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Rozdelenie prepravy  

• preprava sypkých materiálov (zrnín), 

• preprava surovín pre ďalšie spracovanie, 

• preprava finálneho výrobku, 

• preprava odpadov z výroby. 



Skladovanie 

• zásobníky pre uskladnenie sypkých 

materiálov, 

• uskladnenie prídavných komponentov, 

• zásobníky pre polotovary, 

• zásobníky pre finálne výrobky, 

• skládka pre odpad z výroby. 

 



Dopravné zariadenia vo výrobe pre 

sypké materiály 

• závitovkové dopravníky, 

• kapsové dopravníky, 

• pásové dopravníky, 

• spádové dopravné zariadenia, 

• pneumatická doprava, 

• fluidná doprava. 



Dopravné zariadenia pre tekuté 

látky a kvapaliny 

• Čerpadlá 

Odstredivé (bez priamej premeny energie) 

Zubové (s priamou premenou energie)  

Membránové (s priamou premenou energie)  

• Vývevy 

• Kompresory 

 

 



Logistika biomasy 

Logistika je podľa definície vedný odbor, ktorý sa 

zaoberá fyzickými tokmi tovaru či iných druhov 

zásob od dodávateľa k odberateľovi. Pod pojmem 

logistika biomasy je možné si predstaviť 

technické, organizačné a obchodné zabezpečenie 

cesty surovej biomasy ku konečnému 

spotrebiteľovi, buď pôvodnej forme, alebo oveľa 

častejšie vo forme rôzne spracovaného                    

a upraveného biopaliva. 



Každý systém logistiky biomasy zahŕňa vo 

väčšej či menšej miere nasledujúce prvky: 

• zber biomasy, 

• dopravu, 

• spracovanie, 

• skladovanie, 

• marketing / predaj biomasy či produktov jej 

spracovania 



Základné problémy, ktoré logistika biomasy rieši, 

vyplývajú zo samotnej podstaty a charakteru 

biomasy ako paliva, alebo základnej suroviny pre 

biofyzikálnu premenu a následné využitie produktov 

týchto premien: 

• Biomasa je obvykle rozptýlený zdroj – pre 

zabezpečenie dostatočného množstva biomasy je 

potrebné biomasu obvykle zbierať v rámci širšieho 

územia (energetické plodiny, slama, zbytky po ťažbe 

dreva a pod.), či z niekoľkých lokalít (zbytky                   

z priemyselného spracovania dreva, hnojovica a pod.), 

preto je nevyhnutné optimálne využitie technológií               

a kapacít pre zber a dopravu biomasy. 



• Zdroje biomasy, hlavne z poľnohospodárstva môžu 
mať sezónny charakter – veľa druhov biomasy je 
dostupná sezónne, obvykle s ročnou periódou (slama) 
či s určitou periódou v priebehu vegetačného obdobia 
(tráva). Sezónne dostupná môže byť aj drevná hmota 
z lesného hospodárstva vzhľadom k možnosti 
obmedzenej ťažby a dostupnosti lesných porastov v 
zimnom období. Naviac sa obdobie dostupnosti 
zdrojov biomasy nekryje s vykurovacím obdobím, 
kedy je požiadavka na biomasu najväčšia. Preto je 
nutné zabezpečiť optimálne skladovanie či 
meziskladovanie biomasy tak, aby bol zabezpečený 
jej optimálny a rovnomerný prísun ku konečnému 
spotrebiteľovi. 



• Zdroje biomasy majú obvykle rôznorodú a 
premenlivú kvalitu - surová biomasa obvykle 
obsahuje určité množstvo vody, ktoré vo 
výslednom produkte nie je príliš žiaduce a nie 
je žiaduce ani z hľadiska dopravy – je 
výhodnejšie dopravovať suchú biomasu, ako 
vodu a vzduch. Určité druhy biomasy (štiepka, 
piliny) majú malú mernú hmotnosť, čo zvyšuje 
nároky na skladovacie priestory i objem korby 
dopravných prostriedkov – preto sa zhutňujú  
do formy brikiet a peliet, ktoré majú 
štandardizované parametre, lepšie sa s nimi 
manipuluje a lepšie sa skladujú. 



Pri návrhu či posudzovaní logistického systému 

biomasy je potrebné brať do úvahy hlavne 

vybrané systémové premenné, ktoré môžu 

zásadným spôsobom ovplyvniť celý logistický 

systém, jeho životaschopnosť, ekonomickú 

efektívnosť i udržateľnosť. Najdôležitejšie 

premenné sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke: 

 



Dôležité premenné v systémoch logistiky biomasy 

Prvok logistiky biomasy Premenná 

Zber biomasy 
druh a kvality zdroja biomasy, metóda a technológia 

zberu, sezónnosť zberu 

Doprava 

dopravná vzdialenosť, celková a jednotková dopravná 

kapacita (hmotnosť a objem nákladu), parametre 

dopravovaného materiálu (merná hmotnosť, vlhkosť), 

čas dopravy, investičné a prevádzkové náklady, 

spotreba paliva / energie 

Spracovanie 

výkonnosť technológie, investičné a prevádzkové 

náklady, vlastná spotreba energie, čas spracovania, 

straty biomasy, kvalita produktu 

Skladovanie 

parametre skladovaného materiálu (merná hmotnosť, 

vlhkosť), kapacita skladovania, investičné 

a prevádzkové náklady, straty biomasy pri skladovaní 

Predaj / marketing 
cena konkurenčných palív, dopyt po biomase, časový 

horizont zmluvných vzťahov 



Vplyv alternatívnych palív na životné 

prostredie 

• Jedným z hlavných argumentov pre používanie 
alternatívnych motorových palív sú ekologické 
dôvody. Alternatívne kvapalné paliva v 
porovnaní s klasickými pohonnými hmotami na 
báze ropy – automobilovým benzínom a 
motorovou naftou obecne predstavujú menšiu 
záťaž pre ovzdušie ako z hľadiska emisií 
skleníkových plynov, tak i ďalších 
anorganických a organických škodlivín 
obsiahnutých vo výfukových plynoch 
spaľovacích motorov. 



• Pri posudzovaní ekologickej výhodnosti 
použitia alternatívnych palív nemôžeme 
hodnotiť iba finálnu fázu ich spotreby vo 
vozidlách, ale celý „životní cyklus“ zahrňujúci 
predchádzajúce fázy produkcie zdrojov, 
výroby paliva a jeho distribúciu k 
spotrebiteľovi. Iba komplexná analýza je 
objektívna a umožňuje zohľadniť skutočnosť, 
že v niektorých prípadoch môže výrobná fáza 
byť natoľko ekologicky a energeticky náročná, 
že je v celkové bilancii celkom negovaný 
pozitívny efekt konečnej spotreby paliva vo 
vozidle. 



• Komplexné posúdenie vplyvu paliva na životné 

prostredie (LCA – Life Cycle Assesment) je v 

súčasnosti celosvetovo predmetom aktivity mnohých 

výskumných pracovísk, jedná sa o problematiku 

značne zložitú vyžadujúcu analýzu veľkého množstva 

najrôznejších vstupných údajov z mnohých odvetví 

národného hospodárstva (poľnohospodárstvo, ťažba 

surovín, energetika, automobilový priemysel, 

chemický priemysel, ekonomika). 



 Analýza vplyvu na životné prostredie každého paliva 
je rozdelená na dve časti: 

 

• prvá časť, tzv. Well to Tank (WTT) „od zdroja do 

nádrže“, posudzuje energetickú náročnosť a emisie 

skleníkových plynov v krokoch predchádzajúcich 

konečnej spotrebe pohonnej hmoty vo vozidle,  

• druhá časť, tzv. Tank to Wheels (TTW) „z nádrže na 

kolesá“, potom bilancuje spotrebu energie a 

produkciu skleníkových plynov vo fáze konečnej 

spotreby paliva vo vozidle. Obidve časti spolu potom 

zahŕňajú celý „životný cyklus“ konkrétnej pohonnej 

hmoty, tzv. Well to Wheells (WTW) „od zdroja na 

kolesá“. 



• alternatívne motorové palivá z obnoviteľných zdrojov 

môžu priniesť významné zníženie emisií 

skleníkových plynov, ale obecne za cenu vyššej 

energetickej náročnosti; 

• výsledky analýzy vplyvu na životné prostredie musia 

byť vždy ešte ďalej hodnotené z hľadiska reálnych 

zdrojov, praktickej realizovateľnosti, výšky nákladov 

a kladného prijatia verejnosťou; 

• presun z fosílnych k alternatívnym palivám z 

obnoviteľných zdrojov je v súčasnej dobe finančne 

veľmi náročný, zníženie emisií skleníkových plynov 

má vždy za následok zvýšenie nákladov; 

Najdôležitejšie závery štúdií 



• z hľadiska ochrany životného prostredia  je 

najefektívnejšie využívanie biopalív II. generácie. 

 

Prečo nepostačujú biopalivá I. generácie: 

 

• spor potraviny verzus biopalivá, 

• energetická bilancia biopalív v celom životnom cykle, 

• LCA (bilancia životného cyklu) – najväčší problém 

biopalív, 

• perspektívne zdroje – (rýchlo rastúce dreviny, slama, 

riasy, biologicky rozložiteľné komunálne odpady), 

• perspektívne technológie.   



Potenciál biopalív k znižovaniu záťaže 

životného prostredia 

• V celom cykle od výroby po spotrebu biopalív sú 

ako vstupy využívané i ďalšie, obvykle 

neobnoviteľné zdroje energie. Z hľadiska životného 

prostredia je pozornosť zameraná na spotrebu 

týchto energií a na emisie troch najvýznamnejších 

skleníkových plynov (oxid uhličitý, metan a oxid 

dusný). V reťazci od výroby po spotrebu je 

venovaná pozornosť nasledujúcim fázam: 



• poľnohospodárstvo, 

• doprava poľnohospodárskej produkcie, 

• premena na biopalivá, 

• distribúcia biopalív, 

• spotreba biopalív. 

 

Vo fáze poľnohospodárskej produkcie do kalkulácie 

bilancie životného cyklu vstupuje vložená energie a emisie 

z pestovania biomasy pre výrobu biopalív. Najvýznamnejší 

príspevok pochádza z používania dusíkatých hnojív a 

spotreby pohonných hmôt. Iba v  prípade, kedy biopalivá 

pochádzajú z organických zvyškov, je poľnohospodárska 

fáza vynechaná. 



Tieňové stránky biopalív 

• Najhlavnejším dôvodom, prečo zavádzame biopalivá, 
je zníženie energetickej závislosti na rope. Nemenej 
dôležitým aspektom je aj znižovanie emisií 
skleníkových plynov. Na prvý pohľad sa môže zdať, 
že obidve kritéria sú hravo splnené, nakoľko 
premenou najrôznejších plodín na bioetanol či 
bionaftu získavame kvapalné palivo, ktoré je CO2 
neutrálne – spaľovaním sa uvoľňuje iba ten uhlík, 
ktorý bol predtým zachytený pri fotosyntéze. Pokiaľ 
sa však pozrieme podrobnejšie, už sa to nemusí javiť 
tak jednoznačne. Ak zoberieme do úvahy napríklad 
výrobu bioliehu z kukurice, môžeme si celý proces od 
vypestovania až po natankovanie rozdeliť na dielčie 
kroky tak, ako je to uvedené na nasledujúcom 
obrázku.  





• Každý krok vyžaduje vstupnú energiu a materiály, 

ktorými sa zabezpečuje výroba biopaliva. Energetická 

bilancia, teda porovnanie výstupnej a vstupnej 

energie, nevyznieva pre niektoré biopalivá priaznivo. 

Záleží od konkrétnej výroby a výrobného postupu a 

tiež, čo všetko berieme do hodnotenia. Často sa však 

pohybujeme okolo nuly plus - mínus. Dá sa povedať, 

že sme radi, pokiaľ nie sme v energetickom deficite.  



 



Bloková schéma výroby bioetanolu z obilnín 



Pri výrobe bioetanolu z obilnín a kukurice sú ako surovina 
použité iba škrob obsahujúce zrná. Škrobové zrná je 
potrebné najskôr sprístupniť pôsobeniu komplexu 
enzýmov. Prvým krokom je preto mechanická predúprava, 
mletie alebo drvenie, ktoré sa vykonáva buď za mokra, 
alebo za sucha. Odpadom sú vláknité šupky zŕn.        V 
ďalšom stupni nasleduje proces bobtnania a zmazovatenia 
zŕn škrobu, tzv. proces prípravy zápary. Škrob uložený v 
škrobových zrnách je postupne prevedený až na 
skvasitelný sacharid, prevažne glukózu, buď pôsobením 
enzýmov (v súčasnosti častejší spôsob s využitím 
termostabilných štiepacích enzýmov), alebo kyslou 
hydrolýzou. Nasleduje vlastná fermentácia, kvasenie. Po 
skončení fermentácie nasleduje destilačné oddelenie 
surového bioetanolu od prekvasenej zápary, pri ktorej sa 
ako vedľajší produkt získava destilačný zvyšok – obilné 
výpalky.  



Výroba bioetanolu z obilovín 



Výroba bioetanolu zahŕňa tieto základné 

technologické stupne: 

• Príprava suroviny (mletie). 

• Premena polysacharidov na monosacharidy 

(skapalnenie a scukornatenie). 

• Fermentacia. 

• Koncentrácia (destilácia a rektifikácia). 

• Spracovanie odpadov (dekantácia, sušenie). 



Bloková schéma výroby bioetanolu z cukrovej repy 



Výroba bioetanolu z biomasy obsahujúcej 

jednoduché cukry predstavuje relatívne menej 

zložitý technologický proces, ktorý nevyžaduje 

operáciu enzymatického štiepení polysacharidov 

na skvasitelné jednoduché cukry. 



Bloková schéma výroby bioetanolu z lignocelulózovej hmoty 



Drevo alebo slama sa najskôr drvením, alebo mletím 

rozložia na menšie kúsky, ktoré sa podrobia 

termochemickej predúprave. Jej účelom je narušiť 

štruktúru celulózy a hemicelulózy a uľahčiť tak prístup 

kyseline nebo enzýmom schopných celulózu rozložiť.  

V ďalšom kroku prebieha konverzia takto 

predupravenej celulózy a hemicelulózy na jednoduché 

cukry. 


