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Členenie vedľajších produktov 

• vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe 

bioetanolu, 

 

• vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe 

bionafty. 



Členenie vedľajších produktov 

podľa spôsobu výroby bioetanolu 

• vedľajšie produkty pri výrobe bioetanolu na 
báze lignocelulózovej biomasy, 

 

• vedľajšie produkty pri výrobe bioetanolu na 
báze škrobov a sacharidov. 



Vedľajšie produkty pri výrobe liehu, 

opätovne použitelné pri výrobe 

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 moderných prevádzkach sa tieto plyny 
využívajú pri spaľovaní. 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. Pri tejto technológii 
výroby bioetanolu vzniká ako vedľajší produkt odpadové teplo ktoré 
je opätovne použitelné pri fermentácii, zahusťovaní alebo sušení. 



Vedľajšími výrobkami pri rafinácii liehu sú úkvap, 
dokvap a pribudlina. Úkvap predstavuje ľahšie veľmi 
prchavé frakcie ako napr. metanol, ktorý sa vyparuje na 
začiatku destilácie pri nízkych teplotách. Dokvap je 
charakterizovaný najmä menším podielom vyšších 
alkoholov a prchavých mastných kyselín, ktoré sa 
vyparujú pri vyšších teplotách. Úkvap s dokvapom sa 
pri rafinácii zachytávajú spoločne a používajú sa ako 
technický lieh. Novou rafináciou je z nich možné získať 
taktiež ďalší podiel rafinovaného liehu. Pribudlina - je 
vrstva obsahujúca etanol, ktorá sa vracia do destilácie. 
Hlavnou zložkou pribudliny sú alkoholy, ktoré sa do 
destilátu dostávajú na konci destilácie. Pribudlina vnáša 
do destilátu vôňové a chuťové vlastnosti. 



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 (je to voda s 
požadovaným pH) 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 a odpadové 
teplo je rekuperované 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. 



Vedľajšie produkty pri výrobe 

bioalkoholu 

Obilné / kukuričné výpalky sú vedľajším produktom po 

destilácii etanolu zo zápary, získanej fermentáciou 

škrobu z pôvodnej suroviny, rozloženého na 

utilizovateľné sacharidy. Výpalky sú kyslé (pH = 3,0 - 

4,8) a predstavujú značný potenciál znečistenia zložiek 

životného prostredia, najmä vody a pôdy. Obsahujú tie 

zložky primárnej suroviny, ktoré neprekvasili na etanol 

ani iné produkty liehového kvasenia - všetky rozpustné 

a nerozpustné zložky suroviny, zbavené pri teplote 

destilácie prchajúcich zlúčenín. 



• prevádzka využívajúca technológiu výroby 

bioetanolu z lignocelulózy vytvára  pri ročnej 

produkcii 19 tis. hl. bioetanolu určeného ako 

prísada do automobilového benzínu: 

• 500 t furalu, 

• asi 700 t lignínu. 



• fural,  je chemická látka využívaná napríklad   

v stavebníctve (ako prísada do betónu,  

impregnácie podláh), 

•  v chemickom priemysle (tmely, laky), ako 

pojivo, pre spevňovanie zemín, vozovky, v 

zlievarenstve, vo farmaceutickom priemysle. 



Lignín 

• sa používa ako zahusťovadlo a adhézny článok 

v keramickom a papierenskom priemysle, 

 

•  v chemickom priemysle ako disperzné            

a stabilizačné činidlo.  



Ďalšie produkty 

•  oxid uhličitý sa zachytáva a po prepracovaní   
a sušení sa používa v potravinárstve, 

  

• zmes kyseliny octovej a mravčej, ako suroviny 
potravinárskeho priemyslu. 



Vedľajšie produkty pri výrobe 

bioetanolu na báze škrobu a 

sacharidov  

Zaujímavým riešením je  využitie 

liehovarníckych výpalkov, ktoré sú                      

v agroliehovaroch problematickým odpadom. 

Výpalky z tejto prevádzky budú upravované ako 

hnojivo kompostovaním. Všetky v nich 

obsiahnuté živiny a látky sa teda vrátia späť do 

pôdy, odkiaľ boli poľnohospodárskou činnosťou 

odčerpané. 



Liehovarnícke výpalky 

Je to zvyšok po oddestilovaní liehu z 

liehovarnických zápar. Výpalky zo spracovania 

škrobnatých surovín na lieh (zemiaky, obilie a 

pod.) sa používajú pre svoju biologickú hodnotu 

predovšetkým na kŕmenie a na výrobu krmív. 

Liehovarnícke výpalky sa skrmujú prevažne 

čerstvé a niekedy sušené. Je to riedka tekutina s 

viditeľnými jemnými až hrubšími čiastočkami.  



Farba je závislá od použitej suroviny, zápach 

typický výpalkový po spracovanej surovine. Sú 

to nevydestilované zvyšky prekvasených zápar 

škrobnytých a cukornatých surovín po destilácii. 

Výpalky je veľmi vodnaté krmivo obsahujúce 

len asi 4-6 % sušiny. Použitie výpalkov vo 

výžive HZ je obmedzené a možnosti využitia 

závisia predovšetkým od vzdialenosti liehovaru, 

pretože sa musia denne dovážať v čerstvom 

stave. Sušenie je nákladné.      



Výpalky môžeme rozdeliť podľa 

princípu ako sa získavajú na: 

• Výpalky klasické (k výrobe boli použité 

klasické  kvasinky). 

• Výpalky nového typu (k výrobe boli využité 

enzýmy). 

• Pokiaľ sa výpalky sušia, používa sa skratka 

DDGS (dry distillery grain with solubles). 



Technologický proces a miesta vzniku výpalkov 



Výpalky sa v minulosti v chove HD skrmovali v 

čerstvom stave. Dnešným problémom je 

skutočnosť, že stavy HD poklesli natoľko, že už 

nestačia skonzumovať všetky vyprodukované 

výpalky. Použitie suchých výpalkov je možné, 

avšak cena bráni ich využitie. 

 

Záver: 

Čerstvými výpalkami môžeme kŕmiť HD a 

ošípané. Skrmovanie čerstvých výpalkov sa u 

hydiny neosvedčilo (potreba DDGS).    





Čo je to DDGS ?  
 

 

• sušené obilné / kukuričné výpalky                       
s rozpustnými látkami,  

• vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný 
sušením a peletizáciou pevných zvyškov 
fermentovaných zŕn obilia / kukurice,  

• používa sa ako kŕmna surovina pre výrobu 
krmiva určeného pre chov hovädzieho 
dobytka, ošípaných ale aj hydinu.  

 



Nevýhody výroby bioetanolu 

• nevýhodou výroby bioetanolu je iba 

dvojtretinové využitie vstupujúcej cukornej 

suroviny, 

 

• tretia tretina odchádza nevyužitá vo forme 

CO2. 



Bionafta 

 



Vedľajšie produkty pri výrobe 

bionafty 

Vedľajšie produkty sa členia podľa základného produktu 

z ktorého sa bionafta vyrába. 

Výroba zo: 

• semien slnečnice a repky olejnej, 

• palmového oleja, 

• sóje, 

• živočíšnych tukov. 

V našich podmienkach sa jedná predovšetkým                

o slnečnicu, repku olejnú a živočíšne tuky. 



Výroba bionafty 

 

 

    Vyrába sa zušľachtením olejov chemickým 

procesom, tzv. transesterifikáciou, kde vzniká 

metylester mastných kyselín a ako vedľajší 

produkt - glycerol.  

 Ako základná surovina môže slúžiť akýkoľvek 

olej či tuk. V Európe je to hlavne  repkový olej        

a v tomto prípade vzniká metylester repkového 

oleja (MERO), v anglickej terminológii (VOME).  





Metylester repkového oleja 

Pri výrobe MERO vznikajú vedľajšie produkty: 

• glycerol, 

• mastné kyseliny, 

• výlisky zo slnečnice alebo repky olejnej. 

 

 



Glycerol - použitie 

• Glycerol sa používa v kozmetických 
výrobkoch, hlavne ako prísada v hydratačných 
krémoch a mydlách, ako prísada do zubných 
pást, pri výrobe plastických hmôt hlavne ako 
zmäkčovadlo, liečiv, žuvačiek, pást, farbív a 
výbušnín. Používa sa tiež pri výrobe 
bezvodného etanolu pre odstránenie prímesy 
vody. 

• Je súčasťou nemrznúcich zmesí, väčšinou v 
kombinácii s etylénglykolom. 

 



• V potravinárskom priemysle (ako prísada pre 

úpravu nápojov a menej kvalitných vín, ako 

sladidlo napr. v šľahačkách v bombičkách, ako 

zmäkčovadlo želé a iných cukroviniek a pod). 

• Ako súčasť potravín má označenie E 422. 

• V lekárstve  (pri liečbe opuchov mozgu ako 

prísada infúzií, na znižovanie vnútroočného 

tlaku, pri zápchach, na zmäkčenie stolice vo 

forme glycerínových čípkov, alebo ako súčasť 

klystýru). 

 



Výroba glycerolu 

• glycerol vzniká pri transesterifikácii  bionafty, 

• pri výrobe bionafty je glycerol vedľajším 

produktom v podiele asi 10 %, so vzrastajúcim 

objemom výroby bionafty vo svete tak vzrastá 

aj objem vyrobeného glycerolu, 

• v súčasnosti na svetových trhoch je prebytok 

glycerolu. 

 



Vlastnosti glycerolu 

• Glycerol je slabo jedovatý. V menších dávkach 
spôsobuje bolesti hlavy, žalúdočné problémy a 
zvracanie. Vo väčších dávkach môže spôsobiť 
poškodenie pečene. Najnižšia toxická dávka podaná 
orálne u človeka činí približne 1,5 g/kg živej 
hmotnosti, čo znamená, že priemerný človek by ho 
musel požiť najmenej 90 až 120 g, aby sa u neho 
prejavili symptómy otravy. V nízkych koncentráciách 
je prakticky neškodný. 

• V zriedenom stave sa používa k zvlhčovaniu pokožky 
a slizníc, lebo viaže atmosférickú vlhkosť a tým ju 
prenáša do povrchu tela; naopak použitie čistého 
glycerínu je nevhodné, pretože naopak z pokožky 
odčerpáva vlhkosť a tým ju vysušuje. 

 



Využitie výliskov slnečnice a repky 

olejnej 

• využitie suroviny je dobré, keďže výlisky 

možno skrmovať, alebo spaľovať ako olejnaté, 

• palivo na generovanie tepla i elektriny, 

• v krajnom prípade je možné výlisky 

kompostovať. 



Zhrnutie 

• Spracovanie a využívanie vedľajších produktov 
ktoré vznikajú pri výrobe biopalív je možné len 
v prevádzkach s modernou technológiou, 
ktorá si vyžaduje vyššie investičné náklady 
avšak prínosom je zisk z prepracovaných 
vedľajších produktov pri výrobe biopalív. 

• Dochádza k lepšiemu využitiu základnej 
suroviny, vyššiemu zisku a nižšiemu vplyvu na 
životné prostredie. 


