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Čo je biomasa?  

 

 

 

OZE 

Biologicky 

rozložiteľná 

zložka výrobku 

Odpad 

 

 
 



Kolobeh CO2 

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O, 



Rozdelenie biomasy 



Výhody Nevýhody 

Využitie odpadu Menšia účinnosť a nižší výkon  

Energia je stále dostupná Náklady na dopravu 

Neutrálne palivo Nutnosť skladovacích priestorov 

Stabilnejšia cena - 

Ochrana životného prostredia a 

poľnohospodárskej pôdy 

- 



Energetický potenciál  

1. 

2. 
3. 



Využitie obnoviteľných zdrojov energie pre energetické účely 





 Palivo = drevná štiepka 

 

 

 

 

 

 

 

 





1.Obsah vody: 

Mv [kg] je hmotnosť vzorky surovej biomasy 

 Ms [kg] hmotnosť vzorky po vysušení  

ΔW [kg] je úbytok hmotnosti vzorky vplyvom sušenia 

 



Optimálna vlhkosť =>20% 

 graf závislosti výhrevnosti biomasy na obsahu vody 



2.Výpočet množstva vzduchu 

 
 

Minimálne množstvo kyslíka 

potrebného ku spáleniu 1kg paliva 

 

 

Minimálne množstvo suchého vzduchu 

potrebného ku spáleniu 1kg paliva 

 

Minimálny potrebný objem vlhkého 

vzduchu 



3.Zložky spalín  

Objem oxidu uhličitého 

Objem oxidu siričitého 

Objem dusíka 

Objem argónu 

Minimálne množstvo suchých spalín 



4.Tepelná bilancia kotla 

Qp
p = Qi 

r  

10 200 kJ/kg 

Qp
p           =       Qi 

r          +       ip 

Tepelná 
bilancia 

Výhrevnosť 
paliva [kJ/kg] 

Fyzické teplo 
paliva 



5.Straty kotla  

Zcs Zcú Zcr Zc 
[%] 

1,21 0,3 0,25 1,76 
[%] 



6.Strata fyzickým teplom spalín 

Zco = 0,8 

7.Strata horľavinou v spalinách 



8.Tepelná účinnosť kotla  

k = 100 – ∑ Z  

k = 100 – Zc – Zk – Zco 

k = 100 – 1,76 – 13,41 – 0,8 = 84,03%  
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ÁNO PRE BIOMASU 
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