Acta Montanistica Slovaca

Ročník 15 (2010), mimoriadne číslo 2,139-145

Potenciál dendromasy SR a jeho aktuálne využitie v tepelnom
hospodárstve
Patrícia Chudíková1, Marcela Taušová , Katarína Erdélyiová a Peter Tauš

Potential of dendromass in Slovak Republic and its actual exploitationin thermic economy
Biomass can and has successfully replaced by natural gas and steam coal for heating. At current prices the heat from burning
wood waste, even cheaper than fossil fuels, as derived primarily from local, sustainable sources. This article is aimed at dendromass, its
use and potential, representing the current issue, which deals with the many professionals working in the energy sector. In the next
contribution focuses on the current status of the use of the available potential of biomass in particular for central heat supply.
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Úvod
Hlavným zdrojom dendromasy na Slovensku je lesné hospodárstvo, kde je možné využiť časť
vyťaženého dreva, nevhodného pre použitie v drevospracujúcom priemysle, ďalej je to samotný
drevospracujúci priemysel, ktorý vo výrobnom procese produkuje odpady dreva vhodné na energetické
využitie, v neposlednom rade je významným perspektívnym zdrojom drevná hmota, ktorú možno
produkovať na máloproduktívnych poľnohospodárskych pôdach, resp. iných nelesných pozemkoch napr.
formou intenzívnych porastov. Časť týchto pozemkov je už v rôznej miere zalesnená v dôsledku sukcesie
drevín. [1]
Ďalšími zdrojmi paliva dendromasy sú zeleň v intravilánoch mesta, obcí, brehové porasty, vetrolamy,
stromoradia ciest, drevný komunálny odpad, porasty rastúce pod elektrovodmi, drevné splaveniny riek a pod.
Potenciál dendromasy v Slovenskej republike
Na energetické účely je možné v lesnom hospodárstve okrem časti vyťaženého dreva, ktorá nie
je z hľadiska kvality vhodná pre použitie v drevospracujúcom priemysle, využiť aj tzv. zvyšky po ťažbe
(vrcholové časti stromov, konáre a vetvy), tenčinu stromov, kalamitné drevo (vyvrátené pne, koreňové časti
stromov), prerezávky a pod. [2,4]
PRODUCENTI BIOMASY

POĽNOHOSPODÁRSTV
O

LESNÍCTVO

OSTATNÍ

Obr. 1. Producenti biomasy na SR [3].
Fig. 1. Producers of biomass in Slovakia [3].

Vyjadrené rebríčkom potenciálu, je najvýznamnejším zdrojom energeticky zužitkovateľného dreva
lesnícky priemysel, nasleduje drevospracujúci priemysel a nezanedbateľným zdrojom energetickej
dendromasy sú aj odpady z úpravy mestskej a verejnej zelene. Vyčíslenie týchto zdrojov je uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. 1. Biomasa z rôznych zdrojov [3].
Tab. 1. Biomass from different sources [3].
tis.t

PJ

Lesníctvo

2470

23,2

Drevospracujúci priemysel

1410

12,3

Komunálna zeleň, vetrolamy, brehové porasty, produkt

300

2,8

Dendromasa ovocných stromov a viniča, biele plochy

208

2

Na obrázku 2. je znázornené ročné množstvo produkcie jednotlivých druhov dendromasy v lesníctve.
Ako je možné vidieť z vyššie uvedenej tabuľky (Tabuľka 1.), lesníctvom produkovaný využiteľný
energetický potenciál palivovej dendromasy je 23,2 PJ.
Palivové drevo
Tenčina a nezužitkovaná
hrubina
Pne a korene

.Ročné množstvo v tis.t

1400
1200

Odpady po mechanickom
spracovaní dreva
Odpady z prerezávok

1000
800

Manipulačné odpady

600

Prestarnuté porasty

400
200
0
Dendromasa produkovaná v lesníctve
Obr 2. Produkcia jednotlivých druhov dendromasy v lesníctve.
Fig. 2. Different types of biomass production in forestry.

Detailné rozdelenie produkcie odpadovej dendromasy z lesníckeho a drevospracujúceho priemyslu
znázorňujú nasledovné grafy.
Dendromasa z bežného
obhospodárovania lesov v tis. ton.
Energetické porasty zvlášť vyčlenené
v tis. ton.
440

Porastov rýchlorastúcich drevín na
pozemkoch v tis. ton.

220

1810

Obr. 3. Produkcia dendromasy v lesnom hospodárstve (tis. t).
Fig. 3. Biomass production in forestry (thousand tons).
Obrázok 4 znázorňuje jednotlivé podiely drevného odpadu v drevospracujúcom priemysle.
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302
460
čierny výluh
h v tis. ton.
odrezky v tis
s. ton
piliny v tis. ton.
t
648

Obr. 4. Rozdeleenie produkcie od
dpadovej dendrom
masy.
Fig. 4. The diivision of producttion waste biomaass.

N
Najväčšími
p
producentmi
o
odpadu
sú veľké
v
drevosp
pracujúce poodniky, ktoré sú zároveň veľkými
spotreebiteľmi energgie (elektriny a tepla). Právve tu sú vhod
dné predpoklaady na to, abyy boli pre tieto
o podniky
vybuddované energetické systém
my na báze využívania dreevného odpaddu. V rámci S
Slovenska sú najväčšie
konceentrácie energgeticky využitteľnej biomassy z mechaniického spracoovania dreva sú v okresocch Čadca,
Breznno, Lučenec a Svidník.
V menších prevádzkach
p
sa odpady nespracovávajú
n
ú a sú potenciálne k diispozícii pred
dovšetkým
na eneergetické účelly.
A
Avšak
je pottrebné si uveedomiť, že výroba
v
energie z biomasyy má perspekktívu tam, kd
de dokáže
ekonoomicky konkuurovať základnným druhom palív.
p
[6]
V
Využiteľný
pootenciál lesneej biomasy (ddendromasy) v SR predsttavuje ročne hodnotu 2,46
6 mil. ton
s enerrgetickým ekvvivalentom 266,8 PJ. Po rokuu 2010 sa bilaancia disponibbilnej lesnej deendromasy mô
ôže reálne
zvýšiťť o potenciál z produkcie energetických
e
h porastov zalložených na základe
z
vykonnanej rajonizáácie území
vhodnných pre pestoovanie energettických lesov na výmere 45
5 400 ha s proodukciou cca 4440 tis. ton ro
očne. Bude
sa jeddnať prevažnee o rýchlorastúúce dreviny akko topoľ, vŕbaa a agát. Počítta sa s krátkyym produkčným
m cyklom
3 – 200 rokov.
P
Potenciál
lesnnej dendromassy využiteľnejj na energeticcké účely bol stanovený naa základe rešp
pektovania
technoologických a ekologickýcch obmedzenní, ako aj potrieb
p
lesnéhho hospodársstva, kde jej spotreba
predoovšetkým zvýššením podieluu drevnej štieepky na vyku
urovanie vlasttných objektoov v posledno
om období
miernne vzrástla, ako znázorňuje nasledovný
n
grraf (obrázok 5.):
5

Obr. 5. Produkcia a spootreba dendromassy v lesnom hospoodárstve [5].
Fig.. 5. Production and
a consumption of biomass in forrestry [5].

N
Nepočíta
sa s energetickým
m využitím kvalitnejších
k
sortimentov dreva
d
v prípaade cenových
h výkyvov
z dôvoodu zabezpečenia plynulýcch dodávok dreeva pre potreb
by domáceho drevospracujúúceho priemysslu. Počíta
sa s postupným znižovaním
z
e
exportu
surovvého dreva a jeho kompplexným spraacovaním v tuzemsku.
t
Nepreedpokladá sa výrazný rasst produkcie palivového dreva.
d
Podiel lesnej štiepkky a palivovéého dreva
na eneergetickom vyyužití v lesnom
m hospodárstvve SR je uvedený nižšie:
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Tab. 2. Dendromasa
D
na energetické
e
využittie produkovaná v LH.
Taab. 2. Dendromasss to use energy produced
p
in LH.
Lesnéé štiepky

Rok
1990

Palivov
vé drevo

Spolu

tis.t

TJ

tis.t

TJ

tis.t

TJ

2

19

368

3496

370

3515

2000

5

48

471

4475

476

4523

2005

120

140

640

6080

760

6220

2008

190

1805

690

6555

880

8360

1995

690

6555

900

8550

2009
210
Zdroj: NLC-LVÚ
VÚ Zvolen, 2010.

Ročné množstvo dendromasy v
tis.ton.

n
produkkcie lesného palivového dreva,
V poosledných rokkoch na Slovensku pokraččuje pomalý nárast
avšak výrazný nárast produkcie
p
štieepok. Obrázook 5. graficky
y znázorňuje ročný
r
nárast m
množstva produkcie
palivovéhho dreva vyprodukovaného v lesnom hosspodárstve.
.
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Obr. 6. Rast
R ročného mnoožstva produkcie palivového
p
drevaa ,dreva použitého
o na energiu z oddpadu, poťažobnýých zvyškov a suchárov
v lesnom hospodárstve (tiss.ton).
Fig. 6. Growth
G
of the annnual amount of prroduction of fuel wood,
w
wood used
d for energy from waste, residues aand poťažobných rusks
in foresstry (thousand tons).

Akttuálne využitiie
Vzhľadom k vyššie uvedeném
mu je možné konštatovať,, že rast vyuužívania poteenciálu dendrromasy
o
iného štiepkovaním
m korunových častí stromovv, čím sa dossiahne zužitkovanie
je možné zabezpečiť okrem
n
kto možno vyyprodukovať v súčasnosti ročne
tenčiny a hruubiny korún stromov. Tak
doteraz nevyužívanej
až 1,86 mil.
m t dendrom
masy v rezorte pôdohospodáárstva. Nepred
dpokladá sa výýrazný rast prrodukcie paliv
vového
dreva aj vzhľadom k čoraz
č
väčšiem
mu záujmu prroducentov tep
pla o drevnú štiepku pri neustálom zvy
yšovaní
výkonov moderných kotolní [8].
s
do 1,5 MW
Kotlové systémy
V prrípade súčasnných technolóógií sa jedná o komplexnéé technológie
na výrobuu tepla z biom
masy s celkovýým inštalovanným výkonom
m do 1,5 MW.
Ako paliivo sa v prevvažnej väčšinee prípadov pooužívajú peleety, nasleduje
drevná štiepka.
Kotlly sú v prípadde dostatku základného paaliva ekonomiicky výhodné
a majú minimalizovan
m
ný vplyv na životné prosttredie. Konštrrukčný vývoj
zdrojov tepla
t
a princípp procesu spaľovania palíív na báze drreva výrazne
ovplyvnillo aj sprísneniie požiadaviekk na emisie.

Obr. 7. Kottol na pelety (10--60 kW).
Fig. 7. Pelllet boiler (10-60 kW).
k
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Zlepšili sa najmä stavba a tvar spaľovacej komory, dodávka vzduchu a automatická regulácia
spaľovania. Výsledkom je vysoká účinnosť (75 až 90 %), ale aj nízke emisie. Deklarovaným plusom kotlov
na peletky je automatická prevádzka a jednoduchá obsluha, tieto kotly v súčasnosti na prvý pohľad
pripomínajú moderné plynové kotly – pozri obrázok Najčastejšie využitie týchto kotlov je v kotolniach
školských zariadení, obecných úradov, bytových celkov a priemyselných zón.
Nevýhodou kotlov „menších“ výkonov je nedostatok technológií pre automatické spaľovanie drevnej
štiepky, na druhej strane výhodu plnoautomatického vykurovania drevnými peletami negatívne vyvažuje ich
vysoká cena, ktorá je porovnateľná s cenou zemného plynu.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam kotolní s inštalovaným výkonom do 1,5 MW, ku ktorému
sme sa dopracovali z dostupných informácií spoločností zameraných na dodávku kotlov.[5], [9]
Tab. 3. Kotolne do 1,5 MW.
Tab. 3. Boiler to 1.5 MW.

Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Lokalita kotolne
Mútne
Slanická Osada
Nová Bošáca
Rožňava
Žilina – Drevoindustria
Dubnica na Váhom
Areál Moneda a.s., Turčianske Teplice
Bytový dom, Košecké Podhradie
Bytový dom Ľubochňa - Biomasa Žilina, Ľubochňa
Chata Borinka, Borinka
Chata Havka, Pieniny
Chata Žiar Rajecká Lesná
EKOS, Stará Ľubovňa
Energotrade, Bardejov
Hotel DAM, Košická Belá
Firemné sídlo Adotel, Žilina
Hotel Steve Liptovský Mikuláš
IZZARD, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Kláštor pod Znievom - Biomasa Žilina
Kotolňa Fines Žilina
Kotolňa pre sídlisko Rozkvet - Dobšiná
Kovod stroj, Banská Bystrica
Kultúrny dom Hruštín - Biomasa Žilina
Kultúrny dom Lúky - Biomasa Žilina
Kultúrny dom Lysá pod Makytou - Biomasa Žilina
Kultúrny dom Motešice - Biomasa Žilina
KURZ Slovakia, s.r.o., kotol 750kW
Kysucký Lieskovec - Biomasa Žilina
MŠ Dimitrovova, Handlová
MŠ Hruštín, Hruštín
Obecný úrad Haligovce
Obecný úrad Šarišské Jastrabie
Objekt firmy Balko s.r.o.
Objekt „360-ky“ Handlová
OLUP Predná Hora - Biomasa Žilina
Penzión Javorina, Čičmany

Typ kotla/výkon
Justsen/560 kW
1000 kW
425 kW
725 kW
726 kW
HERZ Pelletstar 30/30kW
HERZ Firematic SR 500/ 500 kW
HERZ Pelletstar 60/60 KW
HERZ Firematic150 Biocontrol/ 150 kW
HERZ Pelletstar 60/60 KW
HERZ Pelletstar 20/20 kW
HERZ Firematic 150 Biocontrol/ 150 kW
HERZ Firematic 150 Biocontrol/150 kW
HERZ Pelletstar 30/30kW
2 x HERZ Pelletstar 20, 1 x HERZ Firematic SR 300/2 x 20 kW, 1 x 300
HERZ Firematic SR 500/500kW
HERZ Firematic 90 Biocontrol/90 kW
2 x HERZ Firematic SR 500/ 2 x 500 kW
HERZ Firematic 50 Biocontrol - výkon 50 kW
2x HERZ Firematic 150 Biocontrol/ 2 x 150kW
HERZ Firematic SR 500 Biocontrol - výkon 500 kW
HERZ Firematic SR 400/ 400Kw
HERZ Firematic 90 Biocontrol; výkon 90 kW
HERZ Firematic 90 Biocontrol - výkon 90 kW
HERZ Firematic SR 250 Biocontrol/ 250 kW
HERZ Firematic 90 Biocontrol o výkone 90 kW
HERZ Biofire 750, menovitý výkon 750 kW
HERZ Pelletstar 20 Biocontrol /20 kW
HERZ Firematic 50 Biocontrol/50kW
HERZ Firematic 150/150kW
HERZ Firematic 90 Biocontrol/90 kW
HERZ Firematic 90 Biocontrol
HERZ Firematic SR 250
HERZ Firematic SR 300 kW
HERZ Firematic SR 300 Biocontr. 2x300 kW
HERZ Firematic 50 Biocontrol

palivom je drevná štiepka
palivom sú drevné pelety
ako palivo uvádza prevádzkovateľ biomasu všeobecne

Kotlové systémy nad 1,5 MW
Jedná sa o komplexné technológie na výrobu tepla z biomasy s celkovým inštalovaným výkonom
väčším ako 1,5 MW.
V týchto kotlových systémoch sú už použité technológie umožňujúce kontinuálne spaľovanie jedného
z najlacnejších biopalív – drevnej štiepky. Ako ďalšie palivo sa používa aj ekologicky nezávadný drevný
odpad alebo pelety.
Výhodou „veľkých“ kotlových systémov je vyššie spomínané využívanie drevnej štiepky, ktorej
využitie zaznamenáva na Slovensku v posledných dvoch rokoch obrovský boom aj vzhľadom k legislatívnej
podpore štátu a rôznym dotačným programom podporujúcim inštaláciu týchto technológií, v mnohých
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prípadochh ako „výmennu palivovej základne“, prričom sa precchádza
z palív foosílnych na paalivá biomasové. Okrem toho ponúkajú široký
operačnýý rozsah výýkonu od 200kW do 20MW, rozsah
r
prevádzkkového tlaku od
o 0,5 bar do 28 bar, umožňujú výrobu
u pary,
horúcej a teplej voddy pri komplletnej automaatizácii spaľo
ovania
né na
a kontrolyy spaľovacieeho procesu. Tieto kotly sú využiteľn
vykurovaanie bytovýchh komplexov, nemocníc, hotelov,
h
športtových
komplexoov a nemocnííc a dodávku pary, teplej a horúcej vod
dy pre
rôzne prieemyselné a koomunálne vyuužitie.

Obr. 7. Kottol na drevnú štieepku s výkonom 12
1 MW.
Fig. 7. Woood chip boiler at a power of 12 MW.
M

Naslledujúca tabuuľka uvádza prehľad inšštalácií kotlo
ov s inštalovaaným výkonoom nad 1,5 MW
na Slovennsku. [9], [5].
Tab. 4. Kotllové systémy nad 1,5 MW.
Tab. 4. Booiler systems of 1.5 MW.
Por. č.
Lokalitta kotolne
Typ kotla
a/výkon
1. Kottol pre SES Tlmačče, a.s.
Justsen/8 MW
M
2. Dollný Kubín – TEHO
OS, s.r.o.- Kotolňaa Bysterec
Justsen/ 5 MW
3.
Justsen/ 7 MW
Justsen/2 MW
nava – SWEDWOO
OD SLOVAKIA, s r.o. - Kotolňa Zo
osadzovňa dýh
M
4. Trn
5. Šaľa – MENERT, s r..o. - Kotolňa Pázm
maňa
Justsen/ 1,,5 MW
6. Kyssucké Nové Mesto
o – Kysuca, s r.o.- Kotolňa Tŕstie
Justsen/ 7 MW
7. Nov
Justsen/ 7 MW
vá Dubnica – TER
RMONOVA, a.s.
8. Nov
6 MW
vé Zámky
9. Bán
Kohlbach K8/4 MW
novce nad Debravo
ou
10. Kvaartet Partizánske
Kohlbach K8/3 MW
11. Kro
Kohlbach K8/4MW
onospan Prešov
12. Vraanov nad Topľov
Kohlbach K8/1,5MW
13. Nižžná
1x8MW, 1x4
1 MW
14. Nov
vá dubnica
10 MW, 2x7
2 MW, 2 MW
15. Kottoľňa v meste Nov
vá Dubnica
Justsen /16
6 MW
16. Kyssucké Nové Město
o
- / 7 MW
17. Dollný Kubín (Bystereec)
- / 7 MW
18. Dollný Kubín (Brezov
2MW
vec)
19. TDF
4 MW
F Turzovka
20. Sweedwood (Trnava)
2 MW
21. SES
8 MW
S Tlmače
13 MW
22. CPU
U Kysucký Liesko
ovec
2,5 MW
23. NED
DU Ľubochňa Fatr
tra,
HERZ Firrematic SR 300 Biocontrol - výkon 2x300
24. OLU
UP Predná Hora
2
kW
25. Slav
vičín
Kohlbach K8/1,6 MW
26. Nov
vá Cerekev
Kohlbach K8/2 MW
27. Zacch
Mawera/1,75 MW
28. Han
2 x KIV MODUL
ndlovská energetik
ka Baňa Cígeľ
M
R/H 4000
0/2 x 3 MW
paliivom je drevná štieepka
paliivom sú drevné peelety
ako palivo uvádza preevádzkovateľ biom
masu všeobecne

oznam kotolnne, či už s inšttalovaným výk
konom
Je však potrebné zdôrazniť, že sa nejedná o kompletný zo
W, nakoľko na Slovenskuu ešte stále prevláda
p
meddzi investormii rezervovano
osť pri
do, aleboo nad 1,5 MW
zverejňovvaní svojich aktivít,
a
čo určiite nenapomáhha vytváraniu dobrého a reáálneho obrazuu o Slovensku a jeho
prístupu k využívaniu biomasy
b
na výýrobu tepla.
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Záver
Využitie biomasy a zhodnotenie jeho ekonomických a environmentálnych prínosov je náročná úloha
interdisciplinárneho charakteru. Vzhľadom na to, že do dnešných dní silne prevláda využitie fosílnych palív,
je porovnanie ekonomiky produkcie energie možné a potrebné zrealizovať v porovnaní s ekonomikou
premien fosílnych palív na jednotlivé formy energie prostredníctvom rutinne využívaných a dobre
prepracovaných technológií. Na druhej strane enormne rýchly rozvoj a modernizácia technológií
na spaľovanie dendromasy s využívaním najmodernejších riadiacich a monitorovacích systémov čoraz viac
napomáha snahe odborníkov fundovane zhodnotiť celý proces spaľovania dendromasy od prípravu projektu,
cez návrh investovania až po ekonomické a environmentálne predbežné zhodnotenie, len veľmi málo
sa líšiace od prevádzkových parametrov získaných za prvé roky fungovania systémov.
Využívanie OZE má veľký význam nielen v oblasti ochrany životného prostredia, ale aj v oblasti
ekonomickej a strategickej, hlavne možnosťou zníženia importnej závislosti SR od energetických nosičov,
ktoré predstavujú v súčasnosti takmer 90 % celkovej potreby [7].
Biomasa je u nás v súčasnosti považovaná za jeden z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií, a preto
je jej právom venovaná čoraz väčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja.
Celkový súčasný ročný využiteľný potenciál dendromasy na Slovensku je 4,597 mil. t s energetickou
hodnotou 52,4 PJ. Z toho je lesná biomasa v objeme 2,462 mil. ton s energetickým potenciálom 26,8 PJ.
Je však potrebné neustále zdôrazňovať dôležitý faktor už aj v súčasnosti ovplyvňujúci prevádzku kotolní
na dendromasu, ktorým je nevyhnutnosť dôkladnej analýzy projektového zámeru s dôrazom na
dostupný potenciál energetického nosiča, ktorým by mal byť len drevný odpad alebo palivové drevo!
Obchádzanie tohto faktora už reálne spôsobuje problémy investorom na Slovensku v podobe nedostatku
paliva – dendromasy, čo výrazne negatívne ovplyvňuje okrem iného aj ekonomické procesy projektu.
Nedostatok drevnej štiepky spôsobuje logicky navyšovanie jej ceny a častokrát aj jej výrobu z dreva
určeného primárne na iné ako palivové účely. Naše lesy, na ktoré sme ešte právom hrdí, však nevyvážený
nápor zvýšeného dopytu nevydržia bez adekvátnej kontroly a regulácie. Preto musíme mať na pamäti, že aj
obnoviteľný zdroj energie má svoje hranice pri nerešpektovaní nevyhnutných cyklov jeho obnovy. V prípade
dendromasy sa preto zameriavajme v prvom rade na využitie potenciálu odpadovej dendromasy
a rýchlorastúce dreviny pestujme len na nevyužívaných plochách, prípadne plochách nevhodným
na pestovanie potravinových produktov.
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