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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.  



MOŽNOSTI UPORABE BIOMETANA ZA POGON 
VOZIL  
 

Uvod  
 
Poleg vbrizgavanja biometana v omrežje zemeljskega plina obstaja tudi druga zelo 
zanimiva možnost za uporabo biometana za pogon različnih izvedb motornih vozil. V 
primeru kmetijstva pri bioplinskih napravah, ki so usmerjene v proizvodnjo bioplina ter 
čiščenje in nadgradnjo bioplina do faze biometana pa uporaba biometana za pogon 
traktorjev in drugih delovnih ter tovornih vozil, ki sodelujejo v procesu same 
proizvodnje kmetijskih produktov. Z uporabo biometana v procesu proizvodnje 
kmetijskih pridelkov in reje živali obstaja odlična možnost za zmanjševanje odvisnosti 
od fosilnih energentov z zagotavljanjem lastnega goriva, zagotavljanja kakovostnega 
gnoja iz predelanega substrata na bioplinski napravi ter zniževanja ogljičnega odtisa 
končnega kmetijskega produkta.  
 
 

Vozila na biometan  
 
Proizvajalci osebnih in tovornih vozil ponujajo že veliko različnih izvedb vozil na 
katerih se lahko uporablja biometan za pogon (vozila, ki so namenjena za uporabo 
komprimiranega zemeljskega plina so primerna tudi za uporabo biometana). V 
zadnjem obdobju pa postajajo tudi vse bolj zanimiva vozila na pogon z dvema 
vrstama goriv (dizelsko gorivo + biometan). Prednost plinskih motorjev je, da jih je 
mogoče uporabiti na že obstoječih izvedbah vozil s predelavami, ki niso prezahtevne 
in so cenovno dostopne. Ekonomičnost predelave motorja na biometan se najbolj 
obnese na tovornih vozilih, ki imajo zadosten prostor za vgradnjo dodatnih 
rezervoarjev za biometan ter delujejo na večjih razdaljah (primestna vožnja). Na 
manjših razdaljah (npr. mestna uporaba) pa se dobro obnesejo vozila, ki uporabljajo 
stisnjen biometan oziroma zemeljski plin (tlak stiskanja v razponu od 200 do 300 
bar). Proizvajalci Iveco, MAN, Mercedes, Volvo itn. ponujajo v svojih proizvodnih 
programih tudi tovornjake ali avtobuse, ki lahko deluje na zemeljski plin ali biometan.  

 
 
 
 
 
Volvo FM Dual-Fuel na dizelsko gorivo in utekočinejni 
zemeljski plin ali biometan, tovornjak ima nosilnost 40 
ton, poganja ga motor na dve vrsti goriv moči 338 
kW/460 KM, ki razvija navor od 2300 Nm (vir: Volvo)  
 



Od letos je na evropskem trgu kupcem na voljo novo tovorno vozilo Volvo FM Dual-
Fuel, ki za pogon uporablja motorje na dve vrsti goriva, dizelsko gorivo do 25 % in 
utekočinjeni zemeljski plin ali biometan do 75 % (razmerje goriv je odvisno od 
obremenitve motorja). V tekoči obliki je možno spraviti več plina v posode za gorivo, 
zato je plin zaradi utekočinjanja ohlajen na – 140 ºC in se nahaja v posebej 
izoliranem rezervoarju, količina plina zadostuje za prevoženo razdaljo 500 km pri 
normalni vožnji, v primeru da plina zmanjka, motor enostavno preklopi na dobavo 
samo dizelskega goriva in vožnja se normalno nadaljuje; (vir: Volvo).  
 
Z uporabo vozil, ki jih poganja biometan je možno značilno znižati emisije CO2 na 
dolgih transportnih razdaljah. V primeru uporabe motorjev na dve vrsti goriv 
(biometan in dizelsko gorivo) je možno zmanjšati emisije CO2 do 70 % v primerjavi z 
motorji, ki za pogon uporabljajo samo dizelsko gorivo.  
 
 
 
Dobre lastnosti motorjev na biometan za pogon vozil  
 
- Biometan čisto izgoreva (ni saj in delcev) 
- Emisije CO se zmanjšajo za 40 do 50 %  
- Manjše emisije NOx 
- Manjše emisije H2  
- Zaprti krog CO2  
- Motor je manj hrupen 
- Zmanjšuje se odvisnost od uvoza fosilnih goriv 
- Pri motorjih na dve vrsti goriv (dizelsko gorivo + biometan) se zmanjša poraba  

dizelskega goriva 
 
Slabe lastnosti motorjev na biometan za pogon vozil  
 
- Moč motorja se zmanjša, zaradi nižje energijske vsebnosti zmesi z 

biometanom  
- Višji stroški motorjev in vozil zaradi trenutno majhnih serij 
- Dostopnost goriva – biometana 
- Količina tovora se zmanjša zaradi rezervoarjev za biometan  
 
Gorivo za pogon plinskih motorjev za vozila  
 
Kot gorivo se na plinskih motorjih lahko uporablja: biometan, stisnjeni zemeljski plin 
(angl. CNG - Compressed Natural Gas), utekočinjeni zemeljski plin (angl. LNG - 
Liquefied Natural Gas) in utekočinjeni biometan (LBM – Liquefied Biomethane). 
Poleg tega je možno uporabiti tudi mešanice goriv, kot je zemeljski plin in biometan 
(angl. LNG/LBM - Liquefied Natural Gas/ Liquefied Biomethane). Možne so tudi 
druge kombinacije, v tekstu pa so omenjene najbolj razširjene. V Veliki Britaniji 
podjetje Gasrec ponuja za pogon vozil s plinskimi motorji, 25 % mešanico 
utekočinjenega biometana s 75 % utekočinjenim zemeljskim plinom. Omenjeno 
mešanico dveh goriv na trgu ponujajo že drugo leto, imenovali pa so jo Bio LNG 
(angl. LNG - Liquefied Natural Gas).   
 
 



 
 
Postaja za pripravljanje mešanice utekočinjenega zemeljskega plina in 
utekočinjenega biometana (vir: Gasrec, Velika Britanija) 
 
 

MOTORJI NA POGON Z BIOMETANOM  
 
Motorji na eno gorivo  
 
Za uporabo biometana obstajata dva tipa motorjev z notranjim zgorevanjem, na eno 
ali dve vrsti goriv. V primeru enega goriva gre za čisti plinski motor. Za predelavo na 
plin so najprimernejši bencinski motorji (mišljeni so motorji osebnih vozil) pri katerih 
se sistem za dobavo bencinskega goriva nadomesti s sistemom za dobavo 
biometana. Ker so na tovornih vozilih in avtobusih danes vgrajene samo dizelske 
izvedbe motorjev se proizvajalci v nekaterih primerih odločajo za predelavo dizelskih 
izvedb motorjev na plin. Dizelski motor se v tem primeru predela iz dizlovega cikla na 
Ottov cikel (bencinski motor). Dizelski sistem za dobavo oziroma vbrizgavanje goriva, 
ni več potreben, ker  v Ottovem ciklu, motor deluje samo na plin, mešanico goriva - 
biometana in zraka pa vžge svečka, ki proizvaja električno iskro za vžig goriva - 
biometana. Poleg tega je potrebno spremeniti kompresijsko razmerje (zmanjšati) in 
prilagoditi odpornost proti klenkanju biometana. Tako predelan dizelski motor potem 
deluje na enakem principu, kot klasičen bencinski motor. Industrijskim ali 
standardnim dizelskem izvedbam motorjev za vozila se doda sistem za ustvarjanje 
električne iskre za vžiganje biometana.   
 
Dobre lastnosti motorjev na eno gorivo  
 
- Ni potreb po skladiščenju dizelskega goriva 
- Potrebno je vzdrževati samo en sistem za dobavo goriva 
- Optimizirani so glede porabe goriva in emisij škodljivih snovi v izpušnih plinih  
- Na izpušne sisteme se dodajo katalitični pretvorniki za naknadno obdelavo 

izpušnih plinov za doseganje nizkih emisij škodljivih snovi v izpušnih plinih  



 
Slabe lastnosti motorjev na eno gorivo  
 
- Slabši izkoristek v primerjavi z motorji na dve vrsti goriva  
- Električni sistem za vžig goriva ima povprečno življenjsko dobo vžigalnih svečk 

od 600 do 1500 delovnih ur, v nekaterih primerih tudi 2500 ur in več (v primeru 
uporabe visokokakovostnih svečk)  

- Temperatura izpušnih plinov je višja, kombinacija višje temperature in 
»suhega« plinskega goriva (slabe mazalne lastnosti) povzroča večjo obrabo 
sedežev ventilov motorja  

 
 

 

 
Traktor na metan ali biometan  
(motor na eno gorivo), New Holland 

Polnjenje traktorja na metan ali 
biometan, New Holland  

 
 
 
Motorji na dve vrsti goriv 
 
Pri drugem sistemu, ki ga vse bolj zagovarjajo proizvajalci vozil oziroma motorjev se 
uporablja istočasno dve vrsti goriv (angl. dual fuel engines), v tem primeru biometan 
in dizelsko gorivo (mineralno dizelsko gorivo, biodizel B 100, rastlinsko olje PPO). 
Dizelsko gorivo predstavlja vir za vžiganje biometana v motorjih na dve vrsti goriv. V 
zgorevalni prostor motorja se vbrizga dizelsko gorivo, ki se vžge na temperaturi 250 
ºC (dizelski motor deluje na samovžig, zrak med delovnim procesom motorja v taktu 
kompresije dizelskega motorja v zgorevalnem prostoru motorja postane vroč zato se 
vbrizgano dizelsko gorivo samo vžge). Biometan, ki ima precej višjo temperaturo 
vžiga od dizelskega goriva, se vžge na temperaturi 580 ºC. Biometan se ne more 
vžgati, kot dizelsko gorivo, ki se vžge v fazi kompresije na segretem zraku v motorju, 
Zato funkcijo vžiga plinskega goriva opravi dizelsko gorivo, ki ima nižjo točko vžiga. 
Motor, ki uporablja istočasno dve vrsti goriv ima tudi boljši izkoristek v primerjavi z 
motorjem, ki uporablja samo eno gorivo – biometan. V primerjavi pa da vozniku 
zmanjka plina, lahko nadaljuje pot tudi samo z dizelskim gorivom. 
 
Delovanje motorja na dve vrsti goriv  
 
Za vbrizg goriva pri motorjih na dve vrsti goriv obstaja nekaj sistemov. Lahko se 
uporabi obstoječi sistem za vbrizgavanje dizelskega goriva, metan pa se vbrizga v 
sistem za dovod zraka v motor. V drugem primeru pa  vbrizgavanje dizelskega goriva 
in biometana poteka skozi vbrizgalno šobo – tipa plin/dizelsko gorivo. V primeru da 
zmanjka gorivo – biometan se na omenjeno šobo lahko vbrizgava tudi 100 % 
dizelsko gorivo. V osnovi pa je dizelsko gorivo večinoma zamenjano z biometanom.  



 
Dobre lastnosti motorjev na dve vrsti  goriv 
 
- V primeru da ni biometana motor deluje na dizelsko gorivo  
- Izpušni plini imajo nižjo temperaturo, kar pomeni tudi daljšo življenjsko dobo 

sedežev za ventile motorja  
- Višji izkoristek v primerjavi z motorji na eno gorivo  
- Servisni intervali zaradi dizelskega sistema za vžig goriva (vbrizgano dizelsko 

gorivo se vžge v stisnjenem zraku, ki se segreje v taktu stiskanja) so daljši v 
primerjavi z motorji na eno gorivo  

- V primeru problemov s sistemom za biometan, motor lahko deluje samo na 
dizelsko gorivo  

- Emisije škodljivi snovi v izpušnih plinih so nižje (posebej NOx, CO2 in delcev)  
- Daljši intervali za menjavo motornega olja  
- Daljša življenjska doba motorja  
 
Slabe lastnosti motorjev na dve vrsti  goriv 
 
- V primeru da zmanjka dizelskega goriva, motor ne more delovati 
- Višje emisije CO v primerjavi z motorji, ki delujejo samo na dizelsko gorivo  
- Potrebno je vzdrževati dva sistema za dobavo goriva 
 
 

SISTEM ZA DOBAVO BIOMETANA  
 
Za skladiščenje biometana so namenjene valjaste posode, ki so danes narejene iz 
jekla ali kombinacije jekla in kompozitnih materialov (kadar masa predstavlja odločilni 
faktor se uporablja kombinacija materialov oziroma samo kompozitni material), 
aluminija in kompozitnih materialov oziroma samo  kompozitnih materialov. Osebna 
vozila so večinoma opremljena z valjastimi posodami iz jekla, v njih pa se nahaja 
biometan pod tlakom 200 barov. S prostornino 100 l osebno vozilo lahko prevozi 
približno 350 km. V primeru osebnih vozil so posode integrirane v podvozje (pod 
sedeži v kabini vozila). Posode, ki so narejene samo iz jekla, imajo slabo lastnost, da 
imajo visoko maso,  posledična je nižja nosilnosti vozil. Posode za biometan so pri 
avtobusih nameščene na strehi in zaprte v zaščitne škatle tako da pri plinskih 
avtobusih vidimo povišano streho. Za avtobuse se večinoma uporabljajo posode, ki 
so kombinacija jekla in kompozitov zaradi nižje mase posod na strehi. Pri tovornih 
vozilih so nameščene za kabino ali pod šasijo. Pri traktorjih pa pod kabino in na 
bočne nosilce kabine. Biometan je v rezervoarjih za plin pod tlakom 200 barov 
(večina sistemov uporablja ta tlak) ali 250 barov. V primeru uporabe utekočinjenega 
biometana pa je potrebno plin ohladiti, da je v tekočem stanju, za vzdrževanje 
biometana v tekočem stanju pa je potrebno imeti izolirane posode, kar dodatno 
podraži sistem. Poleg omenjenih standardnih valjastih posod so možne tudi druge 
oblike toda zaradi ekonomičnosti proizvodnje so še vedno najbolj razširjene posode 
valjaste oblike. Pri načrtovanju in izdelavi posod za gorivo pa se izredna pozornost 
posveča njihovi varnosti v povezavi s sistemom za dobavo plina. Iz posode v kateri 
se nahaja, biometan teče preko redukcijskega ventila za regulacijo. V omenjenem 
ventilu se zniža tlak plina. Plin z znižanim tlakom se vodi k ventilom za dovajanje 
plina v sesalno cev. Iz sesalne cevi plin prihaja v zgorevalni prostor motorja. V 
motorju pri sistemu, ki deluje po Otto ciklu zmes biometana in zraka vžge električna 



iskra pri motorju na dve vrsti goriva, ki ima za vžig dizelsko gorivo pa plin vžge 
dizelsko gorivo, ki se po vbrizgu vžge v stisnjenem zraku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Posode za stisnjeni zemeljski plin ali 
biometan pod potniško kabino (vir: 
Hexagon Raufoss, CNG sistem) 
 

 
 
 
Polnilna postaja za biometan za 
pogon vozil javnega prometa in 
osebnih vozil, deluje že dve leti. 
Polnilna postaja za biometna je 
postavljena na komunalni čistilna 
napravi za čiščenje kanalizacijske 
vode (bioplin za čiščenje in 
nadgradnjo v biometan se proizvaja 
iz omenjene vode in odpadnih 
produktov klavnice) v mestu 
Zalaegerszeg, Madžarska, 2014 
 
 
 



 
 

 

Kontakt: 
dr. Viktor Jejčič,  
predstojnik Oddelka za 
kmetijsko tehniko 
Kmetijski inštitut Slovenije  
Hacquetova ulica 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  

 
 

 

www.bio-methaneregions.eu 

 
 

 

Projekt 
BIOMETHANE 
REGIONS 
je sofinanciran 
s strani: 

  

  

 


