
Prednáška 3 

Technológie spracovávajúce 

biomasu 



• Spôsob získavania energie z biomasy je 

  podmieňovaný jej fyzikálnymi a chemickými 

  vlastnosťami. 

 

• Zásadný vplyv na spracovanie biomasy má 

  predovšetkým množstvo vody a sušiny 

  v biomase. Práve na základe tohto hľadiska sa 

  rozlišujú mokré a suché procesy spracovania 

  biomasy, pričom približná hranica medzi 

  mokrými a suchými procesmi je hodnota  50 % 

  sušiny.    



• Biomasu s vysokým obsahom vody je 

najvhodnejšie spracovávať kvasením, biomasa 

s nízkym obsahom vody je vhodná pre 

spaľovanie. 



Spôsoby využitia biomasy podľa vlhkosti obsiahnutej v biomase 



Pre získanie energie z biomasy je možné využiť nasledovné 

premeny energetického potenciálu biomasy: 

- termochemické premeny biomasy (spaľovanie, pyrolýza,  

  splyňovanie), pričom drevnú i rastlinnú biomasu je nutné 

  pre termochemické premeny dostatočne pripraviť alebo 

  predupraviť (porezanie, drvenie, štiepkovanie, lisovanie 

  do balíkov, brikiet, peliet),  

- biochemické premeny biomasy (alkoholové kvasenie, 

  metánové kvasenie, kompostovanie), 

-  chemické premeny biomasy (esterifikácia surových 

   rastlinných olejov). 

 



Biochemické premeny biomasy 

Alkoholové kvasenie: 

 

Ak sa bioetenol vyrába z obilia alebo kukurice, je nutné 

scukornatenie, ku ktorému dochádza pôsobením 

enzýmov za zvýšenej teploty, prípadne i tlaku. Škrob 

obsiahnutý v obilí sa prevedie na skvasiteľný cukor, 

prevažne glukózu. Ak sa bioetenol vyrába z cukrovej 

repy, alebo cukrovej trstiny, proces scukornatenia sa 

nevyžaduje.     



• V ďalšom kroku dochádza vo fermentačných 

   reaktoroch pôsobením kvasiniek  ku skvasovaniu 

   pripravenej zápary, pričom vzniká etanol, oxid 

   uhličitý a ďalšie vedľajšie produkty (glycerol). 

   Skvasená zápara sa následne podrobuje destilácii, pri 

   ktorej sa získava surový etanol a destilačný zvyšok 

   (výpalky). Bioetanol, ktorý sa má použiť ako 

   motorové palivo sa podrobuje čisteniu, pri ktorom sa 

   odstraňujú vedľajšie látky, ktoré môžu negatívne 

   pôsobiť na palivový systém motora a nepriaznivo 

   ovplyvňovať odvodňovanie etanolu.        



• Získaný bioetanol, ktorý obsahuje max. 95 % hm. 

  etanolu, sa ďalej odvodňuje, pretože bioetanol určený 

  ako motorové palivo musí byť bezvodý.  



Metánové kvasenie - anaeróbna fermentácia: 

 

 Je to spracovanie organických látok so súčasným 

vznikom bioplynu. Tento proces je potrebné riadiť tak, aby 

prebiehal za optimálnych podmienok (obsah sušiny, 

reakčná teplota, pH ) Z hľadiska reakčnej teploty sa v praxi 

najčastejšie vyskytuje proces: 

 

mezofílny- teplota 35 - 40 °C  

termofílny- teplota okolo 55 °C  

 

 Proces prebieha v plynotesnom reaktore počas 20-30 

dní. Výstupom je bioplyn a fermentačný zvyšok (hnojivý 

substrát) 



Rozlišujú sa dva možné druhy tohto procesu: 

 

• mokrá fermentácia - obsah sušiny menej ako 12 % 

• suchá fermentácia - obsah sušiny 20-60 % - je málo 

rozšírená v poľnohospodárstve 

 

 



Kompostovanie – aerobná fermentácia: 

 

Jedná sa o klasický postup výroby hnojiva 

prevzdušňovaním. Základným predpokladom procesu 

aerobného tlenia je vytvorenie optimálnych podmienok 

pre život mikroorganizmov. Preto musí byť kompost 

pravidelne prekopávaný (homogenizovaný), aby bolo 

zaistené dostatočné prevzdušňovanie. Pri tomto procese 

vzniká hnojivý substrát (fermentačný zostatok) a 

zároveň sa uvoľňujú plynné emisie (CO2, CH4, NH3, 

skleníkové plyny, vodná para).Výsledkom aeróbneho 

procesu je kvalitný kompost, schopný dodať pôde 

nezastupiteľný humus.    

 

 



Technológia kompostovania biomasy: 

 

Spôsoby kompostovania môžeme rozdeliť na: 

 

- kompostovanie v pásových hromadách 

- kompostovanie v plošných hromadách 

- intenzívne kompostovanie v biofermentoroch, boxoch 

  alebo hrantoch 

- kompostovanie vo vakoch 

- vermikompostovanie 

  



Najpoužívanejšou je technológia kompostovania v 

pásových hromadách, tzv. rýchle kompostovanie v 

malých hromadách. Táto technológia umožňuje vysoký 

stupeň mechanizácie a využitie vhodnej techniky. 

Každá operácia je presne načasovaná - riadený proces. 

Pri bežnom neriadenom kompostovaní v pásových 

hromadách proces trvá 3-6  až 12 mesiacov. Pri 

riadenom kompostovaní (monitorovaním podmienok pri 

ktorých kompostovanie prebieha – teplota, vlhkosť, 

stupeň prevzdušnenia) rozklad biologického odpadu 

prebehne za 6 až 8 týždňov.  

 



Fázy zrenia kompostu: 

1. mineralizácia 

- začína stúpať teplota a nastáva rozvoj mikróbov, ktoré sú 

najaktívnejšie pri teplote 20-30 °C a rozkladajú ľahko 

odbúrateľnú hmotu. Nárastom teploty na 45 °C a vyššiu 

začnú pôsobiť termofilné mikroorganizmy, ktoré 

rozkladajú zložité organické zlúčeniny na jednoduchšie, 

organického charakteru. Prebiehajú chemické degradačné 

reakcie – odbúravanie cukrov, škrobu, bielkovín i celulózy 

a ďalších častí drevnej hmoty. 



Produktom rozkladov je voda a CO2. Je nutné neprekročiť 

teplotu 70 °C, pri ktorej hynú niektoré organizmy a 

predlžuje sa doba zrenia. 

 Ďalej dochádza k usadzovaniu a zhutneniu hmoty, 

odparovaniu vody – zníženiu objemu zmesi. Celková strata 

hmoty môže v tejto fáze dosiahnuť až 30 %. Kompost v 

tejto fáze nemení vzhľad, nemá ani vlastnosti humusu - nie 

je schopný aplikácie. Dochádza k hygienizácií kompostu – 

teplotou zanikajú hnilobné a patogénne baktérie a likviduje 

sa klíčivosť semien. 



2. premenná  

– fáza je sprevádzaná poklesom teploty až na 25 °C . 

Nastáva ústup termofilných baktérií, ktoré sú 

nahrádzané inou skupinou mikroorganizmov. Ďalej 

dochádza k premene organických látok na zložky 

humusu. Stráca sa pôvodný vzhľad, štruktúra a pach a 

kompost získava hnedú farbu. V tejto fáze sa znižuje 

hmotnosť zmesi o ďalších 10 %. Kompost je už 

použiteľný ako hnojivo. 

 

 



3. dozrievanie kompostu 

- teplota sa vyrovnáva s teplotou okolia. Dochádza k 

vytváraniu väzieb medzi anorganickými a organickými 

látkami a k tvorbe kvalitného a stabilného humusu. 

 Merná hmotnosť zrelého humusu sa pohybuje okolo 

700 kg.m-3 , pri vyššom podiele zeminy 1000-1200 kg.m-3. 

U vstupnej hmoty je to 400-600 kg.m-3. 

Rozhodujúcim parametrom kompostovania je teplota. 

Regulovať ju môžeme zavlažovaním, prikrývaním          

a prekopávaním. 



Úbytok hmotnosti počas procesu kompostovania 



Priebeh teplôt počas jedného kompostovacieho cyklu 



Stroje a zariadenia pre technológiu kompostovania: 

 

Voľba strojov a zariadení vychádza z jednotlivých 

operácií (technologických krokov postupu). 

Mechanizačné prostriedky je vhodné zostaviť do 

strojových kompostovacích liniek, ktoré je podľa 

využívania možné rozdeliť na: 

- linky z jedným energetickým zdrojom s možným 

    pripojením celého radu pripojiteľných náradí, 

- linky zostavené z jednoúčelových strojov s vlastným 

    pohonom, 

-  kombinácia. 



Pri návrhu kompostovacej linky je potrebné vychádzať zo 

zabezpečenia všetkých technologických operácií, ktoré súvisia s 

riadenou výrobou kompostu: 

 

- jemná dezintegrácia, čiže rozmelnenie, rozdrvenie (drviče, 

  štiepkovače), 

- správne založenie kompostu, vrstvenie, nakladanie, 

  urovnávanie, prevážanie (traktory, nakladače), 

- premiešavanie jednotlivých komponentov základky kompostu z 

  hľadiska zabezpečenia aerácie, teploty a vlhkosti (prekopávače 

  kompostu), 

- finalizácia kompostu, preosievanie, vreckovanie, expedícia 

  jemného kompostu (preosievače, sitá, separátory).  



Technologický postup činnosti na kompostovacej 

linke: 

- navážanie surovín                     - dopr. prostriedky 

- vrstvenie kompostu                   - manip. technika 

- prekopávanie                            - prekopávače 

-nakl. a exp. hrubého kompostu - manip. a dopr. 

                                                      prostr. 

- drvenie kompostu                     - drviče 

- preosievanie                             - sitá 

- vrecovanie                                - linka 

- expedícia kompostu                 -dopr. prostr. 



Princíp mechanizačnej činnosti na kompostovacej linke  



Prekopávanie – v rámci technologického postupu je 

najdôležitejšou operáciou. Jeho účelom je prevzdušnenie 

hmoty a dosiahnutie riadenej mikrobiálnej činnosti              

a  formovanie prekopávanej suroviny. Prekopávač musí 

disponovať dobrou manévrovateľnosťou a možnosťou 

regulácie pojazdovej rýchlosti v rozsahu                             

0-1000 m.h-1(plazivé rýchlosti). 

Bubnový prekopávač kompostu 



Rozdelenie prekopávačov kompostu podľa najvýznamnejších faktorov 



Skrutkovicový prekopávač kompostu 

Bubnový bočný prekopavač kompostu 



Drvenie - niektoré kompostovateľné materiály je vhodné 

drviť pred navážaním (kôra, konáre, réva, lístie). Ostatné 

sú drvené pred balením a expedíciou. Čím menšie sú 

častice tým väčšia je oxidačná plocha a proces 

biologického rozkladu prebieha účinnejšie a rýchlejšie – 

dezintegrácia. Na suroviny môžu drviče pôsobiť ostrím, 

úderom alebo pomalým tlakom pracovného nástroja, čím 

dochádza k štiepaniu, lámaniu a rozmelneniu. 



Preosievanie – preosievacie zariadenia sa využívajú pre 

úpravu kompostu s vyšším podielom nerozložiteľných 

častíc. Podľa požiadavky na finálny produkt sa používajú 

sitá z rôznymi veľkosťami otvorov, ktoré umožňujú 

roztriediť hotový kompost na dve, prípadne viac frakcií. 



Rozdelenie preosievacích zariadení podľa najvýznamnejších 

faktorov 



Rotačné bubnové triediče 

- využívajú rotujúce valcové sito, s mierne naklonenou horizontálnou 

  osou otáčania. Materiál nachádzajúci sa na vnútornom povrchu  

  rotujúceho sita je do určitej výšky unášaný po obvode sita a následne 

  vplyvom gravitácie padá a proces sa opakuje.  



Chemické premeny biomasy 

Ako motorové palivá je možné použiť i rastlinné oleje a 
ich deriváty, najmä metylestery mastných kyselín, 
označované ako bionafta. Aby bolo možné rastlinné 
oleje použiť priamo v bežných motoroch, je nutné ich 
upraviť rafinačným procesom, tzv. esterifikáciou. 
Metylestery mastných kyselín je možné vyrábať 
priamou  esterifikáciou (štiepením) mastných kyselín 
metanolom, alebo preesterifikáciou (opakovanou 
esterifikáciou) prírodných olejov metanolom, čo je 
základný technologický postup výroby 
najvýznamnejšieho metylesteru – metylesteru repky 
olejnej (MERO), ktorý sa niekoľkými vlastnosťami 
veľmi približuje motorovej nafte.     


