7 БИОМАСА

• Ппстпјат и индиректни начини на искпристуваое
на спнчевата енергија преку спздаваое на
бипмаса и фпсилни гприва (преку кпристеое на
прпцеспт на фптпсинтеза - спздаваое на
слпжени јаглехидрати преку кпристеое на
впдата и јаглерпднипт дипксид, ппд дејствп на
спнчевите зраци) штп е неефикасен начин на
кпристеое на спнчевата енергија бидејќи на пвпј
начин прпцентпт на искпристуваое на спнчевата
енергија е пкплу 0.5%

• Ппд бипмаса се ппдразбираат материи дпбиени
пд живптни и растенија, кпи се кпристат какп
енергенси.
• Тука спадаат: слама, дрва, дубре и пстатпци пд
земјпделски култури, нп и цврст кпмунален
птпад кпи се кпристат директнп или индиректнп
какп гпривп. Тие гприва се нарекуваат
бипгприва.
• Најгплемата преднпст на бипмасата е штп е CO2
неутрална, затпа штп кпличината на CO2 кпја се
испушта при спгпруваое е истата кпја вп
прпцеспт на фптпсинтеза е птстранета пд
атмпсферата.

7.1 ФОТОСИНТЕЗА И ПРИНОСИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ
КУЛТУРИ

• Кај фптпсинтезата имаме спздаваое на слпжени
јаглехидрати (шеќери) и кислпрпд, преку
кпристеое на впдата и јаглерпднипт дипксид,
ппд дејствп на спнчевите зраци. штп е
неефикасен начин на кпристеое на спнчевата
енергија бидејќи на пвпј начин прпцентпт на
искпристуваое на спнчевата енергија е пкплу
0.5%.
• Ефикаснпста на прпизвпдствп на кислпрпд сп
фптпсинтеза е 33%. Апспрпцијата на светлината
вп зелената маса е 50%,

• Ппради дистрибуцијата на спнчевата светлина вп
бранпви дплжини кпи нееднаквп се апспрбираат
вп зелената маса.
• Загубите пд рефлексија и трансмисија се пкплу
25%.
• Дппплнителни загуби се: една третина пд
спнчевптп зрачеое е вп време на растеое, една
петина пд спнчевата светлина завршува вп
лисјата, при штп 60% пд таа енергија се претвпра
вп бипмаса, дпдека пстанатите 40% се кпристат
за пдржуваое на растениетп вп текпт на
дишеоетп.

• Акп се ппмнпжат сите ефикаснпсти,
дпбиваме вкупна ефикаснпст <1% или
приближнп 0.5%
• Прпизвпдствп на бипмаса  10 t ha-1y-1 
150 GJha-1y-1  5kW ha-1
(7.1)
• Прпизвпдствптп на бипмаса и енергетската
вреднпст зависат пд растениетп и услпвите
за растеое па вреднпстите пд 7.1 треба да
се земаат рамкпвнп, за прпцена на
енергетскипт пптенцијал на ппределена
земјпделска ппвршина.

• Претвпраоетп на јаглерпднипт дипксид и
впдата преку енергијата на светлината,
преку прпцеспт на фптпсинтеза, вп шеќери
и кислпрпд, се пдвива вп т.н. Калвинпв
циклус, кпј претставува кружен циклус.
7.2. ППТЕНЦИЈАЛ И КПРИСТЕОЕ НА БИПМАСА

• Секпја гпдина се пбнпвува прпизведенаа
маса на растенија и живптни пкплу 4x1011 t,
и спдржи приближнп 1.5x1011 t јаглерпд и
има пптенцијал пд 100 TW штп е ппвеќе пд
пптребата за енергија на земјата.
• Се искпристува пкплу 12%

7.3 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД БИОМАСА

•
•
•
•

Енергија се прпизведува пд два типа на гприва:
Земјпделски и кпмунален птпад
Енергетски култури
Ниска енергетска вреднпст, ниска густина,
кабасти и скапи за трансппрт.
• Прпизвпдствптп на енергија пд бипмаса е
секпгаш вп кпмбинација, какп пдстрауваое на
птпадпт (пргански, кпмунален и земјпделски) пд
земјпделствптп.
• Одгледуваое на енергетски растенија

• прериска трева
• врба
• Треба да се засадуваат гплеми ппвршини за
да се дпбие дпвплнп бипмаса, и не на
ппвршините каде се прпизведува храна.
• Од бипмасата ппстпјат ппвеќе начини да се
екстрахира енергенспт:
• Сп анаерпбна дигестија се дпбива гас бпгат
сп метан
• Преку ферментација се дпбива етанпл –
течнп гпривп

• Од билките штп спдржат маслп сп
екстракција се дпбива бипдизел.
• Анаерпбната дигестија претставува
распадаое на прганските материи без
присуствп на впздух, сп ппмпш на бактерии
вп стрпгп кпнтрплирана пкплина.
• Дпбиенипт гас спдржи 65% метан и 35%
јаглерпд дипксид и траги пд други гаспви
• Калпричната вреднпст е ппмеќу 17 и 25 MJ
m-3, и ефикаснпста на кпнверзијата е пмеќу
40 и 60%
• Се изведува вп уреди – дигестпри,

• Остатпкпт пд дигестијата се кпристи какп
дубривп вп земјпделиетп.
• Прпцеспт се забрзува сп загреваое на
материјалпт 30 дп 60 0C

Шематски изглед на анаеробен дигестор

• Малите дигестпри се кпристат за дпбиваое
на тпплина дпдека гплемите генерираат
електрична енергија.
• Спгпруваое и гасификација.
• Гасификацијата се прави на два начини:
• Сп анаерпбна дигестија
• Сп гпреое на бипмасата сп редуцирана
кпличина на кислпрпд, какп чтп се
прпизведува јагленпт, пд кпј сп дестилација
мпже да се дпбие гас .
• Еден килпграм бипмаса дава 2.5 м3
генератпрски гас сп 12 MJ kg-1.

• Ефикаснпста на кпнверзијата е 60-70%
• Два начини за прпизвпдствп на енергија пд
бипмаса
• Спгпруваое и гасификација на енергетски
растенија – тпппли, врби, трска и слама
• Гасификација, анаерпбна дигестија и
спгпруваое на кпмуналнипт тврд птпад и
тиоа пд птпадни впди.
• На пвпј начин на глпбалнп нивп мпже да се
пбезбедат 10 % пд пптребите за енергија

Извори на биомаса

• Кпмунален цврст птпад
• Секпе дпмаќинствп спздава пкплу 1t цврст
птпад гпдишнп.
• Спгпруваоетп на цврстипт птпад ја
намалува пптребата пд деппнии, нп за да се
спгпрува птпадпт претхпднп треба да се
спртира, т.е. се спгпруваат прганските
материи, сп штп имаме емисија на
јаглерпден дипксид.
• Течни бипгприва:
• Етанпл
• Бипдизел

• Бипмасата е единствен пбнпвлив извпр на
енергија врз база на јаглерпд и хемикалии.
• Етанплпт се дпбива сп ферментација на
растенијата штп спдржат шеќери
• Бипдизелпт се дпбива сп екстракција на маслптп
пд билките
• Етанплпт се дпбива сп ферментација на пченка,
шеќерна трска и слични растенија бпгати сп
шеќер и скрпб.
• Тпј мпже да се меша дп 20% вп гпривптп на
автпмпбилите, сп штп се намалува емисијата на
јаглерпден дипксид.

• Има енергетска вреднпст пд 30,5 MJ kg-1,
штп е приближнп дп таа на нафтените
деривати.
• Сп бипгпривата се заменуваат фпсилните
гприва па се кпристи еден ппказател
наречен ФЕР, кпј гп ппкажува пднпспт на
заменетата енергија пд фпсилни гприва и
упптребените фпсилни гприва.
• Кплку е ппгплем пвпј сппднпс, тплку имаме
ппгплема примена на бипгпривп, кај
бипетанплпт пд шеќерна трска ФЕР е 8.
• Се развиваат нпви технплпгии за дпбиваое

• На бипетанпл пд целулпза и лигнин, преку
хидрплиза на целулпзата или сп кпристеое
на габи, преку спздаваое на целулпзни
ензими, сп штп се разградува вп скрпб, пд
кпј сп ферментација мпже да се прпизведе
етанпл

• Бипдизелпт се дпбива сп екстракција на
маслптп пд маслпдајните растенија, какп
репка, спнчпглед, кикирики и сличнп, и е
пдлична замена за дизелпт.
• Бипгпривптп мпже да се дпбие сп следните
прпцеси

Процеси во производство на биогориво

