
Prednáška 2 

 

Spôsoby využívania biomasy pre 

energetické účely  



Biomasa a jej úloha v sektore energetiky 

• Jednu z možností, ako aspoň čiastočne nahradiť 

fosílne energetické suroviny a palivá, poskytuje 

biomasa – obnoviteľný nosič energie.  

• Predpokladá sa, že biomasa sa v budúcnosti po 

značnom vyčerpaní fosílnych surovín, stane 

významným nosičom energie (tuhým, kvapalným, 

alebo plynným) na Zemi.  

• Skutočnosť zostáva, že potreba energie a čerpanie 

energetických zdrojov zatiaľ stále rastú a predbiehajú 

rast počtu obyvateľov. Spolu s tým rastú aj 

ekonomické a environmentálne problémy.  

 



Potenciál OZE 

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je 

energia, ktorú je možné premeniť na iné formy 

energie za jeden rok a jej veľkosť je daná 

prírodnými podmienkami. Najväčší celkový 

energetický potenciál má slnečná energia. Tá časť 

potenciálu, ktorá sa dá využiť po zavedení 

dostupnej technológie, sa nazýva technický 

potenciál. 



Technický potenciál OZE 

Zdroj : MH SR 

TJ – tera Joule (1012 - bilión) 

PJ – peta Joule (1015 - biliarda)  



Biomasa 

• Biomasa má najväčší technický potenciál (147 PJ), ktorý 

  predstavuje 18 % z hrubej domácej spotreby energie 

  (celková spotreba energie) SR.  

• Biomasa je zdrojom na výrobu biopalív. V súčasnosti sú 

  dostupné biopalivá 1. generácie, ktoré dominovali 

  pri napĺňaní cieľa 5,75 % obsahu v motorových palivách 

  v roku 2010. Je predpoklad, že do 10 rokov budú 

  rozvinuté technológie na výrobu 2. generácie biopalív, 

  ktoré nahradia významnú časť fosílnych palív 

  využívaných pre dopravu. Táto nová generácia biopalív 

  dosiahne oveľa vyššie úspory skleníkových plynov 

  a lepšie kvalitatívne parametre pre spaľovacie motory. 



Technický potenciál biomasy a jej využívanie 

Využívanie biomasy vzhľadom na jej technický potenciál je nedostatočné. Využívanie 

biomasy v pomere k hrubej spotrebe energie v roku 2005 bolo 17 PJ.  



Biopalivá 

• Smernica 2009/28/ES o podpore používania biopalív 

  alebo iných obnoviteľných palív v doprave stanovuje 

  pre všetky členské krajiny cieľ využívania biopalív na 

  celkovej energetickej spotrebe motorových palív pre 

  rok 2010 na hodnotu 5,75 %. Na základe jarného 

  summitu 2007 pre rok 2020  je táto hodnota zvýšená 

  ako záväzný minimálny cieľ 10 %. 



• Záväzný charakter tohto cieľa 10 % je primeraný 

  pod podmienkou, že výroba bude trvalo udržateľná a 

  postupne budú komerčne dostupné biopalivá druhej 

  generácie a že sa zodpovedajúcim spôsobom bude 

  meniť a dopĺňať smernica o kvalite palív, aby sa 

  umožnila dostatočná miera miešania.  

• Biopalivá vyrobené z biomasy sú v súčasnosti jedinou 

  reálnou priamou náhradou fosílnych palív v doprave a 

  sú už začlenené do systému infraštruktúry a 

  zásobovania palivom. Biopalivá prvej generácie, 

  vyrábané v Európe s použitím ekonomicky 

  najatraktívnejšej metódy, spôsobujú emisie 

  skleníkových plynov o 35 - 50 % nižšie ako konvenčné 

  palivá, ktoré nahrádzajú. 



Dosiahnutie cieľa 10 % v roku 2020 si vyžaduje do 

roku 2015 nábeh výroby biopalív 2. generácie a táto by 

mala do roku 2020 tvoriť viac ako 30 % z celkovej 

potreby biopalív. 

Na základe možností výroby biopalív sú navrhované 

národné ciele pre podiel biopalív v rokoch  2010 až 

2020.  

  2010 2015 2020 

Biopalivá  (%) 5,75 7,0 10,0 



Na dosiahnutie cieľov je potrebné zabezpečiť, 

aby politika biopalív pracovala vysoko efektívne. 

To znamená: 

 

• premietnuť ciele do legislatívneho rámca,  

• informovať výrobcov vozidiel o palivách, pre 

  ktoré by vozidlá mali byť konštruované, 

• stimulovať výrobu biopalív spôsobmi, ktoré 

  prispievajú najviac k cieľom smernice, ktorými 

  sú úspory skleníkových plynov a ekologicky 

  priateľské zabezpečenie dodávok. 



Biomasu využívanú na energetické účely je možné 

rozdeliť na: 

 

•  biomasu s vysokým obsahom lignocelulózy (drevo, 

   slama, obilniny), 

•  fytomasu olejnatých plodín (slnečnica, repka olejná), 

•  fytomasu v vysokým obsahom škrobu a cukru 

   (zemiaky, cukrová repa), 

•  organické odpady a vedľajšie produkty živočíšneho 

   pôvodu (exkrementy, mliečne odpady), 

•  zmesi rôznych organických odpadov. 



Veľmi dôležitým parametrom je vlhkosť biomasy, 

resp. obsah sušiny v biomase. Ak je obsah sušiny v 

biomase do 50 %, biomasa sa spracováva mokrými 

procesmi.     V prípade, že biomasa obsahuje viac ako 

50 % sušiny, na spracovanie takejto biomasy sa 

používajú suché procesy. 

 

Z principiálneho hľadiska je známych niekoľko 

spôsobov získavania energie z biomasy: 

fyzikálnochemická premena biomasy a biochemická 

premena biomasy.  



Spôsoby premeny biomasy i s výslednými produktmi 

a ich možným využitím 



Biochemické premeny biomasy 

• patria medzi mokré procesy a to: 

  

    - alkoholové kvasenie,  

    - metánové kvasenie. 

 



Alkoholové kvasenie 

Z rastlín obsahujúcich cukry a škrob je možné 

organickou fermentáciou v mokrom prostredí a 

následnou destiláciou získať vysokopercentný 

alkohol (etanol). Teoreticky je možné z 1 kg 

cukru získať 0,65 litra čistého etanolu. V praxi sa 

však dosahuje výťažnosť 90-95 %, nakoľko 

okrem etanolu vznikajú i ďalšie produkty, ako 

napr. glycerín. 

 



Etanol je veľmi kvalitné kvapalné palivo, ktoré sa dá 

využiť ako alternatíva za benzín v motorových 

vozidlách. 

Proces výroby etanolu sa nazýva fermentácia, 

prebiehajúca na roztokoch cukru. Po 30 hodinách 

fermentácie obsahuje fermentačná kaša približne 6 až 

10 % alkoholu, ktorý sa môže odstrániť destiláciou a 

použiť ako kvapalné palivo v spaľovacích motoroch. 

Vzhľadom na to, že použitá surovina sa nepremení na 

biopalivo celá, vznikajú pri tomto procese cenné 

vedľajšie produkty, ktoré môžu nahradiť bielkovinové 

krmivá.   



Na výrobu etanolu sú vhodné viaceré rastliny, napr. 

obilie, zemiaky, kukurica, cukrová trstina, cukrová repa, 

ovocie a iné plodiny. 

Výhody etanolu: 

• energetická bilancia pri výrobe etanolu (účinnosť) je 

  približne polovičná v porovnaní s bionaftou (MERO), 

  avšak z 1 ha je možné získať viac litrov paliva (4755 

  litrov) ako v prípade MERO (asi 1400 litrov), 

• má vyššie oktánové číslo (približne 106) ako benzín 

  (91 až 98), čo umožňuje lepšiu kompresiu a následne 

  lepšiu účinnosť motora, 

• je dokonalejšie spaľovaný v motore, zaručuje vyšší 

  výkon a otáčky motora a vykazuje nižšie emisie v 

  spalinách.  



Nevýhody etanolu: 

• na dopestovanie východiskovej suroviny je 

  nevyhnutné používanie veľkého množstva hnojív a to 

  so sebou prináša ďalšie nevýhody v podobe 

  znečisťovania životného prostredia, 

• problémom je výroba etanolu fermentáciou z celulózy, 

  kedy celý proces vedie k malému výťažku pri relatívne 

  vysokých nákladoch, 

• potrebuje dlhší čas pre kompresné zapálenie zmesi, 

  pretože má nižšie etánové číslo ako nafta, 

• spôsobuje rýchlejšiu koróziu kovových materiálov, má 

  detergentný účinok (odstraňuje oleje) a napadá 

  plastické hmoty,   



• horšie štartovanie motora pri nízkych vonkajších 

  teplotách, 

• v dôsledku nižšej energetickej hustoty v jednom 

  kilograme paliva majú vozidlá vyššiu spotrebu. 

 

V súčasnosti je zrejmé, že etanol pravdepodobne 

nemôže úplne nahradiť klasické palivá. Avšak pri jeho 

rozumnej produkcii a použití môže prispieť k 

nahradeniu časti ropy a ozdraveniu životného 

prostredia, hlavne v mestách.  



Metánové kvasenie 

Bioplyn je zmes plynov, s metánom (CH4) a oxidom 

uhličitým (CO2) ako prevládajúcimi zložkami, pričom 

metán je aj hlavnou výhrevnou zložkou. Bioplyn vzniká 

mikrobiálnym rozkladom organickej hmoty bez prístupu 

vzduchu, tzv. fermentáciou v špecializovaných 

technologických zariadenia, tzv. bioplynových 

staniciach.  

Základné suroviny vhodné pre výrobu bioplynu: 

exkrementy HZ, siláže, senáže, vybrané druhy 

energetických rastlín, odpady z potravinárskeho 

priemyslu a tiež triedené domové a komunálne odpady.  



Legislatíva EÚ a SR v oblasti OZE 

 

 

   Sleduje tri faktory: 

• Zníženie energetickej závislosti od fosílnych 
palív a využívanie miestnych zdrojov,  

• Redukciu atmosférických emisií (Kyoto), 

• Stimuláciu národnej poľnohospodárskej 
produkcie a podporu rozvoja vidieka 

   

   Smernica 2003/30/EC: kompromis kompromisov ! 

   Predpisuje naplnenie dvoch cieľov:                  
2,00 % - podiel biopalív v roku 2005  

 5,75 %  - podiel biopalív v roku 2010 

 

Základná smernica EÚ 



Zhrnutie situácie na Slovensku 

• Smernica EÚ bola prijatá ako kompromis kompromisov. 

• Pociťuje sa priveľa lobistických vplyvov a neistota z rastúcej 
svetovej ceny ropy a plynu. 

• Investorsko-priemyselné a finančné skupiny sú pripravené 
budovať nové závody na výrobu biopalív; očakávajú 
jednoznačnejšie legislatívne určenie povinnosti v pridávaní 
biopalív.  

• Technické, výrobné a surovinové prekážky nie sú; naopak 
očakáva sa rad inovačných technológií, ktoré môžu výrobu 
zefektívniť. 

• Agrosektor má potenciál a dostatok ornej pôdy pre  
zabezpečenie surovín potrebných na splnenie cieľa v roku 
2010 aj 2015 výrobou aj produktivitou; potrebuje solídnu 
garanciu trvalého odbytu za primerané ceny. 

• Situácia na Slovensku zapadá do rámca situácie v EÚ. 



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/28/ES 

z 23. apríla 2009  

 

o podpore využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov energie a o zmene a doplnení a 

následnom zrušení smerníc 2001/77/ES              

a 2003/30/ES  

 

na základe článku 4 ods.3  



Každý členský štát zverejní a oznámi Komisii šesť 

mesiacov predtým, ako národný akčný plán pre energiu 

z obnoviteľných zdrojov energie nadobudne platnosť, 

dokument s prognózou, v ktorom uvedie: 

  

• svoje odhadované množstvo energie z obnoviteľných 

  zdrojov energie, ktorú vyrobí navyše oproti množstvu 

  uvedenému v orientačnej trajektórii, ktoré by sa mohlo 

  preniesť do iných členských štátov,  

• svoj odhadovaný dopyt po energii z obnoviteľných 

  zdrojov energie, ktorý sa pokryje inak ako domácou 

  produkciou do roku 2020. 

 

 



Slovenská republika má podľa prílohy 1 Smernice 

povinnosť zvýšiť využívanie OZE v pomere ku hrubej 

konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 

14 % v roku 2020. 

(A) Podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov 

na hrubej konečnej 

spotrebe energie v roku 

2005 (S2005) (v %) 

6,7 % 

(B) Cieľová hodnota energie 

z obnoviteľných zdrojov 

na hrubej konečnej 

spotrebe energie v roku 

2020 (S2020) (v %)  

14,0 %  

(C) Očakávaná celková 

upravená spotreba energie 

v roku 2020 
500 PJ 11,94 Mtoe 

(D) Očakávané množstvo 

energie z obnoviteľných 

zdrojov zodpovedajúce 

cieľu na rok 2020 

(vypočítané ako BxC)  

70 PJ 1,67 Mtoe 



Odhadované množstvo energie z obnoviteľných 

zdrojov pre štatistické prenosy do iných krajín 

Slovenská republika na základe využívania technického 

potenciálu OZE predpokladá napĺňanie orientačnej 

trajektórie s možnosťou štatistického prenosu energie do 

iných krajín.  

 

Pre rok 2020 hodnota očakávanej celkovej spotreby 

energie z OZE predstavuje 76 PJ, čo znamená, že SR 

vyrobí 6 PJ energie z OZE viac (vzhľadom na 

očakávané množstvo energie 70 PJ, ktoré zodpovedá 

cieľu 14 % na rok 2020). 



Očakávaná konečná spotreba energie z OZE v doprave 

6,5 PJ zodpovedá v roku 2020 cieľu 10 % za 

predpokladu, že budú dominovať biopalivá II. generácie 

vyrobené z odpadu, zvyškov, nepotravinového 

celulózového a lignocelulózového materiálu v doprave.  

Očakávaný prenos OZE do iných členských štátov bude 

možné uskutočniť v každom roku.  

Odhadované náklady podnikateľských subjektov na 

výstavbu zariadení a investície spojené s dosiahnutím 

14 % podielu OZE na konečnej energetickej spotrebe 

predstavujú spolu 4,0 – 5,0 mld. EUR.  



2010 2020 

(A) Očakávaná hrubá konečná 

spotreba OZE pri výrobe tepla a 

chladu 

PJ 19,0 42,5 

(B) Očakávaná hrubá konečná 

spotreba elektrickej energie z OZE 
PJ 18,5 27,0 

(C) Očakávaná konečná spotreba 

energie z OZE v doprave 
PJ 3,0 6,5 

(D) Očakávaná celková spotreba 

energie OZE 
PJ 40,5 76,0 

(E) Očakávaný prenos OZE do iných 

členských štátov 
PJ - 6,0 

Spotreba obnoviteľných zdrojov 

energie podľa orientačnej trajektórie 

(D)-(E) 

PJ 40,0 70,0 



Legislatíva SR 

Zbierka zákonov č. 246/2006 

 

NARIADENIE VLÁDY  

Slovenskej republiky 

z 19. apríla 2006 

 

o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z 

obnoviteľných zdrojov motorových benzínoch a 

motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej 

republiky  



Zbierka zákonov č. 304/2008 

 

NARIADENIE VLÁDY  

Slovenskej republiky 

z 2. júla 2008 

 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 246/2006 Z.z. o minimálnom množstve 
pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov 
motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných 
na trh Slovenskej republiky  

 


