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POJEM BIONAFTAPOJEM BIONAFTA

�� bionafta je kompletne prbionafta je kompletne príírodnrodnéé obnoviteobnoviteľľnnéé
palivo vyrpalivo vyráábanbanéé na 100%na 100%--nej bnej bááze ze 
rastlinnrastlinnéého oleja ho oleja 

�� najkvalitnejnajkvalitnejššia bionafta sa vyria bionafta sa vyráába z ba z 
repkovrepkovéého olejaho oleja



HISTHISTÓÓRIARIA

�� r. 1900 r. 1900 –– Rudolf Diesel predviedol motor Rudolf Diesel predviedol motor 
spaspaľľujujúúci araci araššidový olejidový olej

�� 40. roky 20. storo40. roky 20. storoččia ia –– prvprvéé poupoužžitie v praxiitie v praxi

�� r.1970 r.1970 –– Ludwig Elsbett vynaLudwig Elsbett vynaššiel vlastný Elsbett iel vlastný Elsbett 
motor na spamotor na spaľľovanie rastlinných olejovovanie rastlinných olejov

�� 70. roky 70. roky –– prvprváá ropnropnáá krkrííza za –– obnovenobnovenáá
mymyššlienka poulienka použžíívania bionaftyvania bionafty

�� ssúúččasnosasnosťť –– opopäätovný ztovný zááujem o biopalivujem o biopaliváá



VÝROBAVÝROBA

Reaktanty: rastlinný olej zbavený všetkých nečistôt
alkohol: najčastejšie sa používa metanol (môže byť aj etanol)

Katalyzátor: NaOH alebo KOH

Produkty: bionafta a odpadový produkt  glycerol, ktorý sa ďalej využíva napr. 
v kozmetickom priemysle



VÝHODY VÝHODY poupoužžíívania bionaftyvania bionafty
�� nníízka hodnota emisizka hodnota emisiíí

Zníženie emisií v porovnaní s naftou

Uhľovodíky - 75 %

Aerosoli - 37 %

SO2 - 40 %

CO - 20 %

�� porovnateporovnateľľný energetický obsah ako naftaný energetický obsah ako nafta
�� obnoviteobnoviteľľnosnosťť zdrojazdroja



NEVÝHODY pouNEVÝHODY použžíívania bionaftyvania bionafty

�� energetickenergetickáá nnáároroččnosnosťť celceléého výrobnho výrobnéého ho 
procesuprocesu

�� mômôžže upchae upchaťť vstrekovacie ventily motoravstrekovacie ventily motora

�� pri kontakte s vodou pri kontakte s vodou -- vznik mastných vznik mastných 
kyselkyselíín spôsobujn spôsobujúúcich korcich koróóziu palivovziu palivovéého ho 
systsystéémumu



BIONAFTA V PRAXIBIONAFTA V PRAXI

�� momožžnosnosťť úúpravy  takmer kapravy  takmer kažžddéého motora ho motora 
na spana spaľľovanie bionafty je u takmer ovanie bionafty je u takmer 
vvššetkých beetkých bežžne dostupných znane dostupných značčiek iek ááut, ut, 
ako napr. ako napr. ŠŠkoda, Fiat, Seat, Renault... ale koda, Fiat, Seat, Renault... ale 
aj v Aviiaj v Avii

�� ako prako príímes do fosmes do fosíílnej nafty (na Slovensku lnej nafty (na Slovensku 
v povolenom mnov povolenom množžstve 5%)stve 5%)

�� spotreba v rspotreba v ráámci Emci EÚÚ –– 2% z celkovej 2% z celkovej 
spotreby pohonných hmôtspotreby pohonných hmôt



BIONAFTA V PRAXI II.BIONAFTA V PRAXI II.

�� SAD v SpiSAD v Spiššskej Novej Vsi pouskej Novej Vsi použžíívala na vala na 
prelome rokov 1994/95 prelome rokov 1994/95 ččististúú bionaftu ako bionaftu ako 
palivo v niektorých autobusochpalivo v niektorých autobusoch

�� ich skich skúúsenosti neboli pozitsenosti neboli pozitíívne, preto vne, preto 
bionaftu nevyubionaftu nevyužžíívali aj navali aj naďďalejalej

�� PD SmiPD Smižžany any –– bionafta poubionafta použžíívanvanáá ako 5% ako 5% 
prpríímes na liter fosmes na liter fosíílnej nafty lnej nafty –– smernica smernica 
EEÚÚ



VÝROBA BIONAFTY V PRAXIVÝROBA BIONAFTY V PRAXI

�� spolospoloččnosnosťť BIOBIO--PLUS, s.r.o. so sPLUS, s.r.o. so síídlom v dlom v 
Sp. HruSp. Hruššove vyrove vyráába bionaftu uba bionaftu užž 15 rokov15 rokov



NANAŠŠA BIONAFTAA BIONAFTA



VÝROBNÝ POSTUPVÝROBNÝ POSTUP
CHEMIKÁLIE
- 44 cm3 metanolu  (CH3OH)                  
- 200 cm3 oleja
- 1 g hydroxidu sodného (NaOH)
POSTUP
- olej sme zohriali na 130ºC
- do banky s metanolom sme pridali NaOH, banku sme uzavreli 

a pretrepávali ju, vznikol metanolát sodný
- tento metanolát sme následne vliali do zohriateho oleja a 

pretrepávali, aby reakcia prebehla
- glycerol sa usadil na dne banky a nad ním bionafta, ktorej 

hustota je menšia



ĎĎakujeme za pozornosakujeme za pozornosťť..


