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Je to bezfarebná kvapalina, ktorá vrie pri teplote 77°C  

a tuhne pri teplote –115,5°C. Vzniká alkoholovým 

kvasením cukrov bez prístupu kyslíka a za prítomnosti 

kvasiniek. Z vykvasenej zmesi sa získava destiláciou. 

Pri destilácií sa využíva fakt, že teplota varu je okolo 

77°C, takže pri zahriati sa odparuje najprv alkohol 

a väčšina vody ostane. Pary sa potom kondenzujú 

a skvapalnený sa zachytáva. Treba dávať pozor na 

veľmi toxický metanol, ktorý tiež vzniká pri kvasení a 

má asi o jeden až dva stupne menšiu teplotu varu, takže 

sa odparí ako prvý.  

 

 

Etanol (CH3 – CH2 – OH) 

 



Destilácia, rektifikácia a rafinácia liehu 

K získaniu a skoncentrovaniu etanolu sa používa 

najmä destilácia (rektifikácia a rafinácia)  

 

Rektifikácia je opakovaná destilácia, ktorej 

cieľom je skoncentrovať etanol a rafinácia je 

definovaná ako odstránenie sprievodných látok z 

liehu. Obidva tieto procesy prebiehajú v sústave 

účinných rektifikačných kolón. 



Destilácia – je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z 
kvapalných zmesí na základe ich charakteristických 
teplôt varu. 

 

Destiláciu používame na oddeľovanie kvapalných látok 
s rozdielnou teplotou varu. 

Účelom destilácie je z pôvodnej suroviny s nízkym 
obsahom alkoholu vyrobiť tekutinu s vyšším obsahom 
alkoholu a to pomocou postupného odparovania vody. 
Celý proces destilácie je založený na jednoduchom 
fakte, že alkohol má nižší bod varu ako voda. Odparí sa 
teda skôr a pri postupnom zahrievaní sú prvé pary 
prevažne alkoholové. Ich ochladením sa zrážajú a menia 
sa opäť na kvapalinu. 

Delenie zmesi dvoch kvapalín s menším rozdielom 
teplôt varu ako 100°C je možné pri použití frakčnej 
destilácie.  



Frakčná destilácia 



Predstavme si, že máme zmes viacerých látok, ktoré sa 

od seba líšia rozdielnym bodom varu. Frakčná destilácia 

je metóda, pomocou ktorej je možné tieto jednotlivé 

látky (frakcie) od seba oddeliť. Ilustrujme si tento 

postup na jednoduchom príklade zmesi etanolu a vody. 

Bod varu vody je 100 ˚C, etanolu 78,5 ˚C. Zmes 

začneme pomaly zahrievať. Pri teplote 78,5 ˚C prestane 

zvyšovať svoju teplotu napriek tomu, že jej naďalej 

dodávame energiu. Energia, ktorú zmesi dodávame 

zahrievaním, sa totiž použije na zmenu skupenstva 

etanolu – z kvapaliny sa začne meniť na plyn. Etanol v 

plynnom skupenstve sa pomocou trubičiek následne 

odvedie k miestam s nižšou teplotou – ku kondenzoru 

chladenému napríklad vodou.  



Keďže je v kondenzore teplota nižšia ako       
78,5 ˚C, po prechode ním etanol skondenzuje – 
dostane sa spať do kvapalného skupenstva. 
Výstup z kondenzoru vedie do nádobky, v ktorej 
sa skvapalnený etanol zachytáva. Zmes etanolu a 
vody zahrievame dovtedy, kým sa z nej všetok 
etanol neodparí. Úplné odparenie etanolu zo 
zmesi môžeme spozorovať tým, že sa jej teplota 
začne zvyšovať nad 78,5 ˚C. V konečnom 
dôsledku sme dostali dve oddelené látky – vodu 
v jednej nádobke, etanol v druhej.  

 



Batéria destilačných prístrojov na frakčnú destiláciu 



Pre rozdelenie kvapalných zložiek môže poslúžiť 

batéria destilačných prístrojov tak, že do prvého 

destilačného prístroja sa privádza pôvodná zmes, 

časť destilačného zvyšku z druhého prístroja, 

obohateného o menej prchavú zložku sa vráti do 

prvého, z tretieho prístroja sa destilačný zvyšok 

vráti do druhého atď. Takto sa dá dosiahnuť 

konštantné zloženie kvapalnej a plynnej fázy 

v každom prístroji. 



Takéto usporiadanie destilačných prístrojov je dosť 

ťažkopádne, preto sa v praxi používa batéria 

destilačných prístrojov nad sebou - destilačná kolóna. 

Každé poschodie má určitú teplotu a určité zloženie 

zmesi. Pričom najmenej prchavé látky ostávajú 

v spodných poschodiach kolóny a najprchavejšie vo 

vrchných častiach kolóny. 

Každé poschodie pracuje ako samostatný destilačný 

stupeň.  

 



Schéma destilačnej kolóny 



Uprostred etáže 2 je rúrkové hrdlo 3 prikryté 
klobúčikom 5 so zúbkovaným okrajom. Pri 
okraji každej etáže, striedavo vpravo a vľavo, sa 
nachádzajú prepadové rúrky 4 prečnievajúce nad 
dno etáže a vyúsťujúce pod hladinu kvapaliny na 
najbližšej nižšej etáži. Časť prepadovej rúrky 
prečnievajúca nad etážou určuje výšku hladiny 
kvapaliny zadržiavanej na jednotlivých etážach. 
V rektifikačnej kolóne postupuje para z varáka 
cez nižšie etáže na vyššie rúrkovým hrdlom 3 a 
prebubláva popod klobúčik vrstvou kvapaliny 
stekajúcej zhora.  



Zúbkovaný okraj klobúčika rozptyľuje paru na 

veľký počet drobných bubliniek. Na každej etáži 

dochádza k látkovej a tepelnej výmene medzi 

stúpajúcou parou a stekajúcim spätným tokom 

kondenzátu, pričom sa para obohacuje o 

prchavejšiu zložku a spätný tok sa o ňu 

ochudobňuje. 



Destilačný kotol s rektifikačou kolónou, 

deflegmátorom a chladičom  



Spodná vykurovaná časť záparovej kolóny sa 

nazýva varák a najvyššia časť destilačnej kolóny 

je hlava. Deflegmátor má 3 kolóny. Každé 

poschodie pracuje ako samostatný destilačný 

stupeň.  

Deflegmácia – zvyšovanie obsahu prchavej 

zložky (napr.) liehu v parách kondenzáciou 

zložky menej prchavej (vody) v deflegmátore.  

Para vystupuje z kotla do rektifikačnej kolóny, 

kde prebubláva vrstvou kvapaliny na 

jednotlivých poschodiach.  



Tu sa para obohacuje o liehovú zložku a oddeľuje sa od 

vody a ďalších nežiadúcich látok. Para postupuje ďalej 

do deflegmátora, kde dochádza ku schladeniu časti 

liehových pár, skondenzované pary v deflegmátore 

vytvárajú spätný tok. Veľkosťou spätného toku sa riadi 

celý destilačný proces. Liehové pary vystupujú cez 

rektifikačnú kolónu do chladičov, kde sú schladzované 

pretekajúcou vodou na tekutý alkohol.  

Rektifikačná kolóna sa skladá z rektifikačnej časti, ktorá 

je rozdelená na poschodia vybavená presklennými 

otvormi a pomocou klapiek je tu regulovaná sila 

destilátu.   



Čistenie a odvodňovanie bioetenolu 

Čistením sa odstraňujú vedľajšie látky (kyseliny, 
aldehydy, ketóny), ktoré môžu negatívne pôsobiť 
na palivový systém motoru a nepriaznivo 
ovplyvňovať odvodňovanie etanolu.  

 

Väčšina vody sa zo získaného bioetanolu 
odstráni pri destilácii (čistota bioetanolu 
dosahuje asi 95 až 96 % hm.). Pre miešanie 
etanolu s benzínom je potrebné zaistiť čistotu 
99,5 až 99,9 %. Je známych niekoľko spôsobov 
odstránenia vody z bioetanolu.   



Odvodnenie bioetanolu je možné dosiahnuť 

použitím molekulárnych sít.  

Chemické absorbenty patria do skupiny 

najefektívnejších metód pre odstránenie 

vlhkosti. Molekulárne sito slúži na zníženie 

vlhkosti, odstránenie olejových výparov 

a prachových častíc. 

Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými 

Fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré  

vyplývajú z jeho osobitnej kryštálovej  

štruktúry.  

 



Vedľajšie produkty pri výrobe liehu 

Pri procese kvasenia dochádza k uvoľňovaniu kvasných 
plynov, ktoré sú z uzatvorených bioreaktorov zachytávané 
a odvádzané do rekuperačných zariadení (premývačky 
a absorbéry), kde sa zbavujú etanolu. Hlavnou zložkou 
emisií, ktoré odchádzajú z pračky (náplňová kolóna, cez 
ktorú cirkuluje voda, v ktorej sa zachytia pary etanolu) pri 
fermentácii a destilácii, a zároveň i hlavným vedľajším 
produktom pri výrobe etanolu, je oxid uhličitý. Zachytený 
oxid uhličitý je možné skvapalňovať a využívať na 
potravinárske účely, napr. v nápojovom priemysle alebo 
s ostatnými plynmi (O2, N2) vypúšťať do ovzdušia. 
V nadväznosti na Kjótský protokol nemá tento oxid uhličitý 
charakter odpadu, pretože sa vypustí iba také množstvo, 
ktoré rastlina (obilie, zemiaky, a pod.) spotrebovala pre svoj 
rast, a ktoré bude z ovzdušia opätovne využité pre ďalšiu 
cyklickú produkciu etanol produkujúcich rastlín. 



Vedľajšími výrobkami pri rafinácii liehu sú úkap, dokap 
a pribudlina. Úkap predstavuje ľahšie veľmi prchavé 
frakcie ako acetaldehyd, octan etyl-natý a metanol, 
ktoré sa vyparujú na začiatku destilácie pri nízkych 
teplotách. Dokap je charakterizovaný najmä menším 
podielom vyšších alkoholov a prchavých mastných 
kyselín, ktoré sa vyparujú pri vyšších teplotách. Úkap s 
dokapom sa pri rafinácii zachytávajú spoločne a 
používajú sa ako technický lieh. Novou rafináciou je 
z nich možné získať taktiež ďalší podiel rafinovaného 
liehu. Pribudlina (zmes vyšších alkoholov) sa perie vo 
vode a po oddelení v dekantéri sa horná olejovitá vrstva 
odoberá a spodná vodná vrstva obsahujúca etanol sa 
vracia do destilácie. Hlavnou zložkou pribudliny je tzv. 
opticky aktívny pentanol (2-metyl - 1-butanol). 



Liehovarské výpalky (zvyšok po oddestilovaní 

etanolu v záparovej kolóne) sú hlavným 

odpadom z liehovaru - na 1 m3 liehu pripadá 10 

až 14 m3 riedkych výpalkov. Ich sušina sa 

pohybuje medzi 5 až 8 % hm., majú nízke pH a 

vykazujú vysoké hodnoty chemickej spotreby 

kyslíku. 



Tekuté výpalky sa najskôr odstreďujú 

v dekantéroch, pričom pevný podiel sa ďalej 

odvodňuje. Kvapalný podiel sa väčšinou rozdeľuje, 

aby sa mohol vrátiť späť do procesu alkoholového 

kvasenia a zvyšok je spracovávaný na odparke. 

Jedná sa o niekoľkostupňovú odparovaciu 

kaskádu s mechanickou kompresiou brýdových 

pár (pozn. brýda je odparená voda, ktorá sa 

používa na ďalší ohrev) a je vykurovaná parou. 

Zahustené výpalky sa potom zmiešavajú s pevným 

podielom z odstrediviek a dávkujú sa do sušiarne. 

Brýdový kondenzát z druhého stupňa odparky sa 

vracia späť do procesu. 



Výpalky sú sušené parou, pričom para 
z odsávaného vzduchu sa v kondenzátore 
skvapalňuje a vzniknutý kondenzát je 
rekuperovaný späť do procesu výroby 
bioetanolu. Vystupujúce sušené výpalky sa 
v sypkej forme uskladňujú do síl, prípadne môžu 
byť granulované do peliet. Obilné výpalky sú 
hodnotným krmivom, v usušenom stave 
obsahujú až 30 % bielkovín. Melasové výpalky 
sa používajú ako hnojivo alebo pre produkciu 
bioplynu. 



ENVIRAL, a.s. - LEOPOLDOV 

Bioetanol - palivový etanol - je vysoko-oktánové 
palivo vyrobené z obnoviteľných surovín 
poľnohospodárskeho pôvodu. Jedná sa o etanol (t.j. 
etylalkohol, alkohol, lieh) vyrobený technológiou 
alkoholového kvasenia biomasy - obvykle z rastlín 
obsahujúcich väčšie množstvo škrobu (kukurica, 
obilie, zemiaky) a sacharidov (cukrová trstina alebo 
cukrová repa). V mnohých prípadoch sa bioetanol 
vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú 
vypestované na území danej krajiny, a tak jeho 
produkcia znižuje závislosť ekonomiky štátu na 
dovoze palív zo zahraničia.  



Pre výrobu bioetanolu spoločnosťou ENVIRAL sa ako 

základná surovina používa kukurica, ktorej sa ročne 

spotrebuje cca 300-tisíc ton. Výroba bioetanolu je v 

ENVIRALE rýdzo biologický proces. Kukurica tu prejde 

procesom mletia, stekutenia, sacharifikácie, fermentácie 

a destilácie. Ako hlavný produkt vzniká bioetanol, 

vedľajším produktom sú sušené liehovarnícke výpalky (tzv. 

DDGS), ktoré nachádzajú svoje ďalšie uplatnenie v 

krmovinárskom sektore. Nedochádza tak k znečisteniu 

okolitého prostredia žiadnymi odpadnými látkami. 



Princíp výroby bioetanolu 



V čom spočíva výhoda bioetanolu?  

• ide o obnoviteľný zdroj energie,  

• pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia,  

• energetická istota – zníženie závislosti na rope,  

• výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov,  

• palivo má vďaka nemu vysoký oktánový rating pri 

relatívne nízkych nákladoch,  

• čistý bioetanol môže úplne nahradiť konvenčné 

palivá v prispôsobených motoroch, ako prímes (do 

13% koncentrácie) môže byť pridávaný do bežných, 

neprispôsobených motorov.  



Koľko suroviny je potrebné pre výrobu 

1000 litrov alkoholu (pri priemernom 

obsahu škrobu a cukru) ?  

 

• Kukurica cca 2 500 kg  

• Pšenica cca 2 800 kg  

• Cukrová repa cca 10 000 kg  

• Cukrová trstina cca 13 000 kg  

 


