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Klasické motorové palivá, medzi ktoré patria 
predovšetkým benzín a nafta sa vyrábajú rafinovaním 
ropy a nazývame ich fosílne palivá na lepšie odlíšenie 
od tzv. biopalív, ktoré majú pôvod v biomase. Biopalivá 
postupne nahrádzajú časť fosílnych palív. Dôvody pre 
rozšírenie používania motorových biopalív: 

 

Rafinácia: čistiaci proces, pri ktorom sa odstraňujú nežiaduce 
prímesi a nečistoty.   

 

• rastúca spotreba fosílnych palív a neustále sa 
  zvyšujúca ich cena, 

• obmedzené zásoby ropy, 

• snaha vyspelých krajín o nezávislosť od producentov 
  ropy,  

 



• snaha riešiť niektoré problémy spojené 
  s poľnohospodárskou výrobou, 

• snaha znížiť produkciu emisií, 

• orientácia na obnoviteľné palivá s uzavretým cyklom 
  oxidu uhličitého. 

 

Bioetanol sa vyrába fermentáciou (kvasením) vhodných 
plodín obsahujúcich cukry (cukrová trstina, cukrová repa) 
alebo na cukry rozložiteľný škrob obsiahnutý v obilninách 
(prevažne pšenica a kukurica) alebo v zemiakoch. Známe 
je aj výroba etanolu z drevín, z ktorých kombináciou 
procesov rozkladu celulózy (napr. enzymatická hydrolýza) 
a následnej fermentácie glukózy možno pripraviť etanol.   
 

Enzymatická hydrolýza: rozkladná chemická reakcia pôsobením 
enzýmov vody 



Bioetanol 

Na výrobu bioetanolu slúži cukor, resp. glukóza alebo 

škrob a celulóza. Cukor je možné priamo kvasiť na 

alkohol, škrob a celulóza musia byť najskôr štiepané. 

Ak sa zabráni prístupu vzduchu, je možné z glukózy 

fermentáciou s kvasinkami vyrobiť priamo etanol: 
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Odpadovým produktom tejto reakcie je CO2. Rastliny však 

pri svojom raste viažu CO2 a tým táto reakcia vlastne žiadny 

skleníkový plyn neuvoľňuje. 



Výsledkom fermentácie je zápara s obsahom etanolu 

okolo 12 %. Po destilácii má surový alkohol 

koncentráciu takmer 90 %. Surový alkohol sa potom 

zbavuje vody, dehydruje sa prechodom cez molekulárne 

sito a vzniká nakoniec etanol s vysokým stupňom 

čistoty.  



Proces výroby bioetanolu – enzymatickou 

hydrolýzou lignocelulózových plodín 

Základné technologické kroky v blokovej schéme   

V prvej fáze sa musí vykonať mechanická úprava suroviny (mletie, 

drvenie a pod.), aby bola dosiahnutá lepšia účinnosť následnej 

hydrolýzy, ktorá sa robí z dôvodu rozloženia zložitých cukrov na 

jednoduché, ktoré sú ďalej spracovávané fermentáciou.    



Predúprava lignocelulózového materiálu 

• účelom je odstránenie lignínu a hemicelulózy a zvýšenie  poréznosti 
  materiálu, 

• predúprava je z ekonomického pohľadu jedna z najdrahších častí 
  celého výrobného procesu. 

 

Pri predúprave musia byť splnené tieto požiadavky: 

 

• zlepšenie dostupnosti celulózy pre proces hydrolýzy, 

• nesmie dochádzať k nežiadúcej degradácii a stratám 
  polysacharidov, 

• nesmú vznikať vedľajšie produkty, ktoré by pôsobili inhibične 
  (spomaľujúco) na následné procesy hydrolýzy a fermentácie, 

• proces musí byť finančne efektívny. 

 



Hydrolýza (scukrenie) je u látok s lignocelulózovým 

základom oveľa obtiažnejšia a nákladnejšia hlavne 

preto, lebo je nutné sa pred ďalším spracovaním zbaviť 

lignínu a hemicelulózy. 

 

• K predúprave suroviny sa využívajú: 

 

 fyzikálne procesy, 

 fyzikálno – chemické procesy, 

 chemické procesy, 

 biologické procesy.  



Štruktúra lignocelulózových materiálov 



• Na lignocelulózové materiály je možné pozerať sa ako 

  na kompozitné (zložené z rozličných prvkov) 

  materiály.  

 

• Lignocelulózový materiál je zložený hlavne 

  z celulózových vlákien – čo sú vo vode nerozpustné 

  polysacharidy. Vlákna sú po celej dĺžke obtočené 

  rozvetvenými reťazcami hemicelulóz a zvyšok rastliny 

  vypĺňa lignín, ktorý tu pôsobí ako „lepidlo“ – drží 

  všetko pohromade.   



Fyzikálna predúprava 

• Mechanické rozmelňovanie – celulóza je zo štruktúry 

  materiálu získavaná lámaním, drvením alebo kombináciou 

  uvedených procesov (výsledná veľkosť častíc je pri lámaní 

  10 – 30 mm, pri mletí 0,2 – 2,0 mm).  

• Úprava teplom – jedná sa o použitie vodného prúd pri 

  100 °C na materiál. Takáto predúprava je náročná na energiu 

   a nie je efektívna. 

• Pyrolýza – pri pôsobení teploty vyššej ako 300 °C dochádza 

   k rozloženiu celulózy na plynné produkty a uhlikatý zvyšok. Pri 

   pôsobení teploty na materiál, je možné miernou kyslou 

   hydrolýzou dosiahnuť výťažku 80-85 % redukujúcich 

   sacharidov s podielom glukózy viac ako 50 %.       

 



Bioetanol ako motorové palivo 

Výroba etanolu z cukru a škrobu je už dlho známa 

technológia. Zahŕňa:  

 

- prípravu suroviny,  

- fermentáciu,  

- destiláciu,  

- rektifikáciu,  

- odvodnenie. 



Proces výroby musí spĺňať technologické a ekologické 

požiadavky a mal by vyžadovať nízku energetickú 

náročnosť.  

 

Bioetanol je v podstate etanol (C2H5OH), ktorý sa dá 

vyrobiť: 

 

- čisto chemickým spôsobom, napr. hydratáciou etylénu, 

  alebo 

- bežnejším kvasením (mikrobiologickou cestou).  

 

Hydratácia: zlúčenie, resp. zlučovanie látky s vodou. 



Tento proces prebieha prevažne bez prístupu vzduchu 

(anaeróbne), aj keď mierne prevzdušnenie kvasného 

média (najmä na začiatku fermentácie) je priaznivé pre 

potrebný nárast buniek a ich aktivitu. 

 



Vlastnosti etanolu 

Etanol je prchavá kvapalina o hustote 789,3 kg·m-3                 

s bodom varu 78,31 ºC, ktorú je možné                     

z prekvasenej zápary izolovať destiláciou. Bod 

tuhnutia je - 114,6 °C. Etanol je horľavá, ľahko 

vznetlivá látka s vodou neobmedzene miešateľná. 

Etanolové pary sú 1,6 krát ťažšie ako vzduch,           

s ktorým vytvára výbušné zmesi. Jeho vodné 

roztoky sú horľavé a horľavosť kvapaliny sa stráca 

až po niekoľkonásobnom zriedení vodou. 



V súčasnosti má bioetanol najväčšie využitie 
v doprave. Je možné ho použiť priamo ako 
palivo pre vznetové motory alebo sa dá miešať 
v rôznych pomeroch s bezolovnatými benzínmi. 
Pridaním do klasických pohonných hmôt 
zlepšuje ich oktánové číslo a spaľovanie, čo 
vedie k zníženiu obsahu niektorých škodlivých 
látok vo výfukových plynoch, najmä emisií 
CO2. Nahradzovanie alebo primiešavanie 
etanolu s bežnými benzínmi vedie k ich šetreniu 
a tým aj k šetreniu najdôležitejšieho 
neobnoviteľného surovinového zdroja - ropy.  



 

 

Etanol vyrobený fermentáciou z biomasy je možné použiť buď 
ako palivo pre špeciálne skonštruované motory, alebo ako 
prísadu do benzínov. Chemicky zmenený etanol na             
etyl-terc-butyl-éter (ETBE) sa vo svete postupne stáva 
dôležitou prísadou do bezolovnatých benzínov. Etanol má 
vyššie oktánové číslo ako benzín, to znamená, vyššie oktánové 
číslo umožňuje vyššiu kompresiu a následne lepšiu účinnosť 
motora. 

 

Výhody používania etanolu v motorových vozidlách je možné 
zhrnúť nasledovne: 

 

• etanol je dokonalejšie spaľovaný v motore, 

• zaručuje vyšší výkon a otáčky motora, 

• vykazuje nižšie emisie v spalinách. 

 



Niektoré vlastnosti etanolu, ETBE 

a bežného benzínu  
Vlastnosť paliva Etanol ETBE Benzín 

Oktánové číslo  109 118 96 

Cetánové číslo 11 - 8 

Hustota 15 °C [g∙cm-3] 0,80 0,74 0,75 

Výhrevnosť [MJ∙kg-1] 26,4 36,0 41,3 

Výhrevnosť [MJ∙l-1] 21,2 26,7 31,0 

Bod varu [°C] 78 72 30-190 

Zápalná teplota [°C] 425 >280 

Bod vzplanutia [°C] 12 -19 -35 

ETBE – chemicky zmenený etanol na etyl-terc-butyl-éter 



Toto alternatívne palivo má i svoje nevýhody, pričom 

tou najpodstatnejšou je, že je schopný poskytnúť asi 

o 34 % menej energie než bežný benzín. Ďalšou 

nevýhodou je nekompatibilnosť s väčšinou motorov, 

spôsobujú korózie železných súčastí motora, rozpúšťajú 

plastové alebo gumové súčiastky. Pri zmiešaní s vodou 

v koncentrácii väčšej než 1 % vody dochádza 

k oddeleniu zmesi etanol - benzín a vzniká zmes etanol - 

voda. Pri použití ako palivo musí byť etanol 

dehydrovaný. Väčšina vody sa odstráni pri destilácii, 

pričom sa dosahuje čistota 95 až 96 %.  



Táto čistota postačuje pre použitie etanolu ako 

paliva, ale pre miešanie s benzínom je potrebné 

zaistiť čistotu vyššiu (99,5 až 99,9 %).  



Ťažiskové suroviny pre výrobu bioetanolu 

Suroviny sacharidické: 

• cukornaté, 

• škrobnaté, 

• lignocelulózové:  

   - poľnohospodárske odpady (pšeničná slama, 

    kukuričné kôrovie ...) 

 -  lesné odpady (zvyšky dreva z ťažby, krivé 

    drevo, drevo poškodené hnilobou ...), 

 -  energetické plodiny (rýchlo rastúce dreviny).    



Suroviny sacharidické cukornaté 

• Všetky priame jednoduché cukry z cukrovky či 

 cukrovej trstiny, najmä: 

 difúzna šťava, 

 medziprodukčné sirupy, 

 melasy, 

 surový cukor, 

 zomletá cukrová repa, alebo čakanka. 

  



Suroviny sacharidické škrobnaté 

Hľuzy, alebo zrná škrobnatých rastlín najmä: 

• zemiaky, 

• pšenica, 

• žito, tritikale, jačmeň, 

• kukurica. 

 

Základom je škrob, ktorý treba vhodne upraviť 

(stekutiť a scukriť). 



Suroviny lignocelulózové 

Všetky rastlinné materiály (biomasa – fytomasa),      

i odpady v ktorých základné zložky sú: 

 

• Hemicelulózy 

 

• Celulóza 

 

• Lignín 

 



Suroviny pre výrobu liehu 

Priamo skvasiteľné sú len monosacharidy, 

zložitejšie sacharidy ako škrob, celulóza a iné sa 

musia pred skvasením hydrolyzovať na 

jednoduché cukry a to buď pôsobením vlastných 

enzýmov mikroorganizmov (hydrolytické 

enzýmy) alebo použitím enzýmových preparátov 

či kyselín, tzv. enzýmová alebo kyslá hydrolýza. 



Nedoceneným zdrojom sacharidov je 

lignocelulózový materiál (drevo, slama), ktorý 

obsahuje celulózu a hemicelulózu. Nevýhodou je 

však náročnejšia predúprava, rozvláknenie a 

hydrolýza celulózy, čím vzniká glukóza. 



VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE 

 Existuje viac technologických variantov, rozdiely sú 

v nasledovných stupňoch: 
 

• spracovaní zrna, 

• stekutení a scukrení škrobu, 

• kvasení cukorných roztokov, 

• destilácii a odvodnení liehu, 

• spracovaní výpalkov. 



Príprava zápary a kvasenie 

Príprava liehovarníckej zápary je do značnej 
miery ovplyvnená spracovávanou surovinou. 
Iným spôsobom sa pripravujú zápary z odpadov, 
ktoré vznikajú pri výrobe cukru (melasa) a iným 
spôsobom sa pripravujú zápary zo surovín, 
obsahujúce škrob. Priebeh kvasenia zápary je 
potom už podobný.  

Melasa sa spracováva ľahšie než obilie. Jej 
prednosťou je jednoduchá príprava zápary a 
skutočnosť, že obsahuje priamo skvasiteľný 
cukor.  



Príprava zápary zo škrobových surovín 

Škrob je substrátom, ktorý väčšina mikroorganizmov 

produkujúcich etanol nie je schopná priamo skvasovať. 

Preto sa škrob musí najskôr previesť na jednoducho 

skvasiteľné sacharidy. 

 

Spracovanie škrobnatých surovín v posledných rokoch 

dosiahlo značných zmien v technológii, ktoré sa týkajú 

hlavne zníženia energetických nákladov na výrobu 

(využívanie vysoko aktívnych enzymových preparátov 

k hydrolýze škrobu). V súčasnosti sa od zemiakov 

prešlo k spracovávaniu obilia. 



Zápary zo škrobnatých surovín je možné pripraviť 

dvomi spôsobmi, a to tlakovým (parákovým) spôsobom 

alebo beztlakovým spôsobom, pričom beztlakový 

spôsob sa využíva stále častejšie. 

Tlakový spôsob využíva na uvoľnenie škrobu zo zŕn 

alebo hľúz parenie pri teplote nad 120 ºC a pri tlaku od 

0,2 do 0,5 MPa. Najpoužívanejším u nás je Henzeov 

parák s objemom 4,5 až 6,5 m3. Veľkou výhodou 

parenia je, že sa zápara súčasne vysterilizuje. Po parení 

nasleduje prečerpávanie diela do zaparovacej kade za 

súčasného intenzívneho chladenia a pridávania 

stekuťujúcich enzýmov. Náklady na parenie sú však 

vyššie ako pri beztlakovom spôsobe. 



Poľnohospodársky liehovar využívajúci 

tlakový spôsob prípravy zápary  



Pri beztlakovom spôsobe musia byť zemiaky 

rozmelnené  a obilie namleté na častice odpovedajúce 

veľkosti 0,4 až 2,0 mm. Obilie s vlhkosťou nad 14 % je 

ešte predtým potrebné v sušiarni usušiť. Vysušené obilie 

je potom zo zásobníkov mechanicky alebo pneumaticky 

dopravované do triediacej a dočisťovacej linky, kde sa 

zbaví prípadných zostávajúcich kovových a ostatných 

nečistôt. Dočistené obilie podstupuje na suché alebo 

mokré mletie. 



Suché mletie obilia sa uskutočňuje pomocou šrotovníkov alebo 

kladivkových mlynov. Múka o požadovanej granulometrii sa 

spolu s vodou dávkuje do miešača. Voda je z veľkej časti 

vytvorená z recyklovaných odpadových vôd (kondenzáty 

z predchádzajúcich procesov) a doplnená čerstvou vodou. Po 

premiešaní vody s kondenzátmi a čerstvou vodou sa do nádoby 

na prípravu zápary pridávajú príslušné enzýmy, ktoré postupne 

transformujú škrob na skvasiteľné sacharidy (glukózu). Zmes sa 

potom podľa vlastností používaných enzýmov ohrieva 

prostredníctvom priamej pary na 65 ºC alebo na teploty 90 až 95 

ºC, pri ktorých dochádza k zmazovateniu a stekuteniu škrobu. 

Zmes sa následne prečerpáva do stekucovacích zásobníkov, kde 

je na predpísaný čas zadržania. Po uplynutí doby zadržania sa 

zmes ochladzuje, upravuje sa jej pH, zrieďuje sa ďalšou vodou 

a prečerpáva sa do kvasných tankov.  



Mokré mletie môže prebiehať na kladivkových 

mlynoch. Mokré mletie má oproti suchému 

mletiu výhodu v tom, že pri mletí súčasne 

dochádza i k bobtnaniu škrobových zŕn. 



Výroba bioetanolu 

z obilia beztlakovým 

spôsobom  



Spôsoby a priebeh kvasenia scukornenej  

zápary  

Ku skvasovaniu pripravenej zápary dochádza vo 

fermentoroch, ktoré sú vybavené vnútorným 

alebo vonkajším chladením, ohrievaním, 

miešacím zariadením, odvodom vznikajúcich 

plynov, meraním a reguláciou teploty, pH, 

meraním koncentrácie CO2, O2, koncentrácie 

biomasy a substrátu, mechanickým alebo 

chemickým odpeňovaním, a to pôsobením 

kvasiniek. 



Fermentácia alebo kvasenie je proces, keď kvasinky 

premieňajú jednoduché cukry na alkohol a oxid uhličitý, 

ktorý uniká do vzduchu.  

Pri použití škrobnatých surovín (kukurica, raž, pšenica, 

zemiaky) je potrebné v prvom rade premeniť zložené cukry 

na jednoduché. Deje sa to pôsobením enzýmov na 

rozdrvenú a naparenú surovinu, pričom prebieha proces 

rozkladu zložených cukrov. Až potom môže nastať 

fermentácia, čiže kvasenie. 

Tento proces nie je potrebný napríklad pri repnej melase, 

kde môže kvasenie prebehnúť bez predchádzajúcej úpravy 

suroviny.  



Do scukorneného diela (sladkej zápary) je 

pridané malé množstvo peroxidu vodíka k 

súčasnému rozmnožovanie kvasníc a následne je 

ochladené na zákvasnú teplotu a v bioreaktore 

(fermentačnom tanku) je zakvasené.  



Fermentačné tanky 



Fermentácia prebieha bez prístupu vzduchu a je 
možné ju uskutočňovať kontinuálne, prípadne 
diskotinuálne. Hodnota pH sa má pohybovať v 
rozsahu 4,6 až 4,8 a počas kvasenia nemá klesať 
pod 4,2. 

Kontinuálne spôsoby kvasenia využívajú veľké 
obilné liehovary. Pri kontinuálnej fermentácii je 
každý hermeticky uzatvorený fermentor spojený 
za sebou s nasledujúcim fermentorom tak, aby sa 
každý fermentor nachádzal v inom stupni 
fermentačného procesu. Týmto spôsobom je 
zaistené kontinuálne zásobovanie destilačnej 
sekcie prekvasenou záparou. 



V malých liehovaroch sa zvyčajne pracuje periodickým  

spôsobom. Používajú sa uzatvorené kvasné kade od objemu 

cca 20 m3. Dĺžka kvasenia je závislá na činnosti enzýmov a 

na činnosti kvasiniek a väčšinou prebieha v časovom 

rozsahu 48 až 72 hodín. Skvasiteľné sacharidy sú 

kvasinkami metabolizované na etanol a oxid uhličitý, 

pričom dochádza k miernemu nárastu kvasiniek, k tvorbe 

vedľajších produktov a zahrievaniu kvasu. Teplota počas 

kvasenia by nemala presiahnuť 32 ºC. Optimálna zákvasná 

teplota sa pohybuje od 18 do 24 ºC a je závislá hlavne na 

objeme bioreaktora, na požadovanej dobe kvasenia a na 

koncentrácii skvasiteľných sacharidov v zápare. Obsah 

etanolu v prekvasených obilných záparách je v priemere 6 

až 14 %.  


