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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. 

 



SESTANEK 
PROJEKTNE 
SKUPINE 
 
V Cardiffu, Velika Britanija je 
v okvirju triletnega 
evropskega projekta, 
Intelligent Energy Europe - 
Biomethane Regions 
(začetek 1.05.2011 do 
1.05.2014), ki je 
nadaljevanje projekta 
Biogas Regions (končal je v 

oktobru  leta 2010), potekal od 24. do 27. 05. 2011 prvi delovni sestanek namenjen 
uradnemu začetku projekta, pregledu bodočih obveznosti posameznih partnerjev, 
načrtovanju prihodnjih projektnih aktivnosti in izobraževanju s področja tehnologije za 
pridobivanje biometana za vse evropske partnerje na projektu. V prvem delu 
sestanka smo opravili detajlni pregled načrtovanih projektnih aktivnosti v celotnem 
času trajanja projekta. Vsak partner je tudi predstavil trenutno stanje na področju 
bioplina v kmetijstvu v njegovi državi. V Sloveniji je narejen ogromen razvoj v zadnjih 
nekaj letih na področju bioplina. Drugi del sestanka se je nanašal na izobraževanje 
udeležencev s področja bioplina oziroma biometana, opis enega dela izobraževalnih 
aktivnosti je podan v tekstu spodaj.  
 

 
 

IZOBRAŽEVANJE NA »UNIVERSITY OF 
GLAMORGAN” 
 
V projektu Biomethane Regions bodo proučeni tehnološki aspekti čiščenja bioplina 
do faze metana (biometan), njegovo vbrizgavanje v omrežje in uporaba za pogon 
gospodarskih vozil in traktorjev. Na University of Glamorgan smo imeli 26. in 27. 
maja 2011 dvodnevno izobraževanje s področja tehnologij za proizvodnjo bioplina in 
nadgradnjo v biometan.  
 

Vodilni strokovnjaki iz Velike Britanije 
in Avstrije za biometanizacijo so nam 
predstavili najnovejše strokovno 
znanstvene izsledke s področja 
proizvodnje bioplina oziroma 
biometana. Za področje pridobivanja 
biometana so nam predstavljene 
različne tehnologije ter njihove 
prednosti in slabosti s tehničnega in 
ekonomskega stališča. Izobraževanje 
je bilo namenjeno za prenos znanj v 
domačo prakso za vse udeležene 



projektne partnerje iz držav članic projekta pri naslednjih aktivnostih na projektu.  
 
V praktičnem delu izobraževanja smo si ogledali objekt za skladiščenje zemeljskega 
plina, kapacitete 0,5 milijona ton, ki se nahaja v mestu Baskervile v Walesu in je bil 
namenjen v preteklosti za skladiščne rezerve v primeru da je v omrežju zemeljskega 
plina začelo primanjkovati plina zaradi povečane porabe. Objekt je sedaj predviden 
za nove aktivnosti s področja bioplina, (v prihodnosti bo skladiščen bioplin predelan v 
biometan). Bioplin bodo proizvajali iz odpadne biomase, ki izvira iz kmetijstva, 
živilsko predelovalne industrije in gospodinjstev v Walesu. Po dokončnem čiščenju 
bioplina do faze biometana je predvideno njegovo začasno skladiščenje ter 
vbrizgavanje v omrežje zemeljskega plina. Poleg tega je del biometana predviden za 
pogon vozil. Zato so nam predstavniki nizko ogljikovega grozda za vozila (Welsh 
automotive forum -  Low carbon vehicle cluster) predstavili tehnologije za uporabo 
biometana za pogon delovnih in tovornih  vozil (dizelski motorji, ki delujejo po sistemu 
dveh goriv - mineralno dizelsko gorivo in biometan.  

 
 
 
 
 
Slika: Bodoči obrat za 
proizvodnjo biometana iz 
bioplina v Baskervilu, Wales, 
Velika Britanija.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podali smo tudi nekaj osnovnih podatkov o bioplinu in biometanu da bomo vedeli 
razliko med omenjenima energentoma.  

 
 
BIOMETAN  
 
Bioplin 
 
Bioplin postaja v zadnjem obdobju vse pomembnejši na področju izkoriščanja 
alternativne energije v svetu in pri nas. Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri 
anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v bioplinski napravi. Razkroj biomase in 
živalskih odpadkov poteka s pomočjo razkrojnih mikroorganizmov – bakterij. 
Trenutno ga največ uporabljajo v kogeneratorskih enotah (sočasna proizvodnja 



električne in toplotne energije) na družinskih kmetijah, smetiščih, napravah za 
čiščenje odpadnih voda itd.. V nekaterih državah EU uvajajo bioplin (biometan) v 
javno plinsko mrežo, uporabljajo pa ga tudi za pogon motornih vozil (v obeh primerih 
ga je treba predhodno obdelati zaradi očiščenja).  
 
Bioplin nastane z anaerobno razgraditvijo organske snovi (živalske fekalije, rastline, 
odpadki živilsko predelovalne industrije, itn.). Razgraditev npr. v gnojevki opravijo 
mikroorganizmi, ki pridejo v gnojevko z živinskim blatom (anaerobna razgraditev 
organskih snovi temelji predvsem na biokemičnih procesih, kateri nosilci so 
mikroorganizmi.) Razgraditev poteka v treh stopnjah: v prvi se lahko razgradljiv in 
prebavljiv del organske snovi ob pomoči encimov, ki jih izločajo bakterije, razgradi v 
manjše molekule, na drugi stopnji pa produkte prvostopenjske razgraditve (sladkorji, 
maščobe, aminokisline, baze in minerali) resorbirajo  bakterije in v vrsti procesov 
tvorijo produkte vrenja (maščobne kisline, alkohol, ogljični dioksid itn.). Na tretji 
stopnji iz produktov drugostopenjske razgraditve tvorijo anaerobne metanske 
bakterije metanogene snovi (pretvorba v metan in ogljikov dioksid). Hitrost 
razgraditve organske snovi in reprodukcija mikroorganizmov sta funkciji temperature.  
 
Bioplin lahko proizvajamo tako rekoč iz vseh organskih materialov, ki vsebujejo 
zadovoljivo razmerje ogljika in dušika (bakterije uporabljajo ogljik iz ogljikovih hidratov 
ter dušik iz beljakovin). Bioplin nastane s postopkom anaerobnega vrenja v posebni 
napravi – digestorju (reaktorju). Anaerobno vrenje je biološki proces, v katerem 
bakterije razgradijo organske odpadke brez prisotnosti kisika. Produkti, ki nastanejo z 
anaerobnim vrenjem, so nevarni za okolico, ker vsebujejo pline, ki povzročajo „efekt 
rastlinjaka“. Največji delež plinov pri anaerobnem vrenju ima metan, ki ga sežigamo 
(proizvodnja energije), pri tem pa dobimo ogljikov dioksid in vodo (zaprt krog 
ogljikovega dioksida). Bioplin so začeli bolj masovno izkoriščati ob koncu 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja (proizvajali so ga predvsem iz živalskih fekalij). 
Danes za proizvodnjo bioplina uporabljajo razen omenjenih fekalij tudi energetske 
rastline (koruza, sirek, itd.), komunalne odpadke (rastlinski material iz košnje javnih 
zelenih površin, listje itd.), odpadke predelave v prehrambni industriji kot tudi 
odpadke hrane iz gospodinjstev. 
 
 
Sestava bioplina  
 
Bioplin vsebuje: 50 do 75 % metana (CH4), 10  do 40 %  ogljikovega dioksida (CO2), 
1 do 3 % vodika (H2), 0,1 – 0,5 % vodikovega sulfida (H2S), 0,5 – 2 % dušika (N2) in 
manj kot 0,1 % ogljikovega monoksida (CO). Poleg tega bioplin vsebuje vodno paro, 
obstaja pa tudi možnost da vsebuje siloksane (ostanki kozmetičnih sredstev, aditivov 
hrani itn.).  
Najpomembnejša komponenta bioplina je metan. Metan je pomemben toplogredni 
plin s potencialom globalnega segrevanja 25 v primerjavi z ogljikovim dioksidom. V 
100 letnem obdobju emisije metana bodo imele 25 kraten vpliv na segrevanje ozračja 
v primerjavi  z emisijami ogljikovega dioksida  z enako maso. Metan ima velik 
toplogredni učinek v kratkem času (življenjska doba mu znaša 8,4 let, v zemeljskem 
ozračju), ogljikov dioksid pa ima majhen učinek za daljše časovno obdobje (več kot 
100 let). Zaradi omenjene razlike v efektu in časovnem obdobju, globalni potencial 
segrevanja metana v 20 letnem obdobju znaša 72.  Pri sežiganju metana se sprošča 
ogljikov dioksid, ki je kot je prej omenjeno v krajšem časovnem obdobju manj škodljiv 



toplogredni plin kot metan. Z eliminiranjem metana na bioplinskih napravah 
prispevamo k čistejšemu okolju.  
 
 
Čiščenje bioplina do faze biometana 
 
Za standardno uporabo bioplina zadostuje da je bioplin očiščen do 85 %. Za 
vbrizgavanje bioplina v omrežje zemeljskega plina je potrebno bioplin očistiti do faze 
biometana. Biometan za vbrizgavanje v omrežje zemeljskega plina je očiščen tako da 
vsebuje 99 % metana ostalo pa so primesi. Tudi za pogon motornih vozil je potrebno 
bioplin očistiti do čistoče tako da vsebuje 90 % metana  (zahtevajo nekateri 
proizvajalci motornih vozil)  ali 99 % metana, kar zahteva večina proizvajalcev 
motornih vozil. Biometan je po sestavi enak metanu, bio pa je dodan da se razlikuje 
njegovo poreklo iz obnovljivega vira (biomase) za razliko od zemeljskega metana, ki 
je neobnovljiv (v krajšem časovnem intervalu).  
Danes obstajajo različne metode (kemične, biološke in fizikalne) za čiščenje bioplina 
do faze biometana (o tem več v naslednjih tehničnih novicah).  
 
 
 
Možnosti za uvajanje biometana v Sloveniji  
 
Zemeljski plin pri nas uvažamo zato bo z delnim nadomeščanjem zemeljskega plina 
z biometanom možno zmanjšati odvisnost od uvoza v prihodnosti oziroma zagotoviti 
določene količine plina tudi v ekstremnih pogojih, ko se lahko zgodi da se zmanjša ali 
celo prekine dobava zemeljskega plina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Objekt za skladiščenje 
zemeljskega plina v mestu 
Baskervile, Wales v Veliki 
Britaniji, kjer je v prihodnosti 
predvideno skladiščenje 
bioplina in njegovo čiščenje do 
faze biometana  
 
 
 
 
 
 
 
 



Drugi problem s katerim se srečujemo pri nas je da se trenutno bioplin uporablja v 
večini primerov samo za proizvodnjo električne energije in toplote (na kogeneracijskih 
enotah bioplinskih naprav).  Samo manjše število bioplinskih naprav oddaja toploto 
drugim odjemnikom (zaradi socio ekonomskih in tehničnih ovir, npr. neprimerne 
lokacije bioplinskih naprav in objektov, ki potrebujejo toplotno energijo, oddaljenosti 
bioplinskih naprav od toplovodnih omrežij, neinformiranosti potencialnih uporabnikov, 
pomanjkanju finančnih sredstev, pridobivanja različnih dovoljenj itn.). Z 
vbrizgavanjem biometana je mogoče izkoristiti obstoječo mrežo zemeljskega plina in 
plin transportirati tudi na velike razdalje, kjer bo dostopen uporabnikom, ki sploh ne bi 
bili dosegljivi zaradi svoje lokacije. Poleg tega je z vbrizgavanjem biometana v 
omrežje zemeljskega plina mogoče izboljšati izkoristek obstoječih bioplinskih naprav, 
ki sedaj v primeru da nimajo konkretnega odjemnika toplotne energije to enostavo 
izpuščajo v ozračje neizkoriščeno. Z čiščenjem bioplina do faze biometana se tudi 
povečuje število potencialnih odjemnikov bioplina. Biometan je možno tudi uporabiti 
za pogon vozil na metan ali na dva goriva (metan in bencinsko gorivo ali metan in 
dizelsko gorivo). Torej vidno je da nam uvajanje biometana odpira nove možnosti za 
racionalno izrabo bioplina v kmetijstvu in gospodarstvu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
dr. Viktor Jejčič,  
predstojnik Oddelka za 
kmetijsko tehniko 
Kmetijski inštitut Slovenije  
Hacquetova 17 
1000 Ljubljana 
tel.: ++386 – (0)1- 2805262 
fax.: ++386-(0)1-2805255 
www.kis.si  
E-mail: bioplin@kis.si  
Avtor novic: dr. Viktor 
Jejčič, viktor.jejcici@kis.si  
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