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10 Ostatné prírodné zdroje: Biomasa 
K ostatným prírodným zdrojom patrí biomasa, Slnko, vietor a geotermálna energia. Tieto 

obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná 

energia) sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta.  

Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi 

jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domácnosti, ale aj palivo 

na prevádzku ekologicky čistých automobilov (elektroautomobily Peugeot iOn; pozri na 

http://www.peugeot.sk/objavte/ion/5-dverovy-hatchback/). 

Množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem za jeden rok je približne 20 000 krát 

väčšie, ako je celosvetová spotreba energie. Súčasný spôsob výroby elektriny z uhlia, ropy, zemného 

plynu alebo uránu nie je ani čistý, ani trvalo udržateľný. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 

a spoľahlivého zásobovania palivami preto vyžaduje vyrábať energiu z obnoviteľných (alternatívnych) 

zdrojov, ktoré budú schopné fosílne palivá postupne úplne nahradiť. 

Biomasa 

Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny v procese fotosyntézy 

premenili na organickú hmotu. K fotosyntéze sa využíva len cca 0,1 % dopadajúcej slnečnej energie.   

Energetickú biomasu môžeme rozdeliť do 5 základných skupín: 

1. fytomasa s vysokým obsahom lignocelulózy, 

2. fytomasa olejnatých plodín, 

3. fytomasa s vysokým obsahom škrobu a cukru, 

4. organické odpady živočíšneho pôvodu, 

5. zmes rôznych organických odpadov. 

 

Z technologického hľadiska existujú 2 skupiny rôznych zdrojov energetickej biomasy: 

 biomasa zámerne pestovaná pre energetické účely 

 odpadová biomasa. 

Biomasa zámerne pestovaná pre energetické účely 

Na energetické účely sa pestujú: 

 energetické plodiny lignocelulózové: 

o energetické dreviny (vŕby, topole, olše, agáty a iné stromové a kerové dreviny) 

o obiloviny (celé rastliny) 

o trávnaté porasty (slonia tráva, chrastica, trvalé trávnaté porasty) 

o ostatné rastliny (konopa siata, šťavík krmny, topoľovka, čírok) 

 energetické plodiny olejnaté (repka olejka, slnečnica, ľan) 

 energetické plodiny s vysokým obsahom škrobu a cukru (zemiaky, cukrová repa, obilie, 

cukrová trstina, kukurica) 
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Odpadová biomasa 

Odpadovú biomasu tvoria: 

 Rastlinné zvyšky z poľnohospodárskej prvovýroby a údržby krajiny (slama obilná, kukuričná, 

repková, zvyšky po kosení krovín a lesných náletov, zvyšky z kosenia lúk a čistenia pastvín, 

zvyšky zo sadov a viníc, trávnaté porasty z parkových úprav) 

 Odpady zo živočíšnej výroby (exkrementy z chovu hospodárskych zvierat, zvyšky krmív, 

odpady z rôznych pridružených výrob) 

 Komunálne organické odpady z vidieckych sídel (čistiarenské kaly, organický podiel z tuhých 

komunálnych odpadov, odpady z údržby zelene) 

 Organické odpady z potravinárskeho priemyslu a inej priemyselnej činnosti (z prevádzok na 

spracovanie a skladovanie rastlinnej produkcie, odpady z jatok, kafilérií, mliekarní, liehovarov 

a konzervární, z vinárskych podnikov, z drevospracujúcich prevádzok a píl ako piliny, hobliny, 

odrazky a pod.  

 Odpady z lesného hospodárstva (odpadová drevná hmota, kôra, vetvy, korene, odrazky, 

drevné štiepky a palivové drevo). 

Celosvetové zásoby biomasy sú obrovské. Množstvo energie vytvorenej každý rok fotosyntézou 

vo forme biomasy je až 10-násobne väčšie ako je celosvetová energetická spotreba. Biomasa môže 

v budúcnosti zohrať významnú úlohu, ak bude transformovaná na moderné energetické nosiče, 

plynné a kvapalné palivá. Je dostupnejšia v oveľa širšej miere ako fosílne palivá. Ak by sa biomasa 

pestovala a využívala na udržateľnej báze, nedochádzalo by ani k nárastu CO2 v atmosfére, pretože 

pri jej spaľovaní sa uvoľní len toľko CO2, koľko ho rastliny počas rastu prostredníctvom fotosyntézy 

odčerpali z atmosféry.  

Biomasa sa v súčasnosti využíva hlavne na vykurovanie. V rozvojových krajinách predstavuje jej 

podiel na trhu s energiou 40 až 90%. Je to hlavný palivový zdroj takmer polovice celosvetovej 

populácie. V USA toto palivo pokrýva viac ako 4% spotreby primárnej energie. Biomasa by sa mala 

výraznou mierou podieľať na náraste podielu OZE aj v krajinách EÚ. Polovicu príspevku by mali 

poskytnúť energetické rastliny (rýchlorastúce dreviny, napr. vŕby), ktoré sa dnes pestujú asi na 4% 

rozlohy EÚ. Biomasa predstavuje aj pre Slovensko najperspektívnejší obnoviteľný zdroj energie. 

Slnečnú energiu absorbovanú v biomase možno premeniť na užitočnú formu energie rôznymi 

spôsobmi, ktoré môžeme rozdeliť do 3 kategórií: 

 Termochemickou premenou (priamym spaľovaním, pyrolýzou alebo splyňovaním) 

 Biochemickou premenou (anaeróbnou fermentáciou alebo aeróbnou fermentáciou) 

 Mechanicko-chemickou premenou (lisovaním oleja alebo esterifikáciou surových 

bioolejov) 

Uvedené spôsoby spracovania biomasy umožňujú vyrábať teplo a elektrinu alebo plynné a 

tekuté palivá pre dopravu. Rôzne kombinácie premeny energie rôznych druhov biomasy znázorňuje 

schéma na obrázku 10.1.  
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Obr. 10. 1 Zdroje a spôsoby využitia biomasy 

(Zdroj: Šúri, 2005 in: Zamkovský – Proková, 2011): 

 

Technológie spaľovania biomasy 

Priame spaľovanie: chemický proces rýchlej oxidácie (reakcia horľavých zložiek paliva s 

kyslíkom), pri ktorom sa uvoľňuje teplo. Horľavé časti biomasy (celulóza, polyóza a lignín) oxidujú na 

oxid uhličitý a vodnú paru a slnečná energia, nahromadená v biomase počas fotosyntézy, sa pri 

horení mení na teplo.  

Pyrolýza: ohrev biomasy za neprítomnosti vzduchu na teplotu 300 až 500 °C, pričom sa 

uvoľňujú plynné a kvapalné časti a tvorí sa drevné uhlie s takmer dvojnásobnou energetickou 

hustotou v porovnaní so vstupnou surovinou.  

Splyňovanie: výroba plynných palív spaľovaním tuhej biomasy za nedostatku vzduchu, kedy 

vznikajú energeticky bohaté horľavé plyny (vodík, oxid uhoľnatý, metán) a niektoré nehorľavé 

produkty. Zmes horľavých plynov sa môže použiť ako palivo na výrobu tepla, elektriny alebo na 

pohon motorových vozidiel.  

Aeróbna fermentácia: alkoholové kvasenie za prítomnosti vzduchu, ktorým sa z roztokov 

cukrov vyrába etanol (etylalkohol). Toto palivo sa využíva ako náhrada za benzín v spaľovacích 

motoroch. Vhodnými vstupnými surovinami sú rastliny s obsahom cukrov a škrobu – obiloviny, 

cukrová repa, cukrová trstina, zemiaky, kukurica, ovocie alebo zemiaky. Fermentácia cukrov sa 

uskutočňuje iba v mokrom prostredí. Vzniknutý alkohol sa nakoniec oddeľuje destiláciou. 

Anaeróbna fermentácia: biochemická premena biomasy (kvasenie) za neprítomnosti vzduchu, 

pri ktorej sa uvoľňuje bioplyn. Vo vzduchotesnej nádrži bioplynovej stanice (fermentore) sa biomasa 

zahrieva a bez prístupu vzduchu za pôsobenia metanogénnych baktérií pri teplote 5 až 60 °C 

rozkladá, pričom vzniká bioplyn a kvapalný alebo kašovitý digestát. Bioplyn je zmes plynov s obsahom 
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metánu a oxidu uhličitého. Jeho hlavnou výhrevnou zložkou je metán (CH4), ktorý tvorí 55 – 70 % 

bioplynu. Výhrevnosť bioplynu je 19,6 – 25,1 MJ/m3. Bioplyn sa najčastejšie využíva na výrobu 

elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách s účinnosťou pri výrobe elektrickej energie 32 

– 40 %. Využitím odpadového tepla motora sa dá dosiahnuť celková účinnosť 80 – 85 %.  

Esterifikácia: proces premeny oleja (repkového) pôsobením katalyzátora a vysokej teploty, 

filtrovaním a následným delením oleja na metylester repkového oleja – tzv. bionaftu prvej generácie 

(MERO) – a glycerol (Nussbaumer, 2010). 
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