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Co je Bio LPG
• Vlastnosti a chemické složení identické jako LPG

(propan, butan či jejich směsi)

• Bio LPG není fosilní palivo, je vyrobeno z obnovitelných zdrojů
 Současné zdroje Bio LPG: bio odpad, průmyslový odpad, rezidua, rostlinné oleje

 Vzniká v současnosti především jako vedlejší produkt při výrobě biodieselu
Výhody Bio LPG:
+ Libovolně mísitelné s LPG – není nutné měnit technologii, vozidla nebo infrastrukturu
+ Snižuje uhlíkovou stopu (40-70% úspora CO2 oproti LPG a 50%-90% oproti dieselu)
+ Nové zdroje Bio LPG ‒> nahrazení rostlinných olejů (vliv na změny půdy, zdražování potravin)
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První Bio LPG v Evropě
• 3/2018 první dodávka Bio LPG v Evropě

• 1 100 tun z Rotterdamu (rafinérie NESTE) pro SHV Energy
(Primagas)
• Prodej na 6 evropských trzích
 Francie, Německo, Benelux, Skandinávie, UK
• Investice 60 mil EUR do nové jednotky pro separaci a čištění
biopropanu při výrobě biodieselu
• SHV Energy plánuje do roku 2022 distribuovat 160 000 tun Bio

LPG
 Firemní cíl snížit emise CO2 na mT LPG o 25% do roku 2025
• Calor v roce 2018 představil prototyp nákladního vozidla s
pohonem Bio LPG/elektřina
 90% úspory CO2 oproti dieslovým ekvivalentům
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Trh s Bio LPG
• Světová roční produkce Bio LPG: 200 000
tun v roce 2018

 Pouze 0,1% celkové produkce LPG
• Zhruba polovina je brandována a určena ke
komerčnímu prodeji jako Bio LPG
• Dle scénáře Atlantic Consulting se do roku
2022 produkce brandovaného Bio LPG
zdvojnásobí
• Hrozba zákazu používání rostlinných olejů k
výrobě paliv –> příležitost pro nové zdroje
Bio LPG
Zdroj: Atlantic Consulting, 2018
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Technologie výroby Bio LPG od NESTE
• Proces NEXBTL – zpracování bio odpadu, průmyslového odpadu, reziduí (dohromady 60%) a
rostlinných olejů (40%)
• Rozložení působením vodíku –hydrogenolýza, separování složek, která tvoří biopaliva
• Na 100 jednotek biodieselu připadá cca 5 dalších jednotek Bio LPG

• Distribuce ve směsích (zamezení dodatečným dopravním nákladům a zatížení ŽP)
• Dle principu hmotnostní bilance se takto dopravuje až ke koncovým zákazníkům
• Nejčastěji 40% Bio LPG a 60% LPG
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Nové zdroje pro Bio LPG
• Budoucí možné způsoby výroby Bio LPG:

2030 potenciál až 45% evropské produkce LPG

Maximální potenciál produkce Bio LPG v Evropě (v miliónech tun za rok)
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• Největší světový potenciál celulóza, v českých podmínkách fermentace nebo hydrogenace glycerinu

17/05/2019 │ Bio LPG

Typ technologie

Typ surovin

Dostupné (rostlinné oleje, biomasa, cukry,
odpadní oleje)

Budoucí (celulóza, organický odpad,
atmosferický CO2)

Chemické běžně dostupné

Hydrogenolýza, Dehydrogenace

Pyrolýza

Biologické

Fermentace

Hydrolýza a fermentace

Chemické, pokročilé

Hydrogenace glycerinu z odpadních olejů

Plynná přeměna a syntéza, kapalná přeměna a
syntéza (Fischer - Tropsch)

Nové zdroje pro Bio LPG

Fermentace:

Hydrogenolýza:

Plynná přeměna a syntéza Fischer – Tropsch:
Hydrogenace glycerinu:
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Bio LPG a uhlíková stopa
• Z hlediska uhlíkové stopy (tedy zohlednění emisí a GWP) je Bio LPG o
40%- 70% šetrnější než konvenční LPG
• Ostatní emise se neliší od klasického LPG, protože chemické vlastnosti
jsou identické
Snížení uhlíkové stopy z 1 tuny Bio LPG oproti konkurenčním palivům

Aplikace

Nahrazované
palivo

Ušetřeno CO2
(tuny)

Uhlíkový ekvivalent ujetých
km v průměrném evropském autě

Vytápění domácností

Topný olej

4,19

27 920

Grilování/Patio heaters
Grilování
Vaření
Pohon aut
VZV
VZV

LPG
uhlí
benzín
benzín
LPG
elektřina

2,44
7,22
3,22
3,22
2,44
4,8

16 280
48 100
21 460
21 460
16 280
32 000

* uhlíková stopa zde počítána jako součin GWP daného paliva a jeho emisí, proto v této optice lze ušetřit více
tun CO2 z jedné tuny paliva
Zdroj: neste.com, výpočty dle směrnice EU Fuel Quality Directive
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Bio LPG a legislativa
• Podpora a daňové zvýhodnění bionafty a bioplynu nepřímo podporuje produkci Bio LPG
• Povinnost distributorů snižovat emise z prodávaných paliv nahrává alternativním palivům jako Bio LPG
• Dilema „potraviny nebo paliva“ - státy mohou odstupovat od podpory paliv z rostlinných olejů
• NAP ČR Čistá Mobilita – možnost motivace potenciálních výrobců, úlevy na spotřební dani, podpora
přestaveb, parkování (garáže)…
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technologie, infrastruktura i zákazníci tu už jsou!

Děkuji za pozornost!
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