
Prednáška 1 

 

Potenciál biomasy 



Fosílne zdroje energie 

Fosílne palivá sú koncentrovanou zásobou energie, 
ktorá vznikla zo zbytkov živočíšnych a rastlinných tiel. 
Tieto rozložené organizmy sa v priebehu niekoľko 
miliónov rokov premenili na čierne a hnedé uhlie, ropu, 
zemný plyn a rašelinu, ktoré sú dnes nazývané ako 
neobnoviteľné fosílne palivá. 

Veľkým problémom využívania fosílneho paliva je 
veľké množstvo škodlivých látok, ktoré sa pri ňom 
uvoľňuje do ovzdušia. Spaľovanie týchto palív 
spôsobuje kyslé dažde, znečistenie ovzdušia, pôd a vôd 
a klimatické zmeny. K zhoršovaniu životného prostredia 
vedie práve využívanie týchto palív.  



 

 

Ložiská fosílnych zdrojov energie sú obmedzené – 

môžu byť v priebehu niekoľko desaťročí vyťažené. 

Naproti tomu obnoviteľné zdroje energie sa samé 

„obnovujú“. Obnoviteľné energie sa označujú tiež ako 

energie regeneračné alebo alternatívne.  



20. storočie → storočie fosílnych zdrojov energie 

  

V roku 2000 pokrývali fosílne palivá asi 83 % 

celosvetovej spotreby primárnej energie. 

 

Primárna energia – je energia v pôvodnej, technicky 

ešte nehotovej forme (surová ropa, hnoj ...)   

 

Istota : na konci 21. storočia sa už ropa nebude 

využívať ako energetický zdroj !!!!! 

 

- lepší je stav uhlia a zemného plynu   



Vývoj celosvetovej spotreby primárnych 
energetických zdrojov od roku 1965  

EJ – exajoule, 1018 - trilión 



Čas, na ktorý vystačia známe energetické 

zásoby pri súčasnom tempe ťažby  

 
  



Rozmiestnenie svetových zásob ropy podľa 

regiónov (Gt – gigatony, 109 – miliarda) 

Krajiny s najväčšou zásobou ropy: Irán, Irak, Kuvajt, Saudská Arábia, 

Spojené arabské emiráty – zdroj vojnových konfliktov 



Ropa 

Ropa dnes pokrýva 38 % svetovej spotreby 

energie. Cena ropy prudko stúpla, pretože v 

dôsledku vysokej spotreby sa jej zásoby rýchlo 

míňajú. Niektorí odborníci predpokladajú, že v 

priebehu 40 rokov sa jej ložiská úplne 

vyčerpajú. Tí optimistickejší sa spoliehajú na to, 

že budú objavené nové podzemné náleziská a 

ropa sa bude ťažiť aj v oceánoch, a to až z hĺbky 

3 000 m (prvé náleziská v hĺbke 20 m). Napriek 

tomu, že ropa má všestranné použitie, jej 

spotreba sa bude musieť obmedziť.  



 

Pri spaľovaní sa totiž do atmosféry uvoľňuje 

oxid uhličitý, a aj preprava z nálezísk do 

rafinérií je spojená s rizikami. Havária tankovej 

lode s ropou alebo čistenie ropných nádrží na 

mori môže viesť k ekologickej katastrofe v 

podobe ropných škvŕn. Takisto skladiská ropy si 

vyžadujú zvýšené bezpečnostné opatrenia, aby sa 

predišlo prípadnej priemyselnej havárii. 

 



Uhlie 

Dnes uhlie pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. 

Zásoby uhlia sú pomerne bohaté, vystačia ešte približne 

na dve storočia. Vyše 80 % odhadovaných zásob 

vlastní USA, Rusko   a Čína. Žiaľ, spomedzi fosílnych 

palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie: 

produkuje  o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa           

a o 40 % viac ako zemný plyn. 



Zemný plyn 

V porovnaní s ropou či uhlím zemný plyn spôsobuje 

najmenšie znečistenie, neprodukuje ani sadze, ani 

prach a pri jeho spaľovaní sa uvoľňuje menej oxidu 

uhličitého. Ľahko sa prepravuje loďami a podzemnými 

či podmorskými plynovodmi, ktorých tesnosť a pevnosť 

sa sústavne kontroluje. Zemný plyn pokrýva štvrtinu 

celosvetovej spotreby energie.  



 

Používa sa na výrobu elektrickej energie (vyše 

20 % elektriny pochádza zo zemného plynu) a na 

kúrenie (pece, vykurovanie budov...). Napriek 

pomerne vysokej cene (5-krát vyššej ako cena 

uhlia) a obmedzeným zásobám (na približne 70 

rokov) sa zemný plyn považuje za prijateľné 

riešenie medzi fosílnymi palivami.  

 



Skleníkový efekt 

  Bez ochranného vplyvu atmosféry by bola teplota na 

  Zemi okolo -18 °C. Mnohé prírodné plyny, 

  ktoré prúdia do atmosféry, vodná para, CO2 a ozón 

  zabraňujú, aby sa celková energia, ktorú dostávame zo 

  Slnka vracala späť do vesmíru. Časť žiarenia udržiavajú 

  tieto plyny na Zemi, ako v skleníku. Tento prírodný 

  skleníkový efekt je základnou príčinou udržania života na 

  našej Zemi. Vďaka nemu vystúpila priemerná teplota 

  Zeme na asi +15 °C. 

• Dnes nikto nepochybuje, že dochádza ku klimatickým 

  zmenám – k otepľovaniu.    



• Najpravdepodobnejšou príčinou otepľovania je 

  vzrastajúci podiel stopových plynov v atmosfére, 

  vyvolaných ľudskou aktivitou.    

• Zdvojnásobenie objemu CO2 v atmosfére by viedlo k 

  zvýšeniu teploty o 4 až 6 °C (švédsky vedec Svante 

  Arrhenius). 

• Dnes sa považuje za dokázané, že prírastok koncentrácie 

  CO2 je jednou z hlavných príčin otepľovania. Vzostup 

  koncentrácie CO2 je hlavne dôsledkom využívania 

  fosílnych zdrojov energie. 

• Výskumy dokázali, že sa pred industrializáciou (proces 

  premeny agrárnej krajiny na priemyselnú) koncentrácia 

  CO2 udržiavala stále zhruba na 280 ppm.   



• Jednotka „ppm“ znamená „parts per million“, teda počet 

  jednotiek na milión. Na milión dielov vzduchu pripadalo 

  280 dielov CO2. 

Vývoj koncentrácie CO2 v atmosfére 



• Koncentrácia CO2 v ovzduší pri zachovaní súčasného 

  vývoja spotreby uhlia, ropy a zemného plynu sa môže 

  zdvojnásobiť. 

• Aby došlo k poškodeniu zdravia, musela by koncentrácia 

  CO2 v ovzduší stúpnuť 100 – krát a pre faktor zadusenia 

  300 – krát. Túto koncentráciu nedosiahneme, aj keby sme 

  spálil všetku ropu, uhlie a zemný plyn. 

• Ak porovnáme teplotné zmeny a nárast koncentrácie CO2, 

   ukáže sa nám významná vzájomná súvislosť. 



Vývoj emisií CO2 podmienený výrobou energie a globálne 

zmeny teploty od roku 1860 (Mt – megatony, 106 - milión) 



• Nakoľko sa pri raste stromov viaže CO2, je spaľovanie 

  dreva z hľadiska produkcie CO2 neutrálne. To platí iba v 

  prípade, že sa spáli rovnaký počet stromov, aký môže 

  znova narásť. V tropických dažďových pralesoch sa však 

  vyťaží a vypaľovaním odlesní výrazne viac stromov, ako 

  sa ich znova regeneruje. 

• Každé dva roky zmizne z povrchu Zeme plocha lesov 

  veľkosti Nemecka.    

• Okrem používaných fosílnych palív sa na skleníkovom 

  efekte podieľajú ďalšie činitele: poľnohospodárstvo, 

  požiare ohrozujúce pralesy a priemysel.     



Hlavné antropogénne príčiny skleníkového 

efektu 

Okrem používania fosílnych palív sa na skleníkovom efekte podieľajú: 

poľnohospodárstvo, požiare ohrozujúce pralesy a priemysel.  



Alternatívne zdroje energie – nádej do 

budúcnosti 

Alternatívne energie, ktoré sú čisté a obnoviteľné, by 

mohli v budúcnosti prispieť k riešeniu energetickej 

situácie. Istý čas však potrvá, kým nahradia tradičné 

zdroje energie. 



V priemysle sa okrem fosílnych palív, ktoré 
spôsobujú znečistenie a sú vyčerpateľné, 
využívajú aj alternatívne energie: slnečná, 
veterná, vodná, geotermálna a biomasa (energia 
z rastlín a organických látok). Tieto energie 
využívali ľudia ako prvé a až do začiatku 18. 
storočia boli najpoužívanejšie. Na rozdiel od 
fosílnych palív (plyn, ropa, uhlie), ktoré sa v 
dohľadnom čase vyčerpajú, sa tieto zdroje 
obnovujú (niektoré za dlhé obdobie, napríklad 
drevo). Ďalšou prednosťou je, že sú čisté: 
životné prostredie zaťažujú len nepatrne.  

  



Čo je to obnoviteľná energia ? 

Spotreba neobnoviteľných zdrojov energie spôsobuje 

viac škôd na životnom prostredí ako akýkoľvek iný 

druh ľudskej aktivity. Elektrina získaná z fosílnych 

palív ako uhlie a ropa je spojená s vysokými 

koncentráciami škodlivých plynov v atmosfére. To 

vedie k mnohým problémom, ktorým čelíme v 

súčasnosti ako ničenie ozónovej vrstvy a globálne 

otepľovanie. Jedným z najväčších problémov je aj 

znečisťovanie dopravnými prostriedkami. 



Výhody obnoviteľnej energie  
• Jednou z najväčších výhod pri používaní obnoviteľnej energie 

je, že je obnoviteľná – a z tohto dôvodu aj udržateľná. 

• Zariadenia obnoviteľnej energie si zvyčajne vyžadujú menšiu 
údržbu ako tradičné generátory. Ich palivo získané z 
prírodných a dostupných zdrojov znižuje prevádzkové 
náklady. 

• Obnoviteľná energia produkuje málo alebo žiadne splodiny 
ako sú oxid uhličitý alebo iné škodlivé emisie, takže má veľmi 
malý dopad na životné prostredie. 

• Projekty obnoviteľnej energie môžu taktiež priniesť 
ekonomické výhody mnohým regionálnym oblastiam.  

• Obnoviteľná energia môže znížiť niektoré z narastajúcich 
potrieb spojených s dovážaním fosílnych palív a znížiť 
závislosť na cudzích zdrojoch.  

• Existujú tu aj dôležité výhody z hľadiska vzniku nových 
pracovných miest.  

 
 



Nevýhody obnoviteľnej energie 

• Jednou z nevýhod obnoviteľnej energie je, že je ťažké 

vytvoriť také množstvo elektriny, ktoré sa rovná množstvu 

elektriny získanej z fosílnych palív prostredníctvom tradičných 

generátorov. To môže znamenať, že potrebujeme znížiť 

množstvo energie, ktorú používame alebo jednoducho postaviť 

viac zariadení na získanie energie.  

• Ďalšou nevýhodou zdrojov obnoviteľnej energie je 

spoľahlivosť zásobovania. Obnoviteľná energia často závisí 

od počasia pre získanie svojho zdroja energie. 

Hydrogenerátory potrebujú dážď na zaplnenie priehrad na 

zabezpečenie tečúcej vody. Veterné turbíny potrebujú vietor 

na roztočenie listov, a solárne kolektory potrebujú jasnú 

oblohu a slnečnú žiaru na nahromadenie tepla a vytvorenie 

elektriny.  

 



• Bežné náklady na technológiu obnoviteľnej energie sú 

omnoho vyššie ako náklady na získanie tradičných fosílnych 

palív, pretože ide o novú technológiu a ako taká má extrémne 

vysoké investičné náklady. 



Základné podmienky vzniku biomasy 

Pojem biomasa označuje hmotu z organického materiálu 

(tzn. z materiálu, ktorý má živočíšny alebo rastlinný 

pôvod). Zahŕňa živé organizmy, odumreté organizmy a 

organické produkty látkovej výmeny. Rastliny vytvárajú 

fotosyntézou biomasu vo forme uhľovodíkov. Energia, 

ktorá je k tomu potrebná, je dodávaná od Slnka. Tento 

proces prebieha iba v rastlinách. Živočíchy môžu 

vytvárať biomasu zase iba z inej biomasy a bez rastlín 

by zahynuli od hladu.  



Vznik biomasy - fotosyntéza 

Rastliny na svoj rast využívajú CO2 z atmosféry a vodu 

zo zeme, ktoré vďaka fotosyntéze pretvárajú na 

uhľovodíky – stavebné časti biomasy. Slnečná energia, 

ktorá je hybnou silou fotosyntézy je v skutočnosti 

uskladnená v chemických väzbách tohto organického 

materiálu. Pri spaľovaní biomasy spätne získavame 

energiu uskladnenú v chemických väzbách. Kyslík zo 

vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká 

CO2 a H2O. Tento proces je cyklicky uzatvorený, 

pretože vznikajúci CO2 je vstupnou látkou pre novú 

biomasu.   



Pri spaľovaní biomasy síce vzniká CO2, ale do ovzdušia 

sa uvoľní len také množstvo CO2, aké bolo do rastlín 

akumulované fotosyntézou v období ich rastu. Preto 

hovoríme, že spaľovanie biomasy má tzv. nulovú 

bilanciu CO2. 

 

 

 

 

 

 

Prírodný kolobeh vzniku obnoviteľných zdrojov tepla 



Slnko – primárny zdroj energie 

CO2 – 

neutrálny 

cyklus 

Vznik obnoviteľných nosičov energie 

(stromy, rastliny, ... ) 

CO2 – 

viazaný cez 

rastliny 
 

CO2 – 

uvoľňovaný 

pri spaľovaní 
 





Fotosyntéza (z gréc. fotos = svetlo, synthesis = 
viazanie) je biochemický proces zachytávania 
energie slnečného žiarenia a jej využitie na 
fixáciu CO2 v zelených rastlinách za vzniku 
sacharidov. Je to druh asimilácie CO2.  

Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje 
všeobecnou rovnicou: 

 

 

Pri tzv. kyslíkovej fotosyntéze vzniká napr. v 
najjednoduchšom prípade glukóza (hroznový 
cukor – C6H12O6).  

OHOOHCCOOH 22612622 66612 





Fotosyntéza 



Takmer všetok kyslík, ktorý sa nachádza v zemskej 

atmosfére, sa vytvoril v procese fotosyntézy. Kyslík, 

tento životne dôležitý prvok pre naše dýchanie, vznikol 

ako čistý odpad pri tvorbe biomasy. 

 

 

Zdroje biomasy sú na Zemi rozmiestnené veľmi rôzne a 

nerovnomerne. Okrem slnečnej energie je pre biomasu 

zásadná voda. Pre vznik biomasy v severných 

oblastiach našej planéty nie je dostatok slnečnej energie. 

To platí aj pre oblasti s nedostatkom vody, čo redukuje 

možnosti rastu biomasy.   



Suroviny takto získané z biomasy majú rovnaké 

spektrum využitia ako fosilné palivá (uhlie, ropa a 

zemný plyn). Elektrárne na biomasu môžu vyrábať 

elektrickú energiu, kúrením biomasou je možné pokryť 

potrebu tepla, biopalivá ako pohonné hmoty pre 

automobily a ďalšiu dopravnú techniku. 

V mnohých priemyselne vyspelých krajinách  potenciál 

biomasy nebude stačiť natoľko, aby sa fosilné palivá 

mohli v plnom rozsahu nahradiť. Preto prevezmú 

biosuroviny veľmi dôležitú úlohu v budúcej 

obnoviteľnej energetike.      



Možnosti využívania biomasy 

Sú mnohostranné. Najväčší potenciál je vo využívaní dreva a drevných  

produktov. 



Definícia biomasy 

• Biomasa je látka biologického pôvodu, ktorá zahrňuje 

rastlinnú biomasu pestovanú v pôde a vode, živočíšnu 

biomasu, produkciu živočíšneho pôvodu a organické 

odpady. 

 

• Biomasa znamená biologicky rozložiteľné frakcie 

výrobkov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva 

(vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a 

príbuzných odvetví, ako aj biologicky rozložiteľné 

frakcie priemyselného a komunálneho odpadu.  



Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná 

slnečná energia. Je to súčasne jeden z naj 

univerzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na 

Zemi. Okrem toho, že poskytuje výživu, používa sa ako 

stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo 

chemikálie, je tiež výborným palivom.  



Rozdelenie biomasy 

Biomasu z hľadiska pôvodu delíme na: 

 

• rastlinnú biomasu, ktorú môžeme ďalej deliť na: 

 - dendromasu – drevná biomasa, 

 - fytomasu – jednoročné rastliny, 

 

• živočíšnu biomasu – zoomasu, 

 

• komunálne a priemyselné odpady. 

 

 

 



BIOMASA 

DENDROMASA FYTOMASA ZOOMASA 

Z hľadiska pôvodu: 



Podľa zdroja vzniku biomasy môžeme biomasu rozdeliť 

na: 

 

•  lesnú biomasu – palivové drevo, konáre, pne, korene, 

   kôra, piliny, 

•  poľnohospodársku biomasu 

   - fytomasa – napr. obilná slama, obilie,  konope, atď. 

   - živočíšna biomasa (zoomasa) – napr. exkrementy ... 

• priemyselné a komunálne odpady. 



Z hľadiska energetického  využitia sa biomasa rozdeľuje 

na: 

 

•  biomasa zámerne pestovaná na tento účel: 

 

   -   rýchlorastúce dreviny (topoľ, vŕba, jelša) 

   - energetické rastliny s vysokým obsahom cukru na 

       výrobu alkoholu (cukrová repa, zemiaky...) a bionaftu 

       (repka olejná)  



• biomasa odpadová: 

 

    -  drevo a drevný odpad z lesného hospodárstva 

      (palivové drevo, kôra, haluzovina, šišky, pne, ...) 

      a drevospracujúceho priemyslu (odrezky, 

      stružliny, piliny) 

    -    rastlinné odpady z poľnohospodárskej prvovýroby 

      a údržby krajiny (kukuričná a obilná slama, 

      repková slama, ostatky po likvidácií krovín, seno, 

      ostatky z viníc a sadov ...) 

    - odpady zo živočíšnej výroby (exkrementy 

      hospodárskych zvierat, ostatky krmív ...) 

 



 - komunálne organické odpady (kaly z 

      odpadových vôd, organický podiel z tuhých 

      komunálnych odpadov ...) 

 - organické odpady z potravinárskych výrob 

      (odpady z mliekarní, mäsokombinátov, 

      liehovarov a konzervární). 



Poľnohospodárska biomasa sa delí do troch 

základných skupín  

• biomasa vhodná na spaľovanie 

 - slama (obilná, repková, slnečnicová, kukuričná) 

 - drevný odpad (z vinohradov, sadov) 

• biomasa vhodná na výrobu bioplynu 

 - z exkrementov HZ 

 - zo zelenej hmoty 

 - z odpadov z potravinárskych prevádzok 

• biomasa vhodná na výrobu kvapalných biopalív 

 - na výrobu MERO (metylester repkového oleja) 

 - na výrobu bioetanolu 



Zdroje vzniku biomasy 



Potenciál biomasy 

Obnoviteľné zdroje sú dostupné každý rok, na 

rozdiel od neobnoviteľných zdrojov, ktoré sú 

časom vyčerpané. Jednoduchým porovnaním 

môže byť uhoľná baňa a les. Les môže byť 

vyčerpaný, ale ak je dobre riadený, predstavuje 

nepretržitú dodávku energie, pričom obnova 

uhoľnej bane, ktorá je už raz vyčerpaná, nie je 

možná.  



PRODUCENTI BIOMASY 

POĽNOHOSPODÁRSTVO LESNÍCTVO OSTATNÍ 

Potenciál biomasy na Slovensku 



Výhody využívania biomasy 

• Biomasa ako zdroj energie má obnoviteľný 
charakter. Je zdrojom, ktorý vzniká samovoľne, 
rozmnožovaním existujúcich rastlín. Biomasa je tiež 
produkt činnosti človeka pri spracovaní a ťažbe 
dreva. Možno povedať, že zdrojom biomasy je odpad, 
ktorý inak prakticky nie je využitý. Jednoducho, 
všetky rozšírené zdroje sú dostupné. 

 

• Biomasu pre energetické účely možno aj cielene 
pestovať. Jedná sa o rýchle rastúce dreviny a rastliny. 
Okrem energetického zdroja tento postup umožňuje 
využiť prebytočnú poľnohospodársku pôdu. 

  
 

 



• Biomasa je tuzemským zdrojom, ktorý je ľahko 

dostupný a prakticky nezávislý na energetickej 

politike štátu.  

• Biomasa sa vyznačuje stabilnejšou cenou ako 

fosílne palivá. Pričom cena sa pohybuje vo 

všeobecnosti na úrovni 50 až 70% fosílnych palív. 

Cena biomasy je menej ovplyvnená svetovou 

ekonomikou.  

• Biomasu drevného pôvodu možno spaľovať v 

rôznych formách buď ako nespracované kusové 

drevo, resp. drevný odpad ako štiepka, hobliny, 

piliny, alebo spracované v podobe brikiet alebo 

peliet.  



• Spaľovanie biomasy nezaťažuje životné prostredie 

nadmernou produkciou oxidu uhličitého. Pri 

spaľovaní dôjde k produkcii rovnakého množstva 

oxidu uhličitého ako spotrebuje rastlina pre svoj rast. 

• Popol ako odpadový produkt spaľovania biomasy sa 

dá využiť, ako vysoko kvalitné hnojivo. 

• Stabilné pracovné príležitosti vo vidieckych 

oblastiach a v malých a stredných podnikoch. 

• Biomasa má schopnosť vstúpiť do každého 

energetického sektora: vykurovanie, energia a 

transport.    

 

  



• Bioenergia vytvára celosvetové podnikateľské 

možnosti pre priemysel EÚ. 

• Biopalivá sú vo všeobecnosti biodegradovateľné a 

netoxické, čo je dôležité pri vyskytnutí sa nehody.  

 

 



Nevýhody využívania biomasy  

• V porovnanie s fosílnymi palivami má nižšiu 

výhrevnosť.  

• „Surová“ biomasa nie je vhodná na dlhodobé 

skladovanie lebo rýchle podlieha rozkladu a 

znehodnocuje sa.  

• Používanie biomasy kladie nároky na skladovacie 

priestory. Pre uskladnenie paliva v rozsahu 

celoročnej spotreby potrebujeme priestor s 

objemom niekoľko m3.  

 

 

 



• Dlhodobejšie uskladnenie a nároky na manipuláciu 

s palivom vyžadujú úpravu základnej formy 

biomasy (štiepkovanie, peletovanie, briketovanie) a 

teda doplnkové investície.  

• Pri manipulácii s palivom musíme v období roka 

premiestniť váhu niekoľkých ton. Toto si vynútilo 

dodatočné nároky na transportné mechanizmy. 

 

 


