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 Úvod  

 

 Bioplyn a bioplynové systémy predstavujú energetické 

zdroje s vysoko pozitívnymi prínosmi pre ochranu a tvorbu 

životného prostredia.  

 Hoci bioplyn nie je schopný nahradiť fosílne palivá z 

ich dominantného postavenia na trhu s energonosičmi, má na 

rozdiel od nich neobmedzené perspektívy pre využitie v 

budúcnosti.  

 Bioplynové systémy v rôznych alternatívnych 

usporiadaniach predstavujú plne obnoviteľné zdroje, 

transformujúce a spolu využívajúce energiu Slnka.  

 Významný podiel energeticky využiteľnej biomasy je 

produkovaný v poľnohospodárstve a potravinárstve. 

 Poľnohospodárska veľkovýroba – najväčší producent 

biologických „odpadov“.  



Koef.roč. 

využitia 

energet. 

zdroja 

Vodné 

elektrárne 

Fotovol-

taika 

 

Veterné 

elektrárne 

BPS 

„staré „ 

BPS 

„nové „ 

(8000Mh) 

Jadrové 

elektrárne 

Ky 0,28 0,11 0,13 0,50 0,92 0,82 

Dni/rok 102 40 47 182 332 299 

Ročné využitie inštalovaného výkonu 
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Prehľad poľnohospodárskych bioplynových  staníc SR 

Por. č. Bioplynová stanica 

Inštalovaný 

výkon 

kWel 

Zdroj 
Využitie 

energií 

Začatie 

prevádzky 

1. AGROBAN, s. r. o. Bátka 6 x 138 
hnojiovica 

ošípaných, slepačí trus 

vlastná 

spotreba 
1995 

2. PPD Brezov 65 
hnojovica HD + 

energet. plodiny 

vlastná 

spotreba 
1998 

3. VPP SPU, s. r. o. Kolíňany 22 
hnojovica ošípaných + mašt. 

hnoj  

vlastná 

spotreba 
2001 

4. PD Kapušany 100 + 40 hnojovica HD + kukuričná siláž predaj 2005 

5. STIFI Hurbanovo 270 + 320 kukuričná siláž predaj 2005 

6. BPS Ladzany - E.ON 1000 konzervované siláže predaj 2009 

7. BPS Veľký Ďur 844 
hydinový trus, hnojovica od 

ošípaných, srvátka, g-fáza  
predaj 2009 

8. BPS Hont. Moravce - E.ON 1000 konzervované siláže predaj 2010 

9. PD Ludrová 250 
hnojovica HD + 

energet. plodiny 
predaj 2010 

10. PD Chynorany 1000 poľnohosp. biomasa predaj 2010  

11. BPS Malý Cetín - E.ON 1000 konzervované siláže predaj 2010 

12. BPS Horovce  - E.ON 998 konzervované siláže predaj 2010 

13. BPS Detva 998 hnojovica + siláž predaj 2010 

14. BPS Vrbina 999 hnojovica od ošípaných, siláž predaj 2010 

15. 
BPS Nový Dvor (Veľký 

Meder) 999 hnojovica HD+ siláž predaj 2010 

16. BPS Bystré 2 x 536 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2010 

17. BPS Smolinské 995 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2010 

18. BPS Choňkovce 696 
hnojovica od ošípaných, 

kukuričná siláž, maštaľný hnoj 
predaj 2011 
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Prehľad poľnohospodárskych bioplynových  staníc SR - pokračovanie 

Por. č. Bioplynová stanica 

Inštalovaný 

výkon 

kWel 

Zdroj 
Využitie 

energií 

Začatie 

prevádzky 

19. BPS Boľkovce 990 
hnojovica od ošípaných, 

kukuričná siláž 
predaj 2011 

20. BPS Sereď 1000 
cukrovarnícke odrezky, výlisky 

z repky, glycerol, kuk. siláž 
predaj 2011 

21. BPS Veľké Uherce  1000 

kukuřičná siláž, maštaľný hnoj, 

hnoj ošípaných, listy cukrovej 

repy 

predaj 2011 

22. BPS Trenčianská Teplá 1000 
hnojovica HD, cukr. řízky, 

kukuřičná siláž 
predaj 2011 

23. BPS Rozhanovce 1000 hnojovica HD+ siláž predaj 2011 

24. BPS Turčianske Teplice 999 hnojovica HD+ siláž predaj 2011 

25. BPS Huncovce 990 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2011 

26. BPS Jelšava I 990 siláž, senáž, hnojovica predaj 2012 

27. BPS Jelšava II 990 siláž, senáž, hnojovica predaj 2012 

28. BPS Belá nad Cirochou 990 
siláž, senáž, hnojovica dojníc a 

hnoj dojníc 
predaj 2011* 

29. BPS Mestečko 720 kukuričná siláž, maštaľný hnoj predaj 2011** 

30. BPS Ružindol  988 
 kukuřičná siláž, maštaľný hnoj 

a cukrovarnícke odrezky 
predaj 2012** 

31. BPS Veľké Ripňany 760 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2012** 

32. BPS Ladomírová 1000 kukuřičná siláž, maštaľný hnoj predaj 2012** 

33. BPS Nenince 703 kurací trus, kukuričná siláž predaj 2012** 

34. BPS Kostolná pri Dunaji 990   predaj 2012** 

35. BPS Plavnica 1000 hnojovica HD+ siláž predaj 2011** 

36. BPS Bolešov-Kameničany 999 
kukuřičná siláž, maštaľný hnoj 

a cukrovarnícke odrezky 
predaj 2012** 
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Prehľad poľnohospodárskych bioplynových  staníc SR - pokračovanie 

Por. č. Bioplynová stanica 

Inštalovaný 

výkon 

kWel 

Zdroj 
Využitie 

energií 

Začatie 

prevádzky 

37. BPS Veľké Bierovce 999 

kukuričná siláž, obilniny, 

trávna senáž, kurací trus, 

cukrovarnícke odrezky 

predaj 2012** 

38. 
BPS Medzilaborce 

v k.ú. Vydraň 
527 

poľnohospodárska biomasa, 

biologicky rozložiteľné odpady 
predaj 2012** 

39. BPS Sklabiná 999 Kukuričná siláž, senáž predaj 2012** 

40. BPS Čiližská Radvaň 999 Kukuričná siláž, senáž predaj 2012** 

41. BPS Štrkovec (Tornaľa) 999 Kukuričná siláž, senáž predaj 2012** 

42. BPS Hertník 998 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2012** 

43. BPS Želovce 999 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2012** 

44. BPS Kolárovo 999 biomasa z poľnohosp. výroby predaj 2012** 

45. BPS Bošany 2 830 Biologicky rozložiteľné odpady predaj 2012** 

46. BPS Detva II. 999 hnojovica HD+ siláž predaj 2012** 

47. BPS Detva III.- Želobudza 999 hnojovica HD+ siláž predaj 2012** 

48. BPS Čab 
výroba 

biometánu  
biologicky rozložiteľný odpad predaj 2012*** 

49. BPS Jesenské 999 
hnojiovica 

ošípaných 
predaj 2012*** 

50. BPS Ožďany 990 Kukuričná siláž, cirok predaj 2012*** 

  * v skúšobnej prevádzke         

  ** vo výstavbe         

  *** projekt         
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Prehľad počtu poľnohospodárskych bioplynových   

zariadení SRN ( 2011) 
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Prehľad počtu bioplynových zariadení s produkciou 

biometánu SRN ( 2010) 
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Rozdelenie bioplynových staníc v Nemecku  

podľa inštalovaného elektrického výkonu 

  50 kW el. 29 % 

50 – 100 kW el. 28 % 

100 – 250 kW el. 24 % 

250 – 500 kW el. 11 % 

 500 kW el. 6 % 

 Percentuálne zastúpenie výkonových kategórií 

 poľnohospodárskych bioplynových staníc v SRN 
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 Porovnanie počtu bioplynových staníc v niektorých 

 krajinách EU 

Krajina Počet BPS Celkový 

inštalovaný 

výkon MW 

Priemerný 

výkon na    

1 BPS kW 

Nemecko 

(2010) 

5 800 2 300  396 

Dánsko 

(2008) 

78 40 513 

Rakúsko 

(2009) 

341 94,5 277 

Taliansko 

(2008) 

80 61 760 
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Prehľad počtu bioplynových staníc v ČR v roku 2011 
(Zdroj:http://www.czba.cz/) 
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Prehľad počtu bioplynových staníc v ČR v roku 2011 
(Zdroj: http://www.czba.cz/) 

Počet BPS Inštalovaný 

výkon MW 

Priemerný 

výkon na  

1 BPS kW 

249 135 542 



Porovnanie vlastností bioplynu s plynnými palivami 



Zložka bioplynu Obsah % 

Metán 40 - 75 

Oxid uhličitý 25 - 55 

Vodná para            0 - 10 

Dusík 0 - 5 

Kyslík 0 - 2 

Vodík 0 - 1  

Amoniak 0 - 1 

Sírovodík 0 - 1 

 Bioplyn neustále vzniká pri hnití organických odpadov, 

jeho využitie pre energetické účely takto predstavuje jeden        

z najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania 

odpadov. 



  Obsah jednotlivých komponentov bioplynu – teda 

jeho kvalita – energetická hodnota, závisí od zloženia 

vstupného substrátu, parametrov a priebehu procesu.  

   V porovnaní so zemným plynom má bioplyn nižší 

obsah metánu (zemný plyn až 98 %), ale podstatne 

vyšší podiel CO2 (zemný plyn len 0,07 %). Z prímesí je 

najproblémovejší sírovodík (H2S), pretože ak sa 

nachádza v bioplyne v množstve nad 0,1 % pôsobí 

korozívne na aktívne konštrukčné prvky motorov ako aj 

na jednotlivé technologické zariadenia a podobne ako 

amoniak (NH3) je aj zdrojom nepríjemného zápachu.  

  Prítomnosť CO2 v bioplyne je prospešná iba ak sa 

bioplyn použije bezprostredne po vyrobení ako palivo 

pre kogeneračnú jednotku, pretože pôsobí ako 

antidetonátor v spaľovacích motoroch. 
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 Metán v bioplyne vzniká pri metanogénnej 

fermentácii organických substrátov rozkladom: 

 - polysacharidov   

  - lipidov 

  - proteinov 

 Pri rozklade proteinov (bielkovín) so do 

bioplynu uvoľňujú sírnaté zložky (napr. 

sírovodík), ktorý je treba pred použitím plynu 

odstraňovať. 

 Rozkladom lipidov (tukov) sa dosahuje 

najvyššej výťažnosti (produkcie bioplynu). 
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 Rozklad polysacharidov zvlášť obsiahnutých 

vo fytomase býva hlavným zdrojom látok pre 

tvorbu metánu. 

 Jena z hlavných stavebných prvkov fytomasy – 

lignín – je z hľadiska metanogenezie balastným 

materiálom a na tvorbe metánu sa takmer 

nezúčastňuje, pokiaľ nie je fyzikalno-

chemickými procesmi predspracovaný. 
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Obecné vlastnosti materiálov vhodných pre 

anaeróbnu fermentáciu: 

 Malý obsah anorganických zložiek (popolovín) 

 Vysoký podiel biologicky rozložiteľných látok 

(spracovávajú sa predpripravené – 

homogenizované zmesi materiálov) 

 Optimálny obsah sušiny (v závislosti od 

použitej technológie – pri pevných 

substrátoch 22 – 25%, v prípade tekutých 

substrátov 8 až 14%. Obsah sušiny pod 3% - 

negatívna energetická bilancia) 

 Hodnota pH (kyslosť alebo zásaditosť) – 

ideálny stav pH = 7 až 7,8 (neutrálna hodnota) 
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Obecné vlastnosti materiálov vhodných pre anaeróbnu fermentáciu: 

 Pomer uhlikatých a dusikatých látok v substráte. 

Ideálny pomer C : N = 30 : 1. Vysoký obsah 

dusíkatých látok – negatívny vplyv na zloženie 

bioplynu – amoniak, oxid dusný, atď. Materiály s 

vysokým obsahom N – exkrementy všetkých druhov 

hospodárskych zvierat. Opačný extrém – vysoký 

obsah uhlíka C – materiály rastlinného pôvodu. 

Vhodné je preto miešať materiály – kofermentácia. 

 Neprítomnosť antibiotík ako aj zložiek materiálu, u 

ktorých prebehol hnilobný proces. 

 Dlhodobé skladovanie a nevhodná manipulácia 

znižuje vhodnosť materiálov k anaeróbnej 

fermentácii 
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Mierna úprava 
 

Čistenie bioplynu 

Spaľovanie 

v kotloch 

Pohon 

kogeneračnej 

jednotky 

Elektrina Teplo Teplo 

Elektrina Teplo 

Reformovanie Komprimovanie 

Využitie 

v palivových 

článkoch 

Skladovanie 

Pohonná hmota, 

dodávka do 

plynovodov 

BIOPLYN 

Možnosti využitia bioplynu 



Výroba elektriny a tepla kogeneráciou 

Výhody: 

  vysoká účinnosť výroby elektriny  

  vysoká účinnosť získavania tepla 

   celková účinnosť - viac ako 85% 

Efektívnosť: 

   úspora paliva až 40% oproti klasickej výrobe 

 elektriny a tepla 

   ročné využitie 5 až 6 tisíc hodín (ale aj 8 tisíc hodín) 

   návratnosť investícií 5 až 7 rokov                                                                                           



Porovnanie výroby elektriny a tepla 



Prípustný obsah sírovodíka v bioplyne pre 

jednotlivé technológie jeho využitia 

Technológia 

Prípustný 

obsah H2S 

(ppm) 

Poznámky 

Ohrev úžitkovej vody, vykurovanie  < 1 000 

Kuchynské sporáky < 10 

Spaľovacie motory s vnútorným spaľovaním < 1 000 Motory s Ottovým cyklom viac 

chúlostivé ako dieselové 

jednotky  

Mikroturbíny < 70 000 

Palivové 

články, 

typ 

Vhodnosť k použitiu s 

bioplynom 

PEMFC (-) < 1 

PAFC  + < 20  

MCFC +++ < 10 V palive, <0,1 – 0,5 na anóde 

SOFC +++ < 1 

Zemný plyn < 4 

Poznámka:  Vhodnosť bioplynu ako paliva pre použitie v palivových článkov:  

  +++ vhodný, + málo vhodný, (-) nevhodný 



Čistenie plynu 

od sírovodíka 

Pranie 

Fyzikálne 

Fyzikálno – chemické  

Chemické 
Neutralizačné 

Oxidačné 

Adsorpcia 

Čistá adsorpcia 
Aktívne uhlie 

Molekulárny filter 

Oxidačná adsorpcia 

Adsorpčná katalýza 

Chemická reakcia 

a oxidácia 

Adsorpcia a chemická reakcia 

Kondenzácia 

Biologické metódy 
Biologická pračka 

Metóda oživeného 

kalu 

Metóda biologického 

filtra 

Biofilter 

Membránová metóda 

Odsírenie bioplynu sa preto považuje za jednu z jeho 

najdôležitejších úprav  



 Biometán 
 V súčasnosti sa bioplyn využíva väčšinou (cca na 90%) 

ako palivo pre výrobu elektriny a tepla v kogeneračných 

jednotkách umiestnených v blízkosti bioplynových staníc. 

Dôvodom je aj primárne zavedená podpora inštaláciám 

využívajúcim obnoviteľné zdroje energie pre výrobu elektriny 

formou garantovaných výkupných cien, resp. „zelených“ 

bonusov vo väčšine krajín EÚ. Nevýhodou takýchto inštalácií je 

často nedostatočné využívanie tepla z kogenerácie a to najmä v 

letných mesiacoch.  

 V zahraničí sa preto v poslednej dobe objavuje celý rad 

inštalácií zameraných na úpravu bioplynu na tzv. biometán, 

ktorý je plnohodnotnou náhradou zemného plynu využiteľného 

okrem iného aj ako palivo pre mobilnú techniku. Takýto 

biometán je možné dodávať do plniacich staníc na stlačený plyn 

– CNG (z angl. "Compressed Natural Gas"), alebo do 

distribučnej siete zemného plynu, prostredníctvom ktorých sa 

môže biometán dodávať (virtuálne) širšiemu okruhu ďalších 

možných záujemcov. 
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Autobus využívajúci biometán v Stockholme vo Švédsku  
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Obr.   Porovnanie biopalív vyrobených z biomasy 

 vypestovanej    na 1 hektári ornej pôdy  

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



 Biometán je definovaný aj v zákone 309/2009 Z. z. 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prijatých Národnou radou SR ako 

upravený bioplyn, ktorý má technické parametre 

porovnateľné s technickými parametrami zemného 

plynu.  

 Existuje celý rad technológií umožňujúcich 

zvýšiť v produkovanom bioplyne podiel energeticky 

hodnotného metánu, tj. oddeliť z neho nežiaduce 

prímesi. Najmä ide o odstránenie oxidu uhličitého tj. 

CO2 (v bioplyne ako už bolo uvedené je zastúpený v 

rozmedzí 25 – 55 %), a ďalej vodnej pary (H2O), sulfánu 

(H2S), čpavku (NH3), vodíka a vzduchu (tj. dusíka, 

kyslíku), ktoré sú v bioplyne obsiahnuté v malých 

množstvách.  



 Postupy oddeľovania metánu a oxidu uhličitého (a 

príp. ďalších nežiaducich zložiek) je možné rozdeliť do 

štyroch hlavných skupín, ktoré sa líšia princípom činnosti 

a aj technologickým riešením: 

 • adsorpcia – technológie PSA 

 • absorbcia – fyzikálna (tlaková) vypierka 

   (chemická vypierka) 

 • membránová separácia 

 • nízkoteplotná rektifikácia – kryotechnológia. 

 Najširšieho uplatnenia v reálnej prevádzke doteraz 

dosiahli s určitými modifikáciami v zásade dve 

technológie: proces tlakovej adsorpcie označovaný ako 

„PSA“ (z angl. Pressure Swing Adsorption) alebo 

fyzikálnej či chemickej absorbcie vodou či iným roztokom 

(v angl. nazývaný ako „scrubbing“ či „washing“); sľubnou 

technológiou z pohľadu energetických aj priestorových 

nárokov je potom aj membránová separácia. 



 Technologie PSA 

Pre separáciu oxidu uhličitého sa využíva tzv. Van der 

Waalsových síl, ktoré viažu molekuly CO2 na povrch 

vysoko poréznej pevnej látky (spravidla ním je 

aktívne uhlie). Adsorpcia prebieha za zvýšeného tlaku 

a desorpcia – regenerácia adsorbentu pri zníženom 

tlaku (vákuu). V adsorbéry sa tak opakovane menia 

tlakové podmienky podľa čoho sa proces v podstate 

nazýva. Aby produkcia biometánu bola 

neprerušovaná, býva inštalovaných vždy niekoľko 

adsorbérov, ktoré potom pracujú paralelne a vždy sa 

nachádzajú v inej fáze procesu (typický počet je 4). 



Procesná schéma úpravy bioplynu technológiou PSA 



 Tlaková vypierka 

 Technológia využíva odlišné rozpustnosti nežiaducich 

zložiek bioplynu v kvapaline – konkrétne oxidu uhličitého, 

sulfánu a čpavku – oproti metánu pri rôznej teplote a tlaku (pri 

tlaku 1 bar a teplote 25°C má CO2 25 krát vyššiu rozpustnosť 

ako metán, H2S takmer 80 krát a NH3 dokonca viac než 20 tis. 

násobne. A tak zatiaľ čo je pri prechode pracovným prostredím 

za zvýšeného tlaku nimi "nasýtená" procesná kvapalina, metán 

prechádza a zvyšuje svoj podiel na výstupnom plyne. 

Najčastejšie je ako pracovné médium – rozpúšťadlo využíva 

voda (potom je tento proces nazývaný v angl. ako "water 

scrubbing" či v nem. „Druckwasser Wäsche“).  

 Za účelom zlepšenia absorčných vlastností potom 

bývajú namiesto vody využívané organické rozpúšťadlá na 

báze polyetylén glykolu. 



Procesná schéma úpravy bioplynu tlakovou vypierkou vodou 
 





 Membránová separácia 

 Membránová separácia využíva rozdielne priechodnosti 

jednotlivých zložiek bioplynu tenkou membránou. Materiálom 

pre konštrukciu membránových sít sú najčastejšie polyméry. 

Cez membránu prechádza ľahšie CO2 (a tiež zbytkový obsah 

H2S a vodnej pary) ako tzv. permeát, zatiaľ čo väčšina metánu 

zostává pred membránou a odchádza na tlakovej strane ako 

tzv. retentát. Podiel metánu v retentáte závisí na použitom 

materiáli membrány, jej čas využívania a tiež tlakové úrovne. 

Za optimálnych podmienok proces čistenia sa realizuje pri 

tlaku 0,7 – 0,9 MPa a dosahuje sa až 97 – 98 % obsahu CH4 vo 

výslednom plyne. Vyššie miery vyčistenia (a menších strát 

metánu) umožňuje dvojstupňová separácia. 



Schéma membránovej separácie 

Molekula plynu 



Membránové separácie 

- tlak: 0,7 – 0,9 MPa, > 1 MPa 

- vysoká cena 

- upchávanie jemnými časticami 

- nízka výťažnosť metánu 

 

- vysušený výstupný bioplyn 

- možnosť oddeliť časť vodíka, síry a amoniaku 

- v procese nie je potrebná regenerácia (ako 

v prípade 

  vypierania plynu v rozpúšťadlách) ani prídavné   

  chemikálie  



Zariadenie na úpravu bioplynu: 

- Odstraňovanie H2S 

- Odstraňovanie CO2 

- Komprimovanie upraveného bioplynu (CNG) na 20 MPa 

Aktivity CVOZE v oblasti zvyšovania kvality 

bioplynu 



Vodná tlaková vypierka 

Absorpčná kolóna 



Schéma navrhnutého zariadenia 





2. Séria meraní (náplň Raschigove krúžky) 
 

10 meraní  

meranie č. 6, č. 21, č. 22, č. 23 a č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28 a 

č. 29. 

Prietok plynu (pri vstupe do kolóny) QBP, m3 . h-1 0,2 

Prietok kvapaliny (pri  vstupe do kolóny) QH2O , m3 . h-1 0,03 

Pracovný tlak v kolóne p, kPa 200 

Tlak vody na vstupe pH2O, kPa 400 

Náplň R.krúžky 

Dosahované výsledky 



Dosahované výsledky 
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Záver 

Zvyšovanie kvality bioplynu úpravou bioplynu na 

biometán prináša celý rad výhod: 

 - rozširujú sa aplikačné možnosti bioplynu, 

 - je možné efektívne využiť väčšiu časť 

primárnej energie obsiahnutej v bioplyne než pri 

bežnej aplikácii - viac než 60 %.  

 - ako motorové palivo je biometán šetrnejší k 

životnému prostrediu,  

 - upravený bioplyn je možné efektívne 

skladovať (v komprimovanej podobe), 

 - upravený bioplyn na kvalitu zemného plynu je 

možné dodávať do distribučnej siete (odbúra sa 

viazanosť využitia bioplynu na miesto jeho výroby), 

zvýši sa efektívnosť využívania tepla napr. z 

kogenerácie. 



Ďakujem za pozornosť ! 


