TÝDENÍK PAPÍROV

AUTOBUSY V BRNĚ
POJEDOU NA BIOPLYN
Z ODPADNÍ VODY
Místo k čerpací stanici
jezdil předloni v listopadu
jeden autobus brněnského
dopravního podniku do
čistírny odpadních vod
v Modřicích. Klasický
stlačený zemní plyn v jeho
nádrži totiž nahradil
bioplyn vznikající při
čištění odpadní vody.
Bioplyn lze tankovat do standardních nádrží na CNG; zdroj: www.zajimejse.cz

Dopravní podnik vyčlenil pro
zkušební
provoz
standardní
dvounápravový
nízkopodlažní
autobus, který byl místo zemního
plynu
plněn
biometanem
z čistírenského kalu. Problémy
nenastaly ani při tankování, ani
z hlediska výkonu a chování
vozidla. Autobus během testovacího období najel 4 750 km pouze
s použitím energie z čistírenských
kalů, což je odpad vzniklý
u čistíren odpadních vod. „Projekt
byl postaven na principech cirkulární ekonomiky. Jeho smyslem je
poukázat na fakt, že nejen odpadní vody, ale i biologicky rozložitelné
odpady vznikající na území města
nemusí být vnímány jako bezcenné odpady, ale jako významný
zdroj energie. Využití lokálně
dostupného zdroje k výrobě
pohonných hmot mimo jiné
přispívá k větší energetické nezávislosti na dodávkách paliva
z cizích zemí,“ říká Soňa Jonášová
z Institutu cirkulární ekonomiky.
Šlo však jen o pilotní projekt, a tak
po jeho ukončení už do Modřic
autobus nejezdí. I kvůli tomu, že
vodárny bioplyn využívají jinak,
například na výrobu elektřiny. Teď
se ale začíná jednat o tom, že by
brněnské autobusy přeci jen toto

palivo spotřebovávaly. Část ho totiž
zůstává stále nevyužitá.
„Je plán, že bychom využívali pět
autobusů na bioplyn z čistírenských kalů denně, tedy přibližně
1 400 až 1 800 kilometrů,“ přiblížil
brněnský náměstek pro životní
prostředí Petr Hladík.
Jednání o využití bioplynu vítá
i brněnský dopravní podnik, který
má ﬂotilu 160 autobusů na stlačený zemní plyn. „Rozhodně jsme
rádi, že se půjde tímto směrem
a že jsme také od začátku přítomni těmto jednáním. Teď je potřeba
najít takovou variantu, která bude
pro všechny strany schůdná,“
vysvětlila mluvčí podniku Hana
Tomaštíková.
Po roce 2024 se podle Hladíka
plánuje celková rekonstrukce
čistírny odpadních vod, při které se
počítá také se zabudováním této
technologie na bioplyn pro autobusy.
„Jedná se o velký pokrok v oblasti
ekologizace městské hromadné
dopravy,“ řekl ředitel Dopravního
podniku města Brna Miloš Havránek. „Hromadná doprava ve
vyspělých státech už na těchto

principech funguje. Je načase
hledat možnosti technického
řešení
a
ﬁnanční
podpory
prostřednictvím dotačních titulů
tak, aby i u nás mohly vozy MHD
jezdit na plyn z odpadních vod
a bioodpadu, které vznikají na
území města,“ dodal.

OTÁZKY K ČLÁNKU:

?

1. Jaké další alternativní
zdroje pohonu znáte? Jaké
jsou výhody využívání
alternativních zdrojů pohonu
oproti benzínu či naftě?
Existují i nějaké nevýhody?
2. Jaké jsou výhody výroby
biopaliv z čistírenských kalů
oproti běžným biopalivům?
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