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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

»Biomethane Regions« je projekt, ki ga sofinancira Evropska zveza v okviru 
njenega energetskega programa »Intelligent Energy Europe. Projekt se je začel 
1.05.2011 in se bo končal 1.05.2014. Osredotočen pa je na promocijo in razvoj 
proizvodnje bioplina oziroma biometana v Sloveniji in drugih evropskih državah. 
Slovenski partner je Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko. Novi 
projekt je nadaljevanje uspešnega dela v projektu BIOGAS REGIONS. V projekt so 
vključene naslednje evropske države: Velika Britanija (nosilka projekta), Francija, 
Italija, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Španija, Madžarska in Belgija. Projekt je usmerjen 
v uporabo biometana (očiščenega bioplina do faze metana) pridobljenega iz živinskih 
in rastlinskih odpadkov za vbrizgavanje v javno omrežje zemeljskega plina in pogon 
vozil. 
 
Ena izmed aktivnosti na projektu BIOMETHNAE REGIONS so tudi te priložene 
Tehnične novice, s katerimi nadaljujemo informiranje iz področja bioplina oziroma 
biometana. 

 



NAČINI ČIŠČENJA BIOPLINA  
 
Bioplin (njegova glavna sestavina je metan CH4) po prihodu iz digestorja, bioplinske 
naprave  ima vezan nase vlago, prah in blatne delce ter pline, kot so vodikov sulfid 
H2S, ogljikov dioksid CO2, vodik H2, ogljikov monoksid CO in dušik N2 (od plinov je 
količinsko največ ogljikovega dioksida). Da bioplin lahko uporabimo za vbrizgavanje v 
omrežje zemeljskega plina ali za pogon vozil, moramo odstraniti vse omenjene pline 
in ga s tem nadgraditi. Trdni delci in komponente podobne olju se iz bioplina ločijo v 
izločevalnikih prahu. Blato in pena se odstranita v ciklonskih čistilnikih. Filtri (grobi in 
fini) se uporabljajo za ločevanje večjih nečistoč v bioplinu. Najbolj zahtevno pa je 
čiščenje primesi, kot so plini.  
 
Čiščenje plinov, ki so primesi se opravi po naslednjih fazah:  

1. Grobo ločevanje vodikovega sulfida v digestorju (bioreaktorju) ali ločenem 
stolpu za čiščenje 

2. Odstranjevanje sledi vodikovega sulfida 
3. Ločevanje ogljikovega dioksida in ostalih primesi bioplina  
4. Sušenje plina (v primeru da je ogljikov dioksid odstranjen s suhim postopkom, 

sušenje mora biti opravljeno pred 3. fazo)  
 
Grobo odstranjevanje žvepla in sušenje se opravi na vseh bioplinskih napravah. 
Obogatitev bioplina z odstranjevanjem ogljikovega dioksida in ostalih plinov pa se 
opravi v primeru vbrizgavanja v omrežje zemeljskega plina ali pa uporabe za pogon 
vozil.  
 
 
Sestava bioplina v odvisnosti od vrste biomase  
 

Primesi  Bioplin iz kmetijskih 
bioplinskih naprav  

Bioplin iz čistilnih 
bioplinskih naprav  

Metan  60 – 70 % 55 – 65 % 
Ogljikov dioksid  30 – 40 % 35 – 45 % 

Vodik 1 – 3 %  1 - 3 % 
Ogljikov monoksid < 1 % < 1 % 

Dušik < 1 % < 1 % 
Vodikov sulfid 10 – 2000 ppm 10 – 40 ppm 

 
 
 
 



  
 
Proizvodnja biometana na čistilni napravi, ki proizvaja bioplin iz gospodinjskih 
odpadkov in ga čisti do faze biometana. Biometan se uporablja za vbrizgavanje v 
omrežje zemeljskega plina in za pogon vozil (vir: E ON Gas).   
 
 
Za čiščenje bioplina obstaja veliko različnih tehnologij, vsaka pa ima svoje prednosti 
in slabosti. Pravilna izbira ekonomsko optimalne tehnologije je odvisna od kakovosti 
in kvantitete vhodnega bioplina, načina delovanja bioplinske naprave, uporabljenih 
substratov itn. V postopku čiščenja bioplina prihaja tudi do ločevanja manjšega dela 
metana iz bioplina. Ker je metan močan toplogredni plin se s sodobnimi tehnikami 
čiščenja poskuša dosegati da so izgube biometana pri čiščenju čim manjše. Večje 
izgube biometana vplivajo tudi na ekonomiko sistema za čiščenje bioplina oziroma 
nadgradnjo v biometan.  
Preden se biometan vbrizga  v omrežje zemeljskega plina ali pa se uporabi za pogon 
vozil mu je potrebno dodati še vonjavo da se ga v primeru izpuščanja iz sistema 
lahko zaznava.  
Metode za čiščenje bioplina lahko razdelimo v fizikalne, kemične in biološke.  
 
 

ODSTRANJEVANJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA 
IN VODIKOVEGA SULFIDA Z VODNIM 
ČIŠČENJEM POD TLAKOM  
(angl. Pressurized Water Scrubbing - PWS) 
 
Ogljikov dioksid iz plina lahko odstranimo z vodnim čiščenjem - pranjem pri višjem 
tlaku. Komprimirani bioplin pri tlaku 10 – 12 bar se vodi na dno adsorpcijskega stolpa, 
kjer se srečuje z vodnim tokom, ki teče v nasprotni smeri. Absorpcijski proces temelji 
na različni topnosti plinov v pralni raztopini (v tem primeru voda), topnost pa 
reguliramo s spreminjanjem tlaka in temperature. Z nižanjem temperature vode in 
višanjem tlaka v stolpu za vodno pranje se povečuje količina ogljikovega dioksida, ki 
se lahko izloči. Ogljikov dioksid se absorbira v vodi, ki ima temperaturo 5 – 25 °C. Če 
temperaturo znižamo na 5 °C se količina izločenega ogljikovega dioksida podvoji.  



Plin, ki prihaja na vrhu adsorpcijske kolone z odstranjenim ogljikovim dioksidom ima 
več kot 95 % metana in se vodi v enoto za sušenje.   
Pri vodnem čiščenju obstajata dva načina čiščenja. Pri enem načinu se voda ne 
regenerira po izstopu iz adsorpcijske kolone, pri drugem načinu pa se regenerira in 
ponovno vrača v proces. V tem primeru voda prehaja skozi desorpcijski stolp (pod 
atmosferskim tlakom), kjer se srečuje z zrakom, ki desorbira ogljikov dioksid iz vode. 
Poleg ogljikovega dioksida voda vsebuje še sledi vodikovega sulfida in ostalih 
primesi v bioplinu. Samo kisik in dušik ne moreta biti odstranjena iz bioplina z vodnim 
pranjem. Ko se voda pohladi v hladilniku se ponovno vrača na začetek procesa 
čiščenja. 
 

 
 
Primer vodnega čiščenja ogljikovega dioksida iz bioplina, ki komprimiran prihaja (tok 
bioplina je označen z rjavo barvo) v prvi stolp, kjer se s pomočjo vodnega toka 
(modra barva) ločuje ogljikov dioksid;voda, ki pride iz prvega stolpa se vodi v drugi 
stolp (regeneracija vode), kjer se ji odstrani ogljikov dioksid s pomočjo zraka, ki 
potuje skozi stolp (svetlo rjava barva) v nasprotni smeri. Bioplin, ki mu je odstranjen 
ogljikov dioksid s pomočjo vodnega čiščenja – pranja, se dovaja v sušilnik za plin, 
kjer se odstrani preostala voda. Osušen plin je pripravljen za vbrizgavanje  v omrežje 
ali za pogon vozil (vir: Greenlane AB - DONG Energy). 
 
Slabost vodnega čiščenja je da je energijsko zelo zahteven, ker potrebuje približno 
10 % električne energije iz bioplina, ki smo ga pridobili na bioplinski napravi.  
 
 

ODSTRANJEVANJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA, 
VODIKOVEGA SULFIDA IN DUŠIKOVEGA 
OKSIDA Z MEMBRANAMI  
 
Tehnologija odstranjevanja plinov z membranami je nova. Omenjeno odstranjevanje 
temelji na selektivni prepustnosti membrane, proces pa deluje le ob prisotnosti razlike 
tlakov (6 – 16 bar in več). Molekule plinov, ki jih odstranjujemo prehajajo skozi pore v 



stenah membran, molekule metana pa ne morejo uhajati skozi pore membran in zato 
potujejo vzdolžno skozi celotno strukturo membran v eni smeri. En del metana 
vseeno pa tudi uide z ostalimi molekulami plinov skozi pore v membranah. 
Prepustnost pomeni tudi večjo izgubo metana, potrebno je najti kompromis med 
visoko vsebnostjo metana in visoko izgubo metana.  
 
 

 
 
Odstranjevanje plinov z membranami  (vir: Air Liquide)  
 
 
Zaradi energetskih izgub tlak plina ne sme biti prevelik. Z membranskim čiščenjem je 
možno odstraniti ogljikov dioksid (60 krat hitreje prehaja skozi membrano v primerjavi 
z metanom) in vodikov sulfid (20 krat hitreje prehaja skozi membrano v primerjavi z 
metanom) . Pri enofaznem čiščenju se plin očisti do 80 %, pri dvofaznem pa do 95  
%. Pri membranskem čiščenju se izgubi do 10 % metana. Prednost te metode 
čiščenja je da se membrane lahko ponovno uporabijo. Obstaja suha (redko se 
uporablja) in mokra tehnika čiščenja s pomočjo membran. Pri mokri tehniki se snovi, 
ki prehajajo skozi membrano adsorbirajo v raztopini. Membranska tehnologija je 
primerna za pretoke bioplina, ki so nad 500 m3/uro.  
 
 
 

SPECIALNA OPREMA SILOKOMBAJNOV ZA 
ENERGETSKE RASTLINE  
 
V Evropi, pa tudi pri nas se bioplin proizvaja tudi iz energetskih rastlin.  Najbolj 
razširjena je koruza. V zadnjih letih se žlahtnitelji koruze posvečajo proučevanju  
večjega izplena bioplina iz koruze. Tako se že delajo študije za posamezne hibride, 
kjer se računa že proizvodnja bioplina na hektar koruze ali katere druge rastline. 
Poleg ustrezne tehnologije in potenciala koruze je za boljši izplen pomembno tudi 
kako bom koruzo posilirali. Renomirani proizvajalci samovoznih silokombajnov tako 
za potrebe proizvodnje bioplina ponujajo specialno opremo za svoje stroje.  
 



 
 
Eden izmed takih ponudnikov je tudi nemški 
proizvajalec Krone, pri njegovem 
samovoznem silokombajnu BIG X lahko 
uporabnik izbere poseben boben – »bioplinski 
boben«.  Ta boben ima 660 mm premera, 
širok pa je 800 mm. Navaden »bioplinski« 
boben« ima 40 nožev, »super bioplinski boben 
pa kar 48 nožev. Standardni bobni imajo sicer 
28 nožev. Frekvenca rezanja je 20 % višja pri 
»bioplinskih bobnih«. Teoretična dolžina reza 
koruze je med 2 in 12 mm. Uporaba »bioplinskega bobna« omogoča zelo kratko rez 
koruze, za skoraj 25 % pa se poveča količinska storilnost (količina zrezane sveže 
mase na uro dela). Ob tem se zmanjša za 16 % tudi poraba goriva na tono zrezane 
(posilirane) koruze. Izplen bioplina je zaradi 
večje razpoložljive površine, ki je na voljo 
mikroorganizmom v anaerobni fermentaciji v 
bioplinski napravi večji (boljši). S tem lahko 
zmanjšamo potrebno pridelovalno površino za 
proizvodnjo kubičnega metra bioplina. Za boljšo 
zdrobljenost zrn pa si lahko izberemo tudi 
ustrezne drobilne valje premera 25 mm, ki imajo 
lahko ali 144 zob trikotne oblike ali 166 zob 
žagaste oblike. 
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Graf: Primerjava porabe goriva na tono sveže mase pri uporabi standardnega bobna 
(28 nožev) in »bioplinskega bobna« (48 nožev) pri dolžini rezi 5 mm (Vir: Krone)  
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Graf: Primerjava količinske storilnosti na uro pri uporabi standardnega bobna (28 
nožev) in »bioplinskega bobna« (48 nožev) pri dolžini rezi 5 mm (Vir: Krone)  
 



 
Tudi podjetje Claas ponuja 
za svoje samovozne 
silokombajne JAGUAR 
poseben »Biogas Paket«. V 
paketu je V-MAX boben s 
36 noži, ki omogoča dolžino 
reza od 3,5 do 37 mm. Za 
siliranje koruze so na voljo 
posebni noži in protirezila. 
Njihov Corn Cracker – 
drobilna valja s premerom 
250 mm pa se vrtita s 30 % 
razliko v številu vrtljajev. Na 
obodu valjev pa lahko 
izbiramo med različnimi števili zob (od 80 do 150). Možna pa je tudi aplikacija 
koncentriranih silirnih dodatkov. 
 

BIOPLINSKA NAPRAVA JEZERA  
 
V okviru Skupina Panvita je tudi podjetje Panvita EKOTEH d.o.o. v katerem so sedaj 
tri bioplinske naprave. V drugi polovici lanskega leta so zagnali Bioplinsko napravo 
Jezera v bližini Rakičana (Murska Sobota). Bioplinska naprava obratuje v srednjem - 
mezofilnem temperaturnem območju (38 – 40 °C) v anaerobnem okolju brez 
prisotnosti kisika.  Vhodni substrati so 65 % prašičja gnojevka in 35 % silaža (koruza, 
tritikala, sirek). Zadrževalni (retencijski čas) v digestorju je okrog 45 dni. Prvi digestor 
prostornine 3600 m3 je pokrit z betonsko ploščo, na drugem digestorju 
(postfermentorju) prostornine 2200 m3 pa se nahaja plinohram z volumnom 2000 m3. 
Kogeneratorska enota Jenbacher 420 JMC ima 1000 kWel moči. Toplotna energija 
(1200 kWt) se trenutno uporablja za ogrevanje same bioplinske naprave, v načrtu pa 
je tudi gradnja dvo kilometrskega toplovoda do bližnje Splošne bolnišnice Murska 
Sobota. Na strehi deponije za suhi del separiranega predelanega substrata 
postavljena tudi fotovoltaična elektrarna zmogljivosti 50 kW.  
 



 
 

 
 

 

 



BIOPLINSKA NAPRAVA KNAUS 1 
 
Sredi marca 2012 pa je stekla proizvodnja bioplina na Bioplinski napravi Knaus 1. To 
bioplinsko napravo je zgradilo podjetje Keter Organica. Nahaja pa se na kmetiji 
mladega kmeta Dejana Knausa na obronkih Goričkega v Šalamencih.  Deklaracija za 
proizvodno napravo je za 250 kW.  

 

 
 

 

UPORABA BIOPLINA ZA GORIVNE CELICE  
 
Raziskovalno - razvojno podjetje METACON VV iz Pomurskega tehnološkega parka 
proučuje kogeneracijske naprave, ki bi iz bioplina s pomočjo gorivnih celic pridobivale 
elektriko in toploto. Uporaba bioplina  kot »goriva« za gorivne celice ni nova zadeva. 
Postopek temelji na rabi vodika, ki se ga dobi iz zemeljskega plina ali metana 
(bioplina – biometana). Bioplin je potrebno očistiti nečistoč, nato pa se z reformerjem 
pridobi čisti metan. Metanov ogljik dvakrat oksidirajo. Ves vodik peljejo do protonskih 
membran skozi katero sme le proton, medtem ko elektron na mrežici ustvarja 
električno napetost od 0,5 do 0,7 volta. Pri tem se istočasno sprošča tudi toplotna 
energija. V časniku Finance je bil METACON VV novembra lani predstavljen v rubriki 
“Najpodjetniška ideja”: Ta ideja pa se je uvrstila med nominirance za tekmovanje 
Najpodjetniška ideja 2011/12 in bo v maju sodelovala v spletnem glasovanju na 
www.finance.si  in www.finance-akademija.si/npi12 . 
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Kmetijski inštitut Slovenije  
Hacquetova 17 
1000 Ljubljana 
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fax.: ++386-(0)1-2805255 
www.kis.si  
E-mail: bioplin@kis.si  
Avtor novic: dr. Viktor 
Jejčič, viktor.jejcici@kis.si  
mag. Tomaž Poje, 
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