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Kdo je PREOL, a.s.   
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 Člen koncernu AGROFERT 

 Centrum pro vývoj a výrobu biopaliv ve skupině 

 Základní aktivity: 
 Produkce bionafty, řepkového oleje, šrotů a glycerinu 

 Obchod s pohonnými hmotami 

 Propagace bionafty a řepkových šrotů 

 Výroba jedlých olejů 

 

 Společnost PREOL, a.s. byla založena v lednu 2003 

 Výstavba jednotky zahájena v roce 2006 

 Výroba zahájena v červenci 2009 
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Výstavba jednotky 

Jaro 2006 Jaro 2009 
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 Areál průmyslové chemie v Lovosicích 

 Synergické efekty (voda, elektrická energie, pára …) 
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Výstavba jednotky 
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Jaro 2009 Jaro 2006 
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Zpracování 

 Zpracovávaná surovina: 
 

SEMENO ŘEPKY OLEJNÉ 
(tuzemská surovina, podniky ZZN) 

 

 Největší zpracovatel v ČR (téměř polovina roční sklizně) 

 Zpracovatelská kapacita: 
 

450 000 tun řepky za rok 

 

 
100 000 tun               350 000 tun 

Po železnici                             Náklad. auty 

 

                           350 000 : 28= 12 500 : 261 = 47 aut denně (průměr) 
     6 
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Produkty   
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MEŘO 
Methyl Ester Řepkového Oleje 

 

 Biosložka motorové nafty – 6% povinné přimíchávání do 
motorové nafty 

 Palivo B30 a B100 (30%ní  nebo 100%MEŘO)  

 Roční produkce 120 tis. Tun 

 Odběratelé: 

   Pertochemické rafinérie 

   Nezávislí distributoři paliv 

   Autodopravci 

 
Úvodní list patentu Rudolfa Diesela na vznětový motor z roku  1898,  který jako palivo pro pohon svého 

vynálezu uvažoval i s rostlinným olejem  
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Produkty 

 Řepkový olej 
 Roční produkce 180 tis. tun (60 tis. tun – výroba MEŘO) 

 Polorafinovaný  řepkový olej pro další využití v potravinářství, pro 
technické účely – jiní výrobci MEŘO 

 

 Glycerin 
 Roční produkce 12 tis. tun 

 Pharma kvalita,  přesto obchodován zejména pro technické účely,  
méně  jako surovina pro kosmetický, potravinářský či farmaceutický 
průmysl   

 

 Řepkový šrot 
 Roční produkce 270 tis. tun 

 Surovina pro výrobu krmných směsí hospodářských zvířat ( vývoz 
Německo + skupina) 
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Technologické řešení 
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Výroba řepkového oleje 
450,000 t/r 

Sklad řepky 
(2 sila po 5,500 t ) 

270,000 t/year 

Sklad šrotů 
(2 sila po 3,400 t) 

180,000 

t/year 

NEUTRALIZOVANÝ 

Řepkový olej 

 

Příprava 

řepkového 

semene 

•Vážení a čištění –  

•Vážící systém 

zajišťuje správné 

dávkování semene  

ke zpracování. 

•Magnetický separátor 

odstraní kovové 

nečistoty ze sklizně 

•Vícestupňové síta  

odstraní zbytky 

slámy, cizích semen 

a další nečistoty 

•Kondicionace semen 

•Ohřátí semen na T ≈ 
45°C 

•Vlhkost ≈ 8% 

•Vločkovaní semen 

•Naruší strukturu 

semene do tvaru 

vločky pro snadnější 

lisování 

Lisování 

•Kondicionace vloček 

•T ≈ 90-95°C 

•Vlhkost ≈ 3.5% 

 

•Lisování –50% oleje 

obsaženého v semeni 

je odlisováno,  

vyfiltrováno a finálně 

dočištěno v dekantéru. 

 

•Výlisky – zbytky 

rozlisovaných semen 

obsahující stále 20% 

oleje jsou dopravovány 

k dalšímu zpracování 

do výroby extrakce  

Extrakce oleje 

•Extrakce – zbylí olej z výlisků 

je extrahován organickým 

rozpouštědlem v zařízení 

zvaném Extraktor, který je 

designován na maximalizaci 

času kontaktu rozpouštědla s 

výlisky 

•Odstranění rozpouštědla za 

použití odstředivek a 

hydrocyklonů 

 

•Finalizace oleje – destilací, 

stripováním a sušením se 

dosáhne čistoty: 99.99% olej;  

100 ppm rozpoštědla).  

 

•Finalizace řepkových šrotů v 

zařízení DTDC – zkratka pro 

Desolventizer, Toaster, Dryer 

and Cooler popisující 4 

technologické kroky pro 

odstranění rozpouštědla z 

řepkových šrotů před 

uskladněním. 

Rafinace 
oleje 

• Degumming  - Olej 

je míchán s 

kyselinou 

fosforečnou (80%)  

čímž se oddělí z 

oleje volné mastné 

kyseliny. Poté 

proběhne 

neutralizace oleje 

hydroxidem 

sodným. 

• Praní oleje vodou v 
dynamickém mixéru 

 

• Sušení oleje pod 
vakuem za teploty 
cca 100°C 



DyStar – Aliachem meeting 

Výroba MEŘO a Glycerinu 
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Transesterifikace  
Oddělení fází 

MEŘO/GLYCERINE 

Esterová   

fáze 

Praní 

MEŘO 

120,000 t/year 

Glycerinov
á fáze 

Destilace 
glycerinu 

GLYCERIN 

12,000 t/r 

VMK  

600 t/r   

Neutralizovaný 

řepkový olej 

Metanol Metanolát sodný 

• proces, kdy reaguje 

olej s metanolem a 

za působení 

metanolátu sodného 

dojde k oddělení 

Esterové a 

glycerinové fáze 

 

• gravitačně 

ve 3 

reaktorech   

Aditivace Bionafty 

• Depresant 

• Antioxidant 

•Praní vodou (voda + 

kyselina citronová) 

• Finalní 

MEŘO/Glycerin 

odstředění 

•Sušení MEŘO (170°C 

- vakuum) 

•  Oddělení mýdel kyselinou 

chlorovodíkovou a neutralizace 

NaOH. VMK dále čištěny 

• Destilace, Rektifikace, 

Deodorizace a Bělení glycerinu 

k dosažení  Pharma-Quality 
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Sklad řepky 

Lisovna, 

Neutralizace 

Extrakce 

          Sklad šrotů 

               FAME 

Sklad 

katalyzátorů 

          Glycerinka 

           Sklad oleje 

Sklad 

produktů 

Expedice oleje, 

FAME do ŽC 

Expedice šrotů a příjem řepky po železnici 

Expedice šrotů  

a příjem řepky  

po silnici 

Expedice silničními 

cisternami 

Čistírna odpadních 

vod 

Pomocné provozy 

•Požární voda a 

příslušenství, 

•Úpravna vody, Parní a 

kondenzátní hospodářství, 

•Chladící voda 

•Sušený vzduch 

 
Velín a rozvodna 
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Příjem, expedice, skladování:  
řepka, řepkové šroty  
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Kapacita vykládky řepky:               110 t/ hod. 
Skladovací kapacita řepky:            2 x 4 500t 
Skladovací kapacita šrotů:             2 x 2 500t 
(Kapacita na 5 dní provozu- důležitá koordinace s 
jednotlivými ZZN) 
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Lisovací kapacita 
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Dva velkokapacitní lisy ROSEDOWN;     2x600t/den  
Denní lisovací kapacita  1200t 

Ležatý extraktor DeSmet 
Výtěžnost oleje pod 1%  zbytkového oleje 
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Počet zaměstnanců 

1
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V současnosti 129 zaměstnanců:  
72 operátorů, 12 laborantů a 45 THP 

oddělení GŘ

finance

výroba

TR + LAB

obchod

investice
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Certifikace  

Mezinárodní Certifikát kvality ITWL 

 

Mezinárodní certifikát ISCC 

potvrzující významné úspory skleníkových 
plynů MEŘO 

 

 

 

 

Certifikace kvality podle 
mezinárodních standardů ISO 9001 
a GMP+B2 
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Investice a rozvojové projekty 

Rozvojový projekt Ekodiesel B100 realizovaný v MHD 
Teplice získal ocenění Projekt roku 2012 – soustavné 
testování paliv B30 a B100 

Rozšíření zpracovatelské kapacity – proběhlo v 
09/2012 

Rafinerie jedlých olejů – PREOL FOOD – investice 
schválena 09/2013, předpoklad dokončení 2015 

Projektová příprava výroby Extrudovaných šrotů 

• tepelná a tlaková úprava struktury proteinů 

• náhrada sojového šrotu ve výživě 
vysokoprodukčních dojnic 

Odstranění emisí technologií studené plazmy  z 
Toasteru 
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Partnerství pro chemii 
CZ.1.07/2.4.00/31.0062 
1. 2. 2012 – 31. 1. 2014 

Partneři projektu: 

Prezentace byla realizována v rámci projektu Partnerství pro chemii  

za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů EU a MŠMT 



DyStar – Aliachem meeting 

19 

Děkujeme za pozornost 


