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Základná koncepcia rozvoja alternatívnych 

obnoviteľných motorových palív 

Biela kniha s názvom „Európska dopravná politika do 

roku 2010: čas na rozhodnutie“ tvorí základ európskej 

dopravnej politiky, tento dokument bol prijatý Európskou 

komisiou 

 

očakávanie: zvýšenie emisií CO2 z dopravy o 50 % 

                     spôsobené zvyšovaním počtu osobných 

                     automobilov 

hlavná zodpovednosť: je na cestnej doprave, ktorá 

                    prispieva 84 % CO2 pripisovaných doprave      



 Požiadavky na motorové palivá budúcnosti 
 

1. celková ekonomická únosnosť, 

2. zohľadnenie požiadaviek na ochranu klímy, 

3. zaručené zabezpečenie dodávok. 

V súčasnosti ich nemôže žiadny nosič energie splniť. Preto 

sú biopalivá reálnou alternatívou. 

- sú z domácich zdrojov, 

- CO2 je neutrálny, 

- môžu byť využité v súčasných motorových vozidlách, 

- môže byť použitý súčasný distribučný systém, ktorý 



   nevyžaduje nákladné investície do infraštruktúry, 

- daňové stimuly a podpora nepotravinárskeho využitia 

    biomasy by mali obmedziť rozdiely vo výrobných 

    nákladoch v porovnaní s fosílnymi palivami.    



Biopalivá - použitie 

Hlavnou výhodou biozložiek pred inými alternatívnymi 

palivami je ich schopnosť miešať sa s konvenčnými 

motorovými palivami a tak ich použiť v existujúcom 

vozovom parku.  

 

Toto umožňuje použiť biozložky v palivách bez 

výraznejšieho časového zdržania, vývoja a nákladov 

spojených uvedením alternatívnych typov vozidiel a 

nákladov na zásobovaciu infraštruktúru. 

 

Infraštruktúra - oblasť národného hospodárstva 

zabezpečujúca podmienky rozvoja ekonomiky (najmä v 

doprave, energetike a pod.) 



Definície a vymedzenie pojmov 

 je kvapalné alebo plynné palivo pre                                                 

dopravu vyrobené z biomasy 

je biologicky odbúrateľná časť výrobkov, 

odpadov a zvyškov z poľnohospodárstva, 

lesníctva a príbuzných priemyselných odvetví, 

ako i biologicky odbúrateľná časť 

priemyselného mestského odpadu. 

sú obnoviteľné palivá iné ako biopalivá, ktoré 

vznikajú zo zdrojov obnoviteľnej energie a sú 

používané pre účely dopravy  

• biopalivo - 

• biomasa -   

• ostatné – 

  obnov. 

  palivá 



je výhrevnosť paliva. Vyjadruje sa v 

jednotkách tona ropného ekvivalentu 

(toe).1toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh → 

podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu 

(IEA) a OECD. 

• obsah 

  energie - 

Za biopalivá sú považované tieto produkty: 

etanol vyrobený z biomasy, alebo biologicky 

odbúrateľná časť odpadu, používaná ako biopalivo – 

vo vyhláške je uvedený pojem bioetylalkohol  

metylester vyrábaný z rastlinného alebo živočíšneho 

oleja, rovnakej kvality ako nafta, používaný ako 

biopalivo. 

palivový plyn vyrábaný z biomasy, ktorý môže byť 

vyčistený do kvality zemného plynu, používaný ako 

biopalivo 

• bioetanol - 

• bionafta - 

• bioplyn - 



metanol vyrábaný z biomasy používaný ako 

biopalivo 
• biometanol - 

 

• biovodík - vodík vyrobený z biomasy, alebo biologicky 

                            odbúrateľnej časti odpadu, používaný ako biopalivo. 



Ak používame biomasu ako surovinu, tak existujú               

3 základné spôsoby jej konverzie (rozkladu) na palivo pre 

dopravu a pohon motorov: 

 

1. extrakcia (oddelenie) biooleja z olejnín, 

2. fermentácia (kvasenie) plodín bohatých na škrob a cukor, 

    alebo celulózových produktov s premenou na alkohol, 

    alebo anaeróbna fermentácia organických materiálov na 

    bioplyn, 

3. splyňovanie biomasy, čistenie a využitie získaného 

   plynu. 



Výroba biopalív vo svete 

- Európa – zatiaľ hlavný výrobca metylesterov – 

     (bionafty), z repky, slnečnice, sóje extrakciou a 

     následnou reesterifikáciou 

- Brazília, Severná Amerika, Kanada – fermentácia 

    plodín bohatých na škrob a cukor premenených na 

    etanol 

- Holandsko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko – anaerobná 

   fermentácia biomasy na výrobu bioplynu 

- Celosvetové aktivity v oblasti výskumu 

       lignocelulózovej suroviny na výrobu etanolu.  



Biopalivá prvej a druhej generácie 

Plodiny na výrobu biopalív prvej generácie (poľnohospodárske 
plodiny): 

- cukrová trstina, 

- cukrová repa, 

- kukurica, 

- repka. 

Najdôležitejšie biopalivá prvej generácie sú: 

- bioetanol, 

- biodiesel. 

Plodiny na výrobu biopalív druhej generácie (drevnaté materiály):  

- drevotrieska, 

- slama rôzneho druhu, 

- stavebné drevo.   

 



Tieto materiály sú bohaté na vlákninu. Prostredníctvom 

vyspelých technologických procesov sa tieto látky 

premieňajú na kvapalné palivá (avšak niektoré procesy sú 

len vo vývoji).  

 

Najdôležitejšie biopalivá druhej generácie sú: 

- bioetenol vyrábaný z lignocelulózovej biomasy, 

- syntetická motorová nafta ako produkt Fischerovej- 

   Tropschovej syntézy.    



Biopalivá 1. generácie sú síce schopné spálením uvoľniť 

energiu, ale tá je nižšia, ako celková energie vložená do 

výroby paliva (do celkovej energie sa počíta u biopalív aj 

energia vložená do hnojív a agrochemikálií nutných pri 

pestovaní energetickej rastliny, nielen energia na zber a 

spracovanie fytomasy). 

 

Biopalivá 2. generácie sú schopné uvoľniť viac energie, ako 

bola spotrebovaná celková energia na ich výrobu. 



Biopalivá prvej generácie 

V zásade sa za biopalivá prvej generácie považujú 

biopalivá, ktoré sa vyrábajú z prebytkov 

poľnohospodárskej produkcie. 

Bioetanol vyrábaný fermentačným technológiami z 

rôznych poľnohospodárskych surovín ako je obilie, 

kukurica, cukrová repa a cukrová trstina. 

Metylestery mastných kyselín, vyrábané najmä z 

repkového a sójového oleja. 

V zásade sa za biopalivá prvej generácie považujú 

biopalivá, ktoré sa vyrábajú z prebytkov 

poľnohospodárskej produkcie a hlavnými 

predstaviteľmi sú bioetanol, bioplyn a metylestery 

mastných kyselín. 



Problematické je to, že suroviny na výrobu biopalív          

1. generácie sú zároveň surovinami pre výrobu potravín. 

Ako perspektívne technológie výroby bioetanolu sa 

testujú výroby z vedľajších produktov potravinárskeho 

priemyslu a poľnohospodárskych odpadov. Niektoré 

technológie sú už v štádiu demonštračných jednotiek, 

ale zatiaľ nie sú schopné konkurencie klasickým 

technológiám. Tieto postupy označujeme ako postupy 

výroby bioetanolu/bioalkoholov druhej generácie. 



Biopalivá druhej generácie 

Biopalivá 2. generácie sa môžu vyrábať z ligno-

celulózovej biomasy s využitím moderných 

technológií.  

Lignocelulózové zdroje zahrňujú : drevo, lístie, 

kôru, slamu a pod., čo nekonkuruje produkcii 

potravín.  

Očakáva sa, že biopalivá 2. generácie budú 

komercionalizované a schopné ovplyvňovať 

sektor dopravy za päť až desať rokov. 



Biopalivá druhej generácie sa považujú za 

sľubnejšie ako biopalivá prvej generácie, a to hlavne 

kvôli nasledujúcim dôvodom:  

- ponúkajú kvalitnejšie palivo,  

- môžu sa vyrábať za konkurenčné ceny, hlavne pri použití 
  nízkonákladovej biomasy,  

- z hľadiska skleníkových plynov majú priaznivejšiu 
  rovnováhu ako väčšina súčasných biopalív,  

-- pri ich výrobe sa môže použiť širšie spektrum na tvorbu 
   biomasy a nepôjde o konkurenciu s výrobou potravín 

-- majú až 90 % potenciál zníženia emisií  CO2 v 
    porovnaní so svojou fosílnou alternatívou.  

 



Potenciál zníženia emisií CO2 biopalivami prvej a 

druhej generácie 



Nahradením biopalív 1. generácie vyrábaných z 

poľnohospodárskych produktov (olejniny, kukurica, 

obilie, cukrová repa) biopalivami 2. generácie z 

biomasy (slama, drevo, odpad) sa odstránia 

pochybnosti o vhodnosti používania biopalív v 

doprave. Doposiaľ totiž oponenti biopalív 

(zastávajúci záujmy naftových a rafinérnych 

spoločností) zneužívali propagandu na manipuláciu 

s verejnou mienkou, keď biopalivá považovali za 

dôvod na zvyšovanie cien potravín a ich nedostatok 

v niektorých častiach sveta.  



V skutočnosti tomu tak nie je, hlavne v Európe. 

Aj na Slovensku máme v súčasnosti k dispozícii 

okolo 500 000 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá 

sa nevyužíva na pestovanie poľnohospodárskych 

plodín, a tým je k dispozícii na pestovanie plodín 

na výrobu biopalív. Produkcia biopalív na 

Slovensku v žiadnom prípade tak nemôže 

vplývať na nedostatok či cenu potravín. 
 



Biopalivá tretej generácie 

Riasy – biopalivová suroviny budúcnosti 

 

   Na svetovom trhu sa očakáva rapídna expanzia biopalív 

pripravených z rias. USA a Európa nie sú v súčasnosti 

schopné dopestovať dostatok obilia, sóje a repky na 

splnenie svojich cieľov súvisiacich s biopalivami. V celom 

svete narastá urgentná požiadavka na vstupné suroviny pre 

udržateľnú výrobu alternatívnych palív, ktoré nekonkurujú 

výrobe potravín. Riasy sú najrýchlejšie rastúce rastliny na 

svete a sú vysoko produktívne. Rovnako ako ostatné 

rastliny používajú fotosyntézu na využitie slnečného svetla 

a oxidu uhličitého. Energia sa skladuje v bunkách vo 

forme lipidov (zdroj oleja) a sacharidov. 



V rámci biopalivových projektov sa uvažuje                  s 

pestovaním rias 

-- bazénoch,  

-- alebo v špeciálnych priesvitných bioreaktoroch. 

 

Kmene rias s vysokým obsahom oleja môžu byť 

cenným surovinovým vstupom pre výrobu FAME ešte v 

intenciách 1. generácie biopalív. Iné kmene rias s 

vysokým obsahom škrobu sa už testujú na produkciu 

bioetanolu v prevádzkach rovnako 1. generácie, zatiaľ 

čo ďalšie kmene rias sú vyvíjané špeciálne pre 

produkciu leteckých palív. 

FAME – fatty acid methyl esters (metylestery vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov 

alebo živočíšnych tukov).  



V súčasnosti sa v oblasti využitia rias už riešia desiatky 
výskumno-vývojových projektov na univerzitách a 
laboratóriách, v komerčnej sfére prebiehajú pilotné testy 
a demonštračné projekty, a experimentálne prevádzky 
už premieňajú riasy na biooleje, ktoré môžu byť 
rafinované na biodiesel, biobenzín, letecké palivá a pod. 

Produkcia olejov rôznymi rastlinami 


