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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.  



ŠTUDIJSKI OBISK MIKROBIOPLINSKE 
NAPRAVE »GAEC DU BOIS JOLY« 
 
V drugi polovici marca letos smo si udeleženci projektnega sestanka IEE Biomethane 
Regions v Nantesu ogledali delovanje zanimive mikrobioplinske naprave na farmi 
»GAEC du Bois Joly«. Ker so različne izvedbe mikro bioplinskih naprav, ki se vse bolj 
uveljavljajo v širšem evropskem prostoru zanimive tudi za naše živinorejske kmetije, 
je v tej številki tehničnih novic namenjeno nekaj več prostora tej tematiki. Mikro 
bioplinska naprava, ki smo jo obiskali, je zaradi svoje zanimivosti posneta tudi na 
krajšem filmu, ki ga je leta 2012 pripravilo francosko »Ministrstvo za okolje in 
obnovljive vire energije«. Povezava za ogled omenjenega filma je na 
http://www.youtube.com/watch?v=ynSNibF79Z0). Kot drugo zanimivost je potrebno 
omeniti, da je lastnik mikrobioplinske naprave g. Denis Brosset, bioplinsko napravo 
postavil na kmetiji, ki jo ima v najemu. Kmetija je usmerjena predvsem v rejo krav 
molznic ter kot dopolnilno dejavnost reja zajcev za meso.  
 
Zanimiva je tudi zasnova bioplinske naprave, ki je dokaj enostavna in postavljena z 
razmeroma majhnim vložkom finančnih sredstev (veliko dela na napravi je opravil 
tudi sam lastnik bioplinske naprave). Osnovo mikrobioplinske naprave predstavljajo 
horizontalni armirano betonski digestorji, ki so konstrukcijsko precej podobni 
betonskim horizontalnim silažnim silosom. Po delovanju se omenjena mikro 
bioplinska naprava uvršča med diskontinuirane (šaržne) bioplinske naprave. Za 
šaržno proizvodnjo je značilno, da proizvodnja bioplina ni konstantna, zato se z 
večjim številom digestorjev lahko dosega kontinuirana proizvodnja bioplina. Vsak od 
štirih digestorjev se v določenem časovnem zamiku napolni s svežim substratom 
(hlevskim gnojem). Po določenem času začne proces nastajanja bioplina, ki narašča 
do maksimuma in postopno začne upadati. Vsak digestor je povezan s skupnim 
plinskim vodom, ta pa s kogeneratorsko enoto. Ko proizvodnja bioplina upade na 
minimalno vrednost, se posamezni digestor izprazni in napolni z novim svežim 
substratom (hlevskim gnojem) za proizvodnjo bioplina. Zgornji del omenjenih 
betonskih digestorjev (v primeru predstavljene mikro bioplinske naprave so štirje 
digestorji) je pokrit z membrano iz EPDM materiala  (material: etilen - propilen – 
terpolimer), ki je namenjena za zajemanje bioplina. Pred polnjenjem posameznega 
digestorja s hlevskim gnojem se odstrani z digestorja membrana, zatem sledi 
odstranjevanje substrata, ki je končal cikel proizvodnje bioplina. Digestor se ponovno 
napolni s svežim substratom (hlevskim gnojem) in nepredušno zapre z membrano. 
Ta postopek traja kar nekaj časa (odstranjevanje in nameščanje membran 
digestorjev je rešeno ročno, poleg tega se mora odstraniti predelani substrat in 
napolniti sveži substrat s pomočjo dvoriščnega traktorja s prednjo nakladalno 
zajemalko za nakladanje substrata). Poleg hlevskega gnoja se na kmetiji, ki smo jo 
obiskali, za proizvodnjo bioplina uporablja tudi gnojevka, ki je uskladiščena v enem 
vertikalnem kovinskem rezervoarju prostornine 33 m3 in plastičnem rezervoarju 
(balonu) s prostornino 150 m3. Bioplin se iz omenjenih digestorjev in obeh 
rezervoarjev za skladiščenje gnojevke transportira s pomočjo enostavnega cevovoda 
iz plastike do kogeneratorske enote, ki je nameščena v manjšem objektu (velikosti 
nekoliko večje garaže). Zaradi lepšega videza in seveda tudi izolacije je lastnik 
omenjeni objekt obložil z lesom. Retencijski (zadrževalni čas) za substrat je 2 do 3 
meseca v digestorjih (na cca vsaka 2 tedna se en digestor polni).  
 



 
 
Del udeležencev projektnega sestanka za projekt Biomethaneregions si ogleduje 
mikrobioplinsko napravo  
 

 
 
Pogled na hlev za krave molznice 
 

 
Osnovo bioplinske naprave predstavljajo štirje horizontalni betonski digestorji pokriti s 
folijo, postopek pridobivanja bioplina je šaržni. 
 



 
 
Zgornji del vsakega digestorja je pokrit z membrano iz EPDM materiala  (material je 
etilen-propilen-terpolimer) 
 

 
 
Kogeneratorska enota za proizvodnjo električne in toplotne energije iz bioplina je 
nameščena v majhnem objektu iz betonskih zidakov, objekt je dodatno obložen z 
lesom 
 
 

 
 
Pogled na kogeneratorsko enoto za proizvodnjo električne in toplotne energije iz 
bioplina, ki ima avtomatsko regulacijo  



 
 
Del za distribucijo električne in termalne energije s kogeneratorske enote  
 
 

 
 
Za skladiščenje gnojevke, ko v celoti zapolni vertikalni rezervoar (prostornine 33 m3), 
je namenjen plastični rezervoar (balon) s prostornino 150 m3 v katerem je višek 
gnojevke uskladiščen do razvažanja na obdelovalne površine s katerimi razpolaga 
kmetija. Bioplin iz vertikalnega rezervoarja za gnojevko in plastičnega rezervoarja 
(balona) za gnojevko se vodi do kogeneratorske enote. Pred uporabo na 
kogeneratoski enoti se bioplin dodatno očisti, da ustreza po lastnostih vrednostim, ki 
jih predpisuje proizvajalec kogeneratorske enote. 
 
 
 

TEHNOLOŠKI POSTOPEK ZA PROIZVODNJO 
BIOPLINA  
 
Glede načina dovajanja vhodnega substrata v digestorje razlikujemo dva tipa 
tehnoloških postopkov za proizvodnjo bioplina: diskontinuirani (šaržni) postopek ter 
kontinuirani postopek.  



Pri diskontinuiranem postopku se vhodni substrat skupaj z določeno količino 
inokulirane mase zapre v digestor. Pri segrevanju substrata do izbrane delovne 
temperature začne nastajati bioplin v katerem se postopoma povečuje vsebnost 
metana do maksimalne vrednosti (10 – 14 dni). Po doseganju maksimalne vrednosti 
se proizvodnja bioplina zmanjša na polovico. Anaerobno vrenje v takšnih digestorjih 
traja od 40 do 100 dni oziroma dokler ne pride do določene stopnje razkroja 
organskih sestavin. Za diskontinuirano proizvodnjo so namenjeni digestorji 
horizontalne ali vertikalne izvedbe narejeni iz kovine, armiranega betona ali plastike. 
Lahko so v nadzemni ali podzemni izvedbi.  

 
Prednosti diskontinuiranega postopka proizvodnje bioplina:  

- majhni stroški 
- možnost uporabe substrata z večjo vsebnostjo suhe snovi (20 % in več)  
- zaradi dolgotrajnega procesa in velike vsebnosti suhe snovi ni nevarnosti 

prehoda na kislinsko vrenje 
- možen je razkroj vlaknastih materialov brez vložka mehanskega dela  

 
Slabosti diskontinuiranega postopka proizvodnje bioplina:  

- velika prostornina digestorja 
- neizenačena količina in sestava bioplina  
- predelani substrat se težko transportira s pomočjo črpalk (oziroma ga sploh ni 

mogoče trasportirat s črpalkami npr. v primeru hlevskega gnoja) 
- praznitev substrata iz digestorja in polnitev digestorja s substratom predstavlja 

kompliciran postopek  
 
V primeru da se postavi več diskontinuiranih digestorjev (šaržnih), ki delujejo 
paralelno z zamikom od enega do dveh tednov količina in sestava plina, ki nastane 
se lahko stabilizira. Pri takem načinu delovanja se v enem od digestorjev proces 
začenja, v drugem je metansko vrenje v teku in npr. v tretjem je razkroj organskih 
snovi v zadnji fazi. Sistem diskontinuiranih digestorjev (šaržnih) se uporablja za 
proizvodnjo bioplina iz substratov, ki vsebujejo več slame (npr. hlevski gnoj).  
 

 
Na grafu je prikaz 
proizvodnje bioplina pri 
diskontinuiranem (šaržnem) 
tipu bioplinske naprave 
(primer štirih digestorjev, ki 
se polnijo s substratom z 
časovnim zamikom od 
enega do dveh tednov). 
Večje število digestorjev 
omogoča bolj stabilno 
proizvodnjo bioplina 
(seštevek količin bioplina iz 
vseh digestorjev ustvari 
večjo količino bioplina). 
 
 

 



Pri kontinuiranem postopku anaerobnega vrenja se digestor nenehno polni s svežim 
substratom. Istočasno se iz njega prazni določena količina predelanega substrata. 
Predelani substrat se vodi v rezervoar, jamo ali laguno za zbiranje predelanega 
substrata. Od tam se predelani substrat periodično prečrpava v cisterne za razvoz 
substrata ter nanaša na kmetijska zemljišča (stabilizirano gnojilo).  
Prednosti kontinuiranega postopka proizvodnje bioplina:  

- kratek čas zadrževanja substrata v digestorju (10 - 30 dni)  
- količina in sestava plina sta konstantni v določenem času 
- predelani substrat se transportira s pomočjo črpalk  
- ni emisij smradu, ker se proces odvija hermetično 

 
Slabosti kontinuiranega postopka proizvodnje bioplina:  

- visoki stroški 
- potrebno je ogrevanje digestorja 
- večja poraba energije (toplotne in električne) 
- potrebno je pogosto mešanje substrata 

 
 

UPORABA PREDELANEGA SUBSTRATA IZ 
BIOPLINSKE NAPRAVE ZA GNOJENJE  
 
Po predelavi substrata v bioplinski napravi se ta lahko uporabi za gnojenje. V 
primeru, da predelani substrat gre skozi enoto za separacijo nastane trdna in tekoča 
faza.. Tekoča faza se lahko uporabi za gnojenje (razvažanje s cisternami) oziroma se 
vrača ponovno (recirkulacija) v digestor v proces proizvodnje bioplina (pospeši se 
proizvodnja bioplina, ker je tekoča faza že inokulirana). Kmetijska zemljišča z 
uporabo predelanega substrata za gnojenje lahko obogatimo s hranljivimi snovmi, v 
največji meri z dušikom, fosforjem in kalijem. Gnojenje zemljišča s predelanim 
substratom je pomembno za vzdrževanje in formiranje humusa v tleh. Zaradi 
doseganja optimalnih rezultatov pri uporabi tega gnojila ter da se preprečijo škodljive 
posledice je pomembno, da je gnojevka oziroma različni substrati digestorja v čim 
bolj stabilnem stanju, kar pomeni da se z metanskim vrenjem mora dosegati čim 
večja stopnja pretvorbe substrata v bioplin. S tem dosegamo optimalno razmerje 
ogljika in dušika v predelanem substratu v digestorju. To je pomembno zaradi vpliva 
na kvaliteto humusa in vpliv na mikrobiološke procese v tleh. Zelo pomembno je, da 
predelani substrat ne vsebuje patogenih bioloških organizmov, ki lahko okužijo 
kmetijske pridelke in postanejo vzrok infektivnih bolezni ljudi in živali. Z anaerobnim 
vrenjem v digestorju se značilno zmanjšuje število vrst in količina patogenih 
organizmov, ki so prisotni v vhodnem substratu. V anaerobnem vrenju se nekatere 
mikrobiolške vrste popolnoma uničijo (stopnja uničevanja je odvisna od temperature, 
časa in pH substrata). Dezinfekcija substrata se lahko opravlja s pomočjo termičnih, 
kemičnih ali fizikalno kemičnih postopkov.  
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