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Biomasa je súhrn látok tvoriacich telá 
všetkých živých organizmov, ako rastlín, 
baktérií, cyanobaktérií, rias, húb, lišajníkov a 
machorastov, tak aj živočíchov.

Týmto pojmom často označujeme rastlinnú 
biomasu využiteľnú na energetické účely.





Hoci chemické zloženie biomasy sa 
medzi jednotlivými rastlinnými druhmi 
líši, v priemere rastliny obsahujú asi 
25% lignínu a 75% uhľovodíkov alebo 
cukrov. 



Fosílna biomasa- neobnoviteľná

Čerstvá biomasa- obnoviteľná



veľký počet zdrojov energie organického 
pôvodu od dreva až po organický materiál na 
skládkach komunálneho odpadu

sú v podstate všetky tuhé, kvapalné a 
plynné palivá vyrobené z organických látok 
buď priamo z rastlín alebo nepriamo z 
priemyselných, poľnohospodárskych alebo 
domácich odpadov



Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je 

drevo. 
1000 kg suchej drevnej hmoty sa svojou energiou 
vyrovná : 
450 kg čierneho uhlia 
520 kg koksu 
340 kg vykurovacieho oleja 
320 kg butánu 
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štiepky

pelety



Slama



Etanol

Metanol

Bionafta



BIOMASA + BAKTÉRIE = BIOPLYN (CH4, 
CO2 ..) + ŽIVINY (N, P, K, S,...)



• Z hľadiska metódy výroby energie z biomasy 
sa dnes v praxi presadzujú nasledovné 
procesy:

• Priame spaľovanie.
• Termochemické spracovanie s cieľom zvýšenia 

kvality biopaliva. Sem patrí napr. pyrolýza alebo 
splyňovanie.

• Biologické procesy ako sú anerobické hnitie alebo 
fermentácia, ktoré vedú k produkcii plynných a 
kvapalných biopalív.



• Spaľovací proces v dreve prebieha v nasledujúcich 
fázach:

• Voda vo vnútri dreva začne vrieť (aj veľmi staré a relatívne 
suché drevo obsahuje až 15% vody vo svojich bunkových 
štruktúrach).

• Z dreva sa postupne uvoľňuje plyn, pričom pre správne 
spaľovanie je potrebné, aby tento plyn horel a neunikal do 
komína.

• Vznikajúci plyn sa mieša s atmosferickým vzduchom a horí 
pri vysokej teplote.

• Zvyšok dreva (zväčša uhlík) horí tiež, pričom ako odpad 
vzniká popol.



Pre účinné spaľovanie je potrebné zabezpečiť:

• dostatočne vysokú teplotu;

• dostatok vzduchu

• dostatok času, aby mohlo prebehnúť úplné 
spálenie biomasy.



Pyrolýza je jednoduchý a pravdepodobne 
najstarší spôsob úpravy biomasy na palivo 
vyššej kvality - tzv. drevné uhlie.
Pyrolýza spočíva v zohrievaní biomasy (ktorá 
je často rozdrvená a dodávaná do reaktora) v 
neprítomnosti vzduchu na teplotu 300 - 500 st. 
Celzia, až do doby pokiaľ všetky prchavé 
látky z nej neuniknú.

V súčasnosti je pyrolýza považovaná za 
príťažlivú technológiu



Splyňovanie je proces, pri ktorom sú 
produkované horľavé plyny ako vodík, oxid 
uhoľnatý, metán a niektoré nehorľavé 
produkty. 
Vznikajúca zmes plynov má vysokú 
energetickú hodnotu a môže byť použitá ako 
iné plynné palivá tak pri výrobe tepla a 
elektriny ako aj v motorových vozidlách. 



Je to anerobický biologický proces, pri 
ktorom sa cukry menia pôsobením 
mikroorganizmov (kvasnice) na 
alkohol - etanol resp. metanol. 

Na výrobu etanolu ale aj metanolu sa 
ako vhodné suroviny dajú využiť 
viaceré rastliny napr. obilie, zemiaky, 
kukurica, cukrová trstina, cukrová 
repa, ovocie a iné plodiny. h.



Anerobické hnitie prebieha v prostredí bez 
prítomnosti vzduchu pomocou baktérií
Prebieha všade v teplom a vlhkom prostredí 
a dokonca aj pod vodou, kde vedie k tvorbe 
plynov vystupujúcich na hladinu. 
Získavanie bioplynu z odpadov a jeho 
spaľovanie plynovými turbínami je proces 
nenáročný a technologické prvky sú bežne 
dostupné trhu.



Ďakujeme za pozornosť!


	Úprava a spracovanie biomasy pre enErgetické účely
	Biomasa
	Vznik biomasy
	Chemické zloženie biomasy
	Typy  biomasy
	Biopalivá
	Biomasa ako palivo
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Kvapalné biopalivá
	Plynné biopalivá
	VÝROBA ENERGIE Z BIOMASY �
	SPAĽOVANIE �
	Slide Number 14
	PYROLÝZA �
	SPLYŇOVANIE �
	FERMENTÁCIA
	ANEROBICKÉ VYHNÍVANIE
	Slide Number 19

