţe ukazovat na přítomnost některých chemických prvků v materiálu, 

ze kterého bioplyn vzniká, nebo na poruchy průběhu vzniku bioplynu (Kára et al., 2007). 

Bioplyn můţe obsahovat zbytky vzdušných plynů, dusík (N2), kyslík (O2), argon 

(Ar). Pokud proces vzniku bioplynu neprobíhá za optimálních podmínek, obsahuje bioplyn 

větší mnoţství CO2.  Stopy vodíku (H2) v bioplynu zase ukazují na narušení rovnováhy 

mezi průběhem acidogenní a methanogenní fáze vzniku bioplynu (více podkapitola Fáze 

anaerobní fermentace). Pokud není rovnováha mezi fázemi fermentace narušena, obsahuje 

bioplyn téměř nulové mnoţství H2. Úplné vymizení vodíku z produkovaného bioplynu 

mají na svědomí mikroorganismy označované jako hydrogentrofy. Z předcházejících nebo 

současně probíhajících reakcí organické hmoty se do bioplynu dostává oxid dusný (N2O), 

sulfan (H2S), kyanovodík (HCN), uhlovodíky a jejich deriváty. V bioplynu se dále můţe 

nacházet i stopové mnoţství amoniaku (NH3) a siloxanů (Straka, 2006; Kára et al., 2007). 
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Obrázek 1: Sloţení bioplynu (upraveno dle Schmuderer, 2010) 

 

Chemické sloţení bioplynu se odvíjí od povahy materiálu, ze kterého bioplyn vzniká. 

Proměnlivým sloţením se vyznačuje především bioplyn tvořící se samovolně ve skládkách 

odpadů, které obsahují biologicky rozloţitelné komponenty. Vhodnými surovinami pro 

výrobu bioplynu v bioplynových stanicích jsou zejména zemědělské odpady, zbytková 

biomasa a exkrementy hospodářských zvířat. Důleţitým zdrojem biomasy jsou i kaly 

z čistíren odpadních vod. Bioplyn bývá vyráběn i ze záměrně pěstovaných plodin, 

například řepky olejné (Čermáková et al., 2008; Michal, 2005). 

Kvalita bioplynu je podmíněna podílem methanu a obsahem výše zmíněných 

minoritních plynů. Čím více methanu bioplyn obsahuje, tím je jeho výhřevnost vyšší 

a plyn je energeticky hodnotnější. 

Oxid uhličitý je z tohoto hlediska vnímán jako neuţitečný. Cílem výroby bioplynu je 

proto co největší obsah methanu a co nejmenší obsah oxidu uhličitého. Pro některé 

moţnosti vyuţití bioplynu je dokonce nezbytná eliminace oxidu uhličitého z bioplynu 

(Schulz and Eder, 2004). 

2.2 Vznik bioplynu 

Bioplyn je plynným produktem anaerobní fermentace organických látek. Tento 

proces nese v různých odborných publikacích odlišná označení, je moţné setkat se 

i s pojmy biogasifikace, biomethanizace, methanové kvašení, anaerobní digesce apod. 
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V podstatě lze tato označení povaţovat za synonyma.  Anaerobní fermentace je soubor 

dějů, při nichţ mikroorganismy postupně rozkládají bez přístupu vzduchu organické látky 

přítomné ve zpracovávaných materiálech (Straka, 2006; Schulz and Eder, 2004). 

Anaerobní organismy produkující methan (methanogeny) patří mezi nejstarší 

organismy na Zemi. Bezkyslíkaté prostředí je jednou z jejich nejdůleţitějších ţivotních 

podmínek, kyslík je pro ně prudkým jedem. Další důleţitou podmínkou jejich přeţití je 

symbióza s jinými mikroorganismy. Ty methanogenům zajišťují energetické zdroje a i ono 

trvale bezkyslíkaté prostředí. Z tohoto důvodu se methanogenní kultury v přírodě 

nevyskytují jako samostatná společenství (Straka, 2006). 

2.2.1 Fáze anaerobní fermentace 

Proces tvorby bioplynu zahrnuje čtyři fáze. 

První fáze procesu probíhá ještě v aerobním prostředí, proto se jí methanogeny 

neúčastní. V této fázi dochází k přeměně makromolekulárních nerozpuštěných 

i rozpuštěných organických látek na jednodušší organické látky rozpuštěné ve vodě. 

Polysacharidy jsou rozloţeny na jednoduché cukry, proteiny na aminokyseliny, 

z nukleových kyselin zůstávají volné báze a z tuků vyšší mastné kyseliny. Lignin, jedna 

z hlavních stavebních látek rostlinné biomasy, je z hlediska anaerobní fermentace 

balastním materiálem a tvorby methanu se prakticky neúčastní (Kára et al., 2007; Matějka 

et al., 2010). 

Děj probíhá působením extracelulárních hydrolytických enzymů, produkovaných 

hlavně fermentačními bakteriemi. První fáze procesu bývá označována jako hydrolýza. 

Vznikající organické látky jsou transportovány dovnitř buněk bakterií, kde jsou dále 

rozkládány (Dohányos et al., 1996). 

Druhá fáze, acidogeneze, jiţ probíhá v bezkyslíkatém prostředí. Vytvoření prostředí 

s absencí kyslíku zajistí fakultativní anaerobní organismy. Působením acidogenních 

bakterií dochází k dalšímu rozkladu produktů hydrolýzy. Vznikají jednoduché organické 

látky (niţší mastné kyseliny, alkoholy), dále vodík a oxid uhličitý. Rozklad glukosy 

probíhá podle následujících reakčních schémat: 

C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 

C6H12O6 → C3H7COOH + 2CO2 + 2H2 
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C6H12O6 + 2H2 → 2C2H5COOH + 2H2O 

Přítomný vodík ovlivňuje v těchto anaerobních reakcích jak jejich rychlost, tak směr, 

kterým probíhají.  Reguluje skladbu produkovaných kyselin (Straka, 2006; Dohányos 

et al., 1996). 

Za první dva stupně anaerobního rozkladu, hydrolýzu a acidogenezi, jsou odpovědné 

hydrolytické a fermentační mikroorganismy. Jedná se například o rody Bacteroides, 

Clostridium, Butyrivibrio a Lactobacillus (Dohányos et al., 1996). 

Ve třetí fázi anaerobní fermentace jsou aktivní acetogenní bakterie, denitrifikační 

a sulfátredukující bakterie (rody Desulfovibrio, Desulfobulbus a další). Jejich činností jsou 

produkty předchozích fází procesu přeměněny na kyselinu octovou, oxid uhličitý a vodík. 

Třetí fáze se nazývá acetogeneze (Kára et al., 2007). 

Poslední fáze, methanogeneze, zahrnuje tvorbu methanu z kyseliny octové 

a z jednouhlíkatých substrátů (například z methanolu) a tvorbu methanu z oxidu uhličitého 

a vodíku. Procesy probíhají v důsledku činnosti acetotrofních a hydrogenotrofních 

methanogenních  bakterií. Určité kmeny methanogenních bakterií se chovají jako obojetné, 

tedy jako acetotrofní i hydrogenotrofní (Methanococcus mazei, Methanosarcina barkeri). 

Tvorba methanu probíhá podle následujících reakčních schémat (Straka, 2006; Dohányos 

et al., 1996): 

CH3COOH → CH4 +CO2 

CH3OH + H2 → CH4 + H2O 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

Jednotlivé fáze anaerobní fermentace probíhají s odlišnou kinetickou rychlostí. 

Methanogenní fáze probíhá přibliţně 5× pomaleji neţ předcházející tři fáze (Kára et al., 

2007). 

Výslednými produkty anaerobní fermentace jsou bioplyn a biologicky stabilizovaný 

substrát s vysokým hnojivým účinkem (Muţík and Kára, 2009). 

Procesy rozkladu a přeměny látek během anaerobní fermentace naznačuje obrázek 2. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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Obrázek 2: Schéma anaerobního rozkladu za tvorby bioplynu (upraveno dle Dohányos, 2009) 

 

2.2.2 Základní faktory ovlivňující anaerobní fermentaci 

Methanogenní bakterie se mohou mnoţit pouze ve vlhkém prostředí. Na rozdíl 

od aerobních bakterií nemohou přeţívat v pevném substrátu.  

K fermentaci dochází při teplotě 0-95°C. Obsah methanu ve vznikajícím bioplynu je 

vyšší při procesech fermentace o niţších teplotách (Schulz and Eder, 2004; Dohányos, 

2009). 

Průběh anaerobní fermentace závisí na hodnotě pH prostředí. Optimální pH 

methanogenních bakterií se uvádí v rozmezí 6,2 aţ 7,8. Acidogenní bakterie jsou méně 

citlivé na nízké pH (Dohányos et al., 1996). 

V procesu anaerobní fermentace hraje roli i poměr uhlíkatých a dusíkatých látek 

v substrátu. V ideálním případě by měl být 30:1. Vyšší obsah dusíkatých látek můţe 

negativně ovlivnit sloţení vznikajícího bioplynu. V tom se pak mohou objevit neţádoucí 

minoritní plyny, zvláště amoniak (NH3) a oxid dusný (N2O). Vysoký obsah dusíku mají 
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zejména exkrementy zvířat. Naopak vysoký obsah uhlíku vykazují materiály rostlinného 

původu (Kára et al., 2007). 

Přítomnost některých stopových prvků (nikl, kobalt, molybden) zvyšuje aktivitu 

methanogenních bakterií. Dochází k zintenzivnění růstu anaerobní biomasy. Naopak 

nepříznivě působí vyšší koncentrace těţkých kovů (měď, olovo, chrom, zinek) a oxidanty 

jako molekulární kyslík a H2O2 (Dohányos et al., 1996). 

 Inhibičně působí i niţší mastné kyseliny (např. kyselina máselná) a amoniak, avšak 

pouze jsou-li v nedisociované formě. Znamená to, ţe inhibice těmito látkami závisí na pH 

a jejich koncentraci v systému. Při nízkém pH mohou inhibičně působit mastné kyseliny, 

při vysokém amoniak. Antibiotika jsou látky, které potlačují bakteriální rozvoj. Jsou proto 

také významnými inhibitory procesu anaerobní fermentace (Dohányos, 2009; Kára et al., 

2007). 

2.3 Vlastnosti bioplynu 

Vlastnosti bioplynu se odvíjí od jeho chemického sloţení, a to je zase závislé na tom, 

kde, jak a z čeho bioplyn vzniká. 

Methan a oxid uhličitý jsou plyny bez zápachu, přesto můţe bioplyn silně zapáchat. 

To způsobí H2S a různé organické sloučeniny (aminy, merkaptany, estery, alkylbenzeny), 

které páchnou i při velmi nízkých koncentracích (Ţídek, 2003). 

Průmyslově je bioplyn zajímavý zejména svou energetickou hodnotou. Jeho 

výhřevnost závisí na obsahu metanu a pohybuje se mezi 20–25 MJ·m
-3

. Výhřevnost 

bioplynu je menší neţ energetická hodnota zemního plynu (34 MJ·m
-3

). Je také menší neţ 

výhřevnost propanu nebo butanu, avšak dvakrát větší neţ výhřevnost vodíku (Schulz 

and Eder, 2004). 

Methan je lehčí neţ vzduch, oxid uhličitý je těţší. Při obsahu methanu nad 53 % 

začíná být bioplyn lehčí neţ vzduch (Ţídek, 2003). 

Zapalovací teplota bioplynu je poměrně vysoká, 700 °C. Meze zápalnosti jsou přitom 

úzké, pouze 6–12 % plynu ve směsi bioplynu se vzduchem (Schulz and Eder, 2004). 
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2.4 Význam bioplynu 

Bioplyn představuje alternativní zdroj energie a v budoucnu můţe kompenzovat 

nedostatek fosilních paliv, jejichţ zásoby se neustále ztenčují. Vyuţití bioplynu získává 

na významu také vzhledem ke změnám globálního klimatu. Jeho vyuţitím totiţ dochází 

k omezení emisí methanu, který se podílí na zesilování skleníkového efektu. 

V minulosti se bioplyn pouţíval například pro provoz infračervených zářičů, které 

vyhřívaly mláďata v chovu dobytka. Kvůli technickým problémům způsobeným korozí 

materiálu se k tomuto účelu jiţ nevyuţívá. Na významu ztratilo i vyuţití bioplynu 

k vytápění kotlů atmosférickými nebo dmychadlovými hořáky (Schulz and Eder, 2004). 

Bioplyn, pokud se očistí od neţádoucích příměsí, je vhodný pro vyuţití v palivových 

článcích. Elektrický proud se zde generuje způsobem, který se podobá opačnému průběhu 

elektrolýzy, proto je i polarita u palivového článku obrácená. Z bioplynu se oddělí vodík 

a oxid uhličitý ke katodě (-). Proud elektronů chemicky vázaných (CO3)
2-

 putuje 

elektrolytem palivového článku od katody k anodě a po jejich uvolnění vodičem z anody 

zpět ke katodě jako elektrický proud (Kára et al., 2007).  

V současnosti se bioplyn v České republice vyuţívá téměř výhradně v kogeneračních 

jednotkách v místě výroby bioplynu (pouţívá se pojem on-site). Výsledkem činnosti je 

výroba elektrické energie a tepla. Bioplyn je vyuţit k pohonu spalovacích motorů 

spojených s agregátorem na výrobu elektrické energie (obrázek 3). Odpadní teplo 

z chlazení motoru a spalin se vyuţívá k vytápění nebo k výrobě teplé vody (Ţídek, 2003). 

 

 

Obrázek 3: Princip kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem (Bioprofit, 2007) 
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Alternativou k on-site vyuţití bioplynu v kogeneračních jednotkách je úprava jeho 

sloţení na kvalitu zemního plynu, tedy úprava na biomethan. (Předponou „bio“ je 

označován methan nefosilního původu). 

2.5 Úprava bioplynu 

Vyuţití bioplynu pro některé výše popsané účely je podmíněno jeho úpravou. 

Pokud hovoříme o úpravě bioplynu, je potřeba rozlišovat mezi termíny čištění 

a upgrading. Čištěním bioplynu dochází k odstranění stopových příměsí sirných 

a dusíkatých sloučenin, halogenovaných uhlovodíků, siloxanů a vody. Jako upgrading je 

označována separace oxidu uhličitého a methanu. Čištěním a upgradingem je moţné získat 

čistý methan v kvalitě 95-99,9 %, podle zvolené technologie (Matějka et al., 2010). 

Problémovou sloţkou bioplynu je sulfan, který je při spalování bioplynu příčinou 

tvorby kyseliny sírové, která při kondenzaci ze spalin způsobuje korozi. Metody sniţování 

obsahu sulfanu v bioplynu jsou zaloţeny buď na redukci vzniku rozpouštěných sulfidů 

přímo během procesu fermentace, nebo na odstraňování sulfanu aţ ze vzniklého bioplynu 

(Ţídek, 2003). 

Pro vyuţití bioplynu jako pohonné látky, vyuţití v palivových článcích a pro 

dodávku do sítě zemního plynu je potřeba odstranit z bioplynu vodu. Voda a prachové 

částečky se nejčastěji odstraňují pomocí různých druhů filtrů nebo cyklónů (Ţídek, 2003). 

K odstranění halogenovaných uhlovodíků se pouţívají adsorpční metody (Ţídek, 

2003). 

Ve skládkových plynech a bioplynech z čistíren odpadních vod se vyskytují 

organokřemičité sloučeniny, siloxany, které se hojně pouţívají v různých průmyslových 

procesech nebo se přidávají ke spotřebním produktům. Přítomnost těchto organických 

sloučenin křemíku má negativní vliv na ţivotnost motorů spalujících bioplyn. Oxidací 

siloxanů vzniká oxid křemičitý, který mechanicky poškozuje motor. Pro odstranění 

siloxanů z bioplynu mohou být vyuţity technologie zaloţené na adsorpci a absorpci 

případně mikrobiálním rozkladu (Procházková et al., 2008). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapaln%C4%9Bn%C3%AD
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3 TECHNOLOGIE PRO ÚPRAVU BIOPLYNU NA BIOMETHAN 

Následující kapitola si klade za cíl seznámit s problematikou přeměny bioplynu 

na biomethan (kombinací čištění a upgradingu) a představit energeticky efektivní metody 

pro úpravu bioplynu. Tyto metody se od sebe liší principem oddělení neţádoucích sloţek, 

velikostí zařízení, selektivitou a řadou dalších parametrů. 

V úvodu je potřeba zdůraznit, ţe neexistuje jediná nejlepší technologie separace 

plynů. Volba technologie pro bioplynovou stanici počítá s více proměnnými. Je zapotřebí 

vţdy celkově posoudit poţadovanou kapacitu zařízení, výstupní kvalitu plynů, finanční 

náklady a dopad na ţivotní prostředí. Kterákoliv z následujících pěti technologií můţe být 

v daném projektu vyhodnocena jako technologicky nejvhodnější (Matějka et al., 2010): 

 adsorpce se změnou tlaku 

 absorpce v kapalinách 

 chemická absorpce 

 membránová separace 

 kryogenní separace 

3.1 Adsorpce se změnou tlaku 

Metoda adsorpce se změnou tlaku (PSA) spolu s metodou absorpce v kapalinách 

našly doposud největší uplatnění v praxi.  

Před pouţitím metody PSA je nutno plyn odsířit, stlačit na poţadovaný tlak a vysušit. 

K odsíření se nejčastěji pouţívá přivádění kyslíku a chloridu ţeleznatého přímo 

do fermentované organické hmoty. Dochází k hrubému odsíření plynu. Pro odsíření 

zbytkových koncentrací sulfanu se pouţívá aktivní uhlí impregnované jodidem draselným. 

Odsíření bioplynu je nutné z důvodu vysoké afinity sulfanu, případně alkylsulfanů 

k adsorpčním materiálům. Neodsířený bioplyn by výrazně zkrátil ţivotnost hlavních 

separačních zařízení technologie PSA (Čermáková and Tenkrát, 2010; Matějka et al., 

2010). 

Bioplyn zbavený síry se stlačuje na tlak v rozmezí 0,4–0,7 MPa. Tímto stlačením se 

plyn zahřeje na vysokou teplotu. Uvádí se hodnota 90 °C, avšak některé zdroje hovoří 

o teplotě aţ 170 °C. Takto zahřátý plyn je nutné ochladit. Při teplotách mezi 10–20 °C 
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dochází k odloučení zkondenzované vody a vysušení plynu. K úplnému dosušení plynu se 

pouţívá adsorpční sušení na aktivním uhlí nebo molekulových sítech, případně 

vymrazování (SEVEn, 2009; Čermáková and Tenkrát, 2010; Matějka et al., 2010). 

 Technologie PSA vyuţívá tzv. Van der Waalsových sil. Jsou to slabé interakce 

působící mezi atomy či molekulami, nejedná se o vlastní chemickou vazbu. Velikost Van 

der Waalsových sil závisí na vzájemné vzdálenosti příslušných atomů. (Bojkovský, 2009). 

Za účasti Van der Waalsových sil jsou molekuly oxidu uhličitého fixovány na povrch 

vysoce porézní pevné látky, tedy adsorbentu. Jako adsorbent můţe poslouţit řada materiálů 

(oxid hlinitý, silikagel, zeolity), nejčastěji se však vyuţívá aktivní uhlí. Účinek adsorpce je 

podmíněn nízkou teplotou a vysokým tlakem. Vliv teploty na adsorpci je však poměrně 

malý (SEVEn, 2009; Matějka et al., 2010; van Meel et al., 2008). 

Vyčištěný a stlačený plyn se přivádí zespodu do adsorbéru, který obsahuje 

molekulární síto tvořené velmi jemně rozemletým uhlíkem. V molekulárním sítu se 

zachycuje CO2 spolu se zbytkovým obsahem H2S a H2O a malým mnoţstvím CH4. Z horní 

části adsorbéru vychází biomethan o koncentraci 95–98 % (Čermáková and Tenkrát, 

2010). 

Schéma úpravy bioplynu metodou PSA ukazuje obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Příklad konkrétní realizace procesu PSA (Matějka et al., 2010) 
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Po určité době dojde k nasycení adsorbéru. V tomto okamţiku se přítok vstupního 

bioplynu přepne do další adsorpční nádrţe. V prvním nasyceném adsorbéru se po sníţení 

tlaku uvolňuje z adsorpčního materiálu plyn, který obsahuje jako hlavní sloţku oxid 

uhličitý a malé mnoţství methanu. Dochází k obnovení adsorbéru. Jelikoţ uvolněný plyn 

obsahuje methan, je spalován, aby nedocházelo k úniku emisí methanu do atmosféry. Pro 

zajištění plynulého provozu je vţdy nutné pracovat s více adsorbéry. Jejich počet, objem, 

způsob zapojení, provozu a regenerace závisí na podmínkách provozu a na dodavateli této 

technologie (Čermáková and Tenkrát, 2010; Matějka et al., 2010). 

V klasickém uspořádání technologie PSA zajišťuje střídání adsorbérů řídicí jednotka 

pomocí elektromagnetických ventilů. Jinou alternativou je přepínání jednotlivých cyklů  

pomocí systému rotujících ventilů. V tomto případě jde o tzv. Rapid cycle kinetic-PSA 

(RkPSA) (SEVEn, 2009). 

V následujících odstavcích je provedeno srovnání obou technologií.  

Kinetická PSA se oproti konvenční PSA vyznačuje velmi rychlým střídáním cyklů 

adsorpce a následné desorpce. Doba jednoho cyklu je většinou kratší neţ jedna minuta. 

Střídání cyklů zajišťuje systém rotujících ventilů. Také v této technologii podstupuje 

bioplyn úpravu v podobě odsíření, odstranění vody a oxidu uhličitého. Na konci procesu 

vzniká biomethan, který svým sloţením a obsahem methanu odpovídá kvalitě zemního 

plynu, nebo tuto kvalitu přesahuje. Výstupní produkt můţe obsahovat aţ 99,9 % methanu. 

Tato čistota je významně vyšší neţ v distribuční síti a takový plyn je moţno pouţívat i pro 

technické či laboratorní účely.
 *
 

Zkrácení cyklu adsorpce a následné desorpce umoţňuje pouţití výrazně menších 

tlakových nádrţí, jak ukazuje obrázek 5. Zařízení pro RkPSA zabírá pouze jednu desetinu 

plochy pozemku oproti konvenčním PSA. Další výhodou RkPSA jsou nízké provozní 

náklady oproti jiným technologiím upgradingu. Kromě nízké spotřeby energie je 

technologie spojena i s nízkými servisními náklady.
*
 

                                                
* HOLOVČÁK, Václav: Úprava bioplynu na biomethan a jeho využití jako bio.CNG, produkt pro vtláčení 

do sítě nebo pro dislokovanou (off-site) spotřebu. 2010. Nepublikováno. 
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Obrázek 5: Srovnání velikosti tlakových nádrţí pro konvenční PSA a Rapid cycle kinetic PSA

  

3.2 Absorpce v kapalinách 

Technologie absorpce v kapalinách vyuţívá odlišné fyzikální rozpustnosti 

jednotlivých komponent bioplynu. Kyselé sloţky jako oxid uhličitý a sulfan, ale také 

basické komponenty jako amoniak, se v kapalině rozpouštějí rychleji neţ nepolární 

hydrofobní částice (methan). Jako absorpční činidlo je nejčastěji vyuţívána voda 

(technologie PWA). Méně se vyuţívají kapaliny na bázi alkoholů, glykolů a jejich směsí, 

které mají větší absorpční schopnosti (SEVEn, 2009; Čermáková and Tenkrát, 2010). 

Rozpustnost neţádoucích sloţek ve vodě je tím vyšší, čím vyšší má bioplyn tlak 

a niţší teplotu (obrázek 6). Zvyšující se rozpustnost sulfanu a oxidu uhličitého s rostoucím 

tlakem lze popsat Henryho zákonem: 

Pi = H · Cmax 

Cmax  molární zlomek rozpuštěného plynu v kapalině [mol· m
-3

] 

H konstanta úměrnosti, která se mění s teplotou [Pa·m
3
·mol

-1
] 

Pi parciální tlak rozpouštěného plynu [Pa] 

                                                
 HOLOVČÁK, Václav: Úprava bioplynu na biomethan a jeho využití jako bio.CNG, produkt pro vtláčení 
do sítě nebo pro dislokovanou (off-site) spotřebu. 2010. Nepublikováno. 
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Podle Daltonova zákona je celkový tlak součtem všech dílčích tlaků, takţe pokud se 

celkový tlak bioplynu zvyšuje, parciální tlak jednotlivých komponent se také zvyšuje. Aţ 

do tlaku 2 MPa lze rozpustnost oxidu uhličitého a sulfanu popsat podle Henryho zákona. 

Při vyšších tlacích se rozpustnost zvyšuje pomaleji (van Meel et al., 2008).  

 

Obrázek 6: Rozpustnost oxidu uhličitého a methanu ve vodě (upraveno dle Petersson and Wellinger, 

2009) 

 

Dalším důleţitým faktorem, který ovlivňuje rozpustnost látek ve vodě, je pH. pH 

absorpční vody závisí na mnoţství oxidu uhličitého a sulfanu, které jiţ bylo ve vodě 

rozpuštěno. Čím více oxidu uhličitého a sulfanu voda absorbuje, tím se stává kyselejší. Při 

pH 1 je rozpustnost sulfanu pouze poloviční oproti rozpustnosti při pH 7 (van Meel et al., 

2008). 

Před procesem PWA je surový bioplyn stlačen nejprve na tlak kolem 0,3 MPa. Při 

tomto tlaku dochází k ochlazení plynu a odloučení kondenzované vody. Ve druhém stupni 

je plyn zkomprimován jiţ na tlak 0,7–0,9 MPa a přiveden do spodní části absorpční 

kolony. V koloně je zkrápěn vodou, která je vstřikována proti proudu plynu ze sprchy 

umístěné v horní části kolony. Neţádoucí komponenty bioplynu se rozpustí do vody. 

Kolona je uvnitř vyplněna vysoce porézním materiálem, který zajistí velkou vnitřní plochu 

pro absorpci plynu kapalinou. Ze zařízení odchází biomethan, který obsahuje 96–98 % 

CH4. Technologií PWA nelze z bioplynu odstranit zbytkový obsah vzduchu, tedy O2 a N2. 

Tyto sloţky lze z biomethanu odstranit na aktivním uhlí nebo pomocí membránových 
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procesů. Biomethan obsahuje také vodní páru, proto musí být vysušen (Čermáková 

and Tenkrát, 2010; van Meel et al., 2008). 

Absorpční voda, která obsahuje rozpuštěné plyny, je ze spodní části kolony čerpána 

do expanzní nádoby, kde dochází ke sníţení tlaku a následnému uvolnění methanu 

a malého mnoţství oxidu uhličitého. Pro sníţení ztrát methanu je uvolněný plyn přidáván 

zpět na začátek procesu k surovému bioplynu před druhým kompresním stupněm. 

V dalším kroku je absorpční voda čerpána do horní části desorpční kolony, kde je 

v protiproudu přiváděn vzduch. Zbylé absorbované plyny se uvolní a odchází spolu 

s přiváděním vzduchem do atmosféry. Často je odváděný plyn ještě čištěn, aby 

nedocházelo k emisím amoniaku a sulfanu do ovzduší (Matějka et al., 2010; Čermáková 

and Tenkrát, 2010). 

Absorpční voda můţe být regenerována a znovu vyuţita v dalším cyklu 

(Regenerative absorption), nebo můţe být pouţita jen jednou (Single pass scrubbing). 

U regenerativní absorpce je celkové mnoţství potřebné vody v systému mnohem niţší, 

avšak vícekrát pouţitá voda jiţ můţe obsahovat stopové mnoţství oxidu uhličitého 

a sulfanu, coţ vede ke sníţení pH vody a horší rozpustnosti oxidu uhličitého a sulfanu 

v dalším absorpčním cyklu (van Meel et al., 2008). 

Schéma technické realizace tlakové vodní vypírky ukazuje obrázek 7.  

 

Obrázek 7: Příklad konkrétní realizace tlakové vodní vypírky s regenerací vody (Matějka et al., 2010) 
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3.3 Chemická absorpce 

Absorpce chemickou cestou je další moţností, jak oddělit neţádoucí příměsi, 

přítomné v bioplynu, od methanu.  

Proces chemické absorpce je zaloţen na odstranění neţádoucích plynů chemickou 

reakcí. Oxid uhličitý reaguje se sorbentem, kterým bývá pro svou dostupnost nejčastěji 

aminoethanol (MEA). Výhodou této technologie je vyšší selektivita a rozpustnost oxidu 

uhličitého, a to i při tlaku okolí (SEVEn, 2009; Petersson and Wellinger, 2009). 

Procesní schéma chemické absorpce je podobné procesu fyzikální absorpce (metoda 

PWA). Odlišný je způsob absorpce a pracovní podmínky. Bioplyn vstupující do procesu 

bývá ochlazen na teplotu 10 °C a stlačen na tlak přibliţně 50 kPa. Tento mírný přetlak 

slouţí k překonání odporu vodní sprchy. Sorbent, který váţe neţádoucí plyny, bývá 

rozředěn vodou na koncentraci 10–20 %. Surový bioplyn je tímto roztokem zkrápěn 

v protiproudém uspořádání. Z absorpční kolony vychází biomethan, který po vysušení 

dosahuje koncentrace 96–99 % methanu (SEVEn, 2009; Matějka et al., 2010). 

K regeneraci sorbentu dochází v desorpční koloně. Roztok je zde zahřát na teplotu 

vysoce přesahující 100 °C. Po celou dobu je však v podobě kapaliny, jelikoţ bod varu 

MEA je 172 °C. Vlivem zvýšené teploty dojde k desorpci oxidu uhličitého a odpaření části 

vody z roztoku. V kondenzačním separátoru je desorbovaný oxid uhličitý oddělen 

od uvolněné vodní páry.  Získaná voda je opět vyuţita v absorpčním roztoku (Čermáková 

and Tenkrát, 2010; Matějka et al., 2010). 

Chemickou absorpcí je z bioplynu odstraněn spolu s oxidem uhličitým i sulfan. 

Regenerace sorbentu, který obsahuje pouze oxid uhličitý, je energeticky méně náročná neţ 

regrace roztoku obsahujícího oba tyto plyny. Upravovaný bioplyn by proto měl být nejprve 

odsířen (Matějka et al., 2010). 
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Obrázek 8: Procesní schéma chemické absorpce (Matějka et al., 2010) 

 

3.4 Membránová separace 

Další metodou pro čištění bioplynu je membránová separace. 

Metoda vyuţívá skutečnosti, ţe bioplyn obsahuje sloţky s různou velikostí molekul. 

Membrány pro čištění bioplynu jsou propustné pro oxid uhličitý, vodu a amoniak. Sulfan 

a kyslík prostupují přes membránu jen do určité míry, zatímco methan a dusík jen 

minimálně. Separace se uskutečňuje v důsledku tlakového nebo koncentračního gradientu 

po obou stranách membrány. Sloţky bioplynu prostupující membránou označujeme jako 

permeát, proud látek, které jsou membránou zadrţovány, je retenát (Petersson 

and Wellinger, 2009; Čermáková and Tenkrát, 2010). 

 

Obrázek 9: Membránové dělení plynů (upraveno dle Pettersson, 2009) 
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Před tím, neţ je plyn upraven membránovou technologií, bývá obvykle odsířen 

a prochází filtrem, který zachytí vodu a kapky aerosolu. 

Materiálem pro konstrukci membrán jsou často polymerní látky. Jedná se například 

o polydimethylsiloxan, polysulfon nebo polykarbonát. Sloţky bioplynu jsou 

transportovány membránou různou rychlostí, která závisí právě na zvoleném materiálu 

membrány, stáří membrány, druhu bioplynu a rozdílu tlaků na plochách membrány. 

Důleţitým kritériem ovlivňujícím čistotu retenátu je plocha membrány. S narůstající 

plochou membrány se zvyšuje čistota produktu, avšak samotný výtěţek produktu klesá. 

Řešením je kompromis mezi výtěţkem produktu a jeho čistotou. Obojí lze zajistit 

propojením více membránových jednotek. Při dvoustupňovém uspořádání je výtěţek 

methanu zhruba 85 % a koncentrace methanu v produktu je 95 % (Matějka et al., 2010; 

Čermáková et al., 2008). 

Čištění bioplynu membránami je v současnosti realizováno dvěma způsoby. Prvním 

je vysokotlaká separace s plynnou fází po obou stranách membrány. Prostup látek přes 

membránu usnadňuje vysoký poměr tlaků. Tato metoda se uplatňuje u plynu, který 

obsahuje 20–50 % neţádoucích částic. Druhou moţností je nízkotlaká kapalná absorpční 

separace. Hydrofobní membrána odděluje oblast atmosférického tlaku a vakua. Oxid 

uhličitý a sulfan touto membránou prostupují a jsou absorbovány proudící kapalinou. Pro 

zachycení sulfanu se pouţívá hydroxid sodný, pro záchyt oxidu uhličitého roztok aminů. 

Metoda je vhodná pro nízké koncentrace oddělovaných částic v plynu (Petersson and 

Wellinger, 2009; Čermáková and Tenkrát, 2010). 

3.5 Kryogenní technologie 

Skupina kryogenních technologií zahrnuje kryogenní rektifikaci a metodu 

sekvenčního chlazení. Obě tyto metody vyuţívají skutečnosti, ţe methan a oxid uhličitý 

mají velmi rozdílné body varu. Pro CO2 je to teplota -78 °C a pro CH4 -161 °C. Za velmi 

nízkých teplot můţe být oxid uhličitý oddělen z plynné směsi v kapalné nebo tuhé fázi 

(obrázek 10) (Čermáková and Tenkrát, 2010; Matějka et al., 2010). 
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Obrázek 10: Fázový diagram oxidu uhličitého (upraveno dle Petersson and Wellinger, 2009) 

 

Při kryogenní rektifikaci prochází bioplyn kompresory, pomocí nichţ je stlačen 

na 8 MPa a ochlazen. Vznikající kondenzát je oddělen. Plyn dále prochází rekuperátorem, 

chladičem a je ochlazen aţ na -45 °C. V následující rektifikační koloně dochází k oddělení 

kapalného oxidu uhličitého spolu s menším mnoţstvím methanu. V další koloně je dále 

oddělován oxid uhličitý. Plyn bohatý na methan, vycházející z hlavy této kolony, putuje 

zpět k surovému bioplynu. Z horní části první rektifikační kolony vystupuje biomethan 

obsahující menší mnoţství oxidu uhličitého. Teplota tohoto plynu je dále sníţena na -80 aţ 

-110 °C. Za této teploty přechází plynný oxid uhličitý přímo do pevné fáze. Biomethan 

zbavený vymraţeného oxidu uhličitého odchází hlavou kolony a přes rekuperátory je 

opětovně zahříván (BASE TECHNOLOGIES GmbH and Institut Umwelt-, Sicherheits-, 

Energietechnik UMSICHT, 2008; Matějka et al., 2010). 

Schéma technické realizace kryogenní rektifikace ukazuje obrázek 11. 
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Obrázek 11: Schéma moţné realizace procesu kryogenní rektifikace (Matějka et al., 2010) 

 

V technologii sekvenčního chlazení dochází ke stlačení bioplynu na tlak 1,7-2,6 MPa 

a zchlazení na -25 °C. V tomto stavu je z bioplynu oddělen sulfan, oxid siřičitý, halogeny, 

voda a siloxany. Plyn je poté veden skrze speciální filtr a katalyzátor, který zajistí 

odstranění zbylých znečišťujících látek. Oxid uhličitý je odstraněn ve dvou následujících 

fázích. V první fázi je  bioplyn zchlazen na teplotu -50 aţ -59 °C, za níţ dochází k oddělení 

30-ti aţ 40-ti % oxidu uhličitého ve formě kapaliny. Zbývající oxid uhličitý je ve druhé 

fázi odstraněn jako suchý led, tedy v pevné formě (Petersson and Wellinger, 2009; Matějka 

et al., 2010). 

Technologie kryogenní separace je prozatím ve fázi výzkumu a pilotních projektů. 

3.6 Srovnání technologií pro výrobu biomethanu 

Nejpouţívanějšími technologiemi úpravy bioplynu na biomethan jsou, jak jiţ bylo 

řečeno, metody vyuţívající adsorpci a absorpci. Tyto metody také nalezly největší 

uplatnění v reálném provozu bioplynových stanic. 
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Všech pět výše popsaných metod výroby biomethanu bude srovnáno z několika 

hledisek, z hlediska ekonomické náročnosti, vlivu na ţivotní prostředí a obsahu methanu 

v konečném produktu. 

3.6.1 Ekonomická náročnost 

Abychom mohli metody porovnat, musíme znát náklady na úpravu 1 m
3
 bioplynu. 

Ty závisí na provozních a investičních nákladech, avšak jsou ovlivněny i s omezenou 

ţivotností zařízení, úrokovými sazbami za poskytnutí úvěru, servisními náklady a dalšími 

parametry. Celkový přehled ekonomické náročnosti úpravy bioplynu přináší tabulka 1 

a obrázek 12. 

 Níţe uvedená data jsem převzala z cizojazyčného zdroje. Pokud by měla být 

vztaţena k českému prostředí, pravděpodobně by nebyla dostatečně přesná (odlišnosti 

v cenách energií, lidské práce apod.). Uvedené číselné údaje proto slouţí pouze pro získání 

přehledu a porovnání dostupných technologií. Tyto hodnoty nezahrnují výdaje spojené 

s úpravou a likvidací odpadů, které mohou mít také jistý vliv na konečnou cenu 

biomethanu.  

Pressure Swing Adsorption  

Náklady na technologii PSA se liší v závislosti na pouţitém adsorpčním materiálu 

a počtu adsorpčních nádrţí. Provozní náklady ovlivňuje provozní tlak, který zase závisí 

na adsorpčním materiálu. Ţivotnost materiálu je přitom tři aţ čtyři roky. Do investičních 

nákladů je nutné započítat cenu všech adsorpčních kolon, čerpadel a kompresorů. Celkově 

se jedná o částku 680 000 Euro. Celkové roční provozní náklady se odhadují 

na 187 250 Euro. Cena za 1 m
3
 upraveného bioplynu je 0,25 Euro (van Meel et al., 2008). 

Pressure Water Absorption  

Technologie PWA spotřebuje značné mnoţství energie na uvedení vody do oběhu. 

Přednostmi technologie PWA, které mohou vyváţit tento nedostatek, jsou kontinuální 

a automatický provoz, flexibilita a lehká údrţba (Čermáková and Tenkrát, 2010). 

Do investičních nákladů na metodu PWA je potřeba zahrnout cenu kompresoru, 

absorpčních kolon, čerpadel, výměníků tepla a ventilátorů. Celková cena investicí je 

265 000 Euro, provozní náklady činí 110 000 Euro. Tyto náklady určují cenu za m
3
 

upraveného bioplynu, která je 0,13 Euro (van Meel et al., 2008). 
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Chemická absorpce 

Energetická náročnost chemické absorpce plyne z nutnosti sušení plynu, ohřevu 

kolony na vysokou pracovní teplotu a regenerace sorbetu. Na provoz absorbérů je potřeba 

pouze malé mnoţství energie (Čermáková and Tenkrát, 2010). 

U chemické absorpce je zapotřebí počítat jak s náklady na odstraňování oxidu 

uhličitého, tak i s náklady spojenými s odsířením bioplynu. Investice dosahují výše 

869 000 Euro, provozní náklady 179 500 Euro. Cena za 1 m
3
 upraveného bioplynu je 

0,28 Euro (van Meel et al., 2008). 

Membránová separace 

Výhodou membránových procesů je jednoduchá výstavba i zacházení a bezobsluţný 

provoz spojený s vysokou bezpečností této technologie. Nevýhoda spočívá v relativně 

omezených provozních zkušenostech zejména v Evropě. Některé typy membrán jsou drahé 

a velmi náchylné. Rozpouštědla nebo jemné koloidní látky mohou membránu trvale 

poškodit či zničit (Čermáková and Tenkrát, 2010; van Meel et al., 2008). 

Investiční náklady na metodu jsou 233 000 Euro. Tato částka zahrnuje cenu dvou 

čerpadel, membrány, kompresoru a dalších zařízení. Roční provozní náklady se pohybují 

kolem 81 750 Euro. Cena úpravy m
3
 bioplynu je 0,12 Euro. Tyto údaje se vztahují 

k neodsířenému bioplynu. V případě odstranění sulfanu se náklady zvyšují na 0,22 Euro 

za m
3
 upraveného bioplynu (van Meel et al., 2008). 

Kryogenní separace 

Vysoké kapitálové náklady na provoz kryogenních technologií plynou zejména 

z velmi nízkých teplot, za kterých tyto procesy probíhají. Technická a ekonomická 

efektivita této technologie proto spočívá v důsledném vyuţití všech existujících tepelných 

toků (Matějka et al., 2010). 

Investiční náklady se pohybují ve výši 908 500 Euro, roční provozní náklady jsou 

397 500 Euro. Úprava 1 m
3
 bioplynu přijde na 0,44 Euro (van Meel et al., 2008). 
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Tabulka 1: Náklady na úpravu bioplynu 

Metoda Investiční náklady (€) Provozní náklady (€) Cena za m
3 
upraveného 

       bioplynu (€) 

PSA 680 000 187 250 0,25 

PWA 265 000 110 000 0,13 

Chemická absorpce* 869 000 179 500 0,28 

Membránová separace* 749 000 126 750 0,22 

Kryogenní separace 908 500 397 500 0,44 

*součástí procesu je odstranění sulfanu 
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Obrázek 12: Náklady na m
3
 upraveného bioplynu 

 

Z pohledu na náklady za úpravu bioplynu je patrné, ţe nejlevnější metodou je PWA. 

Tato skutečnost souvisí s investičními výdaji, které jsou pro metodu PWA nejniţší.  

Kryogenní separace v seznamu dominuje s nejvyššími investičními i provozními náklady 

a také nejvyšší cenou za m
3
 upraveného bioplynu. Zatímco investiční náklady na metodu 

PSA jsou poměrně vysoké, cena za úpravu bioplynu je v porovnání s ostatními metodami 

průměrná. 

3.6.2 Vliv na ţivotní prostředí 

Důleţitým faktorem pro porovnání metod je jejich dopad na ţivotní prostředí. 

Úpravou bioplynu vzniká ekologicky šetrné palivo biomethan. Pokud by však během 

procesu úpravy docházelo ke kontaminaci ţivotního prostředí, úprava bioplynu 

na biomethan by ztratila svůj význam.  
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Pressure Swing Adsorption  

Při regeneraci absorpčního materiálu se z něj uvolňuje odpadní plyn, který obsahuje 

mimo jiné také stopové mnoţství methanu. Methan je pro ţivotní prostředí nebezpečný. Je 

výbušný a má i mimořádnou schopnost pohlcovat infračervené záření. Proto by neměl být 

vypouštěn do ovzduší. Uvolněný odplyn je moţno spálit a získanou energii vyuţít 

k pohonu generátoru. Další moţností je recyklace tohoto plynu, tedy jeho vedení zpět 

k surovému bioplynu na začátek procesu. Mnoţství methanu v konečném odpadu se tak 

sníţí (Matějka et al., 2010; van Meel et al., 2008). 

Pressure Water Absorption  

Proces výroby biomethanu metodou tlakové vodní vypírky s sebou nese dva zdroje 

znečištění. Prvním je odpadní plyn, který vzniká ze vzduchu pouţitého k regeneraci 

provozní vody. Tento odplyn obsahuje velké procento oxidu uhličitého a malé mnoţství 

sulfanu a methanu, proto musí být dále upravován, případně spálen. 

Pro zachování co moţná největší rozpustnosti sulfanu a oxidu uhličitého ve vodě, je 

důleţité, aby byla provozní voda v systému PWA pravidelně čištěna a nahrazována. To 

vede ke vzniku dalšího zdroje znečištění (van Meel et al., 2008). 

Chemická absorpce 

V procesu chemické absorpce dochází k regeneraci sorbentu vlivem zvýšené teploty. 

Z roztoku se uvolňuje oxid uhličitý a vodní pára. V kondenzačním separátoru je 

desorbovaný oxid uhličitý od páry oddělen a získaná voda se opětovně vyuţívá. Termická 

likvidace odpadních plynů můţe být v případě chemické absorpce malých průtoků plynu 

vynechána. Ztráta methanu touto metodou je totiţ niţší neţ 0,5 % obsahu methanu 

v surovém plynu (Matějka et al., 2010). 

Roztok pro chemickou absorpci musí být měněn několikrát do roka. Sorbent lze 

rozdělit na vodu a aminy pomocí membrány. Očištěná voda můţe být vypouštěna 

do vodních toků a jedinými skutečnými odpady z tohoto procesu se pak stávají aminy 

a oxid uhličitý (van Meel et al., 2008). 

Membránová separace 

Hlavní nevýhodou membránových technologií je niţší výtěţnost methanu. Odpadní 

plyn proto obsahuje poměrně velké mnoţství CH4, a to je pro ţivotní prostředí nebezpečné. 

Je vhodné vrátit permeát zpět do procesu nebo jej spálit v motoru spojeném s generátorem. 
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V takovémto případě není potřeba z permeátu odstraňovat sulfan. H2S sice pravděpodobně 

způsobí větší opotřebení motoru, avšak údrţba motoru je levnější záleţitostí neţ samotné 

odsiřování (van Meel et al., 2008). 

Kryogenní separace 

Skutečnost, ţe kryogenní separace nepouţívá k výrobě biomethanu ţádné 

chemikálie, dělá z této metody proces šetrný k ţivotnímu prostředí. Odpadní plyn unikající 

ze spodních částí rektifikačních kolon obsahuje velké procento oxidu uhličitého, ale 

i stopová mnoţství sulfanu a methanu. Před vypuštěním do atmosféry musí být tento 

odplyn upraven (van Meel et al., 2008). 

 

Z výše uvedeného srovnání je patrné, ţe PSA, membránové separace a kryogenní 

technologie jsou metody, které produkují pouze jeden tok znečištění, a to odpadní plyn 

bohatý na oxid uhličitý. Chemická absorpce a metoda tlakové vodní vypírky mají dva toky 

odpadů. To však neznamená, ţe tyto metody jsou pro ţivotní prostředí automaticky 

nevhodné. Je nutné všímat si nejenom mnoţství zdrojů odpadních látek, ale také jejich 

sloţení.  

Chemická absorpce má dva toky odpadů, avšak jeden z nich, odplyn, často obsahuje 

pouze nepatrné mnoţství methanu, proto není nutné jej spalovat a lze jej volně vypouštět 

do atmosféry. Metoda PWA se taktéţ vyznačuje dvěma toky odpadů. Jedním z nich je 

provozní voda. Jelikoţ však obsahuje pouze velmi malé mnoţství neţádoucích látek, není 

potřeba ji před vypouštěním do toků upravovat (van Meel et al., 2008; Čermáková 

and Tenkrát, 2010). 

Tabulka 2: Poţadavky na předčištění bioplynu, moţnosti odstranění minoritních sloţek (Čermáková 

and Tenkrát, 2010; Petersson and Wellinger, 2009) 

  
Metoda 

  

Nutnost  

předčištění 
bioplynu* 

Částečné  
odstranění H2S 

  

Odstranění 
vodní páry 

  

Odstranění 
N2 a O2 

  

Kinetic PSA ano ne ano částečně 

PWA ne možné ne ne 

Chemická absorpce ano ano ano ne 

Membránová separace ano možné ne částečně 

Kryogenní separace ano možné ano N2 – možné 

*Jedná se o bioplyn s obsahem H2S nižším než 500 mg·m
-3

. Pro vyšší koncentrace se doporučuje předčištění u všech 

technologií. 
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3.6.3 Obsah methanu v konečném produktu, výtěţnost metod 

Nositelem energie v bioplynu je methan. Kvalita biomethanu závisí na operačních 

parametrech zvolené technologie. Například zvýšení počtu membránových modulů 

v technologii membránové separace zvyšuje čistotu produktu. Tato skutečnost však 

na druhé straně vede k růstu investičních nákladů na zařízení. Také výtěţnost jednotlivých 

metod se odvíjí od daných procesních podmínek. Přehled přináší tabulka 3. Čísla, která 

jsou v ní uvedena, byla poskytnuta výrobci nebo provozovateli příslušné technologie 

(Matějka et al., 2010; Petersson and Wellinger, 2009). 

Tabulka 3: Kvalita biomethanu 

Metoda Obsah CH4 v produktu 

Kinetic PSA > 99 % 

Pressure Water Absorption 96 - 98 % 

Chemická absorpce 96 - 99 % 

Membránová separace* 95% 

Kryogenní separace > 98 % 

 * dvoustupňové uspořádání procesu 

Z předchozího srovnávání lze dojít k závěru, ţe pokud je brána v úvahu pouze 

výrobní cena biomethanu, je nejoptimálnější metodou PWA. Avšak není správné 

zohledňovat pouze ekonomické náklady, důleţité jsou i jiné parametry. 

PSA a membránové separace jsou metody, které mají pouze jediný tok odpadních 

látek, který lze navíc efektivně vyuţít k pohonu generátoru. Jiné technologie produkují 

odpad, který je třeba dále upravovat. 

Membránové separace a metoda PWA představují z hlediska provozu nejjednodušší 

procesy. Nejsou při nich zapotřebí ţádné chemikálie. Nevýhodou kryogenní separace je 

nutnost pracovat při velmi nízkých teplotách a vysokých tlacích. Vzhledem k moţnosti 

exploze vyţaduje proces řadu bezpečnostních opatření. Chemická absorpce a metoda PSA 

potřebují pro úpravu bioplynu speciální absorpční či adsorpční materiál. Ten je potřeba 

dvakrát ročně měnit (van Meel et al., 2008). 

Tabulka 4 přináší závěrečné shrnutí nejdůleţitějších výhod a nevýhod všech 

představených technologií. Existuje předpoklad, ţe všechny technologie výroby 
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biomethanu se budou v budoucnu ubírat směrem k maximálnímu sníţení emisí methanu 

a dalších neţádoucích látek v odpadních plynech. Velmi důleţité bude také sniţování 

vlastní spotřeby tepelné a elektrické energie (Matějka et al., 2010). 

Tabulka 4: Pozitiva a negativa dostupných technologií 

Metoda Výhody Nevýhody 

Kinetic PSA − vyspělá technologie − nutnost odsíření 

  − adsorpce N2 a O2 − mnoho mechanických částí  

  − vysoká čistota produktu    (např. ventilů) 

PWA − bez požadavků na předčištění – nízká vazebná kapacita vody 

  − kontinuální a automatický provoz − vysoká spotřeba vody 

  − lehká údržba − omezení absorpce H2S vzhledem  

       k měnícímu se pH 

    − vysoká spotřeba elektrické energie 

Chemická absorpce − vysoká čistota produktu − nutnost odsíření 

  − nízké ztráty methanu – vysoké náklady na absorpční roztok 

  − proces probíhající − vysoké požadavky na bezpečnost 

     za atmosférického tlaku   (toxický absorpční roztok) 

Membránová separace − nízké nároky na údržbu − poměrně nízká výtěžnost CH4 

  – nízké energetické nároky – nutnost odsíření 

  – jednoduchý a vysoce  – membrány mohou být drahé a  

     bezpečný proces    náchylné 

Kryogenní separace − absence chemikálií − složitý proces vyžadující  

  − vysoká čistota produktu    spoustu vybavení 

  – minimální ztráty methanu – vysoké investiční náklady 

    – vysoké energetické nároky 

 



 

Soňa Viceníková: Metody odstraňování CO2 z bioplynu a jeho následné vyuţití 

2011 28 

4 VYUŢITÍ BIOMETHANU 

Biomethan je svým chemickým sloţením velmi podobný zemnímu plynu, má však 

navíc jednu velkou výhodu. Zatímco zemní plyn vznikal milióny let, výroba bioplynu 

z biomasy trvá okolo 18-ti dnů.  

Existuje i další důvod, proč dát biomethanu zelenou. Pokud není energie fixovaná 

v biomase vyuţívána, uvolňuje se do ovzduší methan, který je pro ţivotní prostředí velmi 

škodlivý. Je mnohonásobně účinnějším skleníkovým plynem neţ oxid uhličitý. Zachycení 

a vyuţití uvolňovaného methanu proto přispívá k ochraně klimatu. (Maltin, 2010) 

Biomethan lze vyuţít jako plnohodnotnou náhradu zemního plynu se všemi 

moţnostmi aplikace, které pro zemní plyn existují. 

4.1 Biomethan jako ekvivalent zemního plynu v  distribuční síti 

Úpravou bioplynu lze získat biomethan v takové čistotě, která většinou umoţňuje 

jeho vyuţití jako ekvivalentu zemního plynu v distribuční síti. Biomethan opouštějící 

bioplynovou stanici lze přivádět do středotlakých a vysokotlakých sítí. Úpravna bioplynu 

na biomethan přitom nemusí být situována v bezprostředním okolí pozdějšího spotřebitele. 

Pro tento model vyuţití biomethanu hovoří zejména rozsáhlá a kvalitní síť zemního plynu  

v České republice (Matějka et al., 2010). 

4.2 Biomethan jako rovnocenná náhrada CNG 

V úvodu kapitoly je potřeba říci, ţe trend emisí skleníkových plynů v Evropě je 

příznivý. Díky přechodu z uhlí na zemní plyn a díky úsilí o sníţení emisí oxidu uhličitého 

do atmosféry dochází v Evropě k redukci skleníkových plynů. Emise produkované 

dopravou se však nesniţují, ty stále rostou a představují čtvrtinu z celkového mnoţství 

produkovaných emisí skleníkových plynů. (Maltin, 2010; Hambálek, 2010) 

Výhody zemního plynu a biomethanu v dopravě vyplývají z příznivého chemického 

sloţení. S ohledem na molekulární strukturu pohonných hmot, je zřejmé, ţe vyuţitím 

methanu se do ovzduší uvolní méně oxidu uhličitého neţ u jiných paliv. V molekule 

methanu (CH4) připadají na jeden atom uhlíku čtyři atomy vodíku. Benzín má přibliţný 

chemický vzorec C8H18, na osm molekul uhlíku připadá osmnáct molekul vodíku, tedy 
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o mnohem méně neţ u methanu. Obdobně je to i s naftou, pro niţ se uvádí přibliţný 

chemický vzorec C12H23. Jelikoţ skleníkový plyn oxid uhličitý vzniká z uhlíku, methan 

jako pohonná hmota produkuje mnohem méně CO2 neţ jiná paliva na bázi ropy. Dalším 

důvodem hovořícím pro methan je méně tuhých částic ve spalinách, niţší emise oxidu 

uhelnatého, oxidů dusíku, ale také karcinogenních látek jako jsou polyaromatické 

uhlovodíky či aldehydy (Čermáková and Tenkrát, 2010; Maltin, 2010). 

Je také potřeba uvézt, ţe vozidla poháněná benzínem či naftou nejsou natolik 

bezpečná jako vozidla jedoucí na stlačený methan. Jedním z důvodů je zápalná teplota 

zemního plynu, která je oproti benzínu dvojnásobná. Navíc silnostěnné tlakové nádoby pro 

skladování CNG jsou mnohem odolnější vůči poškození neţ tenkostěnné nádrţe 

na kapalná paliva (Čermáková and Tenkrát, 2010). 

Zajímavé je srovnání biomethanu s jinými dostupnými biopalivy, které přináší 

tabulka 5. Z ní je patrné, ţe biomethan svým energetickým obsahem předčí jak bioethanol, 

tak i bionaftu. Tato paliva poskytují méně energie, neţ se spotřebuje na jejich výrobu, 

jejich energetická bilance je tedy negativní či nulová. Vyuţití biomethanu přináší aţ 

trojnásobek energie vloţené do jeho výroby (včetně pěstovaní biomasy). Při výrobě 

a distribuci biomethanu vzniká nejmenší mnoţství oxidu uhličitého. Nespornou výhodou je 

i fakt, ţe pro výrobu biomethanu lze vyuţít nejrůznější suroviny a odpady, zatímco 

bionafta se vyrábí z pouze rostlinných olejů a bioethanol vzniká alkoholovým kvašením 

obilovin a cukrové řepy. Ethanol vyráběný z lignocelulózy a dřevinných surovin a různé 

technologie BTL (Biomass to liquid) dosahují podobných energetických bilancí jako 

biomethan. Technologie k jejich produkci jsou však zatím ve fázi vývoje. (Čermáková 

and Tenkrát, 2010; Česká bioplynová asociace, 2010). 

Tabulka 5: Porovnání vlastností různých biopaliv (Čermáková and Tenkrát, 2010) 

Biopalivo 
Energetický 

obsah (MJ.kg
-1

) 
Typické úspory emisí 

skleníkových plynů (%) 

Typické emise 
skleníkových 

plynů* (g CO2eq.MJ
-1

) 

Bioethanol 27 23-71 24-57 

Bionafta 37 45-62 (88)** 32-54 (10)** 

Bioplyn 50 80-86 12-17 

    

* souhrnné hodnoty pro pěstování, zpracování, přepravu a distribuci 

** bionafta vyrobená z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje 
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4.3 Situace v České republice 

Vyuţití bioplynu v České republice se prozatím omezuje pouze na výrobu elektrické 

energie a tepla v kogeneračních jednotkách. Ke konci března roku 2011 bylo v České 

republice v provozu 249 bioplynových elektráren s instalovaným výkonem 134,93 MW. 

Tento model vyuţití bioplynu nevyţaduje odstraňování CO2 a je podporován zákonem 

180/2005 Sb. O podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nízká účinnost 

spalovacích motorů kogeneračních jednotek však limituje vyuţití primární energie 

bioplynu a problém bývá i ve vyuţití vyrobeného tepla. Účinnost vyuţití produkované 

energie je pak v takovém případě často niţší neţ 50 %. (Matějka et al., 2010; 

www.czba.cz). 

Pro ekonomiku bioplynových stanic je v současné době zcela postačující vyrábět 

a prodávat pouze elektřinu. Moţná právě proto nebyl v rámci České republiky dosud 

realizován ţádný projekt na výrobu a vyuţití biomethanu. Zásadními bariérami jsou zde 

legislativní a ekonomické podmínky. V případě vyuţití biomethanu pro provoz 

motorových vozidel je další překáţkou prozatím omezená síť plnících stanic CNG. Těch je 

nyní na území České republiky pouze 33 (Matějka et al., 2010; Voříšek and Málek, 2010; 

Soukup, 2011). 

4.3.1 Ekonomika výroby biomethanu 

Cena výroby biomethanu zahrnuje celou řadu jednotlivých výdajů. Je to cena 

vstupních substrátů, investiční náklady a provozní náklady. Úprava bioplynu na kvalitu 

zemního plynu zvyšuje cenu energie ve výsledném biomethanu, a to průměrně 

o 0,5 Kč/kWh (cena závisí na technologii úpravy, přesnější informace přinesla kapitola 

3.6.1). Cena biomethanu vstupujícího do plnící stanice CNG či do plynárenské sítě pak činí 

1,5 aţ 2 Kč/kWh. To je sice minimálně dvakrát více, neţ je cena zemního plynu (bez 

nákladů na distribuci), ale méně neţ cena benzínu. Ta je v současné době vysoká, 

v přepočtu činí zhruba 3,6 Kč/kWh  (SEVEn, 2009). 

4.3.2 Legislativní a normativní podmínky 

Je potřeba upozornit na fakt, ţe rozvoj alternativních paliv je vţdy podmíněn 

legislativní podporou. Ta se v současné době v České republice teprve tvoří. Velkou 
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pozornost zasluhuje vývoj standardizace. 1. 3. 2009 vstoupila v platnost změna standardu 

TPG 902 02 definujícího kvalitativní poţadavky na biomethan. 

Tabulka 6: Poţadavky na kvalitu biomethanu vtáčeného do plynárenské sítě podle TPG 902 02 

(Čermáková and Tenkrát, 2010) 

Parametr Hodnota 

Wobbeho číslo 45,7 - 52,2 MJ.m-3 

Spalné teplo 33,8 - 42,5 MJ.m-3 

Obsah methanu min. 95,0 % mol. 

Obsah vody vyjádřený jako max. -10 °C při 

teplota rosného bodu vody předávacím tlaku 

Obsah kyslíku  max. 0,5% mol. 

Obsah oxidu uhličitého max. 5,0% mol. 

Obsah dusíku max. 2,0% mol. 

Obsah vodíku max. 0,2% mol. 

Celkový obsah síry (bez     

odorantů) max. 30 mg.m-3 

Obsah merkaptanové síry   

(bez odorantů) max. 5 mg.m-3 

Obsah sulfanu (bez odorantů) max. 7 mg.m-3 

Obsah amoniaku nepřítomen 

Halogenované sloučeniny max. 1,5 mg(Cl+F).m-3 

Organické sloučeniny křemíku max. 6mg(Si).m-3 

Mlha, prach, kondenzáty nepřítomny 

 

Hodnoty těchto parametrů jsou však pouze doporučené. Provozovatel distribuční sítě 

zemního plynu má moţnost po výrobnách biomethanu poţadovat i přísnější hodnoty. 

V současné době jsou jiţ dořešeny dlouho diskutované podrobnosti měření 

minoritních sloţek v biomethanu. Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí a poţadavky 

na kvalitu a měření řeší technické doporučení TDG 983 01 platné od 1. 3. 2011. 

 



 

Soňa Viceníková: Metody odstraňování CO2 z bioplynu a jeho následné vyuţití 

2011 32 

 

Obrázek 13: Schéma uspořádání technologií pro vtláčení biomethanu do plynárenských sítí 

(TDG 983 01, 2010) 

 

Standard TDG 983 01 se nevztahuje na vtláčení upraveného skládkového plynu, a to 

z důvodu neověřené nezávadnosti tohoto plynu. 

Na obrázku 13 je zobrazeno základní procesní schéma pro vtláčení bioplynu. 

Bioplyn po své úpravě putuje k připojovacímu místu. Jedná se o strojní a technické 

vybavení určené k monitoringu a úpravě biomethanu pro dodání do sítě nebo plnicí stanice 

vozidel. Součástí připojovacího místa je obchodní měření, které zpravidla současně 

zajišťuje i měření kvality, dále odorizační jednotka a kompresor pro úpravu tlakové úrovně 

biomethanu. Bioplyn je moţné vtláčet do STL a VTL sítí.  Doporučuje se situovat vtláčecí 

stanici v místě regulační stanice, jelikoţ STL síť nemusí mít vţdy dostatečný odběr. Cílem 

je umoţnit variabilní dodávku plynu do VTL či STL úrovně podle aktuálních poměrů 

v soustavě, coţ umoţní optimalizaci provozních nákladů na vtláčení (kompresi).  

Disproporci mezi výrobou biomethanu a jeho moţným odběrem plynárenskou sítí řeší 

tlakový plynojem, v němţ lze vyrobený biomethan shromaţďovat do doby neţ bude opět 

moţné jeho vtláčení do plynárenské sítě. Součástí připojovacího místa je také 
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telekomunikační zařízení pro dálkový přenos dat a moţné dálkové řízení stanice (SEVEn, 

2009; TDG 983 01, 2010; Voříšek and Málek, 2010). 

Biomethan, jehoţ kvalita po úpravě sloţení nevyhovuje standardu TPG 902 02 je 

spalován hořákem (flérou). Jako alternativu k tomuto řešení lze pouţít kogenerační 

jednotku, případně obtok („by-pass“) zpět na úpravu sloţení. Měření kvality biomethanu 

zajišťuje jeho výrobce, a to s četností a způsoby uvedenými v dokumentu TDG 983 01. 

Provozovatel plynárenské soustavy v závislosti na charakteru výrobny biomethanu určuje 

rozsah měření minoritních sloučenin, však pokud nelze obsah těchto sloučenin v daném 

instalaci předpokládat, nemusí být obsah těchto sloţek sledován (TDG 983 01, 2010; 

Voříšek and Málek, 2010). 

Distributoři zemního plynu jiţ mají či připravují předpisy pro připojení výroben 

biomethanu do distribuční sítě. Skupina RWE vydala dokument DSO_TX_B03_07_01, 

který se týká technických podmínek vtláčení a připojování bioplynových stanic. Jeho 

obsahem je mimo jiné i řešení otázky vlastnictví zařízení, jimţ je výrobna napojena 

na plynovod. Odpovědnost za provozování technologií se totiţ odvozuje od jejich 

vlastnictví. Podle tohoto dokumentu odpovídá za kvalitu biomethanu jeho výrobce, z čehoţ 

plyne povinnost zajišťovat měření poţadovaných parametrů plynu na vlastní náklady 

(RWE GasNet, 2010). 

Zatímco předpis TDG 983 01 týkající se vtláčení biomethanu do plynárenských sítí 

byl jiţ schválen a vydán, legislativa upravující sdílení nákladů na připojovací místo je před 

oficiálním schválením. Předpokládá se, ţe veškeré náklady budou k tíţi ţadatele 

o připojení, tedy výrobny biomethanu. Legislativa přiznávající podporu projektům bude 

projednávána v průběhu letošního roku v návaznosti na novelu zákona 180/2005 Sb. 

(Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie). 
*
 

V případě vyuţití biomethanu jako pohonné hmoty je moţné řídit se platnou 

legislativou pro CNG. Jde o normu ČSN EN ISO 15403–1 týkající se kvality zemního 

plynu pouţívaného jako stlačené palivo pro motorová vozidla. Norma ČSN 65 6514 

stanovuje poţadavky a zkušební metody pro bioplyn určený k uţití ve vozidlech se 

záţehovými motory. V zásadě je tato norma českým překladem švédského standardu 

SS 15 54 38.  

                                                
* VOŘÍŠEK, Tomáš. 2011. Osobní sdělení (emailová komunikace). 
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V minulých letech Česká republika podnikla několik kroků pro podporu CNG (a tím 

i biomethanu) v dopravě. V roce 2006 došlo k dohodě mezi státem a všemi plynárenskými 

společnostmi o podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě, z níţ vyplynuly jisté 

závazky na obou stranách.  Ještě v témţe roce poslanci schválili nulovou spotřební daň pro 

CNG, a to aţ do konce roku 2011. V následujících letech se předpokládá postupný nárůst 

daně aţ na částku 2,36 Kč/m
3
, ta je však v porovnání s aktuální daní z kapalných paliv 

(10 Kč/l) i tak velmi nízká (Prokopec, 2010). 

V případě přijetí potřebných legislativních změn je moţné předpokládat rozvoj 

výroby a vyuţití biomethanu. Stávající stanice však nebudou pro úpravu bioplynu vhodné. 

Jako pravděpodobnější se jeví výstavba nových zařízení, které budou jiţ od začátku 

projektovány k tomuto účelu. Důvodem je zejména kapacita zařízení, jelikoţ úprava 

bioplynu na biomethan je ekonomicky zajímavá na velkých instalacích, které v ČR 

prozatím nejsou. Neméně významným důvodem pro výstavbu nových objektů je i provozní 

náročnost technologií. Jedná se například o nutnost směnného provozu, řízení výroby 

z kontrolního dispečinku apod.
*
 

Pokud by úprava bioplynu na biomethan probíhala ve stávajících bioplynových 

stanicích, byla by překáţkou tohoto záměru lokalizace stanic, které jsou většinou vzdáleny 

od distribuční sítě zemního plynu. Stavba přípojky by vyţadovala vysoké investiční 

náklady. Vyuţití biomethanu pro pohon motorových vozidel umoţňuje nezávislost 

výrobců biomethanu na blízkosti distribuční sítě zemního plynu a na vůli jejích 

provozovatelů. Vzhledem k tomu, ţe konečným produktem tohoto záměru je biomethan 

skladovaný pod velmi vysokým tlakem, zřejmě se zde prosadí technologie pracující účinně 

za vyšších tlaků (zejména PSA).


 

4.4 Situace v Evropě 

Problematice výroby a vyuţití biomethanu se věnuje v Evropě i ve světě velká 

pozornost. Výroba biomethanu se rozvíjí na základě ekonomicko-politické motivace. 

Současná společnost usiluje o sníţení závislosti na fosilních zdrojích energie. Nahrazování 

fosilních zdrojů ukládá evropským zemím Směrnice evropského parlamentu a rady 

                                                
* ŠTAMBASKÝ, Jan. 2010. Osobní sdělení (emailová komunikace). 
 ASOCIACE NGV: Strategická výzkumná agenda. Dokument Technologické platformy Využití zemního 
plynu a biometanu v dopravě. 2011. Nepublikováno. 
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2003/55/ES týkající se společných pravidel pro vnitřní trh se zemním plynem. Směrnice 

vyţaduje zabezpečení nediskriminačního přístupu bioplynu i jiných druhů plynu z biomasy 

do plynárenské soustavy. V mnoha zemích totiţ bývá poţadován vyšší standard kvality pro 

biomethan neţ pro zemní plyn, a to je opravdu diskriminující. Problematika řešená 

směrnicí 2003/55/ES se však netýká pouze technických poţadavků na kvalitu vtláčeného 

bioplynu, ale i majetkoprávních vztahů jednotlivých zúčastněných stran a moţných forem 

veřejné podpory vznikajících projektů (Matějka et al., 2010; Štambaský, 2010). 

V oblasti standardizace biomethanu chybí jednotná evropská norma. Jednotlivé země 

řeší tuto problematiku v rámci svého právního řádu různě. Technické a legislativní 

předpisy pro dodávání biomethanu do sítě zemního plynu má vypracováno Německo, 

Švédsko, Rakousko, Španělsko či Švýcarsko. Srovnání přináší tabulka 7. Je z ní patrné, jak 

velmi jsou jednotlivé standardy rozdílné. Do distribuční sítě zemního plynu přivádí 

biomethan v současné době sedm evropských zemí (Matějka et al., 2010; NGVA Europe, 

2010). 

Tabulka 7: Vybrané standardy poţadované pro vtláčení do distribuční sítě zemního plynu, nebo pro 

automobilová paliva (Matějka et al., 2010) 

veličina jednotka* Francie Německo Švédsko Švýcarsko Rakousko Nizozemí 

  L gas H gas L gas H gas  lim. unlim.   

       vtl. vtl.   

Wobbe MJ/m
3 

42,48- 48,24- 37,8- 46,8- - - - 47,7- 43,46- 

index  46,8 56,52 46,1 56,5    56,5 44,41 

Methan vol-% -  -  95-99 >50 <96 - >80 

CO2 vol-% <2  <6  - <6  ≤2
b 

- 

 vol-% -  <3 - - <0,5  - - 

O2 ppmV <100  - - - -  - - 

 mol% -  - - - -  ≤0,5 <0,5 

H2 vol-% <6  ≤5 - - <5  ≤4
b 

<12 

CO2 + O2 
+N2 vol-% -  -  <5 -  - - 

rosný bod °C <-5
c 

 <t
d 

 <t
d 
-5 -  <-8

e 
-10

f 

rel. vlhkost ρ -  -  - <60%  - - 

síra mg/m
3 

<75
g
, <100

h 
<30  <23 <30  ≤5 <45 

a
Normálové m

3
, 

b
Mol%, 

c
Při maximálním provozním tlaku, 

d
Okolní teplota, 

e
Při 4 Mpa,  

f
Při 1 Mpa, 

9
Maximální průměrná hodnota,

 h
Maximální okamžitá hodnota    
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Biomethan jako motorové palivo se dnes vyuţívá v řadě evropských zemí. Tento 

model vyuţití bioplynu je podporován cenovou situací na energetickém trhu, systémem 

dotací a někdy i daňovou politikou. Ve Švédsku a Švýcarsku není bioplyn v dopravě 

zatíţen daní. V řadě evropských velkoměst jezdí na biomethan autobusy městské 

hromadné dopravy. Města tímto způsobem usilují o sníţení negativních vlivů dopravních 

prostředků na ţivotní prostředí. Biomethan v dopravě tak pomohl k redukci škodlivých 

emisí v Madridu, Berlíně či Stockholmu. Jinde byl impulzem k vyuţití bioplynu v dopravě 

nárůst produkce bioplynu aţ do takové míry, ţe jiţ nemohl být smysluplně vyuţit 

v kogeneračních jednotkách (francouzské město Lille). Ve švédském městě Linköping 

biomethan vyřešil potíţe s výstavbou sítí zemního plynu v regionu (SEVEn, 2009). 

 

HD – těţká uţitková vozidla 

LD – osobní automobily a dodávky 

Obrázek 14: Počty vozidel poháněných zemním plynem (Prokopec, 2010) 

 

4.5 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje metodu hodnocení, jejímţ cílem je na základě analýzy 

vnějších i vnitřních zdrojů informací formulovat silné a slabé stránky projektu, ale 

i příleţitosti a hrozby, které mohou další průběh projektu ovlivnit (Institut pro regionální 

spolupráci, 2010). 
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SWOT analýza je vhodnou metodou pro posouzení vnitřních i vnějších faktorů 

ovlivňujících snahu o vyuţití biomethanu v rámci České republiky. 

Silné stránky 

• biomethan pochází z přírodních procesů 

• biomethan je obnovitelný zdroj energie 

• biomethan chrání klima → jeho využitím se do atmosféry uvolňuje pouze tolik oxidu uhličitého, 

  kolik jej rostliny absorbují v průběhu svého života 

• biomethan je šetrný k životnímu prostředí → ČR vázána mezinárodními závazky týkajícími se  

  snižování emisí 

• biomethan využívá stávající infrastrukturu → neexistuje rozdíl v aplikaci biomethanu a   

  fosilního zemního plynu 

• výroba biomethanu podpoří energetickou soběstačnost a částečnou nezávislost na fosilních 

  zdrojích energie 

• výroba biomethanu podpoří regionální rozvoj → vznik pracovních míst 

• úprava bioplynu na biomethan je energeticky výhodnější než jeho využití v kogeneračních  

  jednotkách 

• možnost skladování biomethanu v plynojemech → to pro elektrickou energii a teplo neplatí 

• existence legislativy specifikující kvalitativní požadavky na biomethan a technické podmínky  

   výroby a vtláčení biomethanu do sítě zemního plynu 

• pozitivní zkušenosti s technologií v řadě evropských zemí 

 

Slabé stránky 

• relativně nový fenomén → doposud neuskutečněn žádný projekt výroby biomethanu v rámci  

  České republiky 

• nutnost stavby nových bioplynových stanic, projektovaných k tomuto účelu 

• vysoké investiční náklady 

• ekonomická návratnost projektu až u větších instalací 

• provozní náročnost technologií 

 

Příleţitosti 

• rozsáhlá a kvalitní síť zemního plynu v ČR 

• zlevnění technologií pro upgrading 

• změna v systému dotací 

• prohloubení krize konvenční energetiky 

• rozvoj sítě čerpacích stanic CNG 

• daňové zvýhodnění CNG (biomethanu) oproti konvenčním palivům 

 

Hrozby 

• absence dotačního mechanismu → nezájem investorů 

• negativní postoj distributorů plynu k přímé podpoře biomethanu 

• finanční krize 

• fotovoltaická doba 
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5 ZÁVĚR 

V bakalářské práci bylo mým cílem popsat a vzájemně srovnat dostupné technologie 

pro upgrading bioplynu, a to z nejdůleţitějších hledisek, technologického, ekonomického 

a environmentálního. Bakalářská práce přináší přehled moţností vyuţití biomethanu, jako 

konečného produktu těchto technologií. Hodnotí příleţitosti a překáţky v realizaci 

odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu v rámci České republiky. 

V úvodu práce je obecně charakterizován bioplyn. Je zde popsáno jeho sloţení, 

proces vzniku, vlastnosti a moţnosti vyuţití. Kapitola by měla slouţit k představení tohoto 

obnovitelného zdroje energie. Zvláštní pozornost je přitom věnována procesu vzniku 

bioplynu, který je klíčový pro pochopení jeho významu. 

Kapitola věnující se jednotlivým metodám odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu 

přináší nejenom komplexní charakteristiku kaţdé z nich, ale zejména jejich srovnání, 

z něhoţ plynou výhody i nevýhody těchto technologií. Nelze srovnávat pouze z jednoho 

hlediska, proto jsem se snaţila postihnout celý komplex faktorů. Ze srovnání vyplynulo, ţe 

neexistuje „dobrá“ či „špatná“ technologie. Vţdy je nutno zváţit konkrétní záměr, 

konkrétní poţadavky a moţnosti, a teprve poté lze zvolit technologie vhodnější a méně 

vhodné pro daný projekt. Pro odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu v České republice 

se mi jeví vhodnější spíše metody zaloţené na adsorpci a absorpci. Informace potřebné pro 

srovnání metod jsem získávala zejména ze zahraničních elektronických zdrojů, jelikoţ 

v České republice chybí provozní zkušenosti s úpravou bioplynu na biomethan a domácí 

autoři se této problematice věnují jen málo. To je také důvodem, proč je nutné přistupovat 

k výše uvedeným údajům s odstupem. Zejména ekonomická náročnost technologií se silně 

odvíjí od trţního prostředí země, ve kterém záměr vzniká. 

Také kapitola věnující se vyuţití biomethanu vznikla převáţně na podkladě 

elektronických zdrojů. Dokumenty publikované v tradiční tištěné podobě jsou totiţ v této 

oblasti informací vzácné. 

Význam bakalářské práce spatřuji zejména v analýze problematiky úpravy bioplynu 

na kvalitu zemního plynu v České republice. Ta zde nyní prochází velmi bouřlivým 

vývojem. Za poslední rok se mnohé učinilo zejména v oblasti legislativy. Ačkoliv záměr 

odstraňovat oxid uhličitý z bioplynu v naší zemi naráţí na nezájem důleţitých subjektů 

na trhu s energiemi, je pravděpodobné, ţe finanční podpora biomethanu bude v brzké době 
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schválena. Potenciální hrozbou tohoto záměru jsou dle mého názoru pouze snahy 

o prosazení zájmů konvenční energetiky, problematická situace v oblasti fotovoltaiky a jiţ 

několik let přetrvávající finanční krize. 
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