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1. Úvod
Studie navazuje na předcházející publikované výstupy projektu TA03020421 a shrnuje
základní poznatky projektového týmu za rok 2015.

2. Průběh řešení projektu v roce 2015
Projekt „Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biomethanu
nahrazuj c ho osiln paliva predevs m v doprave a zemedelstv je zameren na vývoj
unkcn ho vzorku a nasledne uzitneho vzoru maleho zar zen ktere bude schopno
efektivne cistit a upravovat bioplyn na biomethan využitelný jako palivo pro pohon
zemedelske manipulacn a dopravn techniky. ysledkem projektu bude jednoznacne
posouzen technologickych principu cisten bioplynu na biomethan z hlediska možností:
- miniaturizace,
- zjednodušení a e ektivity
- ekonomiky.
Pritom bude posouzena take optimaln m ra cisten a úpravy bioplynu pro pohon
zemedelske a dopravn techniky na takový obsah biomethanu aby byla zachována
primerena ucinnost motoru minimalizovano riziko poskozen motoru potreba jeho
udrzby spotreba biopaliva a nutnost spotrebovavat zaroven bezne palivo na tu .
Takove vystupy jednoznacne urc alespon jeden technologicky princip na nemz bude
zalozen vyvoj zar zen pro aremn produkci biomethanu 1 - 50 Nm3 h suroveho
bioplynu a to pri sn zenych pozadavc ch na uroven cisten plynu a odstranění
balastního CO2.
Predmetem resen v prvním roce v roce 2 13 byly práce rešeršního a analytického
charakteru jak v oblasti technologií na úpravu bioplynu tak i v oblasti znalostí kvality
biomethanu a vlivu složení biomethanu na chování motoru.
ok 2 14 je druhym rokem resen projektu v tomto obdob se soustredil na blizs
zkoumání a proměření vybraných technologií vhodných pro miniaturizaci.
roce 2 15 se již zúžil výběr vhodného principu na čištění pomocí membrán byly
testovány různé typy membránových modulů. Na základě vyhodnocení testů byly
pořízeny membrány které dosahovaly nejlepších parametrů separace a měly
předpoklady pro plnění cílů projektu z hlediska kapacity zpracovávaného plynu.
V dalších kapitolách je shrnut postup a výsledky projektu.

3. Podrobný popis řešení projektu v roce 2015
3.1. Návrh zařízení pro upgrading bioplynu na úroveň vhodnou pro
technologie CNG
Pro čištění bioplynu na úroveň vhodnou pro pohon vozidel byla vybrána metoda
membránové separace. Ta vyžaduje navýšení tlaku plynu na min. 3 - 1 bar při tomto
tlaku probíhá optimální proces separace CO2 ze surového bioplynu. Předchozím
měřením jsme ověřili dostatečnou unkčnost membránových modulů již při tlakové
úrovni 3 barů tato hodnota byla považována jako minimální jako maximální byla
stanovena hodnota 15 barů použitelnost membránových modulů max. 2 bar). V tomto
rozsahu jsme hledali na trhu běžně komerčně dostupné řešení nakonec jsme se rozhodli
pro vzduchový šroubový kompresor. Jeho výhodou je poměrně nízká cena a vysoký
výkon a zejména vhodný výstupní tlak 6 - 8 bar. Tento kompresor musel být upraven
pro provoz na bioplyn provedeny byly úpravy
- integrován iltr a odlučovač oleje pro eliminaci jakýchkoliv nečistot vstupujících
na membrány
- změněn vstupní iltr tak aby byl plynotěsný a nedocházelo k úniku plynu do atmos éry
- změna pojistných ventilů pro zamezení úniku plynu do atmos éry
- úprava konstrukce pro snadnou manipulaci a zapojení
Pro membránové moduly musela být zhotovena konstrukce zajišťující pevné uložení
modulů a současně před moduly musela být instalována vyrovnávací tlaková nádrž
o objemu 1
l ve které je kompresorem doplňován plyn vždy při poklesu tlaku
pod 6 baru při doplnění na 8 barů se unkce šroubového kompresoru přeruší.
Celé zařízení bylo pro účely měření doplněno o plynoměry na retentátové a permeátové
straně jehlovým ventilem pro regulaci proudu plynu na retentátu a měřícími zařízeními
Sewerin pro určení koncentrace CH4, CO2, O2, H2S. Pro stanovení vlhkosti v retentátu
a permátu byly použity Testo sondy.

Schéma zapojení zařízení na úpravu bioplynu s měřením skládající se z 1 - šroubového
kompresoru, 2 - vyrovnávací tlakové nádrže 3 - membránových modulů 4 - plynoměrů
analyzátorů plynu Sewerin

eálné zapojení zařízení

yhodnocovací jednotky Sewerin

3.2. Návrh zařazení zařízení na odstranění příměsí ve vyčistěném
bioplynu
Kromě samotné separace CO2 ze surového bioplynu dokází k částečnému odvádění
vlhkosti a síry. Na testovaném reálném plynu o relativní vlhkosti 34 % se snížila tato
hodnota až na max. 1 % relativní vlhkosti přesto je tato hodnota nepřípustná pro další
zpracování kompresí vysokotlakým kompresorem protože by mohlo docházet ke
kondenzaci vody v palivovém systému vozidel. Tento problém bude řešen předřazením
tlakové nádoby za membránovými moduly která bude obsahovat adsorbenty molekulová síta. K vysoušení zemního plynu biometanu se běžně používá granulát
Calsit výrobce Slovna t urup. Obsah nádoby bude v praxi přizpůsoben reálné vlhkosti
plynu tak, aby životnost náplně byla shodná se servisními intervaly celkového zařízení
které je zpravidla 1 000 h provozu.
ýhodou granulátu Calsit je i současné odstraňování H2S a tedy jedním krokem dojde
k eliminaci obou složek.

3.3. Stanovení optimálního poměru čištění/skladování/výkon
Pro stanovení optimálního stupně čištění ve vztahu k potřebné kapacitě byla provedena
celá řada měření v zapojení dle bodu 3.1. Se zvyšujícím se průtokem při ustáleném tlaku
klesala schopnost membránových modulů separovat CO2 ze surového bioplynu jako
minimální požadavky na kvalitu plynu byla stanovena hodnota obsahu 95 % CH4.
ýsledky měření na membránách UBE zapojení sériové 3 moduly při čistotě plynu
95 %+ objem biometanu přes 6 5 m3 (cca 12 m3 h surového bioplynu

Na základě měření jsme určili základní poměry produkce bioplynu biometanu
s ohledem na praktickou využitelnost. Jak je zobrazeno v níže uvedené tabulce uvažovali
jsme s optimálním poměrem 2 díly bioplynu a 1 díl biometanu reálné hodnoty vykazují
z daného množství bioplynu vyšší hodnoty produkce biometanu a tedy praktické
nastavení je výhodnější 3 1 v našich podmínkách 15 m3/h bude produkovat
(v závislosti na kvalitě bioplynu bezpečně 5 m3 h biometanu. Případný výkonový
nesoulad vstupu a výstupu bude řešit vyrovnávací nádrž za prvním středotlakým
kompresorem ve které se udržuje tlaková hladina 6 - 8 bar.

Z níže uvedených výpočtů je také vidět že v nejmenší výkonové variantě je produkce
plynu dostatečná k pohonu traktoru na 6 5 h při spotřebě 1 m3/h) nebo pro provoz
dodávkového vozidla na 5 km denně při spotřebě 13m3 h . To by odpovídalo
ročnímu projezdu 1 vozidla 125
km při uvažování provozu pouze v pracovních
dnech je tedy reálnější uvažovat o více vozidlech či vzájemné kombinaci. Při zapojení
tlakového zásobníku se využitelnost zvýší a je zde proveden vliv na návratnost investice
do zařízení za použití zatím hypotetických hodnot cen zařízení a ceny produkce
biometanu (13 Kč m3 . Uvažovaná kalkulace je podstatně ovlivněna cenou na ty od
které se odvíjí výše úspor v níže uvedené kalkulaci bylo uvažováno s cenou 23 Kč l bez
DPH dá se předpokládat že jakmile se vrátí cenová úroveň na obvyklých 26 -27 Kč l
výrazně se vylepší celková návratnost.
Další výkonové posílení je možné dosahovat násobky výkonů tzn. zvyšováním výkonu
kompresorů a počtu membránových modulů .
Vstup surového bioplynu v m3/h
Výroba biometanu před stlačením v m3/h
Využitelnost v hodinách
od 18 h do 5 h
od 11 h do 13 h
tlakový zásobník min. 750 l vodního objemu, 230
bar
CELKEM
Produkce plynu v m3

Provoz traktoru v h
Provoz dodávkového vozu v km
Cena zařízení v Kč
Roční úspory
Návratnost v letech

bez zásobníku
10
5

se zásobníkem
10
5

11
2

11
2

13

11
24

65

120

6,5
500

12
923

1 300 000,00
214 500,00
6,06

1 700 000,00
396 000,00
4,29

3.4. Stanovení optimálních parametrů bioplynu jako paliva pro pohon
vozidel
České republice stanovuje požadavky na kvalitu biometanu k použití pro pohon vozidel
norma ČSN 65 6514. Tato norma je aplikovatelná pro prodejce biometanu v našem
konceptu se s prodejem plynu třetím osobám ze zařízení na úpravu a plnění bioplynu
neuvažuje a proto drobné odchylky od této normy nemají vliv na možnost využití paliva.
níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé parametry plynu dle normy a jejich
srovnání se skutečnou dosahovanou hodnotou v zařízení na úpravu bioplynu.
Tabulka 1. Požadavky na kvalitu biomethanu využitelného pro zážehové motory dle
ČSN 65 6514 1)
Parametr

Obsah CH4

Obsah H2S

Obsah CO2 + N2 + O2

Požadovaná hodnota
– biometan (ČSN 65
6514)

Reálná hodnota –
biometan

Pozn.

min. 95,0 % mol.

min. 95,0 % mol.

bezpečnostní rezerva
v počtu membrán

max. 10 mg.m–3

10 mg. m-3

nutno odstranit na vstupu
membrán adsorbenty
pokud není plyn
předupraven

max. 5 %

max. 5 %

max. 5 %

(max. 2,5 %)

max. 3 %

max. 3 %

-

Obsah CO2

-

Obsah N2

max. 1 %

max. 1 %

-

Obsah O2

max. 2 %

max. 2 %

max. 32 mg. m-3

nutno sušit na výstupu
membrán pokud není
plyn předupraven

Obsah H2O

max. 32 mg.m-3

Z hlediska rozsahu použití lokální spotřeba omezené množství a důrazu na investiční
nenáročnost je proces nastaven tak aby bezpečně plnil uvedené parametry normy
monitorování kvality plynu je prováděno pouze při servisních intervalech zařízení
každých 1 000 h provozu, cca 2 a více měsíců dle vytíženosti tento interval je
dostačující. Počty membránových modulů jsou stanoveny tak aby i při ne unkčnosti
jednoho modulu byla stále plněna uvedená norma. Stejně tak je postupováno
s nastavením objemu pro adsorbenty odstraňující vlhkost z plynu a síru tento objem je
dvojnásobný pro zajištění bezpečné rezervy pro dosahování kvalitativních parametrů
plynu jako paliva.

Absence odorizace plynu je nahrazena jiným bezpečnostním prvkem s dvojitým jištěním
- řízenou ventilací ředící objem plynu pod výbušnou mez malý objem plynu
s metanovým čidlem při jehož signalizaci nadlimitní koncentrace v okolním prostředí
dochází k okamžitému odstavení zařízení.
Z hlediska uživatelského je kritické aby byly dodrženy hodnoty obsahu síry a vody při
překročení těchto hodnot by mohlo docházet k nežádoucí korozi palivového systému
vozidla. Nedodržení hodnot ostatních složek nebude mít v krajním případě za následek
poškození komponent pouze při zvýšeném obsahu o několik jednotek % CO2 klesne
energetický objem paliva a úměrně se sníží výkon motoru a dojezd vozidla. S vyšší
koncentrací CO2 by mohlo docházet také k zamrzání CO2 v palivových nádržích
v případech velmi nízkých venkovních teplot pod mínus 2 °C .

3.5. Stanovení metodiky na zapojení zařízení a používání biometanu jako
paliva pro pohon
Technologie zařízení na čištění bioplynu se zapojuje do plynové trasy bioplynové stanice
v místě před kogenerační jednotkou. Separovaný plyn se přivádí zpět do plynové trasy
bioplynové stanice nejméně 1 m od místa připojení odběrného místa a to ve směru
proudění surového bioplynu. Surový bioplyn by měl být v maximální míře zbaven vodní
vlhkosti a sirných nečistot.
Instalace zařízení na úpravu bioplynu je ideální provádět v podmínkách bioplynové
stanice která již disponuje zařízením na snížení obsahu sul anu a vlhkosti pro zvýšení
životnosti motorů kogeneračních jednotek. Tím klesají požadavky na investiční nároky
spojené s plněním výše uvedené min. speci ikace kvality bioplynu.
Požadavky na surový bioplyn:
Maximální obsah vody:
max. relativní vlhkost 100 % při 1 °C
Maximální obsah sul anu: 100 ppm
Tlak:
0 - 500 mbar
Připojovací potrubí:
DN 50
Technologie zařízení na čištění bioplynu je možné připojit i do jiných míst plynové trasy
bioplynové stanice při splnění výše uvedených podmínek.
Pokud je místo spalovacího motoru kogenerační jednotky použit jiný odběrný spotřebič
který pracuje s výrazně vyšším vstupním tlakem který je shodný s výstupním tlakem
šroubového kompresoru např. mikroturbína) je možné uvažovat i o eliminaci potřeby
prvního kompresoru.
Dle platných technických předpisů TDG 983 02), jsou bioplynové stanice vybaveny
zařízením na redukci obsahu síry a vlhkosti. Tím je zajištěna možnost bezproblémové
integrace zařízení na čištění bioplynu do technologie bioplynové stanice. V případě
požadavku investora je však možné instalovat zařízení pro čištění bioplynu do kterékoliv

části plynové trasy bioplynové stanice avšak za podmínky instalace potřebných
volitelných modulů do zařízení pro čištění bioplynu.
Požadavky jednoduché integrace zařízení na čištění bioplynu do technologie bioplynové
stanice odpovídá i navržené řešení zpracování separovaného plynu který je vracen
do hlavního toku bioplynu přiváděného ke kogeneračním jednotkám spotřebičům bez
potřeby následného zpracování či likvidace.
Zařízení na úpravu bioplynu je z ekonomického hlediska také vhodné tam kde existuje
přebytek produkce bioplynu či je možné tento přebytek vytvořit bez následné možnosti
navýšené výroby elektrické energie.
Schéma zapojení zařízení do podmínek bioplynové stanice

3.6. Návrh nulté verze funkčního vzorku zařízení na čištění bioplynu
Na základě měření a požadavků na kvalitu biomet. byl sestaveno zákl. schéma zařízení

Dle tohoto schématu byly jednotlivé komponenty zkušebně zapojeny a vyzkoušeny
v omezeném provozu v podmínkách reálného bioplynu na Čistírně odpadních vod
v Praze Bubenči. Zobrazení tohoto zapojení je uvedeno níže. K již popsané soustavě
kompresoru vyrovnávací nádrže a membránových modulů byl připojen vysokotlaký
kompresor o výkonu 5m3 h který stlačoval vyrobený biometan buď do tlakové láhve
nebo přímo do nádrže CNG vozidla přes koncovku NG 1.

Shodné zapojení bylo použito i v podmínkách bioplynové stanice Jarošovice kde se
testovalo zařízení a srovnávaly se výsledky s předcházejícím měřením na Čistírně
odpadních vod v Praze. Níže je vyobrazení z instalace na BPS Jarošovice kde byl bioplyn
odebírán těsně před vstupem do kogenerační jednotky tj po snížení obsahu H2S a
vlhkosti.
Podrobné výsledky jsou v tabulce měření z které vyplývá že porovnáním výsledků při
průtoku surového bioplynu 15 m3 h jsme schopni v podmínkách ČO Praha s 65%
obsahem CH4 získat až 7 2 m3 biometanu dosaženo maximální kapacity vstupního
kompresoru na tlakování do membrán je předpoklad že kapacita membrán je vyšší
zatímco v podmínkách BPS Jarošovice s bioplynem s nižším obsahem CH4 v bioplynu o
hodnotě 55% jsme schopni získat úměrně menší množství biometanu zde tedy 6 m3 h.
Schopnost separace membrán zůstává zachována při rozdílných hodnotách kvality
vstupního plynu dochází ke spolehlivé separaci CO2 obsah metanu při daném průtoku
neklesá pod námi určených hraničních 95% a průchodem membránami dochází k
částečné separaci vhkosti a H2S. Obě posledně jmenované složky se také částečné
separují v separátorech kompresorů a adsorbentech sloužících pro dosušení plynu na
straně vysokotlakého kompresoru na výstupu .
Již během samotného testování v podmínkách BPS Jarošovice byl ze strany BPS vyjádřen
zájem o technologii pokud bude uvedena do komerční áze. BPS má produkci 36 m3
surového bioplynu vývoj plynu lze ve ermentorech zvýšit zatímco výše výkupu
elektrické energie zůstává neměnná a využít plyn pro výrobu paliva. lastní
mechanizace čítá 4 nakladače 1 traktorů vyšší výkonové řady a 5 nižší výkonové řady manipulační které jsou využívány celoročně a jejich provoz nepodléhá sezónnosti. Jen

nakladač používaný na zásobování BPS siláží spotřebuje zhruba 72 l na ty ročně v
hodnotě 17 tis. Kč. Kromě vlastní spotřeby by bylo možné zásobovat biometanem 1 5
km vzdálenou čerpací stanici pohonných hmot v Týně nad ltavou. Je nutno však
podotknout že kapacitní požadavky na toto řešení jsou již nad rámec vyvíjené zařízení
určeného právě pro lokální spotřebu a nikoliv pro veřejné plnění.

Hodnota H2S je snižována přívodem kyslíku do ermentoru a tím dochází k eliminaci
síry ze surového bioplynu hodnoty se pohybovali v rozmezí 1 - 20 ppm. Plyn je chlazen
a je tím částečně snižována vlhkost oba dva kroky mají pozitivní vliv na životnost
motorů kogeneračních jednotech a jsou přínosem pro případnou instalaci zařízení na
čištění bioplynu pro použití jako paliva.

3.7. Ekonomické vyhodnocení
3.7.1. Investiční náklady
ozhodujícím parametrem pro určení investičních nákladů je kapacita zařízení.
Požadovaná kapacita má přímý vliv na
- velikost kompresoru na vstupu
- počet membránových modulů
- velikost VTL kompresoru na výstupu
Další významnou nákladovou položkou je rozhodnutí zda zařízení bude vybaveno
vysokotlakým zásobníkem plynu který urychlí plnění vozidel. Bez existence takového
zásobníku dochází plnění přímo z kompresoru do vozidla a doba plnění je přímo závislá
na výkonu kompresoru. Praxi je to několik hodin a plnění se realizuje odstávkách vozidla
přes poledne při přes noc. Pokud jedou zařízení integrován tlakový zásobník je možné
plnění zkrátit až na několik minut. ozidlo je pak provozu zatímco zařízení produkuje
biometan a plní ho do vysokotlakého zásobníku.

následující tabulce je uveden odhad přehledu nákladů jednotlivých součástí zařízení
vč. nákladů na instalaci a distribuci. Je zde uvedeno porovnání 2 výkonových variant kdy
je provedeno i vyhodnocení výhodnosti - u zařízení s vyšším výkonem klesají speci ické
investiční náklady u verze se zásobníkem je dále rozšířena využitelnost zařízení tím se
zvýší produkce biometanu a ekonomická návratnost se zlepší.
Položka
Kontejner
Šroubový kompresor
Úpravy š. kompresoru
Membrány
Vyrovnávací nádoba vč. Instalace
VT kompresor vč. Úprav
Zásobník vč. výdejní hadice
CELKEM náklady
Zisk výrobce
Licenční poplatek
Marže distributora
Celková prodejní cena
Specifické náklady na 1 m3/h

Hodnota var. 6 m3/h
var. 10 m3/h
Cena v Kč
Cena v Kč
100 000
100 000
100 000
150 000
70 000
70 000
120 000
200 000
30 000
60 000
200 000
300 000
250 000

20%
25%

620 000
124 000
200 000
236 000

1 130 000
226 000
200 000
389 000

1 180 000

1 945 000

196 667

194 500

3.7.2. Provozní náklady
Mezi provozní náklady řadíme
- Náklady na spotřebu elektrické energie
Při kalkulacích jsme uvažovali energetickou náročností elektromotorů u kompresoru na
vstupu a na výstupu.
- náklady na spotřebu plynu
Tyto náklady jsou unkcí nákladů na pořízení kukuřice či jiné hmoty dané výtěžnosti
plynu a obsahu metanu v bioplynu. ycházíme z předpokladu že investiční náklady
spojené s výstavbou bioplynové stanice jsou již vynaloženy a jsou spláceny většinou
generováním elektrické energie a pro náklady na bioplyn je tedy možné využít tohoto
zjednodušení.
- Náklady spojené s údržbou zařízení

Uvažovali jsme s obvyklým servisním intervalem každých 1
h specializovanou
irmou náklady na tuto údržbu jsou ohodnoceny výší 1 .
Kč. Drobná údržba jako je
doplnění olejových náplní kontrola těsnosti odkalení záchytných nádob je
realizovatelná vlastními silami investora např. obsluhou bioplynové stanice .
- náklady spojené s životností membrán
Obvyklá hodnota životnosti membránových modulů je udávána 5 let s touto hodnotou
jsme počítali v kalkulacích s časem je nutné moduly vyměnit z důvodů poškození
zanesení nečistotami či olejovým ilmem z kompresorů i přes odlučovače .

Kapacita biometanu
Cena zařízení prodejní

Varianta 6 m3/h
6
1 180 000

Varianta 10 m3/h
10
1 945 000

1,88
8,6
1,67
0,91
13,07

2,00
8,6
1,00
0,68
12,30

Provozní náklady
Spotřeba el. energie
Spotřeba plynu
Údržba
Spotřeba - membrány
CELKEM na 1 m3 biomet.

Hodnoty uvažovaných nákladů pro kalkulace jsou uvedeny níže v tabulce
Vstupní hodnoty
Cena el. energie v Kč za kWh
Cena na 1 t kukuřice
Výtěžnost plynu z 1 t kukuřice
Obsah CH4 v bioplynu

2,5
900
190
55%

3.7.3. Technologie vozidel a náklady
Zařízení na úpravu bioplynu produkuje plyn v kvalitě srovnatelné s kvalitou zemního
plynu po jeho stlačení je tedy možné plyn používat jako palivo u všech vozidel
uzpůsobených provozu na CNG stlačený zemní plyn . Tato vozidla mohou vzniknout
následnou úpravou přestavbou vozidla na provoz CNG popř. být již upravena
výrobcem pak se jedná o tzv. tovární provedení vozů na CNG.
Pro praktické využití v prostředí bioplynových stanic jsou zajímavé dodávkové vozy a
zemědělská technika zejména traktory. Ty jsou dostupné od několika výrobců viz níže
obrazová dokumentace. Traktory jsou koncipovány buď jako monovalentní mohou
jezdit pouze na plyn nebo jako bivalentní směs 7 % plynu 3 % na ty popř. pouze
nafta).

Pořizovací náklady na CNG bioCNG vozidla jsou vyšší obecně se dá říci že rozdíly jsou
oproti benzinovým dodávky a traktory na tovým verzím následující
- osobní auta + 5 tis. Kč
- dodávky + 1 tis. Kč
- traktory + 25 tis. Kč
3.7.4. Praktická využitelnost zařízení
následujícím rozboru jsme uvažovali jaká může být reálná využitelnost zařízení. Od
teoretické doby k dispozici je nutné odečíst časové nároky na údržbu zařízení případné
odstávky z důvodu poruch a hluchá období kdy vozidla nejsou v provozu noční hodiny .
následující tabulce je uvedeno srovnání zařízení s výkonem 1 m3 h v provedení bez a
se zásobníkem. I když počáteční investice na zásobník je poměrně vysoká zvýší se téměř
dvojnásobně využitelnost zařízení a tím se sníží speci ické náklady na výrobu 1 m3
biometanu. To má pozitivní vliv na celkovou návratnost investic spojených se zařízením.

Vstup surového bioplynu v m3/h
Výroba biometanu před stlačením v m3/h
Využitelnost v hodinách
od 18 h do 5 h
od 11 h do 13 h
tlakový zásobník min. 750 l vodního objemu, 230 bar
CELKEM
Produkce plynu v m3
Provoz traktoru v h
Provoz dodávkového vozu v km

bez zásobníku
10
5

se zásobníkem
10
5

11
2
13

11
2
11
24

65
6,5
500

120
12
923

3.7.5. Srovnání s ostatními palivy - předpoklady
Primárním srovnáním provozu na biometan je vyhodnocení oproti provozu na
motorovou na tu. Její cenová úroveň má výrazný vliv na míru návratnosti pořízení
technologie na čištění bioplynu a podle našeho názoru bude určujícím aktorem podle
kterého se budou zákazníci rozhodovat zda si zařízení pořídí či nikoliv.
našem ekonomickém modelu jsme uvažovali s na tou v cenové úrovni 26 Kč l bez DPH
momentální podzim zima 2 15 cenový propad považujeme za extrémní a je to nejnižší
úroveň za posledních 1 let . Do doby reálného nasazení zařízení do provozu bude
hodnota jiná a celá ekonomická návratnost bude překalkulována. Nicméně v tabulce v

kapitole 4. jsou uvedeny náklady na pořízení biometanu vlastní produkcí která vychází
kolem 13 Kč a je tedy úroveň ceny osilní na ty výrazně vyšší.
3.7.6. Ekonomická návratnost
kalkulaci ekonomické návratnosti jsme uvažovali ekonomické úspory z provozu na
biometan a porovnávali jsme s celkovými investičními náklady.
Tyto kalkulace jsou uvedeny níže v tabulce na dvou výkonnostních variantách. Jak je
vidět tak za uvedených předpokladů vychází kalkulace návratnosti bez jakýchkoliv
dotací v příznivých úrovních do 5 let a věříme že bude mít ekonomickou obhajitelnost a
perspektivu i s ohledem na nemalý přínost v oblasti snížení emisí produkovaných
vozidly poháněnými na bioCNG.
Varianta 10
Varianta 6 m3/h m3/h
6
10
1 180 000
1 945 000

Kapacita biometanu
Cena zařízení prodejní
Provozní náklady
Spotřeba el. energie
Spotřeba plynu
Údržba

1,88
8,6
1,67
0,91
13,07

2,00
8,6
1,00
0,68
12,30

Denní produkce využitelná
v hodinách
v m3

12
72

16
160

Cena nafty
Spotřeba nafty/plynu

26
10

26
10

129
931
339 870

137
2 192
800 233

3,47

2,43

CELKEM na 1 m3 biomet.

Úspory nafty
na 1 Mth
denně
ročně

Návratnost zařízení

7,2
365

3.7.7. Příležitosti a hrozby
následujícím přehledu je uveden seznam příležitostí a hrozeb které mohou zlepšit či
zhoršit návratnost pořízení technologie na úpravu bioplynu.
Příležitosti:
- dotační politika státu
- daňové zatížení klasických paliv
- zvyšující se ceny klasických paliv
- důraz na ekologický provoz vozidel
- energetická bezpečnost státu
Hrozby:
- ceny klasických paliv
- výhodnější dotační politika pro jiné druhy využívání bioplynu

4. Souhrn průběhu
roce 2 15 jsme navázali na výsledky a rozhodnutí předchozího roku kdy jsme se
zaměřili na metodu membránového čištění vyzkoušeli jsme různé typy membrán
za různých vstupních podmínek průtoků a tlaků. Na základě zkoušek byly pořízeny
membrány od irmy UBE které by kapacitně měly odpovídat záměru projektu - tedy
zpracování 1 - 50 m3 bioplynu/hod .
Tyto konkrétně 3 moduly byly dále testovány byl pořízen výkonější kompresor
pro plnění membránových modulů tak aby dodával dostatečné množství plynu.
Základem tohoto kompresoru byl vzduchový kompresor Atmos Albert E.3 o výkonu
24 m3 h zpracovávaného vzduchu v podmínkách stlačování reálného bioplynu
na Čistírně odpadních vod v Praze byl dosažen maximální výkon 15 m3 h. To však stačí
pro ověření principu čištění a výrobu min. 5 m3/h biometanu. Kompresor byl dále
upraven na zpracování biometanu muselo dojít k úpravě vstupu s iltrem a pojistných
ventilů tak aby nedocházelo k únikům bioplynu do atmos éry. Kompresor dále plnil
bioplyn přes vyrovnávací nádrž do membránových modulů u kterých byly měřeny
jednotlivé charakteristiky zejména obsah CH4, CO2, vlhkosti, H2S a O2. Měření byla
prováděna při různých zapojeních a počtech membránových modulů s proměnným
průtokem. Dále byl předřazen adsorbér pro eliminaci vlhkosti a síry a byla zkoumán vliv
na schopnost separace.
Pro ověření unkce zařízení byla měření provedena v podmínkách různých kvalit
bioplynu jednou na Čistírně odpadních vod v Praze kde vstupní bioplyn má obsah

metanu cca 65% a dále v podmínkách bioplynové stanice Jarošovice kde je nižší obsah
metanu, a to cca 55%. Hodnoty H2S jsou na obou lokalitách poměrně nízké a dosahují
pouze desítek ppm dalším dočištěním - použitím adsorbéru byl odstraněn zbytek H2S.
Prokázalo se že na činnost membrán nemá vliv kvalita bioplynu separační schopnost
zůstává neměnná za stejného objemu vstupního bioplynu se mění výstupní objem
vyčištěného biometanu v poměru k obsahu metanu ve vstupním bioplynu. To znamená
že výstupní množství biometanu u biopynu s nižší hodnotou metanu je úměrně nižší.
ýsledkem těchto měření jsou
- nalezení optimálního uspořádání membránových modulů - paralelní
- nalezení optimálního průtoku plynu při zachování minimální přípustné kvality
biometanu (obsah CH4 min. 95 % při produkci 6,5 m3/h biometanu)
- zkušenosti s konstrukcí a provozem zařízení i při provozu stovek hodin
- zkušenosti se zapojením dalších zařízení na zlepšení kvality plynu na výstupu adsorbéry na zachytávání H2S a vlhkosti
- ověření základního konceptu pro tvorbu unkčního vzorku
Dalším výstupem jsou kalkulace potřebných kapacit a ekonomické návratnosti zařízení
a certi ikovaná metodika pro zapojení zařízení do prostředí bioplynové stanice
a používání biometanu jako paliva pro pohon vozidel.

5. Seznam použité literatury a zdrojů
1. Požadavky na kvalitu biomethanu využitelného pro zážehové motory dle ČSN 65 6514

