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Bioethanol production from cellulose raw material
Summary
Lignocellulose is a potential non-food raw material for production of
bioethanol. Its use gives the world economy a chance to be independent from
petrochemical industry. In the last decade, interest in bioethanol production
from waste raw materials increased. However, production processes require
more research in order to optimize the production conditions and decrease its
cost. In each production stage, there appear various problems, for example,
a selection of hydrolysis enzyme and microorganisms leading to fermentation.
Probably, in the near future, the productivity of bioethanol from waste materials will improve.
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Zapotrzebowanie na energiê i paliwa kopalne wci¹¿ wzrasta.
Ropa naftowa jest jednak surowcem o ograniczonych zasobach.
Powstaje zatem koniecznoœæ opracowania alternatywnych rozwi¹zañ. Jednym z nich jest stosowanie energii odnawialnej, na
przyk³ad biopaliw produkowanych z surowców rolniczych [1].
Najczêœciej stosowanymi biopaliwami, wed³ug Unii Europejskiej,
s¹ biodiesel i bioalkohol [2]. Aktualnie biodiesel wytwarzany jest
g³ównie z olejów jadalnych: rzepakowego, palmowego, sojowego
oraz arachidowego. T³uszcze odpadowe stosowane s¹ na znacznie mniejsz¹ skalê. Bioetanol jest produkowany g³ównie z cukru
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trzcinowego (Brazylia) oraz kukurydzy (USA). Wykorzystywane s¹ równie¿, na
mniejsz¹ skalê, buraki cukrowe oraz inne roœliny zbo¿owe, takie jak: pszenica, jêczmieñ, sorgo, owies, ry¿ [3-6]. W 2006 r. wyprodukowano w USA 18,35 miliardów litrów bioetanolu, a w Brazylii 16,99 [7]. Stosowanie biopaliw mo¿e prowadziæ do
65% oszczêdnoœci w zasobach Ÿróde³ energii [8].

Tabela 1
Œwiatowi potentanci w produkcji bioetanolu (w miliardach litrów)
Lata

Kraj

2004

2005

2006

USA

13,4

16,12

18,36

Brazylia

15,1

16,01

16,99

Chiny

3,63

3,78

3,86

Indie

1,74

1,7

1,89

Francja

0,83

0,91

0,95

Niemcy

0,26

0,42

0,76

Rosja

0,76

0,23

0,64

Kanada

0,23

0,23

0,57

Afryka Po³udniowa

0,42

0,38

0,38

Tajlandia

0,26

0,3

0,34

Opracowano wed³ug [7].

Istnieje wiele ekonomicznych i œrodowiskowych zalet stosowania biopaliw jako
Ÿróde³ energii. Jedn¹ z nich jest zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla, gazu cieplarnianego, którego wzrost zawartoœci w atmosferze uwa¿any jest za g³ówn¹ przyczynê zmian klimatycznych. Produkcja paliw z surowców odnawialnych powoduje równie¿ uniezale¿nienie gospodarki œwiatowej od dostawców ropy naftowej, która jest
surowcem drogim, i od przemys³u petrochemicznego [7-11]. Dziêki zawartoœci tlenu, bioetanol wykazuje korzystniejszy profil spalania w silnikach iskrowych i w konsekwencji umo¿liwia zmniejszenie emisji tlenku wêgla, tlenku azotu, wêglowodorów, tlenków wêgla oraz py³ów do atmosfery. Ma on te¿ wy¿sz¹ liczbê oktanow¹,
szerszy zakres palnoœci, wy¿sz¹ prêdkoœæ spalania oraz wy¿sz¹ temperaturê parowania ni¿ benzyna (tab. 2). Wad¹ jest natomiast mniejsza o 24% wartoœæ opa³owa
[7,12,13]. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e etanol jest dobrze rozpuszczalny
w wodzie i biodegradowalny, co decyduje o jego niewielkiej toksycznoœci dla œrodowiska i minimalizuje ryzyko katastrof ekologicznych [14].
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Tabela 2
Niektóre w³aœciwoœci paliwa alkoholowego
W³aœciwoœci paliwa

Izooktan

Metanol

Etanol

liczba oktanowa

100

112

107

temperatura samozap³onu (K)

530

737

606

ciep³o utajone parowania (MJ/Kg)

0,26

1,18

0,91

Opracowano wed³ug [7].

Produkcja biopaliw z surowców mog¹cych s³u¿yæ do wytwarzania ¿ywnoœci (tzw.
biopaliw I generacji) powoduje jednak szereg niekorzystnych zjawisk ekonomiczno-spo³ecznych. Obserwowany systematyczny wzrost obszaru upraw roœlin przeznaczonych na cele energetyczne skutkuje wycink¹ lasów tropikalnych. Poniewa¿ s¹
one uwa¿ane za najwa¿niejszego „konsumenta” dwutlenku wêgla w atmosferze, ich
wycinka podwa¿a sensownoœæ produkcji biopaliw. Z jednej strony w krajach masowo stosuj¹cych biopaliwa (np. w Europie) nastêpuje obni¿enie emisji CO2, a z drugiej asymilacja tego gazu w strefie tropikalnej znacznie siê obni¿a. W konsekwencji,
w skali globalnej, zamiast spodziewanego spadku obserwuje siê wzrost zawartoœci

Rys. 1. ród³a biomasy do produkcji biopaliwa II generacji. Opracowano wed³ug [16].
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tego gazu w atmosferze. Alternatyw¹ mo¿e byæ wykorzystanie do produkcji biopaliwa surowców odpadowych, takich jak: osady œciekowe, kompost, makulatura, drewno odpadowe czy s³oma. Pod wzglêdem iloœciowym najbardziej powszechnymi surowcami do otrzymywania biopaliw II generacji s¹ materia³y zawieraj¹ce tzw. kompleks lignocelulozowy, np. s³oma, drewno, roœlinne odpadki przemys³u spo¿ywczego, odpadki z produkcji papieru (rys. 1). Zastosowanie takich surowców umo¿liwia
potencjalnie wydajn¹ produkcjê bioetanolu, jednak zwi¹zane jest z koniecznoœci¹
rozwi¹zania szeregu problemów natury technicznej [5].

2. Produkcja bioetanolu z kompleksu lignocelulozowego
Kompleks lignocelulozy stanowi skomplikowany uk³ad sk³adaj¹cy siê g³ównie
z trzech frakcji: celulozowej (40-55% suchej masy), hemicelulozowej (24-40% suchej
masy) i ligninowej (18-25% suchej masy) (rys. 2) [14,15]. Z wyj¹tkiem ligniny, substancje te stanowi¹ surowiec do produkcji bioetanolu, poniewa¿ s¹ to d³ugo³añcuchowe polisacharydy hydrolizowane do mieszaniny pentoz i heksoz [16].
Celuloza, najczêœciej wystêpuj¹cy w przyrodzie polimer, sk³ada siê z licznych
ugrupowañ anhydroglukozy po³¹czonych wi¹zaniami b(1,4)-glikozydowymi. Mo¿e
byæ hydrolizowana enzymatycznie lub z zastosowaniem roztworów rozcieñczonych
i stê¿onych kwasów. Enzymami zdolnymi do hydrolizy celulozy s¹: endoglukonazy
(rozrywaj¹ wi¹zania miêdzycz¹steczkowe), egzoglukonazy (usuwaj¹ mono- i dimery

Rys. 2. Struktura kompleksu lignocelulozowego. Opracowano wed³ug [17].
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Rys. 3. Struktura ligniny. ród³o [20].

z koñca ³añcucha glukozy) oraz b-glukozydaza (hydrolizuje dimery glukozy). Hydroliza celulozy jest trudna, poniewa¿ mikrow³ókna celulozy stabilizowane s¹ przez
wewnêtrzne i zewnêtrzne wi¹zania wodorowe i otoczone przez polisacharydy hemicelulozy (mannany i ksylany) z³¹czone za pomoc¹ wi¹zañ kowalencyjnych i wodorowych. Hemiceluloza jest heteropolimerem sk³adaj¹cym siê z cukrów – heksoz
(D-galaktoza, L-galaktoza, D-mannoza, L-fruktoza) i pentoz (L-ramnoza, arabinoza,
ksyloza) oraz kwasów uronowych (kwas D-glukoronowy). Hydroliza hemicelulozy
jest ³atwiejsza ni¿ celulozy. Lignina to makromoleku³a o charakterze fenolowym. Lignina jest produktem kondensacji trzech monomerycznych alkoholi: trans-p-kumarylowego, trans-p-koniferylowego oraz trans-p-sinapylowego. Hydroliza ligniny jest
procesem skomplikowanym ze wzglêdu na liczne wi¹zania eterowe i wêglowe C-C
[18,19] (rys. 3).
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Rys. 4. Ogólny schemat procesu technologicznego. Opracowano wed³ug [16].

W Europie najwiêcej badañ dotycz¹cych wykorzystania kompleksu lignocelulozowego do produkcji biopaliwa prowadzonych jest w Szwecji i w Danii, a na œwiecie
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii i Japonii. Lignoceluloza ma liczne zalety, m.in. jest tania, wydajna i ³atwo dostêpna (roczna produkcja 200×109 ton). Pozyskuje siê j¹ m.in. z twardego drewna, roœlin zielarskich, odpadków rolniczych, odpadów z produkcji papieru. Produkcja biopaliwa z kompleksu lignocelulozowego jest
jednak mocno ograniczona. Czynnikiem limituj¹cym produkcjê s¹ wysokie koszty
wynikaj¹ce ze z³o¿onej budowy kompleksu lignocelulozowego, która utrudnia dotarcie enzymów celulolitycznych do wnêtrza surowca. Uzyskanie wysokiej wydajnoœci w procesie biokonwersji substratu lignocelulozowego do etanolu, gwarantuj¹ce
op³acalnoœæ ca³ego procesu, wymaga zastosowania dodatkowych zabiegów wstêpnej obróbki surowca maj¹cej na celu usuniêcie ligniny oraz hydrolizê hemicelulozy
[18,19].
Proces obróbki wstêpnej powinien byæ tani i przyjazny œrodowisku, a ponadto
w jego wyniku ca³oœæ frakcji wêglowodanowej powinna staæ siê podatna na hydrolizê enzymatyczn¹ i fermentacjê. Celem wiêkszoœci badañ dotycz¹cych wykorzystania
kompleksu lignocelulozowego do produkcji paliwa drugiej generacji jest opracowanie takiej technologii, która umo¿liwi kompleksowe zagospodarowanie ca³oœci surowca lignocelulozowego, co przyczyni siê do zwiêkszenia efektywnoœci produkcji
bioetanolu (fermentacja zarówno frakcji celulozowej jak i hemicelulozowej), a tak¿e
umo¿liwi zagospodarowanie ligniny [18].
Produkcja biopaliwa z kompleksu lignocelulozowego obejmuje kilka etapów:
etap wstêpny (ang. pretreatment), hydrolizê, fermentacjê oraz oczyszczanie produktu (rys. 4) [16].
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2.1. Wstêpna obróbka kompleksu lignocelulozowego
Wstêpna obróbka kompleksu lignocelulozowego to pierwszy etap biokonwersji
lignocelulozy do bioetanolu. Podczas tego procesu naruszona zostaje struktura lignocelulozy co u³atwia przebieg hydrolizy i uzyskania fermentuj¹cych cukrów z celulozy i hemicelulozy. Nastêpuje zwiêkszenie dostêpnoœci enzymów do frakcji polisacharydowych i zwiêkszenie szybkoœci ich dzia³ania. Dobrze przeprowadzony etap
wstêpny zwiêksza iloœæ dostêpnych cukrów, nie powoduje ich degradacji i utraty,
nie skutkuje wytwarzaniem inhibitorów hydrolizy i fermentacji, a tak¿e jest tani.
Wydajnoœæ hydrolizy celulozy do glukozy, g³ównego substratu w procesie fermentacji alkoholowej jest limitowana w g³ównej mierze obecnoœci¹ ligniny, polimeru który z jednej strony ogranicza swobodny dostêp enzymów celulolitycznych do mikrofibryl celulozowych, a z drugiej pe³ni rolê adsorbenta wi¹¿¹cego moleku³y enzymu
na swojej powierzchni, powoduj¹c tym samym ich nieodwracaln¹ inaktywacjê. Uzyskanie wysokiej wydajnoœci w procesie biokonwersji substratu lignocelulozowego
do etanolu, gwarantuj¹cej op³acalnoœæ ca³ego procesu wymaga zatem zastosowania
dodatkowych zabiegów traktowanych w kategoriach wstêpnej obróbki surowca maj¹cej na celu usuniêcie ligniny oraz hydrolizê hemicelulozy [21,22].
Fizyczne metody wstêpnej obróbki obejmuj¹: mielenie, wysokociœnieniowe parowanie surowca po³¹czone z gwa³townym rozprê¿aniem oraz zastosowanie promieniowania o wysokiej energii. Procesy chemiczne przeprowadza siê z wykorzystaniem alkaliów (NH3, NH4SO3, NaOH, Ca(OH)2), kwasów (H2SO4, HCl, H3PO4), gazów
(ClO2, NO2, SO2) lub czynników utleniaj¹cych (H2O2, O3). Stosuje siê równie¿ procesy ekstrakcji w uk³adzie ciecz-cia³o sta³e z zastosowaniem uk³adów etanol-woda,
benzen-etanol, butanol-woda, glikol polietylenowy, jak równie¿ rozpuszczalników
umo¿liwiaj¹cych separacjê celulozy (etylenodiamina), czy te¿ substancji spêczniaj¹cych (SnCl4, aminy). Proponowano tak¿e zastosowanie procesu pirolizy jako etapu
obróbki wstêpnej kompleksu lignocelulozowego [11,23-25]. Metody biologiczne
wykorzystuj¹ mikroorganizmy trawi¹ce ligninê (grzyby Phanerochaete chrysosporium
oraz bakterie Nocardica sp.) i celulozê (grzyby br¹zowej zgnilizny) oraz mikroorganizmy trawi¹ce zarówno celulozê, jak i ligninê (grzyby bia³ej i czerwonej zgnilizny).
Najwiêksz¹ skutecznoœæ wykazuj¹ grzyby bia³ej zgnilizny (P. chrysosporium). Wykorzystywane s¹ tak¿e owady trawi¹ce ligninê i/lub celulozê (termity) oraz enzymy
(lakkaza, peroksydaza manganowa, peroksydaza ligninowa, kompleks celulaz). Zalet¹ metod biologicznych obróbki wstêpnej jest niskie zapotrzebowanie na energiê,
wad¹ natomiast bardzo wolny przebieg procesu [7-25].
Obecnie, najbardziej efektywnym procesem jest obróbka ciœnieniowa po³¹czona
z nag³ym rozprê¿aniem. Gdy stosowana jest para, proces ten okreœlany jest jako
tzw. eksplozja pary (ang. steam explosion). Mo¿na tak¿e do tego celu stosowaæ amoniak (AFEX, ang. Ammonia Fiber Explosion). Przeprowadza siê ekstruzjê po³¹czon¹
z wprowadzeniem pod du¿ym ciœnieniem amoniaku do komory ekstrudera. Amoniak ³¹czy siê z lignin¹ i po obni¿eniu ciœnienia rozrywa œciany komórkowe [26].
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Podczas eksplozji pary stosuje siê temperaturê 160-260°C (ciœnienie 0,69-4,83 MPa).
Proces ten powoduje degradacjê hemicelulozy i przekszta³cenie ligniny. Zalet¹ jest
mniejsze zu¿ycie energii ni¿ w przypadku obróbki mechanicznej, wad¹ natomiast
powstawanie inhibitorów mikroorganizmów stosowanych podczas fermentacji. Ponadto, frakcja sacharydowa i ligninowa nie zostaj¹ ca³kowicie oddzielone i dochodzi
do czêœciowej degradacji ksylanów [26,30]. Metoda AFEX polega natomiast na poddaniu materia³u lignocelulozowego dzia³aniu p³ynnego amoniaku w warunkach wysokiej temperatury i ciœnienia. Po okreœlonym czasie ciœnienie zostaje obni¿one.
Stosuje siê 1-2 kg amoniaku na 1 kg suchej biomasy. Wad¹ tej metody jest ma³a
efektywnoœæ w przypadku materia³ów zawieraj¹cych znaczne iloœci ligniny (18-30%),
zalet¹ natomiast brak wytwarzania inhibitorów dalszych procesów produkcji bioetanolu [26].

2.2. Hydroliza
Po zakoñczonym etapie wstêpnej obróbki, surowiec zostaje poddany hydrolizie
enzymatycznej [23,29]. Proces ten prowadzony jest w celu otrzymania pentoz i heksoz z kompleksu lignocelulozowego. Cukry te poddawane s¹ fermentacji w kolejnym etapie produkcji (rys. 5) [19].
Hydroliza celulozy do cukrów podlegaj¹cych fermentacji alkoholowej, ze wzglêdu
na z³o¿on¹ budowê kompleksu lignocelulozowego, jest najtrudniejszym etapem produkcji etanolu z surowców lignocelulozowych [30]. Koszty tego etapu stanowi¹
25-30% ca³kowitych kosztów procesu [31]. Reakcja hydrolizy katalizowana jest przez
rozcieñczone oraz stê¿one kwasy, ³ugi oraz enzymy (celulazy). Hydroliza enzymatycz-

Rys. 5. Hydroliza lignocelulozy do fermentowalnych cuków. Strza³ki reprezentuj¹ hydrolizê (tylko
monomery powsta³e w wyniku hydrolizy, reprezentowane przez czarne strza³ki, s¹ fermentowalne), G –
Glukoza, Gal – Galaktoza, Man – Mantoza, Ksy – Ksyloza, Ara – Arabinoza, inne – L-ramnoza, L-fukoza, kwasy urynowe. Opracowano wed³ug [19].
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Rys. 6. Hydroliza celulozy za pomoc¹ enzymów celulolitycznych. Opracowano wed³ug [37].

na posiada wiele zalet, m.in. jest tania i nie powoduje korozji. Niskie koszty tej metody wynikaj¹ z warunków prowadzenia procesu (pH 4,8; temperatura 45-50°C).
Produktem hydrolizy s¹ cukry redukuj¹ce zawieraj¹ce glukozê. Celulazy zdolne do
hydrolizy materia³u lignocelulozowego produkowane s¹ przez bakterie i grzyby.
Wytwarzaj¹ je mikroorganizmy tlenowe, beztlenowe, mezofilne i termofilne. Bakterie wytwarzaj¹ce celulazy to: Clostridium, Cellulomonas, Bacillus, Thermomonospora,
Ruminococcus, Bacteriodes, Erwinia, Acetovibrio, Microbispora i Streptomyces. Grzyby
produkuj¹ce celulazy to: Sclerotium rolfsii, P. chrysosporium oraz gatunki: Trichoderma,
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Aspergillus, Schizophyllum i Penicillium. Kompletny rozk³ad natywnej celulozy wymaga
wspó³dzia³ania trzech grup celulaz: endoglukonaz (EC 3.2.1.4.), egzoglukonaz (EC
3.2.1.91.) oraz b-glukozydaz (rys. 6) [7,26,32]. Wydajnoœæ hydrolizy mo¿na zwiêkszyæ dodaj¹c do reakcji wiêksze iloœci enzymu. Zwiêksza to jednak znacznie koszty
procesu [33].

2.3. Fermentacja
W przypadku produkcji bioetanolu z kompleksu lignocelulozowego substratem
do fermentacji s¹ zarówno heksozy (glukoza, fruktoza, sacharoza) (1), jak i pentozy
(ksyloza, mannoza, galaktoza, arabinoza) (2) [16]:
C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2,
3C5H10O5 -> 5C2H5OH + 5CO2.

(1)
(2)

Problemem jest dobór takich mikroorganizmów, które s¹ zdolne do fermentacji
zwi¹zków obu typów. W produkcji wykorzystuj¹cej surowiec roœlinny najczêœciej
stosowane s¹ dro¿d¿e Saccharomyces cerevisiae oraz bakterie etanolowe Zymomonas
mobilis. Nie s¹ one jednak zdolne do fermentacji pentoz, co ogranicza ich stosowanie w przypadku produkcji etanolu z surowców lignocelulozowych. Zdolnoœæ do fermentacji pentoz wykazuj¹ dwie grupy mikroorganizmów – bakterie jelitowe oraz
niektóre dro¿d¿e. Wydajnoœæ procesu jest jednak niewielka. Ponadto, w przypadku
dro¿d¿y fermentuj¹cych pentozy (Pachysolen tannophilus, Candida shehatae i Pichia stipitis)
utylizacja na du¿¹ skalê jest hamowana w wyniku ich wra¿liwoœci na wysokie stê¿enie etanolu (>40 g/l), a tak¿e brak zdolnoœci fermentacji ksylozy w niskim pH. Metabolizm ksylozy przebiega odmiennie w przypadku bakterii i dro¿d¿y. Gdy stosowane s¹ bakterie, izomeraza ksylozy (XI) przekszta³ca ksylozê do ksylulozy, a nastêpnie prowadzona jest fosforylacja. Gdy stosowane s¹ dro¿d¿e, ksyloza przekszta³cana jest w ksylitol, a nastêpnie w ksylulozê w reakcji katalizowanej przez reduktazê ksylozy (XR) i dehydrogenazê ksylitolu (XDH). Jako kofaktory tej reakcji s³u¿¹
NAD(P)H i NAD+ [16,19].
Z powodu braku naturalnych mikroorganizmów dla efektywnej, jednoczesnej, fermentacji pentoz i heksoz, wzrasta zainteresowanie stosowaniem technik in¿ynierii
metabolicznej w celu konstrukcji organizmów o po¿¹danych cechach. In¿ynieria metaboliczna polega na polepszaniu aktywnoœci komórek w wyniku zmiany funkcji enzymatycznych, transportowych i regulacyjnych za pomoc¹ techniki rekombinacji DNA
[19,34,35]. In¿ynieria metaboliczna obejmuje analizê szlaków metabolicznych, projektowanie zmian genetycznych oraz tworzenie zrekombinowanych komórek o zmienionych w³aœciwoœciach [36]. Mikroorganizmami najczêœciej modyfikowanymi do fermentacji glukozy, ksylozy i arabinozy s¹ gatunki z rodzaju Saccharomyces i Pichia. Idealny
mikroorganizm powinien fermentowaæ wszystkie cukry biomasy, wykazywaæ wysok¹
BIOTECHNOLOGIA 4 (87) 88-101 2009

97

Katarzyna Leja, Gra¿yna Lewandowicz, W³odzimierz Grajek

odpornoœæ na monomery ligniny, octan i inne inhibitory, a tak¿e wytwarzaæ mieszankê
synergistycznie dzia³aj¹cych celulaz niezbêdnych do pe³nej hydrolizy celulozy. W literaturze pojawiaj¹ siê doniesienia o wklonowaniu dwóch genów endoglukonazy z Erwinia
do produkuj¹cego etanol rodzaju Klebsiella. Otrzymany w ten sposób mikroorganizm
produkowa³ o 22% wiêcej etanolu, je¿eli krystaliczna celuloza by³a fermentowana z dodatkiem celulaz grzybowych. Innym przyk³adem modyfikacji jest bakteria Lactobacillus,
do której wprowadzono geny odpowiedzialne za rozk³ad ksylozy, a pozbawiono j¹
zdolnoœci produkcji kwasu mlekowego z cukrów [38,39]. Wydajn¹ fermentacjê umo¿liwia tak¿e bakteria Escherichia coli K011. Fermentuje ona glukozê, ksylozê oraz arabinozê. Szczep ten wykazuje du¿¹ tolerancjê na inhibitory hydrolizy. Wad¹ E. coli K011
jest niestabilnoœæ plazmidu podczas inkubacji w 30°C. Podjêto zatem próby ominiêcia
tego problemu poprzez techniki in¿ynierii genetycznej. Nowy szczep przygotowany
zosta³ poprzez transformacjê bakterii E. coli FMJ39 z LOI297. Plazmid LOI297 zawiera
operon PET, który posiada geny dehydrogenazy aldehydu (adh) oraz dehydrogenazy
pirogronianowej bakterii Zymomonas mobilis pod kontrol¹ promotora lac E. coli. Wyizolowano mutanty zdolne do hydrolizy ksylozy [40-42]. Sposobem zwiêkszenia wydajnoœci fermentacji jest tak¿e zastosowanie immobilizowanych rekombinowanych komórek dro¿d¿y do ³atwego zwiêkszania skali w bioreaktorze. Je¿eli jednak technologia ta
ma byæ stosowana do produkcji etanolu, noœnik musi byæ mo¿liwie jak najtañszy, nietoksyczny i biodegradowalny, a immobilizacja nie mo¿e generowaæ dodatkowych
kosztów. Obecnie za najlepszy noœnik do tego celu uwa¿ane s¹ g¹bki roœlinne. Stosowanie zaimmobilizowanych rekombinantów dro¿d¿owych mo¿e byæ jednak stosowane tylko w przypadku surowców skrobiowych [43].

2.4. Wydzielanie etanolu
W przypadku gdy produkty fermentacji s¹ bardziej lotne od wody, najczêœciej
wybieran¹ metod¹ do ich odzyskiwania jest destylacja [44]. Zawartoœæ wody w mieszaninie pofermentacyjnej jest bardzo wysoka, gdy¿ wynosi powy¿ej 80%. Zatê¿enie
etanolu do 96% wymaga zatem bardzo du¿ego nak³adu energii, a to z kolei generuje
du¿e koszty [45].
Pierwszym etapem jest tzw. odpêd alkoholu. Produkt (37% bioetanol) jest nastêpnie zatê¿any w kolumnie rektyfikacyjnej do stê¿enia równego oko³o 95% [46].
Mieszanina ta transportowana jest do instalacji membranowej, gdzie ulega koñcowemu odwodnieniu, zwykle do stê¿enia powy¿ej 99,8% etanolu. Metod¹ odwadniania azeotropu stosowan¹ na skalê techniczn¹ jest perwaporacja. Proces ten zachodzi w wyniku ró¿nicy stê¿eñ (aktywnoœci) etanolu po obu stronach niesymetrycznej
membrany, a mechanizm rozdzia³u polega na wykorzystaniu ró¿nic w powinowactwie do membrany (zdolnoœci rozpuszczania i dyfuzji) etanolu i wody [19].
Metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ zmniejszenie nak³adów energetycznych procesu pozyskiwania etanolu na etapie odpêdu jest destylacja membranowa. Podczas destylacji,
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membrana oddziela fermentuj¹cy roztwór od destylatu. Stosowane s¹ membrany
p³askie lub kapilarne, porowate z porami wype³nionymi gazem (porowatoœæ w zakresie 70-85%); hydrofobowe (niezwil¿ane przez ciecz), o wysokiej odpornoœci termicznej. Proces jest mo¿liwy do przeprowadzenia, gdy wystêpuje ró¿nica ciœnieñ
cz¹steczkowych sk³adników w fazie gazowej. G³ówn¹ zalet¹ zastosowania destylacji
membranowej jest mo¿liwoœæ prowadzenia procesu w ni¿szej temperaturze. Powoduje to wyeliminowanie kosztów ogrzewania wody do temperatury wrzenia etanolu, a tym samym umo¿liwia obni¿enie ca³kowitych kosztów produkcji bioetanolu.
Inne zalety destylacji membranowej to: mo¿liwoœæ prawie 100% zatrzymania
zwi¹zków nielotnych, ni¿sze ni¿ w konwencjonalnej destylacji ciœnienie procesu,
mo¿liwoœæ uzyskania nasyconych roztworów oraz wykonania instalacji z tworzyw
sztucznych (ograniczenie korozji) [47,21,22]. Ponadto, destylacja membranowa
umo¿liwia prowadzenie procesu fermentacji ci¹g³ej z odpêdem etanolu [21].

3. Podsumowanie
Pozyskiwanie odnawialnych, cennych i bezpiecznych Ÿróde³ energii jest g³ównym problemem, z którym zmaga siê dzisiejszy przemys³ paliwowy. Taka sytuacja
zmusza do poszukiwania nowych rozwi¹zañ. Biopaliwa uzyskiwane z szeroko i ³atwo dostêpnej biomasy stanowi¹ odpowiednie zamienniki dla paliw tradycyjnych.
Polskie uwarunkowania sprawiaj¹, ¿e wykorzystanie biomasy ma olbrzymi potencja³
rozwoju. Polska, jako kraj rolniczy, posiada wiele obszarów, które mog¹ zostaæ zagospodarowane na uprawy energetyczne.
Liczne doniesienia literaturowe szczególnie du¿o uwagi poœwiêcaj¹ produkcji
bioetanolu z niespo¿ywczych surowców odpadowych. Produkcja biopaliwa z biomasy prowadzi do obni¿enia zarówno konsumpcji oleju napêdowego, jak równie¿ zanieczyszczenia œrodowiska. Najczêœciej stosowanymi surowcami do otrzymywania
biopaliw drugiej generacji s¹ materia³y, które zawieraj¹ tzw. kompleks lignocelulozowy. Stosowanie takich surowców umo¿liwia wydajn¹ produkcjê bioetanolu, jednak dla powstania efektywnej, op³acalnej technologii produkcji czystego bioetanolu
z surowców lignocelulozowych niezbêdne s¹ prace optymalizacyjne nad ka¿dym
z etapów produkcji, tj. nad efektywn¹ metod¹ obróbki wstêpnej, doborem optymalnych koktajli enzymatycznych do hydrolizy celulozy oraz w³aœciwych mikroorganizmów do fermentacji zarówno heksoz jak i pentoz, a tak¿e dostosowaniem optymalnej metody odzyskiwania etanolu po procesie produkcji. Dla op³acalnoœci produkcji wa¿ne jest tak¿e opracowanie technologii umo¿liwiaj¹cej wykorzystanie
wszystkich substancji wchodz¹cych w sk³ad hemicelulozy – zarówno celulozy i hemicelulozy, ale tak¿e ligniny.
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