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Výroba surového repkového oleja 



Čo je transesterifikácia ? 

(preesterifikácia)  

Transesterifikácia je chemický proces založený na 

zmiešaní metanolu s olejom, ktorý bol vylisovaný 

napríklad zo semien repky olejnej. Pri procese miešania 

ako katalyzátor pôsobí hydroxid sodný. 

Transesterifikácia sa využíva na výrobu metylesteru 

nenasýtených mastných kyselín (najčastejšie 

metylesteru repkového oleja - MERO). Vedľajším 

produktom je glycerín, ktorý sa využíva v chemickom, 

kozmetickom a farmaceutickom priemysle. 



Čo je biodiesel (FAME)?  

Biodiesel (v angličtine: FAME - Fatty Acid Methyl Ester) 

sa vyrába transesterifikáciou olejov vylisovaných zo semien 

olejnatých rastlín. V Európe sa používa najmä olej lisovaný 

z repky olejnej, v Ázii palmový a kokosový olej, v Amerike 

sója a canola. Na výrobu FAME sa však môžu použiť aj 

vypálene fritovacie oleje alebo aj živočíšne tuky. Biodiesel 

sa dnes môže využívať aj ako 100 % palivo, alebo sa v 

rôznych pomeroch primiešava do nafty, vďaka čomu 

prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 do ovzdušia.  



Biodiesel sa v mnohých prípadoch vyrába 

z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú vypestované 

na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje 

závislosť ekonomiky štátu na dovoze palív zo 

zahraničia.  

 



Aký je rozdiel medzi pojmom FAME 

a MERO?  

V princípe žiaden. V praxi oba pojmy označujú 

biodiesel. Pojem MERO sa však využíva na 

pomenovanie biodieselu, ktorý je vyrobený 

výlučne z oleja repky olejnej.  



V čom spočíva výhoda biodieselu ?  

 ide o obnoviteľný zdroj energie (nehrozí vyčerpanie 
ich zásob),  

 pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania 
ovzdušia,  

 energetická istota – zníženie závislosti na rope, 
ktorej zásoby sú najmä v politicky nestabilných 
regiónoch sveta,  

 výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov,  

 vyššie cetánové číslo v porovnaní s fosílnou naftou, 
čo môže pozitívne ovplyvniť výkon motora.  

 



Výroba MERO 

Do procesu výroby MERO vstupujú repkový olej 

a metanol spoločne s katalyzátorom, ako je       

NaOH a pri teplotách asi 50 až 60 °C                   

v chemickom reaktore dochádza k reakcii. 

Vzniká požadovaný metylester repkového oleja a 

ako vedľajší produkt glycerín:   

glycerínbionaftaMEROolmeolejrepkový rkatalyzáto
  )(tan



Výroba bionafty 



Výroba bionafty pozostáva               

z lisovaniarepky, filtrovania              

a následného delenia oleja 

(esterifikácia) na metylester  

(MERO - bionafta) a glycerol.  

Glycerol ako vedľajší 

produkt  je  vhodný pre 

chemický  priemysel a výlisky sú 

cennou krmovinovou zmesou.  



Bloková schéma výroby bionafty 



Na získanie čistého rastlinného oleja ako suroviny na 

výrobu bionafty sa používa zavedený postup bežne 

používaný pri výrobe rastlinných olejov                            

v potravinárskom priemysle. Extrakciou, lisovaním za 

studena alebo kombináciou obidvoch spôsobov sa získa 

rastlinný olej a následnou destiláciou sa oddelí 

rozpúšťadlo, ktoré sa recykluje. Odpadový produkt, 

filtračný koláč, s vysokým obsahom proteínov je možné 

využiť ako krmivo. 



Čistý rastlinný olej je možné teoreticky použiť ako 

palivo v dieselových motoroch aj priamo bez úpravy 

jeho chemickej štruktúry, problémom sú ale jeho horšie 

vlastnosti. Riešením problémov súvisiacich s horšou 

kvalitou rastlinného oleja je preto jeho chemické 

prevedenie do formy metylesterov mastných kyselín. 



V prvom kroku sa v metanole rozpustí použitý 

katalyzátor a zmes obidvoch látok je spoločne                 

s rastlinným olejom dávkovaná do reaktora na 

transesterifikáciu. U suroviny treba kontrolovať obsah 

vody a voľných mastných kyselín. Ich väčšie množstvo 

je príčinou tvorby mydiel (saponifikácia). Reakčná 

teplota sa obvykle pohybuje od 50 do 80 °C, reakčný 

čas je od 1 do 8 hodín.    



Po transesterifikácii nasleduje oddelenie 

glycerolu od metylesterov. Nakoľko bionafta aj 

glycerol obsahujú metanol, ďalším krokom je 

jeho oddestilovanie. Obidve fázy je potrebné 

pred oddestilovaním metanolu najskôr 

zneutralizovať prídavkom minerálnej kyseliny – 

kyselina neutralizuje prítomný katalyzátor           

a rozštiepi vzniknuté mydlá. Oddelený metanol 

je recyklovaný. 



Vlastnosti metylesterov rastlinných 

olejov 

Podľa v súčasnosti platných noriem musia metylestery 
spĺňať požiadavky normy STN EN 14214, čo striktne 
spĺňajú iba metylestery vyrobené z repkového oleja 
(MERO). MERO je síce chemicky odlišný od ropných 
produktov, ale jeho hustota, viskozita, výhrevnosť 
a priebeh spaľovania sa motorovej nafte veľmi 
približujú. V porovnaní s motorovou naftou sa však 
vyznačuje podstatne lepšími parametrami v emisiách 
CO2 a SO2. MERO je netoxický, neobsahuje žiadne 
ťažké kovy, ani žiadne zdraviu škodlivé látky. MERO je 
tak možné charakterizovať ako energetický zdroj 
pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov. Je to ekologické 
palivo, ktoré svojimi účinkami priaznivo pôsobí na 
životné prostredie, najmä obmedzením skleníkových 
plynov. 



Výroba MERO je v porovnaní so spracovávaním 

ropy zatiaľ nákladná a taktiež predstavuje záťaž 

pre životné prostredie. Pri technológii výroby 

MERO však vzniká veľa odpadových produktov, 

ktoré je potrebné likvidovať. Metylester repky 

olejnej dosahuje výhrevnosti 37 MJ·kg-1, čo je 

1,15 krát menšia hodnota, ako u motorovej nafty 

(42,7 MJ·kg-1), čoho dôsledok je zvýšená 

spotreba.  


