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Úvod 

 
Země střední Evropy, Českou republiku nevyjímaje, 

jsou více ne� z 90 % závislé na dovozu zemního plynu. 
V současné době začíná být v EU kladen stále vět�í důraz 
na obnovitelné a alternativní zdroje energie, přičem� jed-
ním z cílů je i snaha o sni�ování závislosti na dovozu 
v�ech energetických surovin. 

Plynná paliva z alternativních zdrojů vznikají mnoha 
různými způsoby a lze je obecně rozdělit do dvou skupin: 
na plyny methanové a plyny nemethanové. Do první kate-
gorie spadají plyny získávané např. z odplyňování skládek, 
plyny z důlní degazace a bioplyn vznikající anaerobní 
fermentací. Mezi nemethanové plyny se řadí plyny ze 
zplyňování biomasy a případně některých druhů odpadů. 
Tyto nemethanové plyny mohou být vyu�ívány pro otápě-
ní pecí, pro pohon kogeneračních jednotek nebo po vyči�-
tění mohou slou�it jako surovina k výrobě syntetického 
zemního plynu (SNG) díky vysokému obsahu oxidu uhel-
natého, oxidu uhličitého a vodíku pomocí methanizačních 
reakcí. 

V současné době jsou v bě�né praxi vyu�ívány plyny 
z důlní degazace, bioplyny a plyny z odplyňování skládek. 
V případě zplyňování biomasy se jedná z vět�í části o pi-
lotní projekty, demonstrační a výzkumné jednotky, a to 
předev�ím z hlediska úpravy kvality vyrobeného plynu. 
Av�ak právě technologiím zplyňování biomasy je přisuzo-
ván značný potenciál pro produkci plynných paliv. 

Zemní plyn je pova�ován za energetickou surovinu 
příznivou pro �ivotní prostředí (v porovnání s ostatními 
fosilními palivy). I přesto je v určitých nadčasových kalku-
lacích zemnímu plynu přisuzována pozice pouze určitého 
přechodového stupně k vyu�ití vodíku. V souvislosti se 
zvy�ováním podílu obnovitelných zdrojů energie na celko-
vé spotřebě energií je v Evropě vyvíjen tlak na provozova-
tele tranzitních a distribučních soustav, aby přepravovali 
i určitý podíl plynu z těchto alternativních zdrojů. Přičem� 
právě pro tato paliva je na rozdíl od tě�by zemního plynu 
charakteristická decentralizovaná výroba v zařízení men-

�ích výkonů (řádově desítky a� tisíce m3 h−1) a předev�ím 
rozdílná kvalita těchto paliv. I přesto v�ak mohou tato 
paliva hrát v budoucnu velmi významnou roli. 

 
 

Plyny z alternativních a obnovitelných zdrojů 
 
Plynných paliv z obnovitelných zdrojů (či alternativ-

ních zdrojů) existuje celá �kála a tyto plyny se li�í nejen 
způsobem svého vzniku, slo�ením, ale i stupněm, v jakém 
jsou v současnosti vyu�ívány. Např. plyn z důlní degazace 
(tzv. karbonský plyn), ač svým původem fosilní palivo, 
pova�ujeme za alternativní palivo, které se svými vlast-
nostmi jen nepatrně li�í od zemního plynu. Proto je toto 
palivo jako jedno z mála v hojné míře vyu�íváno 
k zásobování, a to zejména průmyslového sektoru 
v ostravsko-karvinském regionu. Firma OKD DPB Pas-
kov, která zaji�ťuje tě�bu plynu, nejprve vyu�ívala kapaci-
ty plynovodů Severomoravské plynárenské, ale v sou-
časnosti ji� provozuje vlastní síť plynovodů.  

Skládkový plyn, získávaný z odplyňování skládek, 
který obsahuje vysoké procento methanu, je také pova�o-
ván spí�e za alternativní palivo ne� za palivo 
z obnovitelného zdroje. A to předev�ím z toho důvodu, �e 
odplyňování skládek je spí�e druhotným opatřením pro 
sni�ování emisí skleníkových plynů, ne� cílená produkce 
tohoto plynu. Nehledě na skutečnost, �e je vyu�ito pouze 
určité procento vznikajícího plynu. Z tohoto hlediska by 
měl být primárně sni�ován obsah biologicky rozlo�itelné-
ho odpadu deponovaného na skládkách, který by měl být 
vyu�it jiným způsobem (kompostování, příp. spalování). 
Produkce těchto plynů na skládkách obvykle postačuje pro 
pohon kogeneračních jednotek, které zaji�ťují energetické 
potřeby pro provoz daného zařízení. 

Vůbec největ�í potenciál je přikládán procesům zpra-
cování biomasy a biologicky rozlo�itelných odpadů 
z domácností, podnikatelské sféry i z průmyslu pomocí 
anaerobní fermentace a termických procesů (zplyňování).  

Proces výroby bioplynu anaerobní fermentací je 
v současnosti v ČR vyu�íván ve více ne� desítce zeměděl-
ských závodů, kde je jako substrátu vyu�íváno kejdy, 
slamnatého hnoje a různých zbytků ze zemědělské výroby. 
Ve�kerá produkce plynu je zde opět vyu�ívána 
v kogeneračních jednotkách. V poslední době se v�ak ob-
jevují snahy o vyu�ití bioplynu např. pro pohon motoro-
vých vozidel. Mezi producenty bioplynu patří rovně� pro-
vozovatelé čistíren odpadních vod (ČOV), kde plyn vzniká 
vyhníváním čistírenských kalů. Tento plyn je pak pou�í-
ván opět pro krytí energetických potřeb stanice. Nevýho-
dou bioplynu je poměrně �iroké rozmezí koncentrací jed-
notlivých slo�ek (methanu, oxidu uhličitého, dusíku 
a sulfanu) z různých typů substrátu a různých zařízení, kdy 
např. obsah methanu mů�e kolísat v rozmezí od 40 do 75 



Chem. Listy 100, s16−s19 (2006)                                                  58. Sjezd chemických společností. Paliva, petrochemie, polymery 

s17 

obj.%. Příklad slo�ení bioplynu (přepočtený na suchý 
plyn) ze stanice zpracovávající hnůj a zbytky zemědělské 
výroby je uveden v tabulce I. 

Do popředí zájmu se v posledních letech dostávají 
technologie zplyňování biomasy, případně některých dru-
hů odpadu. Ačkoli plyn ze zplyňování obsahuje jen malé 
mno�ství methanu (viz tabulka II), mohl by být 
v budoucnosti vyu�íván pro výrobu náhradního zemního 
plynu. Po vyči�tění od dehtu a předev�ím od sirných slou-
čenin mů�e být v plynu zvy�ován obsah methanu v tzv. 
methanizačním kroku, při kterém dochází podle těchto 
dvou základních reakcí: 

 (1) 
 

(2) 
 

ke konverzi oxidu uhelnatého a uhličitého na methan. Tyto 
reakce jsou katalyzovány kovy VII. skupiny, přičem� bě�-
ně pou�ívaný je předev�ím nikl 1,2.  
 
 
Metody úpravy a či�tění 

 
Zatímco u plynu ze zplyňování biomasy a odpadu 

jsou procesy či�tění a úpravy surového plynu pro vřazení 
methanizační jednotky (výroba náhradního zemního ply-
nu) stále ve fázi výzkumu a vývoje, jsou v případě plynů 
z anaerobní fermentace vyu�itelné ji� odzkou�ené a ko-
merčně dostupné technologie. Právě díky této skutečnosti 

by se mohlo objevit vyu�ití plynů z fermentace jako pří-
davku k zemnímu plynu ji� v blízké budoucnosti i v České 
republice.  

I přes skutečnost, �e bioplyn mů�e obsahovat vysoké 
procento methanu, obsahuje i řadu dal�ích slo�ek, které je 
třeba z plynu odstranit. Jedná se předev�ím o sloučeniny 
síry (sulfan), které způsobují korozi a mohou způsobovat 
problémy při dal�í úpravě plynu (např. deaktivace kataly-
zátorů). Existuje celá řada způsobů pro odstraňování sir-
ných sloučenin, mimo jiné lze vyu�ít klasický způsob odsi-
řování, pomocí tzv. plynárenské hmoty, či aktivní uhlí. Pro 
velké jednotky by v úvahu přicházely také biologické filtry 
a mokré způsoby odsiřování. Oba tyto způsoby v�ak vy�a-
dují výrazně vy��í investiční náklady. 

Dal�ím důle�itým krokem je zvý�ení koncentrace 
methanu v plynu odstraněním CO2. K tomu je mo�né vyu-
�ít metodu PSA (Pressure Swing Absorption), případně 
vodní, glykolovou nebo ethanolaminovou pračku. Techno-
logie zalo�ené na vypírání pomocí absorpčních roztoků 
jsou v�ak pou�itelné a� pro velké jednotky, a to opět kvůli 
vysokým investičním nákladům. 

Voda patří také k ne�ádoucím příměsím a předev�ím 
plyny vznikající fermentací bývají nasycené vodní parou 
za podmínek jejich vzniku. Vodu je třeba odstraňovat pře-
dev�ím kvůli problémům s korozí a problémům, které 
mů�e způsobovat při dopravě plynu. Rovně� některé tech-
nologie či�tění mohou vy�adovat plyn zbavený vlhkosti. 
Pro sni�ování obsahu vody lze opět pou�ít několik metod. 
Příkladem mů�e být stlačení plynu s následným chlazením 
a odstraňováním kondenzátu, případně vyu�ití adsorpčních 
postupů su�ení např. pomocí silikagelu.  

Produkovaný plyn musí být rovně� prostý prachu, 
mlhy a kompresorového oleje, proto musí být vřazen za 
či�těním také filtr. Dal�í ne�ádoucí slo�ky (amoniak, silo-
xany) bývají dostatečně odstraněny pou�itím vý�e zmíně-
ných postupů pro odstraňování hlavních ne�ádoucích kom-
ponent. 

Posledním krokem na cestě plynu do plynárenské sítě 
je odorizace za předpokladu, �e dochází k vyskladňování 
plynu do místní sítě, kde je ji� plyn odorizovaný. 

 
 

Po�adavky na kvalitu plynů pro přepravu 
 
Potenciál biomasy je silně závislý na její ceně, při-

čem� je obecně známo, �e majoritní slo�ku nákladů před-
stavují náklady na dopravu. Proto je cílem minimalizace 
těchto nákladů, a to předev�ím decentralizovaným zpraco-
váním biomasy a výrobou plynných, případně kapalných 
paliv v lokalitách, kde je dostatek suroviny. Doprava sa-
motného paliva je pak z ekonomického hlediska daleko 
příznivěj�í. Tomuto uspořádání pak velmi pozitivně nahrá-
vá i hustá síť plynovodů v České republice, kterou by bylo 
mo�né vyu�ít pro přepravu a distribuci vyrobených paliv. 

Aby tyto plyny mohly být přepravovány plynáren-
skou soustavou, musí splňovat určité kvalitativní podmín-
ky, které se v�ak poměrně li�í a to i v rámci EU. Tyto po-
�adavky se týkají kromě obsahu vy��ích uhlovodíků, sir-

CO + 3H2 CH4 + H2O

CO2 + 4H2 CH4 + 2H2O

Tabulka I 
Příklad slo�ení bioplynu (substrát - zemědělské zbytky) 

Slo�ka Slo�ení plynu [obj.%] 
CO2 34,2 
CH4 63,5 
N2 2,2 
H2S 0,1 

Tabulka II 
Závislost slo�ení plynu na typu zplyňovacího média 

Slo�ka 

 vzduch O2 O2 + 
H2O 

H2O H2 

H2 8−16 10−25 28−40 35−40 34,8 
CO 10−18 40−60 15−25 25−30 4,3 
CO2 12−16 15−30 20−40 20−25 10,1 
CH4 2−6 <3 5−8 9−11 50,2 
N2 45−60 <1 <1 <1 <1 
CxHy 0,5−2 <0,5 <2 <5 − 
Dehet (g m−3) 1−100 <20 <0,5 <20 − 
Qi (MJ m−3) 4−7 9−12 10−14 10−16 >22 

Slo�ení plynu [obj.%] v závislosti 
na zplyňovacím mediu  
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ných sloučenin, obsahu vodní páry a minimální hodnoty 
Wobeho čísla také celé řady mo�ných ne�ádoucích přímě-
sí. 

Po�adavky na kvalitu přepravovaného zemního plynu 
jsou poměrně přísné a jejich aplikace na alternativní plyn-
ná paliva je velmi tě�ko realizovatelná. V tabulce III jsou 
porovnány po�adavky na kvalitu zemního plynu platné 
v Německu (DVGW G 261), Rakousku (OVGW G 31), 
České republice a po�adavky EASEE-gas, která sjednocu-
je pravidla (po�adavky na kvalitu zemního plynu) při pře-
shraničních předávkách plynu. 

Pro připojení dodavatele plynu k tranzitnímu plyno-
vodu v České republice musí být např. splněny podmínky 
uváděné v dnes ji� zastaralé normě ČSN 38 6110 a pod-
mínky stanovené v Řádu provozovatele přepravní soustavy 
(RWE Trangas Net). Tyto podmínky jsou v�ak pro připo-
jení k místní distribuční síti nevhodné. První obrat v této 
situaci nastal vydáním technického pravidla TPG G 902 02 
(cit.3) v roce 2006, které určuje po�adavky na vlastnosti 
a slo�ení plynných paliv s vysokým obsahem methanu, 
která jsou dodávána distribuční sítí konečným zákazníkům 
(která ov�em neplatí pro provozovatele přepravní sousta-
vy).  V řadě evropských zemí se v současnosti rozbíhají 
projekty, jejich� cílem je připravit technické a legislativní 
podmínky pro vyskladňování bioplynu a alternativních 
paliv do stávající plynovodní sítě. Značný náskok v této 
oblasti má �výcarsko, kde v současnosti funguje řada bio-
plynových stanic, které dodávají plyn do nízkotlaké rozvo-

dové sítě4. �výcarská norma SVGW G 13 stanovující pod-
mínky na kvalitu těchto plynů zde rozli�uje dvě kvalitativ-
ní kategorie plynů. Plyn pro tzv. neomezené dodávky 
a plyn pro omezené dodávky, na který jsou kladeny ni��í 
nároky. V tabulce IV jsou porovnány některé po�adavky 
této normy s po�adavky uváděnými v TPG G 902 02.  

Praktická realizace přepravy alternativních plynných 
paliv v plynárenské síti je potom dána pou�itelností tech-
nologií či�tění plynů na těchto decentralizovaných zdro-
jích. 

 
 

Závěr 
 
Podle směrnice 55/2003/ES a vět�iny energetických 

zákonů platnýh v evropských zemích musí jednotlivé státy 
garantovat přístup do plynárenských tranzitních a distri-
bučních soustav. I kdy� je Česká republika právoplatným 
členem Evropské unie, není mo�né v současnosti vyu�ít 
plyny vyrobené termickými nebo fermentačními procesy 
jako přídavek do plynárenského systému. Pro jejich vyu�i-
tí existují dvě bariéry. První legislativní, neboť současné 
předpisy nepova�ují tyto plyny za plynná paliva v kvalitě 
zemního plynu a tudí� je nelze přimíchávat, dopravovat 
nebo distribuovat společně se zemním plynem. V této ob-
lasti je třeba vytvořit rámcové po�adavky na kvalitu těchto 
plynů. 

Druhá překá�ka je pak rázu technického, kde jediným 

Tabulka III 
Srovnání po�adavků na kvalitu zemního plynu 

Parametr Jednotka EASEE gas ČSN 386110 + RPPS DVGW G 261 OVGW G 31 
WI kWh m−3 13,6−15,81 12,7−14,5 10,5−15,7 13,3−15,7 
Hs kWh m−3 − min. 9,3 8,4−13,1 10,7−12,8 
d m3 m−3 0,555−0,7 − 0,55−0,7 0,55−0,65 
Scelk mg m−3 30 20 150/30 150/30/10 
H2S + COS (jako S) mg m−3 <5 <7 <5 <10 
RSH (jako S) mg m−3 <6 − <16/6 <6 
O2 mol.% <0,01 − <3 (0,5) <0,5 
CO2 mol.% <2,5 − − <2 
H2O DP °C  −8 při 70 bar  −7 při 39 bar max. teplota zemi-

ny při provoz. 
podmínkách 

 −8 při 40 bar 

HC DP °C  −2 při 1−70 bar − − 0 při provoz. 
podmínkách 

CH4 mol.% − min. 85 − − 
N2 mol.% − − − <5 
NH3 mg m−3 − − − <0 
H2 mol.% − − − <4 

RPPS − Řád provozovatele přepravní soustavy; WI − Wobeho číslo; Hs − spalné teplo; d − relativní hustota; Scelk − obsah 
celkové síry; H2O DP − rosný bod vody; HC DP − rosný bod uhlovodíků 
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problematickým místem není jen samotné či�tění a úprava 
surového plynu. Dal�í významnou překá�kou budou přede-
v�ím u men�ích producentů vysoké investiční náklady na 
vybavení analytickými přístroji. Ka�dé předávací místo do 
plynovodní sítě musí být vybaveno kontinuálním měřením 
hlavních slo�ek plynu (za účelem stanovení spalného tep-
la), dále kontinuálním měření obsahu vody a analyzátory 
na stanovení obsahu sirných sloučenin. Dal�í investice si 
vy�ádá nutná odorizace tohoto plynu.  
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Gaseous fuels from alternative or renewable sources 

can be produced by different manners. However, the main 
disadvantage of these gases is their fluctuating composi-
tion and properties in comparison with the natural gas. 
Nevertheless there is a posibility to use the existing natural 
gas grid for transport and distibution of these gases. But 
these gases have to fulfill several conditions. The main 
technical and legislative obstracles for utilization of gases 
from thermal and fermentation processes in the Czech 
Republic are given in this paper. 

 
 
 
 

Tabulka IV 
Srovnání po�adavků TPG G90202 a SVGW G13 

Parametr Jednotka TPG G 902 02 SVGW G13 
�neomezený� 

SVGW G13 
�omezený� 

CH4 mol.% min. 85,0 min. 96,0 min. 50,0 
DP H2O °C max. teplota zeminy max. 60% a max. 60% a 
DP HC °C max. teplota zeminy − − 
Obsah ethanu mol.% max. 7,0 − − 
C3 mol.% max. 3,0 − − 
C4 mol.% max. 2,0 − − 
C5 a vy��í mol.% max. 0,5 − − 
O2 mol.% max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5 
CO2 mol.% max. 5,0 max. 6,0 max. 6,0 
N2 mol.% max. 10,0 − − 
Inerty (N2 a CO2) mol.% max. 10,0 − − 
H2 mol.% max. 2,0 max. 5,0 max. 5,0 
Scelk mg m−3 max. 30,0 − − 
R-SH (bez odorantů) mg m−3 max. 5,0 − − 
COS (bez odorantů) mg m−3 max. 5,0 − − 
H2S (bez odorantů) mg m−3 max. 6,0 max. 5,0 max. 5,0 
W kWh m−3 12,7−14,5 − − 
Hs kWh m−3 9,4−11,8  min. 9,67 − 
d − 0,56−0,70 − − 
Mlha, prach − prostý prostý prostý 
a Relativní vlhkost plynu za provozní teploty a tlaku v plynovodu 


