ЕНЕРГИЈА ДОБИЕНА ОД БИОМАСА
1.

Видови и својства на биомасата

Биомасата е биолошки разградлив дел од производите, отпадоците и
остатоци теод полјоделските производи од растително и животинско потекло
и производите од шумарската и сродните индустрии.
Енергијата од биомасата доаѓа во цврста (биодизел, биоетанол,
биометанол) како и во гасовита состојба (биоплин, плин за палење на
биомасата како и депониски плин).
Биомасата е обновлив извор на енергија кој подетално може да се
подели на дрвна, недрвна биомаса и животински отпад.
Карактеристиките со кои можат да се разликуваат се следните:
-

дрвна биомаса (остатоци од шумарството,отпадно дрво)
дрвна зголемена биомаса (брзорастечки дрва)
недрвна зголемена биомаса (брзорастечки алги и треви)
остатоци и отпадоци од полјоделски култури
животински остатоци и отпади
градски и индустриски отпад

Главна предност во користењето на биомасата како извор на енергија се
големите потенцијали, не само во многуте засадени растителни култури за таа
намена како и во отпадните материјали од полјоделската и прехрамбената
индустрија. Плинот со користењето на биомасата исто така многу се користи
за производство на енергија. Предности на биомасата во однос на фосилните
горива е неспоредливо многу помала емисија на штетни гасови и отпадни
честитички. Присуството на CO2 во атмосферата со користењето на
биомасата како гориво е занемарливо така што во иднина количината на
емитираниот CO2 ќе биде приближно еднаква со количината на
апсорбираниот CO2 со текот на растот на растенијата (слика 1 ) - доколку се
смета и прирастот на дрвната маса во однос на 1 хектар шумска површина
апсорбира еднаква количина CO2 која се ослободува со согорување 88000
литри мазут или 134000 m³ природен гас.
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Сл.1 Кумулативна неутралност на CO2
(доколку сечењето на дрвата е плански – еколошки е прифатливо)
Меѓутоа со палењето на биомасата се ствараат и други загадувачки
гасови во отпадните води. Само во големите погони е исплатливо изградба
на уреди за рециклирање на отпадот, а во помалите не е исплатливо па се
поставува прашањето колку е тоа во еколошка смисла профитабилно. Освен
тоа откупот транспортот и складирањето на биомасата е многу скапо што е
уште еден недостаток на оваа технологија. Користењето на биомасата
овозможува и вработување (отворање нови и задржување на постоечките
работни места ) покачувањето на локалните и регионалните вложување,
остварување на додатни приходи во полјодејството, шумарството и дрвната
индустрија низ продавање гориво од биомаса (се проценува дека во 2005 год.
на производство на биомаса и нејзино користење на енергија на подрачјето на
ЕУ биле вработени преку пола милион луѓе).
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Сл.2 Порастот на употребата на биомасата и нејзиното искористување
Иако сеуште постојат прашања без одговори поврзани со климатските
промени, набљудувањето на целокупниот циклус на биомасата јасно станува
дека биомасата има големи предности во однос на останатите извори на
енергија.
Технологија
C
SO2
NOx
Расплинување на биомаса
5-10
0.05-0.10
0.5-0.6
Јаглен – IGCC
190-220
11.00-12.00
4.0-4.5
Природен плин - CCGT
90-120
0
0.5-0.6
Ветро-електрани
10-15
1.05-0.10
0.01-0.03
Соларни ќелии
150-170
1.6-1.9
0.5-0.6
Табела 1. Емисија на штетни гасови при процесот на расплинување на
биомасата

2.

Технологија за производство на енергија од биомаса

Во ова поглавје објаснети се постапките на добивање на енергија од
различните видови на биомаса, како и начинот на нивно искористување
односно примена за производство на електрична енергија, топлина, како и за
гориво за автомобили.
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Сл.3 Постапки за претворање и добивање на биомаса
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2.1 Дрвна биомаса
Постојат разни начини за да се добие енергија од биомаса. Исклучиво се
употребува шумска биомаса (остатоци и отпадоци од шумата,просторно и
огревно дрво) и биомаса од дрвна индустрија (остатоци и отпадоци од
пилевини, брусење, суровина за производи и други евтини и квалитетни
горива од шумската биомаса). При обработка на дрвата се губи околу 35-40%
од суровините во почетокот на производството, а количината на отпадот за
некои производи како што се паркетите изнесува и до 65%.

Сл.4 а) сечени дрва б) струготини
Биомасата може да се претвори во енергија со едноставно согорување
при што така ќе се произведува водената пара за греење во индустријата и
домаќинството или за добивање на електрична енергија во мали
термоелектрани.
Таквите постројки кои како гориво ги користат дрвните отпади од
шумарството и дрвната индустрија, полјоделски остатоци и други остатоци
од комунален и индустриски отпад (во средиштето на Виена се гради голема
когенерациска електрана на биомаса која ќе произведува топлина за 12000
семејства, односно доволно електрична енергија за дури 45000 семејства)
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Сл.5 Пример за греење водомаќинство со енергија добиена од биомаса
Процесот на согорување се состои од 4 чекори:
1) Загревање и сушење
2) Дестилација (испарување) запаливи состојки - пиролиза
3) Согорување на запаливите состојки
4) Согорување на цврстиот јаглен
Основни значења при примена на шумската или дрвната биомаса како
енергент како и кај секое гориво:
-

хемиски состав
огревна (енергетска) вредност
температура на самозапалување
температура на согорување
физички својства кој влијаат
(густина,влажност и др).

на

огревноста

на

пример

Темелната големина за пресметка на енергијата од одредени количини на
дрва е нивната огревност (огревна вредност). Најголемо влијание на нив има
влажноста (влагата на свежо сочинува 50-55% од неговата тежина), потоа
хемискиот состав, густина и здравоста на дрвото (во 2.5 kg огревно дрво со
20% влага - во просек содржи енергија како во 1 литар мазут).
Огревната вредност се одредува со мерење во калориметри, при што
воздухот и горивото во ложиштето мораат да дојдат на иста температура и
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настанатите продукти од согорувањето мора да бидат оладени на иста
температура. Се разликуваат горни и долни огревни вредности.
Горната огревна вредност, Hg е онаа количина на топлина која
настанува со потполно согорување на единечната количина на гориво при
што димните гасови се ладат на температура од 25 ºC, а влагата од нив се
одвојува како кондезат.
Долната огревна вредност, Hd е онаа количина на топлина која
настанува со потполно согорување на единечната количина на гориво, при
што димните гасови се ладат на температура од 25ºC, а влагата во нив
останува во состојба на пареа и топлината на кондезатот останува
неискористена. При опишувањето на ефикасноста на составот во предвид ја
земаме и долната огревна вредност која е реална, поточно таа ја зема во
предвид и загубата (горната огревна вредност се употребува само теоретски).
Заради веќе постоечкиот удел на влагата и запаливите состојки (до 80%),
енергетската вредност е прилично ниска во однос на фосилните горива, од 8.2
до 18.7 MJ/Kg (за употреба на камениот јаглен 24-37.7 MJ/Kg ,лигнит до 12.6
MJ/Kg), дизајнот на печката мора да биди различен во однос на онај за јаглен:
- Согорување ......... (мал состав-мали трошоци, за влажно нерамномерно
согорување имаме поголема емисија)
- Флуидизиран слој (поголем состав-погодно за горива со ниска горивна
вредност како и за поголем удел на влагата).
За нашето поднебје како и за видовите на дрва важно е за нивната
огревност да се утврди дали спаѓаат во листопадни или зимзелени, односно
дали дрвото е меко или тврдо, дали содржат поединечни состојки со кои се
разликуваат и состојките кој можат да се користат исто така како гориво. Со
смалување на влажноста на биомасата огревната вредност се зголемува. Од
таа причина за што подобро искористување на енергијата корисно е сушење
на биомасата .
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Сл.6 Модул за складирање и сушење на биомасата
Концепцијата на модулот на биомасата е да дел од комплетната опрема
се вградува во внатрешноста на стандарниот ISO-контејнер а дел на
контејнерот. Модулот за биомаса осигурува голем дел на складиште за
биомаса од 50 m³ за која е осигурана залиха во складиштето за 30 до 50
работни часови исполнети со максимален капацитет што овозможува
дополнува на складиштето на биомасата еднаш дневно. Комплетниот состав
на раководење со биомасата
во рамката на модулот е воден
микропроцесорски.
За работата на постројката предвидена е иситнета дрвна биомаса до
големина од 50mm (кора, талаш, иситнена шумска биомаса) или иситнета
полјоделска биомаса (класје, иситнети стебла на пченка и сончоглед).
Сушењето се одвива со топол воздух на температура од 100 ºC низ
топлински разменувач, топлата вода која го загрева воздухот за сушење се
доведува низ водата до ладното ложиште за загревање на воздухот за
турбините. Наведениот систем за сушење овозможува складирање на влажна
биомаса со 20% влага.
Во случај да се работи за изразито влажна биомаса можно е да се изврши
доградување на канали за доведување на димни гасови за сушење (220 ºC) со
кој може додатно да се зголеми сушењето со зголемување на енергетската
вредност на биомасата до 20%

8

2.2 Недрвна биомаса

Освен останатите недрвни биомаса од особена важност се и
полјоделските производи т.е биомаса од полјоделство (пченка, класје, стебла
од сончоглед, слама, остатоци од режењето на лозјето, кората од јаболка итн).
Искуството од развиените земји од ЕУ особено Данска покажува како се
работи со вредните извори на енергија кој не би требало да се занемарат како
на пример: после бербата на пченката остануваат на обработеното земјиште
стеблата на пченката со лисјата. Во иднина просечниот однос на зрно и
количина (жетвен однос) 53%:47% произлегува дека биомаса има приближно
колку и зрна. Ако се оддели класот и пченката тогаш нивниот однос изнесува
82%:18%,односно на произведени на 1t зрна на пченка се добива 0,89 t
биомаса на пченка што се претставува 0.71t стебла и 0,18t класје. Иако е
неоспорно како е настаната биомасата мора првенствено да се враќа дел од
биомасата назад во земјата, се препорачува 30 до 50 % од таа маса што значи
за енергетска примена остануваат најмалку 30%.
На огревните вредности на недрвната биомаса подеднакво влијание
имаат влагата и пепелта. Уделот на пепелта во недрвните растителни
остатоци можи да изнесува и до 20 % па значајно влијае на огревноста ( на пр
слама – зголемените количини на Na, Cl, K – ја намалуваат температурата на
таложење на пепелта). Во суштина супстанциите кои ја сочинуваат пепелта
немаат никакви енергетски вредности (енергетски вредности на растителните
остатоци 5.8-16.7 MJ/Kg).
Освен остатоците и отпадоците постојат и голем број на растенија кои
можеме да ги одгледуваме таканаречени енергетски насади со голем број на
приноси; како што се брзорастечките дрва и кинеската трска со годишен
принос од 17 t по хектар, еукалиптус: 35t суви состојки, зелени алги со
принос од 50t по хектар и билки погати со масло или шеќер.
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Сл.7 Енергетски насади

2.3 Биогас
Биогасот е мешавина од гасови кои настануваат со ферментација на
биоразградливите материјали во околина без кислород тој е мешавина на
метан CH4 (40-75%), јаглерод диоксид CO2 (25-60%) и 2% останати гасови
(водород H2, сулфурводород H2S, јаглеродмонооксид CO).
Биогасот е отприлика 20% полесен од воздухот и е без мирис и боја.
Температурата на горење е помеѓу 650-750 Cº, а гори со чист син пламен.
Неговата калориска вредност е околу 20 MJ/Nm³ и гори со околу 60 % од
целокупната калориска вредност во конвенционални биогасни печки.
Биогасот се добива од органски материи. Поретко суровините може да
варираат од сточниот отпад, жетвен отпад, и органски отпадоци од
домаќинството. Освен тие материи за производство на биогас може да се
користи и трева. Но ферментациските постројки за трева мора да исполнуваат
повеќе технички услови од конвекционални биолошки биогасни постројки,
кои користат цврсто или течно губриво.
Постојат два типа на органско разградување: аеробна (во присуство на
кислород) и анаеробна (без присуство на кислород).
Сите органски материи и животински и растителни можат да бидат
разградени со овие два процеси но продуктите ќе бидат различни.
Аеробната ферментација ги произведува јаглерод диоксид, амонијак, и
останати гасови во мали количини, големи количини на топлина и конечни
производи кои можи да се употребуваат како гориво.
Анаеробната ферментација произведува метан, јаглерод диоксид и
водород и останати гасови со трагови, многу мала топлина и конечен
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производ со голема количина на кислород за разлика од аеробната
ферментација. Таквото ѓубриво содржи кислород што го прави посебно
погодно за користење на обработливите површини. Анаеробната
ферментација (сл....) се одвива само во специфични услови меѓу кој се
влезната pH вредност на влезните мешавини измеѓу 6 и 7, потребна
температура од 25-35 Cº на одредено време на задржување на мешавината во
преработувачот.

Сл.8 Процес за добивање на биогас
Постројките за производство на биогас се вика преработувач. Во него се
случуваат различни хемиски и микробиолошки реакции познат е и како
биореактор или анаеробен реактор. Главна функција му е да овозможува
анаеробни услови. Мора да биде непропустлив за воздух и вода. Може да се
направи од различни материјали и во различни облици и големини, а тоа
зависи најмногу од суровините кои ќе ги употребуваме. Составот наменет за
преработување на течни или цврсти суровини воглавно се полни и празни со
помош на пумпа.
Комплетниот дигестивен состав се состои од сад за собирање на
ѓубривото, сад за мешање, цевки за одвод, преработувач и сад и систем за
искористување на плинот.
Добиениот биогас најчесто се користи за добивање на топлинска или
електрична енергија со согорување во котли, гасни мотори или турбини
(користењето на изметот од 120 крави можи да произведе доволно биогас за
погон на мотор од 50kW, што е доволно за покривање на потребата за
електрична енергија на помали села).
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Вид на Количина
Сува
Биогас
Енергија
3
Животно
отпад
(kg/ден)
(kg/ден) (m /ден) (kWh/год)
Свеж
51
5.4
1.6
3400
Говедо
Сув
32
5.6
1.6
3400
Свеж
16.7
1.3
0.46
970
Свиња
Сув
9.9
2.9
0.46
970
Живина Сув
0.66
0.047
0.017
36
Табела 2. Количина на биогас и енергија добиена од животинкиот отпад
Уште една хемиска технолошка претворба на биомасата во енергија,
освен согорувањето е распламнувањето и пиролизата.
Распламнување се прави на високи температури (и до 1400Cº) со
ограничен доток на кислород со кој се зголемува ефикасноста на
производството на електрична енергија во гасни турбини околу 35% (можно е
и до 45%), во парни котли на дрва околу 20%. Главен проблем кај
распламнувањето се гасните турбини кои се многу осетливи на нечистотии во
гасот (честички, пара) потребно е прочистување а тоа е скапо.
Составот на гасот е CO, CH4 и H2 а својствата зависат од дизајнот на
уредот за распламнување (односно противструјно, истострујно или во
слој),температурата, влажноста и составот на биомасата, и средство за
распламнување ( воздух:4-6MJ/Nm³или кислород 15-20MJ/Nm³).

Сл.9 Распламнување и пиролиза
Пиролизата е исто така хемиски процес, со ограничен доток на
кислород (друга фаза на согорување и распламнување), при што доаѓа до
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испарување на запаливите состојки и производство на течно гориво (биомасло), погодни за транспорт и складирање ( мали трошоци). Процесот е
сложен:многу променливи својства био-масло зависно од условите и
суровините, масло слично на нафтата. Значаен потенцијал (на пр пиролиза на
отпадот), но поради потребните вложувања во истражувањето и развојот
имаат само мала примена.

2.4 Алкохолни горива (етанол)
Основните фази во процесот на производство на етанолот се:
- Припремни суровини
- Ферментација
- Дестилација на етанолот
Припремата на суровините всушност е хидролиза на молекулите на
скробот, ензимите во шеќерот кој можат да ферментираат. Вообичаена
технологија за производство на етанолот е ферментацијата во печки со
обичен квасец за производство од 8-10% на алкохол после 24 до 72 часа
ферментација. После тоа следува дестилацијата на тој алкохол во неколку
фази од кој се добива 95% етанол. За производство на чистиот етанол каков
што се користи за мешање со бензинот, се додава бензен и настанува
дестилација од кој се добива 99.8% етанол.
Етанолот може да се произведи од три основни врсти на биомаса:
шеќер(од шеќерна трска, меласа), скроб (од пченка) и целулоза (од дрво и
остатоци од полјоделството). Суровините богати со шеќер погодни се за
производство на етанолот бидејќи содржат едоставна шеќерна глукоза и
фруктоза кои можат да ферментираат еднакво во етанолот.
Суровините богати со скроб содржат многу молекули на јаглероводород
кои треба да се разложат со едноставниот шеќерен процес сахарификтација.
Тоа овозможува усте една фаза во процесот на производство што ги
зголемува трошоците. Јаглероводородот во суровините богати со целулоза кој
се составени уште од многу други молекули кој треба да се конвертираат во
шеќер кој можат да ферментираат со кисела или ензимска хидролиза.
Најзначајни растителни видови кој се користат за производство на
етанолот се шеќерната трска, пченка и др.

13

Суровина

принос на
принос од су- принос на алетанол (l/t) ровината (t/ha)
кохол (l/ha)
шеќерна трска
70
50
3500
благ сирак
86
35
3010
пченка
370
6
2200
дрво
160
20
3200
Табела 3. Принос на етанол од различни суровини

енергија
(GJ/ha)
1350
945
162
540

Етанолот може да се користи за мотори со внатрешно согорување како
додаток во бензинот или како негова потполна замена. За додавање до 20% на
етанол во бензинот не се потребни никакви измени на моторот, додека за
додавање поголема количина на етанол или за погон кој работи само на
етанол треба делумно да се модифицира моторот при што доаѓа до
покачување на цената на таквите возила за околу 5-10%. Водечка земја во
производство и примена на етанолот за возила е Бразил, во која секоја година
се произведуваат повеќе од 15 милијарди литри етанол. Околу 15% во Бразил
возилата користат чист етанол, а околу 40% користат мешавина со 20% на
бензин. Етанолот почнал да се произведува за да се намали зависноста од
користење на увозна нафта и да се отворат додатни пазари на домашно
производство на шеќер во САД во етанолска смеса која претставува 9% од
вкупното годишно продавање на бензин.
За производство на метанол можат да се користат суровини кои имаат
висок удел на целулоза како што се дрвата и некои остатоци од
полјоделството. Технологијата за производство на метанол е различни од
онаа на етанолот.
Производството се одвива во две фази. Во првата фаза суровината се
претвора во гасен меѓупроизвод низ кој се синтезира метанол. Фазата на
синтеза на метанолот е добро позната и комерцијално докажана, додека
фазата на распламнување е сеуште во развој. Таквите истражување се
спроведуваат во земји кои имаат голем дрвен потенцијал како што се
Шведска и Бразил.

својство

етанол

метанол

бензин
14

густина, kg/m3
789
793
720-750
огревна вредност
21.3-29.7
15.6-22.3
32.0-46.47
квантитативен сооднос на воздух и
9.0
6.5
14.6
гориво, kg/kg
температура на вриење на 1 bar, oC
7.5
65
30.23
степен на вискозност
0.58
0.6
октански број
106
112
91-100
Табела 4. Спореба на особините на алкохолните горива со бензинот

2.5 Биодизел
Биодизел е комерцијален назив зад кој се крие метил-естер, без додатни
минерали на дизел гориво се наоѓа на пазарот како течно гориво и се продава
крајно на корисниците.
Биодизелот е стандарзирано течно неминерално гориво, неотрoвно,
биоразградлива замена за минерално гориво, а може да се произведува и од
растителни масла, рециклиран отпад на масло за јадење или животински во
процесто на естерификација, при кој како спореден производ настанува
глицерол.
Метил-естер (МЕ) е хемиски спој добиен со реакција (естерификација)
на растително масло ( маслодајна репка, сончоглед, соја, палма, рицинус и
др.) или животински масти со метанол во присуство на катализатор. Изборот
на основните суровини за добивање на биодизел зависи од специфичпните
услови и можноста во конкретната земја, во Европа за производство на
биодизел најмногу се користи масло од маслодајна репка (82.8%) и масло од
сончоглед (12.5%), а додека во америка најмногу се користи масло од соја, а
во азиските земји се користи и палмино масло.

Сл.10 Избор на основните суровини за добивање на биодизел во Европа
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Предности на биодизелот: освен што е по својата енергетска способност
еднаков на обичниот дизел, има многу подобра вискозност, па значајно го
продолжува работниот век на моторот. Најважни се неговите особини
поврзани со смалување на загадувањето на околината (при работа на моторот
се ослободуваат до 10% кислород и ја елиминира емисијата на CO2).
Биодизелските горива не содржат сулфур и тешки метали, кој се главни
загадувачки гасови при користењето на дизелот добиен од нафта. Го претвора
NOx во безопасен нитроген. Можно е негово производство во домашни
услови, повисок цетански број и полесна запаливост. Транспортот на
готовиот биодизел е потполно неопасен за околината, така што неговите
остатоци се разградуваат во земјата после 28 дена. Додека при транспортот на
нафта дојде до контакт со водата 1l нафта загадува милион литри вода ,
додека тоа кај биодизелот не постои тој потполно се разградува по неколку
дена.
Јаглерод моноксид
Јаглехидрати
Честички материја
Азот моноксид
Токсични материи
Сулфати
-

-

-42.7%
-56.3%
-55.3%
+13.2%
-(60-90)%
-100%

Недостатоци на биодизелот:
Постои можност за затнување на бризгалките
Мирис на изгорено масло низ ауспухот
Висока вискозност
Енергетска вредност:37.2 MJ/l (нафта 42 MJ/l)
Поголема потрошувачка

При производството на биодизел од маслодајна репка, настануваат
поголеми профатибилни нуспродукти како што се лебот или оброкот кој е
високоенергетски протеински додаток во сточната храна, добиваме и
глицерол, кој се користи како суровина во козметиката и фармацефската
индустрија.На крајот на технолошкиот процес како нуспродукт се добива
маслена кал која се користа како високо квалитетно губриво за градинарска
култури за еколошко полјоделство.
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Сл.11 Емисија на CO2 во споредба со обичен дизел
Заради своите бројни позитивни особини биодизелот највисока примена
нашол
најпрво во еколошкото полјоделство кое помеѓу народните
критериуми дозволен енергент. Без употреба на биодизелот (или некој друг
вид на биогориво), денес во Европа не може да се добие сертификат за чисти
еколошко произведени полјоделски производи.
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