Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie
(prínosy a riziká)

Biomasa
napriek tomu, že týmto pojmom sa môže (v závislosti od kontextu) označovať „všetko živé“
väčšinou, v súvislosti s energetickým využitím biomasy sa myslí hmota rastlinného pôvodu
vrátane bylín, stromov, rias a poľnohospodárskych kultúr (je možné sa stretnúť aj s termínom
fytomasa), niekedy sa však termínom biomasa nazýva všetok organický materiál, resp.
„odpad“ (vrátane živočíšneho)
od energetických plodín sa očakáva:
•
•
•
•
•

mali by „dávať“ vysoké výnosy z úrod, t.j. veľa ton sušiny na 1 ha
nízke energetické náklady na pestovanie
nízka cena sadeníc
nízky obsah rizikových látok
nízke nároky na živinový status pôdy

Energia
•
•

•

•

vlastnosť hmoty ktorú možno premeniť na prácu, teplo alebo žiarenie (teplo a žiarenie sú
formy e. ktoré vie ľudská spoločnosť využiť vo svoj prospech)
nevzniká ani nezaniká, dochádza „iba“ k transformácii jej foriem pri fyzikálnych,
biofyzikálnych, fyzikálno-chemických procesoch; v praktických situáciách pri získavaní energie
musíme spravidla určité množstvo E „investovať“ na to, aby sme isté množstvo E „vyťažili“;
dôležitý je vzájomný pomer týchto dvoch energií
 účinnosť stroja: pomer medzi príkonom a výkonom je vždy < 1 (udáva sa tiež v %; vtedy <
100 %)
systémy a zariadenia (ktoré používame) „vykonávajú“ konverziu energie:
batéria: chemická e.  elektrická e.
fén na vlasy: elektrická e.  tepelná e.
elektrický generátor: chemická e.  tepelná e.  mechanická e.  elektrická e.
fotovoltaický článok: solárna e. (žiarenie)  elektrická e.
vo väčšine prípadov energetického využitia biomasy dochádza ku konverzii chemickej E na
tepelnú, ktorá môže byť prípadne ďalej transformovaná na mechanickú – systémy, ktoré
získavajú E spaľovaním sú vo všeobecnosti považované za neušľachtilé (napr. v porovnaní so
zariadeniami, ktorých fungovanie je založené na využívaní elektromagnetickej energie);
dôvod  značné straty E pri premene tepla na prácu

Toky energie
•

V rámci distribúcie E v spoločnosti sa môže v sieťach, resp. pri transporte nachádzať niekoľko
medzistupňov pri ktorých dochádza ku konverzii E, pričom každá takáto konverzia znamená,
stratu časti E
energia
primárna

technológia

konverzia
sekundárna
transport/transmisia
(vysielanie)
finálna
konverzia
využiteľná

konkrétne príklady
uhlie, drevná hmota, vodná E,
živočíšny odpad (hnoj), olej, atď.
elektráreň, sušiareň, rafinéria,
spaľovňa
rafinovaný olej, elektrina, (bio)plyn
doprava automobilová/vlaková,
potrubia, vlákno (elektrické, optické)
benzín, nafta, drevné uhlie,
elektrina, bio(plyn)
motory, ohrevné telesá, pece
teplo, sila otáčajúca rotor

Energia (jednotky)
•
•

•

kalória 1cal = energia potrebná na zvýšenie 1g H2O zo 14,5 na 15,5°C (dnes sa už používa v
menšej miere - nahradená joulom)
joule 1J = množstvo energie (al. práce) ktoré sa spotrebuje pri pôsobení práce 1 N po dráhe 1
m; množstvo práce potrebnej na to na to aby el. prúd o veľkosti 1A prekonal odpor 1 Ohm za
1 s.
1J = 2.78 10−7 kWh = 1 kgm2/s2 = Nm = Pam3 = Ws
s E súvisí výkon, resp. príkon rôznych zariadení / technológií - jednotka watt, 1W = 1 kgm2/s3 =
J/s = Nm/s

Biomasa a Energia (vo svete)
•

celková spotreba E za 1 rok vo svete predstavuje cca. 400 EJ (exa = 1018), z toho je už v
súčasnosti cca. 13,4% pokrytých z bioenergetických zdrojov, čo predstavuje takmer 54 EJ;
predpokladá sa, že biomasa má v globálnom meradle potenciál prispieť energiou vo výške 1/4
z celkovej spotreby t.j. 100 EJ - ide o odhady a tie sa rôznia, napr. na konferencii UN v 1992
Riu sa predpokladalo, že až polovica z celosvetového dopytu po energii by mohla byť pokrytá
biomasou; sú dokonca ešte optimistickejšie predpovede (otázne je aká je skutočnosť a do akej
miery je za konkrétnymi prognózami politika)

•
•
•
•
•
•

Čo sa „biopalív“ týka, tak v EU: dominuje repka  bionafta; USA: kukurica  lieh
v súčasnosti sa biomasa využíva na energetické účely hlavne v Afrike a Ázii (najmä Čína)
v r. 2005 celkový dopyt po energii rástol rýchlosťou 3% za rok (táto skutočnosť je z veľkej časti
vyvolaná ekonomickým rozvojom juhovýchodnej Ázie)
predpokladá sa, že takmer 50 % tzv. ľahkej (kvalitnejšej) ropy je už vyťažených; zemného
plynu je zatiaľ relatívne dostatok, podobne ako aj uhlia (avšak rôznej kvality)
väčšina krajín s dobrou ekonomickou situáciou intenzívne využíva zemný plyn
čo sa týka výroby elektrickej energie tak napr. USA vyrába väčšinu el. z tepelných elektrární,
podobne ako Čína; Francúzko na výrobu elektriny využíva predovšetkým jadro

Dôvody energetického využitia biomasy
•

•
•

•

•
•

v poslednom období došlo k pokroku v technológiách prostredníctvom ktorých sa získava E z
biomasy (chemické spôsoby spracovania biomasy, nové zariadenia na energ. zhodnotenie
biomasy, vplyv šľachtenia a génového inžinierstva), vďaka ktorým je možné dosiahnuť väčší
výnos energetických plodín ako aj efektívnejšiu konverziu E
potravinársky priemysel v ekonomicky prosperujúcich krajinách produkuje nadbytočné
množstvá potravín, ktoré sa vyhadzujú  veľká časť biomasy sa tým pádom stáva odpadom
energetické využitie biomasy predstavuje výrazne nižšie zaťaženie atmosféry emisiami CO2;
vo fosílnych surovinách je C viac koncentrovaný; pomer medzi rýchlosťou zabudovávania C do
biomasy (fotosyntéza) a rýchlosťou uvoľňovania do atmosféry pri energetickom využití
biomasy je ≈ 1, čo rozhodne nemožno povedať o fosílnych palivách
spomedzi tzv. alternatívnych zdrojov E môže byť biomasa pomerne stabilným zdrojom
energie (elektriny) - nie je až tak „citlivá“ na výkyvy počasia prípadne na iné zmeny prostredia
ako sú napr. veterná, fotovoltaická energia, alebo elektrárne využívajúce morský príliv a odliv
diverzifikácia energetického trhu, resp. nižšia miera odkázanosti na gigantické firmy
obchodujúce z konvenčnými formami energie (fosílne suroviny, jadro)
na Slovensku (a pravdepodobne aj v ďalších, postkomunistických krajinách) v súvislosti s
úpadkom poľnohospodárstva (ku ktorému došlo za posledných 20 rokov) veľa pozemkov „leží
ľadom“ (sú nevyužité); je teraz otázkou, či bude snahou obnoviť nejakú formu ich
poľnohospodárskeho využitia, alebo budú zastavané, alebo...?

Riziká energetického využitia biomasy
•

•

•

•

v situácii keď demografická situácia nasvedčuje, že populácia ľudí vo svete bude do budúcna
aj naďalej rásť (predpoveď FAO) je správnosť využitia pôdy na bioenergetické účely otázna;
zvýšený dopyt po potravinách  buď zväčšenie poľnohospodársky využívanej pôdy al.
zintenzívnenie poľn. výroby; v zásade platí, že energ. a potravinárske plodiny navzájom
„súperia“ o pôdu; takmer všetky poľn. plodiny ktoré sa využívajú v potravinárskom priemysle
je možné využiť aj na výrobu energie - v podmienkach rastúceho počtu obyvateľstva je však
správnosť takéhoto kroku otázna
v niektorých prípadoch môže neuvážená vidina ekonomického zisku z bioenergetického
priemyslu spôsobiť výrazné environmentálne škody; zo zahraničia sú známe prípady výrubu
hodnotných lesov za účelom vysádzania energetických monokultúr (napr. cukrovej trstiny,
palmy olejnej, napr. Brazília – cukr. trstina pre etanol)
medzi energetické plodiny patria aj niektoré trávy; v ich prípade, ako aj v prípade iných
biomateriálov, ktoré majú nízku objemovú hmotnosť, môže byť problém s ich dopravou na
väčšie vzdialenosti  bude neekonomická; elektráreň na biomasu sa v takom prípade musí
nachádzať na území, kde je jej dostatok (a aj tak sa neoplatí voziť slamu na vzdialenosť > 60
km)
snahy o veľké výnosy z úrod (nie len) z energ. plodín môžu mať za následok zníženie zásob
pôdneho uhlíka/humusu; pôda si „vyžaduje“ aby boli zásoby uhlíka dopĺňané  je vhodné
zaorávať org. zvyšky z úrod do pôdy  je otázne či je aj takéto pestovanie energ. plodín
výnosné

Vlastnosti biomasy
•

•
•
•
•

dôležitým parametrom biomasy je vlhkosť; od nej sa odvíja spôsob jej energetického využitia:
> biomasa s vyšším obsahom vlhkosti je vhodná na energetické využitia, pri ktorých hrajú
podstatnú úlohu mikroorganizmy (napr. fermentácia)
> na druhej strane biomasa s nízkym obsahom vlhkosti je vhodná na termochemické
spracovanie; do úvahy prichádzajú napr. spaľovanie, splyňovanie alebo pyrolýza
obsahy prvkov C, H, O (najmä), (N a S nie sú až tak podstatné)
obsah celulózy, hemicelulózy a lignínu
obsah stopových prvkov, alkalií a znečisťujúcich látok
množstvo a zloženie popola

drevná hmota sa vyznačuje relatívne pomalým rastom, pričom vlákna celulózy sú v nej pomerne
tesne viazané, na rozdiel od bylinných druhov, resp. trávnatých trvaliek, kde sú vlákna
celulózy voľnejšie viazané a aj podiel lignínu je nižší
pre spôsob energetického využitia je dôležitý vzájomný pomer lignínu a celulózy

Rastlinné druhy a fotosyntéza
•

•

proces pri ktorom organizmy, ktoré obsahujú chlorofyl (vyššie rastliny, riasy a niektoré
baktérie) zachytávajú slnečnú energiu viditeľnej časti spektra a viažu ju v chemických väzbách
látok ktoré tvoria ich pletivá
všeobecný tvar chemickej rovnice fotosyntézy je:
CO2 + 2H2A + svetelná energia  (CH2O) + H2O + A2

•

•

H2A reprezentuje chemickú látku ktorá môže byť oxidovaná (je donorom elektrónov); vo
väčšine prípadov je to H2O, akurát v prípade fotosyntetizujúcich baktérií ide o H2S; CH2O je
všeobecné označenie pre sacharidy; A2 je kyslík
v rámci fotosyntézy možno rozlíšiť dve štádiá: 1. pozostáva zo sérií chem. reakcií, ktoré sú
závislé od žiarenia a nezávislé od teploty; pri fáze 2. je to naopak; rýchlosť uvedených reakcií
možno teda čiastočne ovplyvniť - zintenzívniť
z pohľadu spôsobu zabudovávania C do rastlinných pletív rozlišujeme tzv. C3 a C4 rastliny; toto
označenie vyjadruje obsah uhlíka v rastline (C4 > C3); väčšina rastlín patrí do skupiny C3 (ide
napr. o topole, vŕby, pšenicu ako aj ďalšie cereálne plodiny); medzi C4 rastliny zaraďujeme
napr. rody tráv Sorghum (cirok), Miscanthus, tiež kukuricu al. artičok

Rastlinné druhy a fotosyntéza
•

•

biochemická konverzia C3 rastlín na tekuté produkty ako napr. etanol prebieha ľahšie v
porovnaní s C4 rastlinami  rastliny C3 obsahujú viac škrobu, ktorý sa pomerne ľahko,
enzymaticky štiepi na glukózu, ktorá je následne fermentovaná na alkohol; enzymatické
štiepenie biomasy s vyšším podielom celulózy a lignínu je energeticky náročné
doposiaľ sa bioenergetický výskum orientoval predovšetkým na C3 rastliny a až neskôr sa
zistilo, že významný energ. potenciál majú C4 rastliny, je však potrebné aplikovať
termochemické metódy konverzie

Rastliny - zdroje rôznych energetických surovín
•

•
•

•
•

Olejniny: repka (olejnatá), ľan, horčica (poľná), konope, slnečnica, safflower, castor oil, olive,
palm, coconut and groundnut  olej je buď priamo využiteľný alebo môže byť
transformovaný na ďalšie energeticky využiteľné suroviny (látky napr. estery - „bionafta“)
Cereálie: jačmeň, pšenica, kukurica, žito, ovos; zrno  etanol; slama  pevné palivo
Plodiny s vyšším obsahom cukrov a škrobu: zemiak, cukrová repa a trstina; škrob a glukóza 
etanol, podobne ako v prípade predchádzajúcej kategórie
Rastliny ako zdroj celulózy a hemicelulózy: slama, drevo, rýchlo rastúce plodiny; hemicelulóza
môže byť hydrolyticky štiepená, následná fermentácia  etanol
„Pevná“ fytomasa: cardoon, sorghum, kenaf, prickly pear, kukurica (celá - nie len zrno), reed
canary grass, miscanthus and vŕba, topoľ, eucalyptus; okrem zmienenej produkcie etanolu je
v možná konverzia na metanol; okrem toho priame spaľovanie

Spôsoby konverzie
Procesy ktoré sa uplatňujú pri získavaní E z biomasy môžeme rozdeliť na:
1. termochemické: spaľovanie, pyrolýza, splyňovanie a skvapalňovanie
2. biochemické resp. biologické:
a. fermentácia produkcia zmesi plynov CO2 a CH4,
b. kvasenie - produkcia etanolu
3. mechanicko-chemické: výroba tzv. bionafty, t.j. metylesterov mastných kyselín,
nachádzajúcich sa v oleji repky; mletie dužiny  mechanická separácia a filtrácia oleja 
reakcia mastných kyselín s metanolom

Koncentrácia energie (uhlíka) v palivách
O energetickej hodnote fosílnych ako aj recentných uhlíkatých materiálov vypovedá (okrem
iného) koncentrácia C, s klesajúcou hodnotou O/C a H/C rastie energetická využiteľnosť org.
materiálov
van Krevelenov diagram:

Spôsoby konverzie - Termochemické procesy
Spaľovanie
• Čistá energetická účinnosť konverzie pri výroby el. energie spaľovaním biomasy sa pohybuje v
intervale 20 až 40%. Vyššiu účinnosť možno dosiahnuť ak je biomasa spaľovaná spoločne s
uhlím.
Splyňovanie
• Ide o konverziu biomasy na zmes horľavých plynov, ktorá prebieha približne pri teplotách 800
až 900°C. Ako perspektívna sa javí kombinácia splyňovania a následného spaľovania plynu v
turbíne.
• Plynný produkt možno tiež použiť ako východiskovú surovinu pri výrobe metanolu.
• Z horľavých plynných produktov splyňovania má zmysel spomenúť predovšetkým vodík. Jak
metanol, tak aj vodík majú z pohľadu ich energetického využitia značný potenciál.
Pyrolýza
• ide o konverziu biomasy na kvapalnú, pevnú a plynnú frakciu zahrievaním na úroveň cca.
500°C bez prístupu vzduchu. Kvapalný produkt môže byť využitý v spaľovacích motoroch a
turbínach. Problémom kvapalných produktov pyrolýzy je, že sú v porovnaní s konvenčnými
palivami viac korozívne (to platí aj v prípade etanolu a metanolu)  treba ich upravovať

Spôsoby konverzie - Biochemické procesy
Kvasenie
• Je rozšíreným spôsobom komerčnej produkcie etanolu z plodín obsahujúcich škrob,
poprípade cukry vo väčších množstvách. Biomasa sa pomelie a škrob je kvasinkami
transformovaný na etanol. Následnou destiláciou e. sa dosahuje jeho vyššia čistota a zároveň
sa zvyšuje koncentrácia (ide o proces ktorý je energeticky náročným krokom vo výrobe e.). Z
1t kukurice (suš.) je možné pripraviť 450l etanolu. V štádiu vývoja je napr. metóda, ktorou
možno získavať etanol konverziou z lignocelulózových materiálov; tie sú však stabilnejšie (ako
škrob)  je potrebná enzymatická hydrolýza.
Anaeróbna fermentácia
• ide o konverziu organických materiálov priamo na plyn (tzv. bioplyn). Ide o zmes metánu,
oxidu uhličitého a menšieho množstva ďalších plynov (napr. H2S). Transformáciu org.
substrátu vykonávajú bakteriálne spoločenstvá v anaeróbnom prostredí. Za účelom lepšej
využiteľnosti bioplynu je potrebné odseparovať CO2.

Biopalivá
•

•

•

pevné/tuhé palivo: drevo v rôznych formách (polená, piliny, brikety, pelety, štiepka), slama z
obilnín a olejnín, energetické rastliny, časť komunálneho odpadu. V Európe sa viac ako 90%
pevnej biomasy využíva na výrobu tepla.
plynné palivá z biomasy:
1. drevoplyn - výroba/vznik: splyňovanie drevných odpadov; pyrolytické splyňovanie drevnej
hmoty pri ktorom vznikajú: oxid uhoľnatý, vodík, metán spolu s niektorými nehorľavými
produktmi; najmä vodík a metán sú energeticky hodnotné
2. bioplyn - vznik: fermentácia organického odpadu bez prítomnosti kyslíka; vzniká prevažne
metán (možnosť priameho spaľovania, využitia v kogeneračných jednotkách, alebo pri výrobe
elektriny), zvyšnú pevnú časť možno použiť ako hnojivo
kvapalné biopalivá:
bionafta, „bio“alkohol (metanol, etanol); bionafta sa vyrába najmä zo semien repky olejnatej,
rastlina sa lisuje  olej, nasleduje filtrácia a chemická separácia (esterifikácia)  metylester
(bionafta) a glycerol; výhrevnosť bionafty môže byť až 39 MJ/kg, jej emisie obsahujú o 20 až
40% menej CO v porovnaní s bežnou naftou; „bio“alkohol sa vyrába kvasením rastlinných
materiálov obsahujúcich škrob (obilniny, cukrová repa, cukrová trstina, zemiaky, kukurica,
ovocie) a následnou destiláciou vzniknutého produktu, bioalkohol možno použiť ako prímes
do motorových benzínov

Spôsoby energetického využitia biomasy

Elektrická energia z biomasy
Výroba elektriny z biomasy: spomedzi postupov ktoré spadajú do tejto oblasti sa v súčasnosti ako
najperspektívnejšia javí technika splyňovania biomasy s následným spaľovaním vznikajúceho
plynu v plynovej turbíne.
Na zabezpečenie výroby elektriny z biomasy slúžia nasledovné zariadenia:
• parný kotol na pevné alebo plynné biopalivo s parnou turbínou a elektrickým generátorom
• spaľovacia turbína na bioplyn alebo drevný plyn s elektrickým generátorom
• piestový plynový motor na bioplyn alebo drevný plyn s elektrickým generátorom
• piestový plynový motor na bionaftu alebo etanol s elektrickým generátorom
• elektrochemický palivový článok napájaný bioplynom alebo kvapalným biopalivom
Pre dosiahnutie maximálneho využitia energie obsiahnutej v biopalive sú v súčasnosti používané
tzv. kogeneračné jednotky. Tieto sú schopné zabezpečovať kombinovanú výrobu tepla a
elektriny. Najväčšia elektráreň na biomasu (Alhomens Kraft) sa nachádza v Pietarsaari
(Fínsko). Jej výkon je 240 MW (elektrina) a 550 MW (teplo).

Energetické využitie v podmienkach Slovenska
•
•
•

Je predpoklad, že na Slovensku by do roku 2050 mohlo byť bioenergiou pokrytých cca. 30% z
celkovej spotreby energie
V centralizovaných vykurovacích systémoch má perspektívu použitie drevných štiepok a
slamy, v domácnostiach vo forme brikiet a peliet.
Najväčší potenciál má tzv. účelovo pestovaná biomasa ..v súčasnosti je však najviac využívaná
drevná biomasa

Hodnotenie výnosnosti bio-energetiky
Proces získavania E z biopalív možno bilancovať po stránke
• Finančnej, t.j. čistý zisk (či už z predaja alebo z „ušetrenia“ E) mínus výdavky, ktoré boli
uskutočnené v súvislosti pestovaním a následným spracovaním plodiny/org. materiálu (ceny
sadeníc, palivo do poľnohospodárskych strojov, technické vybavenie na výrobu biopaliva,
atď.)
• Energetickej: rozdiel (pomer) medzi energetickým vstupom a výstupom. Ide v podstate o čistý
výnos E na jeden ha pestovanej plodiny. To znamená, že od hrubej E, ktorá je uskladnená v
plodine dopestovanej na 1 ha, treba odčítať napr. celkovú energiu paliva, ktoré bolo
spotrebované pri pestovaní plodiny, ako aj pri žatí úrody, a následného spracovania ako aj
náklady na chemikálie.
• Okrem toho je potrebné posúdiť aj environmentálny dopad energetického využitia plodín,
resp. systémov (vrátane vplyvu na zdravie a komfort ľudí).

