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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 
1.5.2011 in se bo končal 1.5.2014. 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.  



ZAKAJ BIOPLIN OZIROMA BIOMETAN 
 
Zemeljski plin danes predstavlja več kot 21 % globalnih potreb po primarni energiji. 
Globalne potrebe po zemeljskem plinu se vsako leto povečajo za 2,8 %. Zaloge 
zemeljskega plina v EU upadajo in po ugotovitvah Eurogasa (Eurogas, The 
European union of the natural gas industry: Natural gas demand and supply, Long 
term outlook to 2030) bo leta 2020, EU pokrivala 32 % svojih potreb z lastnim 
zemeljskim plinom  in samo še 26 % v letu 2030.   
 
V Sloveniji zemeljski plin uvažamo iz tujine, letna poraba zemeljskega plina v 
Sloveniji pa znaša približno 900 MNm3 (Javna agencija RS za energijo, Poročilo o 
stanju energetike v Sloveniji v letu 2011, Maribor, 2012). Ena od možnih rešitev za 
zmanjševanje odvisnosti od uvoženega plina je tudi uporaba bioplina, ki postaja v 
zadnjem obdobju vse pomembnejši na področju izkoriščanja alternativnih virov 
energije v EU in pri nas. Velika prednost bioplina oziroma biometana v primerjavi z 
nekaterimi drugimi obnovljivimi viri energije je možnost njegovega skladiščenja in 
porabe glede potrebe po energiji (na poljubne mestu in ob poljubnem času). Ravno 
možnost skladiščenja bioplina 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. V letu 2010 je  znašala 
proizvodnja električne energije iz bioplinskih naprav v EU, 30,3 TWh, v naslednjem 
letu že 35,9 TWh, kar je več od cilja, ki je bil nastavljen na 28,7 TWh  (The state of 
renewable energies in Europe, 12th EurObserv'ER Report: Observ'ER, Paris, 2012). 
Vodilno mesto v EU in svetu ima še vedno Nemčija z več kot 7000 bioplinskih naprav  
in proizvodnjo bioplina v količini 6670 ktoe v letu 2010. Sedaj je tudi cilj nekaterih 
držav EU, da se izboljša uporaba toplotne energija, ki nastaja na kogeneracijskih 
enotah bioplinskih naprav. Na področju trženja in uporabe toplotne energije z 
bioplinskih naprav so v zadnjih nekaj letih veliki  premiki narejeni v Nemčiji in Italiji, 
veliko držav v EU pa mora še narediti večje premike na področju izboljšave 
bioplinskih tehnologij.   
 
Bioplin se v EU sedaj največ  uporablja v kogeneratorskih enotah (sočasna 
proizvodnja električne in toplotne energije) pri nas pa izključno na kogeneratorskih 
enotah bioplinskih naprav. Celotni izkoristek sodobne kogeneratorske enote (suma 
električnega in toplotnega izkoristka enote) na bioplinski napravi znaša od 85 do 90 
% (samo 10 do 15 % energije bioplina se izgubi). Današnji štiritaktni plinski motorji so 
v osnovi razviti za zemeljski plin in so dobro prilagojeni značilnostim bioplina. 
Električni izkoristek kogeneratoske enote se običajno giblje v razponu od 34 do 
maksimalno 40 %. Električni izkoristek je še vedno nizek, iz 1 m3 bioplina je možno 
proizvesti 2,4 kWh električne energije. Mikro plinske turbine (povezane z električnim 
generatorjem razvijajo do 200 kWe moči), ki so primerne za manjše bioplinske 
naprave imajo še slabši izkoristek električnega dela, samo 15 – 25 % (povezava 
mikro plinske turbine z mikro parno turbino lahko omogoča doseganje 50 % 
električne učinkovitosti).  
 



RAZVOJ BIOPLINSKIH TEHNOLOGIJ V 
PRIHODNOSTI  
 
Za razvoj bioplinske tehnologije v prihodnosti bo pomembno vlogo igralo dvigovanje 
izkoristka procesov na bioplinskih napravah. Področje bioplinskih tehnologij se je do 
sedaj razvijalo predvsem zaradi proizvodnje električne energije, proizvodnja termalne 
energije pa je bila potisnjena v ozadje. Povečanje proizvodnje bioplina je možno 
izpeljati na različne načine. Ena možnost je uporaba novih tehnologij, ki omogočajo 
večjo proizvodnjo bioplina z izboljšavo procesov priprave vhodnega substrata. Druga 
možnost je večja proizvodnja bioplina iz substratov, ki se do sedaj niso uporabljali – 
npr. lignocelulozni materiali, ki bodo imeli večjo vlogo v prihodnosti. Na 
kogeneracijskih enotah je možna tudi uporaba ORC tehnologije, ki omogoča uporabo 
odpadne toplotne energije iz kogeneracijskih enot za uparjanje organskega 
delovnega fluida, ki poganja turbino povezano z električnim generatorjem za 
proizvodnjo električne energije. Obstaja tudi možnost uporabe mikro bioplinskih 
plinovodov, za transport bioplina do oddaljenih lokacij, kjer obstaja možnost za 
uporabo električne in toplotne energije (v tem primeru je kogeneracijska enota 
nameščena na dislocirani lokaciji). Tehnologija, ki je zelo obetajoča in bo v 
prihodnosti vse bolj razširjena je tudi tehnologija čiščenja in nadgradnje bioplina do 
faze biometana. Plin, ki je očiščen in nadgrajen do faze biometana je možno 
vbrizgavati  v omrežje zemeljskega plina oziroma ga skladiščiti in uporabljati ob 
poljubnem času in mestu za pogon vozil in druge energetske namene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 1: Možnosti uporabe bioplina oziroma biometana iz kmetijske bioplinske 
naprave, 1 – hlev, 2 – digestorja, 3 – kogeneracijska enota, 5 -  rastlinjak, 6- kmetija, 
7 – rumena linija – bioplin oziroma biometan, 8 – modra linija – električna energija, 9 
– rdeča linija – toplotna energija, 10 – transformatorska postaja, 11 – naselje, 12 – 
enota za čiščenje in nadgradnjo bioplina do faze biometana, 13 – postaja za 
polnjenje biometana za vozila, 14 – linija za biometan, 15 – kogeneracijska enota za 
energetsko oskrbo naselja, 16 – tovarna, 17 – naselje   



ČIŠČENJE BIOPLINA  
 
Glavna sestavina bioplina je metan CH4, ki ima po prihodu iz digestorja bioplinske 
naprave 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 pa je 
količinsko največ ogljikovega dioksida. Da bioplin lahko uporabimo za vbrizgavanje v 
omrežje zemeljskega plina ali za pogon vozil, moramo odstraniti vse omenjene pline. 
Trdni delci in komponente podobne olju se iz bioplina ločijo v izločevalnikih prahu, 
blato in pena pa 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 omenjeni plini. Grobo odstranjevanje vodikovega sulfida H2S 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.  
Za čiščenje bioplina obstaja veliko različnih tehnologij, vsaka pa ima svoje prednosti 
in slabosti. Pravilna izbira ekonomsko optimalne tehnologije je odvisna od kakovosti 
in količine 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. Biometan za vbrizgavanje v omrežje 
zemeljskega plina mora imeti vsebnost metana minimalno 96 %, za pogon vozil pa 
97 % ± 2 %.  
 
 
 
 

MOŽNOSTI ZA VBRIZGAVANJE BIOMETANA V 
JAVNO PLINSKO OMREŽJE V SLOVENIJI  
 
Bioplin po čiščenju in nadgradnji do faze biometana postane primeren za 
vbrizgavanje v javno plinovodno omrežje, kjer se meša z zemeljskim plinom 
(vbrizgan delež pa se prodaja kot obnovljiv vir energije). Prednost vbrizgavanja 
biometana v omrežje zemeljskega plina pride do izraza na bioplinskih napravah, ki so 
odmaknjene od večjih naselij ali mest. V tem primeru je nemogoče izkoristiti vso 
presežno toplotno energijo, ki se proizvede v kogeneracijskih enotah bioplinskih 
naprav (neizkoriščanje toplotne energije vpliva na slabšo ekonomiko obratovanja 
bioplinskih naprav). Odlično rešitev omenjenega problema nam predstavlja čiščenje 
bioplina direktno na bioplinskih napravah in njegovo vbrizgavanje v javno omrežje z 
zemeljskim plinom ter s tem transport do potencialnih uporabnikov na velike razdalje. 
Po tem postopku dejansko dobavljamo energijo iz obnovljivih virov do vseh 
uporabnikov omrežja. Tehnologijo pridobivanja biometana bi pri nas lahko uporabili 
na kmetijah, ki imajo nad 150 GVŽ. V prihodnosti bi bilo potrebno pri nas proučiti tudi 
možnost zamenjave obstoječih kogeneratorskih enot, ko se jim bo iztekla življenjska 
doba na bioplinskih napravah z močjo 1 MWe (ki pri nas prevladujejo), s tehnologijo 



za čiščenje bioplina in njegovo nadgradnjo do faze biometana. V tem primeru bi se 
povečal izkoristek bioplinskih naprav in izboljšala ekonomika njihovega obratovanja. 
Proizvedeni biometan bi se lahko vbrizgaval v lokalno ali v javno plinsko omrežje (v 
zimskih mesecih se lahko vbrizgava v lokalna plinska omrežja, v poletnih, ko ni večjih 
potreb po plinu pa v javno plinsko omrežje), ki je dobro razvito v Sloveniji. Bioplin, ki 
se ga očisti in nadgradi do faze biometana se poleg vbrizgavanja v omrežje 
zemeljskega plina lahko uporabi tudi na lokacijah, ki so oddaljene od mesta 
proizvodnje bioplina. Za čiščenje in nadgradnjo bioplina do faze biometana ter njegov 
transport z vozili z bioplinskih naprav, ki so oddaljene od plinskega omrežja, bi se 
lahko v prihodnosti uporabile tudi nekatere nove tehnologije, ki jih že uporabljajo ali 
razvijajo v EU in svetu. 
 
Plinovodno omrežje je v Sloveniji dobro razvito. V Sloveniji je bilo leta 2011 skupaj 
4305 km distribucijskih vodov zemeljskega plina z različnimi tlačnimi nivoji. V 
Pomurski in Podravski regiji, kjer se trenutno nahaja največje število bioplinskih 
naprav, je dostopnost do omenjenega omrežja zraven mest dobra. Bioplinske 
naprave, ki se nahajajo (ali bodo v prihodnosti zgrajene) v bližini Murske Sobote, 
Lendave, Gornje Radgone, Maribora, Ormoža, Ptuja, Slovenske Bistrice, Kidričevega 
itn. imajo možnost priključitve na obstoječe plinsko omrežje. Možnost za povezavo 
bioplinskih naprav z obstoječim plinovodnim omrežjem obstaja tudi v drugih delih 
države. Priključitev na plinovodna omrežja bo izvedljiva, ko bo obstajala pravna in 
tehnična zakonodaja za vbrizgavanje biometana v obstoječe plinsko omrežje ter 
zagotovljene odkupne cene za biometan. Priključevanje na omrežje zemeljskega 
plina je naloga sistemskega operaterja. Za vsako posamezno priključitev na 
energetsko omrežje ali njeno spremembo mora uporabnik omrežja pridobiti soglasje 
za priključitev. Pogoje za soglasje za priključitev na prenosno omrežje zemeljskega 
plina omrežje določajo Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina in Splošni 
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja. 
 
 
 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA BIOPLINSKO 
NAPRAVO V AVSTRIJI   
 
V novembru 2012 smo udeleženci strokovne ekskurzije obiskali  bioplinsko napravo 
Biogaskraftanlage poleg Salzburga v Avstriji in si ogledali delovanje bioplinske 
naprave, ki proizvaja bioplin iz goveje gnojevke in trave. Za ogled omenjene 
bioplinske naprave smo se pridružili kolegom iz Avstrije, ki so bili tudi glavno 
organizatorji tega obiska. Napravo z vhodnim substratom oskrbujejo okoliški kmetije, 
ki obenem skrbijo tudi za urejenost krajine (košnja travnikov) in okolje (zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov). Bioplin na omenjeni bioplinski napravi očistijo in 
nadgradijo do faze biometana ter ga dovajajo v omrežje zemeljskega plina in 
uporabljajo za pogon vozil.  Zanimivost naprave je, da je njena nazivna moč cca 300 
kW, kar pomeni da se uvršča med manjše bioplinske naprave. Za proizvodnjo 
bioplina sta namenjena dva digestorja, za skladiščenje silirane trave za proizvodnjo 
bioplina pa so namenjeni horizontalni silosi.  



Bioplin na omenjeni napravi, čistijo s pomočjo adsorpcije pod povišanim tlakom. Ta 
metoda omogoča pridobivanje zelo čistega metana. 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, zeolitna molekularna sita itn.). Bioplin se 
stisne pod tlakom 10 – 12 bar in pohladi na 40 ºC (zaradi stiskanja se plin segreje, 
zato ga moramo pohladiti). Stisnjen bioplin se vnaša v valjaste posode z aktivnim 
ogljem, kjer potuje od dna proti vrhu posode in se očisti, ker se izloči ogljikov dioksid 
na adsorbentu (aktivnem oglju). Na izstopu iz procesa čiščenja dobimo  nad 98 % 
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 
Omenjena bioplinska naprava predstavlja tudi odličen zgled za nove bioplinske 
naprave v Sloveniji, ki bi lahko uporabljale tehnologijo za pridobivanje biometana in 
njegovo uporabo za različne namene na kmetiji (npr. pogon traktorjev ter osebnih in 
tovornih vozil, itn.) in izven kmetije.  

 
 
Slika 2: Enota za čiščenje bioplina in njegovo nadgradnjo do faze biometana, 
zavzame zelo malo prostora, čiščenje bioplina se opravlja s postopkom adsorpcije 
pod povišanim tlakom, valjaste jeklene posode so napolnjene s poroznim ogljem, 
očiščeni plin se vbrizgava v lokalno ali javno plinsko omrežje glede potreb po plinu  



 

 
 
Slika 3: Silažna trava za proizvodnjo bioplina je uskladiščena v horizontalnih silosih  
 
 
 

 
 
Slika 4: Na ogled bioplinske naprave smo se pripeljali iz Salzburga z avtobusom, ki 
ga poganja zemeljski plin ali biometan 



 
 
Slika 5: Na bioplinski napravi uporabljajo osebna vozila ne biometan  
 
 
 

 
 
Slika 6: Pogled na stavbo, kjer poteka čiščenje bioplina in njegova nadgradnja do 
faze biometana, vidno je da so stavbo obložili z lesom da je tudi z arhitekturnega 
stališča bolj sprejemljiva za okolje  



 
 
Slika 7:. Pogled na digestor bioplinske naprave, okrog digestorja so nameščeni 
drogovi – strelovodi za varstvo digestorja prd udarom strele  
 

 
 
Slika 8: Desno od digestorja bioplinske naprave je diskont za gospodinjsko blago, 
bioplinska naprava je umeščena med različnimi objekti v okolici  
 



 
 
Slika 9: Pogled na kompresorsko enoto za stiskanje plina; očiščeni in nadgrajeni plin 
se lahko vbrizgava v lokalno ali javno plinsko omrežje glede 
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