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Amendment 
 
TDG 983 01 Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření z 18. 9. 2019 se mění takto:  
 

 
Článek 4.1.1 se nahrazuje zněním: 
 
Kvalitativní parametry biometanu pro vtláčení do distribuční soustavy jsou stanoveny vyhláškou č. 108/2011 Sb., 
TPG 902 02 a Přílohou 2.  

 
 

Článek 4.2.1 se nahrazuje zněním: 
 
Kvalitativní parametry biometanu pro vtláčení do přepravní soustavy, zásobníků plynu a těžebních plynovodů 
jsou stanoveny vyhláškou č. 108/2011 Sb., TPG 902 02 a Přílohou 2. 
 
 
Článek 7.2.6 se nahrazuje zněním: 

 
Obnovení dodávky biometanu, po jejím předchozím přerušení z důvodu nesplnění některého z kvalitativních 
parametrů biometanu uvedených ve vyhlášce č. 108/2011 Sb., je možné na základě výsledku jednorázově 
změřeného parametru kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření, prokazujícího splnění tohoto 
parametru kvality výrobcem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného provozovatele. Kvalitativní 
parametry biometanu, doporučená četnost a metody jejich měření jsou uvedeny v Příloze 2. 
 
 
Příloha 2 se nahrazuje zněním: 
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KVALITATIVNÍ PARAMETRY BIOMETANU, DOPORUČENÁ ČETNOST A METODY JEJICH MĚŘENÍ 

 

Parametr 

Hodnota 

Četnost Metoda Přepravní soustava, 
zásobníky plynu a 
těžební plynovody 

Distribuční 
soustava  

Obsah metanu – konkrétní 
hodnota je uvedena ve 
smlouvě o připojení 

≥ 95 % mol ≥ 95 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4) 

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Obsah etanu  ≤ 3,0 % mol ≤ 3,0 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4) 

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Obsah propanu ≤ 3,0 % mol ≤ 3,0 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4)  

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Obsah sumy butanů ≤ 1 % mol ≤ 1 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4) 

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Obsah sumy pentanů a 
vyšších uhlovodíků  

≤ 0,5 % mol ≤ 0,5 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4) 

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Rosný bod vody1) ≤ -7 °C ≤ -7°C průběžně 
kalibrovaný provozní 
vlhkoměr 

Rosný bod uhlovodíků2) 0 °C 0 °C průběžně kalibrovaný analyzátor 

Obsah kyslíku ≤ 0,02 % mol ≤ 0,5 % mol průběžně elektrochemicky 

Obsah oxidu uhličitého ≤ 3 % mol ≤ 5 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4) 

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Obsah dusíku ≤ 3 % mol ≤ 3 % mol 
průběžně podle 
frekvence GC4) 

plynová chromatografie, 
tepelněvodivostní 
detektor 

Obsah vodíku ≤ 0,01 % mol ≤ 0,1 % mol 
při uvedení do provozu, 
potom 1x za 12 měsíců 

elektrochemicky 

Celkový obsah síry3) ≤ 30 mg.m-3 ≤ 30 mg.m-3 
při uvedení do provozu, 
potom 1x za 12 měsíců 

Lingenerova spalovací 
metoda 

Obsah sulfanu3) ≤ 5 mg.m-3 ≤ 5 mg.m-3 průběžně elektrochemicky 

Obsah amoniaku3) ≤ 10 mg.m-3 ≤ 10 mg.m-3 průběžně indofenolová metoda 

Obsah halogenů (F, Cl)3) ≤ 1,5 mg.m-3 ≤ 1,5 mg.m-3 
při uvedení do provozu, 
potom 1x za 12 měsíců 

absorpce, 
potenciometricky 

Obsah organických slouče-
nin křemíku – konkrétní 
hodnota je uvedena ve 
smlouvě o připojení3) 

≤ 0,3 – 1 mg.m-3 ≤ 0,3 – 1 mg.m-3 
při uvedení do provozu, 
potom 1x za 12 měsíců 

plynová 
chromatografie, hmot. 
spektrometrický 
detektor 

Velikost pevných částic/ 
prach, rez 

≤ 3 µm ≤ 5 µm 
při uvedení do provozu, 
potom 1x za 12 měsíců 

gravimetricky 

Obsah škodlivých živých 
mikroorganismů 

nepřítomny nepřítomny při uvedení do provozu  
měření bakteriálního 
růstu na agarové 
plotně 

Teplota od 0 °C do 40 °C 

od 0 °C do 20 °C 
pro < 0,4 MPa 

od 0 °C do 40 °C 
pro > 0,4 MPa 

průběžně 
odporový teploměr, 
termočlánek 

Obsah vybraných těkavých 
aromatických uhlovodíků – 
benzen, toluen, etylbenzen, 
xylen3) 

≤10 mg.m-3 ≤10 mg.m-3 
při uvedení do provozu, 
potom 1x za 12 měsíců 

plynová chromatografie, 
plamenoionizační 
detektor 

Tlak hodnota podle OTP hodnota podle OTP průběžně 
elektronický 
manometr 

1) Teplota, při které při provozním tlaku 4 MPa dojde ke kondenzaci vody z plynné fáze do fáze kapalné 
2) Teplota, při které při provozním tlaku dojde ke kondenzaci uhlovodíků z plynné fáze do fáze kapalné 
3) Pro parametry vykazované v mg/m3 platí vztažné podmínky: teplota 15°C a tlak 101,325 kPa 
4) Frekvence GC – vzorkovací frekvence plynového chromatografu (měřidla). Měřidlo naměří jednu hodnotu za časový 

interval např. 10 minut 

 


