
BIOMETAN
Budoucnost bioplynu
Biometanem označujeme bioplyn, který byl technicky vyčištěn na kvalitu zemního plynu. Skládá se  
z 95 a více procent z metanu a pak v malých až stopových podílech z O

2
, CO

2
 a dalších složek.  

Tento vyčištěný bioplyn je použitelný ve všech zařízeních, které spalují běžný zemní plyn.



TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ
Prvním krokem čištění je předúprava bioplynu, v průběhu které 
z plynu odstraníme nežádoucí složky pro další procesy. Je to ze-
jména vlhkost, VOC (těkavé organické látky) a sloučeniny síry. 
Následuje proces samotného upgradingu, neboli čištění. Tech-
nologie mohou být různé, např. PSA (pressure swing adsorption), 
aminová vypírka, nebo námi preferovaná technologie membránové 
separace. Každá metoda upgradingu má svoje přednosti a nedo-
statky a všechny našly svoje uplatnění na trhu bioplynového čiště-
ní. Společnost agriKomp se soustředí na technologii membránové 
separace kvůli vhodnosti jejích parametrů pro použití na zeměděl-
ských i odpadářských BPS (nízké provozní náklady, nízké metano-
vé ztráty). Takhle vznikla v zahraničí velmi populární modelová řada 
upgradingových jednotek agriPure®, která má prominentní místo 
na biometanovém trhu ve Francii.

Membránová separace je založena na různých rychlostech difuze 
rozdílných molekul. Tyto částice difundují přes velmi tenkou (0,1-
0,2 μm) stěnu dutých tubusovitých vláken, která jsou po tisících  
uložena uvnitř membránových modulů. 

Polymerová stěna tubusu přepustí molekuly CO
2
, a naopak zadrží 

částice CH
4
. Tento proces opakujeme ve 3 separačních stupních 

tak, aby se zaručila vysoká kvalita výsledného plynu. S technologií 

agriPure® tak dosahujeme hodnoty až 99,5% dočišťovací kvali-
ty (0,5% objemu metanu ztráty v odpadním plynu). Vysoce čistý 
(až 98% CO

2
) odpadní plyn je možné dodatkově dočistit a použít 

například v potravinářství. Další možností je ho po zpětném smí-
chání s bioplynem spálit v kogenerační jednotce.
V průběhu celého procesu je monitorováno složení plynu jak 
z bezpečnostního hlediska, tak i z hlediska kontoly kvality. Sledu-
je se zejména hladina obsahu O

2
 a CH

4
.



BIOMETAN A JEHO VYUŽITÍ
V novém zákoně o POZE existují 2 legislativně podporované způ-
soby jak biometan zhodnotit: 

• vtláčení biometanu do distribuční sítě zemního plynu, ideálně 
VTL kvůli menší pravděpodobnosti omezování množství vtlá-
čeného biometanu

• propojení výrobny biometanu s čerpací stanici na CNG/LNG  
a jeho následný výdej do automobilů 

Mimo podporované způsoby prodeje je pak možnost vstoupit 
jako soukromá společnost na trh se zárukami původu na obno-
vitelný plyn.

PŘÍNOS BIOMETANU VŮČI DEKARBONIZACI
Kouzlo biometanu tkví v jeho potenciálu na snižování emisí skle-
níkových plynů. Zpracováním substancí s vysokým podílem orga-
nické sušiny nejenže získáváme energeticky hodnotné palivo, ale 
také přispíváme k eliminaci úniku skleníkových plynů do ovzdu-
ší. V případě použití některých odpadních nebo životní prostředí 
ohrožujících substrátů dosahujeme záporných hodnot emisí – po-
užitím takto vyprodukované-
ho biometanu SNIŽUJEME 
emise do ovzduší. (dle Směr-
nice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze 
dne 11. prosince 2018 o pod-
poře využívání energie z obnovitelných zdrojů) 
Další sledovanou skupinou substrátů pro biometan jsou tzv. paliva 
vymezující pokročilý biometan. Patří mezi ně kal z ČOV, chlévská 
mrva, surový glycerín, některé druhy bioodpadu z domácností, 
BRO, BRKO a jiné. Tímto způsobem produkovaný biometan je 
dle směrnice považován za hodnotnější než v případě produkce  
z běžných zemědělských substrátů. 
Faktory ovlivňující bilanci úspory emisí skleníkových plynů jsou 
současně i způsob dopravy a uskladnění vstupních surovin, druh 
půdy, na které se pěstuje, proces výroby bioplynu (úniky plynů  
v řetězci procesů), nakládání s digestátem a jeho kvalita.
V novele zákona o POZE je kromě jiného zmíněna, pokud jiný 
legislativní předpis neurčí jinak, povinnost využívání biometanu  
v sektoru dopravy. Je tak určeno kvůli nenahraditelnému příspěv-
ku BM ke stanovenému minimálnímu podílu OZE a pokročilých 
paliv. Tyto podíly byly pro celou EU určeny směrnicí RED II jako 
14% OZE a 3,5% pokročilých paliv na celkové spotřebě všech 
paliv využívaných v dopravě do roku 2030.

LEGISLATIVA 
18.10.2021 vyšla novela zákona o POZE, Zákon č. 382/2021 Sb. 
Novinkou je, kromě jiného, i stanovení schématu podpory pro bio-
metan. Toto ustanovení bude následně použito při vytvoření pro-
vádějícího předpisu, který bude určovat konkrétní podmínky pro 
provozovatele biometanových stanic, jakož i finální stanovení ce-
notvorby výkupních cen. Z tohoto zákona je zřejmé, že provozo-
vatelé BM stanice budou mít povinnost splnit kritéria udržitelnosti, 
minimální hladinu úspor skleníkových plynů a minimální podíl po-
kročilých paliv, ze kterých bude biometan produkován.

S BIOPLYNEM MÁME ZKUŠENOSTI
Portfolio společnosti agriKomp obsahuje všechno, co ke stavbě  
a provozu bioplynových a biometanových stanic potřebujete. Na-
bízíme komplexní řešení od asistence projektových záměrů, studií 
uskutečnitelnosti, přes přípravy dokumentací, realizace, uvedení 
do provozu, až po revize, servis všech technologií a biologický 
dozor. 

REFERENČNÍ PROJEKTY
K 10/2021 máme v provozu 13 biometanových stanic ve Francii a  9 v realizaci. Mnoho dalších je ve fázi projektové přípravy.

NÁZEV PROJEKTU VÝKON (Nm3/h) ROK UVEDENÍ DO PROVOZU

SAS Besson Bioénergies 315 2021

SAS Chemin du Roi 750 2021

SAS Friche Margot 195 2020

SAS Bioénergie de l'Étang 400 2020

SAS Métha Treil 250 2019

SARL Agrifyl's 125 2016
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