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V súčasnosti sú najpoužívanejšie dva druhy 

biopalív, a to: 

 

- metylestery mastných kyselín, označované ako 

    bionafta alebo biodiesel, 

-   bioetanol (bezvodý lieh). 

 

Významným prínosom metylesterov mastných 

kyselín je zníženie emisií oxidu uhličitého, ktoré je 

oproti motorovej nafte nižšie o 60 až 80 %. 



Rastlinné oleje a tuky  

Rastlinné oleje sú dôležitou surovinou na výrobu 
pohonných hmôt, pretože majú vysoký 
energetický obsah - zrovnateľný s ropou. 
Metylestery je možné vyrábať z rôznych 
rastlinných olejov (slnečnicový, sójový, 
palmový). Najvýznamnejšie sú metylestery 
repkového oleja, tzv. MERO (medzinárodne 
FAME), ktoré majú vlastnosti zrovnateľné           
s motorovou naftou. V našich zemepisných 
podmienkach je možné uvažovať hlavne 
s olejom repkovým.  



Spracovanie olejnatých semien 

 
Výroba surového rastlinného oleja zo semien olejnín 

je dvojstupňový proces a bežne sa používajú dva 

základné technologické postupy, a to lisovanie 

semien systémom:  

predlisovanie - dolisovanie  

a systémom  

predlisovanie - extrakcia organickým rozpúšťadlom.  



Výroba surového oleja systémom  

predlisovanie – dolisovanie 

 

• príprava semien – čistenie, vylúpanie, 

• drvenie,  

• vlastné lisovanie, 

• čistenie oleja filtráciou, alebo odstredivou separáciou,  

• úprava výliskov. 

 



Lisovanie prebieha v dvoch krokoch v závitovkových 

lisoch a to:  

 

- predlisovanie, 

- dolisovanie. 

 

Lisované semená sa môžu tepelne predupraviť, alebo sa 

lisujú bez predchádzajúceho ohrevu, tzv. studené 

lisovanie.  



Schéma výroby surového oleja systémom 

predlisovanie – dolisovanie 



Výroba surového oleja systémom  

lisovanie – extrakcia 

 príprava semien – čistenie, vločkovanie, tepelná 
kondicionácia (úprava vlhkosti na cca 9 – 10 %), po 
vylisovaní zostáva vo výliskoch 12 až 25 % oleja, 

 extrakcia oleja z výliskov pomocou rozpúšťadla 
(hexan) v protiprúdovom režime, ak však po 
vylisovaní obsahujú výlisky iba 6 až 12 % oleja, 
extrakcia hexanom sa neuskutočňuje, 

 zmes hexanu a oleja sa spracováva destiláciou pre 
regeneráciu hexanu z rastlinného oleja, 

 rozpúšťadlo sa separuje na hexan (ktorý sa vracia 
späť do procesu extrakcie) a vodu, 



• vylisované pokrutiny, ktoré obsahujú 1 až 2 % oleja sa 

  sušia a chladia vzduchom a následne sa ukladajú do 

  zásobníkov,   

• získaný olej sa filtruje. 

 

 Schéma výroby surového oleja systémom predlisovanie – 

extrakcia 



Schéma výroby surového oleja systémom  

predlisovanie – extrakcia 



Vedľajším výrobkom spracovania semien olejnín 

sú výlisky, ktoré sa vyznačujú vysokým 

obsahom bielkovín (30 až 45 %) a preto sa 

využívajú ako bielkovinové krmivo. S rastúcou 

spotrebou olejnín na výrobu biopalív sa vytvára  

prebytok produkcie výliskov a preto je potrebné 

pre túto odpadovú surovinu hľadať iné využitie, 

napr. surovinu pre výrobu peliet a brikiet. 



Rafinácia surových olejov 

Pretože vylisované surové oleje nie sú vhodné na 
okamžité použitie, z dôvodu, že obsahujú rad 
komponentov netukového charakteru, musia 
nasledovať ďalšie úpravy, vedúce k odstráneniu 
týchto sprievodných nežiaducich a v olejoch 
nerozpustných látok. Medzi nerozpustné látky 
patria hlavne mechanické nečistoty, minerálne 
látky, čiastočky semien, buničitých tkanív, 
bielkovín, sacharidov a taktiež voda (obsah 
v oleji do 1 %), spôsobujúca vyzrážanie pôvodne 
rozpustných zložiek v oleji.  



 

Technologické operácie vedúce k zušľachťovaniu olejov sa 

nazývajú rafinácia (čistenie). Táto sa uskutočňuje vo 

viacerých krokoch: 

 

- odslizovanie – odstránenie nerozpustných látok, 

- neutralizácia – odstránenie voľných mastných kyselín, 

- sušenie – odstránenie vody, 

- filtrácia – odstránenie častíc väčších ako 1 

- bielenie – odstránenie farebných látok, 

- dezodorizácia – odstránenie pachov. 

m



Fyzikálna rafinácia surových olejov 

- je jednoduchší proces, v ktorom sa surový olej po 

  vylisovaní zbaví slizových látok a vybieli sa. 

  Následne sa z neho pomocou pary odstránia voľné 

  mastné kyseliny, pachy a prchavé zložky 

  v jednom kroku. Olej sa ohreje na teplotu až 

  270 °C a potom sa rafinuje prúdením cez rad 

  vrstiev proti prúdu ostrej pary.     

 



- výhody fyzikálneho postupu: vyššia 

       výťažnosť, nižšie náklady, menšie množstvo 

       použitých chemikálií, 

-   nevýhody fyzikálnej rafinácie v porovnaní 

       s chemickou je nižšia akosť výsledného 

       produktu.      

 



Potreba energie a účinnosť lisovania pri 

získavaní olejov 

 

  Dôležitým kritériom z hľadiska ekonomiky výroby 
bionafty je výťažnosť čistého oleja, ktorá je daná 
účinnosťou procesu. Účinnosť lisovania semien je 
daná vzťahom: 
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mčo – množstvo čistého oleja získaného zo semien 
         olejnín (kg. h-1) 

mZS – množstvo spracovávaných semien (kg .h-1) 

qo – obsah oleja v semene olejniny (%) 

Čistá výťažnosť lisovania semien olejnín: 

 

    

Rozdiel hmotnosti semien a súčtu hmotností výliskov 
a čistého oleja predstavujú straty v procesoch 
(odparenie vody, rozprášenie...). 
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Preesterifikácia surových olejov 

Aby bolo možné získané rastlinné oleje použiť v 

bežných motoroch, je nutné ich upravovať rafinačnými 

procesmi nazývanými esterifikácia a preesterifikácia, pri 

ktorých sa znižuje viskozita olejov. 

Esterifikácia – reakcia medzi kyselinou a alkoholom, 

ktorá vedie k vzniku esteru, pričom sa uvoľňuje voda.  

Esterifikácia je chemická reakcia, pri ktorej mastné 

kyseliny reagujú s bezvodým metanol. Proces sa 

uskutočňuje pri teplotách nad 110 °C za prítomnosti 

napr. H2SO4 (kyslé katalyzátory) a normálneho alebo 

zvýšeného tlaku.   



Preesterifikácia sa uskutočňuje v rôznych 
technologických modifikáciách, kedy bezvodý 
metanol reaguje s olejom za prítomnosti 
alkalických katalyzátorov (napr. NaOH), pri 
normálnej alebo zvýšenej teplote.  

Po preesterifikácii vzniknú dve nemiešateľné 
fázy. 

1. Esterová fáza – sa neutralizuje, premýva a 
zbavuje metanolu a vody, čím sa získava 
metylester. 

2. Glycerolová fáza – odstráni sa metanol a 
získava sa surový glycerol a mastné kyseliny.  



Po filtrácii je koncentrácia metylesterov 

mastných kyselín olejov približne 98 %. 


