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1. Úvod 

 
V České republice je synonymem pro bionaftu methy-

lester řepkového oleje (MEŘO). Pouze malá část odborné 
veřejnosti je informována o tom, že bionafta může být 
vyráběna také z jiných surovin, jako např. z nejedlých 
olejů, použitých stolních olejů či odpadních živočišných 
tuků.  

Z důvodu dobrých klimatických podmínek pro pěsto-
vání řepky olejky je v Evropě bionafta vyráběna zejména 
z vylisovaného a rafinovaného řepkového oleje. Podíl bio-
nafty vyrobené z odpadních živočišných tuků a lojů1 
(AFME – animal fats methylesters) činí pouze kolem 2 %. 
Ekonomika výroby methylesterů je závislá zejména na 
ceně olejů a tuků (> 80 % celkových výrobních nákladů). 
Z tohoto důvodu se výrobci bionafty snaží využívat i lev-
nější surovinové zdroje – nejedlé či odpadní oleje a tuky 
(obr. 1).   

Živočišný (kafilerní) tuk využitelný pro výrobu bio-
nafty je získáván2 v kafilériích zpracováním vedlejších 
živočišných produktů (VŽP), převážně vepřového a hově-
zího původu, v menší míře pak původu drůbežího a rybího.  
Vedlejší živočišné produkty3 jsou podrobeny tepelně tlako-
vé sterilizaci, při níž jsou vedlejší živočišné produkty 
nejdříve nadrceny,  pak jsou zpracovány při tlaku min. 
0,3 MPa při teplotě min. 133 °C a po dobu min. 20 minut. 
Takto sterilizovaný materiál je zbaven vody sušením 
(v destruktorech, sušárnách různého typu či s využitím 

odparek) za vzniku tzv. masokostní kaše. Ta je buď lisová-
ním nebo extrakčními postupy rozdělena na tuk a živočiš-
nou moučku. Tuk se dále čistí od vody a nečistot na de-
kantérech.  

 
 

2.  Technologie výroby methylesterů živočišných 
tuků 
 
Na rozdíl od rostlinných olejů, obsahují odpadní živo-

čišné tuky (triglyceridy) vysoký podíl volných mastných 
kyselin (FFA – free fatty acid). Odpadní živočišné tuky 
dále obsahují bílkoviny, steroly a další biogenní organické 
látky. 

Typické rozmezí koncentrací volných mastných kyse-
lin v olejích a tucích4: 
 rafinovaný rostlinný olej < 0,05 % 
 surový rostlinný olej 0,3–0,7 % 
 použitý fritovací olej 2–7 % 
 odpadní živočišný tuk 5–30 % 

Před alkalicky katalyzovanou transesterifikací tuků je 
nejprve třeba snížit obsah volných mastných kyselin na 
minimum. Volné mastné kyseliny totiž vytvářejí 
s alkalickými katalyzátory nežádoucí mýdla ve formě sta-
bilních emulzí, které komplikují dělení fází, zvyšují spo-
třebu katalyzátoru a snižují výtěžnost výroby methylesterů. 

Klasická technologie výroby methylesterů 
z odpadních živočišných tuků se skládá z těchto hlavních 
kroků: kysele katalyzovaná esterifikace volných mastných 
kyselin – alkalicky katalyzovaná transesterifikace tuků – 
čištění surového methylesteru – sušení a destilace methy-
lesteru (obr. 2). 

Nejprve se tedy v tuku přítomné volné mastné kyseli-
ny podrobují kysele katalyzované esterifikaci methanolem 
za vzniků příslušných methylesterů a vody. Jako katalyzá-
tory se používají silné minerální kyseliny (H2SO4).  

VÝROBA ESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN (BIONAFTY) Z ODPADNÍCH  
ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ 

Obr. 1. Struktura zastoupení olejů a tuků pro výrobu bionafty 
v Evropě1 
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Vzniklá reakční směs se rozdělí na dvě fáze. Z horní, 
methanolické fáze, obsahující vodu a aciditu, se rektifikací 
recykluje suchý methanol. Spodní, organická fáze, směs 
methylesterů a tuku, se podrobí následné alkalicky kataly-
zované transesterifikaci za vzniku směsi methylesterů 
a glycerolu. 

Obě heterogenní reakce jsou vedeny s přebytkem 
methanolu při teplotách blízkých bodu varu čistého metha-
nolu (64 °C). V obou případech se jedná o rovnovážné 
reakce a je tudíž třeba použít buď vsádkový typ reaktorů, 
nebo kaskádu ideálně míchaných reaktorů. Reakce jsou 
tepelně neutrální bez požadavku na přídavné otápění či 
chlazení reaktorů. 

Připravený surový methylester obsahuje rozpuštěný 
methanol, zbytky mýdel, katalyzátoru a volného glycerolu. 
Z tohoto důvodu se následně čistí v extraktorech promývá-
ním teplou vodou, resp. velmi zředěnou kyselinou. Vznik-
lá emulze se rozděluje v gravitačních separátorech nebo 
s výhodou v odstředivých dekantérech s vysokým separač-
ním účinkem. 

Mokrý methylester se dokonale vysuší např. adiaba-
tickou expanzí vody a methanolu (flešování) a nakonec se 
za sníženého tlaku methylester destiluje ve filmových od-

parkách s padajícím a/nebo stíraným filmem. Kondenzační 
teplo brýdových par methylesterů lze využít k výrobě níz-
kotlaké páry využitelné k otopu rektifikační kolony pro 
recyklaci nezreagovaného methanolu. Pracovní teplota při 
odpařování je limitována hodnotou, při které dochází 
k degradaci methylesterů. 

S cílem snížit náklady na výrobu methylesterů jsou 
vyvíjeny progresivní technologie výroby methylesterů 
založené na použití pevných (heterogenních) katalyzátorů. 
Pevný katalyzátor zůstává v průtočném reaktoru a nepře-
chází do reakční směsi. Tím se podstatně zjednodušuje 
následné čištění methylesteru a rafinace glycerolu. Kromě 
toho jsou publikovány výzkumné práce zabývající se pří-
pravou methylesteru v podmínkách nadkritického stavu 
methanolu (TKRIT = 239 °C, PKRIT = 8 MPa) bez použití 
katalyzátoru5,6. 

 
 

3.  Fyzikálně-chemické a palivové vlastnosti 
methylesterů živočišných tuků 
 
Odlišnost vlastností rostlinných olejů a živočišných 

tuků, resp. z nich připravených methylesterů je dána roz-

Obr. 2. Koncepce přípravy methylesteru z živočišného tuku 

Parametr  EN 14214 MEŘO AFME 

Obsah methylesterů, hm.%  min. 96,5 98 > 99,5 

Obsah monoglyceridů, hm.%  max. 0,8 0,6 0,01 

Celkový obsah nečistot, mg kg–1 max. 24 10 4 

Obsah vody, mg kg–1 max. 500 300 100 

Obsah fosforu, mg kg–1 max. 4,0 < 0,5 < 0,5 

Obsah Na/K, mg kg–1 max. 5,0 < 0,5 < 0,5 

Obsah síry, mg kg–1 max. 10 4 8 

Tabulka I 
Srovnání vybraných parametrů složení methylesterů řepkového oleje a živočišných tuků7 
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dílným zastoupením mastných kyselin v glyceridech 
(tabulka I). Zatímco rostlinné oleje mají vysoký podíl 
triglyceridů nenasycených mastných kyselin (kyselina 
olejová, linolová a linolenová), tak živočišné tuky mají 
vyšší obsah nasycených mastných kyselin (kyselina palmi-
tová a stearová).  

Vyšší podíl nasycených mastných kyselin příznivě 
ovlivňuje hodnotu cetanového čísla paliva. Vyšší cetanové 
číslo znamená lepší startovatelnost motoru, jeho tišší 
a hladší chod. Motory spalující palivo s vyšším cetanovým 
číslem produkují méně emisí (NOx, pevné částice) a mají 
menší spotřebu (tabulka II). 

Převaha nasycených mastných kyselin ovšem také 
zvyšuje index filtrovatelnosti8 (nejnižší teplota vyjádřená 
ve °C, při které dané množství paliva ochlazeného na tuto 
teplotu projde skrze standardizované filtrační zařízení bě-
hem specifikovaného času). To vede ke snížení využitel-
nosti methylesterů živočišných tuků  (AFME) v zimním 
období. Tento problém je možno řešit přídavkem aditiv, 
mísením AFME s motorovou naftou či bionaftou získanou 
z vybraných rostlinných olejů. 

 

 
4.  Hodnocení methylesterů živočišných tuků 

z hlediska produkce skleníkových plynů 
  
Velká pozornost je v současné době věnována  posu-

zování biopaliv na základě jejich příspěvku k omezení 
tvorby skleníkových plynů. Podle Direktivy EU 2009/28/
EC je od roku 2009 z důvodu udržitelnosti dlouhodobého 
vývoje nařízeno používání biopaliv s minimální hodnotou 
úspory GHG (“greenhouse gas emission“) 35 %, přičemž 
od roku 2017 to bude 50 %. Hodnota úspory GHG je defi-
nována vztahem: 

GHG = ((EF-EB)/EF)*100 

kde EF – celkové emise /kg/ skleníkových plynů 
z fosilního paliva vztažené na jednotku vyprodukované 
energie, EB – celkové emise /kg/ skleníkových plynů 
z biopaliva vztažené na jednotku vyprodukované energie 
(od přípravy půdy až po použití biopaliva v dopravě). 

Hodnota úspory skleníkových plynů (GHG) je získá-
vána výpočtem dle příslušných metodik9. 

Typické hodnoty úspory produkce skleníkových ply-
nů je pro různé typy bionafty10 jsou uvedeny v tabulce III. 

Závěrem lze konstatovat, že bionafta vyrobená 
z odpadních živočišných tuků představuje vysoce jakost-
ní biopalivo s vynikající ekobilancí produkce skleníko-
vých plynů.  

 
Tento příspěvek byl vypracován s podporou Minister-

stva životního prostředí (projekt číslo SP/3g3/85/07). 
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The technology as well as physicochemical, fuel and 

ecological properties of the title products are described.    

Parametr Motorová 
nafta 

MEŘO AFME 

Cetanové číslo 50 53 65 až 75 

Index filtrovatelnosti 0/–10/–20 –10 0 až +10 

Tabulka II 
Srovnání palivářských vlastností motorové nafty a methyl-
esterů  

Typ Surovina Úspora 
GHG /%/ 

Bioethanol cukrová řepa 52 

obilí  16 

Bionafta odpadní živočišný tuk 89 

řepkový olej 44 

Tabulka III 
Typické hodnoty úspory skleníkových plynů vybraných 
biopaliv10 


