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MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA 
SUROWCÓW LIGNINOCELULOZOWYCH 

DO PRODUKCJI BIOETANOLU II GENERACJI 

Streszczenie 
Uzależnienie światowej gospodarki od ropy i jej pochodnych jest tak ogromne, że spekulacje na 

temat kończących się zasobów tego surowca (obawa o stabilność dostaw) są w stanie spowodować 
kryzys na światowym rynku. Koniecznością stało się poszukiwanie takiego nośnika energii, który po-
zwoliłby zmniejszyć zużycie ropy naftowej. W Polsce głównym surowcem do produkcji etanolu jest 
przede wszystkim żyto, ale również inne ziarna zbóż, kukurydza, buraki cukrowe i ziemniaki. Perspek-
tywicznymi surowcami do produkcji bioetanolu są odpadowe surowce celulozowe. 

Wykorzystanie rolniczych odpadów celulozowych w produkcji bioetanolu promuje rolnictwo, dla 
którego do głównych zadań oprócz produkcji żywności będzie także należała produkcja surowców na 
potrzeby energetyczne, jak i związane z tym szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i ochrony środowiska. 

Słowa kluczowe: bioetanol, surowce ligninocelulozowe, słoma.  

WSTĘP 

Biopaliwami II generacji nazywa się paliwa produkowane z odnawialnych źródeł energii 
np.: z biomasy. Przynależy do nich bioetanol – alkohol etylowy powstający z cukrów pro-
stych lub niektórych polisacharydów. Do produkcji biopaliw zalicza się trzy grupy surowców: 
– surowce I generacji, z których produkuje się paliwa pierwszej generacji. Należą do nich: 

ziarna zbóż, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki – źródła głównie sacharozy i skrobi. 
– surowce II generacji, z których produkuje się paliwa II generacji. Należą do nich cukry 

proste pozyskiwane z rozkładu surowców ligninocelulozowych takich jak: słoma żytnia, 
pszenna, rzepakowa, wieloletnie trawy, zrąbki drzewne. 

– surowce II generacji są nazywane paliwami przyszłości, do ich produkcji wykorzystuje się 
oleje pozyskiwane z alg, które mogą być przetwarzane na wodór, wykorzystywany do zasi-
lania ogniw paliwowych. 
Etanol jest otrzymywany w wyniku fermentacji surowców zawierających cukry proste lub 

dwucukry. Maksymalna wydajność etanolu z cukrów prostych to 0,51 kg/kg (wydajność teo-
retyczna), a w praktyce uzyskuje się do 95% wydajności teoretycznej, a więc 0,48 kg/kg [1]. 

Surowce zawierające wielocukry są wykorzystywane przez przemysł fermentacyjny do 
produkcji etanolu, ale przed ich fermentacją muszą ulec hydrolizie. Skrobia będąca materia-
łem zapasowym roślin z łatwością ulega hydrolizie. Natomiast celuloza stanowiąca materiał 



436 AUTOBUSY 

konstrukcyjny roślin jest bardziej odporna na czynniki hydrolizujące. Celuloza razem z ligni-
ną i hemicelulozą tworzą kompleks ligninocelulozowy. Dodatkowo towarzysząca celulozie 
lignina jest inhibitorem procesu hydrolizy enzymatycznej i fermentacji. 

Surowce ligninocelulozowe stanowiące potencjalny substrat do produkcji bioetanolu 
można podzielić na sześć głównych grup: pozostałości produkcji rolnej (słoma pszenna, rze-
pakowa, kukurydziana, jęczmienna oraz ryżowa, wytłoki trzciny cukrowej, plewy ryżowe, 
wytłoki sorga), twarde drewno (osika, topola), miękkie drewno (sosna, świerk), odpady celu-
lozowe (papier gazetowy, odpady biurowe), rośliny zielone (proso rózgowe, cynodon palcza-
sty) i glony oraz miejskie odpady stałe (municipal solid wastes – MSW) [2]. 

1. SŁOMA NA CELE ENERGETYCZNE 

Rolnictwo w ostatnim czasie postrzegane jest jako jeden z głównych dostawców biomasy, 
służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z plonów ubocznych, jakie 
może zaoferować na ten cel rolnictwo, jest słoma. 

Produkcja słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) w Polsce, średnio za okres ostatnich 5 lat, 
wynosi około 28,5 mln ton, a w poszczególnych latach wahała się od 25 mln ton w suchym 
2006 r. do około 30 mln ton w pozostałych latach. W przeszłości słomę wykorzystywano na 
ściółkę i paszę. W ostatnim okresie, dzięki zmniejszonemu pogłowiu zwierząt i innemu spo-
sobowi ich żywienia, zmniejszyło się zdecydowanie zużycie słomy na ściółkę, a wręcz zni-
kome jest jej zużycie na paszę. W tej sytuacji pozostają nadwyżki słomy, które mogą być wy-
korzystywane na cele energetyczne [3]. 

 
Rys. 1. Rozdysponowanie słomy, średnio dla kraju za lata 2004-2008 
Źródło: Opracowanie Vattenfall na podstawie danych GUS. 

Na cele energetyczne bardziej przydatna jest tzw. słoma „szara”, która po skoszeniu po-
winna leżeć kilka dni na polu, aby deszcz i rosa wyługowały z niej związki chloru i potasu. 
Powinna być składowana w zadaszonych pomieszczeniach lub stertach okrytych folią, po 
uprzednim wysuszeniu. W przybliżeniu można przyjąć, że pod względem energetycznym 1,5 t 
słomy równoważy 1 tonę węgla kamiennego średniej jakości opałowej [4]. 

Słomę przeznaczoną na sprzedaż rolnik może zebrać własnym sprzętem i zmagazynować 
lub zawrzeć umowę z firmą skupującą, która zbiera i transportuje słomę własnymi maszyna-
mi. Głównymi odbiorcami słomy mogą być: lokalne kotłownie opalane słomą, peleciarnie, 
brykieciarnie i większe zakłady energetyczne. 
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Nadwyżki słomy można wykorzystać nie tylko jako materiał opałowy (o słabej kalorycz-
ności), ale przede wszystkim dzięki nowym technologiom, mogłaby być wykorzystywana 
jako surowiec do produkcji bioetanolu. Zawartość polisacharydów przydatnych w procesie 
fermentacji to ok. 45% celulozy i 35% hemicelulozy. Zawartość ligniny jest stosunkowo mała 
bo ok. 20% [3]. 

2. POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI WYKORZYSTANIA  
SUROWCÓW LIGNINOCELULOZOWYCH DO PRODUKCJI  
BIOETANOLU 

Celuloza jest najpowszechniej występującym odnawialnym związkiem chemicznym na 
Ziemi. Od tysiącleci wszystkie społeczeństwa zamieszkujące naszą planetę korzystały z tego 
materiału, zarówno w formie nieprzetworzonej, jak i z jego pochodnych. Z tego powodu wy-
korzystanie surowców zawierających w swym składzie celulozę niesie za sobą wiele zalet: 
– możliwość zastąpienia paliw kopalnych, surowcem, który w normalnych warunkach uległ-

by rozkładowi;  
– brak konieczności zagospodarowania dodatkowych ziem pod uprawy surowców lignocelu-

lozowych;  
– brak konkurencji surowców lignocelulozowych z jedzeniem, a co za tym idzie ich wyko-

rzystanie nie wpłynie na podwyżki cen pożywienia; 
– biomasa lignocelulozowa może być przechowywana przez wiele lat, nie tracąc przy tym 

wartości energetycznej; 
– z 1 hektara ziemi można otrzymać znacznie więcej biomasy celulozowej niż z biomasy 

zawierającej skrobię, czy roślin oleistych, z których wykorzystuje się jedynie poszczególne 
części a nie cale rośliny; 

– rośliny te mogą rosnąć w miejscach trudno dostępnych dla innych roślin dzięki rozległemu 
systemowi korzennemu, który dodatkowo zapobiega erozji i zwiększa zawartość węgla 
w glebie. 
Natomiast do negatywnych skutków wykorzystania tych surowców można zaliczyć: 

– fakt, że cukry są tak ściśle powiązane z kompleksem lignocelulozy, ich ekstrakcja jest 
trudna i stanowi główną przeszkodę w produkcji przemysłowej, powodując wzrost kosz-
tów procesu i wielkości instalacji; 

– koszty pozyskiwania ligninocelulozy i jej  transportu pozostają również wysokie; 
– tradycyjne przemysłowe metody ekstrakcji celulozy z naturalnych źródeł, takich jak rośli-

ny, wymagają zastosowania drogich, mało efektywnych i toksycznych dla środowiska me-
tod, opartych na rozpuszczalnikach, które po zastosowaniu nie nadają się do ponownego 
użycia.  

– zwiększenie produkcji biopaliw może wiązać się z nadmiernym wyrębem lasów i degrada-
cją ekosystemów. 

PODSUMOWANIE 

Biomasa ligninocelulozowa zawarta w odpadach rolniczych, leśnych czy komunalnych 
stanowi potencjalnie niewyczerpalne i tanie źródło do produkcji bioetanolu II generacji. Wy-
twarzanie bioetanolu z biomasy lignocelulozowej, głównie pochodzenia odpadowego, nie 
stanowi konkurencji dla produkcji żywności, w przeciwieństwie do biopaliw I generacji, któ-
rych produkcja oparta jest na surowcach skrobiowych i cukrowych, stwarzając zagrożenie 
wzrostu cen żywności. Problemem dotychczas nierozwiązanym jest opracowanie technologii 
produkcji etanolu celulozowego o cenie zbliżonej do ceny paliw pozyskiwanych z ropy naf-
towej. Koszt tradycyjnego procesu produkcji bioetanolu, czy też pozyskania paliw pierwot-
nych z trudno dostępnych źródeł, jest niestety nadal niższy od kosztu pozyskania tego produk-
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tu z surowców drugiej generacji. Dlatego naukowcy na całym świecie, finansowani zarówno 
przez państwo jak i przez prywatne koncerny, prowadzą badania nad udoskonaleniem tej 
technologii. 

Artykuł przeglądowy opracowany w ramach projektu: „ Inwestycja w wiedzę motorem 
innowacyjności w regionie – II edycja” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizo-
wany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL 2007-2013. 
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THE POSSIBILITY 
TO USE LIGNOCELLULOSIC MATERIALS 

FOR PRODUCTION 
BIOETHANOL II GENERATION 

Abstract 
Dependence of the global economy on petroleum and its derivatives is so huge, that speculation 

about the ending of this raw material resources (a concern about the stability of supply) can cause 
a crisis in the global market. It became the necessity to search for such an energy carrier, which 
would reduce oil consumption. In Poland, the main raw material for ethanol production is rye, but 
also other cereals, maize, sugar beet and potatoes. The prospective materials for bioethanol 
production are waste cellulose materials. 

The use of agricultural waste in the production of cellulosic ethanol promotes agriculture, for 
which the main tasks, in addition to food production, will also be production of raw materials for 
energetics and the associated extensive measures for rural development and environmental protection. 

Key words: bioethanol, lignocellulosic materials, straw. 

Autor:  
mgr inż. Małgorzata Smuga-Kogut – Politechnika Koszalińska 


