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1. Akční plán pro biomasu a biogenní pohonné hmoty (BPH) 
Action plan for biomass and biogenic fuels (BF) 

Ing. Jiří Trnka – ředitel odboru environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie, 
Ministerstvo zemědělství, Praha 

 
 Resort Ministerstva zemědělství ČR 
(MZe) z pohledu využívání a podpory 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
odpovídá zejména za produkci, zpracování 
a využití biomasy k energetickým účelům. 
Biomasa má ze všech druhů OZE v ČR 
nejvyšší potenciál využití a v současné době 
je také obnovitelným zdrojem s nejvyšším 
podílem na spotřebě primárních 
energetických zdrojů.  
 Koncepce trvale udržitelné produkce 
biomasy z pohledu Evropské komise 
stanovuje cíle do roku 2020 (pro celou EU) 
tak, že 20 % veškeré spotřebované energie 
bude pocházet z obnovitelných zdrojů a 
10% podíl z celkového objemu pohonných 
hmot budou tvořit kapalná biopaliva. 
Jednotlivým státům byl přidělen rozdílný 
limit tak, aby průměr za EU dosáhl v roce 
2020 zmíněných 20 %. Česká republika 
musí splnit podíl 13 % energie z OZE. 
 
 V současné době MZe dokončuje Akční 
plán pro biomasu pro ČR na období 2008 – 
2010. Tento dokument vznikl na základě 
Akčního plánu pro biomasu EU 
(COM(2005)628) a doporučení Evropské 
komise členským zemím zpracovat národní 
akční plány. Dalším důvodem zpracování 
Akčního plánu pro biomasu bylo 
systematické sjednocení názoru na budoucí 
využívání omezeného potenciálu biomasy v 
ČR. A to s ohledem na vzájemnou 
koordinaci rozdílných strategií a plánů v 
jednotlivých sektorech, zejména v sektoru 
kapalných biopaliv, energetického 
využívání biomasy spalováním a v dalších 
sektorech, kde je biomasa využívána, při 
zohlednění potravinové bezpečnosti a 
principů udržitelného rozvoje. 
 
 
 
 

 Resort of the Ministry of Agriculture is 
responsible for production, processing and 
utilization of biomass for energy purposes as 
the energy renewable resources regards. 
Biomass has the highest utilization potential 
from all types of energy renewable resources 
in the Czech Republic and currently it is also 
the renewable resource with highest share in 
primary energy resources consumption. 
 Conception of biomass sustainable 
production specifies objectives to 2020 (for 
whole EU) in such way that 20 % of whole 
consumed energy would originated from 
renewable resources and 10 % share from 
total volume of fuels will be provided by the 
liquid fuels. This is a view of the European 
Commission. The individual Member States 
were committed with different limit in order 
to reach the EU average level of 20 % as 
mentioned above. The Czech Republic has 
to meet the 13 % share of renewable 
resources energy. 
 At present the Ministry of Agriculture is 
finishing the Action plan for biomass of the 
Czech Republic for 2008 – 2010. That 
document was established on basis of the 
Action plan for biomass of EU 
(COM(2005)628) and the European 
Commission recommendation for Member 
States to elaborate the national action plans. 
The next reason of the Action plan for 
biomass making was a systematic 
integration of opinion on future utilization of 
biomass limited potential in the Czech 
Republic with regard to mutual coordination 
of different strategies and plans in particular 
sectors mainly in sector of liquid biofuels, 
biomass energy utilization through 
combustion and in other sectors where 
biomass is being used taking into account 
food security and sustainable development 
principles. 
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 Akční plán představuje významnou 
složku pro naplnění národních, potažmo 
evropských cílů v energetickém využívání 
biomasy a tedy naplnění výroby energie 
z OZE k roku 2010, resp. 2020, vyplývající 
z přístupové dohody k EU, ze Státní 
energetické koncepce a z Dohody o 
budoucím směrování EU v oblasti 
energetiky. 
 K cílům Akčního plánu patří mimo jiné 
odstranit administrativní bariéry, lépe 
využít potenciál biomasy, pomoci 
nastartovat investice do čistého způsobu 
získávání energie spolu se snižováním 
energetické náročnosti, podpora oblastí 
venkova jako hlavního dodavatele energie z 
biomasy a zvýšení nabídky energetické 
biomasy na domácím trhu, podpora širšího 
domácího využití energie z biomasy a její 
zpřístupnění pro co nejširší cílovou 
skupinu. 
 
 Účelem zpracování Akčního plánu je 
mimo jiné položení základních cílů 
možností řešení energetických závazků vůči 
EU, definice klíčových otázek ve využívání 
biomasy a její budoucnosti a věcné a 
odborné usměrnění diskuse 
ohledně energetického využívání biomasy. 
Jednotlivá navrhované opatření pro období 
2008 – 2010 jsou pak uvedena v Návrhu 
aktivit v rámci realizace Akčního plánu. 
Jedná se např. o opatření v rámci ochrany 
úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy, 
přeřazení tuhých biopaliv do nižší sazby 
DPH, vyhlášení národního programu 
podpory energetických plodin, podpory 
zakládání víceletých porostů EP a RRD aj.  
 
 Z hlediska své působnosti MZe vytváří 
především legislativní rámec systému 
podpor energetického využití biomasy. Ve 
vztahu k biomase se jedná nejen o podpory 
její produkce a zpracování, ale také o 
investiční podpory pro její využití. 
V současnosti je možné tedy získat podporu 
na pěstování energetických plodin, tzv. 
uhlíkový kredit, jež je poskytován v rámci 
celé EU.  
 

 The Action plan represents a significant 
item for fulfillment of national or European 
aims in biomass energy utilization and thus 
energy production objectives from 
renewable resources by 2010 and 2020 
respectively, resulting from the accession 
agreement to EU, State energy conception 
and Agreement on future focusing of EU in 
the energy sector. 
 In the Action plan objectives belongs 
among others to remove the administrative 
barriers, better utilization of biomass 
potential, initiation of investments to the 
process of clean approach of energy 
acquisition together with energy 
consumption reduction, support of rural 
regions as the main supplier of biomass 
energy and energy biomass increased after 
on domestic market, support of broader 
home utilization of biomass energy and its 
availability for as broad as possible group of 
users. 
 The scope of the Action plan elaboration 
is among others to establish the basic aims 
for solution of energy commitments towards 
EU, definition of key issues in biomass 
utilization and its future and factual and 
professional focusing of discussion on 
biomass energy utilization. Particular 
suggested measures for period 2008 – 2010 
are than presented in the Activities proposal 
in the framework of the Action plan 
implementation. It regards for example the 
measure in the field of the high-quality farm 
land reduction transfer of solid biofuels to 
lower VAT rate, proclamation of national 
program for energy crops support, support 
of perennial crop covers establishing etc. 
 From point of view of its competence the 
Ministry of Agriculture generates mainly the 
legislative framework of subsidy system for 
biomass energy utilization. As the biomass 
regards it represents not only its production 
and processing support but also investment 
assistance for its utilization. At present is 
therefore possible to obtain the support for 
energy crops growing, so called carbon 
credit allocated within the whole EU. 
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V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 
na období 2007 – 2013 lze pak v rámci 
několika opatření získat podporu na 
výstavbu zařízení pro zpracování a 
využívání obnovitelných zdrojů energie. 
Jedná se především o investice na získání 
technologií, zařízení staveb pro výrobu 
pevných biopaliv (pelety, brikety), výstavbu 
bioplynových stanic, kotelen a výtopen jež 
jako vstupní materiál využívají jak záměrně 
pěstovanou biomasu (fytomasu i 
dendromasu), tak biomasu zbytkovou. V 
rámci Osy I. PRV se také očekává podpora 
na založení porostů rychle rostoucích 
dřevin pro energetické využití. 
 
 Hlavní pozornost je ale směřována 
k uplatňování kapalných biopaliv v dopravě 
a systému jejich podpor. V souladu s 
Evropskou energetickou politikou ČR 
uzákonila povinnost nahrazovat část 
dopravních paliv dostupných na trhu v ČR 
biopalivy a to přijetím novely zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jež 
stanovuje povinné přimíchávání 
minimálního množství biosložky do 
dopravních paliv. Dle tohoto zákona je od 
1. září 2007 přimícháván do motorové nafty 
2 obj.% podíl MEŘO (metylester 
řepkového oleje), dnem 1. ledna 2008 bylo 
zahájeno přimíchávání rovněž 2 obj.% 
bioethanolu (bezvodého kvasného lihu) do 
benzínu. V roce 2009 bude minimální 
množství dále navýšeno na 3,5 obj.% 
bioetanolu a 4,5 obj.% MEŘO. V roce 2010 
se pak již počítá s využíváním 
vysokoprocentních směsí biopaliv, která 
společně s nízkoprocentními umožní 
nahrazení fosilních paliv ve výši 5,75% dle 
energetického obsahu daného směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES 
z roku 2003 o podpoře používání biopaliv 
nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě.  
 V nedávné době byl Vládou ČR 
schválen Víceletý program podpory dalšího 
uplatnění biopaliv v dopravě.  
 
 
 
 

In the framework of the Program for 
countryside development for 2007 – 2013 
the support for processing and utilization 
facilities construction for energy renewable 
resources utilization can be obtained. It 
regard in particular the investment for 
technologies purchase, facilities equipment 
for solid biofuels production (pellets, 
briquettes), biogas plant construction as well 
as boiler rooms and heating plants utilizing 
purposefully grown biomass (both 
phytomass and dendromass) and residual 
biomass as the input material. In framework 
of Osy I. PRV also the support for energy 
rapid growing wood species plantations 
establishing is expected. 
 Nevertheless the main focus is 
concentrated to liquid fuels application in 
road transport and to system of their support. 
In compliance with the European energy 
policy the Czech Republic legalized a duty 
to replace a part of transport fuels available 
on the domestic market by biofuels through 
the Act. No. 86/2002 amendment on 
atmosphere protection specifying mandatory 
blending of bio-components in transport 
fuels. According to that act the 2 % share of 
FAME is blended in motor diesel from 1 
September 2007 the blending of 2 % by 
volume) of bioethanol (dehydrated 
fermented spirit) in petrol. In 2009 the 
minimum amount will be increased to 3.5 % 
(by volume) of bioethanol and 4.5 % (by 
volume) of FAME. In 2010 is considered to 
utilize the high-percent biofuel blends which 
together with the low-percent ones will 
enable to replace the fossil fuels in amount 
of 5.75 % by the energy content given with 
the European Parliament and Council 
Directive 2003/30/EC from 2003 on biofuels 
utilization subsidies or other renewable 
transport fuels. 
 
 Recently the Czech government has 
approved the Long-time program for support 
of biofuels further application in transport. 
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Na základě směrnice 2003/96/ES je tedy 
v současné době připravováno ve 
spolupráci s ostatními resorty (MF, MŽP, 
MPO, MD) daňové zvýhodnění čistých 
biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí, 
tzn. vysokoprocentních směsí etanolu 
(paliva E85 a E95), směsné motorové nafty 
(SMN30) a čistých rostlinných olejů. 
 
 Z hlediska dlouhodobého uplatňování 
biopaliv jsou však nejperspektivnější 
biopaliva 2. generace, pro jejichž výrobu 
lze kromě cíleně vypěstovaných 
nepotravinářských plodin používat též 
rostlinný a dřevní odpad. Biopaliva 2. 
generace vykazují výrazně lepší celkovou 
energetickou bilanci na vstupu a výstupu ve 
srovnání s biopalivy 1. generace a rovněž 
jsou mnohem příznivější z hlediska bilance 
CO2. Výrobní technologie biopaliv 
2. generace sice již existují, avšak stále se 
jedná pouze o poloprovozní konverzní 
jednotky – je tedy nutný jejich další vývoj. 
Předpokládaným obdobím zahájení 
využívání biopaliv 2. generace je přibližně 
rok 2012. 
 
 
 

Following the Directive 2003/96/EC there is 
currently prepared the tax exemption for 
neat biofuels and their high-percent blends, 
i.e. high-percent ethanol blends (fuels E85 
and E98), blended motor diesel (SMN 30) 
and neat vegetable oils in cooperation with 
other resorts (Ministry of Finance, Ministry 
of Environment, Ministry of Industry and 
Trade, Ministry of Transport). 
 From aspect of long-time biofuels 
application the most perspective are the 
biofuels of 2. generation produced from crop 
and wood wastes along with the 
purposefully grown non-food crops. The 2. 
generation biofuels have proved 
significantly better total energy balance in 
input and output as compared with the 1. 
generation biofuels and they also are much 
more favourable from the CO2 balance 
aspect. The 2. generation biofuels 
production technology are now in operation 
but they are still represented only by the 
semi-operation conversion units-thus their 
continuing development is necessary. The 
anticipated periond of the 2. generation 
biofuels fall utilization probably will be the 
year 2012. 

 

Kontakt/Contact: 
 
Ing. Jiří Trnka - ředitel odboru environmentální politiky a OZE / Director of Division of 
Environmental Policy and Energy Renewable Resources 
Ministerstvo zemědělství / Ministry of Agriculture 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
e-mail: jiri.trnka@mze.cz  
 
 



M. Světlík 
8. mezinárodní seminář TECHAGRO 2008 „Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot“ 

 9 

2. Program užití biogenních pohonných hmot v České republice 
Program for biogenic fuels utilization in Czech Republic 

Ing. Marek Světlík - Ministerstvo zemědělství, Praha 
 

 Většina států Evropské unie dnes 
uplatňuje v dopravě větší či menší množství 
biopaliv jako částečné náhrady fosilních 
pohonných hmot. Důvodem je snaha o 
snížení závislosti na importované ropě, 
otevření dalších odbytišť pro domácí 
zemědělce a pozitivní vliv na tolik 
diskutované změny klimatu. Současnými 
největšími spotřebiteli biopaliv v Evropě 
jsou Německo, Francie a Švédsko, 
v celosvětovém měřítku pak Brazílie a 
USA. 
 EU přistoupila k opatřením, jejichž 
realizace by měla zajistit omezení 
skleníkových plynů do roku 2020 a 
Evropskou komisí byl stanoven cíl nahradit 
do roku 2020 v oblasti silniční dopravy 10 
% tradičních pohonných hmot 
alternativními palivy. Jedním z opatření na 
podporu snižování emisí skleníkových 
plynů z dopravy bylo v květnu roku 2003 
přijetí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/30/ES, o podpoře využívání 
biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv 
v dopravě. V současné době probíhá 
legislativní proces přípravy nové směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o podpoře 
užívání energie z OZE, která reaguje na 
nové výše uvedené cíle v oblasti OZE, 
včetně využívání biopaliv. 
 

Legislativa a vývoj užití biopaliv v ČR 
ČR implementovala předpisy EU 

v oblasti biopaliv do českého právního 
řádu, aby bylo zajištěno splnění 
stanovených cílů. Tuzemskými 
legislativními předpisy, které se v současné 
době dotýkají oblasti biopaliv a jejich 
uplatňování v dopravě je zákon č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 
Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále pak prováděcí vyhlášky k zákonu o 
lihu č. 140/1997 Sb. a č. 141/1997 Sb., 
v platném znění.  

 Majority of the EU Member States apply 
larger or lesser amount of biofuels in 
transport sector in form of partial 
substitution for fossil fuels. The reason of 
this situation is an effort to decrease 
dependence on imported petroleum, 
development of other sale places for 
domestic farmers and a positive effect on 
discussed climate change. Currently the 
biggest biofuels consumers in Europe are 
Germany, France and Sweden, in the world-
wide scale then Brazil and USA. 
 EU has provided the measures with 
objective to reduce the greenhouse gas by 
2020 and the European Commission has 
determined the aim to replace the traditional 
fuels by the alternative ones by 2020 in the 
sphere of road transport. One of the 
measures for support of greenhouse gas 
emissions reduction in transport was 
acceptance of the European Parliament and 
Council Directive 2003/30/ES on biofuels and 
other renewable fuels or utilization support 
in transport in May 2003. Currently there is 
in preparation the legislative process for new 
directive of the European Parliament and 
Council on renewable energy support as a 
response on new above mentioned 
objectives in the field of energy renewable 
resources including biofuels utilization.  
 

Legislative a development of biofuels 
utilization in Czech Republic 

 The CR has implemented the EU 
regulations into the Czech legal order as 
biofuels regards to ensure the determined 
objectives fulfilment. Among the domestic 
legislative regulations in the field of biofuels 
and their application in transport belongs the 
Act No. 353/2003 on excise tax in wording 
of later regulations and the Act No. 61/1997 
on spirit in wording of later regulations and 
further the executive decree to the Act on 
spirit No. 140/1997 and Act No. 141/1997 in 
effective wording.  
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Požadavky na kvalitu pohonných hmot 
upravuje zákon č. 311/2006 Sb., o 
pohonných hmotách. Kontrolou podílů 
biopaliv uplatňovaných v dopravě jsou 
pověřeny celní orgány.  

V ČR se využívají biopaliva ve větší či 
menší míře již od devadesátých let 
minulého století, kdy došlo k významnému 
rozvoji ve výrobě a užití MEŘO. 
V současnosti lze říci, že strategie rozvoje 
biopaliv v ČR zahrnuje tři etapy a 
nacházíme se v polovině druhé etapy. 
 

I. etapa aplikace biopaliv v ČR  
- povinné přimíchávání 

Česká republika měla do konce roku 
2006 zaveden systém podpory výroby 
MEŘO formou přímé podpory výrobcům 
MEŘO v kombinaci se sníženou spotřební 
daní na směsnou motorovou naftu s 31 % 
MEŘO. V roce 2007 byla zavedena 
povinnost nahradit určitý minimální podíl 
fosilních pohonných hmot biopalivy. Dle 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
mají subjekty povinnost nahradit stanovené 
minimálním množství fosilních pohonných 
hmot biopalivy. Pro první etapu uplatňování 
biopaliv je stanoveno minimální povinně 
přimíchávané množství, které jak pro 
MEŘO, tak pro bioetanol činí 2 objemová 
procenta resp. 3,5 % (líh) a 4,5 % (MEŘO) 
od roku 2009. Výsledný podíl biopaliv 
uvedených na trh musí distributoři doložit 
na základě evidence, maximální hranice je 
5 %. Tento limit je stanoven platnými 
normami kvality paliv a nesmí být 
překročen. 

To, že uvedená nízkoprocentní biopaliva 
bez výjimky splňují současné kvalitativní 
normy, je zároveň i důvodem, proč na jejich 
přítomnost v pohonných hmotách nemusí a 
není na čerpacích stanicích nijak 
upozorňováno. Výrobci motorů se řídí 
toutéž normou a při jejím splnění garantují 
bezproblémový provoz. 

Zatímco s výrobou a využíváním směsi 
nafty a MEŘO má ČR již letité zkušenosti, 
ve využívání benzínu s bioetanolem je 
zkušeností méně. 

 The requirements for fuels quality are 
adjusted by the Act 311/2006 on fuels. The 
biofuels proportion checking as applied in 
transport is provided by the customs organs. 
 In the CR are being used biofuels in 
various amount even since the 90`s of the 
past century when significant development 
of FAME production and utilization has 
began. It may be stated that the biofuels 
development strategy in the CR consist of 
three stages and we are now in the half of 
the second stage. 
 

I. stage of biofuels application in CR 
- mandatory blending 

 The CR has had introduced since 2006 
the FAME production support system 
through the form of direct subsidies for 
FAME manufacturers combined with 
reduced excise tax for blended motor diesel 
with 31 % of FAME. In 2007 the liability 
was introduced to replace a certain 
minimum proportion of fossil fuels by 
biofuels. According to the Act no. 86/2002 
on atmosphere protection the subjects are 
committed to replace the specified minimum 
amount of fossil fuels by biofuels. For the 
first stage of biofuels application the 
minimum mandatory blended amount was 
determined, i.e. 2 % for both FAME and 
bioethanol and since 2009 it will be 3.5 % 
(spirit) and 4.5 % (FAME). The resulted 
share of biofuels introduced on market has 
to be substantiated with evidences while the 
maximum limit is 5 %. That limit is 
determined by valid standards for fuel 
quality and cannot be exceeded. 
 The fact that the presented low-percent 
biofuels are in compliance with the current 
qualitative standards without exemption is a 
reason why their presence in fuels is not 
noticed at the filling stations. The motor 
producers are governed by the identical 
standard providing operation without 
problems. 
 While the FAME and diesel blend 
production and utilization is well-known in 
the CR and the experiences are on high 
level, the situation in petrol/bioethanol 
utilization is less favourable. 
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I přes tuto skutečnost však ČR disponuje 
dostatečnými výrobními kapacitami obou 
druhů těchto paliv. 

 
II. etapa aplikace biopaliv 

V další etapě, jejíž zahájení je plánováno 
od roku 2009, bude zavedeno využívání 
vysokoprocentních směsí biopaliv a 
biopaliv v čisté formě. Bude se jednat např. 
o palivo E85, jež je tvořeno směsí 85 % 
bioetanolu a 15 % benzínu, palivo E95, 
MEŘO v čisté formě atd. Na rozdíl od 
nízkoprocentních biopaliv, která jsou 
uplatňována bez finančních podpor ze 
strany státu, vysokoprocentní biopaliva 
podporována budou prostřednictvím úlev na 
spotřební dani, aby byla na trhu 
konkurenceschopná. 
 

III. etapa aplikace biopaliv  
- biopaliva 2. generace 

Je zřejmé, že jako velmi perspektivní do 
budoucna se jeví biopaliva 2. generace, pro 
jejichž výrobu lze kromě cíleně 
vypěstovaných nepotravinářských plodin 
používat též rostlinný a dřevní odpad. 
Nejenže surovin pro taková paliva je 
dostatek, ale i celkový přínos životnímu 
prostředí bude větší, než v případě 
současných biopaliv 1. generace. 
Využíváním biopaliv 2. generace  dojde 
v výraznějšímu energetickému, 
ekonomickému i ekologickému zhodnocení 
zemědělských surovin. Významným 
přínosem biopaliv z pohledu ochrany 
klimatu jsou nižší emise skleníkových 
plynů způsobené koloběhem uhlíku 
v ekosystému, který lze objektivně 
vyhodnotit pouze analýzou úplného 
životního cyklu (LCA) biopaliv. 
 

Podpora biopaliv 
Požadavky EU pro roky 2010 a 2020 

bude možné splnit povinným 
nízkoprocentním přidáváním biopaliv do 
motorových benzinů a nafty, v souladu 
s platnými normami (ČSN EN 228 a ČSN 
EN 590), v kombinaci s využíváním 
vysokoprocentních směsí biopaliv a 
čistých biopaliv.  

Despite this fact the CR has sufficient 
production capacities for the both types of 
the mentioned fuels. 
 

II. stage of biofuels application 
 In the next stage (since 2009) the high-
percent biofuels blends and neat biofuels 
utilization will be introduced. It regards e.g. 
fuel E85 (85 % of bioethanol and 15 % of 
petrol), fuel E95, FAME in neat form etc. In 
contrast with the low-percent biofuels being 
applied without the State financial support, 
the high-percent biofuels will be supported 
through the excise tax exception to keep the 
competitive strength on market. 
 
 
 
 

III. stage of biofuels application 
- biofuels of 2nd generation 

 It is evident that the 2nd generation 
biofuels are very prospective in future and 
can be produced also from crop and wood 
wastes along with the purposefully grown 
non-food crops. There exist a lot of raw 
materials for such fuels and also the total 
environmental benefit is higher as compared 
with the biofuels of the 1st generation. With 
the 2nd generation biofuels utilization the 
more outstanding energy, economical and 
ecological revaluation will be reached. The 
significant benefit of biofuels is in the lower 
greenhouse gas emissions due to the carbon 
circulation within the eco-system which can 
be evaluated only by the analysis of biofuels 
complex life cycle. 
 
 
 
 

Biofuels support 
 The EU requirements for 2010 and 2020 
will be met through the mandatory low-
percent biofuels blending in motor petrol 
and diesel in accordance with the valid 
standards (ČSN EN 228 and ČSN EN 590) 
in combination with the biofuels blends and 
neat biofuels utilization. 
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Avšak k tomu, aby bylo možné tyto 
vysokoprocentní směsi a čistá biopaliva 
využívat, je nutné vytvořit nezbytné 
ekonomické podmínky. Vzhledem k tomu, 
že výroba biopaliv je nákladnější než 
výroba klasických fosilních paliv, je nutné 
biopaliva finančně zvýhodnit, aby byla 
zajištěna jejich konkurenceschopnost na 
trhu ve srovnání s čistě fosilními 
pohonnými hmotami. Nastavením 
optimálního systému finančního 
zvýhodnění, lze dosáhnout vybudování 
dostatečné distribuční sítě biopaliv a 
zvýšení počtu uživatelů vozidel 
využívajících tato paliva. 

Nutnou podmínkou pro podporu biopaliv 
na trhu členského státu je zpracování 
programu podpor na delší časové období. 
Víceletý program podpory dalšího uplatnění 
biopaliv v dopravě, který je schválen 
vládou ČR, je koncipován na základě 
článku 16 odstavce 5 směrnice 2003/96/ES 
ze dne 27. října 2003, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů Společenství 
o zdanění energetických produktů a 
elektřiny. Jeho vypracováním bylo 
pověřeno Ministerstvo zemědělství. 
Potřebná podpora biopaliv je dle znění 
uvedené směrnice založena na daňovém 
zvýhodnění čistých biopaliv a jejich 
vysokoprocentních směsí s fosilními palivy. 
Principem podpory ve Víceletém programu 
je daňové zvýhodnění vždy pouze 
biosložky tzn., že u směsných paliv zůstává 
fosilní část zdaněna plnou sazbou spotřební 
daně. Technicky zvolila ČR způsob, kdy 
uplatní systém osvobození spotřební daně u 
čistých biopaliv a systém vratky spotřební 
daně u vysokoprocentních směsí biopaliv. 
 Po technické a distribuční stránce se 
v ČR nevyskytly vážnější problémy 
s biopalivy a tuzemské rafinérie jsou 
schopny standardně přidávat biosložky do 
benzinů (kapacita technického zařízení 
jediného tuzemského výrobce benzinů, 
společnosti Česká rafinérská a.s., umožňuje 
přídavek až do výše 10 % obj.) i do nafty a 
to do výše 5 % nebo 31 % MEŘO (ČSN 
656508).  

Nevertheless in order to utilize effectively 
the above fuels the necessary economical 
conditions should be realized. Regarding the 
fact that biofuels production is more 
expensive in comparison with the classical 
fossil fuels it would be necessary to support 
the biofuels to secure their competitive 
strength on market. Through the financial 
system optimal adjustment the sufficient 
biofuels distribution network will be 
established. Also the number of vehicles 
using such fuels will be increasing. 

 
 
 

 The necessary condition for biofuels 
support on the Member State market is 
elaboration of support program for longer 
time period. This support program for 
further application of biofuels in transport as 
approved by the Czech government is 
drafted on basis of Article 16, paragraph 5 
of the Directive 2003/96/EC from 27 
October 2003 amending structure of the 
framework regulations of the Community on 
energy products and electricity taxation. Its 
elaboration has made the Ministry of 
Agriculture. The biofuels necessary support 
is based on the tax advantages for neat 
biofuels and their high-percent blends in 
fossil fuels. The principle of the Multi-years 
program is the tax privilege applied only for 
the bio-components, i.e. the fossil part of the 
blended fuels is taxed with full rate of the 
excise tax. The CR has chosen the way of 
the excise tax exemption for neat biofuels 
and the excise tax return for the biofuels 
high-percent blends. 
 As the technical and distribution aspects 
regards no serious problems with biofuels 
have occurred and the Czech refineries are 
able to blend bio-components in petrol in 
standards form (capacity of technical 
equipment of the only petrol domestic 
manufacturer, i.e. the company Česká 
rafinérská, joint stock company allows the 
blending up to 10 % by volume) and also in 
diesel up to 5 % or 31 % FAME (standard 
ČSN 65 6508). 
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 V následující tabulce je uveden odhad 
množství biopaliv potřebných k naplnění 
indikativního cíle směrnice 2003/30/ES pro 
rok 2010. Hodnoty pro roky 2007 až 2009 
korespondují s minimálním množstvím 
povinně přimíchávaných biopaliv do 
pohonných hmot podle zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší. Hodnoty hrubé 
spotřeby motorového benzínu a motorové 
nafty byly převzaty z odhadů Ministerstva 
průmyslu a obchodu a České asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu. 
 

 The following table presents estimation 
of biofuels amount necessary to meet the 
indicative target of the Directive 
2003/30/EC for 2010. The figures for years 
2007 – 2009 correspond with the minimum 
mandatory amount of blending biofuels in 
fuels according to the Act no. 86/2002 on 
atmosphere protection. The values of motor 
petrol and diesel consumption are taken 
from the Ministry of Industry and Trade 
resource and the Czech Association of oil 
industry and Trade estimations. 

 
Tabulka: Odhad spotřeby biopaliv potřebných k naplnění cíle směrnice 2003/30/ES 
Table: Estimation of biofuels consumption necessary for the Directive 2003/30/EC objectives 
fulfilment  

Rok/Year 
Palivo/Podíl 
Fuel/Share 

Měrná 
jednotka/ 
Specific 

unit 
2007 2008 2009 2010 

Hrubá spotřeba  
mot. benzinu 
Gross consumption 
of motor petrol 

hl 31 585 284 31 585 284 31 585 284 31 585 284 

Hrubá spotřeba  
mot. nafty 
Gross consumption 
of motor diesel 

hl 46 014 320 47 350 835 48 269 690 49 021 480 

Hrubá spotřeba  
mot. benzinu 
Gross consumption 
of motor petrol 

TJ 103 412 103 412 103 412 103 412 

Hrubá spotřeba  
mot. nafty 
Gross consumption 
of motor diesel 

TJ 164 651 169 434 172 722 175 412 

Hrubá spotřeba  
mot. benzinu a mot. 
nafty 
Gross consumption 
of motor petrol and 
motor diesel 

TJ 268 063 272 846 276 134 278 824 

FAME hl 306 818 947 017 2 172 136 3 671 550 
FAME TJ 999 3 083 7 072 11 955 
Bioetanol hl 0 631 706 1 105 485 1 868 595 
Bioetanol TJ 0 1 379 2 412 4 078 
Podíl FAME * 
FAME share  

% eo 0,37 1,13 2,56 4,29 

Podíl bioetanolu * 
Bioethanol share  

% eo 0,00 0,51 0,87 1,46 
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Podíl biopaliv  * 
Biofuels share  

% eo 0,37 1,64 3,43 5,75 

* Energetický podíl biopaliv z celkového energetického obsahu motorové nafty a benzínu pro dopravní účely na 
trhu v ČR. Je očekávána stagnace spotřeby motorového benzínu v letech 2007 -2010. 

* Energy share of biofuels from total energy content of motor diesel and petrol for transport purposes on Czech 
market. The motor petrol consumption stagnation is expected within 2007 – 2010. 

 
Kontakt/Contact: 
 
Ing. Marek Světlík – vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů energie / Head of Energy 
Renewable Resources Department 
Ministerstvo zemědělství / Ministry of Agriculture 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
e-mail: marek.svetlik@mze.cz  
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3. Pohonné hmoty v České republice z pohledu legislativy, způsobu 
sledování a monitorování složení, jakosti a evidence 

Fuels in Czech Republic from aspect of legislation and their comosition, 
quality and registration monitoring 

Ing. Svatava Kantorová Fibichová – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 
 

Abstract 
 The day of the Czech Republic accession to the European Union (EU) – May 1, 2004 – has 
became binding for the CR in many respects. One of it was and still is the quality and related 
composition of sold fuels. The requirement for quality of the basic, most utilized motor fuels, 
i.e. automotive petrol and diesel, are given by appropriate European legislation mandatory for 
all the Member States. 
 The CR has began with the sold motor fuels monitoring as early as in the half of 2001 on 
basis of the Ministry of Industry and Trade regulation No. 227/2001 laying down 
requirements for fuels applied in vehicles operating on roads as well as method of their 
quality monitoring. 
 Following the above regulation which period of validity has finished on May 1, 2004 on 
basis of the mentioned regulation No. 229/2004 introduction in force including the newest 
amendments of the Directive 98/70/EC given by the Directive 2003/17/EC, there was initiated 
in the CR also the motor fuels monitoring applied on domestic market as stated by the 
European legislation (Directive 98/70/EC) being in the force at that time. The presented 
monitoring was provided by the State control body – The Czech Trade Inspection – in 
accordance with the Act No. 634/1992 on consumer protection in wording of the later 
regulations and in compliance with the Act No. 64/1986 on the Czech Trade Inspection in 
wording of the later regulations. The implementation of the fuels control samples analysis was 
performed by the authorized person in accordance with home legislation. In this case the 
authorized person is the Institute of Fuels and Lubricants, joint-stock company, chosen by the 
Czech Trade Inspection on basis of tender procedure. 
 The first report on sold petrol and diesel quality monitoring has sent the Ministry of 
Industry and Trade to the European Commission in June 2005 covering the whole year 2004 
despite the CR is the EU Member State since May 1, 2004. Similarly, in June 2006 was 
submitted to the European Commission the annual report on state of the mentioned motor 
fuels quality for 2005 and in June in the past year for the year 2006. 
 Currently is specified by the Regulation No. 229/2004 the total number of taken control 
samples of automotive petrol and diesel per 1 year at higher level (in total 700 samples of 
petrol and 700 samples of diesel) as recommended for the CR by the valid European 
legislation. The recommendation is based on total population of the Member State and final 
consumption of petrol and diesel (CR belongs to the group of smaller countries in the 
statistical group C with recommended number of 100 control samples of petrol and 100 
control samples of diesel annually). Not only the increased number of fuels taken samples in 
2006 and 2007 but also quality monitoring of other types of sold fuels has brought positive 
results in the field of their quality. For year 2006 the Czech Trade Inspection workers have 
taken 871 samples of automotive petrol and 1064 samples of motor diesel. Consequently 
these samples were analysed in accredited laboratory for the determined qualitative 
parameters maintenance. From this amount 2.4 % petrol samples and 6.9 % of diesel samples 
were unacceptable. In contrast to the year 2005 the quality has increased particularly as the 
sold petrol regards (in 2005 about 4.1 % of petrol and 7.9 % of diesel fuels were 
unacceptable). This proportion of unacceptable samples, i.e. those with poor qualitative 
parameters when even 1 unacceptable parameters is taken into account, classifies the CR into 
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the group of better average in framework of monitoring results as the sold petrol and diesel 
quality regards. 
 Following the valid domestic act on fuels and there presented authorization the Ministry of 
Industry and Trade has worked-up the executive regulation to that act-new decree, laying 
down requirements for fuels, method of monitoring as well as fuels composition and quality, 
amending in full extension the Regulation No. 229/2004 and at the same time also reacts on 
the EU requirements in the field of transport fuels quality. This decree has passed the whole 
legislative procedure and in March 2007 its notification in EU was successfully finished. With 
respect to fact that the new decree regards also the biofuels quality applied as the transport 
alternative fuels and that during 2007 the certain adaptations of basis domestic legislative 
regulation were made as biofuels regards (e.g. amendment on excise tax, spirit, atmosphere 
protection, decree No. 140/1997 and No. 141/1997 which are now in stage on EU 
notification) the next process of the prepared decree was temporary held up to avoid some 
legislative disharmony in the sector of biofuels. At present the decree to the act on fuels is 
prepared for submit to minister signature. 
 
 Den vstupu České republiky (ČR) do 
Evropské unie (EU) 1. květen 2004 se stal 
závazným pro ČR v mnoha směrech. 
Jedním z nich byla a je i jakost a s ní 
související složení prodávaných 
pohonných hmot. Požadavky na jakost 
základních, nejvíce používaných 
motorových paliv, tj. automobilových 
benzinů a motorové nafty, jsou dány 
příslušnou evropskou legislativou, jejíž 
implementace je povinná pro všechny 
členské státy. 
 
Základní evropskou legislativou pro 
oblast pohonných hmot je směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, 
týkající se jakosti benzinu a motorové  
nafty, ve znění směrnice 2000/71/ES a 
směrnice 2003/17/ES, 
 
Směrnice 98/70/ES, v platném znění 
pojednává o jakosti benzinu a motorové 
nafty. Na základě péče o zdraví a životní 
prostředí stanoví tento předpis technické a 
environmetální specifikace uvedených 
paliv určených pro trh za účelem jejich 
použití pro pohon motorových vozidel 
vybavených zážehovými nebo vznětovými 
motory. 

Pro účely této směrnice se: 
"benzinem" rozumí jakýkoliv těkavý 
ropný produkt určený k provozu 
zážehových spalovacích motorů s vnitřním 
spalováním, kterými jsou poháněny 

dopravní prostředky (zařazený pod kódy 
mezinárodní kombinované nomenklatury 
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 
11 51 a 2710 11 59), 
"motorovou naftou" rozumějí plynové 
oleje používané pro dopravní prostředky se 
vznětovými motory ve smyslu směrnice 
70/220/EHS a směrnice 88/77/EHS 
(zařazené pod kódem kombinované 
nomenklatury 2710 19 41). 

U plynových olejů určených pro pohon 
motorů nesilničních pojízdných strojů 
(zařazených pod kódy 2710 19 41 a 2710 
19 45), jako jsou např. zemědělské 
traktory, mohou členské státy vyžadovat 
dodržování stejného obsahu síry, jako je 
obsah síry stanovený pro motorovou naftu 
v uvedené směrnici. 

Členské státy musí zajistit, aby 
nejpozději do 1. ledna roku 2009 byla na 
evropský trh uváděna pouze tzv. bezsirná 
paliva, tj. bezolovnaté benziny a motorová 
nafta s maximálním obsahem síry 10 
mg/kg. Dále směrnice umožňuje členským 
státům přijmout taková opatření, aby ve 
zvláštních oblastech jejich území byla na 
trh pro vozový park uváděna pouze paliva 
splňující přísnější environmentální 
specifikace, než jsou stanoveny touto 
směrnicí, s cílem chránit zdraví 
obyvatelstva v dotyčné aglomeraci nebo 
životní prostředí. 

V rámci zachování základního principu 
evropského trhu, tj. volného pohybu zboží, 
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je v této směrnici uvedeno v čl. 5 velmi 
důležité ustanovení, z něhož vyplývá, že 
žádný členský stát nesmí zakazovat, 
omezovat nebo zabraňovat uvádění na trh 
palivům, která splňují požadavky této 
směrnice. 

Směrnice stanoví členským státům 
povinnost sledovat jakost jimi 
prodávaných pohonných hmot, konkrétně 
benzinů a nafty, a předkládat Evropské 
komisi vždy do 30. června následujícího 
roku na jednotných formulářích, 
stanovených Komisí, pravidelný 
monitoring tohoto sledování. 

Dále se tato směrnice zabývá 
monitorováním shody analytických metod, 
uvedených v přílohách směrnice, u 
jednotlivých jakostních ukazatelů jak u 
benzinů, tak u motorové nafty. 

V současné době probíhá v EU revize 
této směrnice, a to především z důvodu 
dosažení snížení emisí skleníkových plynů 
(zejména CO2), na nichž se v zásadní míře 
podílejí emise ze spalování motorových 
paliv. Dalším důvodem revize je pak 
podpora širšího uplatnění biopaliv v 
dopravě formou jejich nízkoprocentního 
přídavku do benzinů a nafty. Dosud je, dle 
stávajícího znění směrnice 98/70/ES a v 
rámci platných evropských norem, povolen 
u těchto paliv maximální podíl biopaliv ve 
výši 5 % objemových. V rámci 
probíhajícího procesu revize směrnice se 
navrhuje zvýšení podílu biopaliv v 
benzinech na 10 % objemových. 

Vzhledem k závažnosti problematiky 
uplatňování biopaliv v dopravě formou 
jejich nízkoprocentního přidávání do 
benzinů nebo nafty, je nutno zmínit i 
základní evropskou legislativu platnou pprroo  
oobbllaasstt  uuppllaattňňoovváánníí  bbiiooppaalliivv  vv  ddoopprraavvěě,,  
ccoožž  jjee  směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/30/ES, o podpoře užívání 
biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v 
dopravě, a směrnice Rady 2003/96/ES, 
kterou se restrukturalizují rámcové 
předpisy Společenství o zdanění 
energetických výrobků a elektřiny. 

Obě uvedené směrnice se zabývají 
regulačním a fiskálním rámcem podpory 

uplatňování biopaliv v dopravě a uvádějí 
návrhy kroků k dosažení 20 % substituce 
klasických fosilních paliv do roku 2020 
palivy alternativními, přičemž v těchto 
předpisech uváděný předpoklad náhrady 
biopalivy je podíl 8 %. 
 
Směrnice 2003/30/ES: 
- definuje biopaliva, 
- pro uplatnění minimálního procenta 

biopaliv či jiných obnovitelných paliv v 
dopravě jako náhrady fosilních benzinů 
a nafty stanovuje k termínu 31. 12. 2005 
a k 31. 12. 2010 referenční hodnoty 2 % 
a 5,75 %, 

- uvedené referenční hodnoty v 
procentech jsou vypočteny na základě 
energetického obsahu celkového 
množství benzinu a nafty, prodávaných 
v daném kalendářním roce na trhu 
členského státu, a jsou uvedeny jako 
vodítko pro stanovení příslušného 
vnitrostátního orientačního cíle 
dotyčného státu v této oblasti,  

- povinností každého členského státu bylo 
transponovat základní ustanovení této 
směrnice do své legislativy, a to 
nejpozději do 31. 12. 2004, a o této 
skutečnosti neprodleně informovat 
Komisi, 

- současně jsou členské státy touto 
směrnicí upozorňovány na to, že 
politiky členských států na podporu 
užití biopaliv by neměly vést k zákazu 
volného oběhu pohonných hmot, které 
splňují harmonizované normy pro 
životní prostředí stanovené právními 
předpisy Společenství. 

 
Směrnice 2003/96/ES: 
- definuje energetické výrobky, jichž se 

týká zdanění spotřební daní, a jejich 
použití, 

- zabývá se možnostmi členských států 
ohledně poskytnutí osvobození od daně 
nebo snížení úrovně zdanění stanovené 
touto směrnicí. Pro motorová paliva 
stanovuje pro období od 1. ledna 2004 
do 1. ledna 2010 minimální úroveň 
zdanění těchto paliv, 
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- zabývá se zdaněním topných olejů, 
elektřiny a dalších energetických 
produktů, 

- definuje energetické výrobky, u nichž 
mohou členské státy uplatňovat celkové 
nebo částečné osvobození od daně nebo 
snížení její úrovně. Do této skupiny 
spadají též výrobky z biomasy, což se 
vztahuje i na biopaliva používaná v 
oblasti dopravy jako náhrada fosilních 
benzinů a nafty, 

- osvobození od zdanění nebo snížení 
daně, stanovená pro biopaliva, mohou 
být poskytována dotyčným členským 
státem na základě víceletého Programu 
podpory uplatňování biopaliv 
v dopravě, schváleného Evropskou 
komisí (EK) v notifikačním procesu 
(program může být platný max. na 6 let 
a poté lze znovu EK požádat o 
schválení prodloužení podpory na další 
období).  
Základní ustanovení Směrnice 

2003/30/ES byla do české legislativy 
transponována prostřednictvím dále 
uvedeného zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění, a z části, 
týkající se oblasti kvality biopaliv, 
prostřednictvím vyhlášky č. 229/2004 Sb., 
kterou se stanoví požadavky na pohonné 
hmoty pro  provoz vozidel na pozemních 
komunikacích a způsob sledování a 
monitorování jejich jakosti. 

Směrnice 2003/96/ES je do tuzemské 
legislativy transponována zákonem č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů. 

V průběhu roku 2007 jednaly členské 
státy o docílení náhrady fosilních benzinů 
a nafty v roce 2020 biopalivy ve výši jejich 
10% podílu namísto 8% podílu, uvedeného 
ve směrnici 2003/30/ES.  

V lednu letošního roku byl orgány EU 
zveřejněn tzv. Energeticko-klimatický 
balíček, jenž obsahuje  návrh nové 
směrnice o obnovitelných zdrojích (OZE), 
do něhož je zahrnuta i revize stávající 
směrnice 2003/30/ES, včetně cíle pro rok 
2020 nahradit 10 % spotřebovaných 
fosilních pohonných hmot biopalivy.  

V souvislosti s uvedeným je nutno 
z hlediska kvality motorových paliv 
upozornit především na navrhované 
navýšení podílu biosložky v motorové 
naftě, a to od 31. prosince roku 2010 až na 
7 % objemových a od 31. prosince roku 
2014 dokonce na podíl od minimálně 5 % 
do 10 % objemových. Dále je navrhováno, 
aby nafta s takto zvýšeným podílem 
biopaliva byla od daných termínů 
k dispozici u všech čerpacích stanic s více 
než dvěma výdejními čerpadly na uvedené 
motorové palivo. Vzhledem k současnému 
silně negativnímu postoji většiny výrobců 
dieselových motorů ohledně zvyšování 
podílu biosložky v motorové naftě nad 
dosud schválených 5 % objemových, lze 
očekávat v orgánech EU a v příslušných 
pracovních skupinách v rámci navrhované 
revize směrnice 2003/30/ES k tomuto 
konkrétnímu bodu dosti závažnou diskusi. 

V souvislosti s revizí zmíněné směrnice 
je nutno uvést další závažnou skutečnost, a 
tou jsou kritéria udržitelnosti biopaliv 
v dopravě, navrhovaná v návaznosti na 
předpokládané širší uplatnění biopaliv 
v uvedené oblasti. Stanovení kriterií 
udržitelnosti biopaliv je velmi významnou 
podmínkou pro jejich další uplatnění. 
V dokumentu EU jsou zatím navrhována 
kritéria pouze z oblasti environmentální a 
zemědělské, ale na základě již se 
rozvíjející diskuse k navrženým kriteriím 
lze předpokládat, že dojde k jejich 
rozšíření minimálně o oblast sociální. 

 
V rámci výčtu základní tuzemské 

legislativy, týkající se motorových paliv, 
včetně oblasti uplatňování biopaliv v 
dopravě ČR, je třeba zmínit především: 
- zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pohonných 
hmotách“), 

-  vyhlášku č. 229/2004 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na pohonné hmoty 
pro provoz vozidel na pozemních 
komunikacích a způsob sledování a 
monitorování jejich jakosti, 
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- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění zákona č. 180/2007 
Sb. (v souvislosti s povinností 
uplatňování biopaliv v dopravě v rámci 
náhrady fosilních benzinů a nafty), 

- technické normy pro jakost 
automobilových benzinů (ČSN EN 228) 
a motorové nafty (ČSN EN 590). 
 
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách, v platném znění, zapracovává 
příslušné předpisy Evropských 
společenství a legislativně ošetřuje 
následující oblasti: 
- definice pojmů v zákoně použitých - v 

souladu s evropskou legislativou 
definuje jako pohonnou hmotu i 
biopalivo a směsné palivo, 

- jakost a složení pohonných hmot a 
jejich sledování a monitorování  na 
tuzemském trhu v souladu s požadavky 
EU,  

- prodej a výdej pohonných hmot, včetně 
požadované evidence, 

- základní podmínky pro provozování 
čerpacích stanic pohonných hmot a 
jejich evidenci. 
K uvedeným oblastem jsou stanoveny 

příslušné povinnosti a osoby za ně 
odpovědné, včetně sankcí za neplnění 
stanovených povinností. Kontrolním 
orgánem pro kontrolu plnění daných 
povinností je stanovena Česká obchodní 
inspekce (ČOI), která průběžně sleduje 
jakost a složení na trhu ČR prodávaných 
motorových paliv. Zákon v tomto směru 
ukládá ČOI i určité povinnosti vůči 
Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). 
Obdobně jsou zákonem uloženy i 
povinnosti MPO, jako gestorovi evropské 
směrnice 98/70/ES. 
 

VVyyhhlláášškkaa  čč..  222299//22000044  SSbb..,,  kktteerroouu  ssee  
ssttaannoovvíí  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  ppoohhoonnnnéé  hhmmoottyy  
pprroo  pprroovvoozz  vvoozziiddeell  nnaa  ppoozzeemmnníícchh  
kkoommuunniikkaaccíícchh  aa  zzppůůssoobb  sslleeddoovváánníí  aa  
mmoonniittoorroovváánníí  jjeejjiicchh  jjaakkoossttii,,  jjee  ppřřeeddppiiss,,  
jjíímmžž  jjee  ddoo  ttuuzzeemmsskkéé  lleeggiissllaattiivvyy  
ttrraannssppoonnoovváánnoo  eevvrrooppsskkéé  pprráávvoo,,  ttýýkkaajjííccíí  ssee  
jjaakkoossttii  pprrooddáávvaannýýcchh  ppoohhoonnnnýýcchh  hhmmoott  aa  

jjeejjííhhoo  mmoonniittoorroovváánníí  ((ssmměěrrnniiccee  9988//7700//EESS  
vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí))..    

Tato vyhláška zejména: 
- definuje jednotlivé druhy pohonných 

hmot v souladu s jejich začleněním pod 
příslušnými kódy kombinované  
nomenklatury, 

- stanovuje v souladu se směrnicí 
98/70/ES, v platném znění, požadavky 
na jakost a složení motorových benzinů  
a  motorové nafty, 

- stanovuje na základě evropských či 
českých příslušných technických norem 
požadavky na jakost a složení dalších v 
ČR prodávaných pohonných hmot, 
včetně biopaliv,  

- stanovuje způsob sledování jakostních 
ukazatelů pohonných hmot a určuje u 
jednotlivých pohonných hmot konkrétní 
sledované jakostní parametry, 

- stanovuje základní podmínky pro 
monitorování jakosti pohonných hmot, 
které vypracovává Ministerstvo 
průmyslu a obchodu na základě 
podkladů České obchodní inspekce z 
jejího sledování a kontroly jakosti a 
složení prodávaných pohonných hmot. 

 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění zákona č. 180/2007 Sb. 
stanovuje pro osoby, které uvádějí v ČR do 
volného daňového oběhu motorové 
benziny nebo naftu, povinnost zajistit, aby 
v pohonných hmotách pro dopravní účely 
bylo obsaženo i minimální množství 
biopaliv. Pro plnění uvedené povinnosti 
byl stanoven tímto předpisem následující 
časový harmonogram postupu povinného 
uplatňování biopaliv na trhu v ČR: 
a) od 1. 9. 2007 ve výši 2 % obj. z 

celkového množství motorové nafty 
přimíchaných do motorové nafty, 

b) od 1.1.2008 ve výši 2 % obj. z 
celkového množství motorových 
benzinů přimíchaných do motorových 
benzinů, 

c) od 1.1.2009 ve výši 3,5 % obj. z 
celkového množství motorových 
benzinů přimíchaných do motorových 
benzinů, 
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d) od 1.1.2009 ve výši 4,5 % obj. z 
celkového množství motorové nafty 
přimíchaných do motorové nafty. 
Uvedenou povinnost uplatňování 

stanoveného minimálního podílu biopaliv 
v dopravě  mohou povinné osoby splnit 
buď harmonogramem stanovenou formou 
nízkoprocentního přidávání příslušných 
biopaliv do benzinů nebo do nafty, v 
souladu s platnými normami na kvalitu 
benzinů a nafty, nebo uvedením čistého 
biopaliva nebo směsného paliva do 
volného daňového oběhu na daňovém 
území ČR pro dopravní účely, nebo 
kombinací všech zmíněných způsobů 
podle situace na trhu s motorovými palivy.    
  
PPřřeehhlleedd  ddrruuhhůů  bbiiooppaalliivv  vv  ČČRR  uuvveeddeennýý  
vv  ssoouullaadduu  ssee  ssmměěrrnniiccíí  22000033//3300//EESS  
vv  ppřříísslluuššnnýýcchh  ttuuzzeemmsskkýýcchh  lleeggiissllaattiivvnníícchh  
ppřřeeddppiisseecchh  ((vvyyhhlláášškkaa  čč..  222299//22000044  ssbb..  aa  
zzáákkoonn  čč..  118800//22000077  SSbb..))  
Za biopalivo je považován: 
--  bbiiooeetthhyyllaallkkoohhooll  ––  eetthhyyllaallkkoohhooll  

vvyyrroobbeennýý  zz  bbiioommaassyy  nneebboo  zz  bbiioollooggiicckkyy  
ooddbboouurraatteellnnéé  ččáássttii  ooddppaadduu  aa  uurrččeennýý  jjaakkoo  
ppřříímměěss  ddoo  mmoottoorroovvééhhoo  bbeennzziinnuu,,  

- bbiioo--eetthhyylltteerrccbbuuttyylleetthheerr  ((bbiioo--EETTBBEE))  ––  
ddeerriivváátt  EETTBBEE  vvyyrroobbeennýý  nnaa  bbáázzii  
bbiiooeetthhyyllaallkkoohhoolluu  aa  ppoouužžíívvaannýý  jjaakkoo  
ppřříímměěss  ddoo  mmoottoorroovvééhhoo  bbeennzziinnuu,,  ppřřiiččeemmžž  
ppoouuzzee  4477  %%  oobbjj..  zz  ttééttoo  llááttkkyy    jjee  
ppoovvaažžoovváánnoo  zzaa  bbiiooppaalliivvoo,, 

- bionafta – methylestery mastných 
kyselin (FAME), včetně MEŘO, 
vyrobené z rostlinného či živočišného 
oleje s vlastnostmi motorové nafty a 
určené k pohonu spalovacích 
vznětových motorů. 

 
Za směsné palivo je považována: 
- motorová nafta s obsahem vyšším než 

30 % obj. bionafty (čili 100% FAME, 
potažmo MEŘO), určená pro pohon 
vznětových motorů – tzv. směsná 
motorová nafta, 

- směs min. 70 % obj. bioethanolu s 
motorovým benzinem, určená k pohonu 
zážehových motorů - bioethanol E 85,   

- ethylalkohol vyrobený z biomasy s 
obsahem maximálně 5 % hm. 
zušlechťovacích přísad (aditiv), určený 
k pohonu vznětových motorů - 
bioethanol E 95. 

 
ČSN EN 228 – Motorová paliva – 
Bezolovnaté automobilové benziny – 
Technické požadavky a metody zkoušení 
(11/2004):  
-  je převzatá evropská norma, stanovující 

jakostní parametry bezolovnatých 
automobilových benzinů,  

- na zmíněnou evropskou normu EN 228 
se odkazuje jak základní evropský 
předpis v této oblasti, tj. směrnice 
98/70/ES, v platném znění, tak i 
v příslušné tuzemské legislativě, tj. ve 
výše zmíněné vyhlášce č. 229/2004 Sb., 
je uveden odkaz na převzatou ČSN EN 
228, 

- tato platná technická norma v 
návaznosti na celkový obsah kyslíku v 
benzinech povoluje následující 
maximální podíly biopaliv:  
- u ethanolu (bioethanolu) to je 5 % 

obj., 
- u bio-ETBE (bio-ethyltercbutyléther) 

to je 15 % obj., přičemž z podílu 
složky bio-ETBE lze jako biopalivo 
započítat pouze 47 %.  

 
ČSN EN 590 – Motorová paliva – 
Motorové nafty – Technické požadavky 
na zkoušení a metody zkoušení 
(08/2004): 
- je převzatá evropská norma stanovující 

jakostní parametry motorové nafty (opět 
odkaz na evropskou normu EN 590 je 
uveden ve směrnici 98/70/ES a ve 
vyhlášce č. 229/2004 Sb. pak odkaz na 
převzatou ČSN EN 590), 

- tato platná technická norma stanovuje 
pro motorovou naftu maximální podíl 
biosložky (biopaliv) ve výši: 
- 5 % obj. FAME (methylestery 
mastných kyselin). 

 
V únoru tohoto roku schválila vláda 

ČR přijatým vládním usnesením č. 164 a 
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následně i usnesením č. 252 Program 
podpory víceletého uplatnění biopaliv 
v dopravě, jehož gestorem je Ministerstvo 
zemědělství. V rámci uvedeného Programu 
se navrhuje daňová podpora při použití 
čistých biopaliv (100% FAME, potažmo 
MEŘO) nebo vysokoprocentních 
biopalivových směsí (např. E 85, E 95, 
směsná motorová nafta, apod.) v dopravě 
pro pohon vozidel namísto fosilních 
benzinů či nafty, a to formou nulové 
spotřební daně podílu biopaliva. 
Nízkoprocentní přidávání biopaliv do 
benzinů a nafty v souladu s jejich 
příslušnými normami jakosti bude na 
základě dřívějšího rozhodnutí vlády 
(usnesení vlády č. 1080 ze září roku 2006) 
realizováno i nadále bez podpory ze strany 
státu. Uvedený Program může být v ČR 
uplatněn pouze za podmínky, že bude 
schválen Evropskou komisí v notifikačním 
procesu, a následně budou provedeny 
potřebné úpravy příslušných tuzemských 
legislativních předpisů, zejména pak 
zákona o spotřebních daních.  

 
Způsob sledování a monitorování jakosti 
a složení prodávaných pohonných hmot 
a jejich evidence v ČR je založen na 
pokynech a požadavcích daných platnou 
evropskou legislativou, zejména pak 
směrnicí 98/70/ES, v platném znění, a 
Rozhodnutím Komise č. 159 z roku 2002, 
jímž Komise stanovila pravidla a 
podmínky pro sledování jakosti a složení 
prodávaných benzinů a nafty a vydala 
jednotný formulář pro roční monitoring 
členského státu o jakosti prodávaných 
motorových paliv. 
 Česká republika zahájila sledování 
jakosti prodávaných motorových paliv již 
v polovině roku 2001, a to na základě 
tehdy platné vyhlášky Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 227/2001 Sb., 
kterou se stanoví požadavky na pohonné 
hmoty pro provoz vozidel na pozemních 
komunikacích a způsob sledování a 
monitorování jejich jakosti. 

Na základě uvedeného předpisu, jehož 
platnost končila dnem vstupu ČR do EU, a 

který byl plně nahrazen již zmíněnou 
vyhláškou č. 229/2004 Sb., do níž byly již 
transponovány i poslední změny směrnice 
98/70/ES dané směrnicí 2003/17/ES, 
začalo se v ČR realizovat i sledování 
jakosti prodávaných motorových paliv na 
tuzemském trhu, což již bylo na 
podkladě tehdy platné evropské legislativy 
(směrnice 98/70/ES). Provádění uvedeného 
sledování začal zabezpečovat, kromě své 
vlastní kontroly jakosti prodávaných 
pohonných hmot podle zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní 
inspekci, ve znění pozdějších předpisů, 
státní kontrolní orgán Česká obchodní 
inspekce (ČOI). Prováděním rozborů 
kontrolních vzorků prodávaných 
pohonných hmot byla v souladu s 
tuzemskou legislativou pověřena 
akreditovaná osoba, kterou je akciová 
společnost Ústav paliv a maziv, jež byla 
vybrána ČOI na základě výběrového 
řízení. 

První hlášení o monitoringu jakosti 
prodávaných benzinů a nafty zaslalo MPO 
Evropské komisi v červnu 2005 za celý rok 
2004, přestože členem EU byla ČR až od 
1. května 2004. Obdobně v červnu 2006 
bylo EK předloženo roční hlášení o stavu 
jakosti prodávaných uvedených 
motorových paliv za rok 2005 a v loňském 
červnu monitoring za rok 2006. 

V současné době je vyhláškou č. 
229/2004 Sb. stanoven celkový počet 
odebíraných kontrolních vzorků 
automobilových benzinů a motorové nafty 
za rok na vyšší úrovni (celkem 700 vzorků 
benzinu a 700 vzorků nafty), než pro ČR 
doporučuje platná evropská legislativa, 
která v tomto směru vychází z celkového 
počtu obyvatel členského státu a konečné 
spotřeby benzinů a nafty (ČR spadá do 
skupiny menších států ve statistické 
skupině C, jimž je doporučeno min. 
odebrat 100 kontrolních vzorků benzinů a 
100 vzorků nafty ročně). Nejen zvýšení 
počtu odebíraných vzorků paliv v roce 
2006 a 2007, ale i sledování jakosti dalších 
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druhů prodávaných pohonných hmot, 
přineslo pozitivní výsledky v oblasti jejich 
jakosti. Za rok 2006 bylo inspektory ČOI 
odebráno a následně rozborem 
v akreditované laboratoři ověřeno z 
hlediska dodržování stanovených 
jakostních parametrů a složení celkem 871 
vzorků automobilových benzinů a 1064 
vzorků motorové nafty, z čehož u benzinů 
bylo zjištěno 2,4 % nevyhovujících vzorků 
a u nafty 6,9 %. Oproti roku 2005 došlo 
v tomto směru ke zlepšení, zejména pak u 
jakosti prodávaných benzinů (v roce 2005 
bylo nevyhovujících benzinů 4,1 % a nafty 
7,9 %). Výsledným zjištěním podílu 
vzorků motorových paliv s 
neodpovídajícími jakostními parametry, 
včetně započítání i vzorků s pouze jedním 
nevyhovujícím parametrem, se ČR řadí 
v rámci výsledků monitoringu členských 
států do oblasti lepšího průměru v jakosti 
prodávaných benzinů a nafty.  

Na základě platného tuzemského 
zákona o pohonných hmotách a v něm 
uvedeného zmocnění byl na MPO 
vypracován prováděcí předpis k tomto 
zákonu – nová vyhláška, kterou se stanoví 

požadavky na pohonné hmoty, způsob 
sledování a monitorování složení a jakosti 
pohonných hmot a jejich evidence, jež 
nejen plně nahradí vyhlášku č. 229/2004 
Sb., ale současně reaguje i na požadavky 
EU v oblasti jakosti biopaliv 
uplatňovaných v dopravě. Tato vyhláška 
prošla celým legislativním procesem a 
v březnu 2007 byla úspěšně ukončena i její 
notifikace v EU. Vzhledem k tomu, že 
nová vyhláška se dotýká i jakosti biopaliv 
používaných jako alternativní paliva 
v dopravě a v průběhu roku 2007 se 
realizovaly určité úpravy základních 
tuzemských legislativních předpisů, 
týkajících se biopaliv (např. novely zákona 
o spotřebních daních, o lihu,  o ochraně 
ovzduší, vyhlášky č. 140/1997 Sb. a 
vyhlášky č. 141/1997 Sb., které jsou 
v současné době již ve stádiu notifikace 
v EU), byl další proces připravené 
vyhlášky dočasně pozastaven, aby nedošlo 
vzhledem k biopalivům ke vzniku 
nějakého legislativního nesouladu. 
V současné době je vyhláška k zákonu 
o pohonných hmotách, připravena 
k předložení panu ministrovi k podpisu.  

 
 
Kontakt/Contact: 
 
Ing. Svatava Kantorová Fibichová 
Ministerstvo průmyslu a obchodu / Ministry of Industry and Trade 
Na Františku 32, 110 15  Praha 1 
e-mail: fibichova@mpo.cz 
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4. Trh s motorovými palivy v roce 2007 a předpoklady pro následující období 
Motor fuels market in 2007 and prognosis for future 

Ing. Luděk Dušek – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 
 

 Příspěvek shrnuje pohled na spotřebu 
základních typů motorových paliv v ČR na 
základě výsledků statistických zjišťování za 
rok 2007 prováděných Českým statistickým 
úřadem (ČSÚ) a MPO v kontextu s 
několika minulými lety a také pozici 
spotřeby motorových paliv v ČR 
v porovnání se spotřebou paliv v 
sousedních zemích podle údajů o 
dodávkách motorových paliv převzatých 
od Mezinárodní energetické agentury 
(IEA). 

Z výsledků statistik je možné usuzovat 
pro následujících několik let na zvyšující se 
spotřebu motorové nafty a stagnující nebo 
mírně stoupající spotřebu motorových 
benzinů v ČR. 
 V roce 2007 došlo k jednomu z několika 
důležitých historických přelomů ve složení 
motorových paliv (jako v minulosti bylo 
např. zavedení použití bezolovnatých 
benzinů, snížení obsahu aromátů, snížení 
obsahu síry apod.), kdy se na základě 
společenské objednávky začaly plošně 
přidávat biosložky do motorové nafty. U 
motorových benzinů se toto děje od 
letošního roku. 

Vývoj spotřeby motorové nafty a 
motorových benzinů v letech 2003 – 2007 
názorně ukazují následující tabulky a 
grafické vyjádření. Průběh po měsících 
načítaných hrubých dodávek (spotřeby) 
motorové nafty na trh v ČR od roku 2003 
do roku 2007 zachycuje následující obr. 1. 
Z obr. 1 je patrný poměrně pravidelný roční 
nárůst spotřeby motorové nafty v ČR v 
uvedeném období, který je číselně 
vyjádřený v tab. 1. 

Ustálené zvyšování spotřeby motorové 
nafty v posledních dvou letech o více než 
4 % ročně je výrazem růstu ekonomických 
výsledků, které nebrzdí ani pokračující 
trend zvyšování cen ropy a ropných 
produktů, a také důsledkem obměny 
vozového parku v individuální osobní 
dopravě.  

 The contribution summarizes a view on 
consumption of motor fuels basic types in 
the Czech Republic following the statistical 
investigation results for 2007 as provided by 
the Czech Statistical Office (CSO) and the 
Ministry of Industry and Trade in context 
with some past years as well as position of 
the motor fuels consumption in CR as 
compared with the neighbouring countries 
according to data on the motor fuels delivery 
taken over the International Energy Agency 
(IEA).  
 On basis of these results it is possible to 
consider the motor diesel increasing 
consumption in some next years and 
stagnating or slightly growing consumption 
of motor petrol in the CR. 
 In 2007 has occurred one of some 
significant historical transformations in the 
motor fuels composition (as for example 
introduction of lead-free petrol, aromates 
content reduction, sulphur content reduction 
etc. in the past years) when the bio-
components were blended in the motor 
diesel on basis of social demand and since 
this year also in motor petrol. 
 
 The motor diesel and petrol consumption 
development in 2003 – 2007 is illustrated in 
the following tables and figure. The course 
of monthly computed gross deliveries 
(consumption) of motor diesel on the Czech 
market since 2003 to 2007 is expressed with 
the fig. 1. From this fig. 1 is evident relative 
regular annual growth of motor diesel 
consumption in the CR within the mentioned 
period numerically expressed in the next 
table 1. 
 The stabilized increasing of motor diesel 
consumption within past two years by more 
than 4 % annually is a proof of economical 
results improvement which are not affected 
even by the trend in petroleum and oil 
products prices increasing. This situation 
also is influenced by the vehicle fleet 
innovation in individual transport. 
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Obr. 1: Vývoj měsíčních hrubých dodávek motorové nafty v ČR v letech 2003 – 2007 
Fig. 1: Development of motor diesel monthly gross deliveries in CR within 2003 – 2007 

 
Tabulka 1: Vývoj hrubých dodávek motorových paliv v ČR v letech 2003 – 2007 
Table 1: Development of motor fuels gross deliveries in CR within 2003 – 2007 

Rok/ 
Year 

Hrubá dodávka 
motorové nafty  

Motor diesel  
gross delivery  
(tis. t / 1000 t) 

Nárůst 
motorové nafty 

Motor diesel 
growth 

(%) 

Hrubá dodávka 
automobilových benzinů  

Automotive petrol  
gross delivery  
 (tis. t / 1000 t) 

Nárůst 
automobilových 

benzinů 
Automotive petrol 

growth (%) 
2003 2991 - 2100 - 
2004 3258 8,93 2092 -0,38 
2005 3707 13,78 2055 -1,77 
2006 3856 4,02 2012 -2,09 
2007 4021 4,28 2092 3,98 
Mimořádný meziroční nárůst spotřeby 

motorové nafty v r. 2004 a 2005 (o 8,9, 
resp. 13,8 %) je odrazem uvolnění hranic se 
sousedními státy připojením ČR a dalších 
zemí k EU a z toho plynoucí zvýšení 
mezinárodní silniční nákladní (kamionové) 
dopravy. Podle zkušeností za rok 2007 a 
počátek roku 2008 nedošlo ke snížení 
spotřeby motorových naft ani vlivem 
zavedení mýtného. Jak výrazně ovlivní 
jejich spotřebu rozšíření Schengenského 
prostoru o ČR se ukáže teprve příštím 
období. 

U motorových benzinů byla situace ve 
stejném období let 2003 až 2007 jiná, od 
roku 2003 docházelo k mírnému poklesu 
jejich spotřeby z 2 100 tis. tun v r. 2003 na 
2 012 tis. tun v roce 2006 a k nárůstu v 
2007 na 2 092 tis.tun.  

 Exceptional inter-annual growth of motor 
diesel consumption in 2004 and 2005 (by 8.9 
% and 13.8 %, respectively) is a consequence 
of the free border movement between CR 
and other EU countries and from it resulting 
increasing of international truck transport. 
Even the turnpike toll introduction did not 
affect the motor diesel consumption 
reduction as have shown the experiences 
from 2007 and beginning of 2008. How the 
motor diesel consumption will be affected 
by the Schengen agreement it would be 
displayed within the next time period. 
 For the motor petrol the situation within 
the same period of 2003 – 2007 was 
different, since 2003 its consumption was 
slightly reduced from 2 100 000 tons to 
2 012 000 tons in 2006 while in 2007 the 
growth to 2 092 000 was observed. 
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V zásadě je to možné zdůvodnit jako 
reakci na postupné zvyšování, resp. 
uvolnění cen ropy a ropných produktů. Po 
zrušení hraničních kontrol se sousedními 
zeměmi EU v rámci Schengenského 
prostoru lze očekávat v následujícím období 
mírné zvýšení spotřeby. 

Pohled na změny spotřeby hlavních 
motorových paliv na trzích v ČR a 
některých okolních zemí mezi roky 2003 až 
2006 ukazuje tab. 2. 

Na snižování spotřeby motorových 
benzinů ve všech státech, s výjimkou 
Maďarska, se podílí zvyšování cen ropy 
více než u motorové nafty vzhledem k 
tomu, že z větší části zasahuje citlivější 
segment běžných obyvatel a to se projevuje 
na snížené osobní spotřebě a zvýšeným 
požadavkem na použití vozidel s naftovými 
motory, vykazujícími ve stejné výkonové 
hladině obvykle nižší měrnou spotřebu 
pohonných hmot. Svou roli zde také hraje 
přirozená obměna vozového parku, kdy 
jsou nová vozidla hospodárnější, než ta 
dosluhující, vyrobená před 15 – 20 lety. 
Celková spotřeba motorových benzinů bude 
patrně i v dalších obdobích výrazně 
ovlivňována vývojem ceny ropy. 

Z vývoje hrubých dodávek motorové 
nafty na trh v uvedených zemích jsou 
patrné výrazné nárůsty spotřeby u bývalých 
komunistických států, způsobené zejména 
jejich začleněním do společenství EU. 
Změny ve společensky ustálených státech 
jako Německo a Rakousko jsou malé. 

V průměrné spotřebě klasických 
motorových paliv za rok 2006 je ČR na čele 
států, které se v roce 2004 připojily k EU, 
jak dokumentuje tab. 3 průměrných spotřeb 
motorových benzinů a motorové nafty. 

Ve spotřebě motorové nafty se v ČR 
projevuje, podobně jako v Rakousku, její 
relativně nízká cena, zejména ve srovnání s 
Německem a vysoký podíl mezinárodní 
kamionové dopravy. Ve výsledku tak 
překračuje průměrnou spotřebu 
dosahovanou v Německu. 

 
 

 In principle this situation can be 
substantiated with reaction on gradual 
increasing, i.e. liberalization of petroleum 
and oil products prices. After the border 
control cancellation with the EU 
neighboring countries in the Schengen 
agreement framework it may be expected a 
high consumption increasing within the next 
time period. 
 The table 2 shows the main motor fuels 
consumption on Czech market and some 
neighboring countries between 2003 – 2006. 
 The motor petrol consumption reduction 
in all countries except Hungary is influenced 
with the more rapid petroleum price growing 
as compared with the motor diesel. This 
situation is caused by the more sensitive 
segment of population displaying in reduced 
personal consumption and by increased 
demand for vehicles equipped by diesel 
engines with usually lower fuel specific 
consumption. A specific role there also 
plays natural innovation of the fleet when 
the new cars are more economical in 
comparison with the older ones 
manufactured before 15 – 20 years. The 
motor petrol total consumption will 
probably be significantly influenced by the 
petroleum price development in the future. 
 From the motor diesel gross delivery on 
the market in the presented countries the 
significant increasing of consumption is 
evident in the former communist countries 
caused in particular by their membership in 
EU. Changes in socially consolidated 
countries as Germany and Austria are small. 
 As the average consumption of motor 
fuels for 2006 regards the CR is a leading 
country among the states which are the EU 
members since 2004 as illustrated in the 
table 3 - Motor petrol and diesel average 
consumption. 
 As the motor diesel consumption regards 
its relative low price in the CR and similarly 
in Austria in comparison with Germany is 
influenced by a high share of the 
international truck transport. This results in 
higher average consumption as compared 
with Germany. 
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Tabulka 2: Porovnání změn spotřeby motorových benzinů a motorové nafty v ČR a vybraných 
okolních zemí v letech 2003 - 2006 
Table 2: Comparison of motor petrol and diesel consumption changes in CR and selected 
neighbouring countries within 2003 - 2006  

 Motorové benziny 
Motor petrol 

Motorová nafta 
Motor diesel 

Česká republika 
Czech Republic -4,2 % 29,1 % 

Rakousko 
Austria -9,0 % 6,7 % 

Německo 
Germany -12,6 % 4,3 % 

Maďarsko 
Hungary 9,1 % 24,9 % 

Polsko 
Poland -2,6 % 44,0 % 

Slovensko 
Slovakia -6,8 % 20,9 0 

OECD – Evropa 
OECD – Europe  -9,4 % 6,2 % 

 
Tabulka 3: Měrné spotřeby motorových paliv v ČR a vybraných okolních zemí 
Table 3: Specific consumption of motor fuels in CR and selected neighbouring countries 

 
Počet 

obyvatel 
Population 

Měrná spotřeba 
automobilových 

benzinů 
Automotive petrol 

specific consumption 
(l/obyvatele) 

(l/head) 

Měrná spotřeba 
motorové nafty 

Motor diesel 
specific 

consumption 
(l/obyvatele) 

(l/head) 

Měrná spotřeba 
motorových paliv 

Motor fuels specific 
consumption 
(l/obyvatele) 

(l/head) 

Slovensko 
Slovakia 5 422 157,9 254,9 412,8 

Maďarsko 
Hungary 10 077 205,1 318,3 523,3 

Česká republika 
Czech Republic 10 287 260,8 444,1 704,8 

Rakousko 
Austria 8 260 323,3 870,5 1 193,8 

Polsko 
Poland 38 605 142,4 251,6 394,0 

Německo 
Germany 82 310 366,2 418,9 785,1 
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 Závěrem je možné konstatovat, že v roce 
2008 a nejbližších následujících letech bude 
spotřeba motorových benzinů v ČR 
dosahovat množství okolo 2 100 tis. tun a 
spotřeba motorové nafty přesahovat 4 000 
tis. tun s očekáváním mírného ročního 
nárůstu o 3 – 5 %. 
 

 In conclusion it may be stated that in 
2008 and the near next years the motor 
petrol consumption in the CR will reach 
about 2 100 000 tons and the motor diesel 
consumption will exceed 400 000 ton at 
expected slight annual growth by 3 – 5 %. 

 

 
Kontakt/Contact: 
 
Ing. Luděk Dušek 
Ministerstvo průmyslu a obchodu / Ministry of Industry and Trade 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
tel.: 224 852 437, e-mail: dusek@mpo.cz  
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5. Bioethanol a jeho perspektívy – biopohonné hmoty na Slovensku 
Bioethanol and its perspectives – biofuels in Slovakia 

Ing. Julius Forsthoffer, PhD. – Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Bratislava  
 
Abstract 
 The food ethanol production despite the new, modern capacities introduction in Hniezdne 
is not able to cover consumption and a part of the spirit is permanently imported from the 
Czech Republic as well as ethanol for technical purposes from Ukraine. The bioethanol 
production in the Enviral enterprise is based on maize and generally may be stated that is able 
to reach the projected capacity and thanks to modern conception of technological equipment 
(despite all problems occurring during the introduction) also to reach satisfactory results in 
yields, energy and water specific consumption. Such verified technological and construction 
solutions will probably be a basis for eventual repeated projects. It can even be expected 
further improvement and intensification of the technologies through introduction of 
immobilized systems and membrane processes. 
 The produced bioethanol – denatured with ETBE or MTBE addition – is transported by the 
railway (the enterprise has its own fleet of tank wagons) particularly for ETBE production and 
in future also for direct blending in petrol or motor diesel. Currently the mentioned capacity is 
sufficient. The temporary sufficient amount results from the fact that Slovakia is committed to 
accept the bio-components additives in amount of only 2 % toe until the end of 2009 as 
specified by the Governmental decision. This caused the bio-components linearization and the 
necessary competition space has not been created for the capacities extension. The bio-
components addition will be increased at a jump to 5.75 % toe in 2010 and the EU will not 
meanwhile accept the directive on the original objectives correction. At present ethanol in 
Slovakia is not included into the group of biogenic substances and thus its blending in the 
motor fuels is not privileged with the reduced tax rote for mineral oil (denatured ethanol is 
liberated from the spirit tax). Regarding the above mentioned facts it is necessary to prepare 
construction of further capacities in such way to be possible to begin the production within 
2010 – 2011. The problem seems to be the lack of own financial resources and this fact forces 
the investors to search for co-financing. Nevertheless this procedure complicates the pre- and 
project preparation. Of course, the present status in the raw materials assurance indicates the 
need of the raw material basis diversification using not only starch but also sugar feedstock, 
particularly the sugar-beet grown for spirit production. 

 
 Historické súvislosti a problémy spojené 
s etanolom presnejšie bio-etanolom ktorý 
má slúžiť ako prídavok do pohonných hmôt 
/motorových palív sú verejnosti známe iba 
v obecnej polohe. Detailné informácie sa 
nezverejňujú pravdepodobne pre utajovanie 
zámerov alebo pre vyvolávanie bonusov 
/malusov voči potenciálnej konkurencii.  
 Pokúsme sa teda spoločne nahliadnuť do 
tých „zakázaných komnát“. 
 O biopalivách vznikol nadmerný šum a 
medializácia rôznych protichodných 
názorov. To ale nie je tým, že by "biopalivá 
vychádzali z módy", ako to uviedol autor 
textu na stránke www.euraktiv.sk 17.3.2008 
alebo, že „eufória z biopalív prechádza do 

pochybností“. Je to preto, že nadnárodné 
spoločnosti ktoré spracovávajú a obchodujú 
s uhľovodíkovými palivami zaregistrovali 
skutočnosť, že aj biopalivá sú vlastne 
dostupné a dobre využiteľné palivá a tak 
potrebujú aj tieto zaradiť /dostať do sféry 
svojho vplyvu. 
 Vôbec, problém palív pre energetiku, ale 
najmä pre dopravné prostriedky vyplýva z 
nárastu počtu vozidiel i dopravných 
prostriedkov (lietadlá, lode) a 
prepravovaného materiálu (čo vyplýva zo 
zle pochopenej a nesprávne "plánovanej" 
centralizácie zdrojov a výroby, ktorá 
vyžaduje následný rozvoz tovarov na veľké 
vzdialenosti), pričom sa ani legislatívne ani 
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stimuláciami vôbec neuprednostňuje (na 
pevnine) presun z kamiónovej nákladnej 
dopravy na železnice (dokonca 
elektrifikované). Ide vlastne o súperenie 
loby cestnej autodopravy a dopravy 
koľajovej. Rovnako sa nevenuje pozornosť 
ani náhrade/zámene individuálnej osobnej 
dopravy za dobre fungujúcu dopravu 
hromadnú, najmä v mestských 
aglomeráciách.  
 Negatívne dopady takéhoto stavu a 
nečinnosti sú každodenne očividné. Naša 
spoločnosť sa vo sfére verejného záujmu 
natoľko zdemokratizovala, že už postupne 
problémy nezvláda a speje k anarchii.   
 Biopalivá, podľa pôvodnej filozofie, sa 
mali stáť východiskom pre zužitkovanie 
/spracovanie prebytkov pôdohospodárstva, 
teda nie palivárskou prioritou a túto dilemu 
je možné uspokojivo vyriešiť najmä v 
legislatíve využitím a dodržovaním "kritérií 
udržateľnosti", teda aj vhodne 
formulovanými novelami zákonov o 
biozložkách pre palivá  a o daniach z palív 
uhľovodíkových, teda v legislatívnom 
vyjadrení – daniach z palív na báze 
minerálneho oleja.  
 To isté sa vzťahuje na tendencie 
svetového obchodu a jeho globalizácie, teda 
pre zjavné snahy pomocou výnimiek 
obchádzať systém zdaňovania biopalív 
dovážaných do EU z tropických krajín; je 
naivné očakávať, že brazílsky bioetanol, 
alebo ázijsko/africké rastlinné oleje postačia 
na saturáciu celosvetových potrieb. 
 V druhej polovici marca t.r. MH SR 
pripravilo na prerokovanie vo Vláde SR 
materiál "Koncepcia vyššieho využitia 
biopalív v podmienkach SR", ktorý 
rozoslalo na posúdenie a pripomienkovanie. 
Materiál je dôležitý, nielen z hľadiska 
biopalív, ale aj z hľadiska zdaňovania. Má 
za cieľ dosiahnutie záväzkov Slovenska 
voči EU vyplývajúcich z „Charakteristiky 
ďalšieho smerovania rozvoja programu 
biopalív v EÚ“ čiže energeticko-
klimatického balíčka a bude teda dôležité či 
sa prijme nová filozofia stimulácie 
zavedením sankčnej dane pre palivá bez 
prídavku biozložky. 

 
Vráťme sa ale k bioetanolu na 
Slovensku.  
 Bioetanol sa, popri esteroch mastných 
kyselín, stáva najžiadanejšou biozložkou 
pre motorové palivá aj v situácii keď 
vzrastajúce ceny ropy nútia jednotlivé 
krajiny vážne sa zaoberať alternatívnymi a 
udržateľnými zdrojmi energie najmä pre 
dopravu. Prečo sa zdôrazňuje doprava? 
Preto lebo spaľovacie motory, na rozdiel 
od kotlov, si vyžadujú zušľachtené, 
bezpopolné palivá a etanol tieto kritéria 
bezozvyšku naplňuje.  
 V minulých štúdiách, ktoré boli na 
Slovensku vypracované ešte pri 
rešpektovaní zásady: „prebytkové suroviny 
dopestované v lokalite, prepracované v 
lokalite a spálené v lokalite“ , ktorá však 
bola následne odmietnutá ako bariéra 
/prekážka voľnému obchodovaniu, sa 
uvažovalo s potrebou výstavby troch 
moderných veľkokapacitných liehovarov na 
báze škrobnatých surovín s územnou 
lokalizáciou západ, stred, východ, pri 
zohľadnení všetkej disponibilnej ornej 
pôdy, vhodnej pre zrnoviny, vrátane 
nevyužívanej, teda aj s prihliadnutím na 
spotrebu zrnovín na výrobu potravinársku, 
najmä múky a škrobu a na výrobu kŕmnych 
zmesí. Tieto štúdie rátali aj s pestovaním 
cukrovej repy pre výrobu potravinárskeho 
cukru a pestovaním olejnín pre účely 
potravinárske a palivárske. 
 V priebehu času sa síce základné 
národohospodárske filozofie modifikovali, 
významne poklesla živočíšna výroba a s 
ňou spotreba kŕmnych zmesí, ale podstatná 
pôdna základňa je stále zachovaná.  
 To čo sa výrazne zmenilo je presun 
agrosurovín do ktorého vstúpili radikálne 
nákupy zo zahraničia za výrazne vyššie 
ceny, čo slovenský dlhodobo 
podkapitalizovaný agrosektor okamžite 
akceptoval dokonca aj za cenu nesplnenia 
uzatvorených dodávateľských zmlúv s 
národnými výrobcami. Tomu sa ale v 
systéme slobodného trhového mechanizmu 
zrejme nedá zabrániť, pretože aj 
nadnárodné globalizované spoločnosti 
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vstupujú do riadiacich funkcií štátu a 
formujú ich podľa svojich záujmov. 
 Takže bude záležať na legislatíve EU a 
jej aproximácii na národné podmienky  či 
dokáže vytvorením vhodných zásad 
používania biopalív a stimulácií podporiť 
primerané a účelné využívanie 
obnoviteľných surovín. To samozrejme 
nemôže byť nekonečné, pretože: Vie 
niekto, čo sa stane, ak celú organickú 
hmotu nepoužijeme na kolobeh živín v 
pôde, ale spotrebujeme na kúrenie? Vieme 
si vôbec predstaviť krajinu bez klasického 
poľného hospodárenia a bez po stáročia 
uplatňovaného a osvedčeného striedania 
plodín? Takže z hľadiska surovín by mala 
byť výroba bioetanolu zabezpečená.  
 Problémy nákupu surovín v minulej 
sezóne boli vypuklé a s odstupom mesiacov 
ich hodnotíme ako neadekvátne v tom 
zmysle, že dopyt po surovine a s ním 
spojené navýšenie cien nebolo úmerné 
stratám z neúrody. Celosvetovo došlo 
k špekulatívnemu rastu cien, ktorý sa 
odzrkadlil aj v dlhodobých burzových 
operáciách a potvrdila sa prax, že 
neregulovaný trhový mechanizmus osciluje 
medzi extrémnymi krajnosťami. V tomto 
období sa zakladá tohoročná úroda a na 
prognózy musíme ešte počkať. 
 Z hľadiska výroby etanolu na Slovensku 
možno konštatovať nasledovné:  

Pôvodné poľnohospodárske 
liehovarníctvo, ktoré vyrábalo surový lieh 
alebo stagnuje, alebo postupne zaniká. 
Výroba potravinárskeho etanolu, aj napriek 
nábehu nových, moderných kapacít 
v Hniezdnom nestačí pokrývať spotrebu 
a časť liehu sa trvalo dováža najmä z Čiech. 
 Dováža sa aj etanol pre technické účely 
najmä z Ukrajiny. 
 Výroba bioetanolu nabehla v podniku 
Enviral na báze kukurice a obecne možno 
konštatovať, že je schopná dosahovať 
projektovanú kapacitu a vďaka modernej 
koncepcii technologického zariadenia, 
(napriek všetkým problémom, ktoré sa 
počas nábehu ukázali) dosiahnuť aj 
uspokojivé výsledky vo výťažnosti a 
 mernej spotrebe energií a vody. Takto 

overené technologické aj konštrukčné 
riešenia budú zrejme podkladom pre 
prípadné opakované projekty. Dá sa 
dokonca očakávať ďalšie zlepšovanie 
a intenzifikácia technológií zavádzaním 
imobilizovaných systémov 
a membránových procesov.  
 Vyrábaný bioetanol - denaturovaný 
prídavkom ETBE alebo MTBE - je 
expedovaný po železnici (závod má vlastnú 
flotilu cisternových vagónov)  najmä pre 
výrobu ETBE, výhľadovo i pre priame 
miešanie do benzínu, alebo motorovej 
nafty. Uvedená kapacita v súčasnosti 
postačuje . Prechodný dostatok vyplýva zo 
skutočnosti, že Slovensko uznesením vlády 
prijalo prídavok biozložiek iba 2 % toe až 
do konca roka 2009. Takto sa vlastne 
spotreba biozložiek linearizovala 
a nevytvoril sa potrebný konkurenčný 
priestor pre zvyšovanie kapacít. Prídavok 
biozložiek sa zvýši skokom na 5,75% toe 
v roku 2010 ak medzitým EU neprijme 
smernicu o korekcii pôvodných cieľov. 
Etanol na Slovensku v súčasnosti nie je 
zahrnutý do skupiny biogénnych látok 
a preto jeho primiešavanie do motorových 
palív nie je zvýhodnené zníženou sadzbou 
dane z minerálneho oleja (denaturovaný 
etanol je oslobodený od dane z liehu).  
 Odhliadnuc od horeuvedeného je 
potrebné pripraviť výstavbu ďalších kapacít 
tak, aby mohli začať produkciu v rokoch 
2010 – 2011. Problémom sa ukazuje 
nedostatok vlastných finančných zdrojov 
(minimálne „štart kapitálu“ na zabezpečenie 
prípravy), ktorý núti investorov k hľadaniu 
spolufinancovania čo čiastočne komplikuje 
postup predprojektovej a projektovej 
prípravy.  
 Samozrejme, súčasný stav 
v surovinovom zabezpečovaní ukazuje  
potreba diverzifikovať surovinovú základňu 
s využitím nielen surovín škrobnatých ale aj 
cukornatých, najmä cukrovej repy 
pestovanej pre výrobu liehu. 
 Z hľadiska liehovaru nie je problémom 
skvasovanie difúznych štiav či iných 
cukrových roztokov, alebo melás, ale 
komplikáciu predstavuje strojné riešenie, 
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ktoré bude nutne pozostávať prakticky 
z dvoch vetiev: jedna pre surovinu 
cukornatú, druhá pre surovinu škrobnatú. 
Zosúladenie ich práce, ako aj súvisiacej 
logistiky prísunu surovín bude riešené 
podľa miestnych podmienok. Nedá sa úplne 
spoliehať na to, že by cukornatá surovina 
bola spracovaná v inej lokalite ako liehovar, 
pretože rad zbytočne zastavených 
cukrovarov musí byť povinne natrvalo 
znefunkčnených. Opatrenia EU v tomto 
smere sa ukázali ako neužitočné, pretože po 
zlikvidovaní vlastnej výroby cukru sa 
nedostavil očakávaný pokles ceny 
importovaného cukru a poľnohospodárstvo 
sa dostalo do rozpornej situácie pokiaľ ide 
o potrebu dlhoročne overenej rotácie plodín 
na pôde. 
 Liehovar koncipovaný aj pre 
diverzifikovanú surovinovú základňu bude 
určite funkčný, ale ekonomika jeho výroby 
bude závislá od optimálneho navrhnutia a 
úspešného vyriešenia servisnej 
infraštruktúry zásobovania energiami, 
vodami a vyriešením zužitkovania 
vedľajších produktov a odpadov. Efektívne 
bude iba také riešenie, ktoré zníži závislosť 
liehovaru najmä od nakupovaných zdrojov 
energií, pretože v tejto oblasti sa nedá dobre 
prognózovať cenový trend. Rovnako bude 
potrebné prihliadať na sprísňujúce sa 
podmienky pre vodné hospodárstvo, 
vyčistenie  odpadových vôd a vypúšťanie 
škodlivých emisií do ktorých predbežne 
nezahrňujeme kvasný oxid uhličitý. To ale 
nemožno chápať tak, že nebude potrebné 
hľadať možnosti jeho budúceho 
zužitkovania, pretože vo fermentácii cukrov 
predstavuje až jednu tretinu úniku z celkovo 
využiteľného uhlíka a ako kvasný plyn 
predstavuje pomerne čistú a koncentrovanú 
surovinu. 
 Zužitkovanie CO2 bude určite trvalou 
výzvou najmä z pohľadu energetických 
kalkulácií, pretože jeho reaktívnosť je nízka 
a preto jeho reakcie (aj katalyzované) sú 
endotermické. 
 Na druhej strane ak sa majú výhľadovo 
znižovať emisie do atmosféry zo 
stacionárnych zdrojov  CO2  napríklad 

uskladnením do podzemných dutín, alebo 
vrstiev, bude sa spotrebovávať 
ekvivalentná časť energie na jeho 
prečistenie a komprimovanie. Bolo by 
určite na škodu vynakladať na 
uskladňovanie očisteného stlačeného, či 
skvapalneného CO2 (definovanej suroviny) 
v podzemí určité množstvo energie keď nie 
je isté či ten podiel nebude vyšší ako ten, 
ktorý by kompenzoval endotermickú 
reakciu. 
 
Bioetanol z lignocelulózových zdrojov 
 Osobitnou kapitolou je výroba etanolu 
z lignocelulózových zdrojov, ktoré sú 
vlastne polyméry rovnakých monoméroch 
cukrov ale v inej štruktúre, ktorá predurčuje 
ich vlastnosti a robí viac či menej 
odolnejšou voči depolymerizačnému 
rozkladu. Typickým predstaviteľom ťažko 
degradovateľnej zložky je celulóza 
(lineárny, pravidelný homo-polymér 
hexózy-glukózy) a popri nej menej stabilné 
hemicelulózy (rozvetvené, nepravidelné 
hetero-polyméry viacerých pentóz a hexóz). 
Monoméry, ktoré vznikajú 
depolymerizáciou / hydrolýzou sú normálne 
skvasiteľné na etanol. Táto skutočnosť 
a širšia dostupnosť lignocelulózových 
surovín voči kapacitne či cenovo 
limitovaným cukornatým a škrobnatým 
surovinám vyvolala nový záujem o ich 
využitie na výrobu biopalív. 
 Treba konštatovať, že táto snaha nie je 
prevratnou novinkou, že spracovanie 
lignocelulózových surovín na etanol 
fungovalo najmä počas 2. svetovej vojny  v 
Sovietskom zväze, vo Fínsku, Švédsku 
a USA vo veľkokapacitných závodoch 
prevažne s periodicky pracujúcimi 
hydrolyzačnými reaktormi, pričom 
vyrobený lieh slúžil najmä ako surovina pre 
výrobu syntetického kaučuku (Lebedevova 
metóda) potrebného na výrobu gumy. 
Náklady výroby boli vysoké, korózia 
významne poškodzovala výrobné reaktory 
a povojnová ekonomika ich už neuniesla. 
Nástup ropných surovín ukončil etapu 
vtedajších hydrolýznych technológií a ich 
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renesancia prichádza práve teraz keď sa javí 
ich potenciálny nedostatok. 
 Keď hovoríme o renesancii 
hydrolýznych procesov, teba zdôrazniť, že 
ide o renesanciu na vyššom stupni. Je 
sprevádzaná vývojom nových materiálov 
odolných voči korózii aj abrázii (titán, 
zirkón, teflón, korundová keramika) 
a progresívnou konštrukciou reaktorov v 
jednom, alebo viac stupňoch zameraných na 
kontinualizáciu procesu a stabilizáciu 
reakčných podmienok v  riešení. Ukázalo sa 
že najväčším problémom je podávanie a 
transport heterogénneho materiálu, ktorý 
v priebehu procesu (rôzne reakčné 
prostredie, teplota a tlak) podstatne mení 
svoje mechanické, reologické a fyzikálno 
chemické vlastnosti a zachováva si značnú 
abrazivitu. Ako katalyzátory hydrolýzy sa 
využívajú nielen chemické činidlá (ako 
zdroje vodíkového protónu: kyselina sírová, 
chlorovodíková fluorovodíková, octová, 
alebo lúh sodný, draselný, amónny), ale aj 
enzýmy ako prostriedky menej agresívnej 
biokatalýzy, prípadne s prídavkom 
vhodných rozpúšťadiel.  
 Bolo zaregistrovaných veľké množstvo 
patentov na celý proces, alebo jeho detaily, 
na konštrukcie zariadení, materiály, 
katalyzátory, špeciálne typy enzýmov, 
vrátane ich rekombinantných či génovo 
manipulovaných mikrobiálnych 
producentov, avšak následná 
komercializácia iba na základe 
laboratórnych výsledkov nie je možná. 
Investori žiadajú predvedenie procesu vo 
fungujúcej referenčnej jednotke, čím 
vlastne nútia výskum dopracovať proces a 
reaktory až do štádia trvalej prevádzkovej 
spôsobilosti. To je však finančne náročná 
etapa a tak v zainteresovaných 
zahraničných krajinách sú na tieto účely 

formou financovaných projektov 
vyčleňované značné objemy prostriedkov 
z rozpočtov sektorov energetiky, priemyslu 
či pôdohospodárstva, dokonca obrany. 
 Hydrolýzne procesy sa stávajú ešte 
zložitejšími ak sa uvažuje okrem 
lignocelulózových surovín aj s využitím 
druhotných či odpadových surovín 
z ktorých pri rozklade vzniká nielen 
špecifický odpad, ale aj možné inhibítory 
kvasenia a škodlivé emisie, ktorých sanácia 
predstavuje samostatné riešenie, nie vždy 
jednoduché a spoľahlivé. 
 Z týchto dôvodov je v súčasnosti na 
Slovensku k hydrolýznemu etanolu 
zdržanlivý prístup a to bez prihliadnutia 
k problematike logistiky sústreďovania 
surovín pre hydrolýzny proces, pretože sa 
už ukazujú určité limitácie. Najvýraznejšia 
je v dostatku vhodnej drevnej suroviny pre 
celulózno-papierenský priemysel, tiež 
v dodávkach zberového papiera a najmä v 
ostatných lignocelulózových materiáloch 
(biomase), ktorá sa už spotrebováva ako 
palivo. 
 Rozbor možnosti výroby bioetanolu 
priamou syntézou (Fischer-Tropsch) zo 
syntézneho plynu vyrobeného 
v generátoroch gazifikáciou, alebo 
pyrolýzou biomasy či odpadových 
druhotných surovín je osobitným 
problémom a nie je v súčasnosti 
k dispozícii, pretože sa na Slovensku zatiaľ 
neuvažuje so zavedením takého procesu. 
Pre spracovanie „tenkej“ biomasy sa 
preferuje metánová fermentácia s výrobou 
bioplynu (biometánu) použiteľného na 
kogeneráciu elektriny a tepla a s využitím 
odseparovaného zvyšku po fermentácii ako 
organicko-humusového hnojiva.  
 

 
Kontakt/Contact: 
 
Ing. Julius Forsthoffer, PhD. 
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku / Association of Manufacturers of Alcohol 
& Alcoholic Beverages in Slovakia 
Záhradnicka 21, 811 07 Bratislava 1, Slovensko 
tel.: +421 255410158, e-mail: zdruzenie-liehu@nextra.sk  



J. Cvengroš, J. Mikulec 
8. mezinárodní seminář TECHAGRO 2008 „Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot“ 

 33 

6. FAME a možnosti ich produkčného a technologického rozvoja 
FAME and the possibilities of production and technological development 

Doc. Ing. Ján Cvengroš,DrSc. - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 
Bratislava 

Ing. Jozef Mikulec, CSc. - Slovnaft VÚRUP a.s., Bratislava 
 

 
1. Úvod 

V uplynulých dvoch storočiach ľudstvo 
spotrebovalo asi 90 % neobnoviteľných 
fosílnych palív pre energetické účely 
a dopravu [1]. Pri súčasnej spotrebe sa 
zásoby ropy vyčerpajú asi do 50 rokov. 
Potreba identifikovať nové obnoviteľné 
materiály pre produkciu alternatívnych 
palív a uspokojovanie energetických potrieb 
spoločnosti v budúcnosti je preto dnes už 
nevyhnutná. 

Jednou z reálnych možností sú 
metylestery mastných kyselín (FAME) ako 
alternatívne palivo pre dieselové motory. 
Pripravujú sa z obnoviteľných rastlinných 
olejov a živočíšnych tukov a majú 
vlastnosti porovnateľné s fosílnou naftou, 
s ktorou sa miešajú v každom pomere. 
Vykazujú rad pozitívnych faktorov, z nich 
sú najviac spomínané vyrovnaná uhlíková 
bilancia (neprispievajú k skleníkovému 
efektu), môžu byť použité  v štandardných 
dieselových motoroch bez potreby úpravy 
motora, majú výbornú mazivosť, vykazujú 
zvýšené cetánové číslo, jednoducho sa 
pripravujú, vykazujú výraznú redukciu 
škodlivých emisií, sú biodegradabilné, majú 
vysoký bod vzplanutia (bezpečnosť pre 
preprave a skladovaní, riešia problémy 
poľnohospodárskej nadprodukcie a majú 
výhodnú energetickú bilanciu. Práve ich 
energetická bilancia ako pomer  energie 
vloženej a energie získanej, ktorý by mal 
byť menší ako 1, bola v posledných dvoch 
rokov spochybnená [2] a stala sa 
predmetom širokej a ostrej diskusie. Okrem 
iného sa tiež rozvíjajú úvahy o etike 
využívania rastlinných produktov pre 
energetické účely v čase, keď časť ľudstva 
trpí nedostatkom potravy.  
 
 
 

1. Introduction 
During the last two centuries, the 

mankind has consumed about 90% of non-
renewable fossil fuel for power and transport 
purposes [1]. With current consumption 
intensity, crude oil resources will be 
exhausted within about 50 years. Thus, the 
need to identify new renewable materials for 
the production of alternative fuels and for 
meeting future energy demands of the 
society has become inevitable already.    

One of the feasible chances is represented 
by fatty acid methyl esters (FAME) to be 
used as alternative fuel for diesel engines. 
They are prepared from renewable vegetable 
oils and animal fats; their properties are 
comparable to those of fossil crude oil, 
which they can be mixed with at any ratio. 
FAME have numerous positive factors – 
primarily equilibrium carbon balance (they 
do not contribute to the greenhouse effect), 
they can be used in standard diesel engines 
without any engine modification, very good 
lubricating property, increased ethane 
number, simple preparation, considerable 
reduction of harmful emissions, high flash-
point (transport and storage safety), solution 
of the problems related to agricultural 
overproduction, good energy balance. It was 
the latter property (energy balance, i.e. the 
ratio of input and output energy which 
should be less than 1) which had been 
disputed during the last years  [2], and 
became the subject of wide and severe 
discussion. The disputes include 
considerations on the ethics of the use of 
vegetable products for energy purposes 
when a part of the mankind suffers from 
lack of food. 
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Podľa kritikov napríklad potreba 
intenzívneho zavlažovania pri pestovaní 
biopalív by mala viesť k zániku riek, tiež že 
pri predpokladanej zvýšenej spotrebe 
umelých hnojív by sa ich časť mala rozložiť 
na oxidy dusíka a uvoľniť sa do atmosféry 
s hrozivým skleníkovým efektom. Naprostá 
väčšina  vedeckej komunity z oblasti 
biopalív tieto úvahy a závery odmieta, napr. 
[3] ako neodborné, nepodložené, prehnané 
a účelové. Predložili sa nové fundované 
rozbory [4,5], ktoré naopak zdôraznili 
pozitívnu energetickú bilanciu biopalív 
(FAME na báze repky asi 1:3 až 1:5,  na 
báze oleja jatropha 1:4 až 1:6, etanol 
(cukrová repa) 1:1.6). Je dôležité tieto 
otázky čo najskôr vyjasniť, pretože táto 
diskusia vyvoláva v laickej verejnosti 
značné pochybnosti. Zrejme však tento spor 
a polemika vyhovuje istým lobistickým 
skupinám.  

Novým záväzným cieľom EÚ zo 
začiatku roka 2008 je dosiahnuť do roku 
2020 náhradu 10 % energetického obsahu 
palív pre dopravu pri zmenených 
a jasnejšie definovaných podmienkach 
(súčasná redukcia emisií skleníkových 
plynov o 35 %, typ pôdy na pestovanie 
biomasy, konkurencia s produkciou 
potravín). Od roku 2011 sa zvýši limit 
FAME vo fosílnej nafte z terajších 5 % 
obj. na 7 % obj., od r. 2014 na 10 % obj.  

V technológii prípravy, úpravy FAME 
a ich analytického hodnotenia sa v 
ostatných rokoch dosiahli značné pokroky, 
získali sa nové poznatky a existuje 
permanentný intenzívny výskum v tejto 
významnej oblasti. O niektorých z nich 
chceme informovať v tomto príspevku. 

 
2. Zdroje pre výrobu FAME  

Zdrojom môžu byť v princípe všetky 
dostupné oleje a tuky, ako je repkový, 
sójový,  slnečnicový/HOSO, bavlníkový, 
palmový, kukuričný (klíčkový) olej, tiež 
hovädzí loj, bravčová masť, hydinový tuk 
(kurací). Oleje môžu byť získané 
lisovaním za studena aj za tepla, tiež 
extrahované.  

 

According to the critics, e.g. the need for 
intense irrigation during cultivation of bio-
fuels would result in decay of rivers; with 
assumed increased consumption of artificial 
fertilizers, a part of them would decompose 
into nitrogen oxides and liberate into 
atmosphere with ominous greenhouse effect. 
These opinions are refused by greater part of 
the scientific community from the bio-fuels 
field, e.g. [3], as non-expert, ill-founded, 
exaggerated and biased. New well-founded 
analyses have been presented [4, 5], where, 
on the contrary, positive energy balance of 
bio-fuels has been emphasized (rapeseed-
based FAME – approx. 1:3 to 1:5, jatropha 
oil based FAME – approx.  1:4 to 1:6, 
ethanol (sugar beet) 1:1.6). It is important to 
clarify the above issues as soon as possible, 
because the discussion provokes 
considerable doubt in extra-scientific 
community. Obviously, however, the 
dispute and controversy suit well to certain 
lobbyist groups.  

There is a new binding goal of the EU 
from the beginning of 2008 – to achieve 
replacement of 10% of the energy content of 
fuels for transport with changed and more 
clearly defined conditions before 2020 
(simultaneous reduction of greenhouse gases 
emissions by 35%, soil type for biomass 
cultivation, competition with food 
production). Starting from 2011, FAME 
limit in fossil crude oil will be increased 
from current 5 to 7 % vol.; from 2014, the 
increase will go to 10 % vol.    

During the recent years, considerable 
progress and new knowledge has been 
achieved within FAME preparation and 
modification; permanent intense research is 
being made in this significant field of 
science. We would like to inform about 
some of them in this contribution.    

 
2. The resources for FAME production  

In principle, all available oils and fats can 
be used as the source (rapeseed oil, soya oil, 
sunflower oil/HOSO, cotton oil, palm oil, 
corn (germ) oil, as well as beef, pork and 
poultry (chicken) fat). Oils can be either 
cold or hot pressed, as well as extracted.
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Vstupy musia spĺňať isté parametre (bez 
tuhých nečistôt, ČK pod 2 mg KOH/g, voda 
pod 0.1 % hm, P pod cca 80 ppm), ak ich 
nemajú, vyžaduje sa ich úprava (filtrácia, 
degumácia, odkyslenie, sušenie). 
Prekročené vstupné parametre sú spravidla 
spojené so zníženou výťažnosťou FAME, 
so zníženou konverziou (zvýšené MAG, 
DAG a TAG), so sťaženou finálnou 
úpravou FAME. 

 
Pri degumácii (degumming)sa odstraňuje 

z olejov P, Ca a Mg. Hydratovateľné 
fosfolipidy sa eliminujú jednoduchou 
hydratáciou vodou pri zvýšenej teplote (80 
°C), nehydratovateľné fosfolipidy pomocou 
vodných roztokov kyseliny fosforečnej 
alebo citrónovej. Na našom pracovisku sme 
vyvinuli postup účinnej a ekonomicky 
výhodnej eliminácie hydratovateľných 
a nehydratovateľných fosfolipidov pri 
laboratórnej teplote na hodnoty P pod 10 
ppm, Ca a Mg pod 5 ppm. Postup je zvlášť 
vhodný pri úprave rastlinných olejov pre 
ich priame využitie ako paliva 
v dieselových motoroch s dvojpalivovým 
režimom [6-8] bez premeny na FAME. 
Postup z hľadiska FAME je dôležitý najmä 
tým, že účinne odstráni Ca a Mg 
z repkového oleja. 

 
Odkyslenie oleja/tuku je možné 

viacerými spôsobmi, napr. výhodnou a vo 
výrobe FAME prirodzenou extrakciou 
polárnym rozpúšťadlom [9], rôznymi 
postupmi kyslo katalyzovanej esterifikácie 
metanolom napr. [10], esterifikáciou 
metanolom pri zvýšenej teplote 
a atmosferickom tlaku [11], esterifikáciou 
s glycerolom [12], esterifikáciou na kyslom 
iontomeniči [13], účinným fyzikálnym 
odkyslením najmä vysokokyslých 
olejov/tukov vákuovou destiláciou vo 
filmovej odparke [14], prípadne klasickou 
neutralizáciou lúhom. 

Veľká pozornosť sa sústreďuje aj na 
lacné druhy TAG/FFA ako surovín na 
prípravu FAME.  

 
 

 The inputs must comply with certain 
parameters (no solid impurities, acid value 
A.V. below 2 mg KOH/g, water below 0.1 
% by weight, P below approx. 80 ppm); 
otherwise, conditioning is required 
(filtration, degumming, neutralization, 
drying). As a rule, exceeded input 
parameters are related to lower FAME yield, 
lower conversion (increased MAG, DAG 
and TAG), and with difficult FAME 
finishing.  

During degumming, P, Ca and Mg are 
eliminated from oils. Hydratable 
phospholipids are eliminated by simple 
hydration with water at increased 
temperature (80°C), non-hydratable 
phospholipids are eliminated by help of 
aqueous solutions of phosphoric acid or 
citric acid. In our laboratory we have 
developed an efficient and cost effective 
process for elimination of hydratable and 
non-hydratable phospholipids at laboratory 
temperature (P below 10 ppm, Ca and Mg 
below 5 ppm). The process is especially 
suitable for conditioning of vegetable oils 
for direct use as fuel for double-fuel mode 
diesel engines [6-8] without transformation 
to FAME. From the FAME viewpoint, the 
process is important by being able to 
provide for efficient elimination of Ca 
and Mg from rapeseed oil.  

Oil/fat neutralization can be made in 
several ways, e.g. by extraction by polar 
solvent – a method which is advantageous 
and natural in FAME production [9], as well 
as by various processes of acid-catalysed 
esterification by methanol (e.g. [10], 
esterification by methanol at increased 
temperature and atmospheric pressure [11], 
esterification with glycerol [12], 
esterification on acid ion exchanger [13], 
efficient physical neutralization (primarily 
of high-acid oils/fats by vacuum distillation 
in film evaporator  [14], possibly also by 
classical lye neutralization.  

Considerable attention has also been 
focused on cheap TAG/FFA types as raw 
materials for FAME preparation. 
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Patria k nim použité jedlé oleje – 
opotrebované fritovacie oleje (OFO) ako 
odpad z tepelnej úpravy potravín vo 
veľkokapacitných stravovacích 
zariadeniach, výrobniach zemiakových 
lupienok apod. Cena OFO je oproti 
čerstvému oleju polovičná až tretinová 
a predstavuje náklady na zber a úpravu 
oleja. Kvalitu OFO ovplyvňuje rad faktorov 
oko druh oleja/tuku, typ vyprážanej 
potraviny, teplota a pracovný režim, 
antioxidanty a pod. V OFO prítomné 
produkty tepelnej degradácie, najmä 
oligoméry acylglycerolov, polyglyceroly, 
ale aj kratšie produkty oxidácie znižujú 
normovaný parameter obsah esterov, a to aj 
pri úrovni MAG, DAG a TAG v rámci EN 
14 214 [15].  

Veľké nádeje sa vkladajú do rastliny 
Jatropha curcas. Je to ker vysoký asi 2 m 
s nízkymi nárokmi na vlahu, rastie aj na 
podradných pôdach na púšti. Má životnosť 
30 až 40 rokov, rodí už na druhý rok. 
Lisovaním za studena sa dá získať až 90 % 
prítomného oleja, úrodnosť je 7 ton semien 
na ha, čo znamená 2.2 – 2.7 ton oleja/ha 
(repka 2x menej, sója 4x menej), olej je 
nejedlý, jódové číslo (JČ) 95 – 107 g I2/100 
g, má priaznivý kyselinový profil: C16:0 – 
14 až 16 %, C18:0 – 7 %, C18:1 – 34 až 45 
%, C18:2 – 31 až 43 %, bez C18:3. 

 
Z ostatných zdrojov olejov a tukov sú 

vylúčené rybie oleje pre násobné dvojné 
väzby, môžu sa uplatniť iba ako prímes. 
Kafilérne tuky sú nevhodné pre svoj zápach 
a pre prítomnosť bielkovín. Špeciálne 
prípady: živočíšne tuky zvierat 
s podozrením na BSE sú dostatočne 
bezpečné na výrobu FAME pre dopravu 
[16], rovnako rastlinné oleje zo zamorených 
oblastí sú bezpečné, rádioaktivita ostáva vo 
výliskoch. Netreba zanedbávať aj 
nízkokapacitné zdroje TAG/FFA, ako je 
talový olej z výroby celulózy, dezodoračný 
destilát a soapstock z rafinácie jedlých 
olejov. Netradičné zdroje – morské riasy 
algae sú  bez nároku na ornú pôdu.  

 
 

They include used fritting oils (waste 
from food cooking in large catering 
facilities, potato chips production, etc.). The 
price of used fritting oil ranges between a 
half to a third of that of fresh oil, and 
represents the costs of oil collection and 
treatment. Quality of used fritting oil is 
influenced by several factors, such as oil/fat 
type, the fritted food type, temperature, 
work regime, antioxidants, etc. The thermal 
degradation products present in used fritting 
oil (primarily acylgrycerol oligomers, 
polyglycerols, and shorter-chain oxidation 
products) decrease the standardised content 
of esters, even if the MAG, DAG and TAG 
values comply with EN 14 214 [15].  

 
  Great hopes are being laid into the 

Jatropha curcas plant – a bush about 2 m 
high, with low moisture requirements, 
growing even in low-grade soil and deserts. 
With life of 30-40 years, it yields in the 
second year already. Cold pressing can yield 
as much as 90% of  the oil present; 
productivity is 7 tons of seeds per hectare, 
i.e. 2.2 to 2.7 tons of oil per hectare (half as 
much for rapeseed, three times less for 
soya); the oil is not edible; iodine number  
95 – 107 g I2/100 g, favourable acid profile - 
C16:0 – 14 to 16 %, C18:0 – 7 %, C18:1 – 
34 to 45 %, C18:2 – 31 to 43 %, without 
C18:3. 

As to other oil and fat sources, fish oils 
cannot be used due to multiple dual bonds – 
they are good as additives only. Fat from 
rendering works are not good (bad smell, 
proteins), Special cases: animal fats from 
animals with suspected BSF are safe enough 
for production of FAME to be used in 
transport  [16]; vegetable oils from 
contaminated areas are safe – radioactivity 
remains in the pomace. Low capacity 
TAG/FFA sources should be taken into 
consideration, such as tall oil from pulp 
production, deodoration distillate and 
soapstock from edible oils refining. 
Unconventional sources – algae – have no 
arable soil requirements.  
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Z EN 14 214 vyplývajú dve obmedzenia 
na zdroje TAG – jednak JČ (obsah 
dvojných väzieb), jednak CFPP 
(nízkoteplotné vlastnosti). Podľa JČ 
vyhovuje repkový olej, nie však 
slnečnicový a sójový, podľa CFPP 
nevyhovuje palmový olej a živočíšne tuky. 
V USA však sójový olej je základným 
rastlinným olejom a FAME na jeho báze sa 
produkujú a používajú ako palivo bez 
problémov už od 80. rokov minulého 
storočia. Riešením sú  zmesi olejov 
s prípustným JČ ako zdroj FAME, alebo 
úprava normy. 
 
3. Katalyzátory 
 Pri výrobe FAME sa využíva spravidla 
homogénna katalýza s alkalickými 
katalyzátormi NaOH, KOH, CH3ONa, 
CH3OK, prípadne alkalickými uhličitanmi. 
Sú to účinné katalyzátory, ktoré v nízkej 
koncentrácii pri malom prebytku alkoholu 
voči TAG a v beztlakovej operácii pri 
teplotách do 60 °C zabezpečujú únosnú 
reakčnú dobu niekoľko minút až niekoľko 
desiatok minút. Vedľajšou reakciou však 
v reakčnej zmesi vždy vzniká isté 
množstvo alkalických mydiel, ktoré 
komplikujú úpravu FAME a zvyšujú 
náklady, úpravu glycerolu (G), zhoršujú 
separáciu G od FAME, čím znižujú 
výťažok a konverziu FAME. Heterogénne 
katalyzátory by eliminovali tieto problémy, 
a preto sa na ich výskum kladie veľký 
dôraz. Doteraz však podstatný úspech sa 
nezaznamenal. Príprava takýchto 
katalyzátorov je komplikovaná a nákladná, 
pri reakcii sa vyžadujú vysoké teploty 
a tým aj vysoké tlaky, vysoké mólové 
prebytky MeOH a dlhé reakčné doby. Aj 
napriek tomu dosiahnuté konverzie sú 
ďaleko od limitov normy. Zaujímavejšie 
výsledky sa dosiahli napr. so ZnO [17], 
NaX zeolitmi [18, 19], CaO [20], 
s anionovými iontomeničmi  [13], 
posledný literárny údaj s udávanou 
konverziou okolo 100 %.  
 
 
 

The EN 14 214 standard implies two 
restrictions in relation to TAG sources – 
namely iodine number (double bonds 
number) and CFPP (low temperature 
properties). With respect to iodine number, 
rapeseed oil is good, but not sunflower and 
soya oil; according to CFPP, palm oil and 
animal fats are not good. In the USA, 
however, soya oil is the basic vegetable oil, 
and FAME based on it have been produced 
and used since the 1980´s without any 
problems. The solution is in using oil 
mixtures with admissible iodine number as 
FAME source, or in amending the standard.  

 
3. Catalysts 

As a rule, during FAME production 
homogeneous catalysis with alkaline 
catalysts (NaOH, KOH, CH3ONa, CH3OK, 
or alkaline carbonates) is used. They are 
efficient catalysts; in low concentration and 
low excess alcohol with respect to TAG, and 
in pressure-free operation at temperatures 
below 60 °C, they ensure tolerable reaction 
time of several (up to several tens of) 
minutes. However, in the reaction mixture a 
volume of alkaline soap is always generated, 
and hereby FAME conditioning is 
complicated, costs are increased, glycerol 
conditioning is impaired, glycerol (G) 
separation from FAME is worsened, and 
thus lower FAME yield and conversion 
result. The problems could be eliminated by 
help of heterogeneous catalysts – this is why 
relevant research is of great concern; 
however, there has been no significant 
success so far. Preparation of such catalysts 
is rather complicated and cost-demanding; 
the reaction requires high temperatures and 
pressures, high MeOH mole surplus and 
long reaction times. Nevertheless, the 
achieved conversions are far from the 
standard limits. Interesting results have been 
achieved e.g. with ZnO [17], NaX zeolites 
[18, 19], CaO [20], anion ion exchangers 
[13]; in the latter reference, approx. 100% 
conversion is reported.  
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 Jedinou výnimkou je proces ESTERFIP-
H, vyvinutý v Institut Français du Pétrole 
(Francúzsko) a firmou Axens [21], s 
heterogénnym katalyzátorom a je komerčne 
využívaný. Katalyzátor je zmesou oxidov 
Zn a Al, nanesených na alumine, reakcia 
prebieha pri vyššej teplote a tlaku 
v porovnaní s homogénnym procesom a pri 
prebytku MeOH. Vstupnými prúdmi sú olej 
a MeOH v príslušnom pomere. Reakcia 
prebieha dvojstupňovo v dvoch reaktoroch, 
naplnených katalyzátorom, časť prebytku 
metanolu sa oddelí za každým stupňom, po 
skončení sa MeOH odparí a recykluje na 
začiatok procesu. FAME a G sa oddelia po 
každom stupni v usadzováku. Zvyšky 
MeOH sa z FAME oddelia vákuovou 
desorpciou a vyšky G adsorpciou. 
Výsledkom je FAME splňujúce EN 14 214 
vo všetkých parametroch, G s čistotou 98 % 
je bez popola a obsahuje zvyšky vody, 
MeOH a MONG (najmä FAME). Životnosť 
katalyzátora má byť niekoľko rokov, stavia 
sa výrobná jednotka 50 000 t/r v Sete 
(Francúzsko) pre firmu Diester Industries, 
ďalšie informácie z komercionalizácie 
postupu nie sú známe. 
 
 
 
 Enzýmová katalýza sa nateraz pri 
príprave FAME ako paliva neuplatňuje pre 
svoju vysokú cenu. Kyslá katalýza vyžaduje 
extrémne reakčné doby aj pri vysokých 
prebytkoch alkoholu. Superkritická 
a subkritická transesterifikácia TAG 
s MeOH bez katalyzátora [22] je 
energeticky a prístrojovo náročná a nateraz 
nie je vhodná pre prevádzkovú výrobu. Aj 
tu sa vyžaduje vysoký prebytok MeOH 
1:30. Podľa našich meraní tu dochádza pri 
extrémnych pracovných podmienkach  
(teplota 250 až 300 °C, tlak 10 až 25 MPa) 
k vedľajším reakciám (éterifikácia G 
s MeOH, oligomerizácia G, cis-trans 
izomerizácia nenasýtených mastných 
kyselín).  
 
 
 

 The only exception is represented by the 
ESTERFIP-H process, developed by Institut 
Français du Pétrole (France) and Axens 
[21], with heterogeneous catalyst; the 
process is in commercial use. The catalyst is 
a mixture of Zn and Al oxides applied on 
alumina; compared to the homogeneous 
process, the reaction takes place at higher 
temperature and pressure and with excess 
MeOH. As the input streams, oil and MeOH 
in relevant ratio are used. The reaction takes 
place in two stages in two reactors filled 
with the catalyst, a part of excess methanol 
is separated after each stage, and upon finish 
MeOH evaporates and is recycled to the 
process start. Following each stage, FAME 
and G are separated in settling vessel. 
Residual MeOH and G are separated from 
FAME by vacuum desorption and 
adsorption, respectively. The result is 
FAME complying with all EN 14 214 
parameters, G with 98% purity is without 
ashes and contains residual water, MeOH 
and MONG (primarily FAME). The catalyst 
service life should be several years; a 
production plant with annual capacity of 50 
000 tons is being built at Sete (France for 
Diester Industries; further information 
related to commercialisation of the process 
are not known).  
 For the time being, enzyme catalysis is not 
applied in preparation of FAME as fuel 
because of its high price. Acid catalysis 
requires extreme reaction times even with 
high alcohol excess. Supercritical and 
subcritical transesterification of TAG with 
MeOH without catalyst [22] is rather 
demanding as to energy and instrumentation, 
and currently it is not suitable for industrial 
production. High MeOH excess (1:30) is 
required here as well.  According to our 
measurements, at extreme operation 
conditions (250 to 300 °C temperature, 10 to 
25 MPa pressure) side reactions occur 
(etherification of G with MeOH, 
oligomerization of unsaturated fatty acids).  
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4. Opatrenia pre intenzifikáciu 
produkcie FAME 

Alkalicky katalyzovaná 
transesterifikácia TAG s MeOH 
v prítomnosti kosolventu tetrahydrofuránu 
(THF) [23] poskytuje aj v jednostupňovej 
operácii kvalitné FAME ako dôsledok 
dobrého vzájomného kontaktu reaktantov. 
Vzájomná rozpustnosť TAG a MeOH je 
totiž malá. Pomer MeOH:THF je asi 1:1. 
Napriek tomu, že sa jedná o staršiu 
technológiu, nie sú známe informácie o jej 
širšom prevádzkovom využití. Podľa našich 
skúseností pri intenzívnom miešaní 
reaktantov po vzniku prvých podielov 
FAME už po niekoľkých sekundách je 
vzájomná rozpustnosť zúčastnených zložiek 
dobrá, FAME rozpúšťajú AG aj MeOH. 

Transesterifikácia je rovnovážna reakcia 
s reaktantmi acylglycerolmi (AG) a MeOH 
a s produktmi G a FAME, pričom výrazný 
posun chemickej rovnováhy v smere 
produktov sa dosiahne sedimentáciou G, 
ktorý je v reakčnej zmesi nerozpustný a 
vytvára samostatnú kvapalnú fázu s vyššou 
hustotou. Koloidne dispergované kvapôčky 
G s priemerom 1 až 102 nm, ale aj 
hrubodispergované častice G s priemerom 
nad 103 nm, vylúčeného v prvých fázach 
reakcie, ostávajú však istú dobu vo vznose 
v reakčnej zmesi, predstavujú vysoký 
povrch, cez ktorý sa G uplatňuje na 
chemickej rovnováhe a bráni dosiahnuť 
požadovanú špičkovú konverziu. Ich 
spontánna koagulácia, to jest ich spájanie sa 
do súvislej samostatnej kvapalnej fázy, je 
pomalá a znižuje rýchlosť prípravy FAME. 
Malé čiastočky vylúčeného G sú obklopené  
iónovými  obalmi, ktoré ich stabilizujú. 

 
Zásah do tohto procesu je možný 

využitím kavitačných technológií [24], čo 
vedie k intenzívnemu kontaktu 
reaktantov, k urýchlenej koagulácii G 
a k skráteniu doby prípravy FAME. 
Podobný účinok majú aj ponúkané 
ultrazvukové technológie [25, 26]. Náklady 
na ultrasonifikáciu pri príprave FAME sa 
odhadujú medzi 0.002 až 0.015 € na liter. 

 

4. Measures to intensify FAME 
production 

Alkaline-catalysed transesterification of 
TAG with MeOH with co-solvent 
tetrahydrofurane THF) present  [23] gives 
quality FAME even in one-stage operation, 
as a result of good mutual contact of the 
reactants. In fact, mutual solubility of TAG 
and MeOH is low. The MeOH:THF ratio 
approaches 1:1. Although this is not a new 
technique, no information about wider 
industrial use is known. According to our 
experience, at vigorous stirring of the 
reactants following formation of the first 
FAME portions mutual solubility of the 
participating constituents is good after 
several seconds already, FAME dissolve 
both AG and MeOH. 

Transesterification is an equilibrium 
reaction with acylglycerols (AG and MeOH 
as reactants, and G and FAME as products; 
pronounced shift of chemical equilibrium in 
the products direction can be achieved by 
sedimentation of G which is not soluble in 
the reaction mixture and forms a separate 
liquid phase with higher density. Colloid-
dispersed G drops of 1 to 102 nm diameter, 
but coarse-dispersed G particles with 
diameter above 103 nm as well, separated 
during the first stages of the reaction, remain 
in the fluid part of the reaction mixture for a 
time, represent high surface through which 
G takes part in chemical equilibrium, and 
avoids to reach the peak conversion 
required. Their spontaneous coagulation, i.e. 
joining into continuous liquid phase, is slow 
and decreases the FAME preparation rate. 
Small particles of separated G are 
surrounded by ion shells and stabilised 
thereby.  
 This process can be influenced by the use 
of cavitation techniques [24], leading to 
intense contact of the reactants, rapid 
coagulation of G and reduction of FAME 
preparation time. The ultrasound techniques 
offered [25, 26] have a similar effect. 
Estimated costs of ultrasonification during 
FAME preparation range between 0.002 and 
0.015 € per litre. 
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Náš vývoj v tomto smere viedol ku 
konštrukcii koagulátora ako zariadenia, 
v ktorom je vytvorená priehradka s kanálmi 
s priemerom 0,1 až 100 m a heterogénna 
reakčná zmes ňou prechádza [27]. Pri 
prechode heterogénnej reakčnej zmesi 
úzkymi kanálmi vhodne umiestnenej 
priehradky v reaktore dochádza 
k intenzívnemu kontaktu reaktantov 
a zároveň tiež k deformácii, zmenšovaniu 
až očesávaniu ochranných elektrických 
dvojvrstiev okolo častíc G, k približovaniu 
týchto častíc a k ich spájaniu sa do súvislej 
fázy. Takto mechanicky vynútená 
koagulácia sa prejaví vyčírením zmesi a 
urýchleným vznikom samostatnej 
glycerolovej fázy s vyššou hustotou. 
Výsledkom je zvýšená konverzia AG na 
FAME v porovnaní s postupom bez 
prechodu úzkymi kanálmi za inak 
rovnakých podmienok. Postup je 
jednoduchý a aplikovateľný v kontinuálnej 
aj násadovej operácii.  Ako priehradku s 
úzkymi kanálmi možno použiť frity z 
inertného materiálu s vhodnými rozmermi 
kanálov, napríklad sklenené alebo nerezové, 
ďalej vláknité materiály syntetické, 
minerálne alebo kovové s hrúbkou vlákna  
0,1 až 100 m, medzi ktorými vznikajú 
kanály požadovaných rozmerov. V prípade 
vláknitých materiálov sa vytvorí vrstva 
vláknitého materiálu na vhodnom podloží, 
ktoré jej zabezpečí mechanickú pevnosť. 
Na zabezpečenie požadovaného efektu 
mechanicky vynútenej koagulácie postačuje 
malá hrúbka priehradky, čo je významné z 
hľadiska hydraulického odporu. Komerčné 
koagulátory má vo výrobnom programe aj 
firma Pall Corporation, USA [28]. 
 
5. Finálna úprava FAME 

Finálna úprava FAME predstavuje 
zásadný krok v produkcii FAME. Surové 
FAME, pripravené s požadovanou vysokou 
konverziou, obsahujú zvyšky G, MeOH, 
K/Na mydiel a iné alkálie. Na ich 
odstránenie sa používa pranie vodou [29], 
jedno- alebo dvojstupňové, podiel pracích 
vôd je nízky (okolo 1 %).  

 

 Our development in this direction 
resulted in building the coagulation 
equipment containing a partition with 
channels with 0.1 to 100 µm diameter each, 
through which heterogeneous reaction 
mixture flows [27]. During passage of the 
heterogeneous reaction mixture through 
narrow channels in the partition situated in a 
suitable manner in the reactor, intense 
contact of the reactants takes place, as well 
as deformation, reduction and even stripping 
of protective electric double layers around G 
particles, and approximation and joining of 
the particles into a continuous phase. Such 
mechanically forced coagulation is 
demonstrated by clarification of the mixture 
and by formation of separate glycerol phase 
with higher density. It results in increased 
conversion of AG to FAME compared to the 
process in which the partition with narrow 
channels is not used (with the remaining 
conditions unchanged). The process is 
simple, and can be applied both in 
continuous and batch operations. As the 
partition with narrow channels inert material 
frits with suitable channel dimensions can be 
used, e.g. from glass or from stainless steel, 
as well as fibrous or metallic materials with 
fibre thickness between  0.1 and 100 m, 
between which channels of required 
dimensions are formed. With fibrous 
materials, the fibrous material layer is 
applied on a suitable subsurface to ensure 
mechanical strength. Low thickness partition 
is sufficient to provide for the mechanically 
enforced coagulation; this is significant with 
respect to hydraulic resistance. Commercial 
coagulators are included in the production 
program of Pall Corporation, USA [28]. 
 
5. FAME finish 

FAME finish is an important step in 
FAME production. Raw FAME, prepared 
with high conversion required, contain 
residual G, MeOH, K/Na soap and other 
alkaline substances. To eliminate them, 
single- or double-stage water washing is 
used [29], with low portion of the washing 
water (approximately 1%).  
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Straty na FAME hydrolýzou sa preto 
neuplatnia, navyše teplota je nízka, doba 
kontaktu krátka. FAME sa po praní odstredí 
a suší. 

Vysoko efektívnou formou finalizácie 
surových FAME je ich vákuová destilácia 
vo filmovej odparke [14]. Dosahuje sa 
vysoká výťažnosť procesu nad 95 % podľa 
kvality surových FAME, obsah FAME 
v destiláte je nad 99 % a sú splnené 
prakticky všetky parametre EN 14 214 
s výnimkou parametrov súvisiacich so 
štruktúrou a skladbou acylov (CFPP, JČ, 
násobné dvojné väzby). Platí to aj pri nižšej 
kvalite surových FAME (napr. 
nedostatočná konverzia). Kapitálové 
a prevádzkové náklady sú porovnateľné 
a nižšie ako klasické pranie 
s odstreďovaním, sušením a filtráciou. 

Účinnú finálnu úpravu znamenajú aj 
adsorpčné metódy, napr. komerčne hodne 
propagovaný postup MAGNESOL [30] so 
syntetickým MgO ako adsorbentom. Náš 
vyvinutý adsorpčný postup na finálnu 
úpravu FAME využíva ako adsorbent 
kremelinu [31]. Je ponúkaná aj úprava 
s použitím polymérnej živice Amberlite 
[32], problémom ostáva regenerácia 
adsorbenta. 

Súčasťou finálnej úpravy je aj aditivácia 
FAME na zabezpečenie príslušných 
parametrov, ako je oxidačná stabilita, 
nízkoteplotné vlastnosti a pod. Príslušné 
aditívy pre FAME sú uvedené v [33, 34]. 
Dôležité je najmä zabezpečenie oxidačnej 
stability FAME pri dlhodobom skladovaní. 
Je k dispozícii štúdia o 10 komerčných 
antioxidantoch pre FAME spolu 
s bezpečnostnými údajmi [35]. Naša 
výskumná skupina má dobré skúsenosti 
s pyrogallolom ako účinným antioxidantom 
FAME už pri množstvách okolo 300 ppm 
[15, 36]. 
 
6. Kontrola kvality produkcie 

Možnosti kontroly kvality FAME ako aj 
kvality vstupných TAG sú uvedené v [37, 
38]. Jedná sa o GC (kontrola G, MeOH), 
FTIR (parciálne AG, G, FAME), LC-MS 
(AG),  ICP spektroskopia  (minerály). 

Thus, FAME loss by hydrolysis is avoided; 
moreover, temperature is low and the 
contact time is short. After washing, FAME 
is spin-dried and dried. 
 A highly effective form of raw FAME 
finishing is represented by vacuum 
distillation in film evaporator 14]. High 
yield of the process is achieved (above 
95%), according to raw FAME quality; 
FAME content in the distillate is above 
99%, and practically all EN 14 214 
parameters are maintained, except those 
related to structure and composition of acyls 
(CFPP, iodine number, multiple double 
bonds). Capital- and operation costs are 
comparable or lower than those of classical 
washing with spin-drying, drying and 
filtration. 
 
 Another efficient finishing method is 
represented by adsorption methods, such as 
the (commercially promoted) MAGNESOL 
process [30] with synthetic MgO as 
absorbent. In our absorption process for 
FAME finish siliceous earth is used as the 
adsorbent [31]. Finishing by help of 
Amberlite polymer resin [32] is also 
available – here, however, the adsorbent 
recovery remains to be resolved. 
 Finishing includes FAME additivation to 
provide for relevant parameters such as 
oxidation stability, low temperature 
properties, etc. Relevant FAME additives 
are listed in [33, 34]. Oxidation stability of 
FAME during prolonged storage is of 
primary importance. Ten commercial FAME 
antioxidants and relevant safety data are 
described in [35]. Our research team has 
good experience with pyrogallol used as 
efficient FAME antioxidant at approx. 300 
ppm dosage already [15, 36]. 
 
 
 
6. Production quality control  
 The possibilities to control the quality of 
FAME and of the input TAG are given in 
[37, 38]. GC (G, MeOH control), FTIR 
(partial AG, G, FAME), LC-MS (AG), ICP 
spectroscopy (minerals) are concerned. 
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7. Poznámky k norme EN 14 214 
Každá norma vytvára pevný základ pre 

širokú komercionalizáciu výrobku, ktorého 
sa týka. V plnej miere to platí aj pre normu 
EN 14 214.  Norma obsahuje 26 
parametrov, kým analogická americká 
norma ASTM D 6751 pre FAME ich 
obsahuje 15. Je potrebné posúdiť 
racionálnosť a opodstatnenie jednotlivých 
parametrov [39]. ASTM nehodnotí obsah 
FAME, hustotu, jódové číslo, obsah 
linolénovej kyseliny, obsah 
polynenasýtených kyselín, obsah metanolu 
(MeOH), obsah MAG, DAG a TAG, 
navyše obsahuje destilačnú skúšku. 

Diskusia by sa mala týkať dvoch 
okruhov problémov:  
1. parametre, ktoré sú istým spôsobom 
zdvojené, resp. týkajú sa tej istej vlastnosti. 
2. parametre, ktoré podľa nášho názoru by 
mali byť prehodnotené, aby nevytvárali 
neopodstatnené obmedzenia pre využitie 
FAME ako alternatívnych palív. Zdroje 
FAME sú obmedzené a požiadavky na ich 
množstvo sú vysoké a stále rastú. Bude 
nevyhnutné využívať všetky dostupné 
zdroje bez zásadného zníženia kvality 
FAME. 

Norma EN 14 214 obsahuje niektoré 
parametre, ktoré sa týkajú tej istej 
vlastnosti. Navrhujeme preto, aby z normy 
boli vypustené parametre obsah MeOH 
(pokrýva ho b. vzpl.), sulfátový popol 
(pokrýva ho obsah minerálov) a obsah 
celkového G (vypočítaná hodnota). V 
norme je tiež niekoľko parametrov, ktoré 
vyžadujú úpravu, resp. ktorým by prospela 
revízia. Navrhujeme preto stanovovať 
karbonizačný zvyšok z 100 % vzorky a 
zvýšiť jódové číslo na hodnotu max. 130 g 
I2/100 g. Obsah vody odporúčame 
ponechať na súčasnej hodnote 500 ppm. 
FAME bez ohľadu na kyselinový profil 
a nasýtenosť kyselín prakticky nemenia pri 
nízkych obsahoch do 3 až 5 % obj. v zmesi 
s fosílnou naftou nízkoteplotné vlastnosti 
fosílnej nafty aj napriek tomu že samy majú 
parameter CFPP nad limit normy EN 
14 214.  

 

7. Remarks to the EN 14 214 standard 
Each standard provides a solid basis for 

wide commercialisation of the product 
concerned. This is also true about the EN 
14 214 standard. The standard includes 26 
parameters, while analogous American 
standard ASTM D 6751 for FAME includes 
15 parameters only. Rationality and justness 
of individual parameters must be assessed 
[39]. ASTM does not evaluate FAME 
content, density, iodine number, the content 
of linolenic acid, poly-unsaturated acids, 
methanol (MeOH), MAG, DAG and TAG; 
in addition, it includes the distillation test.  

 
Discussion should concern two areas of 

topics:  
1. the parameters which are doubled in a 

way, or concern the same property. 
2. the parameters which, in our opinion, 
should be re-considered to avoid unfounded 
limitations of using FAME as alternative 
fuels.  FAME sources are limited, and the 
requirements as to their volume are high and 
ever increasing. All available sources will 
have to be exploited without radical FAME 
quality reduction.  
 
 The EN 14 214 standard includes certain 
parameters which are related to the same 
property. Thus, we propose to delete the 
parameters "MeOH content" (covered by 
flash point), "sulphate ashes" (covered by 
the content of minerals) and "total G 
content" (calculated value) from the 
standard. The standard also includes several 
parameters which should be modified or 
revised. Thus, we propose to specify the 
carbonization residue from 100% of sample, 
and to increase iodine number to maximum 
value of 130 g I2/100 g. We recommend to 
leave water content as is (500 ppm). 
Irrespective of acid profile and saturation of 
acids, at low portions (3-5 % vol.) in 
mixture with fossil crude oil FAME 
practically do not change low temperature 
properties of fossil crude oil , although their 
CFPP parameter is above the limit of the EN 
14 214 standard. 
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Vynechanie parametra CFPP pre FAME 
určené do zmesných palív s požiadavkou na 
splnenie normy EN 590 pre konečné 
zmesné palivo je preto plne opodstatnené 
a prinesie viaceré ekonomické a ekologické 
výhody bez negatívneho vplyvu na kvalitu 
paliva. 
 
8. Očakávané smery ďalšieho vývoja 

Predpokladá sa pokrok vo vývoji 
heterogénnych katalyzátorov s pozitívnym 
dopadom na kvalitu FAME a na kvalitu G. 
Budú prezentované technológie prípravy 
FAEE, kde bude použitý etanol namiesto 
metanolu. FAEE tak budú kompletne 
pochádzať z obnoviteľných zdrojov. 
Vlastnosti FAEE sú prakticky zhodné 
s FAME. K normotvornej aktivite v oblasti 
FAEE sa prihlásilo Francúzsko. Budú 
využívané nové zdroje prírodných TAG, 
nové výkonné plodiny, najmä Jatropha 
curcas. Technologické procesy výroby 
biopalív budú priebežne kontrolované, pre 
efektívne monitorovanie celého procesu sa 
ako vhodnou javí technika FT-NIR. 
Prebieha revízia normy EN 14 214, najmä 
v parametri JČ existujúca neoprávnená 
a nepodložená diskriminácia slnečnicového 
a sójového oleja bude odstránená. V 
zmesných palivách sa uplatní zmes fosílna 
NM + FAME/FAEE s vyšším podielom 
biozložky. Efektívne využitie vedľajšieho 
produktu glycerolu bude súvisieť s vyššou 
kvalitou G z procesu transesterifikácie. 
Bude zahájený vývoj kvapalných palív pre 
dopravu na báze rastlinných olejov 
a živočíšnych tukov kombinovaným 
postupom hydrogenačnej deoxygenácie 
a izomerizácie (hydroprocessing) 
a pyrolýzy – biopalivá 2. generácie. 

 

Omitting the CFPP parameter for FAME 
intended for blended fuels and requiring 
compliance with the EN 590 standard  for 
final blended fuel is thus fully substantiated, 
and will result in several economic and 
environmental benefits, without negative 
impact on the fuel quality.  

 
8. Expected future development trends  

Progress is expected in the development 
of heterogeneous catalysts with positive 
impact on the quality of FAME and G. 
FAEE preparation technologies will be 
presented, with methanol replaced by 
ethanol. Thus, FAEE will be based on 
renewable resources only. France has started 
the standard-making activity related to 
FAEE. New sources of natural TAG will be 
exploited, new efficient plants – primarily 
Jatropha curcas. The technological 
processes used in the production of bio-fuels 
will be controlled continuously; the FT-NIR 
technique appears to be suitable for effective 
monitoring of the entire process. Revision of 
the EN 14 214 standard is underway; 
primarily, the improper and unfounded 
discrimination of sunflower and soya oil 
within the iodine number parameter will be 
avoided. In blended fuels, the mixture of 
fossil NM + FAME/FAEE with higher 
portion of bio-component will be applied. 
Efficient use of the by-product – glycerol – 
will be connected with higher quality of G 
from the trans-esterification process. 
Development of liquid fuels for transport 
based on vegetable oils and animal fats (2nd 
generation bio-fuels) by combined 
hydrogenation de-oxygenation and 
isomerization (hydroprocessing) and 
pyrolysis will be initiated.  
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7. Možnosti využitia glycerolu z výroby FAME 
Ways of use glycerol from FAME manufacturing 

Doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc. - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 
Bratislava 

Ing. Jozef Mikulec, CSc. - Slovnaft VÚRUP a.s., Bratislava 
 

Abstrakt 
 Rast výroby a spotreby esterov mastných 
kyselín je úzko spojený s produkciou 
glycerínu. Najčastejším technologickým 
procesom výroby bionafty je 
transesterifikácia triacylglycerolov (TAG), 
ktoré sú prítomné v rastlinných olejoch 
alebo živočíšnych tukoch za katalytického 
účinku metanolátu sodného alebo 
draselného. Vo väčšine technológií je 
výťažok esteru viac ako 99%, vedľajšie 
produkty sú glycerín (okolo 12-15% hm.) a 
voľné mastné kyseliny. Cena glycerolu je 
závislá od jeho čistoty. Kvalita glycerolu je 
závislá od použitej technológie výroby 
esteru a od typu dočisťovacích operácií a je 
rozhodujúca pri úvahách o jeho ďalšom 
využití. 
Kľúčové slová: Surový glycerol 
 
1. Úvod 
 Pri transesterifikácii  TAG prítomných 
v rastlinných olejoch alebo živočíšnych 
tukoch vzniká 12-15 % hm. surového 
glycerolu. Je to prirodzený vedľajší 
produkt, ktorý sa musí ďalej spracovať, aby 
sa dal ďalej ekonomicky využiť. Surový 
glycerín má čistotu podľa použitej 
technológie a východiskových surovín 50-
60%. Priamo sa dá použiť len ako zdroj 
energie na spolu spaľovanie alebo pri 
výrobe cementu. 

Ročná výroba esterov mastných kyselín 
(FAME) v EÚ 27dosiahla v roku 2007 
úroveň 4,945 mil. ton a predpoklad výroby 
v roku 2010 je 7,740 mil. ton. V rovnakom 
období bola svetová výroba 9,895 mil. ton 
v roku 2007 a výhľad pre rok 2010 je 
16,730 mil. ton. Súčasná výroba glycerolu 
je 1,9 mil. ton a nepretržite rastie. Potreba 
glycerolu pre chemickú a farmaceutickú 
výrobu je na úrovni 0,9-1 mol. ton za rok.  

 
 

Abstract 
 Growth in fatty acid esters production 
and consumption is closely connected to 
glycerol production. The most frequent 
technological process of biodiesel 
production is transesterification of 
triacylglycerols (TAG) present in vegetable 
oils or animal fats under catalytic influence 
of sodium or potassium methoxide. The 
yield of esters exceeds 99% in most 
technological processes, glycerol (about 12 
– 15% wt.) and free fatty acids formed as 
by-products. The price of glycerol depends 
on its purity. Its quality depends on the 
applied technology of esters manufacturing 
and on the type of final treatment procedures 
and is a key factor when considering further 
glycerol utilization.  
Keywords: crude glycerol 
 
1. Introduction 
 Within transesterification of TAG present 
in vegetable oils or animal fats, 12 – 15% 
wt. of crude glycerol originates. It is 
a natural by-product which must undergo 
further treatment to be exploited in a cost-
effective mode. Based on the applied 
production technology and primary 
feedstock, the content of glycerol in crude 
product reaches 50 – 60%. It can be directly 
used only as an energy source at co-
incineration or at cement production. 
 FAME annual production in EU-27 
countries aggregated 4.945 mil. tons in 2007 
and the level of 7.740 mil. tons is anticipated 
for 2010. At the same period, the world 
production reached 9.895 mil. tons in 2007 
and the outcome of 16.730 mil. ton is 
expected for 2010. Currently, 1.9 mil. tons 
of glycerol is produced with the production 
progressively increasing. The annual 
consumption needs for chemical and 
pharmaceutical industries attain 0.9 – 1 mil. 
tons. 
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Z toho vyplýva, že je potrebné hľadanie 
nových aplikácii pre glycerol, zároveň je 
potrebné nájsť ekonomickejšie spôsoby 
výroby a/alebo dočisťovania glycerolu. 
Výroba a predaj čistého glycerolu umožnia 
zlepšiť ekonomiku výroby a použitia 
bionafty. 
 
 
2. Súčasná situácia v technológiách 
výroby FAME a glycerolu 

Prevažný podiel FAME sa vyrába 
z rastlinných olejov alebo živočíšnych 
tukov transesterifikáciou s mólovým 
prebytkom metanolu za katalýzy 
metanolátu sodného alebo draselného. 
Jednotky s nižšou kapacitou ( obvykle <30 
kt/rok) pracujú väčšinou s násadovými 
reaktormi, jednotky s vyššou kapacitou sú 
prevádzkované s kontinuálnymi reaktormi. 
V procese sa ako katalyzátor požíva 
zvyčajne 1-2 % hm. KOH (NaOH), ktoré 
však po ukončení reakcie a deaktivácii 
vodou zostávajú ako kontaminanty 
v surovom glycerole. V prípade, že 
surovina obsahuje vyšší podiel 
kontaminantov má to vplyv aj na spotrebu 
katalyzátora a  kvalitu surového glycerolu. 

Výhody technológie výroby bionafty 
transesterifikáciou: 
 Nízka reakčná teplota (60oC) a nízky 

tlak (0,15 MPa), 
 Vysoká konverzia(>98%), krátka 

reakčná doba a minimálne vedľajšie 
reakcie, 

 Priama premena na estery bez vzniku 
medziproduktov, 

 Použitie bežných konštrukčných 
materiálov. 

Surový glycerol sa niekedy nazýva aj 
ako G-fáza, má obsah glycerolu 50-60% 
a v menších jednotkách sa ďalej 
nespracováva. Okrem glycerolu obsahuje 
nepremenené triacyglyceridy, nezreagovaný 
metanol, metylester, mydlá a iné 
kontaminanty. Zvýšenie koncentrácie 
glycerolu sa dosiahne štiepením G-fázy 
pomocou minerálnych kyselín. 

 

 Accordingly, a search for new 
applications of glycerol is required, at the 
same time, however, less-expensive means 
of manufacturing and/or final treatment of 
glycerol should be found. The production 
and sales of pure glycerol make cost-
effective biodiesel manufacturing and use 
possible. 
 
2. A state of the art in the field of FAME 
and glycerol production technologies  
Most FAME is produced from vegetable oils 
or animal fats via transesterification 
catalysed by sodium or potassium 
methoxide at a molar excess of methanol. 
Lower-capacity production units (usually < 
30 kt/year) use predominantly batch 
reactors, higher-capacity units use 
continuous reactors. KOH or NaOH) (1 – 
2% wt.) usually plays the role of catalyst in 
the process. The hydroxides remain, 
however, as contaminants in crude glycerol 
after terminating the reaction and 
deactivation with water. A higher content of 
contaminants in crude material influences 
the catalyst consumption and crude glycerol 
quality.  
Advantages stemming from biodiesel 
production through transesterification are as 
follows: 
 Low reaction temperature (60°C) and low 
pressure (0.15 MPa); 
 High conversion (> 98%), short reaction 
time and minimum of side reactions;  
 Direct conversion to esters with no 
intermediates involved;  
 The use of common construction 
materials. 
 
Crude glycerol containing 50 – 60% of 
glycerol is called also G-phase, and it is not 
subjected to further treatment in smaller 
units. Along with glycerol, crude product 
contains non-converted triacyglycerides, 
unreacted methanol, methylester, soaps and 
other contaminating substances. An increase 
in glycerol concentration is accomplished by 
mineral acids impact on G-phase.  
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Keď sa rozložia mydlá a surovina sa rozdelí 
na surový glycerín s obsahom okolo 80%, 
uvoľnia sa mastné kyseliny, ktoré sa môžu 
použiť na esterifikáciu na výrobu esterov. 
Vedľajším produktom sú soli, ktorých 
zloženie je závislé od typu katalyzátora 
a kyseliny použitej na štiepenie mydiel. 
Typické zloženie surového glycerolu je 
v tabuľke 1. Je zrejmé, že pre ďalšie 
použitie glycerolu sú potrené ďalšie 
technologické operácie. Výrobne s vyššou 
jednotkovou kapacitou zvyčajne dosahujú 
koncentráciu glycerolu až 90%. 
 
 
 
2.1 Vývoj trhu s glycerínom 

Súčasný trh s vysoko čistým glycerolom 
je na úrovni 0,9-1 mil. ton/rok. Je vyrábaný 
špecializovanými firmami najmä 
z palmového oleja. Glycerol z výroby 
esterov mastných kyselín je prebytočný 
v objeme cca 1 mil. ton/r a tento podiel 
rastie s výrobou bionafty. Nové aplikácie 
pri jeho použití stimulujú vznik nových 
procesov dočisťovania resp. výroby čistého 
glycerolu. Je predpoklad, že ceny čistého 
glycerolu budú rásť. 

Základné aplikácie surového a čistého 
glycerolu sú schematicky zobrazená na 
priloženom obrázku 1. 

Cena surového glycerolu je závislá od 
jeho čistoty, obsahu a vody a metanolu. 
Zatiaľ čo trh s čistým glycerolom sa 
posilňuje zavádzaním nových aplikačných 
možností trh so surovým glycerolom 
stagnuje. 

 
2.2 Glycerín – požiadavky na kvalitu 
 Požiadavky na čistotu glycerolu sa 
pohybujú  od 99,5% až po 99,7% hm. 
V niektorých aplikáciách sa vyžaduje 
rastlinný pôvod. V budúcnosti sa bude 
vyžadovať certifikát či bol vyrobený 
z geneticky nemodifikovaných surovín. Pre 
surový glycerol používaný do kŕmnych 
zmesí pre zvieratá je obmedzený obsah 
metanolu na 0,5% a minimálny obsah 
glycerolu musí byť 80%.  

This leads to soaps decomposition and 
separation of crude product to crude glycerol 
(with approx. 80% of glycerol), 
accompanied by formation of fatty acids 
which can undergo esterification to esters. 
As by-products, salts are formed and their 
composition depends on the type of the 
catalyst and acid used at soaps splitting. 
A typical composition of crude glycerol is 
given in Table 1. It is obvious that further 
technological processing is necessary for 
subsequent glycerol utilization. Production 
plants with a higher unit capacity are able to 
produce products containing up to 90% of 
glycerol. 
 
2.1 Development in glycerol market 
 Currently, about 0.9 – 1 mil. t/y of high-
purity glycerol is marketed. It is 
manufactured predominantly from palm oil 
by specialized companies. There is an 
overproduction of glycerol originated from 
FAME production reaching about 1 mil. t/y 
and this overproduction is increasing with 
biodiesel production. New fields of its 
application motivate the generation of new 
modes of refining and/or production of pure 
glycerol. A further growth of pure glycerol 
price can be envisaged. 
 Basic application of crude and/or pure 
glycerol is schematized in the following Fig. 
1.  
 The price of crude glycerol depends on 
its purity, content of water and methanol. 
While the pure glycerol market intensifies 
through introducing new application fields, 
the crude glycerol market is in the doldrums.  
 

2.2 Glycerol – quality requirements 
As for pure glycerol, the content of glycerol 
ranging from 99.5% up to 99.7% wt. is 
required. For some application fields, its 
vegetable origin is required. In the future, 
a certificate declaring that glycerol was 
produced from genetically unmodified 
organisms shall be required. When added to 
fodders for animals, the methanol content 
must not exceed 0.5% and glycerol content 
must not drop under 80%. 
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Tabuľka 1: Typické zloženie surového glycerolu 
Table 1: Typical composition of crude glycerol 

Vlastnosť / Property Jednotka / Unit Hodnota / Value 
Obsah glycerolu 
Glycerol content 

% hm. 
% wt 77 – 90 

Obsah popola 
Ash content 

% hm. 
% wt. 3,5 – 7 

Vlhkosť / Moisture % hm. / % wt. 0,1 – 13,5 
Výhrevnosť / Calorific value MJ/kg 14,9 – 17,5 
Kinematická viskozita 
Kinematic viscosity mm2/s 120 

3-monopropylendiol mg/kg 200 – 13 500 
Metanol/ Methanol % hm. / % wt. 0,001 – 3 
Ostatné organické látky 
Other organic substances 

% hm. 
% wt. 1,6 – 7,5 

pH - 4,5 - 7,4 
Sírany/Sulfates %hm. / % wt. 0,01 – 1,04 
Fosfáty/Phosphates %hm. / % wt. 0,02 – 1.45 
Acetáty/Acetates %hm. / % wt. 0,01 – 6.0 
Na g/kg 0,4 – 20 
K g/kg 0,03 - 40 
Ca mg/kg 0,1-65 
Mg mg/kg 0,02-55 
Fe mg/kg 0,1-30 
Mn mg/kg <0,5 
 

 
 

Obr. 1: Súčasné aplikácie glycerolu / Fig. 1: Current glycerol applications 
 

(surový glycerol = crude glycerol; čistý glycerol = pure glycerol; dočisťovanie glycerolu na 99,5% = glycerol 
final treatment to 99.5%; spoluspaľovanie, potreba filtrov; cena  = coincineration; filter needs; price; výroba 
bioplynu = biogas production; krmivo, náhrada = feedstuff, substitution; potraviny = foodstuff; chemický 
a farmaceutický priemysel, surovina = chemical and pharmaceutical industry, raw material; glycerol 
farmaceutický = glycerol for pharmaceutical use) 
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Vzhľadom k tomu, že v mnohých nových 
technológiách sa budú používať 
katalyzátory na báze drahých kovov, budú 
sa definovať aj niektoré špecifické 
nečistoty. 
 
3. Vývoj technológií na výrobu esterov 
– čistejší glycerín 
 Bežne používané technológie 
transesterifikácie TAG produkujú glycerol, 
ktoré je potrebné čistiť drahými 
technologickými postupmi. Aplikácia 
nových technologických postupov môže 
výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu 
glycerolu. Niektoré z nich sú komerčné, pri 
iných sa robí intenzívny výskum. Možno 
ich rozdeliť do troch kategórií: 
 Reakcia na heterogénnom katalyzátore, 
 Reakcia s použitím enzýmov, 
 Reakcia s katalytickým systémom, 

ktorý sa po skončení reakcie rozloží 
a odstripuje. 

 
3.1 Výroba FAME pomocou 
heterogénnych katalyzátorov 

Spoločnosť Axens vyvinula proces 
transesterifikácie TAG na heterogénnom 
katalyzátore, ktorým zmesné oxidy zinku a 
hliníka. Proces prebieha kontinuálne 
v dvoch za sebou zapojených reaktoroch 
s pevným lôžkom pri zvýšenej teplote 
a tlaku, v procese sa používa vyšší 
prebytok metanolu oproti klasickej 
technológii. Dočistenie glycerolu je oveľa 
jednoduchšie, výstupná koncentrácia 
glycerolu je 98% hm. a neobsahuje 
anorganické soli. Kritickým bodom 
technológie potreba veľmi čistej suroviny 
a deaktivácia katalyzátora. Proces sa 
ponúka pod názvom Esterfip-H. Oproti 
klasickej technológii je investične 
a prevádzkovo drahší. 

Intenzívne sa skúmajú aj iné 
heterogénne katalytické systémy, najmä 
alkalické katalyzátory zakotvené na nosiči 
γ+Al2O3, oxidoch kovov alkalických 
zemín, ktoré majú vyššiu Lewisovskú 
alkalitu ako majú hydroxidy, zeolity NaX, 
NaY, komplexné zlúčeniny Sn, Zn, Pb, 
ionomeniče.  

Based on the fact that in several new 
production technologies precious metal-
based catalysts will be applied, some 
specific impurities will be defined as well. 
 
3. Development of technologies for ester 
production – glycerol of higher purity 
 Commonly used technologies of TAG 
transesterification produce glycerol, which 
must be refined using expensive 
technological operations. The glycerol 
quality may be enhanced by applying new 
technologies. Some of them have reached 
the commercial level, others are under 
investigation. Three categories of the 
technologies may be specified: 
  Reaction conditioned by a heterogeneous 

catalyst; 
  Reaction using enzymes; 
  Reaction exploiting a catalyst system 

which, after terminating the reaction, is 
decomposed and stripped off. 

 
3.1. FAME production using 
heterogeneous catalysts 
 The company Axens has developed 
a process of TAG transesterification using a 
heterogeneous catalyst composed from zinc 
and aluminium oxides. The process is 
continuously realized in two consecutively 
connected reactors equipped with a fixed 
bed at elevated temperature and pressure, 
the methanol excess being higher when 
compared with classical technology. Final 
glycerol purification is much simpler, the 
final 98% glycerol does not contain any 
inorganic salts. The bottleneck of the 
technology lies in the necessity of very pure 
feedstock and the catalyst deactivation. The 
process is offered under the name Esterfip-
H. Comparing with classical technology, 
the process is more expensive both from the 
viewpoint of investment and operation. 
Other heterogeneous catalytic systems are 
intensively investigated too, in particular 
those exploiting alkali catalysts anchored 
on γ-Al2O3, alkali earth oxides with 
a higher Lewis basicity than that of 
hydroxides, zeolites NaX, NaY, coordination 
compounds of Sn, Zn, Pb, ion-exchangers. 
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Okrem procesu Esterfip-H nie sú tieto 
katalyzátory použité najmä preto, že poskytujú 
nízke výťažky esterov. V procese sa 
používajú vysoké teploty a tlaky, vysoký 
pomer metanolu k TAG a aktivita 
katalyzátora je nízka.  
 
3.2 Výroba FAME pomocou enzýmov 

Prednosťou výroby FAME pomocou 
enzýmovej katalýzy je to, že sa dajú použiť 
aj kyslé oleje s obsahom vody a získava sa 
kvalitný glycerol. Enzým lipáza katalyzuje 
reakcie hydrolýzy, esterifikácie kyselín 
a transesterifikácie TAG. Výťažok esterov 
je vyšší, prevádzkové podmienky sú veľmi 
mierne a je lepšia separácia esteru 
a glycerolu. Ako problematické sú 
obmedzená životnosť, vysoká cena, dlhšia 
reakčná doba a zníženie aktivity enzýmu 
vplyvom metanolu a vznikajúceho 
glycerolu. Najčastejšie sa používajú 
enzýmy Candida antarctica a Pseudomonas 
cepacia. Skúmajú sa postupy imobilizácie 
enzýmov na rôznych nosičoch ako sú 
ionomeniče a zeolity. 
 
 
3.3 Výroba FAME pomocou 
špeciálnych homogénnych 
katalyzátorov 

V roku 2007 sme vykonali základné 
merania transesterifikácie rastlinných 
olejov s MeOH s použitím guanidínu 
(NH2)2 – C = NH vo forme guanidin 
karbonátu. Pri teplote varu reakčnej zmesi 
pod spätným chladičom za miešania 
v jednostupňovej operácii bol mólový 
pomer MeOH : TAG = 6:1, katalyzátor 1 % 
hm. voči oleju. Pri reakcii sa guanidín 
karbonát rozkladal na guanidín a CO2. Po 3 
hodinách reakcie sa dosiahla vysoká 
konverzia TAG na FAME, kedy FAME po 
odstránení nezreagovaného MeOH 
vyhovovali norme EN 14 214 bez ďalších 
úprav. Vedľajší produkt, glycerolová fáza, 
na rozdiel od klasického postupu s použitím 
alkalických hydroxidov, neobsahuje mydlá 
a alkalické lúhy, obsahuje však guanidín, 
ktorý sa zahriatím rozkladá na NH3. 

Except for the Esterfip-H process, these 
catalysts are not used due to a low yield of 
esters. In the process, high temperatures and 
pressures, high methanol: TAG ratio are needed, 
the catalyst activity is low.  
 
3.2. FAME production using enzymes 
 The main advantage of FAME 
production by enzymatic catalytic process 
lies in the fact that acid oils containing 
water may be processed and good-quality 
glycerol is produced. Hydrolytic, acid 
esterification, and TAG transesterification 
reactions are catalyzed by the enzyme 
lipase. Ester yield is higher, operational 
conditions are mild and separation of ester 
and glycerol is easier. As disadvantages, 
limited lifetime, high price, longer reaction 
time and a decrease in the enzyme activity 
caused by methanol and formed glycerol 
can be mentioned. Candida antarctica 
and Pseudomonas cepacia belong to the most 
frequently used enzymes. The modes of 
enzymes immobilization on the surface of 
various supports, such as ion exchangers or 
zeolites, are under investigation. 
 
3.3 FAME production using special 
homogeneous catalysts 
 In 2007, we carried out the primary 
measurements of vegetable oils 
transesterification with methanol using 
guanidine (NH2)2C=NH in the form of 
guanidine carbonate. At the boiling 
temperature, a reaction mixture (the molar 
ratio of MeOH:TAG =6:1,1%wt. of catalyst 
when related to the oil mass) was stirred 
under a reflux condenser at one-stage 
operation. During the reaction, guanidine 
carbonate underwent decomposition to 
guanidine and CO2. After 3-hour reaction 
a high conversion of TAG to FAME was 
reached producing the FAME complying 
without further treatment with the standard 
EN 14 214 after removing the unreacted 
MeOH. The by-product, glycerol phase, 
contrary to the classical procedure using 
alkali hydroxides, does not contain soaps 
and alkaline liquors, it contains guanidine 
which decomposes to NH3 at heating. 
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Voľné mastné kyseliny prítomné vo 
východiskových TAG, sčasti sa esterifikujú 
na FAME. V nasledujúcom období bližšie 
preštudujeme túto zaujímavú reakciu, 
poskytujúcu kvalitný glycerol bez solí 
s obsahom glycerolu nad 98 %. Výhodou 
tohto postupu z hľadiska glycerolu je, že pri 
čistení nie je nutné pridať minerálne 
kyseliny na neutralizáciu, preto zo surového 
glycerolu je nutné odstraňovať oveľa menej 
znečisťujúcich látok, ako pri klasickom 
postupe výroby FAME. 
 
4. Spracovanie surového glycerolu 

Existuje viacero procesov spracovania 
surového glycerolu. Všetky si však 
vyžadujú rozloženie mydiel a následné 
odstránenie solí a metanolu. Základné typy 
dočisťovacích jednotkových operácií sú 
frakčná destilácia, iónová výmena, 
adsorpcia, zrážanie, extrakcia, kryštalizácia 
a dialýza. 
 
4.1 Rozklad mydiel 

Prvý krok pri spracovaní surového 
glycerolu je jeho neutralizácia pomocou 
kyselín, aby sa odstránil katalyzátor 
a mydlá. Reakciou s kyselinou sa uvoľnia 
voľné mastné kyseliny (FFA) a soli 
kyseliny. FFA sú v glycerole nerozpustné 
a pretože majú nižšiu hustotu ako glycerol 
vytvoria dve fázy, ktoré sa dajú oddeliť. 
Časť solí, ktoré nie sú rozpustné v glycerole 
môžu zo zmesi vypadnúť. 
 V druhom kroku je potrebné odstrániť 
zvyšok nezreagovaného metanolu. 
Zvyčajne sa robí stripovanie alebo 
s výhodou odparovanie v odparkách so 
splývajúcim filmom, ktoré je výhodnejšie 
pretože je šetrnejšie voči glycerolu (nižšia 
teplota a zdržná doba). Problémom môže 
byť penenie. Po odstránení metanolu má 
glycerol čistotu cca 85%. Vyššiu čistotu je 
možné dosiahnuť kombináciou ďalších 
separačných a dočisťovacích procesov. 

 
4.2 Konvenčné procesy dočisťovania 
glycerolu 

Konvenčné procesy dočisťovania glycerolu 
majú zvyčajne štyri základné operácie:  

Free fatty acids, present in primary TAG, 
are partially esterified to FAME. In the next 
period we intend to study this interesting 
reaction leading to high-quality glycerol not 
containing salts and having more than 98% 
of glycerol, in more detail. An advantage of 
this procedure from the viewpoint of 
glycerol is that no mineral acids are needed 
to accomplish neutralization, i.e. much less 
contaminants must be removed from crude 
glycerol as at the classical FAME 
production mode.    
 
 4. Crude glycerol processing 
There are several modes of crude glycerol 
processing. In all of them, soaps are to be 
decomposed, and subsequently salts and 
methanol removed. Among the basic final 
treating techniques, fractional distillation, 
ion exchange, adsorption, precipitation, 
extraction, crystallization and dialysis are 
most important.   
 
4.1 Soaps decomposition 
 The first step in crude glycerol 
processing is its neutralization by acids to 
remove the catalyst and soaps. At reaction 
with acid, free fatty acids (FFA) and the 
mineral acid salts are formed. FFA are 
insoluble in glycerol and owing to their 
lower density, two distinct and separable 
phases are formed. Part of the salts which 
are insoluble in glycerol can precipitate 
from the reaction mixture. Within the 
second step, the residual unreacted 
methanol must be removed. It is performed 
usually by stripping or by evaporation in 
evaporators with a confluent film, which is 
more friendly to glycerol (lower 
temperature and shorter retention time). 
Foaming may create a problem. Following 
methanol elimination, the product contains 
more than 85% of glycerol. A higher purity 
can be achieved by combining subsequent 
separation and refining processes.  
 
4.2. Conventional processes of glycerol 
final treatment  
 Conventional processes of glycerol final 
treatment usually comprise four basic operations:
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predčistenie, koncentráciu, dočisťovanie 
a rafináciu. 

Pri predčistení sa odstraňujú látky, ktoré 
spôsobujú nepriaznivú farbu a zápach 
(tuky). Zvyčajne sa na bielenie využíva 
aktívne uhlie. Rozpustené soli sa odstraňujú 
iónovou výmenou pomocou iónomeničov. 
Poslednou operáciou je destilácia glycerol 
vo viacstupňových odparkách za vákua. 
 
4.3 Pokroky v technológiách dočisťovania 
glycerolu 

Klasické metódy dočisťovanie glycerolu 
sú energeticky veľmi náročné, a preto sa 
hľadajú jednoduchšie a ekonomickejšie 
metódy. Ide o modifikácie klasického 
procesu alebo o využitie separačných metód 
s využitím iónomeničov (Rohm & Haas, 
Lanxess) a aktívneho uhlia(Norit). Docieli 
sa tak nielen vysoká kvalita, ale aj nižšie 
prevádzkové a investičné náklady.  
 
 
5. Transformácia glycerolu na produkty 
s vyššou pridanou hodnotou 
5.1 Transformácia glycerolu na metanol 

Glycerol je možné katalyticky 
hydrogenovať na bio-metanol podľa 
rovnice: 
C3H8O3 + 2H2 →3CH3OH   ∆Hr=-49 kJ/mol 
Proces bol realizovaný. 
 
5.2 Transformácia glycerolu na vodík 

Glycerol je možné použiť ako surovinu 
na výrobu syntézneho plynu a/alebo vodíka 
pyrolýzou, katalytickým krakovaním  alebo 
klasickým parným reformingom. 

Veľmi zaujímavé sú poznatky o vodnom 
reformingu glycerolu katalyzovanom Pt, Pd, 
Ni, Rh pri relatívne miernych reakčným 
podmienkach. Hlavným produktom (okrem 
CO2) je čistý vodík, ktorý sa dá využiť 
v palivovom článku. Väčšina nový 
literárnych odkazov sa zaoberá týmto 
procesom, ktorý sa pomocou katalýzy darí 
viesť veľmi selektívne na vodík s veľmi 
malým obsahom CO, čo umožňuje jeho 
priame použitie v palivových článkoch.  

 

 treatment, thickening, final treatment and 
refining. 
 During pre-treatment, the substances 
(fats) causing unpleasant odour and colour 
are eliminated. To bleach glycerol, charcoal 
is used. Dissolved salts are eliminated by ion 
exchange using an ion exchanger. The final 
step is vacuum distillation of glycerol in 
mustistage evaporators.  
 
4.3. Advances in glycerol final treatment 
technologies  
 Classical methods of glycerol final 
treatment are energy-demanding and thus 
simpler and less expensive modes are 
searched for. It concerns a modification of 
the classical process or the application of 
separation methods using ion exchangers 
(Rohm&Haas, Lanxess) and charcoal (Norit). 
The modifications result not only in high 
quality, but also lower operational and 
investment costs.  

 
5. Transformation of glycerol to products 
with higher value-added  
5.1 Transformation of glycerol to methanol 
 Glycerol can be catalytically 
hydrogenized to bio-methanol by the 
following equation: 
C3H8O3 + 2H2 →3CH3OH   ∆Hr=-49 kJ/mol 
The process has been implemented. 
 
5.2 Transformation of glycerol to 
hydrogen 
 Glycerol can be used as a feedstock in 
synthesis gas/hydrogen production through 
pyrolysis, catalytic cracking or classical 
steam reforming.  
 The knowledge on glycerol steam 
reforming catalyzed by Pt, Pd, Ni, Rh at 
relatively mild reaction conditions is very 
interesting. Besides CO2, pure hydrogen 
usable in the fuel cell is the main product. 
The majority of the latest literature 
references deals with this process yielding 
highly selectively, when using a catalyst, 
hydrogen with a very small content of CO 
and such hydrogen can, therefore, be applied 
directly in fuel cell utilization. 
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Proces prebieha pri teplotách 230 -
260oC, v jednom reakčnom stupni a pri 
nízkej spotrebe energie. Je však zatiaľ 
vhodný pre malé spotrebiče vodíka. 

 
Skúmaný proces sa anglicky písanej 

literatúre označuje ako „aqueous–phase 
reforming, APR“ a ide o proces výroby 
vodíka z viacmocných alkoholov resp. 
cukrov na katalyzátoroch pri teplote 230 -
260oC, pričom proces musí prebiehať 
v kvapalnej fáze. Podľa podmienok pokusu 
sa dá vyrábať vodík, a/alebo 
nízkomolekulárne alkány alebo uhľovodíky 
v destilačnom rozmedzí benzínu 
a motorovej nafty. Proces APR je 
termodynamický favorizovaný pri oveľa 
nižších reakčných teplotách ako je klasický 
parný reforming metánu, ktorý prebieha pri 
teplotách cca 900oC. Katalyticky aktívne 
prvky procesu APR sú Ni, Pt, Pd, Ru. 
Používajú sa buď monometalické 
katalytické systémy alebo bimetalické. 
Najvyššiu selektivitu na vodík majú Pd 
a Pt. Rh,, Ru a Ni majú tendenciu tvoriť 
metán a alkány. Použitie prietočného 
rekatora potláča vedľajšie reakcie. Aktivita 
Pt a Pd katalyzátorov sa dá zvýšiť pridaním 
Ni, Co, alebo Fe. Dôležitý je aj typ nosiča. 
Bežne používaný nosič Al2O3 sa relatívne 
rýchlo deaktivuje, a preto sa skúšajú CeO2, 
ZnO, Sio2, TiO2 resp. sadze. 

 
 
 
 

C3H8O3 + 3 H2O → 3 CO2 + 7 H2 (1) 
H2O + CO ↔ H2 + CO2 
∆H298 = -41 kJ/mol   (2) 

Aktivácia atómov C a O sa uskutočňuje 
na aktívnych centrách kovu- Pd. V prípade 
aktivácia väzby C-C prebieha reakcia (1) 
pričom sa štiepi väzba C-C v molekule 
glycerolu. Termodynamicky výhodná je 
vratná reakcia (2), ktorou sa produkuje 
vodík. Reakcia sa nazýva aj water gas-shift 
reakction. Nie je to exotermická reakcia, je 
favorizovaná nízkymi teplotami (250oC). 
Len v prípade ak je molový pomer H2O/C 
rovný 3 prebieha reakcia úplne.  

The process occurs at temperatures of 
230 – 260°C in a single reaction step and is 
less-energy demanding. At the time being it 
is suitable for small hydrogen-driven 
devices only. 

The investigated process is denoted in the 
literature written in English as „aqueous–
phase reforming, APR“ and it relates to 
hydrogen production catalytic process from 
polyalcohols or saccharides at  temperatures 
of 230 – 260°C, the process occurring in 
liquid phase. Stemming from the 
experimental conditions, it is possible to 
produce hydrogen and/or low-molecular 
alkanes or hydrocarbons in the distillation 
range attibuted to petrol or diesel fuel. The 
APR process is favourable from the 
viewpoint of thermodynamics at 
significantly lower reaction temperatures 
than those applied at the classical steam 
reforming of methane which is performed at 
temperatures close to 900oC. Ni, Pt, Pd, Ru 
play the role of catalytically active elements 
in the process. Both monometallic and 
bimetallic catalytic systems are in the use. 
The highest selectivity for hydrogen 
production is reached when using Pd and Pt. 
Rh, Ru and Ni shows the tendency to form 
methane and alkanes. When flow reactors 
are used, side reactions are suppressed. 
Activity of Pt and Pd catalysts can be 
enhanced by addition of Ni, Co, or Fe. The 
type of support is of importance as well. 
Commonly used support Al2O3 is rapidly 
deactivated and, consequently, CeO2, ZnO, 
SiO2, TiO2 or carbon black are tested instead. 
C3H8O3 + 3 H2O → 3 CO2 + 7 H2 (1) 
H2O + CO  ↔ H2 + CO2 
∆H298= -41 kJ/mol   (2) 
 Carbon and oxygen atoms are activated at 
the Pd-metal active centres. In case of C-C 
bond activation, reaction (1) occurs leading 
to a C-C bond breaking in glycerol 
molecule. From the viewpoint of 
thermodynamics, reversible reaction (2) 
producing hydrogen is favourable. The 
reaction is called water gas-shift reaction. The 
course of this endothermic process is driven at 
low temperatures (250oC). The reaction proceeds 
quantitatively only at H2O:C molar ratio being 
3:1. 
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V prípade nižších pomeroch prebiehajú 
vedľajšie reakcie vedúce k tvorbe 
uhľovodíkov a/alebo oxigenátov. 

V prípade, že dôjde k aktivácii väzieb C-
O vzniká ako medziprodukt 1,2-propándiol 
a v konečnej fáze metán a etán. Metán 
vzniká aj vedľajšou reakciou oxidu 
uhličitého a vodíka podľa schémy (3) alebo 
(4). Pri APR vzrastá počet molekúl a rast 
tlaku pôsobí na reakciu inhibične. 
CO2 + 4 H2→CH4 + 2 H2O 
∆H298= -165 kJ/mol   (3) 
CO+3 H2→CH4 + H2O 
∆H298= -206 kJ/mol   (4) 

Účinkom katalyzátorov môžu prebiehať 
aj reakcie vedúce k tvorbe uhľovodíkov 
mechanizmom podľa (5) a (6): 
8 CO + 12 H2→C8H16 + 8H2O (5) 
C8H16 + H2 → C8H18   (6) 
 
 
 
5.3 Transformácia glycerolu na 1,3 
propándiol 

Glycerol ako zdroj uhlíka môže slúžiť k 
produkcii technologicky dôležitých látok. 
Z produktov chemickej a biochemickej  
transformácie  glycerolu je zaujímavý 
najmä 1,3 –propándiol, ktorého výroba 
z iných surovín je ekonomicky veľmi 
náročná. Okrem iného použitie 1,3-
propándiolu v polyesteroch namiesto 1,2 
etándiolu a 1,4-butándiolu môže priniesť 
priaznivejšie vlastnosti polyesterového 
vlákna aj fólie, najmä v oblasti elasticity 
a odolnosti. Preto jeho výroba z lacnejšieho 
glycerolu je ekonomicky zaujímavá najmä 
katalytickými a biotechnologickými  
postupmi za použitia nepatogénnych 
mikroorganizmov. V literatúre je 
popísaných viac kmeňov baktérií, ktoré sú 
schopné metabolizovať glycerol na 
propándiol. V našich prácach sme testovali 
potenciál v praxi bežne používaných a 
nepatogénnych baktérií ako sú 
Pseudomonas a Acetobacter. Fermentačnou 
stratégiou, kombináciou aeróbnych, 
mikroaeróbnych a anaeróbnych 
kultivačných podmienok sa dosiahla 
biotranformácia glycerolu  na 1,3PD. 

 In cases of lower ratio, parallel side 
reactions yielding hydrocarbons and/or 
oxygenates occur. 
 In case of C-O bonds activation, propane-
1,2-diol is formed as an intermediate and 
methane and ethane as final products. 
Methane originates also at a side reaction 
between carbon dioxide or carbon monoxide 
and hydrogen as exemplified by equations 
(3) and (4). At APR, number of molecules 
increases and an increase in the pressure 
inhibits the course of the reaction. 
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O 
∆H298= -165 kJ/mol   (3) 
CO + 3 H2 → CH4 + H2O  
∆H298= -206 kJ/mol   (4) 
 Due to catalytic effects, reactions leading 
to hydrocarbon formation by the mechanism 
expressed by (5) a (6) occur: 
8 CO + 12 H2 → C8H16 + 8 H2O (5) 
C8H16 + H2 → C8H18   (6) 
 
5.3 Transformation of glycerol to 
propane-1,3-diol 

Glycerol as a carbon source may serve to 
production of technologically important 
substances. In the field of chemical and 
biochemical glycerol transformations, 
propane-1,3-diol (1,3PD) is of interest in 
particular, since its production from other 
raw materials is highly cost-demanding. The 
use of propane-1,3-diol instead of ethane-
1,2-diol or butane-1,4-diol in polyesters may 
lead to more favourable properties of 
polyester fibres and foils, namely as regards 
their elasticity and resistance. The 
production of propane-1,3-diol from 
a cheaper glycerol is of interest from the 
cost-effectivity viewpoint, particularly when 
it is manufactured by catalytic and 
biotechnological procedures using non-
pathogenic microorganisms. Literature 
offers a number of bacterial strains able to 
metabolize glycerol forming propanediol. 
As part of our activities, the potential of 
routinely applied and non-pathogenic 
bacteria, such as Pseudomonas and Acetobacter 
have been tested. Exploiting fermentation 
strategy, combining aerobic, microaerobic, and 
anaerobic cultivation conditions, bio-
transformation of glycerol to 1,3PD occured. 
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Pričom však súčasne vznikali ďalšie 
vedľajšie produkty ako 1,2-PD, 2,3–
butándiol, acetón, etanol and kyselina 
octová apod. Celkový stupeň konverzie 
glycerolu a  selektivita na 1,3PD je sľubná. 
Hlavný medziprodukt oxidatívnej dráhy je 
pyruvát, ktorého ďalšou utilizáciou vzniká 
CO2, H2, kyselina octová, kyselina maslová, 
etanol, butanol a 2,3-butándiol za súčasnej 
tvorby laktátu a sukcinátu. Produkcia 1,3-
propándiolu z glycerolu je určovaná 
prístupnosťou NADH2, čo je ovplyvnené 
distribúciou produktov oxidačnej dráhy 
a predovšetkým závisí od metabolizmu 
mikroorganizmov ako aj od podmienok 
procesu fermentácie. Enzýmami, ktoré sú 
aktívne po prídavku glycerolu ako jediného 
zdroja uhlíka a energie sú glycerol 
dehydrogenáza, dihydroxyacetón kináza, 
glycerol dehydratáza a 1,3-propándiol 
dehydrogenáza. 1,3-propándiol má 
potenciál stať sa novou komoditnou 
chemikáliou pre produkciu polymérov 
s výbornými vlastnosťami.  
 
 

Okrem biochemickej cesty je možné 
z glycerolu vyrobiť propándiol aj 
s použitím vhodných katalyzátorov. Pri 
chemickej transformácii alkoholov 
a polyolov sa osvedčili predovšetkým 
vzácne kovy. Platinové kovy atakujú 
predovšetkým koncové OH skupiny, avšak 
po pridaní niektorých kovov zo IV 
a V skupiny sa zvýši selektivita reakcie na 
sekundárnych OH skupinách. Tejto jav 
umožní hydrogenolýzou glycerolu pripraviť 
popri propanole, 1,2-propándiole aj 1,3-
propándiol. Cieľom tohto projektu v tejto 
oblasti bude optimalizácia zloženie 
katalyzátora a reakčných podmienok 
z hľadiska selektivity tvorby 1,3-
propándiolu. Na druhej strane, ak sa 
zachová súčasná tendencia v zmene cien 
polyolov, ekonomicky zaujímavá bude aj 
príprava zmesi 1,2- a 1,3-propándiolu 
z glycerolu. 
 
 

Simultaneously, however, also other 
products, such as 1,2-PD, butane-2,3-diol, 
acetone, ethanol, acetic acid, etc. were 
formed. A total glycerol conversion level 
and selectivity in producing 1,3PD is 
promissing. Pyruvate, as the main 
intermediate of oxidative pathway is 
subsequently converted to CO2, H2, acetic 
acid, butyric acid, ethanol, butanol 
and butane-2,3-diol, in addition to lactate 
and succinate. The production of propane-
1,3-diol from glycerol is conditioned by 
availability of NADH2, which is, in turn, 
influences by distribution of the oxidation 
pathway products and, in particular, by the 
microorganisms metabolism and conditions 
of fermentation. The function of enzymes, 
being active following an addition of 
glycerol as a single source of carbon and 
energy, is played by glycerol 
dehydrogenase, dihydroxyacetone kinase, 
glycerol dehydratase and propane-1,3-diol 
dehydrogenase. Propane-1,3-diol has 
a chance to become a new commodity 
chemical for the production of polymers 
exhibiting excellent performance.  
 In addition to biochemical pathway, 
propane-1,3-diol can be prepared from 
glycerol also using suitable catalysts. Within 
chemical transformation of alcohols and 
polyols, precious metals documented their 
catalytic potential. Platinum-group metals 
catalyse predominantly the attact on the 
terminal OH groups, an addition of some 
metals of IV. and V. groups results in 
a higher reaction selectivity to the secondary 
OH groups. This phenomenon allows to 
prepare, in addition to propanol and 
propane-1,2-diol also propane-1,3-diol by 
glycerol hydrogenolysis. The presented 
project has been aimed in this field at 
optimizing the catalyst composition and 
reaction conditions from the aspect of the 
selective formation of propane-1,3-diol. On 
the other hand, should the current trend in 
development of polyols price be preserved, 
production of mixtures composed of 
propane-1,2-diol and propane-1,3-diol from 
glycerol will be interesting from the 
viewpoint of its cost-efficiency. 
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5.4 Transformácia glycerolu na étery 
 Glycerol sa dá éterifikovať rozvetvenými 
alkénmi – izobuténom. Jednotlivé -OH 
skupiny v glycerole sa éterifikujú postupne. 
Reakcia s izobuténom prebieha pri teplote 
80oC a tlaku 2,2 MPa v kvapalnej fáze na 
silným iomeničoch alebo na zeolitoch. 
Étery sú vhodným komponentom do 
motorových palív. 
 
5.5 Transformácia glycerolu na 
propylénglykol 

Hydrogenolýza glycerolu na 
propylénglykol sa dá robiť katalyticky na 
katalyzátoroch s obsahom Ni, Pt, Pd, Cu pri 
teplotách na 200oC a tlaku vodíka 1,5 MPa. 
 
 
5.6 Epichlórhydrín z glycerolu 

Epichlórhydrín sa vyrába 
z dichlórpropanolu pôsobením silného 
hydroxidu. Dichlórpropán sa dá vyrobiť 
hydrochloráciou glycerolu pri teplote 70-
140oC a atmosférickom tlaku v prítomnosti 
kyseliny octovej. Proces je komerčne 
realizovaný.  
 
 
6. Budúci vývoj  

Trh s čistým glycerolom sa bude 
posilňovať; očakáva sa zavedenie 
atraktívnych chemických a farmaceutických 
syntéz. Význam surového glycerolu bude 
naďalej klesať. 
Budúci vývoj bude spojený aj s vývojom 
ekonomickejšieho spôsobu výroby bionafty 
s vyššou čistotou glycerolu. Procesy výroby 
čistého glycerolu budú mať nižšie nároky 
na energie. 
 
 

5.4 Transformation of glycerol to ethers 
 Glycerol can undergo esterification using 
branched-chain alkenes, e.g. isobutene. 
Individual OH groups are esterified 
consecutively. Reaction with isobutene 
proceeds at the temperature of 80°C and 
pressure 2.2 MPa in liquid phase on strong 
ion exchangers or zeolites. Ethers behave as 
a suitable component of motor fuels. 

 
5.5 Transformation of glycerol to 
propyleneglycol 
 Hydrogenolysis of glycerol to propylene 
glycol can be performed catalytically using 
catalysts containing Ni, Pt, Pd, Cu at 
temperatures over 200°C and hydrogen 
pressure 1.5 MPa. 
 
5.6 Epichlorohydrin from glycerol 
 Epichlorohydrin is manufactured from 
dichloropropanol by the action of a strong 
hydroxide. Dichloropropane can be 
produced by glycerol hydrochloration at the 
temperature range of 70 – 140oC and 
atmospheric pressure in the presence of 
acetic acid. The process is commercially 
realized.   
 
6. Future development  
 The glycerol market will intensify; 
introduction of attractive chemical and 
pharmaceutic syntheses is anticipated. The 
importance of crude glycerol will 
progressively decrease. 
The future development will be coupled to 
developing a more cost-effective production 
of biodiesel fuel containing glycerol of 
higher purity. Processes of pure glycerol 
production will be less energy-demanding. 
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8. Roadmap Biokraftstoffe 

 
 
Ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů (BMELV) 
Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti (BMU)  
Svaz německého biopalivového průmyslu (VDB) 
Svaz německého automobilového průmyslu (VDA) 
Svaz německých rolníků (DBV)  
 

Gemeinsame Strategie von BMU/BMELV, VDA, MWV, IG, VDB und DBV  
Společná strategie BMU/BMELV, VDA, MWV, IG, VDB a DBV 

 
Beim Runden Tisch Biokraftstoffe am 

17. Januar und 5. Juli 2007 wurde zwischen 
Automobilindustrie, Mineralölindustrie, der 
mittelständischen Mineralölwirtschaft, 
Landwirtschaft sowie BMU/BMELV eine 
abgestimmte Roadmap für die weitere 
Förderung von Biokraftstoffen erarbeitet. Die 
Roadmap enthält die mittelfristig 
erforderlichen Maßnahmen, die zur 
Steigerung des Biokraftstoffanteils innerhalb 
Deutschlands und der EU notwendig sind.  

Dabei sind die Kernpunkte:  
 Erhöhung der Verwendung von biogenen 

Kraftstoffanteilen und der Zumischung 
von Biodiesel zu Diesel sowie Bioethanol 
und Bio-ETBE zu Ottokraftstoff  

 Erhöhung der Biokraftstoffziele  
 Sicherstellung der Nachhaltigkeit der 

Biokraftstoffe und auch sukzessive 
Steigerung der Treibhausgaseffizienz  

 Förderung der Biokraftstoffe der zweiten 
Generation. 

 
 

U kulatého stolu Biogenní pohonné 
hmoty dne byla 17. ledna a 5. července 
2007 mezi automobilovým průmyslem, 
ropným průmyslem, ropným 
hospodářstvím, zemědělstvím a 
BMU/BMELV vypracována určitá 
„cestovní mapa“ pro další podporu 
biogenních pohonných hmot. „Cestovní 
mapa“ obsahuje požadovaná střednědobá 
opatření, která jsou nutná pro zvýšení 
podílu biogenních pohonných hmot 
v rámci Německa a EU. 

Při tom jsou klíčové tyto body: 
 Zvýšení použití biogenních složek 

pohonných hmot a příměsí bionafty do 
konvenční nafty a bio-ETBE do benzinu 

 Zvýšení cílů biogenních pohonných 
hmot 

 Zajištění udržitelnosti biogenních 
pohonných hmot a také sukcesivní 
zvýšení účinnosti skleníkových plynů 

 Podpora biogenních pohonných hmot 
druhé generace. 
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Erhöhung der Beimischungsgrenzen 
Gemäß der Kraftstoffrichtlinie und den 

geltenden Kraftstoffnormen darf die 
Beimischung von Bioethanol zu 
Ottokraftstoff und Biodiesel zu 
Dieselkraftstoff derzeit nicht mehr als 5 Vol 
% ausmachen. Für ETBE gilt eine Grenze 
von 15%. Dementsprechend dürfen 
Kraftstoffe mit mehr als 5 Vol % 
Beimischung von Biodiesel und Bioethanol 
sowie mehr als 15% ETBE nicht als 
normgerechter Diesel- oder Ottokraftstoff 
vermarktet werden. Die Obergrenze von 5 
Vol % entspricht beim Bioethanol zu 
Ottokraftstoff 3,3 % bezogen auf den 
Energiegehalt und bei Biodiesel zu Diesel 4,4 
%.  
 Damit die Erfüllung der anvisierten Ziele 
(von 6,25 % im Jahr 2009 und 6,75 % im 
Jahr 2010 sowie der EU-Ziele in Höhe von 8 
% bis zum Jahr 2015 und 10 % bis zum Jahr 
2020 bezogen auf den Energiegehalt) 
kosteneffizient möglich wird, sollen die 
Beimischungsgrenzen für Biodiesel zu Diesel 
und Bioethanol zu Ottokraftstoff im Rahmen 
der technischen Möglichkeiten erhöht 
werden. Diese Kraftstoffe mit einem höheren 
Anteil biogener Komponenten sollen sowohl 
von Alt- als auch von Neufahrzeugen getankt 
werden können. Beim Ottokraftstoff ist eine 
Erhöhung der Zumischung von 5 auf 10 Vol 
% weitgehend unproblematisch. Dazu 
werden umgehend die erforderlichen Normen 
auf nationaler und europäischer Ebene 
erarbeitet. Die Automobilindustrie sagt zu, 
die E10-Verwendung kurzfristig auf Basis 
einer nationalen Norm freizugeben. Dieses 
wird voraussichtlich noch vor einer EU-
Normungsregelung geschehen. Die nicht 
E10-tauglichen Altfahrzeuge müssen eine 
Premiumsorte Super Plus mit einer 
Zumischung von max. 5 Vol % Bioethanol 
bzw. 15% ETBE (entspricht 7 Vol % 
Ethanol) tanken. Diese Sorte soll an 
mindestens 1.000 Sonderzapfsäulen bis zum 
Jahr 2016 angeboten werden. Die Säulen 
werden entsprechend den Marktanteilen von 
der Mineralölindustrie und vom Mittelstand 
angeboten.  
 

Zvýšení hranic přimíchání 
 Podle směrnice pohonných hmot a 
platných norem pohonných hmot nesmí 
přimíchání bioethanolu do benzinu a 
bionafty do konvenční nafty nyní činit více 
než 5 % (V/V). Pro ETBE platí hranice 15 
%. Podle toho nesmějí být prodávány 
pohonné hmoty s více než 5 % (V/V) 
příměsí bionafty a bioethanolu a více než 
15 % ETBE jako normativně oprávněné 
naftové nebo benzinové palivo. Horní 
hranice 5 % (V/V) odpovídá u bioethanolu 
do benzinu 3,3 % vztaženo k potřebě 
energie a u bionafty ke konvenční naftě 
4,4 %. 
 
 

Aby bylo možné nákladově efektivní 
splnění avizovaných cílů (6,25 % v roce 
2009 a 6,75 % v roce 2010 a cíle EU ve 
výši 8 % do roku 2015 a 10 % do roku 
2020 vztaženo na obsah energie), mají se 
hranice přimíchání bionafty do konvenční 
nafty a bioethanolu do benzinu v rámci 
technických možností zvýšit. Tyto 
pohonné hmoty s vyšším podílem 
biogenních komponentů mají být čerpány 
nejen do starých, ale také nových vozidel.  
U benzinu je zvýšení přimíchání z  5 na 10 
% (V/V) celkem bez problémů. K tomu se 
vypracovávají neprodleně požadované 
normy na národní a evropské úrovni. 
Automobilový průmysl k tomu doporučuje 
krátkodobě uvolnit použití E10 na základě 
národní normy. To se má stát předběžně 
ještě před úpravou normou EU. Stará 
vozidla nevhodná pro E10 musí čerpat 
druh Premium Super Plus s příměsí 
nejvýše 5 % (V/V) bioethanolu, případně 
15 % ETBE (odpovídá 7 % (V/V) 
ethanolu). Tento druh má být nabízen 
nejméně na 1000 zvláštních stojanech do 
roku 2016. Stojany budou nabízeny 
v souladu s tržními složkami průmyslem 
minerálních olejů a středním stavem. 
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 Beim Dieselkraftstoff wird die 
Automobilindustrie alle PKW-Fahrzeuge 
kurzfristig für B7 freigeben. Hierfür werden 
umgehend die erforderlichen Normen auf 
nationaler und europäischer Ebene mit dem 
Ziel eines einheitlichen europäischen 
Vorgehens erarbeitet. Ergänzend wird auf 
dem Verordnungsweg die Anrechnung von 
gemeinsam mit Mineralöl hydrierten 
pflanzlichen Ölen auf die Quote zeitnah 
zugelassen werden, um insgesamt eine 10% 
Biokraftstoffbeimischung aus 7% Biodiesel 
und 3% hydrierten Pflanzenölen im 
Raffinerieprozess erreichen zu können. 
 Erforderlich für eine Zulassung von 
Biokraftstoffen ist die Sicherstellung von 
Umweltvorteilen in der CO2-Bilanz und der 
Nachweis des nachhaltigen Anbaus der 
Biomasse im Rahmen einer Zertifizierung.  
 Die motortechnischen Voraussetzungen 
für höhere Beimischungen sind im schweren 
Nutzfahrzeugbereich unter bestimmten 
Anwendungsbedingungen bereits geschaffen. 
Darüber hinaus wird die Automobilindustrie 
weiterhin schwere Nutzfahrzeugmodelle auf 
Kundenwunsch unter Berücksichtigung der 
geänderten Kraftstoffbedingungen für den 
B100 (RME)-Betrieb freigeben und verstärkt 
FFV-Pkw-Modelle anbieten, die einen 
Betrieb mit bis zu 85 % Ethanol (E85) 
erlauben.  
 

Erhöhung der Biokraftstoffziele 
 Die Biokraftstoffrichtlinie verlangt von 
den Mitgliedstaaten, dass so genannte 
indikative Ziele an Anteilen von 
Biokraftstoffen am Gesamtabsatz erreicht 
werden: 2 % 2005 und 5,75 % 2010, jeweils 
bezogen auf den Energiegehalt.  

Im Rahmen der Veröffentlichung des 
Energiepakets der EU-Kommission vom 10. 
Januar 2007 wurde angekündigt, dass ein 
verbindliches Ziel für die 
Biokraftstoffverwendung in Höhe von 10 % 
für das Jahr 2020 vorgeschlagen werden soll. 
Der europäische Rat hat daraufhin am 9. 
März 2007 ebenfalls ein verbindliches Ziel 
für alle EU-Staaten in Höhe von 10 % im 
Jahr 2020 gefordert.  

 U pohonné hmoty konvenční nafta bude 
automobilový průmysl uvolňovat všechna 
osobní vozidla pro B7. Proto budou 
neprodleně vypracovávány požadované 
normy na národní a evropské úrovni 
s cílem jednotného evropského postupu. 
Doplňkově se bude právně ve vhodném 
čase připouštět započítávání ze společně 
s ropou hydrogenovanými rostlinnými oleji 
na kvótu, aby mohla být v rafinačním 
procesu dosažena celkem 10 %ní příměs 
skládající se ze 7 % bionafty a 3 % 
hydrogenovaných rostlinných olejů. 
 
 Pro přípustnost biogenních pohonných 
hmot je žádoucí zajištění ekologických 
předností v bilanci CO2 a potvrzení 
udržitelného pěstování biomasy v rámci 
certifikace. 

Motorově technické předpoklady pro 
vyšší příměsi jsou v nesnadné oblasti 
užitkových vozidel za určitých podmínek 
uplatnění již vytvořeny. Mimoto 
automobilový průmysl bude nadále modely 
těžkých užitkových vozidel na přání 
zákazníků při zohlednění měnících se 
podmínek pohonných hmot uvolňovat pro 
provoz B100 (MEŘO) a stále více nabízet 
modely osobních vozidel FFV, které 
dovolují provoz až s 85 % ethanolu (E85). 
 
 

Zvýšení cílů biogenních pohonných 
hmot 

 Směrnice biogenních pohonných hmot 
požaduje od členských států, aby byly 
dosaženy tzv. indikativní cíle, co do podílu 
biogenních pohonných hmot na celkovém 
odbytu: 2 % v roce 2005 a 5,75 % v roce 
2010, vždy vztaženo k obsahu energie. 
 V rámci zveřejnění balíku energie 
komise EU z 10. ledna 2007 bylo 
oznámeno, že závazný cíl pro zavedení 
biogenních pohonných hmot k roku 2020 
má být navržen ve výši 10 %. Evropská 
rada nato 9. března 2007 rovněž požaduje 
závazný cíl pro všechny státy EU ve výši 
10 % v roce 2020.   
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Dies wird ausdrücklich befürwortet. Der 
verbindliche Charakter dieses Ziels ist daran 
gekoppelt, dass die Nachhaltigkeit der 
Erzeugung der Biokraftstoffe gesichert ist, 
die Biokraftstoffe der zweiten Generation 
kommerziell zur Verfügung stehen und die 
Richtlinie über die Kraftstoffqualität 
entsprechend geändert wird, damit geeignete 
Mischungsverhältnisse möglich werden.  
 Im Kommissionsvorschlag zur Änderung 
der Kraftstoffrichtlinie ist zudem eine 
Dekarbonisierungsstrategie enthalten, die ab 
dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2020 eine 
jährliche Treibhausgasreduktion im 
Kraftstoffbereich in Höhe von 1 % vorsieht. 
In jedem Fall ist es sinnvoll in Zukunft die 
Biokraftstoffe auch nach ihrer 
Treibhausgasminderung zu bewerten. Die 
Vorleistungen der Mitgliedsstaaten sollen in 
diesem Zusammenhang berücksichtigt 
werden.  

Ergebnisse von Studien im Auftrag der 
Bundesregierung haben zum Ergebnis, dass 
eine Steigerung der Biokraftstoffverwendung 
auf 17 % energetisch ehrgeizig, aber machbar 
sei.  

Beim Ottokraftstoff sind höhere 
Alkoholbeimischungen sowie E85 zu 
nennen. Denkbar sind auch synthetische 
Biokraftstoffe.  

Um eine Erhöhung des Bioanteils im 
Dieselkraftstoff auf 20 % Vol. bis 2020 zu 
erreichen und die Details der dafür zu 
erbringenden noch fehlenden 10 % biogenen 
Dieselanteils technologieoffen näher zu 
definieren, wird die Bundesregierung nach 
Anhörung der betroffenen Verbände eine 
gemeinsame Strategie und einen Zeitkorridor 
erarbeiten.  

Die Fahrzeugindustrie setzt ihre 
Anstrengungen fort, den Kraftstoffverbrauch 
als Beitrag zur Ressourcenschonung weiter 
zu reduzieren. Die Kombination aus 
Verbrauchsminderung und zunehmendem 
Anteil der Biokraftstoffe an der 
Kraftstoffversorgung ist der Schlüssel für die 
Erreichung der klimaschutz- und 
energieversorgungspolitischen Ziele.  
 
 

To se důrazně doporučuje. Závazný 
charakter tohoto cíle je spojován s tím, že 
je zajištěna trvalost produkce biogenních 
pohonných hmot, biogenní pohonné hmoty 
druhé generace jsou komerčně k dispozici 
a směrnice o jakosti pohonné hmoty je 
příslušně změněna, aby byly možné 
vhodné směsné poměry. 
V návrhu komise pro změnu směrnice 
pohonných hmot je k tomu uvedena 
strategie dekarbonizace, která od roku 
2011 do roku 2020 předvídá roční snížení 
skleníkového efektu v oblasti pohonných 
hmot ve výši 1 %. V každém případě bude 
v budoucnosti účelné hodnotit biogenní 
pohonné hmoty podle snížení jejich 
skleníkového efektu. V této souvislosti má 
být zohledněno dřívější splnění členskými 
státy. 
 
 

Výsledky studií v zakázce spolkové 
vlády dospívají k výsledku, že zvýšení 
využití biogenních pohonných hmot na 
17 % je energeticky ambiciózní, ale 
realizovatelné. 

V případě benzinu je možno jmenovat 
vyšší příměsi alkoholu jako E85. Možné 
jsou také syntetické biogenní pohonné 
hmoty.  

Aby se dosáhlo zvýšení biogenního 
podílu v konvenční naftě na 20 % (V/V) do 
roku 2020 a blíže se definovaly detaily, 
které jsou proto jako doplňující ještě 
k chybějícím 10 % biogenním podílům 
technologicky otevřené, vypracovala 
spolková vláda po konzultacích 
s dotyčnými svazy společnou strategii a 
časový koridor. 

Průmysl vozidel pokračuje ve svém 
úsilí dále snižovat spotřebu pohonných 
hmot jako příspěvek k šetření zdrojů. 
Kombinace ze snížení spotřeby a 
zvyšujícího se podílu biogenních 
pohonných hmot při zásobování 
pohonnými hmotami je klíč pro politické 
cíle spočívající v dosažení ochrany klimatu 
a v zásobování energií. 
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Nachhaltiger Anbau der Biomasse und 
hohes Treibhausgasminderungspotenzial 

 Die Bundesregierung beabsichtigt 
baldmöglichst von den im Biokraftstoff-
quotengesetz gegebenen Ermächtigungen 
Gebrauch zu machen, wonach Biokraftstoffe 
nur dann auf die Erfüllung von 
Quotenverpflichtungen angerechnet werden 
bzw. nur dann steuerlich gefördert werden, 
wenn bei der Erzeugung der eingesetzten 
Biomasse nachweislich bestimmte 
Anforderungen an eine nachhaltige 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen 
eingehalten oder bestimmte Anforderungen 
zum Schutz natürlicher Lebensräume erfüllt 
oder wenn das Energieerzeugnis ein 
bestimmtes Treibhausgasverminderungs-
potenzial aufweist. Darunter fallen auch 
Regelungen zu Anbaustandards sowie 
Regelungen, die verhindern sollen, dass zum 
Anbau von Biomasse schutzwürdige natürliche 
Lebensräume zerstört oder beeinträchtigt 
werden. Zur Sicherstellung der Einhaltung 
derartiger Mindestanforderungen kann 
insbesondere auf – noch zu schaffende -
nationale, EG-weite oder internationale 
Zertifizierungssysteme zurückgegriffen 
werden. Die Bundesregierung arbeitet derzeit 
mit Hochdruck an dem Entwurf einer 
entsprechenden Verordnung. Die Bundes-
regierung wird sich darüber hinaus u. a. im 
Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit 
Partnerländern dafür einsetzen, dass der 
Biomasseanbau nachhaltig und ohne 
Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau erfolgt. 
Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
im Verkehrssektor kann nur durch einen 
integrierten Ansatz erfolgen. 
 

Förderung der Biokraftstoffe der zweiten 
Generation 

 Biokraftstoffe der zweiten Generation 
versprechen große Vorteile in den Bereichen 
Umweltschutz und Versorgungssicherheit: Für 
deren Produktion sind sehr viel mehr 
Rohstoffe (z. B. Restholz und Stroh) geeignet 
als bei der ersten Generation.  

Trvalé pěstování biomasy a vyšší 
potenciál snižování skleníkového efektu 

 Spolková vláda má v úmyslu co nejdříve 
udělat potřebu ze zplnomocnění daného 
zákonem o kvótách biogenní pohonné 
hmoty, čímž biogenní pohonné hmoty jsou 
potom započítávány do plnění kvótních 
závazků, příp. jen potom jsou daňově 
podporovány, když se při produkci použité 
biomasy prokazatelně dodrží určité 
požadavky na trvalé obhospodařování 
zemědělských ploch nebo splní určité 
požadavky na ochranu přirozeného životního 
prostoru nebo když energetický výrobek 
vykazuje určitý potenciál, spočívající 
v určitém snížení skleníkového efektu. Pod 
to spadají také ustanovení k pěstebnímu 
standardu a též nařízení, která mají zabránit 
tomu, aby chráněné přirozené životní 
prostory byly pěstováním biomasy ničeny 
nebo narušovány. Pro zabezpečení dodržení 
těchto minimálních požadavků je možno 
obzvláště využít – ještě funkce schopných - 
národních, unijních nebo mezinárodních 
systémů certifikace. Spolková vláda nyní 
pracuje s velkým úsilím na vydání 
příslušného nařízení. Spolková vláda se 
mimoto mimo jiné v rámci bilaterální 
spolupráce s partnerskými zeměmi zasazuje 
o to, aby pěstování biomasy se realizovalo 
trvale a bez konkurence s pěstováním pro 
potravinářské účely. Snížení emisí 
skleníkových plynů v provozním sektoru se 
může dít pouze prostřednictvím 
integrovaného přístupu. 
 
 
 

Podpora biogenních pohonných hmot 
druhé generace 

 Biogenní pohonné hmoty druhé generace 
slibují velké výhody v oblastech ochrany 
životního prostředí a spolehlivosti 
zásobování. Pro jejich produkci je vhodný 
mnohem větší sortiment surovin (např. 
zbytkového dřeva a slámy) než u první 
generace. 
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Außerdem wird prognostiziert, dass der 
Energieertrag pro Fläche mehr als doppelt so 
hoch und die Treibhausgasbilanz wesentlich 
besser als bei den Biokraftstoffen der ersten 
Generation ist. Mit Biokraftstoffen der zweiten 
Generation ist voraussichtlich eine weitere 
deutliche Steigerung der Biokraftstoff-
produktion aus heimischen Rohstoffen 
möglich.  

Die steuerliche Förderung der 
Biokraftstoffe der zweiten Generation bei 
gleichzeitiger Anrechnung auf die 
Quotenverpflichtung bis zum Jahr 2015 ist ein 
wichtiges Anreizelement für Investitionen in 
Forschung und Entwicklung und schließlich in 
den Anlagenbau.  

Derzeit umfasst die gesetzliche Definition 
folgende Biokraftstoffe:  
 Synthetische Kohlenwasserstoffe oder 

synthetische Kohlenwasserstoffgemische, 
die durch thermochemische Umwandlung 
von Biomasse gewonnen werden, sowie  

 Alkohole, die durch biotechnologische 
Verfahren zum Aufschluss von Zellulose 
gewonnen werden sowie  

 Energieerzeugnisse, die einen 
Bioethanolanteil von 70 bis 90 Prozent 
enthalten.  

Derzeit wird eine Demonstrationsanlage zur 
Produktion von BtL-Kraftstoffen in Freiberg 
(Sachsen) gebaut, die nach Angaben des 
Erbauers noch im Jahr 2007 in Betrieb gehen 
soll. Bei erfolgreichem Betrieb der 
Demonstrationsanlage sollen laut Aussage des 
Unternehmens konkrete Schritte hin zur 
großtechnischen Produktion unternommen 
werden. Fragen zur Wirtschaftlichkeit, 
Ökobilanz sowie mögliche technische Risiken 
müssen schnell geklärt werden. Parallel prüft 
ein Unternehmen den Bau einer Anlage zur 
Produktion von Bioethanol durch 
enzymatischen Aufschluss von Lignozellulose 
in Deutschland.  
 Die Realisierung einer großtechnischen 
Anlage zur Produktion von Biokraftstoffen der 
zweiten Generation ist derzeit noch offen. 

 Mimoto existují prognózy, že plošná 
výtěžnost energie je více než dvojnásobná a 
bilance skleníkových plynů je podstatně 
lepší než u biogenních pohonných hmot 
první generace. S biogenními pohonnými 
hmotami druhé generace je předběžně 
možné další významné zvýšení produkce 
biogenních pohonných hmot z domácích 
surovin. 

Daňová podpora biogenních pohonných 
hmot druhé generace při současném zápočtu 
závazných kvót do roku 2015 je důležitým 
podnětným elementem pro investice ve 
výzkumu a vývoji a konečně v budování 
zařízení. 
 

Nyní zahrnují zákonné definice 
následující biogenní pohonné hmoty: 
 Syntetické uhlovodíky nebo syntetické 

směsi uhlovodíků, které se získávají 
termochemickou přeměnou z biomasy a 
též 

 Alkoholy, které se získávají 
biotechnologickým postupem rozkladem 
celulózy a též 

 Energetické produkty, které obsahují 
podíl bioethanolu od 70 do 90 %. 

 
Nyní se buduje demonstrační zařízení na 
produkci pohonných hmot ve Freibergu 
(Sasko), které podle informací zřizovatelů 
má být uvedeno do provozu ještě v roce 
2007. Při úspěšném provozu demonstračního 
zařízení mají být podle výpovědi podnikatele 
podniknuty konkrétní kroky až k technické 
produkci ve velkém. Otázky hospodárnosti, 
ekologické bilance a rovněž technická rizika 
musí být rychle objasněny. Paralelně zkouší 
jeden podnik v Německu stavbu zařízení na 
výrobu bioethanolu enzymatickým 
rozkladem lignocelulózy. 
 
 
 Realizace velkého technického zařízení na 
výrobu biogenních pohonných hmot druhé 
generace je nyní ještě otevřená. 



 
8. mezinárodní seminář TECHAGRO 2008 „Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot“ 

 65 

Das weitere Vorgehen wird sich vor allem an 
den Erfahrungen der ersten Stufe orientieren. 
Die Mineralölwirtschaft unterstützt die 
Weiterentwicklung der Biokraftstoffe der 
zweiten Generation, insbesondere im F&E-
Bereich. Bei dem derzeitigen Entwicklungs-
stand kann allerdings noch keine Aussage zur 
Realisierung einer Großanlage gegeben 
werden. Bedenken gibt es insbesondere 
hinsichtlich der Planungs- und Investitions-
sicherheit für die Zeit nach dem Auslaufen der 
Steuerbegünstigung im Jahr 2015, da BtL ohne 
darüber hinaus gehende Förderung nicht 
marktfähig sei.  
 Um zusätzliche Investitionsanreize und eine 
dauerhafte Perspektive auch für die Zeit nach 
2015 zu schaffen, soll daher auf dem 
Verordnungswege geregelt werden, dass die 
Biokraftstoffe im Rahmen der Umsetzung der 
Dekarbonisierungsstrategie nach ihrer 
Treibhausgasminderung bewertet werden, mit 
der Folge, dass Biokraftstoffe mit einer guten 
Treibhausgas-Bilanz im Rahmen der 
Quotenregelung einen höheren Anrechnungs-
faktor erhalten und dadurch gegenüber 
anderen Biokraftstoffen begünstigt werden.  
 
Berlin, 21.11.2007 

Další postup se orientuje především na 
zkušenosti z prvního stupně. Ropné 
hospodářství podporuje další rozvoj 
biogenních pohonných hmot druhé generace, 
obzvláště v oblasti F E. Při současném 
stavu vývoje nemůže ovšem být ještě dána 
žádná výpověď k realizaci velkokapacitního 
zařízení. K uvážení je obzvláště plánovací a 
investiční jistota na dobu po uplynutí 
daňového zvýhodnění v roce 2015, protože 
BtL bez dále pokračující podpory nebude 
vhodná pro trh.  
 
 
 K zajištění dodatečných investičních 
popudů a trvalé perspektivy také pro období 
po roku 2015 je třeba proto cestou nařízení 
stanovit, aby biogenní pohonné hmoty 
v rámci změny strategie dekarbonizace byly 
hodnoceny podle jejich snížení skleníkových 
plynů s následkem, že biogenní pohonné 
hmoty s dobrou bilancí skleníkových plynů 
v rámci regulace kvót obdrží vyšší započtený 
faktor, a tím budou zvýhodněny oproti 
ostatním biogenním pohonným hmotám. 
 
Berlín, 21.11.2007 
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9. Quality assurance for rapeseed oil fuel Din V 51605 
from small scaled oil mills 

Zajištění kvality pro palivo DIN V 51605 z řepkového oleje  
vyráběného v malokapacitních olejárnách 

Remmele, E., Gassner, T., Stotz, K. - Technologie- und Förderzentrum (TFZ) 
im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe, Straubing 

 
Abstract 
 The number of decentral oil mills in 
Germany is increasing rapidly. Today in 
about 600 decentral oil mills some 
340.000 t of rapeseed oil are produced, 
which is mainly used as a fuel. For a 
reliable operation of adapted diesel engines, 
the rapeseed oil fuel has to fulfil special 
quality requirements, which are defined in 
the pre-standard DIN V 51605. It was the 
purpose of this work to investigate 
influences of the whole production process 
on rapeseed oil fuel properties. To survey 
the rapeseed oil quality, available on the 
market, oil samples were periodically taken 
from several oil mills and analyzed. Further 
more, experiments on a small scale pilot oil 
mill were accomplished to investigate the 
effect of seed variety and quality on 
rapeseed oil fuel properties. Additionally, 
the influences of different storage 
conditions on the fuel quality were 
investigated. Finally the performance of 
safety filters was tested. Results are, that 
initially the rapeseed oil quality varied a lot, 
whereas with ongoing product control, fuel 
quality improved significantly. There is no 
obvious influence of the seed variety on oil 
quality, however seed ripeness appears as 
an important factor. Storage is best at a 
temperature of 5 °C, to prevent quick oil 
ageing. The testing of safety filters showed 
that the best efficiency was achieved with 
multi-layer filters. 
 
 
 
1. Introduction and Purpose 
 Since 1999 the number of decentral oil 
mills in Germany has increased from 79 up 
to nearly 600 plants (status April 2007) [6].  
 
 

Souhrn 
 Počet decentralizovaných olejáren 
v Německu se rychle zvyšuje. Dnes je 
v přibližně 600 decentralizovaných 
olejárnách vyráběno asi 340 000 t 
řepkového oleje, který je hlavně používán 
jako palivo. Pro spolehlivou činnost 
upravených naftových motorů musí palivo 
z řepkového oleje splnit speciální 
požadavky na kvalitu, které jsou stanoveny 
v návrhu normy DIN V 51605. Účelem této 
práce bylo zkoumat vliv celého výrobního 
procesu na vlastnosti řepkového paliva. Za 
účelem získání přehledu o kvalitě 
řepkového oleje, který je dostupný na trhu, 
byly periodicky odebírány vzorky 
z několika olejáren a poté analyzovány. 
Navíc experimenty v malých pilotních 
olejárnách byly prováděny tak, aby byl 
vyšetřen účinek odrůdy semene a kvalita 
vlastností paliva vyrobeného z řepkového 
oleje. Dále byly zkoumány vlivy různých 
skladovacích podmínek na kvalitu paliva. 
Konečně byla testována účinnost 
bezpečnostních filtrů. Výsledky prokázaly, 
že ačkoliv se původně kvalita řepkového 
oleje značně lišila, došlo k významnému 
zlepšení kvality paliva, což je způsobeno 
přísnou kontrolou výroby. Nebyl zjištěn 
zřejmý vliv odrůdy semene na kvalitu oleje, 
ovšem zralost semene se projevila jako 
důležitý faktor. Skladování je nejlepší při 
teplotě 5 oC, kdy je zabráněno rychlému 
stárnutí oleje. Testování bezpečnostních 
filtrů prokázalo, že nejlepší účinnosti bylo 
dosaženo použitím více vrstevnatých filtrů. 
 
1. Úvod a účel 
 Od roku 1999 se zvýšil počet 
decentralizovaných olejáren v Německu ze 
79 na téměř 600 provozů (stav z dubna 
2007) [6].  
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 Today some 1.000.000 t of rapeseed are 
processed per year, corresponding to 
approximately 340.000 t of rapeseed oil, 
which is mainly used as a fuel. The 
processing steps in a decentral oil mill [4] 
are shown in figure 1.  

The oil is extracted only mechanically 
(pressing) from the oilseed. Prior to 
pressing in few cases the seed is crushed or 
peeled. The extracted uncleaned oil is 
purified in at least two purification steps. 
Due to the lack of refining, as it is done 
within industrial oil production, oil seed 
quality and processing parameters have big 
influences on the characteristics of rapeseed 
oil fuel. For a reliable operation of adapted 
diesel engines with rapeseed oil fuel and to 
assure the compliance with present and 
future emission standards the fuel has to 
fulfill special quality requirements, which 
are defined in the pre-standard DIN V 
51605.  
 

Press Cake Cleaned Oil

Oilseed

Crushing
Peeling

Pressing

Uncleaned Oil

Oil Purification
Sedimentation

or Filtration and
Security Filtration

 
 
Figure 1: Processing steps in a decentral oil 
mill for the production of rapeseed oil 
 
 
 It was the purpose of this research work 
[5], financed by the Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, to help to improve 
rapeseed oil fuel quality in practice. 
Therefore it was necessary, on the one hand 
to investigate the current quality on the 
market and on the other hand to determine 
the influences of seed quality and seed 
variety, processing parameters, oil 
purification and oil storage on rapeseed oil 
fuel properties. 

 Dnes je zpracováno asi 1 000 000 t 
řepkového semene, což přibližně odpovídá 
340 000 t řepkového oleje, který je 
převážně používán jako palivo. Výrobní 
postup v decentralizované olejárně [4] je 
znázorněn na obr. 1. 
 Olej je extrahován z olejových semen 
pouze mechanicky (lisování). Před 
lisováním jsou semena v některých 
případech drcena nebo loupána. 
Extrahovaný nevyčištěný olej je čištěn 
nejméně dvěma čistícími stupni. Z důvodu 
nedostatku rafinace a tak, jak je to běžné 
v rámci průmyslové výroby oleje, mají 
kvalita olejového semene a výrobní 
parametry značný vliv na charakteristiku 
paliva z řepkového oleje. Pro spolehlivou 
činnost upravených naftových motorů 
poháněných palivem z řepkového oleje a 
pro zajištění souladu se současnými a 
budoucími emisními normami musí palivo 
splnit speciální kvalitativní požadavky, 
které jsou stanoveny v návrhu normy DIN 
V 51605.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Výrobní postup v decentralizované 
olejárně pro výrobu řepkového oleje 
 
 Účelem této výzkumné práce [5] 
finanční podporované Spolkovým 
ministerstvem pro výživu, zemědělství a 
ochranu spotřebitelů bylo zlepšení kvality 
paliva vyrobeného z řepkového oleje 
v praxi. Tudíž bylo nezbytné na jedné 
straně vyšetřit současnou kvalitu na trhu a 
na straně druhé stanovit vliv kvality 
semene, odrůdy semene, výrobních 
parametrů, čištění oleje a jeho skladování 
na vlastnosti řepkového paliva. 
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2. Approach 
 To survey the rapeseed oil quality, which 
was actually available at the market, oil 
samples of 22 selected oil mills were 
periodically taken over one and a half year. 
They were analyzed immediately after 
taking in experienced laboratories. The 
quality was assessed according to the pre-
standard DIN V 51605 “Fuels for vegetable 
oil compatible combustion engines - fuel 
from rapeseed oil - requirements and test 
methods”. Additionally to the rapeseed oil 
fuel, also the input product rapeseed and the 
by-product press cake were analyzed. Based 
on this, the influence of the oilseed quality 
on the oil properties and the effectiveness 
of newly introduced measures for quality 
assurance could be examined.  
 
 Besides that, 39 decentral oil mills took 
part at a voluntary quality check 
programme with unannounced sampling for 
six times over the investigation period of 18 
months. Those oil mills, that produced 
rapeseed oil fuel according to DIN V 51605 
constantly, were published in the internet. 
 
 Experiments on a small scale pilot oil 
mill were accomplished to investigate the 
effect of seed variety (seven winter 
rapeseed and two summer rapeseed 
samples, including one high-oleic breed) 
and seed quality (contamination, 
germination, degree of ripeness, peeling of 
the seed and seed drying temperature) on 
rapeseed oil fuel properties. Additionally 
the effects of press screw rotation speed on 
oil quality were carried out at two oil mills 
in practice. 
 Security filters of different designs and 
producers were tested at a trial filtration 
stand in the laboratory of the Technology 
and Support Center in Straubing. Thereby, 
the particular matter and the particle size 
distribution in the oil were examined, to 
determine the performance of the different 
filters. 
 The influences of storage conditions and 
storage duration on the fuel quality were 
investigated. 

2. Metoda 
 Pro vyšetření kvality řepkového oleje, 
který byl skutečně dostupný na trhu, byly 
periodicky odebírány vzorky ze 22 
vybraných olejáren v průběhu 1,5 roku. Ty 
byly analyzovány okamžitě po odběru 
v laboratořích, které mají v tomto oboru 
dlouhodobé zkušenosti. Kvalita byla 
hodnocena podle návrhu normy DIN 
V 51605 „Paliva pro spalovací motory, 
kompatibilní s rostlinným olejem – paliva 
z řepkového oleje – požadavky a zkušební 
metody“. Spolu s palivem z řepkového 
oleje byly analyzovány vstupní řepkové 
semeno a vedlejší produkt výlisky. Na 
základě tohoto postupu mohl být zkoušen 
vliv kvality řepkového semene na vlastnosti 
oleje a účinnost nově zavedených opatření 
pro zajištění kvality. 
 Kromě toho se zúčastnilo 39 
decentralizovaných olejáren dobrovolného 
programu na kontrolu kvality, založeného 
na neoznámeném odběru vzorků 
prováděném 6krát v průběhu výzkumného 
období 18 měsíců. Ty olejárny, které trvale 
vyráběly palivo z řepkového oleje podle 
DIN V 51605, byly zveřejněny na internetu. 
 Experimenty v malokapacitních 
pilotních olejárnách byly prováděny za 
účelem vyšetření účinku odrůdy semene 
(sedm ozimých odrůd řepkového semena a 
dva letní vzorky řepkového semene, včetně 
jedné vysoce olejnaté odrůdy) a kvality 
semene (kontaminace, klíčivost, stupeň 
zralosti, loupání semene a teplota při sušení 
semene) na vlastnosti řepkového paliva. 
Navíc byly vyšetřovány v praxi účinky 
rychlosti otáčení lisovacího šneku na 
kvalitu ve dvou olejárnách. 
 Bezpečnostní filtry různého provedení a 
od různých výrobců byly zkoušeny ve 
zkušební filtrovací stanici v laboratoři 
Střediska pro technologii a podporu ve 
Straubingu. Tudíž byly také zkoumány 
částicový filtr a velikostní rozložení částic 
v oleji pro určení účinnosti různých filtrů. 
 
 Vliv skladovacích podmínek a doby 
skladování na kvalitu paliva byl též 
vyšetřován. 
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 Therefore four different fuel varieties 
(winter rapeseed oil, summer rapeseed oil, a 
mixture of 25 % summer rapeseed oil and 
75 % winter rapeseed oil and with 2.9 % 
RME denaturated winter rapeseed oil) were 
stored under three different conditions: 
Dark at 5 °C, dark at 20 °C and under 
outdoor weathering. The oil was stored in 
small tanks of steel, stainless steel and 
High-Density-Polyethylene (HDPE) under 
following conditions: Airtight, contact to 
the ambient air and contact with dried 
ambient air. Important fuel characteristics 
of these altogether 108 different varieties 
were monitored over a period of one and a 
half year. 
 
3. Results 
 The samples from the oil mills showed, 
that, depending on the plant, fairly different 
oil yields were achieved. According to this, 
the oil content of the press cake alternated. 
Also the acid number of the oilseed varied 
considerably and a difference between two 
crop years could be observed. The water 
content in the seed was almost constant and 
not dependent on the season. The requested 
water content of 7 to 8 mass-% was 
normally met. Oil analysis showed that the 
mostly failed limiting value was 
contamination. The fulfillment of the 
demands for the acid number, oxidation 
stability and water content was no problem 
for most oil mills. However, the limiting 
value of the phosphorus content was failed 
by three, the sum content of calcium and 
magnesium was failed by eight oil mills. In 
the majority of cases the content of sulphur 
is under the detection limit. Two plants 
were not able to produce fuel conforming to 
the standard over the whole sampling 
period. 
 The voluntary quality check of 39 oil 
mills showed a various quality on the 
market with partially enormous deviation 
from limiting values of pre-standard DIN V 
51605. Only four oil mills could achieve a 
standard conform quality in every of the six 
samplings. 12 oil mills failed only for one 
parameter once (fig. 2).  

 Pro tento účel byly uskladněny čtyři 
různé druhy paliva (olej z ozimé řepky, olej 
z letní řepky, směs 25 % oleje letní řepky 
s 2,9 % MEŘO denaturovaného oleje ozimé 
řepky) při třech různých podmínkách: tma 
při 5 oC, tma při 20 oC a při venkovním 
vystavení povětrnostním vlivům. Olej byl 
uskladněn v malých ocelových nádržích, 
nádržích z nerez oceli a v nádržích z vysoce 
hustého polyetylénu (HDPE) při 
následujících podmínkách: vzduchotěsné, 
kontakt s okolním vzduchem a kontakt 
s vysušeným okolním vzduchem. Důležité 
palivové charakteristiky těchto celkem 108 
různých obměn byly sledovány v průběhu 
období 1,5 roku. 
 
3. Výsledky 
 Vzorky z olejáren prokázaly, že 
v závislosti na provozovně bylo dosaženo 
značně rozdílných výnosů oleje. Podle 
tohoto se také lišil obsah oleje ve výliscích. 
Také číslo kyselosti těchto odrůd semen se 
značně lišilo. Obsah vody v semeni byl 
téměř konstantní a nebyl závislý na ročním 
období. Požadovaný obsah vody 7 – 8 % 
m/m byl běžně splněn. Analýza oleje 
ukázala, že omezující hodnotou většinou 
byla kontaminace. Splnění požadavků na 
číslo kyselosti, oxidační stabilitu a obsah 
vody nebylo problémem pro většinu 
olejáren. Avšak omezující hodnota pro 
fosfor nebyla splněna ve třech olejárnách a 
celkový obsah vápníku a hořčíku nebyl 
splněn v 8 olejárnách. Ve většině případů je 
obsah síry pod hranicí zjistitelnosti. Dvě 
provozovny nebyly schopny vyrobit palivo 
vyhovující normě v průběhu celého období 
odběru vzorků. 
 
 
 
 Dobrovolná kontrola kvality v 39 
olejárnách ukázala různou kvalitu na trhu 
s částečně enormní odchylkou od 
omezujících hodnot normy DIN V 51605. 
Pouze 4 olejárny byly schopny dosáhnout 
kvalitu v souladu s normou v každém ze 6 
odběrů vzorků. 12 olejáren nesplnilo jeden 
parametr pouze jednou (obr. 2). 
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Fuel quality improved significantly with 
raising awareness of the importance of 
quality assurance measures and increasing 
skills of the oil miller. 

The systematic investigations on the 
small scale pilot oil press showed no 
obvious influence of the seed variety on oil 
quality. Solely high oleic varieties have 
advantages in regards of oxidation stability. 
Both acid number and oxidation stability 
are negatively influenced by contamination 
of the seed with weeds. The ripeness of 
seed appears as an important factor: With 
increasing ripeness of the rapeseed, acid 
number, oxidation stability and the content 
of P, Ca and Mg in the oil are positively 
influenced (fig. 3). Germinated seed has an 
unfavourable influence on acid number, 
oxidation stability and P-, Ca- and Mg-
content. Peeling of the seed might improve 
the acid number and element content in the 
oil but has no influence on oxidation 
stability. Neither acid number nor oxidation 
stability and element content in the oil were 
influenced negatively, when seed was dried 
at different temperatures of up to 80 °C. 
The trials in two practice plants, regarding 
the variation of screw rotation speed could 
confirm results of previous research works 
[1] [2] [3] [7] [8], that an optimised 
adjustment of screw presses for low P-, Ca- 
and Mg-content in the oil is possible. 
 Multi-layer security filters of the 
manufacturer Pall SeitzSchenk achieved the 
best results among the tested products. 
Good results also showed the bag filter type 
2-AXL-1 µm from Jäger Filtertechnik. Low 
contents of suspended solids in the oil could 
be reached with cartridge filters GP 0,45 – 
10U – X4N, EP 001 – 10 – U – X4N and 
ES 001 – 0 – U – X0. Since the absorbing 
capacity of filter cartridges is rather small, 
they are only recommended for applications 
with a highly effective first purification 
step. Under ideal conditions, rapeseed oil is 
storable for about one year. Under 
inappropriate conditions, the limiting value 
of oxidation stability of the pre-standard 
DIN V 51605 is failed already after three 
months (fig. 4).  

Kvalita paliva se značně zlepšila se 
zvyšujícím si uvědoměním důležitosti 
opatření na zajištění kvality a zvýšenou 
kvalifikaci provozovatelů olejáren. 
 Systematický výzkum v malo-
kapacitních pilotních lisovnách oleje 
prokázal mírný vliv odrůdy semene na 
kvalitu oleje. Pouze vysoce olejové odrůdy 
měly výhodu z hlediska oxidační stability. 
Jak číslo kyselosti, tak i oxidační stabilita 
jsou negativně ovlivněny kontaminací 
semen plevely. Zralost semene se ukázala 
jako důležitý faktor: se zvyšující se zralostí 
jsou kladně ovlivněny číslo kyselosti, 
oxidační stabilita a obsah P, Ca a Mg v oleji 
(obr. 3). Vyklíčené semeno má nepříznivý 
vliv na číslo kyselosti, oxidační stabilitu a 
obsah P, Ca a Mg. Loupání semene by 
mohlo zlepšit číslo kyselosti a obsah prvků 
v oleji, ale nemá vliv na oxidační stabilitu. 
Ani číslo kyselosti, ani oxidační stabilita  a 
obsah prvků v oleji nebyly ovlivněny 
negativně, jestliže bylo semeno sušeno při 
různých teplotách až do 80 oC. Pokusy ve 
dvou praktických provozech zaměřené na 
různou rychlost otáčení lisovacího šneku 
potvrdily výsledky předešlých výzkumných 
prací [1] [2] [3] [7] [8] totiž, že 
optimalizované nastavení lisovacích šneků 
na nízký obsah P, Ca a Mg v oleji je možné. 
 
 
 Vícevrstavnaté bezpečnostní filtry 
výrobce Pall SeitzSchenk dosáhly ze všech 
testovaných výrobků nejlepších výsledků. 
Dobré výsledky také prokázal pytlový filtr 
typ 2-AXL-1 µm firmy Jäger Filtertechnik. 
Nízké obsahy suspendovaných látek v oleji 
lze dosáhnout pomocí kazetových filtrů GP 
0,45 - 10U - X4N, EP 001 – 10 – U – X4N 
a ES 001 – 0 – U - X0. Jelikož je absorbční 
kapacita kazet filtrů poněkud malá, jsou 
tyto filtry doporučeny pro použití při 
vysoce účinném prvním čistícím kroku. Při 
ideálních podmínkách je řepkový olej 
skladovatelný po dobu přibližně 1 roku. Při 
nevhodných podmínkách je omezující 
hodnota oxidační stability podle DIN 
V 51605 porušena již po 3 měsících (obr. 
4). 
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Figure 2: Compliance with the standard of quality checks of 39 decentral oil mills 

 
Obr. 2: Soulad 39 olejáren s normou pro kontrolu kvality 
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Figure 3: Influence of seed ripeness on the content of Ca and Mg in rapeseed oil fuel 
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Obr. 3: Vliv zralosti semen na obsah Ca a Mg v řepkovém oleji 
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Figure 4: Change of the oxidation stability of rapeseed oil fuel samples, 
stored under different conditions 
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Figure 4: Change of the oxidation stability of rapeseed oil fuel samples,  

stored under different conditions 
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Obr. 4: Změna oxidační stability vzorků paliva z řepkového oleje  
skladovaného při různých podmínkách 
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Regarding oxidation stability, high-oleic 
varieties bring some advantages. Storage is 
best at darkness and at a temperature of 
5 °C, to prevent quick oil ageing. Materials 
for storage tanks can be steel, stainless 
steel or High-Density-Polyethylene 
(HDPE), whereas HDPE is transparent and 
thus, the tank has to be protected from 
sunlight. 
 
4. Conclusions and Outlook 
 Quality of rapeseed oil fuel, which is 
available on the market, is still 
dissatisfying in some cases. However, an 
improvement of quality can be observed, 
when oil quality is monitored carefully and 
with improving skills of the producer. The 
determining factors on rapeseed oil fuel 
quality are widely revealed. The whole 
production process, reaching from seed 
quality management over the pressing and 
purification technique to storage and 
distribution need to be optimized for high 
quality rapeseed oil fuel, according to pre-
standard DIN V 51605. Therefore a proper 
quality management has to be worked out 
and introduced in practice, to raise the 
producers’ awareness and to provide the 
knowledge and tools to ensure a constant 
and high rapeseed oil fuel quality. 

Co se týče oxidační stability, mají vysoce 
olejové odrůdy některé výhody. 
Skladování je nejlepší při temnotě a teplotě 
5 oC, což zabraňuje rychlému stárnutí. 
Materiály na výrobu skladovacích nádrží 
mohou být ocel, nerez ocel nebo vysoce 
hustý polyetylén (HDPE), který je 
průhledný a tedy nádrž musí být chráněna 
před slunečním světlem. 
 
4. Závěr a perspektiva 
 Kvalita paliva z řepkového oleje, který 
je k dispozici na trhu, je stále v některých 
případech neuspokojivá. Ovšem je možné 
pozorovat zlepšení kvality, jestliže je 
opatrně sledována a kvalifikace výrobce je 
na vyšší úrovni. Určující faktory kvality 
paliva z řepkového oleje jsou známy. Celý 
výrobní proces od řízení kvality semene 
přes lisování a čištění až po skladování a 
distribuci vyžaduje optimalizaci pro 
dosažení vysoké kvality tohoto paliva 
podle návrhu normy DIN V 51605. Tudíž 
je třeba vytvořit přiměřené řízení kvality a 
zavést jej do praxe z důvodu zajištění 
znalostí a nástrojů pro zajištění trvalé a 
vysoké kvality paliva z řepkového oleje. 
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10. Emission characteristics of tractors fuelled with rapeseed oil 
Emisní charakteristika traktorů poháněných palivem z řepkového oleje 

Thuneke, K., Emberger, P., Remmele, E. - Technologie- und Förderzentrum (TFZ) 
im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe, Straubing 

 
Abstract 
 The use of rapeseed oil fuel in adapted 
tractors has environmental benefits and 
increases agricultural value added. 
However, the compliance with exhaust gas 
emission regulations is not known 
sufficiently. Thus, it is the aim of a present 
research project, to determinate emission 
characteristics by recurrent measurement. 
The measurement takes place at the TFZ 
test stand according to the EU-Directive 
2000/25/EG. With the Deutz-Fahr tractor 
the relevant exhaust gas stage 2 is proven 
to be fulfilled with rapeseed oil fuel for 
CO, HC and particle mass, but not for 
NOx. For the Fendt Farmer Vario 412 the 
fulfilment of exhaust gas stage 1 with 
rapeseed oil fuel could be verified. It can 
be stated for both tractors, that idle and low 
load operation with rapeseed oil fuel leads 
to higher particulate mass- and CO-
emissions in comparison to diesel fuel, 
whereas during the more frequent middle 
and heavy load operation particulate matter 
and CO-emissions are equal or less. For 
nitrogen oxides during all eight test stages 
of the engine operating map emissions 
with rapeseed oil fuel are little higher than 
with diesel fuel, but on the other hand 
hydrocarbons are reduced significantly. 
Further tests will be conducted, focussing 
also on “stage 3 tractors” and other 
emission compounds. 
 
 
 
 
1. Introduction and Problem 
 The use of rapeseed oil fuel in vegetable 
oil compatible tractors has environmental 
benefits and increases agricultural value 
added. Additionally, a reduction of costs 
can be achieved in many cases.  
 
 

Souhrn 
 Použití paliva z řepkového oleje v 
upravených traktorech je 
environmentálním přínosem a zvyšuje 
přidanou zemědělskou hodnotu. Ovšem 
soulad s nařízeními o emisích výfukových 
plynů není dostatečně znám. Tudíž cílem 
současného výzkumného projektu je 
stanovení emisních charakteristik pomocí 
stálých opatření. Měření se uskutečnilo ve 
zkušební stanici TFZ podle Směrnice EU 
2000/25/EG. Je prokázáno, že příslušný 
stupeň 2 výfukového plynu pro traktor 
Deutz-Fahr je splněn pro palivo 
z řepkového oleje z hlediska CO, HC a 
částicového materiálu, nikoliv pro NOx. 
Pro traktor Fendt Farmer VArio 412 bude 
ověřeno splnění stupně 1 výfukového 
plynu pro palivo z řepkového oleje. Pro 
oba traktory je možno uvést, že chod 
naprázdno a při nízkém zatížení při použití 
paliva z řepkového oleje vede k vyšším 
emisím CO a částicového materiálu ve 
srovnání s motorovou naftou, přičemž 
v průběhu častějších středních a těžkých 
zátěžových provozních podmínek jsou 
emise CO a částicový materiál stejné nebo 
nižší. Pro oxidy dusíku tohoto paliva platí, 
že jsou o něco vyšší ve srovnání 
s motorovou naftou v průběhu všech 8 
zkušebních stupňů provozní mapy motoru, 
ale na druhé straně uhlovodíky jsou značně 
omezeny. Další testy, které budou 
provedeny , budou také zaměřeny na 
„traktory 3 stupně“ a další emisní 
sloučeniny. 
 
1. Úvod a problém 
 Použití paliva z řepkového oleje 
v traktorech kompatibilních s rostlinným 
olejem má příznivé environmentální 
dopady a zvyšuje přidanou zemědělskou 
hodnotu. Navíc snížení nákladů lze 
dosáhnout v mnoha případech. 
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Uncertainties, inhibiting higher market 
relevance, are long term operation 
reliability, extent of warranty agreements 
in case of engine breakdown and 
compliance with exhaust gas emission 
regulations. Thus, the Technology and 
Support Centre in Straubing is 
investigating together with the LVFZ 
Kringell, financed by the Bayerisches 
Staatsministerium für Landwirtschaft und 
Forsten, two rapeseed oil fuelled tractors in 
practical use [1] [2]. The aim is, besides 
continuous monitoring of operational 
characteristics as well as engine oil and 
fuel quality, to determinate emission 
characteristics by recurrent measurement. 
 
2. Approach 
 Objects of investigation are a Deutz-
Fahr Agrotron TTV 1160 and a Fendt 
Farmer Vario 412 tractor. Important data 
of the tractors are displayed in Table 1.  
 The measurement of exhaust gas 
emissions takes place at a test stand 
according to EU-Directive 2000/25/EG. 
Thereby, eight test stages within the engine 
operating map are run through (Figure 1). 
The results of every single test stage are 
added up with specified weighting factors. 
Result discussion is done in terms of 
emission standards as well as differences 
between rapeseed oil fuel and diesel fuel 
operation. 
 
3. Results 
3.1 Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 
 Prior to engine adaptation the limiting 
values of exhaust gas stage 2 are proven to 
be fulfilled with diesel fuel (Figure 2). The 
demands on nitrogen oxides emissions 
(NOX) are hit accurately. By adaptation 
emission behaviour is changed 
significantly. With diesel fuel 
approximately 50 % higher particle mass 
and 4 % higher nitrogen oxides emissions 
are determined. Running on rapeseed oil, 
NOX-emissions increase, exceeding the 
limiting value at 14 %. However, 
particulate mass emissions are similar.  
 

Rezervy zabraňující většímu významu 
tohoto trhu jsou v dlouhodobé provozní 
spolehlivosti, rozšíření záručních dohod 
pro případy poruch motoru a souladu s 
nařízeními o emisích výfukových plynů. 
Tudíž Technologické a podpůrné středisko 
ve Straubingu zkoumá spolu s LVFZ 
Kringell za finanční podpory Bavorského 
státního ministerstva zemědělství a 
lesnictví dva traktory s palivem vyrobeným 
z řepkového oleje v praktickém využití [1] 
[2]. Cílem je kromě nepřetržitého 
sledování provozních charakteristik rovněž 
sledování kvality motoru a paliva za 
účelem stanovení emisních charakteristik 
pomocí opakovaných měření. 
 
2. Metoda 
 Předměty výzkumu jsou traktory Deutz-
Fahr Agrotron TTV 1160 a Fendt Farmer 
Vario 412. Důležité údaje o testovaných 
traktorech jsou uvedeny v tab. 1. 
 Měření emisí výfukového plynu se 
uskutečnily v testovacím stanovišti podle 
Směrnice EU 2000/25 EC. Je sledován 
průběh osmi zkušebních stupňů v rámci 
provozní mapy motoru (obr. 1). Výsledky 
každého jednotlivého zkušebního stupně 
jsou sčítány při specifikovaných váhových 
faktorech. Diskuze o výsledku probíhá 
z hlediska emisních norem jakož i rozdílů 
mezi provozem s palivem z řepkového 
oleje a s motorovou naftou. 
 
3. Výsledky 
3.1 Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 
 Před úpravou motoru je třeba prokázat 
limitující hodnoty stupně 2 výfukového 
plynu, aby byly splněny pro motorovou 
naftu (obr. 2). Požadavky na NOx emise 
jsou stanoveny přesně. Touto úpravou je 
chování emisí významně změněno. Pro 
motorovou naftu jsou stanoveny emise 
částicového materiálu vyšší o 50 % a NOx 
emise o 4 % vyšší. Při provozu na řepkový 
olej se emise NOx zvyšují a překračují 
omezující hodnotu na 14 %. Ovšem emise 
částicového materiálu jsou podobné.  
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Table 1: Technical Data of the Tested Tractors  
Tractor Manufacturer Deutz-Fahr Fendt 

Tractor Model Agrotron TTV 1160 Farmer Vario 412 
Number of Cylinders 6 4 
Engine Power in kW 119 94 
Engine Type Deutz BF6M1013EC Deutz BF4M2013C 
Year of Manufacture 2005 2003 
Exhaust Gas Stage 2 1 
Adaptation Company Hausmann VWP 
Operating Hours at Time of Adaptation 250 0 
Operating Hours at Time of Measurement 200-300 1950-2000 

 
Tabulka 1: Technické údaje testovaných traktorů 

Výrobce traktorů Deutz-Fahr Fendt 
Model traktoru Agrotron TTV 1160 Farmer Vario 412 
Počet válců 6 4 
Výkon motoru v kW 119 94 
Typ motoru Deutz BF6M1013EC Deutz BF4M2013C 
Rok výroby 2005 2003 
Stupeň výfukového plynu 2 1 
Společnost provádějící úpravu Hausmann VWP 
Provozní hodiny v době úpravy 250 0 
Provozní hodiny v době měření 200-300 1950-2000 

 

 
Fig. 1: Eight Test Stages within the Engine Operating Map according to 2000/25/EG for Emission Tests 

Obr. 1: Osm zkušebních stupňů v rámci provozní mapy motoru podle 2000/25/EC pro emisní testy 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 2: Limited Exhaust Gas Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel of a Deutz-Fahr 
Agrotron TTV 1160 tractor in Comparison to Exhaust Gas Stage 2 

Obr. 2: Omezené emise výfukového plynu pro řepkový olej a motorovou naftu traktoru Deutz-Fahr 
Agrotron TTV 1160 ve srovnání se stupněm 2 výfukového plynu 
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Hydrocarbons emissions are less with 
rapeseed oil fuel compared to diesel fuel 
for both, prior and after adaptation. 
 
3.2 Fendt Farmer Vario 412 
 The new tractor was converted to 
rapeseed oil fuel operation in 2003 and 
achieved a total of 1950 operating hours, 
when being measured first. Since 
adaptation, no modifications on the tractor 
took place. The fulfillment of exhaust gas 
stage 1 with rapeseed oil fuel could be 
verified (Figure 3). With diesel fuel the 
limiting value of CO was exceeded at 13 
%. This might be due to a required 
exchange of the injection nozzles. NOx-
emissions were 13 % higher with rapeseed 
oil fuel, compared to diesel fuel. All other 
limited emission compounds showed major 
advantages with rapeseed oil fuel, leading 
for those to compliance with even exhaust 
gas stage 2. 
 A detailed look at the emissions of both 
tractors reveals, that idle and low load 
operation with rapeseed oil fuel leads to 
higher particulate mass- and CO-emissions 
in comparison to diesel fuel, whereas 
during middle and heavy load operation 
particulate matter and CO-emissions are 
equal or less (Figure 4 to Figure 7).  
 For nitrogen oxides during all eight test 
stages of the engine operating map 
emissions with rapeseed oil fuel are little 
higher than with diesel fuel, but on the 
other hand hydrocarbons are reduced 
significantly (Figure 8 to Figure 11). 
 
 
4. Conclusions 
Further tests will be conducted, focussing 
also on “stage 3 tractors” and other 
emission compounds. With knowledge of 
the actual exhaust gas emissions from 
rapeseed oil fuelled tractors, the 
compliance with present and future 
emission standards can be reviewed. If 
necessary, measures for exhaust gas 
reduction can be deduced and tested to 
allow environmental low impact operation 
of rapeseed oil fuelled tractors. 

Uhlovodíkové emise jsou nižší pro palivo 
z řepkového oleje ve srovnání s motorovou 
naftou a to jak před, tak i po úpravě. 
 
3.2 Fendt Farmer Vario 412 
 Nový traktor byl přeměněn na provoz 
na řepkové palivo v r. 2003 a dosáhl 
celkem 1950 provozních hodin v době, kdy 
byl měřen poprvé. Od úpravy se na 
traktoru neprovedla žádná změna. Bylo 
možno ověřit splnění stupně 1 výfukového 
plynu pro palivo z řepkového oleje (obr. 
3). Při použití motorové nafty byla 
omezující hodnota překročena na 13 %. To 
může být způsobeno požadovanou změnou 
vstřikovacích trysek. Emise NOx byly o 
13 % vyšší pro palivo z řepkového oleje ve 
srovnání s motorovou naftou. Všechny 
ostatní omezené emisní sloučeny prokázaly 
výhody pro palivo z řepkového oleje, 
vedoucí k souladu dokonce se stupněm 2 
výfukového plynu. 
 Podrobný pohled na emise u obou 
traktorů odhalilo, že provoz naprázdno a 
při nízké zátěži při použití řepkového oleje 
vedlo k vyšší hmotnosti částicového 
materiálu a vyšším emisím CO ve srovnání 
s motorovou naftou, zatímco během 
provozu při středním a vysokém zatížení je 
částicový materiál a emise CO shodné 
nebo nižší (obr. 4 – 7). 
 Pro NOx jsou emise během všech osmi 
zkušebních stupňů provozní mapy motoru 
při použití řepkového paliva o něco vyšší 
než u motorové nafty, ale na druhé straně 
jsou významně sníženy uhlovodíky (obr. 8 
– 11). 
 
4. Závěr 
 Budou provedeny další testy zaměřené 
také na “traktory 3. stupně” a další emisní 
sloučeniny. Při znalosti skutečných emisí 
výfukového plynu u traktorů s řepkovým 
palivem lze revidovat současné a budoucí 
emisní normy. Bude-li to nezbytné, mohou 
být odvozena opatření pro snížení 
výfukového plynu a vyzkoušena za účelem 
umožnění provozu s malým dopadem na 
životní prostředí z hlediska traktorů 
využívajících palivo z řepkového oleje. 
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Fig. 3: Limited Exhaust Gas Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel of a Fendt Farmer Vario 

412 tractor in Comparison to Exhaust Gas Stage 1 and 2 
Obr. 3: Omezené emise výfukového plynu při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty v 

traktoru Fendt Farmer Vario 412 ve srovnání se stupni 1 a 2 výfukového plynu 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: Particle Mass Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation and Diesel Fuel 
prior to Adaptation of a Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 tractor 

Obr. 4: Emise částicového materiálu při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě a 
motorové nafty před úpravou traktoru Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 
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Fig. 5: Particle Mass Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation  

of a Fendt Farmer Vario 412 tractor 
Obr. 5: Emise částicového materiálu při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě 

traktoru Fendt Farmer Vario 412 
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Fig. 6: Carbon Monoxide Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation and Diesel 

Fuel prior to Adaptation of a Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 tractor 
Obr. 6: Emise CO při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě a motorové nafty 

před úpravou traktoru Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 
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Fig. 7: Carbon Monoxide Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation 

of a Fendt Farmer Vario 412 tractor 
Obr. 7: Emise CO při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě traktoru Fendt 

Farmer Vario 412 
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Fig. 8: Nitrogen Oxides Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation and Diesel 

Fuel prior to Adaptation of a Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 tractor 
Obr. 8: Emise NOx při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě a motorové nafty 

před úpravou traktoru Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 
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Fig. 9: Nitrogen Oxides Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation 

of a Fendt Farmer Vario 412 tractor 
Obr. 9: Emise NOx při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě traktoru Fendt 

Farmer Vario 412 
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Fig. 10: Hydrocarbon Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation 

of a Fendt Farmer Vario 412 tractor 
Obr. 10: Emise uhlovodíků při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě traktoru 

Fendt Farmer Vario 412 
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Fig. 11: Hydrocarbon Emissions with Rapeseed Oil and Diesel Fuel after Adaptation and Diesel Fuel 

prior to Adaptation of a Deutz-Fahr Agrotron TTV 1160 tractor 
Obr. 11: Emise uhlovodíků při použití paliva z řepkového oleje a motorové nafty po úpravě traktoru 

Fendt Farmer Vario 412 
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11. Paliva s obsahem biosložek a jejich vlastnosti 
Fuels with content of bio-components and their properties 

Ing. Vladimír Třebický, CSc. - Ústav paliv a maziv, a.s. Praha 
 

Abstract 
 In the contribution is presented overview of the bio-components utilization as a component 
of motor fuels for engines driving. The most important biofuels and bio-components 
properties are discussed influencing the technical possibilities of their utilization. 
 
Úvod 
 V roce 2003 přijala EU program pro 
využití biopaliv v dopravě a energetice. 
Byla zpracována směrnice 2003/30/EC, 
která definovala jednotlivá biopaliva a 
biosložky a stanovila podmínky využití, 
dále byla přijata směrnice 2003/96/EC, 
která definovala možné podmínky 
daňového zvýhodnění biopaliv a biosložek. 
Byly stanoveny indikativní cíle pro období 
do roku 2010, podíl náhrady fosilních paliv 
pro dopravu biopalivy a bioložkami byl 
stanoven pro rok 2010 na úroveň 5,75 % 
energetického obsahu spotřebovaných 
fosilních paliv.  
 Biopaliva lze podle způsobu získávání 
rozdělit na biopaliva I. a II. generace. Mezi 
biopaliva I. generace řadíme etanol, 
metylestery mastných kyselin a rostlinný 
olej. Etanol je získáván v evropských 
podmínkách z obilí nebo cukrové řepy, 
metylestery jsou získávány převážně řepky, 
stejně jako rostlinný olej. Biopaliva 
II. generace jsou získávána odlišně. 
V případě etanolu (nebo dalších alkoholů) 
se jedná o získávání z odpadů nebo 
z lignocelulózy, tj. z plodin, které nejsou 
určeny pro zpracování na potraviny. 
V případě rostlinného oleje nebo 
živočišných tuků se jedná o jejich 
hydrogenaci a přípravu „syntetických“ 
uhlovodíků odpovídajících uhlovodíkovým 
složením motorové naftě. Další možností je 
výroba biopaliv ve formě BTL, tj. 
synteticky na základě Fischer-Tropschovy 
syntézy.  
 
Kvalita a vlastnosti paliv s obsahem 
biosložek  
 Uvedený program využití biosložek a 
biopaliv znamenal nutnost úprav jakostních 

norem pro automobilové benziny a 
motorové nafty. Současná norma pro 
automobilové benziny umožňuje využití 
přímého přídavku etanolu do 5%V/V nebo 
jeho přídavek ve formě ETBE až do výše 
15%V/V.  
 V ČR byl přídavek biosložek uzákoněn 
v roce 2007 a platí program pro přídavek 
etanolu a MEMK. MEMK se přidává od 
roku 2007 ve výši 2%V/V, od  roku 2009 
ve výši 4,5%V/V z objemu prodané 
motorové nafty, pro etanol je v roce 2008 
přídavek 2%V/V a od roku 2009 3,5%V/V 
z objemu prodaných automobilových 
benzinů. V rámci novely evropské směrnice 
pro kvalitu paliv 98/70 se připravuje 
možnost zavedení automobilových benzinů 
až do obsahu 10%V/V ve formě přímého 
přídavku a až 22%V/V ve formě přídavku 
ETBE, celkový obsah kyslíku v palivu by 
se zvýšil až na 3,7%m/m. Přídavek ETBE 
neznamená zásadní změnu vlastností 
automobilového benzinu. Přídavek etanolu 
ovlivňuje některé vlastnosti 
automobilových benzinů. Jedná se 
především o zvýšení tlaku par, vliv na 
průběh destilační křivky a vliv na oktanové 
číslo. Etanol má ve srovnání 
s automobilovým benzinem nízký tlak par, 
ale přídavek etanolu do benzinu znamená 
vytvoření azeotropické směsi se zvýšeným 
tlakem par. Údaje jsou uvedeny v tabulce 1. 
 Kvalita automobilového benzinu 
s obsahem etanolu je ovlivněna i kvalitou 
etanolu. Pro definici kvalitativních 
požadavků na etanol jako složku pro 
automobilové benziny byla zpracována 
evropská norma EN 15376, která byla 
převzata do systému českých technických 
norem. Mezi nejdůležitější vlastnosti 
etanolu patří obsah etanolu a vyšších 
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alkoholů, obsah metanolu a netěkavého 
podílu, obsah vody, obsah chloridů kyselost 
etanolu a obsah mědi.  
 
Tabulka 1: Vliv přídavku etanolu na 
zvýšení tlaku par automobilového benzinu 

Obsah etanolu 
(% V/V) 

Odchylka tlaku par 
(kPa) 

0 0 
1 3,65 
2 5,95 
3 7,20 
4 7,80 
5 8,00 
6 8,00 
7 7,94 
8 7,88 
9 7,82 

10 7,76 
 
 Vlastnosti etanolu jsou důležité zejména 
pro případy přídavku nad 5%V/V, např. pro 
palivo E-85. Je pravděpodobné, že pro vyšší 
přídavky etanolu dojde k požadavku na 
zpřísnění některých ukazatelů, zejména 
obsahu kontaminantů jako jsou např. 
chloridy. Kromě nízkoobjemového 
přídavku v úrovni 5%V/V, resp. 10%V/V je 
možné pro upravená vozidla použít palivo 
E-85. Je to palivo určené pro upravená 
vozidla typu „FFV-flexi fuel vehicles“, 
které obsahuje etanol a 14 až 30%V/V 
automobilového benzinu v závislosti na 
ročním období. Přítomnost benzinu 
zajišťuje startovatelnost paliva i v zimním 
období. V současné době je kvalita tohoto 
paliva stanovena požadavky ČSN 65 6512, 
ale v rámci rozšíření v rámci států Evropy 
se předpokládá zpracování návrhu evropské 
normy a předložení prvního návrhu ve 
druhé polovině roku 2008. Cena etanolu je 
vyšší ve srovnání s cenou automobilového 
benzinu i při rostoucí ceně ropy, proto je 
nutné toto palivo zvýhodnit ve srovnání 
s automobilovým benzinem, např. nižší 
spotřební daní. Návrhy na zvýhodnění paliv 
s vysokým obsahem biosložky jsou součástí 
víceletého programu na využití biopaliv 
v ČR, který byl schválen v letošním roce 
vládou. 

 Na základě novely zákona 180/2007Sb. 
o ochraně ovzduší jsou od září roku 2007 
přidávány do motorové nafty MEMK 
v množství 2%V/V. To je v souladu 
s kvalitativními požadavky jakostní normy 
pro motorovou naftu ČSN EN 590, která 
umožňuje přídavek až 5%V/V MEMK. 
Nízkoobjemový přídavek MEMK do 
motorové nafty nemá zatím výrazný vliv na 
výslednou kvalitu motorové nafty, důležitá 
je však nutnost dodržovat požadavky ČSN 
EN 14214 pro MEMK. Jakým způsobem 
může ovlivnit přídavek MEMK vlastnosti 
motorové nafty? MEMK má ve rovnání 
s motorovou naftou vyšší hustotu při 15 °C, 
proto musí mít nafta v tomto ukazateli 
potřebnou rezervu, aby nedošlo 
k překročení limitu 845 kg/m3. MEMK má 
cetanové číslo obvykle na úrovni 53, takže 
v tomto ukazateli nemá přídavek MEMK 
vliv na výsledné vlastnosti paliva. MEMK 
má vyšší limit pro obsah vody, ale v praxi 
se dosud negativní vliv na kvalitu motorové 
nafty s obsahem MEMK neprojevil, protože 
motorová nafta je vyráběna s dostatečnou 
rezervou ve srovnání s požadovaným 
limitem. Důležitou vlastností MEMK je 
jejich oxidační stabilita. Oxidační stabilita 
MEMK je závislá na složení mastných 
kyselin a esterů vzniklých reesterifikace 
rostlinného oleje. Oxidační stabilita se 
výrazně mění s časem a aby bylo dosaženo 
stability po delší dobu, je nutné používat 
účinné antioxidanty. To je i současná praxe. 
Vlastnosti MEMK může negativně ovlivnit 
jejich čistota, resp. přítomnost 
kontaminujících látek. Kromě vázané vody 
je to přítomnost esterů kyselin s více 
dvojnými vazbami, volného a vázaného 
glycerolu, látek kyselé povahy zvyšujících 
číslo kyselost, přítomnost alkalických kovů 
a kovů alkalických zemin a fosforu. MEMK 
je možno použít nejen jako nízkoobjemový 
přídavek do motorové nafty, ale i 
samostatně pro motory, pro které bylo toto 
biopalivo schváleno výrobcem motoru. 
Všechny vlastnosti MEMK jsou velmi 
důležité a další uvažované zvyšování 
přídavku MEMK do motorové nafty bude 
ovlivněno i požadavky na vlastnosti 
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MEMK. Nejdůležitějším ukazatelem je, 
kromě čistoty produktu a minimalizace 
obsahu kontaminantů, oxidační stabilita 
MEMK. Ta je ve značné míře závislá na 
složení MEMK, a proto lze počítat 
s rostoucími nároky na složení produktu, 
zejména minimalizaci obsahu esterů 
s větším počtem dvojných vazeb. Lze 
předpokládat novelizované požadavky na 
kvalitu MEMK formou úpravy požadavků 
v jakostní normě EN 14214 v souvislosti 
s rostoucími požadavky na emisní limity 
automobilů od úrovně EURO V. Riziko 
nedodržení kvality znamená riziko tvorby 
polymerních látek jako produktů stárnutí, 
možnou korozi železných i neželezných 
kovů, tvorbu kovových mýdel vlivem 
koroze kyselinou mravenčí a vliv na 
eleastomery v důsledku tvorby peroxidů. 
 Využívání rostlinných olejů přímo pro 
pohon motorů je vázáno na souhlas výrobce 
motoru a úpravu dávkování paliva. 
K dispozici je nová jakostní norma ČSN 65 
6516, která definuje požadavky na jakost 
rostlinného oleje jako paliva pro pohon 
motorů. Kromě obsahu vody a dalších 
kontaminantů lze podobně jako v případě 
MEMK považovat za nejdůležitější 
dostatečnou oxidační stabilitu paliva. 
 V plánech a prognózách pro období do 
roku 2020 se předpokládá zvýšení podílu 
spotřeby biopaliv a biosložek až na 8 až 
10% z celkové spotřeby paliv pro dopravu. 
To už není možné dosáhnout jen současným 
způsobem přímého přídavku. Předpokládá 
se i využití biopaliv II. generace. Pro etanol 
jako palivo zejména pro zážehové motory 
to znamená jeho výrobu nejen z uvedených 
plodin, ale i z lignocelulózy. Podmínkou je 
zvládnutí odpovídajícího kvasného procesu. 
Kromě etanolu se uvažuje i butanolem jako 
alternativou, která má některé výhodnější 

vlastnosti ve srovnání s etanolem, zejména 
menší afinitu k vodě. U paliv pro vznětové 
motory se uvažuje s možností hydrogenace 
rostlinných olejů v procesu zpracování ropy 
a přípravy složky pro motorovou naftu 
s velmi dobrými spalovacími vlastnostmi. 
Jiným způsobem získání syntetické nafty je 
uvedená FT syntéza. Příklad vlastností 
syntetické nafty je uveden v tabulce 2. 
 
Tabulka 2: Porovnání vlastností motorové 
nafty podle ČSN EN 590 a syntetické 
motorové nafty 

Vlastnosti 
paliva 

Motorová 
nafta 

ČSN EN 590 

Syntetická 
nafta 

FT syntéza 
Cetanové číslo 51 >74 
Hustota při 
15 °C (kg/m3) 

820 až 845 780 

Výhřevnost 
(MJ/l) 

35,5 34,3 

Kinematická 
viskozita při 
20 °C (mm2/s) 

4,0 3,6 

 
 Z porovnání výsledků je vidět výrazně 
vyšší cetanové číslo, nižší hustotu vlivem 
nepřítomnosti nežádoucích aromátů. Lepší 
vlastnosti mají za následek lepší spalovací 
vlastnosti, nízké emise, nevýhodou je 
v současné době výrazně vyšší cena tohoto 
produktu. 
 
Závěr  
 Je uveden přehled možností využití 
biosložek jako součásti motorových paliv 
pro pohon motorů. Jsou diskutovány 
nejdůležitější vlastnosti biopaliv a 
biosložek, které ovlivňují technické 
možnosti jejich využití.  

 
Kontakt/Contact: 
 
Ing. Vladimír Třebický, CSc. 
Ústav paliv a maziv, a.s. / Institute of fuels and lubricants, joint-stock company 
U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 021 330, e-mail: vladimir.trebicky@upmas.cz 
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12. Logistika a distribuce motorových paliv s obsahem min. množství 
biogenních složek v souladu s platnými zákony 

Logistics and distribution of motor fuels with content of minimum amount 
of biogenic components in accordance with valid legislation 

Ing. Jaroslav Pešek – ČEPRO, a.s. Praha 
 
Abstract: 
On 1.9.2007 was opened the FARME blending in motor diesel in concentrations ranging from 
0 to 4.5 % V/V, in average 2 % V/V. The installed technological equipments in particular 
ČEPRO, joint-stock company (Czech Product Pipe-Line) enable application of bio-
components in motor fuels in range of adjustable concentration from 0 % V/V to 20 % V/V. 
During August 2007 just before the routine operations opening the new operational testing of 
FAME application in motor diesel was carried-out in all storage sites where this technology 
was installed. Before the mentioned opening the FAME quality monitoring of individual 
manufacturers and suppliers was carried-out. On basis of these monitoring results the FAME 
principal suppliers were chosen and appropriate contracts were made for its delivery. Our 
company has laid down the more severe condition in these contracts regarding the following 
values of main quality parameters: 
 water content: max. 300 ppm (requirement of ČSN EN 14214 is max. 500 ppm) 
 oxidation stability: min. 8 hours (requirement of ČSN EN is min. 6 hours). 

Since 1.9.2007 up to now the more severe approach is assured by laboratories of particular 
storage sites ČEPRO through both automotive and railway tanks. If any storage site has 
received the FAME of unequal quality from supplier these shipments are complained and 
either return back to supplier or resolved by credit notice after desludging in presence of the 
supplier representatives. Thanks this approach also higher discipline was reached as the 
FAME quality regards from particular suppliers. Following the former knowledge of the pilot 
project “BIOFUELS” ČEPRO, joint-stock company implementation the antioxidant in 
required concentration was applied by all suppliers and consequently the oxidation stability 
did not decrease during the storage period below the limit value of 6 hours. 
It may be stated in this sphere that the ČEPRO company has fulfilled successfully the 
legislative requirement for FAME application in motor diesel for year 2007 (i.e. from 
1.9.2007 to 31.12.2007) being defined in amount of min. 2 % V/V blended in motor diesel. 
The result of our company is 2.056 % V/V of FAME blended in motor diesel for above 
mentioned period. 
Since 1.1.2008 the ČEPRO company has began gradually with implementation of bioethanol 
application in automotive petrol in concentration range from 2 to 4.5 % V/V). Regarding the 
changing legislation (i.e. transition from fermented, anhydrous bioethanol specially denatured 
to generally denatured) in wording of Act No. 37/2008 (“Spirit Act”) in wording of executive 
regulations, the majority of specially denatured bioethanol volume was successfully applied in 
automotive petrol in particular storage sites. The residual amount was filled in the CAS 
vehicles in particular storage sites in presence of local customs office workers and transported 
by specified automotive tanks to storage site Šlapanov. There the blending of total residual 
specially denatured bioethanol in the automotive petrol BA-95N through the “charge method” 
was carried-out on basis of the tax administrator approval i.e. in similar way as the FAME 
blending in motor diesel. The requirement of the foreign business partner for bioethanol 
content in the automotive petrol BA-95N was from 4.4 to 5.0 % V/V. The bioethanol share 
was found 5.0 % V/V through the gas chromatograph O-FID in laboratory of storage site 
Šlapanov and result of ÚPM accredited laboratory was 4.8 % V/V and this again is an 
excellent result regarding the requirement of mandatory methodology, i.e. ± 0.3 % V/V. 
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Through this approach and connected realization of accounting and balance closing for 
specially denatured bioethanol the space was created to begin the specially denatured 
bioethanol storage. Storage of this type of bioethanol in particularly specified storage sites has 
started after 15.1.2008. The generally denatured bioethanol application in the automotive 
petrol thus can be started in the term after 15.2.2008. The existing bioethanol adjusted 
portioning concentration is 2 % V/V. 
 
1. Úvod 

Při předpokládaném celosvětovém 
zvětšování spotřeby energie, stav 
světových zdrojů fosilních paliv (ropa, 
hnědé a černé uhlí, zemní plyn a další) a 
zároveň také snaha o zlepšení kvality 
ovzduší jsou důvodem hledání 
alternativních zdrojů energie, které by 
mohly alespoň z části fosilní zdroje energie 
nahradit a taktéž současně do určité míry 
přispět i k podstatnému snížení emisního 
zatížení, prioritně pak ke snížení emisí 
skleníkových plynů (především CO2 a 
další). 

Pro sektor dopravy jsou takovou 
alternativou biopaliva, tj. paliva vyrobená 
z biomasy. V celém světě je zaměřena 
pozornost na jejich výrobu a využití 
v podobě pohonných hmot pro dopravu.V 
této souvislosti je věnován zřetel také 
příslušné legislativě jak v rámci ČR, tak i 
EU. Součástí úsilí EU je omezení emisí 
skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 
Z vybraných škodlivin se jedná především 
o snížení emisí CO2, NOx, CO, benzenu a 
emisí pevných částic ze vznětových 
motorů. 
 
2. Související aktuální legislativa v ČR a 
v rámci EU 
 Směrnice „Evropského parlamentu a 

Rady 2003/30/ES o podpoře používání 
biopaliv nebo jiných obnovitelných 
paliv v dopravě 

 Zákon č. 180/2007 Sb. Ze dne 7.7.2007, 
kterým se mění zákon číslo 86/2002 Sb. 
„O ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší) ve znění pozdějších 
předpisů“.  
V zákonu č. 180/2007 Sb. je definována 

povinnost uplatňovat biopaliva na trhu 
motorových paliv. Ve smyslu tohoto 

zákona je subjekt uvádějící motorová 
paliva, tj. automobilové benzíny a 
motorové nafty do volného daňového 
oběhu na daňovém území ČR pro dopravní 
účely je povinen zajistit, aby v těchto 
pohonných hmotách za kalendářní rok bylo 
obsaženo i minimální množství biopaliv 
vyjádřené jako podíl na celkovém objemu 
motorového paliva uvedeného na trh: 
 od 1. září 2007 ve výši 2 % 

objemových z celkového množství 
motorové nafty přimíchaných do 
motorové nafty, 

 od 1. ledna 2008 ve výši 2 % 
objemových z celkového množství 
motorových benzínů přimíchaných do 
motorových benzínů, 

 od 1. ledna 2009 ve výši 3,5 % 
objemových z celkových množství 
motorových benzínů přimíchaných do 
motorových benzínů a 4,5 % 
objemových z celkového množství 
motorové nafty přimíchaných do 
motorové nafty. 
Nesplnění této povinnosti bude 

sankcionováno poplatkem, který se stanoví 
jako součin množství neuvedeného paliva 
v litrech podle § 3a odstavce 1 zákona o 
ochraně ovzduší a částky 75,- Kč/l. 

 
3. Základní definice a pojmy 
Fosilní palivo - je palivo, vyrobené z ropy, 
určené pro pohon spalovacích motorů 
zážehových (automobilové benzíny a 
zkapalněné ropné plyny – LPG/Liquefied 
Petroleum Gas) a vznětových motorů 
(motorové nafty). Jakost motorových paliv 
je definována ČSN EN 228 (pro 
automobilové benzíny), ČSN EN 590 (pro 
naftu motorovou) a ČSN EN 589 (pro 
LPG). Fosilní palivo může obsahovat, 
v souladu s výše uvedenými ČSN EN, 
malý podíl biopaliva v povoleném 
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množství, které v současné době činí max. 
5 % V/V. V tomto případě nemusí být 
označení na výdejních stojanech čerpacích 
stanic speciální označení, že fosilní palivo 
obsahuje určité množství biopaliva.   
 
Biopalivo - je palivo vyrobené na bázi 
obnovitelných zdrojů energie ze surovin 
rostlinného nebo živočišného původu 
v čisté, tj. stoprocentní koncentraci. 
V případě použití příslušného druhu 
biopaliva jako přídavku do 
automobilového benzínu či do motorové 
nafty, lze jej definovat jako biosložku, či 
jako biokomponentu. V podmínkách ČR se 
biopalivy rozumí především bioetanol a 
metylestery mastných kyselin (FAME = 
Fatty Acid Methyl Esters). Dále na trhu 
motorových paliv povoluje stávající 
legislativa i čisté biopalivo, kterým je 
metylester řepkového oleje (MEŘO), jehož 
jakost splňuje požadavky definované ČSN 
EN 14214. 
 
Bioetanol - etylalkohol vyrobený 
fermentací vyšších cukrů, získaných ze 
surovin rostlinného původu (obilí, 
brambory, cukrová řepa, cukrová třtina, 
biomasa apod.) Kvalita takto vyrobeného 
alkoholu musí vyhovovat platné legislativě 
a technické normě ČSN 65 6511, resp. 
evropské normě EN 15376 (připravuje se 
český překlad evropské normy – ČSN EN 
15376). Při příjmu od dodavatele do 
režimu daňového skladu ČEPRO, a.s. je již 
bioetanol dodáván jako zvláštně 
denaturovaný 2 – 4 % V/V BA-95N a od 
1.2.2008 jako obecně denatutovaný – 
denaturant 1b (technický benzín, petrolej, 
solventní nafta). 
 
BioETBE - etyltercbutyleter vyrobený 
z isobutenu (z C4 – frakce) a z bioetanolu. 
Je zároveň používán stejně jako MTBE 
(metyltercbutyleter) jako vysokooktanová 
složka automobilových benzínů. Zatím 
není v ČR vyráběn a je již obsažen 
v automobilových benzínech, které mají 
původ ze Slovenské republiky. V případě 
těchto automobilových benzínů se obsah 

ETBE v současné době pohybuje 
v rozmezí 0,5 – 3,7 % V/V. 
 
FAME - z anglického jazyka (Fatty Acid 
Methyl Esters) jsou metylestery mastných 
kyselin, které se vyrábějí reesterifikací 
rostlinných olejů metanolem. 
 
MEŘO - metylester řepkového oleje, 
dalšími obdobnými metyl estery mohou 
být například metylestery palmového oleje, 
slunečnicového oleje a dalších, tj. 
v závislosti na použitých rostlinných 
surovinách. 
 
Směsné palivo - je motorové palivo, které 
obsahuje vysoký podíl biopaliva. 
V podmínkách ČR se jedná o následující 
paliva: 
 směsná nafta - obsahuje více než 30 % 

V/V FAME dle ČSN 65 6508. 
 E85 - je palivo pro zážehové motory, 

které obsahuje až 85 % V/V bioetanolu 
dle ČSN 65 6512. 

 E95 – je palivo pro vznětové motory, 
které obsahuje až 95 %V/V bioetanolu 
dle ČSN 65 6513. 

 
4. Aplikace biosložek do uhlovodíkových 
paliv v provozních podmínkách 
technologických zařízení skladů 
ČEPRO, a.s. 

Cca 75 % nádržových kapacit ČEPRO, 
a.s. je obsazeno zbožím v zásobách Správy 
státních hmotných rezerv (dále SSHR) a 
toto zboží je určeno pro dlouhodobé 
skladování, až 5 let. Vzhledem k tomu 
nesmí tento objem paliv obsahovat 
bioložky, které by po tak dlouhé době 
uložení podléhaly vzhledem k svým 
chemickým a fyzikálním vlastnostem, 
např. působení vlhkosti, vzdušného 
kyslíku, sedimentované vody, kontaktem 
s ocelovým materiálem nádrží apod., 
degradaci. 

Z výše uvedených důvodů byla zvolena 
technologie dávkování biosložek těsně 
před výdejním zařízením do 
automobilových či železničních cisteren. 
Dávkování biosložek je nastavitelné od 0 
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do 20 % V/V a je řízeno poměrovými 
průtokoměry, pomocí kterých je konkrétní 
koncentrace biosložky nastavena.  

Pro skladování jednotlivých druhů 
bioložek byly zvoleny tyto dvě cesty: 
 použití stávajících nevyužívaných 

nádržových kapacit o objemech od 100 
do 500m3, 

 výstavba nových nádržových kapacit 
(ležaté válcové nádrže o kapacitě 100 
m3). 
Výdej jednotlivých druhů biosložek ze 

skladovacích nádrží je řešen cirkulačním 
potrubním rozvodem pomocí čerpadla na 
základě impulsu software výdejních lávek 
do měřících tratí. Součástí smyčky měřící 
tratě je i vyhodnocovací jednotka 
ACCULOAD III, která zároveň vykonává 
funkci indikačního a nulovacího zařízení, 
počitadla objemu při teplotě měření a 
objemu při referenční teplotě, součtového 
počítadla, volby, předvolby, korekčního, 
převodního a kontrolního zařízení. Měřící 
trať určuje dávkování biosložky.  
 
5. Rekapitulace dosavadních zkušeností 
s aplikací biokomponent do motorových 
paliv 

Nejprve mi dovolte, abych provedl 
rekapitulaci činností souvisejících 
s aplikací biosložek do motorových paliv, 
tj. MEŘO (methylesteru řepkového oleje) 
do motorové nafty a bioetanolu (kvasného, 
bezvodého, zvláštně denaturovaného a 
obecně denaturovaného) do 
automobilových benzínů. 
 
5.1 Aplikace MEŘO do motorové nafty: 

Dnem 1.9.2007 bylo zahájeno přidávání 
MEŘO do motorové nafty v rozsahu 
koncentrací od 0 do 4,5 %V/V, v průměru 
2 % V/V. 

Instalovaná technologická zařízení 
na jednotlivých skladech ČEPRO, a.s. 
umožňují aplikaci biosložek do 
motorových paliv v rozmezí nastavitelných 
koncentrací každé biosložky v palivu od 0 
%V/V do 20 %V/V. 

V průběhu měsíce srpna 2007, 
bezprostředně před zahájením rutinního 

provozu, bylo provedeno dodavatelem 
nové provozní odzkoušení technologie 
aplikace MEŘO do motorové nafty na 
všech skladech, kde byla tato technologie 
instalována.  

Před výše uvedeným zahájením byl 
proveden monitoring kvality MEŘO od 
jednotlivých výrobců a dodavatelů. Na 
základě výsledků tohoto monitoringu byly 
vybráni rozhodující dodavatelé MEŘO, 
s nimiž byly uzavřeny příslušné kontrakty 
na jeho dodávky. Jako zpřísňující 
podmínku v těchto kontraktech si vyhradila 
naše společnost následující hodnoty 
rozhodujících jakostních parametrů : 
 obsah vody: max. 300 ppm (požadavek 

ČSN EN 14214 činí max. 500 ppm) 
 oxidační stabilita: min. 8 hodin 

(požadavek ČSN EN 14214 činí min. 6 
hodin). 
V období od 1.9.2007 až do současné 

doby je zajišťován laboratořemi 
jednotlivých skladů ČEPRO, a.s. zpřísněný 
postup při příjmu MEŘO prostřednictvím 
automobilových cisteren i prostřednictvím 
železničních cisteren. V případech, kdy 
bylo na některé sklady zasláno od 
některých dodavatelů MEŘO neshodné 
jakosti, byly tyto zásilky reklamovány a 
buď vráceny, resp. po odkalení za 
přítomnosti zástupců dodavatele byl 
odkalený objem řešen dobropisem. Díky 
tomuto postupu se podařilo dosáhnout i 
vyšší kázně v otázce jakosti od 
jednotlivých dodavatelů. 

Na základě dřívějších poznatků 
z realizace pilotního projektu 
„BIOPALIVA“ ČEPRO, a.s. byl všemi 
dodavateli aplikován před dodávkou do 
MEŘO antioxidant v požadované 
koncentraci a v důsledku respektování 
tohoto požadavku nedošlo po dobu 
skladování ani v jednom případě k poklesu 
oxidační stability pod limitní hodnotu 6 
hodin. 

Po projednání s příslušnými celními 
orgány byl ve středisku Šlapanov rovněž 
úspěšně ověřen tzv. „vsádkový způsob“ 
aplikace MEŘO do motorové nafty. Při 
tomto postupu bylo do příslušné nádrže 
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aplikováno vypočtené množství MEŘO a 
toto množství homogenizováno se 
stanoveným množstvím motorové nafty 
tak, aby výsledný obsah MEŘO v této 
motorové naftě činil 4,5 % V/V. 
Koncentrace MEŘO v NM zjištěná při 
výstupní kontrole v laboratoři střediska 
Šlapanov byla 4,5 % V/V a byla následně 
potvrzena kontrolní analýzou provedenou 
akreditovanou laboratoří ÚPM, a.s. 
s výsledkem 4,6 % V/V. Vzhledem 
k reprodukovatelnosti zkušební metodiky, 
která v souladu s příslušnou normou činí ± 
0,9 %, je tento výsledek vynikající. 

V měsíci říjnu 2007 bylo na terminálech 
Střelice, Loukov a Třemošná provedeno 
ověření úrovně dávkování MEŘO do 
motorové nafty nezávislou organizací. 
Kontrola provedená ve spolupráci 
s mobilní laboratoří společnosti SGS, 
provozovanou touto společností a ÚPM, 
a.s., byla zejména zaměřena na následující: 
 ověření shody koncentrace deklarované 

se skutečně vydávanou koncentrací 
MEŘO v motorové naftě. 

 ověření homogenity obsahu MEŘO 
v komoře automobilové cisterny 
v závislosti na způsobu plnění a 
technickém řešení automobilové 
cisterny. 
Výsledky testování prokázaly velmi 

dobrou shodu mezi uváděnou a skutečně 
vydávanou koncentrací. Rovněž byla 
potvrzena vyhovující úroveň homogenity 
obsahu komor automobilových cisteren. 
Důležitým výstupem této kontroly bylo 
zjištění, že pro ověřování koncentrace 
MEŘO v motorové naftě je reprezentativní 
pouze směsný vzorek odebíraný z horního 
dómu automobilových cisteren. 

V této oblasti lze konstatovat, že naše 
společnost úspěšně splnila legislativní 
požadavek aplikace MEŘO do nafty 
motorové za rok 2007 (tj. za období 
1.9.2007 – 31.12.2007), který je definován 
ve výši min. 2 % objemových z celkového 
množství motorové nafty přimíchaných do 
motorové nafty.  

Výsledek naší společnosti činil 2,056 % 
V/V MEŘO přidaného do nafty motorové 
za výše uvedené období. 

 
Technologická zařízení pro aplikaci 
MEŘO do motorové nafty byla 
instalována na následujících skladech 
ČEPRO, a.s.: 
Třemošná u Plzně, Hájek u Ostrova nad 
Ohří, Smyslov u Tábora, Včelná u 
Českých Budějovic, Roudnice nad Labem, 
Mstětice, Cerekvice nad Bystřicí, 
Šlapanov, Loukov, Střelice u Brna, 
Klobouky u Brna 
 
5.2 Aplikace bioetanolu do 
automobilových benzínů 

Ve společnosti ČEPRO, a.s. bylo dnem 
1.1.2008 zahájeno přidávání kvasného, 
bezvodého bioetanolu, zvláštně 
denaturovaného do automobilových 
benzínů v rozsahu koncentrací od 0,0 do 
4,5 % V/V a od 1.2.2008 obecně 
denaturovaného. 

V průběhu měsíce prosince 2007, tedy 
bezprostředně před zahájením rutinního 
provozu aplikace bioetanolu do 
automobilových benzínů, bylo provedeno 
dodavatelem nové provozní odzkoušení 
technologie aplikace bioetanolu do 
automobilových benzínů na těch skladech, 
kde byla tato technologie instalována.  

V měsících říjnu a listopadu 2007 byl 
před zahájením naskladňování kvasného, 
bezvodého bioetanolu, zvláštně 
denaturovaného proveden monitoring 
kvality bioetanolu od jednotlivých výrobců 
a dodavatelů. Na základě výsledků tohoto 
monitoringu byly vybráni rozhodující 
dodavatelé bioetanolu, s nimiž byly 
uzavřeny příslušné kontrakty na dodávky 
této biosložky.  

Od 1.1.2008 zahájila naše společnost 
postupně realizaci aplikace bioetanolu do 
automobilových benzínů v rozsahu 
koncentrací 2 – 4,5 % V/V. S ohledem na 
měnící se legislativu (tj. přechod od 
kvasného, bezvodého bioetanolu, zvláštně 
denaturovaného na obecně denaturovaný) 
ve znění zákona číslo 37/2008 Sb. 
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(„Zákona o lihu“) ve znění prováděcích 
předpisů se podařilo většinu objemů 
bioetanolu zvláštně denaturovaného 
aplikovat do automobilových benzínů na 
jednotlivých skladech. Zbytková množství 
byla na jednotlivých skladech vysáta do 
vozidel CAS za přítomnosti pracovníků 
místně příslušných CÚ a převezena 
vyčleněnými automobilovými cisternami 
do skladu Šlapanov, kde bylo na základě 
povolení správce daně z CŘ Praha 
provedeno zamíchání celkového 
zbývajícího bioetanolu zvláštně 
denaturovaného do automobilového 
benzínu BA-95N „vsádkovým způsobem“, 
tj. obdobným způsobem jako při zamíchání 
MEŘO do nafty motorové. Požadavek 
zahraničního obchodního partnera na 
obsah bioetanolu v automobilovém 
benzínu BA-95N činil od 4,4 – 5,0 % V/V. 
Výsledek stanovení bioetanolu v tomto 
benzínu na plynovém chromatografu O-
FID v laboratoři skladu Šlapanov činil 5,0 
% V/V, výsledek akreditované laboratoře 
ÚPM, a.s. činil 4,8 % V/V, což při 
reprodukovatelnosti výsledků předepsanou 
metodikou ± 0,3 % V/V je opět výborný 
výsledek. 

Tímto postupem a návazným 
provedením účetní a bilanční uzávěrky 
bioetanolu zvláštně denaturovaného 
vytvořen prostor pro zahájení 
naskladňování bioetanolu obecně 
denaturovaného. Naskladňování tohoto 
druhu bioetanolu do jednotlivých 
vyčleněných skladů bylo zahájeno po 
15.1.2008. Aplikace bioetanolu obecně 
denaturovaného do automobilových 
benzínů tak mohla být zahájena v termínu 
po 15.2.2008. Stávající nastavená koncentrace 
dávkování bioetanolu činí 2 % V/V. 

Technologická zařízení pro aplikaci 
bioetanolu do automobilových benzínů 
byla instalována na následujících 
skladech ČEPRO, a.s.: 
Třemošná u Plzně, Smyslov u Tábora, 
Včelná u Českých Budějovic, Roudnice 
nad Labem, Mstětice, Cerekvice nad 
Bystřicí, Šlapanov, Loukov, Střelice u 
Brna 
 
5.3 Náročnost realizace projektu 
„BIOPALIVA“ na vybavení laboratoří 
na jednotlivých skladech ČEPRO, a.s. 

Aplikace biosložek do motorových 
paliv vyvolala nutnost modernizace výše 
uvedených laboratoří a vzhledem 
k rozšíření okruhu prováděných analýz 
také rozšíření přístrojového vybavení jako 
například přístroje PETROSPEC pro 
stanovení obsahu bioetanolu, a dalších 
kyslíkatých sloučenin, Karl FISCHER pro 
stanovení obsahu vody, plynový 
chromatograf O-FID, IR-analyzátor 
stanovení obsahu FAME apod.  
 
6. Závěr 

Je tedy třeba uvést, že naše společnost 
úspěšně zvládla realizaci projektu 
„BIOPALIVA“ a zahájila dávkování 
stanovených biokomponent do motorových 
paliv.  

V příštím období nás čekají velmi 
náročná jednání při projednávání změn 
legislativních předpisů, které se týkají 
především samotného bioetanolu a 
způsobu jeho denaturace, stejně tak jako 
možných legislativních úprav problematiky 
biopaliv a jejich aplikace do motorových 
paliv. 

 
Kontakt/Contact: 
 
Ing. Jaroslav Pešek - vedoucí odboru ŘJ a SHR 
ČEPRO, a.s. 
Dělnická 12, 170 04 Praha 7 
e-mail: jaroslav.pesek@ceproas.cz  
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13. Aktuální stav výroby bioethanolu v ČR a možnosti jeho rozvoje 
Up-to-date state of bioethanol production in the Czech Republic and its 

development possibilities 
Ing. Martin Kolář – Cukrovary a lihovary TTD, a.s. Dobrovice 

 
Abstract 
 In 2007 was established the Distilleries Union of the Czech Republic which continues in 
activity of original professional distilleries association – Union of industrial distilleries of the 
CR. The Union associates all important spirit manufacturers in the CR. The purpose of the 
Union establishing is assurance, assertion and representation of the Czech distillery industry 
concerns, coordination of activities and services connected with spirit production in the CR 
(representation of the Union and its members in relationships with appropriate foreign 
organizations with international scope, e.g. VEPA, active participation in organization and 
support of distillery research, creation and updating of information system for purposes of 
spirit production monitoring, spirit export and import into CR particularly as a resource of 
information for the State administration bodies. The Union cooperates with the Agrarian 
Chamber of the CR and the Food Chamber. 
 The Union chairman is Mr. O. Reinberger, MA, vice-chairmen are J. Stiebitz, MA and O. 
Moťka. The executive director of the Union is J. Konšel, MA. The particular members of the 
Union are: Sugar factories and distilleries TTD, joint-stock company (Distillery Chrudim), 
Agroetanol TTD, joint-stock company (Distillery Dobrovice), Moravian distillery Kojetín, 
joint-stock company, PLP, joint stock company (Distillery Trmice), Bioferm Kolín, joint-stock 
company, Ethanol Energy, joint-stock company (Distillery Vrdy), Association of Distilleries 
of the Czech Republic (agricultural distilleries), Korfil, joint-stock company (Distillery 
Hustopeče), Bio Petrol, joint-stock company (Distillery Mladá Boleslav), Hanácká food 
company, Ltd., AKSIL, Ltd. (Brno). 
 The problems of biofuels utilization is very complicated from the view of the Czech 
legislation because consists of some resorts. For its solution should be found compromise 
suitable for farmers and also for industry and transport but mainly important is to find 
necessary financial means because biofuels application in the transport sector as the fossil 
fuels replacement requires the State subsidies.  
 The whole EU is committed to reach in 2010 the biofuels share amounting 5.75 % and in 
2020 this share should increase to 10 %. In the EU has decided to support bioethanol 
consumption and production due to CO2 reduction and also due to effort to decrease the energy 
dependence on import particularly of fossil fuels than in is necessary to define and introduce 
the relevant trade strategy by the EU Commission, necessary for newly originating bioethanol 
industry. Today the European ethanol market is over-saturated quite uncontrolled spirit 
imports not only from Brazil and Pakistan but also from other countries. In is expected that the 
total imports in 2007 will reach up to 40 % of ethanol total production of EU in 2006. 
 The CR has to increase its effort in the biofuels sector development it the committed target 
for 2010 would be reacted in the biofuels replacement, i.e. 5.75 % for example through the 
high-percent blends support (E85, E95). The raw materials, agricultural areas and production 
capacities are sufficient in the CR and will ensure to replace this share of biofuels completely. 
The whole process of production, transport and blending of biofuels in classical fuels is 
necessary to simplify to reach the similar conditions for Czech manufacturers as in other EU 
countries. The bioethanol program development is not based on bioethanol 
imports from Brazil or Pakistan. 
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Úvod 
Obecně lze konstatovat to, že naše 

společnost stojí před globálním 
problémem, a to jakým způsobem 
zabezpečí svůj hospodářský rozvoj, který 
je dlouhodobě postaven na energiích 
z uhlíkových surovin. Navíc je tento 
problém umocňován nepřetržitým růstem 
obyvatelstva a rozvojem hospodářské 
činnosti, hlavně průmyslové, a to nejen 
v rozvinutých zemích, ale i v rozvojových 
zemích. Zdroje fosilních surovin jsou 
omezené a jejich zásoby rychle klesají. 
Vyčerpatelnost fosilních zdrojů vyžaduje 
vyhledávání, osvojení a využití jiných 
zdrojů energií, hlavně těch obnovitelných. 

Základními argumenty pro produkci 
obnovitelných zdrojů jsou zlepšení stavu 
životního prostředí, snížení závislosti na 
ropných zdrojích a odbyt zemědělské 
produkce. Především pro zemědělství 
představuje výroba obnovitelných zdrojů 
energie záruku odbytu prakticky veškeré 
rostlinné produkce. Z pohledu životního 
prostředí představují alternativní plynná a 
kapalná paliv v porovnání s klasickými 
pohonnými hmotami na ropné bázi – 
automobilovým benzinem a motorovou 
naftou menší zátěž pro ovzduší jak 
z hlediska emisí skleníkových plynů, tak 
dalších anorganických a organických 
škodlivin obsažených ve výfukových 
plynech spalovacích motorů. 

Jak uvádějí čelní představitelé EK, celý 
svět vstupuje do nové „energetické éry“, 
kdy neustále roste poptávka po palivech, 
jejich zásoby se stále tenčí a rovněž 
dochází ke změně globálního ovzduší. 
Proto byl přijat nový strategický plán EK, 
který se zaměřuje zejména na podněcování 
poptávky po biopalivech v členských 
zemích EU a na podporu jejich výroby. 
S přijetím ČR do EU se i náš stát zařadil 
nejen do systému společné zemědělské 
politiky, ale i do poměrně citlivých struktur 
naplňování zásad ochrany ovzduší, 
ochrany životního prostředí a rozvoje 
využívání obnovitelných zdrojů. 

O zavedení bioethanolu se v ČR 
diskutuje poměrně dlouhou dobu, a to již 

od roku 1996, kdy Vláda ČR svým 
usnesením dala podnět k zahájení realizace 
programu nepotravinářského využití obilí k 
výrobě bioethanolu. Nicméně samotné 
využívání bioethanolu není v ČR ničím 
novým, neboť již v období první republiky 
se vyráběly a prodávaly lihobenzinové 
směsi, a to pod názvem Dynakol. 
Používání těchto lihobenzínových směsí 
zaniklo až počátkem padesátých let 
minulého století. V roce 2006 bylo 
opětovaně navázáno na tuto tradici a ČR se 
tak zařadila mezi státy EU produkující 
bioethanol, neboť první český průmyslový 
výrobce bioethanolu společnost Agroetanol 
TTD, a. s. (lihovar Dobrovice), jejímž 100 
% akcionářem je největší výrobce a 
zpracovatel cukrové řepy v ČR společnost 
Cukrovary a lihovary TTD, a. s., zahájil 
svou činnost.  
 
Výroba bioethanolu z pohledu 
legislativy  

Samotná problematika výroby 
bioethanolu je v ČR upravena celou řadou 
zákonů a vyhlášek, které zasahují do gesce 
hned několika resortů, a to především 
resortu ministerstva zemědělství, průmyslu 
a obchodu, dopravy, životního prostředí a i 
do resortu ministerstva financí. O potřebě 
funkčního systému podpory bioethanolu se 
v ČR vedou diskuse již několik let. Ne 
vždy se ale preferují jednoduchá a 
transparentní řešení.  

Vlastní přimíchávání bioethanolu mělo 
být původně zahájeno již v roce 2007 (od 
ledna, později odloženo na červenec 2007). 
V reakci na tuto skutečnost byl roce 2006 
postaven a spuštěn první bioethanolový 
závod v ČR - lihovar Dobrovice, 
s kapacitou 1 mil. hl lihu/rok. Na základě 
v té době neexistující legislativy musela 
být veškerá výroba bioethanolu z tohoto 
závodu vyvezena do zahraničí (Polsko, 
Německo, Slovensko), kde již 
bioethanolové programy běží. V roce 2007 
byla dokončena výstavba dalších 2 
výrobních jednotek (lihovar Vrdy a lihovar 
Trmice). Ve stejném roce český 
petrolejářský průmysl ohlásil, že je plně 
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připraven k vlastnímu přimíchávání 
bioethanolu do PHM.  

Samotná příprava legislativy byla 
započata až ve druhé polovině roku 2007, 
kdy byly schváleny povinné min. podíly 
biopaliv v PHM a byl rovněž stanoven 
termín zahájení přimíchávání bioethanolu 
v ČR, a to od 1. 1. 2008. Zpoždění v 
legislativní přípravě novel zákonů 
týkajících se vlastního přimíchávání 
bioethanolu do benzínu však posunulo 
začátek tohoto přimíchávání až na březen 
2008. 

Mezi novelizované zákony a vyhlášky 
upravující přimíchávání bioethanolu do 
benzínu patří: zákon o spotřebních daních 
č. 353/2003 Sb., zákon o ochraně ovzduší 
č. 86/2002 Sb., zákon o lihu č. 61/1997 
Sb., vyhláška MZe ČR č. 141/1997 o 
technických požadavcích na výrobu, 
skladování lihu a vyhláška MF ČR č. 
140/1997 o kontrole výroby a oběhu lihu.  

Mezi hlavní změny těchto novel, které 
mají přímý dopad na samotné výrobce lihu, 
patří: 
 Navýšení zajištění daňového skladu z 

20 mil. Kč na 40 mil. Kč, pokud jsou 
provozovány 2 daňové sklady, jištění 
je navýšeno z 60 mil. Kč na 120 mil. 
Kč. Z pohledu lihovarů je postrádáno 
reálné opodstatnění tohoto navýšení, 
neboť při skladovací kapacitě 
současných lihovarů ve výši řádově  
120 000 hl ethanolu vzniká daňová 
povinnost 3,18 mld. Kč. A navíc je 
v lihovarech neustálá přítomnost 
pracovníků celních úřadů, kteří 
kontrolují nejenom expedici lihu, ale 
rovněž i výrobní zařízení.   

 Nutnost jistit spotřební daň z lihu 
(265 Kč/litr ethanolu) při dopravě 
zvláště denaturovaného lihu. Smyslem 
prováděné denaturace je znehodnocení 
lihu pro jeho další použití 
v potravinářském průmyslu a tento 
denaturovaný líh lze používat pouze pro 
technické nebo palivářské účely. Proto 
vyvstává otázka, proč se potom provádí 
zvláštní denaturace, která je poměrně 
složitá a nákladná.  

Dopady těchto úprav výrazně ovlivňují 
konkurenceschopnost současných výrobců 
bioethanolu v ČR, neboť zvýšené náklady 
na finanční jištění jak daňových skladů, tak 
i dopravy lihu prodražují každý litr lihu 
řádově o desetihaléře. 
 
Výroba bioethanolu a jeho spotřeba v 
ČR 

Na základě odhadované spotřeby 
benzinů v ČR, která se pohybuje kolem 2 
mil. tun benzínu za rok, bylo propočítáno 
potřebné množství bioethanolu, které musí 
být přimícháno v jednotlivých letech. 
 
Spotřeba bioethanolu v ČR (odhad) 

Rok Podíl 
bioethanolu 

Množství 
EtOH 

2008 2 % 630 000 hl 
2009 3,5 % 1 100 000 hl 
2010 5,75 % 1 850 000 hl 

Zdroj: Svaz lihovarů ČR, 2008 
 
Výrobní kapacity v ČR 
 Čeští producenti lihu jsou dnes plně 
schopní pokrýt stávající potřebu 
bioethanolu v ČR. Zatím je sice v provozu 
pouze jeden bioethanolový závod, který je 
ovšem se svými výrobními kapacitami 
schopen dodat na trh potřebné množství 
bioethanolu.  
 Spuštění dalších bioethanolových 
závodů je v tuto chvíli ovlivněno 
především vysokými cenami obilovin, 
které jsou v těchto lihovarech 
zpracovávány. Při současné cenové úrovní 
obilovin pohybujících se kolem 250 - 280 
€/t pšenice je tato výroba nerentabilní. 
Proto najetí těchto lihovarů závisí na 
dalším cenovém vývoji především pšenice 
a kukuřice. 
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Bioethanolové lihovary v ČR a jejich roční kapacita 

Název společnosti Datum zahájení 
výroby 

Roční výrobní 
kapacita 

Základní  
surovina 

Agroetanol TTD, a. s. (lihovar Dobrovice) říjen 2006 1 000 000 hl cukrová řepa 
PLP, a. s. (lihovar Trmice) listopad 2007 1 000 000 hl obilí, kukuřice 
Ethanol Energy, a. s. (lihovar Vrdy) říjen 2007 700 000 hl obilí, kukuřice 
Korfil, a. s. (lihovar Hustopeče) srpen 2008 1 000 000 hl obilí 
Zdroj: Svaz lihovarů ČR, 2008 
 
Agroetanol TTD, a. s.  
(lihovar Dobrovice) 

Navzdory nepříznivé legislativní situaci 
vznikl v roce 2006 první velkokapacitní 
lihovar na výrobu bioethanolu. Investorem 
je společnost Cukrovary a lihovary TTD, 
a.s., jejímž akcionáři jsou francouzská 
cukrovarnická a lihovarnická nadnárodní 
společnost Tereos a německá 
cukrovarnická společnost Nordzucker.  

U tohoto projektu došlo k realizaci 
spojení výroby cukru a lihu, které má svoji 
kolébku ve Francii a které umožňuje při 
výrobě lihu využít meziproduktů a 
vedlejších produktů výroby cukru. 
Z kombinátu cukrovar – lihovar plynou 
vhodné synergie, které umožňují 
optimalizaci nákladů na výrobu a realizaci 
bezodpadové výroby.  
 
Základní suroviny  

Obilí, kukuřice a cukrová řepa patří 
v EU mezi hlavní suroviny pro výrobu 
bioethanolu. U poslední výše zmíněné 
plodiny dochází v důsledku reformy 
organizace trhů v odvětví cukru, ke snížení 
jejího objemu, což znamená také uvolnění 
zpracovatelských kapacit cukrovky 
některých cukrovarů. Nové evropské 
reformní předpisy k SOT s cukrem 
umožňují využití uvolněných ploch 
cukrovky k jiným než potravinářským 
účelům. Za takové využití se přímo 
považuje prostor pro uplatnění cukrové 
řepy při výrobě bioethanolu.  

Ze zemědělských plodin našich 
zeměpisných šířek, které nejlépe splňují 
požadavky na dostatečný hektarový výnos 
lihu při přiměřených nákladech se jeví jako 
nejvhodnější pro výrobu bioethanolu 
cukrovka a obilí (škrobnaté odrůdy pšenice 

a tritikale). Pro zachování rovnováhy 
zemědělské produkce jsou obě tyto plodiny 
velmi důležité. Cukrovka proto, že je 
důležitou součástí osevních postupů 
produkčních oblastí. Při současné 
nadprodukci cukru, která tlačí osevní 
plochy cukrovky dolů, za ni není v 
řepařských oblastech náhrada. Obilí má 
zase výhodu pěstitelské nenáročnosti a 
nízkých hektarových nákladů. Lze ho díky 
tomu pěstovat v daleko větším rozsahu, a 
to i v horších klimatických a půdních 
podmínkách naší republiky. Další výhodou 
obilí je jeho dobrá skladovatelnost, 
zatímco řepa se musí zpracovat do podoby 
koncentrovaného cukerného materiálu. 
Naproti tomu výtěžnost etanolu vychází 
příznivěji u cukrové řepy, kde je možné 
z jednoho ha dosáhnout až 70 hl lihu 
(u obilí je to 24 hl lihu/ha).  

V současné době velmi konkurují 
pěstování cukrové řepy v podmínkách ČR 
především obiloviny a řepka, a to díky 
značnému nárůstu výkupních cen, který 
byl zaznamenán v posledních několika 
měsících a který je utvářen několika 
faktory: 
 globální produkce a mezinárodní trh 

obilovin je ovlivněn výpadky 
v produkci v důsledku nepříznivých 
povětrnostních podmínek v řadě 
produkčních zemí, jako např. ve většině 
zemí Evropy, v Austrálii, v Kanadě. 
Přes mírný nárůst světové produkce 
obilnin po dvou předchozích nižších 
světových sklizních se bude 
marketingový rok 2007/08 vyznačovat 
převahou poptávky nad jejich nabídkou,   

 na cenovou úroveň komodit v současné 
době působí i spekulativní obchody, 
které plynou z toho, že finanční 
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investoři přesouvají svůj zájem z 
finančních trhů (krize hypotečního trhu 
v USA, pád všech významných 
burzovních indexů, atd.), právě na trh 
s komoditami (drahé kovy, ropa, 
zemědělské komodity). 

 tento trend je navíc umocněn i stále se 
zvyšující se poptávkou po potravinách 
takových zemí, jako je Čína a Indie.   

 
Z pohledu pěstování cukrové řepy ČR 

disponuje vhodnými klimatickými 
podmínkami. V rámci restrukturalizace 
českého cukrovarnického průmyslu 
v letech 1990 – 2005, dále v rámci 
intenzifikace pěstování řepy a v rámci 
snížení produkčních kvót cukru ČR na 
současných 370 tis. tun cukru nastal pokles 
ploch cukrové řepy z původních 120 000 
ha na současných 50 000 ha (z toho 40 000 
ha pro výrobu cukru a 10 000 ha pro 
výrobu biolihu). Proto je výroba 
bioethanolu ze řepy vítanou možností pro 
zachování pěstování řepy v ČR na 
rozumné výši. 

 
Faktory ovlivňující výrobu bioethanolu 
 Cena základních surovin – obilí, 

kukuřice, cukrová řepa. Jak již bylo 
výše uvedeno spuštění dalších 
bioethanolových závodů v ČR závisí 
především na dalším cenovém vývoji 
především pšenice a kukuřice. Vysoká 
cenová úroveň zemědělských komodit 
(graf ceny pšenice) neumožňuje v tuto 
chvíli s ohledem na cenovou hladinu 
bioethanolu na evropských trzích 
vyrábět bioethanol. Podobná situace 
jaká panuje v ČR je v celé EU, kde 
výroba palivového ethanolu z pšenice, 
ječmene je v současné době, vzhledem 
k vysokým cenám těchto surovin, silně 
nerentabilní. Pro období 2007/08 se sice 
počítá, že množství obilí na výrobu 
ethanolu stoupne z 3,8 mil. tun na  
4 mil. tun, ale to nebude vůbec stačit na 
pokrytí spotřeby stávajících a nově 
budovaných lihovarů zejména ve 
Francii, Německu a ve Španělsku. Proto 
stále více lihovarů v Evropě přechází na 

kombinované zpracování obilí, dalších 
škrobnatých surovin, těžké šťávy a 
jiných skladovatelných sirobů. 

Cena pšenice (€/t) 

Zdroj: www.finanzen.net 

 Cena ropy. Dalším velmi podstatným 
faktorem, který bude ovlivňovat cenu 
bioethanolu je cena ropy, která 
v nedávně době pokořila hranici 100 
$/barel (viz. vývoj ceny ropy Brent). Je 
kalkulováno, že cena bioethanolu bude 
plně konkurenceschopná v situaci, kdy 
se cena barelu ropy bude pohybovat 
kolem 130 $. 

Vývoj ceny ropy Brent ($/barel) 

Zdroj: www.finanzen.net 
 Dovozy bioethanolu do EU. 

V neposlední řadě jsou evropské ceny 
bioethanolu ovlivňovány dovozy 
levného bioethanolu ze zahraničí, 
především pak z Brazílie a Pákistánu, 
kde jsou výrobní náklady podstatně 
nižší v porovnání s EU. S připočtením 
nákladů na dopravu do brazilské či 
pakistánského přístavu, nákladů na 
dopravu do Evropy, manipulaci a 
skladování lihu, dovozní clo, které je 
uvaleno na líhu (i na denaturovaný líh) 
a náklady na dopravu lihu ke 
konečnému zákazníkovi vychází, že 
výsledná cena bioethanolu se pohybuje 
kolem 62 - 65 €/hl, což neumožňuje 
rentabilní výrobu bioethanolu z obilí. 
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Představení Svazu lihovarů ČR 
V roce 2007 byl založen Svaz lihovarů 

ČR, který navázal na činnost původního 
profesního lihovarnického sdružení - 
Svazu průmyslových lihovarů ČR. Svaz 
sdružuje všechny významné výrobce lihu 
v ČR. Účelem pro který byl Svaz založen 
je zajišťování, prosazování a zastupování 
zájmů českého lihovarnického průmyslu, 
koordinace činností a služeb souvisejících 
s výrobu lihu v ČR (zastupování Svazu a 
jeho členů ve vztazích s příslušnými 
zahraničními organizacemi s mezinárodní 
působností, např. UEPA, aktivní podílení 
se na organizování a podpoře 
lihovarnického výzkumu, vytváření a 
aktualizace informačního systému pro 
účely sledování produkce lihu, exportu a 
importu lihu do ČR, a to zejména jako 
zdroje informací pro orgány státní správy. 
Svaz spolupracuje s Agrární komorou ČR 
a Potravinářskou komorou ČR.  

Předsedou Svazu byl zvolen Ing. O. 
Reinbergr, místopředsedové jsou ing. J. 
Stiebitz a O. Moťka. Výkonným ředitelem 
Svazu je Ing. L. Konšel. Jednotlivý 
členové Svazu jsou: Cukrovary a lihovary 
TTD, a. s. (lihovar Chrudim), Agroetanol 
TTD, a. s. (lihovar Dobrovice), Moravský 
lihovar Kojetín, a. s., PLP, a. s. (lihovar 
Trmice), Bioferm Kolín, a. s., Ethanol 
Energy, a. s. (lihovar Vrdy), Asociace 
lihovarů ČR (zemědělské lihovary), Korfil, 
a. s. (lihovar Hustopeče), Bio Petrol, a. s. 
(lihovar Mladá Boleslav), Hanácká 
potravinářská společnost, s. r. o., AKSIL, 
s. r. o. (Brno).  
 
Závěr 

Problematika využití biopaliv z pohledu 
české legislativy je velmi složitá, neboť 
zasahuje hned do několika resortů. Pro její 

řešení je nutno najít kompromis výhodný 
jak pro zemědělce, tak pro průmysl a 
dopravu a především nalézt dostatek 
potřebných financí, neboť uplatnění 
biopaliv v oblasti dopravy, jako náhrada 
fosilních paliv, vyžaduje finanční podporu 
státu.  

Celá Evropská unie se zavázala 
dosáhnout už v roce 2010 podílu biopaliv  
5,75 %, a v roce 2020 má být tento podíl 
10 %. Pokud se EU rozhodla podporovat 
spotřebu a výrobu bioethanolu jednak 
z důvodů snížení CO2 a rovněž i snahou 
snížit svou energetickou závislost na 
dovozech především fosilních paliv, pak je 
nezbytné, aby Komisi EU definovala a 
zavedla související obchodní strategie, 
které jsou nezbytné pro nově se rodící 
evropský bioethanolový průmysl, neboť 
dnes je evropský ethanolový trh již 
přesycen zcela nekontrolovatelnými 
dovozy lihu nejenom z Brazílie a 
Pákistánu, ale i z ostatních zemích. 
Očekává se, že celkové dovozy v roce 
2007 budou tvořit až 40 % celkové 
produkce ethanolu v EU v roce 2006.  

ČR musí rovněž zvýšit své úsilí v 
rozvoji biopalivového sektoru, pokud chce 
v roce 2010 splnit vytčený cíl v náhradě 
biopaliv, a to ve výši 5,75 %, např. 
podporou vysokoprocentních směsí (E85, 
E95). Suroviny, zemědělské plochy a 
výrobní kapacity jsou v ČR dostatečné a 
umožní tento podíl biopaliv bezezbytku 
nahradit. Celý proces výroby, přepravy a 
přimíchání biopaliv do PHM je nezbytné z 
pohledu legislativy zjednodušit, aby 
podmínky pro české výrobce byly obdobné 
jako jsou ve všech zemích EU. Rozvoj 
bioethanolového programu nespočívá v 
dovozech bioethanolu z Brazílie či 
Pákistánu.  
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14. Tepelně-chemické vlastnosti vedlejších produktů  
z výroby methylesterů mastných kyselin 

Chemically-Thermal properties of by-products  
from fatty acid methyl esters production 

Ing. Jan Malaťák, PhD.1, Ing. Petr Jevič, CSc.1,2,3, Ing. Petr Vaculík1 

1Faculty of Engineering, Czech University of Life Sciences in Prague 
2Research Institute of Agricultural Engineering, v.v.i. Prague 
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Abstrakt 
Cílem tohoto článku je zhodnotit energetické využití vedlejších produktů z výroby 
methylesteru řepkového oleje s ohledem na ekologii použitého spalovacího zařízení. 
Významný cíl práce spočívá ve stanovení stechiometrie methylesterů řepkového oleje a 
destilačních zbytků z výrobny MEŘO. Při těchto výpočtech se stanoví: výhřevnost paliva, 
množství kyslíku (vzduchu) potřebného k dokonalému spalování paliva, množství a složení 
spalin a měrná hmotnost spalin. 
Klíčová slova: methylestery řepkového oleje (MEŘO); kapalné palivo; stechiometrie; 
spalovací zařízení; emise; výhřevnost paliva; spalné teplo 
 
Introduction 

When released in combustion the bio-
fuel energy is dissipated, but the elements 
of the material should be available for 
recycling in natural ecological or 
agricultural processes. Thus the use of 
industrial biofuels, when linked carefully 
to natural ecological cycles, may be non-
polluting and sustainable (Malaťák et al, 
2005a). 

Biofuels are important because they 
replace petroleum fuels. There are many 
benefits for the environment, economy and 
consumers in using biofuels. Bio-oil can be 
used as a substitute for fossil fuels to 
generate heat, power and/or chemicals. 
Upgrading of bio-oil to a transportation 
fuel is technically feasible, but needs 
further development. Biofuels are made 
from biomass through thermochemical 
processes such as pyrolysis, gasification, 
liquefaction and supercritical fluid 
extraction or biochemical. Biochemical 
conversion of biomass is completed 
through alcoholic fermentation to produce 
liquid fuels and anaerobic digestion or 
fermentation, resulting in biogas 
(Demirbas and Balat, 2006). 

According to the growth in the use of 
biodiesel has opened other areas of 
utilizing liquid by-products from the 

manufacture of fatty acid rape seed oil 
methyl ester as energy source, used in 
combustion equipment designed for these 
alternative liquid fuels. 

The amount of Sulphur and Nitrogen, 
contained in fuel is most determining 
property of emission concentrations sought 
by particle analysis. The high increases of 
Nitrogen emissions of FARME distillation 
residues are caused by its high content in 
energy plants. It leads to limited usage of 
such plants (Malaťák et al, 2005b). 

The stoichiometry analysis results have 
shown very satisfactory thermal-emission 
parameters of tested liquid materials, 
sourced from FARME. 
 
Material, methods and results 

The prerequisite for implementing the 
research task was an elementary analysis 
carried out for each liquid fuel, with a 
subsequent determination of the 
combustion process stoichiometry, which 
complements the fuel characteristic and 
constitutes a base for any thermal 
calculations and determination of emission 
concentrations of SO2, CO, CO2, NO and 
NOx. It is very important to solve essential 
condition as ecology operation of these 
equipments in usage of the agricultural 
liquid materials for energy recuperation. It 



J. Malaťák, P. Jevič, P. Vaculík 
8. mezinárodní seminář TECHAGRO 2008 „Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot“ 

 101 

is necessary then to issue the chemical 
composition analyzes, operation 
parameters, ash matter and stoichiometric 
calculations of the combustion equipment. 

All the kinds of liquid fuels, occurring 
in natural (raw) sort are composed from the 
three main components: total water 
content, ash matter and combustibles. 
Water and ash matter are consisting into 
non flammable part of fuel, described as 
ballast or deadwood. Both of them are 
decreasing of fuel heating power. Their 
presence straight influences the 
combustion equipment construction and 
they are often sources of frequent problems 
during operations (Malaťák et al, 2006). 

A particle analysis of selected liquid 
fuels was done in a framework of research 
project, concerned to chosen liquid fuels. 
Material liquid samples are provided by 
methyl ester oil production. These samples 
are in a framework of the project 
represented by: 
 diesel fuels, as a reference fuel 
 light fuel oil – LFO, as a reference fuel 
 pure rape seed oil (samples from fatty 

acid oil methyl ester production – 
Agrochem, joint-stock company, 
Lanškroun) 

 fatty acid methyl ester (samples from 
fatty acid oil methyl ester production – 
Agrochem, joint-stock company, 
Lanškroun) 

 distillation residues from FARME 
production (water-free sample and 
flammable substance), (samples from 
fatty acid oil methyl ester production – 
Agrochem, joint-stock company, 
Lanškroun). 
The elementary analysis was done for 

selected samples in order to set basic 
parameters of fuels. Mostly focused on: 
water content (weight %), ash matter 
(weight %), combustion heat (MJ/kg), C 
(weight %), H (weight %), N (weight %), S 
(weight %), O (weight %) and Cl (weight 
%). The fixed elementary analysis was set 
by the elementary analyzer multi-EA for 
determination of C, N, S and Cl (producer 
ChromSpec), by chromatograph GC-MS 

for detection of combustible components 
(producer Perkin Elmer), and calorimeter 
IKA-2000 (producer IKA Laboratory and 
Analytical Equipment) for determination 
of combustible heat and heating power 
samples. Final values are pictured in Table 
1. The elementary analysis is necessary 
part of measurements to set basic 
stoichiometric and heat properties of tested 
samples. 

The elementary analysis of the liquid 
samples were converted to values under 
normal conditions (temperature t = 0°C 
and pressure p = 101.325 kPa). From Table 
1 is shown that the most determining factor 
is emissions concentrations of sulphur, 
chlorine and nitrogen, contained in fuels. 
In a case of FARME residues is an obvious 
increase of nitrogen emissions, because of 
its natural high content in energy plants. 
This causes a limited use of these fuels. 

Chlorine proceeds to gas phases during 
combusting, from most of its volume. 
There is a tiny amount of chlorine in tested 
samples. Its importance comes from HCl 
emissions and their possible influence on 
polychloride dibenzo/dioxines and furanes 
(PCDD/F). Mentioned elements also might 
be involved on creating other compounds 
and have strong corrosive impacts on 
construction materials. Sulphur is also 
mostly changed to gas phases during 
combustion in a form of SO2 or SO3. 
Normally, sulphur emissions do not mean a 
real problem in a case of thermal devices 
using liquid fuels originated in renewable 
sources. Limiting factors are corrosive 
qualities of sulphur and its compounds. 
Other parameters of particle analyses meet 
requirements for usage of these samples in 
combusting equipment. 

The most determining factors of thermal 
usage of fuels are water and ash content. 
The range of water content is relatively 
low in tested samples, which has a positive 
impact on fuel heating power. The other 
nonflammable component is ash content. 
The amount of ash is low, as it is obvious 
from Table 1. 
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Table 1: Elementary analysis of choice liquid samples 
Samples 
(weight %) 

Diesel 
fuel 

Light 
fuel oil Rape oil Methyl 

ester 

Distillation residues 
from FARME  
(water-free sample) 

Distillation residues 
from FARME 
(combustible) 

C 86.50 85.60 77.70 76.90 78.66 78.70 
H  13.00 12.30 11.60 12.20 11.86 11.87 
O 0.0 0.10 10.60 0.01 9.38 9.38 
S 0.11 1.40 0.001 0.001 0.01 0.01 
N 0.0 0.05 0.0 0.0 0.04 0.04 
Cl 0.0 0.08 0.06 0.06 0.04 0.04 
H2O 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ash 0.01 0.05 0.10 0.0 0.05 0.0 

 
The Amount of ash can significantly 

influences thermal properties and these 
properties then affect a choice and 
adjustment of combustion equipment. 

Next essential task is to determine 
stoichiometry of the studied liquid fuels. 
Stoichiometric calculations of combustion 
processes are important particularly for 
solving a number of design practice 
problems, and for checking the work done 
by existing combustion aggregates. 
Stoichiometric calculations of combustion 
processes are supplementing fuel’s 
characteristics and are also foundation for 
any heat calculation. These are very 
important for solving heat system design 
problems as well as during the heat 
equipment control. Following parameters 
are set by calculations: 
 fuel heating power, 
 oxygen amount (air) necessary for ideal 

combustion, 
 flue gases amount and composition, 
 flue gases specific weight. 

Samples heating power is determined 
by calculation based on measured 
combustion heat and elementary analyses. 
Combustion heat is measured by 
calorimeters (accordingly to ČSN 44 
1352). Samples stoichiometry is assessed 
for a mass combusting as well as for a 
voluminous combusting. 

The final stoichiometric calculations of 
these fuels are presented in Table 2.  

The stoichiometric calculations of the 
liquid fuels were converted to values under 
normal conditions (temperature t = 0°C 
and pressure p = 101.325 kPa). The 

concentration of individual combustion 
products were subsequently converted to a 
reference level of oxygen in the 
combustion gas (Or). Its value for these 
liquid fuels has been defined in accordance 
with applicable standards as Or = 3%. The 
final stoichiometry analyses values (see 
Table 2) indicates very good thermal-
emission parameters of tested samples of 
liquid materials sourced from methyl ester 
rape seed oil. 

The other problematical part is 
presented by sulphur dioxides and 
hydrogen chloride. These emissions are 
caused mainly by sulphur content light fuel 
oil (Table 2). 

Sulphur dioxide emissions by laboratory 
combusting of distillation residues from 
FARME (10%) and LFO (90%) have 
proved achieving of higher concentrations 
in comparison with other samples. To other 
decrease of sulphur dioxide in light fuel oil 
mixtures is recommended further addition 
of added distillation residues.  

Hydrogen chloride emissions have 
reached standard, average values. Its 
importance comes from its HCl emissions 
– and their possible influence on 
polychloride dibenzo/dioxines and furanes 
(PCDD/F). Mentioned elements also might 
be involved on creating other compounds 
and have strong corrosive impacts on 
construction materials. 
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Table 2: Final stoichiometry calculations of liquid fuels 

Stoichiometry calculations Diesel 
fuel 

Light 
fuel 
oil 

Rape 
oil 

Methyl 
ester 

Distillation 
residues from 

FARME (water-
free sample) 

Distillation 
residues from 

FARME 
(combustible) 

Qn 
heating value – ČSN 44 1352  
(MJ/kg) 42.49 40.01 37.05 37.03 37.64 37.66 

Qv calorific value (MJ/kg) 45.33 42.70 39.24 39.70 40.23 40.25 
Setting of cubical combustion (values of real molecular gas mass) 

Omin 
theoretical quantity of oxygen 
for ideal combustion process  
(m3N/kg) 

2.335 2.29 1.298 2.112 2.06 2.06 

Lmin 
theoretical air quantity for 
ideal combustion process 
(m3N/kg) 

11.12
0 10.89 6.182 10.056 9.81 9.81 

n overflow of the air (O2 = 3 %) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 
vs

sp

min 
theoretical cubical quantity of 
dry combustion gas (m3N/kg) 10.28 10.10 3.72 9.28 9.11 9.12 

CO2

max 

theoretic cubical concentration 
of oxide carbonic in dry 
combustion gas (% vol.) 

15.60 15.71 16.11 15.37 16.00 16.00 

CO2 carbon dioxide (% vol.) 11.02 11.15 8.58 10.81 11.28 11.28 
SO2 sulfur dioxide (% vol.) 0.01 0.07 0.01 0.01 0.0005 0.0005 
H2O water (% vol.) 13.56 13.24 11.30 13.91 13.81 13.81 
N2 nitrogen (% vol.) 71.37 71.49 69.47 71.23 70.89 70.89 
O2 oxygen (% vol.) 3.20 3.21 9.83 3.19 3.17 3.18 

All of the values obtained by measurement are counted to normal conditions (by the temperature t = 
0°C and a pressure p = 101.325 kPa) and for a referential amount of oxygen Or = 3%. 
 
Conclusion and Discussion 

C, H and O are the main components of 
liquid biofuels and are of special relevance 
for the gross calorific value, H in addition 
also for the net calorific value. The fuel N 
content is responsible for NO, formation. 
NO, emissions belong to the main 
environmental impact factors of solid 
biofuels combustion. Cl and S are 
responsible for deposit formation and 
corrosion and are therefore relevant for 
high plant availability. Furthermore, Cl 
causes HCl as well as PCDD/F and S, SO, 
emissions and both elements are involved 
in the formation of aerosols (submicron 
particle emissions). The ash content 
influences the choice of the appropriate 
combustion technology and influences 
deposit formation, fly ash emissions and 
the logistics concerning ash storage and 
ash utilization/disposal (Obernberger et al, 
2006). 

The choice and design of combustion 
equipment are influenced by the fuel 
stoichiometry and other fuel parameters, 
such as heating power, water content and 
energy density. Analyses of selected 
samples confirm a wide range of nitrogen, 
sulphur and chlorine concentrations in the 
fuels. Oxygen is a problematic part of the 
fuel, because of hydrogen and partly 
carbon binding, creating hydroxides, water 
and other oxides. Oxides are mainly 
connected with nitrogen (in a form of 
amines and proteins contained in fuels) and 
chlorine. There is an interaction of chlorine 
oxides with conversion equipment, 
especially with combusting equipment. 

Mass flows, emission factors and 
characteristics of solid particles during 
thermal processing of liquid fuels cannot 
be determined without stoichiometric 
calculations.  Stoichiometric calculations 
of combustion processes complement the 
liquid fuel characteristic and constitute a 
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base for any thermal calculation. They are 
important specially for solving a whole 
series of design practice problems, as well 
as when checking the work of existing 
combustion equipment. 

In order to be able to use rape seed oil 
methyl ester and distillation residuals (but 
other fuels as well) in combustion 
equipment burning liquid fuels, it is 
necessary that the combustion process 

takes place under ideal conditions. Without 
meeting these assumptions, burning 
distillation residuals is no benefit. 
Therefore it is important to burn in a 
particular equipment always only fuel 
which is by its type, texture, quality, etc., 
suitable for that equipment. These aspects 
require permanent attention. 
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Úvod 
Sektor nepotravinářského využití olejnin 

a rostlinných olejů se intenzivně vyvíjí. 
Tento rozvoj však není rovnoměrný a 
postupně se mění příslušné trhy. Nedávný 
rychlý růst výroby motorových biopaliv 
odrážel výraznou státní podporu a také 
zvyšující se ceny ropy na světových trzích. 
V mnoha zemích přispívaly tyto dva faktory 
k poměrně vysoké úrovni ziskovosti nejen 
biopaliv, ale i další bioenergie. Rozdíly 
v jednotlivých zemích mají za následek 
silnou regionalizaci výroby biopaliv, která 
je dnes z velké části soustředěna u 
bioethanolu v Brazílii a USA a u bionafty 
v některých členských státech EU, mezi 
které patří ČR. Jelikož se náklady na 
výrobu bioenergie značně liší v globálním 
měřítku a trhy s biomasou a biopalivy jsou 
soustředěny do několika oblastí, je 
mezinárodní obchod důsledkem této 
situace. Obchod s biopalivy musí být proto 
hodnocen v kontextu s celkovou poptávkou 
po energii a její dodávkou. 

 
 

 Z hlediska reakce veřejnosti se 
problematika potraviny – palivo a vzájemný 
vztah mezi zemědělstvím a energií stávají 
více kontroverzní: vysoké očekávání, 
týkající se snížení závislostí na fosilních 
zdrojích, zmírnění dopadu diskutovaných 
klimatických změn, rozvoj zemědělství a 
venkova jsou konfrontována z hlediska 
konkurence ve výrobě potravin, lokálních 
účinků na životní prostředí, možnosti 
nekontrolovatelného drancování lesů a půdy 
zejména v rozvojových zemích.  
 

Introduction 
 Sector of oil crops and vegetable oils 
non-food utilization is intensively 
developing. But this development is not 
equable and the appropriate markets are 
changing gradually. The recent rapid growth 
of motor biofuels production is response on 
significant State support and also the 
petroleum increasing price on the world 
market. These two factors have contributed 
in many countries to relative high level of 
biofuels and also other bioenergy 
profitability. The differences in particular 
countries resulted in strong regionalization 
of biofuels production which today is 
concentrated in Brazil and USA as the 
bioethanol regards and in some EU countries 
including CR as the biodiesel regards. Due 
to considerable differences in costs for 
bioenergy production in global scale the 
biomass and biofuels markets are centralized 
in some regions and the international trade is 
a consequence of that situation. The biofuels 
business should be therefore evaluated in 
context with total demand for energy and its 
security. 
 From public reaction point of view the 
problems of food-fuel and mutual 
relationship between agriculture and energy 
become more controversial: high 
expectations regarding the fossil fuels 
dependence decreasing, impact mitigation of 
discussed climatic changes, agriculture and 
rural regions development are confronted 
from aspect of competition in sphere of food 
production, local impacts on environment, 
possibilities of uncontrolled forests and soil 
plundering mainly in the developing 
countries.  
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Výroba biogenních pohonných hmot (BPH) 
má svoje podmínky i hranice, a proto je 
cílem ekonomická, ekologická a sociálně 
udržitelná produkce biomasy pro účely její 
konverze na BPH. Zemědělství přitom plní 
svoji základní funkci při zjišťování 
potravinové bezpečnosti a péče o krajinu. 
Methylestery mastných kyselin, zvláště 
řepkových olejů jako palivo vznětových 
motorů jsou dnes „technicky vyzrálé“, 
dostupné ve velkém množství, s vysokou 
úrovní kvality, stanovenou evropskou 
technickou normou. 
 

Realizace biopalivové směrnice a 
produkce FAME 

Evropská komise (EK) dále stanovila 
indikativní cíle pro podíl biopaliv v dopravě 
na období 2005 – 2010 s ročním nárůstem 
0,75 %, tj. 2 % energetický obsah (e.o.) 
v roce 2005 a 5,75 % e.o. v roce 2010. 
Biopaliva by měla představovat minimálně 
10 % e.o. ze všech dopravních paliv do 
roku 2020, oznámila EK počátkem roku 
2007. Brusel tak poprvé navrhl závazné cíle 
pro motorová biopaliva. Současně ovšem 
EK povzbuzuje členské státy k zavedení 
jejich vlastních povinných biopalivových 
cílů (mandatory biofuel target), jak již bylo 
učiněno např. ve Francii, Rakousku, 
Německu a od 1.9.2007 pro FAME jako 
komponenta motorové nafty v ČR. V roce 
2006 bylo v EU vyrobeno téměř 5 mil. tun 
bionafty, což představovalo zvýšení o téměř 
54 % m/m ve srovnání s rokem 2005. 
V roce 2007 se výroba v EU 27 pohybovala 
kolem 5,4 mil. tun bionafty, takže nárůst 
oproti roku 2006 nepřekročil 10 %. V žádné 
jiné zemi EU nerostla výroba a spotřeba 
FAME tak progresivně jako v Německu. 
Pozoruhodný je fakt, že v roce 2006, kdy 
produkční kapacity v Německu dosáhly 
téměř 3,6 mil t bionafty, se vedle 2,66 mil. t 
FAME na trhu s motorovými palivy 
uplatnilo i 0,6 mil. t řepkového oleje. To 
představovalo více než 10 % spotřeby 
motorové nafty v Německu. Tímto 
z hlediska tržního uplatnění vlastně byly 
splněny kvantitativní cíle pro rok 2020.  

The biogenic fuels production has its 
conditions and boundaries and thus the 
biomass sustainable economical, ecological 
and social production is a scope of its 
conversion to the biogenic fuels. At the 
some time agriculture meets its basic 
function, i.e. the food security and care for 
landscape. The fatty acids methyl esters 
(FAME) in particular of the rapeseed oils as 
a fuel for compression ignition engines are 
today “technically matured” and available in 
a huge amount with high level of quality 
determined by the European technical 
standard. 

 
Implementation of biofuels directive and 

FAME production 
 The European Commission (EC) further 
specified the indicative targets for biofuels 
share in transport for 2005 – 2010 with 
annual growth of 0.75 %, i.e. 2 % energy 
content (e.c.) in 2010. The biofuels should 
represent at least 10 % e.c. of all transport 
fuels by 2020, as announced EC at the 
beginning of 2007. Therefore the EU first 
time suggested the binding targets for motor 
biofuels. Nevertheless at the same time the 
EC encouraged the Member States to 
introduce their own mandatory biofuel 
targets as already realized e.g. in France, 
Austria, Germany and since 1.9.2007 for 
FAME as a component of the motor diesel 
in CR. In 2006 almost 5 mil tons of 
biodiesel were produced in EU and this 
amount represents increasing by almost 54 
% V/V as compared with 2005. In 2007 the 
EU production has ranged about 5.4 mil tons 
of biodiesel, therefore the growth has not 
exceeded 10 % in comparison with 2006. 
The most progressive growth of all EU 
Members States was in Germany. It is very 
remarkable fact that in 2006 when the 
German production capacities have reached 
almost 3.6 mil tons of bionafty, also 0.6 mil 
tons of rapeseed oil has found its application 
on market with motor fuels. This 
represented more than 10 % of motor diesel 
consumption in Germany and the 
quantitative targets for 2020 were fulfilled 
as the market application regards. 
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V roce 2007 se odhadovaly produkční 
kapacity v Německu na 5,1 mil. t bionafty, 
odhad prodeje FAME na trhu s palivy se 
pohyboval kolem 2,8 mil. t a cca 0,6 mil t 
řepkového oleje. V roce 2007 se odhaduje 
výroba bionafty v USA na cca 1,7 mil. t a 
celosvětová výroba na cca 8,5 mil. t. 

Na obr. 1 je znázorněna výroba, hrubé 
dodávky, export a import FARME (FAME) 
v ČR v letech 1992 – 2007. Po celé období 
od vzniku sektoru nepotravinářského 
využití řepky olejné v ČR byli zpracovatelé 
vystaveni velmi časté změně systému 
podpor jako důsledek zásahu státu a nejasné 
perspektivě, se kterou souvisí i absence 
schválené racionální strategie o užití 
biopaliv v dopravě a srovnání se situací 
v zemích EU. Po vstupu do EU, kdy 
dosavadní systém podpor pozbyl platnosti, 
od 1.5.2004 do 30.6.2005 se MEŘO jako 
míchací komponent do směsné motorové 
nafty s 31 % (m/m) MEŘO (SMN30 – B30) 
a ani jako čisté biopalivo na tuzemském 
trhu z důvodu nedořešené legislativy a 
fiskální politiky nepoužívaly. S B30, pro 
kterou je stanoveno snížení spotřební daně 
(ta činí 69 % spotřební daně na motorovou 
naftu) do 30.6.2010, jsou v ČR nejdelší 
zkušenosti. B30 se distribuovala pod 
zavedenou obchodní značkou a první 
certifikace standardizované B30 proběhla 
v březnu 1996. V roce 2002 (tab. 1) byl 
podíl B30 na trhu s motorovou naftou téměř 
10 %. Provozní zkušenosti jsou pro B30 
dostatečně popsány. Realizace plošných 
zkoušek u různých typů vznětových motorů 
probíhala v letech 1998 – 2000. Zjištěné 
problémy s provozem na B30 byly využity 
pro zkvalitnění norem jakosti a stanovení 
nových doporučení pro uživatele. 
Přizpůsobení vznětového motoru na 
spalování B30 není obtížné a účinnost 
tohoto paliva je po ekologické stránce 
z hlediska emisí již prokázána. Směs B30 
minimalizuje rizika spojená s hustotou, 
viskozitou a obsahem vody oproti FAME 
při použití ve všech typech vznětových 
motorů.  

 
 

 In 2007 the German production capacities 
were estimated at 5.1 mil. tons of biodiesel, 
the FAME sale estimation on fuel market 
was about 2.8 mil. tons and about 0.6 mil 
tons of rapeseed oil. For 2007 the biodiesel 
production is estimated about 1.7 mil. tons 
and the global production about 8.5 mil. tons. 
 In Fig. 1 is illustrated FARME (FAME) 
production, gross deliveries, export and 
import in the CR in 1992 – 2007. Within the 
whole period since the establishment of the 
rapeseed non-food utilization sector the 
manufacturers in CR were exposed to very 
frequent change of subsidies system in 
consequence of the State intervention and 
unsure prospective linked with absence of 
approved rational strategy on transport 
biofuels utilization and comparison with 
situation in EU countries. After the 
accession to EU when exiting subsidies 
system has become ineffective in period 
since 1.5.2004 to 30.6.2005 the FARME 
have not been utilized neither the blending 
component in motor diesel with 31 % m/m 
FARME (SMN30 – B30) nor in form of neat 
biofuel on domestic market due to unclear 
legislation and fiscal policy. With B30 
which is determined to decrease the excise 
tax (69 % of excise tax for motor diesel) till 
30.6.2010 the CR has the longest 
experiences. B30 was distributed under the 
known trade mark and the first certification 
of standardized B30 was realized in March 
1996. In 2002 (table 1) the B30 share on 
market with motor diesel was almost 10 %. 
The operational experiences are sufficiently 
described for B30. The test realization for 
different types of diesel motors was 
performed in 1998 – 2000. The found 
problems with B30 were utilized for 
improvement of qualitative standards and 
specification of new recommendations for 
user. Adaptation of the diesel motor for B30 
combustion is not difficult and this fuel 
effectiveness is proved from point of view 
of emissions ecological aspect. The B30 
blend minimizes risks connected with 
density, viscosity and water content in 
contrary with FAME when using all types of 
diesel engines. 
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Je však nutné důsledně dodržovat kvalitu 
(ČSN 65 6508 – únor 2003). 

But it is necessary to strictly maintain the 
quality (ČSN 65 6508 – February 2003). 

 
Obr. 1: Bilance FARME (FAME) v ČR v letech 1992 - 2007 
Fig. 1: FARME (FAME) balance within 1992 - 2007 in CR 

 

Tabulka 1: Bilance FARME (FAME) a produkční kapacity v ČR 
Table 1: FARME (FAME) balance and production capacities in CR 

Položka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dotované/Subsidized FARME  (t)
FARME bez dotací/ 
Non-subsidized FARME           (t)

73 058 
 

- 

69 984 
 

- 

46 628 
 

- 

3 169 
 

- 

9 367 
 

9 896 

- 
 

2578 
Dotovaná/Subsidized B30  
pro domácí trh/ 
for domestic market            (103 l) 267 808 256 539 170 924 11 617 34 338 - 
Výroba FARME celkem/ 
FARME total production          (t) 104 438 113 476 85 144 

 
126 894  

 
110 152 

 
81 806 

Výroba B30 celkem/ 
B30 total production           (103 l) 

 
267 976 

 
256 745 170 924 11 617 

 
45 100 - 

Dovoz/Import FARME             (t) 46 56 3120 7 811 22 973 8 338 
Vývoz/Export FARME             (t) 31 380 43 492 41 636 131 536 110 926 53 572 

Výrobní kapacity/ 
Production capacities                (t) 156 500 204 900 339 999 

Zdroj: VÚZT, v.v.i. Praha, SZIF Praha, ČSÚ, MPO – Eng (MPO) 6-12

 Na obr. 2 je patrný měsíční průběh 
výroby, dovozu, vývozu a hrubé spotřeby 
FAME v ČR v roce 2007 a na obr. 3 první 
dva měsíce 2008. V tab. 2 je uvedena 
výroba FARME a orientační podíl řepky 
olejné zpracované na FARME z celkové 
produkce v marketingových letech 
(marketingový rok začíná 1.7. a končí 30.6. 
následujícího roku) 2004/2005 až do první 
poloviny 2007/2008. 

 In Fig. 2 is evident the monthly course of 
FAME production import, export and gross 
consumption in CR in 2007 and in Fig. 3 the 
first two months of 2008. In table 2 is 
presented FARME production and 
orientation share of rapeseed processed for 
FARME from total production in the 
marketing years (marketing year begins on 
1.7. and finish on 30.6. of following year) 
2004/2005 until the first half of 2007/2008. 
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Obr. 2: Bilance FAME (FARME) v ČR v roce 2007/ 

Fig. 2: FAME (FARME) balance in CR in 2007 
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Obr. 3: Bilance FAME (FARME) v ČR v roce 2008 
Fig. 3: FAME (FARME) balance in CR in 2008 

 Situace pro výrobce FARME (FAME) je 
velmi obtížná. Využití domácích výrobních 
kapacit (viz tab. 1) je z ekonomického 
hlediska neudržitelné, protože obdobně jako 
v Německu i USA značně převyšuje 
současnou poptávku po FAME. Přitom se 
další kapacity v EU budují, což přirozeně 
ovlivní i exportní možnosti a výhled na 
tržní uplatnění FAME není zatím pozitivní. 
 

 Situation for FARME (FAME) 
manufacturers is very complicated. 
Utilization of domestic production capacities 
(see table 1) is impossible from economical 
aspect because similarly like in Germany and 
USA it strongly exceeds current demand for 
FAME. At the same time the other capacities 
are constructed in EU and this will affect also 
the export possibilities and thus outlook for 
FAME market application is not positive so 
far. 
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Tabulka 2: Produkce řepky olejné a orientační podíl jejího zpracování na FARME z celkové 
produkce v marketingových letech 2004/2005 až polovina 2007/2008 
Table 2: Rapeseed production and orientation share of its processing to FARME of total 
production within the marketing years 2004/2005 until a half of 2007/2008 

Marketingový rok/Marketing year 2004/2005 2005/2006 2006/2007 1  2007/2008 
Sklizňová plocha řepky olejné/ 
Rapeseed harvest area 1)                  (ha) 259 805 267 160 292 247 337 500 

Produkce řepky olejné 
Rapeseed production 1)                      (t) 

935 300 769 377 880 172 1 032 000 

Výroba/Production FARME              (t) 87 500 126 700 82 520 48 273 

Orientační množství řepky olejné 
zpracované na FARME/ 
Orientation amount of rapeseed 
processed to FARME                        (t) 

245 000 354 760 231 056 135 164 

Podíl řepky olejné zpracované na 
MEŘO z celkové produkce/ 
Proportion of rapeseed processed to 
FARME of total production    (% m/m) 

26,2 46,1 26,3 13,1 

Zdroj: VÚZT, v.v.i. Praha, ČSÚ, MPO – Eng (MPO) 6-12 
 
Stoupají ceny olejnin jak řepky, tak i sóji, a 
výrobci musí proto rovněž čelit 
udržitelnosti dodávek surovin. Přežití 
takového množství výrobců na tak relativně 
malém trhu je problematické a situace na 
trhu je v současnosti kritická. Nelze se tak 
vyhnout ani uzavírání provozů nebo jejich 
likvidaci. Na rozdíl od ethanolu neexistují 
dnes pro FAME žádné dovozní tarify. 
Tudíž levné dodávky paliva z Jižní 
Ameriky a Jihovýchodní Asie jsou 
dopravovány loděmi do USA, kde jsou 
míchány s velice malým množstvím 
konvenční nafty. Směsný produkt je potom 
dodáván do Evropy, kde získá další 
podporu. Zpětný vývoz těchto směsí B99,9 
vytváří fiskální problém, neboť plátci daně 
v USA subvencují tento obchod. 
 

Výhledy FAME pro rok 2008 a dále 
Biopalivový sektor bude nadále čelit 

udržitelnosti dodávek surovin spojený 
s vysokými cenami rostlinných olejů. 
Z důvodu vynikající kvality má řepkový 
olej přednost před ostatními oleji. Možnosti 
uplatnění sojového oleje jsou dány jednak 
cenou, ale také požadavkem na splnění 
technické normy EN 14214 především 
z pohledu jodového čísla, cetanového čísla 
a filtrovatelnosti CFPP. 

 
Rapeseed and soy prices are increasing and 
thus producers have also to face the raw 
material deliveries sustainability. To survive 
such amount of producers on relative small 
market is problematic and situation on 
market is currently critical. It is not possible 
to avoid even the plants liquidation or 
conclusion. Unlike the case of ethanol, there 
are currently no import tariffs on FAME. 
Thus, cheap supplies of the fuel of South 
American and Southeast Asian origin are 
being shipped into the US where they are 
blended with a very small amount of 
conventional diesel. The blended product is 
then shipped to Europe where it will receive 
further subsidies. The re-exports of these 
B99.9 blends create a fiscal problem as US 
taxpayers are subsidising this trade. 

 
FAME outlook for 2008 and future 

The biofuel sector will continually face 
the raw materials delivery sustainability 
connected with vegetable oils high price. 
For a reason of high quality the rapeseed oil 
is preferred to other oils. The soy oil 
application possibilities are given by price 
on one hand and by requirement for 
technical standard EN 14214 fulfilment in 
particular from a view of iodine number, 
cetane number and CFPP filtration ability. 
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Vedle zajištění povinného minimálního 
množství biopaliv v pohonných hmotách na 
daňovém území ČR, které u motorové nafty 
činí v roce 2008 2 % V/V FAME a od 
1.1.2009 4,5 % V/V, je v roce 2008 daňově 
zvýhodněna (až do 30.6.2010 viz výše) jen 
B30. S použitím B100 lze předběžně 
uvažovat až od 1.1.2009, pokud bude 
příslušný vládní program o biopalivech 
schválen. V tab. 3 je uvedena potřeba 
FAME pro povinné biopalivové cíle.  

Spotřeba motorové nafty v roce 2007 a 
její předpokládaný nárůst v letech 2008 – 
2010 určuje minimální uplatnění FARME 
(FAME) na trhu s motorovými palivy. 
V roce 2008 je předpoklad uplatnění min. 
80 tis. t a v letech 2009 – 2010 by se 
spotřeba měla pohybovat kolem min. 200 
tis. t FARME (FAME), jak ukazuje tab. 3. 
V souladu se Směrnicí 2003/96/EC, kterou 
se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektrické energie, dosahovala 
nebo může dosahovat podpora B100 max. 
hodnoty spotřební daně, která v ČR činí 
9,95 Kč.l-1. U směsné motorové nafty B30 
je zdaněna pouze část motorové nafty (69 
% V/V), takže podpora je zde 3,084 Kč.l-1. 
Jestli však budou tato paliva 
konkurenceschopná s motorovou naftou 
(průběh velkoobchodních cen v letech 2004 
– prvních 14 týdnů 2008 na obr. 4) 
rozhodující měrou závisí na cenách semen 
řepky olejné a vedlejších produktů jejich 
zpracování, řepkových šrotů a glycerinu. 
Uplatnění FARME bude ovšem také záviset 
na jejich konkurenceschopnosti k FAME 
vyráběných z dalších vhodných rostlinných 
olejů a tuků, kde je cenový předpoklad 
k jejich zvýšenému dovozu. S přihlédnutím 
k výhřevnosti, logistice, dalším technickým 
nákladům a nákupním podnětům je 
předpokladem prodeje B100 15 % rozdíl a 
B30 8 % rozdíl v ceně oproti motorové 
naftě. Jak je patrné z tab. 4, při současných 
cenových relacích nejsou FARME 
konkurenceschopné s motorovou naftou.  

 
 
 

 Along with the biofuels mandatory 
minimum amount assurance in fuels within 
the taxation territory of the CR which is 2 % 
V/V FAME in 2008 and 4.5 % V/V since 
1.1.2009, there only B30 is a tax credited in 
2008 (up to 30.6.2010 see above). The B100 
utilization may be considered preliminary 
since 1.1.2009 in case of appropriate 
governmental biofuel program approval. In 
table 3 is presented FAME demand for 
mandatory biofuels targets. 
 The motor diesel consumption in 2007 
and its anticipated growth within 2008 – 
2010 specify FARME (FAME) minimum 
application on market with motor fuels. For 
2008 exists an assumption of application of 
80 000 tons and within 2009 – 2010 the 
consumption should range about min. 
200 000 tons of FARME (FAME) illustrated 
in table 3. In accordance with Directive 
2003/96/EC amending the framework 
regulations structure for Community on 
energy products and electricity taxation , the 
B100 support could reach the excise tax 
maximum values (in CR today 9.95 CZK.l-
1). For blended diesel B30 only a part of 
motor diesel (69 % V/V) is taxed thus the 
aid here is 3.084 CZK.l-1. In case these fuels 
are competitive with motor diesel 
(wholesale prices course within 2004 – first 
14 weeks 2008 in Fig. 4) depends 
considerably on rapeseed prices as well as 
by-products of its processing, rapeseed 
meals and glycerine. Nevertheless the 
FARME application will also depend on its 
competitive power to FAME produced from 
other suitable vegetable oils and fats where 
the price presumption of their increased 
import exists. With regard to heat value, 
logistics and other technical costs and 
purchase incentives the assumption of B100 
sale is the 15 % difference and 8 % 
difference (B30) in price as compared with 
motor diesel. As evident from table 4 the 
FARME is not competitive with motor 
diesel at current price relations. 
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Tabulka 3: Hrubá spotřeba motorové nafty a FARME (FAME) v ČR v roce 2007 a očekávaný 
vývoj jejich dodávek v letech 2008 – 2010 
Table 3: Gross consumption of motor diesel and FARME (FAME) in CR in 2007 and 
expected development of their deliveries within 2008 - 2010 

Hrubá spotřeba a dodávky 
motorové nafty/ 

Gross consumption and 
deliveries of motor diesel 

Hrubá spotřeba a dodávky FARME 
(FAME)/ 

Gross consumption and deliveries of 
FARME (FAME) 

Rok/ 
Year 

103 t 103 m3 

Index rok/ 
Index year 

 
 

% % V/V 103 m3 103 t 
2007 1) 4021 4827 2007/2006 

4,28 % 
2 % od 1.9.2007 

0,86 
 

← 41,98 
 

← 36,946 
2008 4190 5030 2008/2007 

4,2 % 
 

2,0 → 
 

100 → 
 

88 
2009 4358 5232 2009/2008 

4,0 % 
 

4,5 → 
 

235 → 
 

207 
2010 4489 5389 2010/2009 

3,0 % 
 

4,5 → 
 

242 → 
 

213 
1) Zdroj: MPO 2008 
Poznámka/Note: Hustota u motorové nafty/Motor diesel density 833 kg.m-3, FARME (FAME) 880 kg.m-3 

16
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K
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l-1

2006 (průměr/average = 22,23 Kč.l-1) 
2005 (průměr/average = 21,19 Kč.l-1) 
2004 (průměr/average = 18,63 Kč.l-1) 
2007 (průměr/average = 22,475 Kč.l-1) 
2008 (průměr/average = 23,82 Kč.l-1) 

 
Obr. 4: Týdenní průběhy velkoobchodních cen motorové nafty v letech 2004, 2005, 2006, 

2007 až 14. týdnu 2008 (bez DPH) 
Fig. 4: Weekly courses of motor diesel wholesale prices within 2004, 2005, 2006, 2007  

up to 14th week of 2008 (without VAT) 
 

Tabulka 4: Průměrné cenové relace řepky olejné, řepkových šrotů, FARME (FAME) a 
motorové nafty v březnu 2008 bez DPH (1 € = 25 Kč) 
Table 4: Average price relations of rapeseed, rapeseed meals, FARME (FAME) and motor 
diesel in March 2008 without VAT  
Cena řepky olejné/Rapeseed price 11 500 Kč.t-1 
Cena řepkových šrotů/Rapeseed meal price 5 500 Kč.t-1 
Cena FARME/FARME price 26 700 Kč.t-1/23,50 Kč.l-1 
Burzovní cena FAME/FAME stock price 1 080 €.t-1/ 0,95 €.l-1 
Velkoobchodní cena motorové nafty/Wholesale price of motor diesel 24,50 Kč.l-1 
Rozdíl mezi cenou motorové nafty a FARME/ 
Difference between motor diesel and FARME prices 1,00 Kč.l-1 
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Závěr 
Velmi rychlý růst zažil bionaftový 

průmysl v EU, především v Německu a 
v posledním období i v USA. Růst 
bionaftového průmyslu lze očekávat i 
v následujícím období. Z důvodu 
zvyšujících se cen rostlinných olejů není 
ovšem výhled na poptávku po FAME příliš 
pozitivní. S tím souvisí i problematické 
přežití řady výrobců FAME. Současný 
vývoj ukazuje, že existuje vzájemná 
souvislost mezi cenami ropy na světovém 
trhu a cenami zemědělských produktů. Růst 
výroby biopaliv ovlivňuje zemědělské trhy, 
ale zdaleka ne tolik, jak je nyní některými 
medii prezentováno. Je zřejmé, že zvýšená 
poptávka má sice za následek vyšší ceny 
zemědělských surovin, je ale také stimulem 
pro zvýšení produkce. Na druhé straně 
ovšem využití vedlejších produktů z výroby 
biopaliv a především šrotů a pokrutin 
z řepky olejné udržuje stabilně výhodnou 
cenu těchto bílkovinných krmiv pro 
hospodářská zvířata. Řepkové šroty a 
pokrutiny jsou vedlejší produkty vysoké 
ekonomické důležitosti v rámci přidaných 
hodnot bionaftového řetězce. Plnění 
biopalivových cílů zajišťují především 
povinné kvóty zavedené pro FARME 
(FAME) také v ČR od 1.9.2007 ve výši 2 % 
V/V „B2“ a od 1.1.2009 ve výši 4,5 % 
„B4,5“. Vývoz i dovoz FARME (FAME) 
v ČR, kde byla zahájena výroba FARME 
v roce 1992, hraje významnou roli. V roce 
2007 vývoz cca 79 tis. t řepkového oleje 
převýšil vývoz FARME 1,5krát (z produkce 
81,8 tis. t FARME se exportovalo 53,5 tis. 
t). Roční výroba 270 tis. t MEŘO (cca 700 
– 750 tis. t řepky olejné, v roce 2007 se 
sklidilo 1032 tis. t) a jejich uplatnění na 
palivovém trhu ČR znamená podíl 6,3 % 
V/V, resp. 5,75 % energetických na celkové 
spotřebě motorové nafty v roce 2007 (4021 
tis. t). Cíl 10 % energetických je 
dosažitelný a vyžadoval by zintenzívnit 
produkci řepky olejné nebo přistoupit 
k výraznějšímu importu rostlinných olejů, 
případně jejich kombinaci.  

 
 

Conclusions 
 Very rapid growth of biodiesel industry is 
observed in EU, mainly in Germany and 
recently also in USA. This growth can be 
expected also in a future time period. Due to 
increasing prices of vegetable oils there does 
not exist a good outlook for FAME demand. 
With this is connected also the economical 
survive of many FAME manufacturers. The 
current development reveals that there exists 
a mutual connection between the petroleum 
prices on world market and agricultural 
products prices. The biofuels production 
growth influences the agricultural market 
but not in such extend as presented by some 
media. It is evident that the increased 
demand caused higher prices of agricultural 
raw materials but also is incentive 
production increasing. On the other hand the 
biofuels by-products and mainly the meals 
and rapeseed oil cakes help to maintain 
steadily reasonable price of those protein 
feedstuffs for livestock. The rapeseed meals 
and oil cakes are the by-products of high 
economical significance in framework of 
biodiesel chain added values. The biofuel 
targets fulfilment is secured mainly with the 
mandatory quotas introduced for FARME 
(FAME) also in CR since 1.9.2007 
amounting 2 % V/V of “B2” and since 
1.1.2007 4.5 % V/V for “B4.5”. Export and 
import FARME (FAME) in CR were 
FARME production has started in 1992 play 
an important role. In 2007 the rapeseed oil 
in amount of about 79 000 tons has 
exceeded the FARME export 1.5 times 
(from production of 81 800 tons of FARME 
53 500 tons were exported). The annual 
production of 270 000 tons of FAME (about 
700 – 750 000 tons of rapeseed, in 2007 
about 1 032 000 tons were harvested) and 
their application on fuel market in CR 
means a share of 6.3 % V/V or 5.75 % 
respectively from total consumption of 
motor diesel in 2007 (4 021 000 tons). The 
target of 10 % (energy) is achievable and 
require the rapeseed more intensive 
production or to provide more massive 
import of vegetable oils or their 
combination. 
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Udržitelnost takového kroku bude ovšem 
nutné spojit se splněním legislativních 
požadavků na hospodaření a pravidla 
dobrých zemědělských a environmentálních 
podmínek (tzv. cross - compliance nebo-li 
křížová shoda). Otázkou ovšem zůstává 
cenová udržitelnost řepky olejné pro 
výrobce FARME a konkurenceschopnost 
s vývozem a potravinovým využitím.  

To sustain such step would need 
connection with the legislative demands 
fulfilment for farming and rules of good 
agricultural and environmental conditions 
(so called cross-compliance). The question 
of course is the rapeseed price 
sustainability for FARME manufacturers 
and its competitive strength with export 
and food utilization. 
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