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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. V teh pišemo o čiščenju bioplina v biometan in o mikro bioplinskih 
napravah. 



ČIŠČENJE BIOPLINA IN NADGRADNJA DO 
FAZE BIOMETANA 
 
V Schwäbische Hallu, Nemčija, je v okvirju evropskega projekta, Intelligent Energy 
Europe - Biomethane regions potekal od 26. 04. do 27.04. 2012., tretji delovni 
sestanek namenjen poročanju o opravljenih aktivnostih na projektu, pregledu bodočih 
obveznosti posameznih partnerjev, načrtovanju prihodnjih projektnih aktivnosti in 
izobraževanju s področja tehnologije za pridobivanje biometana za vse evropske 
partnerje na projektu.  
Projekt je usmerjen v uporabo biometana (očiščenega bioplina in nadgrajenega do 
faze metana) pridobljenega iz živinskih in rastlinskih odpadkov za vbrizgavanje v 
javno omrežje zemeljskega plina in pogon vozil. V projektu bodo preučeni tehnološki 
aspekti čiščenja bioplina do faze metana (biometan), njegovo vbrizgavanje v omrežje 
in uporaba za pogon gospodarskih vozil in traktorjev. Poleg tega bodo definirane 
socio ekonomske ovire za uvajanje.  
V izobraževalnem delu smo se seznanili z različnimi tehnologijami za čiščenje 
bioplina in njegovo nadgradnjo  do faze biometana. Poleg tehnične problematike je 
bila prikazana tudi ekonomska analiza posameznih tehnologij za čiščenje in 
nadgradnjo do faze biometana.  Udeležili smo se ogleda kmetijske bioplinske 
naprave (Bio-methane AD plant Emmertsbühl), ki proizvaja bioplin in ga po pogodbi 
oddaja energetskemu podjetju EnBW Gas Gmbh, Stuttgart, ki je zraven kmetije 
postavilo objekt za čiščenje bioplina in njegovo nadgradnjo v biometan, tako da 
vsebnost metana po čiščenju in nadgradnji znaša 98 %.  
 

 
 
Udeleženci projektne skupine Biogas Regions na strokovnem obisku bioplinske 
naprave Blaufelden – Emmerstbühl 



Očiščeni bioplin – biometan, vbrizgavajo s posebnim patentiranim postopkom v 
nizkotlačno omrežje zemeljskega plina, kjer je namenjen za energetsko oskrbo 
večjega naselja, ki je locirano na razdalji nekaj kilometrov od bioplinske naprave, 
oziroma v primeru, da ni večjih potreb po plinu, v nacionalno visokotlačno omrežje 
zemeljskega plina. Izkoristek bioplinske naprave, ki je prej znašal do 38 % (koristila 
se je predvsem električna energija iz kogeneracijske enote) so sedaj dvignili na več 
kot 90 %. Manjša kogeneracijska enota na bioplinski napravi pa deluje le v primeru 
odpovedi čistilnega sistema za nadgradnjo bioplina v biometan. Bioplinska naprava 
na kmetiji s pomočjo sodobne tehnike čiščenja in nadgradnje bioplina v biometan, 
lahko oskrbuje do 1.000 do gospodinjstev s plinom (v Nemčiji deluje že več kot 7.500 
bioplinskih naprav v kmetijstvu  ter v zadnjih letih cca 70 naprav za čiščenje in 
nadgradnjo bioplina na kmetijskih bioplinskih napravah v biometan).  
Predstavniki podjetja, ki se ukvarja s čiščenjem, nadgradnjo in vbrizgavanjem 
bioplina-biometana v omrežje zemeljskega plina so nas tudi detajlno seznanili s 
tehnologijo čiščenja bioplina in zagotavljanjem njegove kakovosti, da lahko ustreza 
predpisom za vbrizgavanje v javno omrežje zemeljskega plina. Posebnost enote za 
čiščenje, nadgradnjo in vbrizgavanje biometana v omrežje zemeljskega plina je 
patentirani postopek, ki omogoča vbrizgavanje plina v lokalno nizkotlačno plinsko 
omrežje ali v nacionalno visokotlačno omrežje zemeljskega plina. V poletnih 
mesecih, ko so potrebe lokalnega plinskega omrežja zelo majhne, se biometan 
vbrizgava v nacionalno visokotlačno omrežje zemeljskega plina.  
Ogledali smo si tudi interni laboratorij podjetja (kontejnerska enota) za ugotavljanje 
kakovosti biometana ter poseben sistem za analizo bioplina, ki ga vodi država zaradi 
nadzora nad kakovostjo biometana, ki se oddaja v nizko in visokotlačno omrežje 
zemeljskega plina.   
 

 
 
Na vstopu na bioplinsko napravo Blaufelden – Emmerstbühl nas počaka lična tabla z 
osnovnimi podatki o napravi, bioplinska naprava proizvaja bioplin, ki se ga očisti in 
nadgradi do faze biometana, z obratovanjem je začela v oktobru 2010, letna 
proizvodnja bioplina znaša 3,8 milijona m3, letna proizvodnja  biometana pa 1,9 
milijona m3.  
 



 

 
 
Bioplinska naprava Blaufelden – Emmerstbühl je nastajala v več fazah tako da so na 
njej nameščene različne izvedbe digestorjev, kovinski s fiksnim pokrovom (plin se 
zbira pod stožčastim pokrovom) ter betonski digestorji s kupolastim plinohranom iz 
plastičnega materiala pritrjenimi na vrhu digestorja  
 

 
 
Na bioplinski napravi po preureditvi za oddajanje bioplina na enoto za čiščenje in 
nadgradnjo bioplina do faze biometana, obstaja samo ena manjša kogeneratorska 
enota, ki občasno deluje za potrebe objektov na bioplinski napravi ali v primeru da bi 
odpovedala naprava za čiščenje bioplina in nadgradnjo bioplina do faze biometana  



 

 
 
Podjetje EnBW Gas Gmbh, Stuttgart, je postavilo enoto za čiščenje bioplina,  
nadgradnjo bioplina do faze biometana in vbrizgavanje biometana v lokalno 
nizkotlačno plinsko omrežje ali nacionalno visokotlačno omrežje zemeljskega plina, 
enota je postavljena je tik ob bioplinski napravi (prednost izredno kratke transportne  
poti za bioplin), večina opreme je nameščena v samo nekaj kontejnerjih 
 

 
 
Detajl čistilne enote, EnBW Gas Gmbh, Stuttgart 



 
 
V notranjosti kontejnerja čistilne naprave EnBW Gas Gmbh, Stuttgart, so nameščene 
valjaste jeklene posode (napolnjene s poroznim ogljem) za čiščenje bioplina s 
postopkom adsorpcije pod povišanim tlakom (angl. »swing pressure adsorption 
system«). 
 
 
Adsorpcija je proces zgoščevanja plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdnih 
snovi (na površini se tvori film). S tem procesom iz bioplina, ki je zmes različnih 
plinov, odstranjujemo ogljikov dioksid. Proces je hitrejši in bolj učinkovit, če mu 
zvišamo delovni tlak (višji, kot je, bolje proces deluje). Različni plini se adsorbirajo na 
različne trdne snovi - adsorbente, ki so zelo porozni materiali in imajo veliko površino 
(za čiščenje bioplina najpogosteje uporabljamo aktivno oglje, lahko pa tudi aluminij). 
Stisnjen bioplin tako vnašamo v komore z aktivnim ogljem, kjer se izloči ogljikov 
dioksid, na vrhu pa izstopa nad 97 % čist biometan. Ko se adsorbent nasiti z 
izločenimi plini, ga lahko recikliramo z nižanjem tlaka. Prednost tega procesa je visok 
delež metana v izhodnem plinu ter dejstvo, da se adsorbira tudi dušik in kisik. S tem 
postopkom lahko odstranjujemo tudi žveplo (vodikov sulfid), vendar pa je v tem 
primeru proces ireverzibilen in adsorbent se počasi uniči, zato je slabost tega 
procesa predhodno odstranjevanje žveplovega sulfida 
 
 



 
 
Del enote, ki je namenjen za spremljanje kakovosti očiščenega bioplina in 
nadgradnje do faze biometana ter proizvedene količine biometana.   
 



MIKRO BIOPLINSKE NAPRAVE  
 
V zadnjem obdobju se je V EU in pri nas povečal interes za mikro bioplinske 
naprave. Zato smo v tej številki tehničnih novic predvideli nekoliko večji prostor tej 
tematiki.  
V kategorijo mikro bioplinskih naprav se uvrščajo bioplinske naprave z močjo do 50 
kWe. Zasnovane so kot manjši objekti, kar pomeni da na kmetiji ni potrebno žrtvovati 
večje površine za izgradnjo bioplinske naprave. Obstaja pa tudi možnost tudi 
podzemske vgradnje digestorskih posod, kar pomeni dodaten prihranek prostora. 
Digestorske posode so lahko narejene iz različnih materialov npr. armiranega betona, 
jekla, ki je lahko barvano, emajlirano, vroče cinkano ali nerjaveče, stekloplastike, lesa 
itn. Objekte se lahko tako naredi da se tudi arhitekturno ujamejo s krajino oziroma 
kmetijo (posebej je to pomembno na turističnih kmetijah).  
 
V osnovi so mikro bioplinske naprave precej podobne velikim bioplinskim napravam s 
tem da so vsi sestavni elementi manjših dimenzij zaradi manjših količin vhodnih 
surovin in posledično manjše proizvodnje bioplina. Na sliki 1. je prikazana zasnova 
klasične mikro bioplinske naprave s sprejemnim bazenom za trdni (trdni substrat je 
potrebno zmleti na čim manjše delce tako da se lahko opravi proces hidrolize) in 
tekoči substrat ter bazenom za mešanje obeh substratov in dovajanje v digestor 
(bioreaktor) I in iz njega v digestor II (bioeraktor). Bioplin, ki nastane v prvem in 
drugem digestorju se vodi do enote, ki očisti bioplin primesi tako da je primeren za 
zgorevanje v plinskem motorju kogeneratorske enote. Kogeneratorska enota 
proizvaja električno in toplotno energijo. Električno in toplotno energijo je možno 
uporabiti na kmetiji ali oddajati zunanjim odjemalcem. 



 

 
 

Slika 1. Shematski prikaz delovanja mikro bioplinske naprave (KIS, Oddelek za 
tehniko in energetiko), 1 – v sprejemnem bazenu se meša substrat (tekoča faza – 
gnojevka) in trdna faza (silažna koruza), 2a – bazen za gnojevko, 2b – silos v 
katerem je shranjena koruzna ali travna silaža, 3 – digestor I (bioreaktor), 4 - digestor 
II (bioreaktor), 5 – bazen za shranjevanje predelanega substrata, 6 – čistilna enota 
za čiščenje bioplina do faze da je primeren za sežiganje v kogeneracijski enoti, 7 – 
kogeneracijska enota za proizvodnjo električne in toplotne energije; z različnimi 
barvami (legenda) so označeni: dovod in odvod substrata, toplovod, plinovod, 
električna instalacija itn.  
 
Prednosti mikro bioplinskih naprav  
 
V primeru energetskih izpadov, naravnih nesreč (potresi, poplave, neurja itn.), 
motene oskrbe z energijo, večjih kriz itn. pa so take enote zaradi decentraliziranosti 
in lastne energetske oskrbe manj ranljive od velikih sistemov. Tudi v primeru 
odpovedi določenih energetskih sistemov na decentraliziranih proizvodnih enotah jih 
je možno enostavno in hitro popraviti ali zamenjati z novimi. Pri velikih sistemih je ta 
proces lahko zelo zahteven in dolgotrajen.  
V ospredju decentralizirane proizvodne enote je reševanje okoljskih problemov ter 
proizvodnja gnojil za pridelavo rastlin, stranski produkt pa je pridobivanje energije, ki 
se v popolnosti koristi na kmetiji za različne procese. V primeru, da se ustvarja 
presežek energije obstaja možnost oddajanja električne energije v električno omrežje 
ali za daljinsko ogrevanje.  
 
 
 
 
 



Skladiščenje energije  
 
Problem je, da se energija iz večine obnovljivih virov energije ne da skladiščiti na 
daljše časovno obdobje (npr. toplo zračni in vodni solarni kolektorji, fotovoltaika, 
vetrna energija itn.). Čeprav obstajajo tudi nekateri sistemi, ki to do določene mere 
omogočajo so tehnično izredno zahtevni cenovno pa trenutno nedosegljivi majhnim 
uporabnikom. Bioplin se razmeroma enostavno skladišči in se potem lahko uporablja 
na poljubnem mestu in ob poljubnem času. Ta lastnost je razširjena za kombinirane 
energetske naprave. Kombinirane energetske naprave kombinirajo različne 
obnovljive energetske vire v taki smeri da so komplementarni eden do drugega in da 
je potrebna količina energije dostopna ob vsakem času. Možnost skladiščenja 
bioplina pa predstavlja njegovo posebno vrednost. Z njegovim skladiščenjem in 
uporabo lahko kompenziramo fluktuacije pri ostalih obnovljivih virih energije, kot so 
npr. vodna, vetrna in solarna energija.  
 
Organski odpadki  
 
Dodatne prednosti za skupnost in okolje - bioplinske naprave lahko uporabljajo 
komunalne odpadke. Bioplin se lahko proizvaja iz bioloških odpadkov in druge visoko 
vlažne biomase z malo lignina. Vsako letni prirast biomase se lahko pretvori v 
energijo ali pa skladišči v nespremenjeni obliki. Ob istem času so stroški za odpad so 
nižji, prostor za skladiščenje odpadkov pa se prihrani.  
Poleg električne in toplotne energije, bioplinska naprava dobavlja tudi ostanek po 
digestaciji. Separirani trdni ostanek je podoben kompostu, ki lahko zamenja 
mineralno gnojilo ali šoto in s tem zapre okoljsko prijazen krog proizvodnje bioplina. 
Bioplinska gnojevka je manj smrdeča od nepredelane tekoče gnojevke, ker postopek 
digestacije znižuje koncentracijo prostih maščobnih kislin. Proste maščobne kisline 
so odgovorne za smrad netretirane gnojevke. Predelani ostanki so visoko 
kompatibilni z rastlinami (kot gnojilo).  
Po slovenski zakonodaji (enako velja tudi v EU) se gnojevka v določenih obdobjih ne 
sme razvažati po kmetijskih površinah. V tem primeru je kmetija mora obvezno 
uskladiščiti (zato je smiselna njena izraba za proizvodnjo energije) 
 
Mikro bioplinske naprave v kontejnerski izvedbi  
 
Za postavitev kontejnerske izvedbe bioplinske naprave ni potrebno opraviti večjih 
gradbenih del. Kontejnerska enota se postavi na utrjen teren ali betonsko ploščo. 
Enota se tudi hitro poveže s sistemom električne in toplotne energije ter v kratkem 
času začne oddajati energijo.  
Podjetje Omega air, Ljubljana je predstavilo svojo koncepcijo mikro bioplinske 
naprave v kontejnerski enoti. Mikro bioplinska naprava je namenjena za živinorejske 
ali mešane kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka, prašičev, perutnine itn. 
Predvidena je za kmetije, ki imajo od 25 GVŽ goveda in več.  
 



 
Slika 2. Sestavni deli mikro bioplinske naprave (Omega air, Ljubljana), v kontejnerju 
je nameščen kompleten energetski del, kogeneratorska enota, izmenjevalec toplote, 
ki uporablja tekočino za hlajenje motorja, izmenjevalec toplote na izpušnem sistemu 
motorja, zalogovnik za plin, zalogovnik toplote, priprava substrata za dovod v 
bioreaktor. 



 
 
Slika 3. Pogled v kontejnersko enoto v del, ki je namenjen za čiščenje bioplina in 
njegovo kogeneracijo (Omega air, Ljubljana) 
 



 
 
Slika 4. Trije načini izkoriščanja električne energije iz mikro bioplinske naprave: a – 
električna energija iz mikro  bioplinske naprave se v celoti izkoristi na kmetiji, b - 
električna energija iz mikro  bioplinske naprave se v celoti izkoristi na kmetiji, 
manjkajoči del električne energije se dovaja iz javnega električnega omrežja, c - 
električna energija iz mikro  bioplinske naprave se v celoti izkoristi na kmetiji, višek pa 
se pošilja v javno električno omrežje,(Omega air, Ljubljana), 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Slika 5. Različni načine postavitve mikro bioplinske naprave, (Omega air, Ljubljana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAKTOR, KI GA POGANJA BIOPLIN  
 
Podjetje Valtra, ki je del skupine AGCO je sprejelo odločitev da začne v letu 2013 
proizvodnjo omejene serije traktorjev na pogon z bioplinom. Valtra je poleg tega tudi 
prvo podjetje na svetu, ki bo začela serijsko proizvodnjo traktorjev s pogonom na 
bioplin. V podjetju so v zadnjih letih opravili sistematične raziskave na področju 
bioplinske tehnologije za pogon traktorjev. Prvi traktor, ki so ga priredili leta 2010 za 
uporabo bioplina je bil iz serije N in je bil opremljen s štirivaljnim motorjem. Sledil je 
traktor iz serije T opremljen s šest valjnim motorjem v letu 2011. Model N101, ki so 
ga izbrali za omejeno serijo traktorjev je opremljen z dizelskim motorjem (AGCO Sisu 
Power 44 CTA) s tehnologijo skupnega voda (common rail) prostornine 4400 cm3, 
razvija maksimalno moč 81 kW/110 KM pri 2200 vrt./min. motorja, ter maksimalni 
navor 460 Nm pri 1500 vrt./min. motorja. Motor je tako prirejen da lahko uporablja 
bioplin, ki je očiščen tako da je primeren za pogon motorjev z notranjim zgorevanjem 
ali zemeljski plin ter mineralno dizelsko gorivo.  
 

 
 
Slika: Traktor na pogon na dva goriva, dizelsko gorivo in bioplin, na desni strani 
spodaj pod kabino je viden rezervoar za bioplin (znotraj ohišja se nahajajo štiri 
jeklene posode narejene iz kompozitnega materiala, prostornina vsake posode znaša 
42 l) skupne prostornine 168 l pri tlaku 200 bar (Valtra AGCO, serija N101 HiTech)  
 
 
Pri motorjih, ki jih poganjata dva goriva se mešanica bioplina in dizelskega goriva 
vbrizga v zgorevalni prostor motorja. Majhna količina mineralnega dizelskega goriva 
se vžge zaradi kompresije, 70 do 80 % moči motorja pa je posledica zgorevanja 
bioplina. Uporaba bioplina ne vpliva na upad moči  motorja. Velika prednost 
omenjenega  motorja je da v primeru da zmanjka bioplin se lahko uporablja tudi 
mineralno dizelsko gorivo. Traktor ima možnost široke uporabe v kmetijstvu, 
gozdarstvu, za komunalne namene itn. V primeru da se namesto mineralnega 
dizelskega goriva uporablja rastlinsko olje ali biodizel ter bioplin traktor uporablja dva 
popolnoma obnovljiva vira energije, ki sta okolju prijazna. Uporaba bioplina lahko 



pomeni tudi značilne prihranke pri uporabi mineralnega dizelskega goriva in 
posledično manjšega onesnaževanja okolja.  
Rezervoarji bioplina so nameščeni na desni strani šasije traktorja (na rezervoarju je 
oznaka biogas), celotna inštalacija pa je narejena v skladu s CE predpisi. Kapaciteta 
rezervoarjev z bioplinom znaša 168 litrov, kar pri tlaku 200 bar ustreza približno 30 
litrom mineralnega dizelskega goriva. Ta količina goriva zadostuje za tri do štiri urno 
delo s traktorjem. Rezervoar je opremljen s posebnim nastavkom za varno polnjenje 
z bioplinom (NGV-1) ter elektromagnetnim ventilom za zapiranje. Visokotlačni plinski 
sistem ima štiri elektromagnetne ventile, ki se avtomatično zaprejo, ko se motor 
ustavi. Nizkotlačni plinski sistem ima tlačni regulator, ki zniža tlak bioplina na 3,5 bar, 
filtrirno enoto ter tehnologijo skupnega voda (common rail) za vbrizg plina v vsak valj 
motorja. Plinska instalacija ustreza EU predpisom za vozila ECE R110 in R115. 
Elektronska kontrolna enota nadzoruje količino plina v odvisnosti od obremenitve 
motorja. Izpušni sistem motorja je opremljen z Ecocat katalizatorjem, ki eliminira 
ogljikovodike v izpuhu.  
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