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Nìkteré zemìdìlské suroviny
a jejich úprava pro výrobu bioetanolu
SOME AGRICULTURAL PRODUCTS AND THEIR TREATMENT FOR BIOETHANOL PRODUCTION

Karel Èí

V klimatických podmínkách støední Evropy jsou hlavní obnovitelné suroviny pro výrobu bioetanolu obiloviny, øepa a brambory. Mezi obiloviny  ito, penici, jeèmen  lze jetì zaøadit
kukuøici, pìstovanou v mením mnoství v jiních oblastech.
Moné je i zpracování èiroku, topinambur a èekanky pro tyto
úèely. Ovoce pøipadá v úvahu pro výrobu palivového etanolu
jen v pøípadì velkých sklizní a nebo jako havarovaná surovina.
Protoe brambory slouí pøedevím k pøímé konzumaci a také
jako surovina v potravináøském i nepotravináøském prùmyslu
a mimo to se dlouhodobì velmi patnì skladují, je jejich irí
vyuití jako dalí zemìdìlské prùmyslové suroviny pro výrobu
palivového etanolu sice moné, ale s problémy.
Základními prùmyslovì vyuitelnými látkami obsaenými
ve vech tìchto surovinách jsou krob, sacharosa a dalí sacharidy, tedy substráty, dobøe fermentovatelné na etanol kvasinkami Sacharomyces cerevisie. K tomu, aby byla transformace na
etanol technologicky proveditelná, s dobrou výtìností, tedy
ekonomicky výhodná, musí se tyto suroviny vypìstovat, sklidit
z pole, dopravit do lihovaru, pøípadnì skladovat a pøed vlastním kvasným procesem mechanicky, pøípadnì chemicky upravit. Operace, které je nutno pøed vlastním fermentaèním procesem se surovinami provést, a to bìnì prùmyslovì vyuívané
a i nìkteré, které jsou v souèasné dobì ve stadiu výzkumu a nebo
poloprovozu, jsou informativnì uvedeny dále.
Obilí
Obilí má vysoký obsah suiny a je dlouhodobì dobøe skladovatelné, jako sypký materiál se dobøe dopravuje. Nejprve se
vypere vodou a potom se serotuje, nebo se mele na mouku, je
moné pracovat i bez této dispergace. Vnese se do paøáku, kde se
pod tlakem rozváøí. Tato operace trvá 1 a 2 hodiny postupnì do
tlaku 4 bar dle jednotlivých druhù obilovin. Technologie se øídí
automatikou podle strojního vybavení paøáku, èasto zejména
u meních jednotek jen praktickými zkuenostmi obsluhy. Potom
se pøidá jeèný slad, kterým se krob obsaený v obilí roztìpí
amylásami ze sladu na jednoduché cukry a elatinuje. Tento zákvas
se pak pøevede do hlavní kvasné kádì k vlastní fermentaci (1).
Kukuøice
Kukuøice má obdobnì jako obilí vysoký obsah suiny a je
dobøe skladovatelná. Paøí se celá zrna v okyselené vodì stejným postupem jako obilí.
Cukrovka a krmná øepa
Øepa má omezenou skladovatelnost. Døíve se zpracovávala
pøímo v tzv. zemìdìlských lihovarech. Ty byly vybaveny buï
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extrakcí jako cukrovary a nebo pouívaly paøení, jak je popsáno
u brambor a obilí. Vypraná øepa se rozøezala na øízky a v nádobách
podobných Robertovým difuzerùm se okyselenou vodou získával roztok, který se potom zkvaoval. Pøi paøení se na rozdrcenou
øepu v okyselené vodì pùsobilo párou o tlaku max. 2 bar celkem
asi 1 hodinu. Roztok obsahující hydrolyzovaný krob se doplnil
ivinami a dopravoval se do hlavní kvasné nádoby k fermentaci (2).
K pøímému zpracování cukrovky pro fermentaci na bioetanol se nyní nabízejí nové jednoduí zpùsoby:
- elektroporace, kdy se na celé øepné bulvy pùsobí silným elektrickým polem, èím dojde k destrukci bunìk. Následným rozmísením tohoto materiálu vodou s teplotou do 60 oC lze získat
substrát vhodný nejen pro pøímou fermentaci sacharosy kvasinkami na etanol a té pro tìpení celulosy øepné døenì enzymy na glukosu, která je fermentovatelná (3, 4);
- pøímé rozmìlnìní øepných bulev tlakovým paprskem vody (toto
zaøízení se v prùmyslu bìnì pouívá pro èitìní odparek, trubek zahøívaèù od inkrustací, k èitìní potrubí apod.). Získaný
substrát se zpracuje dále biochemicky jak je uvedeno výe (5).
Samozøejmì nejbìnìjí zpùsob úpravy øepy pøed fermentací
je její zpracování v cukrovaru na nìkterý z mezivýrobkù  surová
áva, tìká áva, siroby o nií èistotì, melasa. Vechny tyto
produkty obsahující hlavní sloku sacharosu a malé mnoství redukujících cukrù, lze dobøe zkvasit. Navíc, pokud mají tyto látky
vysoký obsah suiny, jsou i dobøe dlouhodobì skladovatelné.
Optimálním øeením pro zpracování cukrovky na etanol je kombinát cukrovar-lihovar. Takový komplex umoòuje ekonomicky
øídit pomìrnou výrobu cukru a lihu podle poptávky a cenách
obou výrobkù na trhu. Maximálnì se vyuije logistika, pomocné
provozy a pøedevím tepelnì-energetický systém. Dokladem takovéto úèelné symbiozy jsou úspìnì pracující kombináty cukrovar-lihovar v Brazilii a v Evropì ve Francii.
Brambory
Tato surovina se pro prùmyslovou výrobu bioetanolu nyní
v Evropì velmi málo uívá. Døíve u nás bylo v provozu mnoho
malých zemìdìlských lihovarù, po válce vyrábìly 85 % z celkové
produkce lihu. Tyto závody pracovaly paøením, které trvalo asi
1 hodinu pøi tlaku 3 bar, pak následovalo enzymatické tìpení  elatinace získaného substrátu  krobu amylázami obsaenými v pøidaném jeèném sladu (2).
Dalí suroviny pro výrobu bioetanolu
Do výètu zemìdìlských plodin vhodných pro výrobu etanolu, je tøeba se jetì zmínit o dalích surovinách, které se sice
v souèasné dobì pro tento úèel u nás nepouívají, ale jsou svým
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sloením pro fermentaci vhodné. Sníení výroby cukrovky na
cukr má toti za následek uvolnìní pìstebních ploch pro jiné
plodiny, které by se napø. v teplých a suchých oblastech státu
mohly pro prùmyslovou výrobu bioetanolu uplatnit, napø.:
- èirok (Sorghum sacharatum) je teplomilnou rostlinou, která
má stéblo 2 a 3 m vysoké, obsahující 15 - 18 % sacharosy
a redukující cukry. Na etanol se zpracovává vylisovaná áva. Sklízí
se asi 0,5 t/ha zelené hmoty, pìstuje se v kukuøièných oblastech;
- topinambur (Helianthus tuberosus)  vytváøí pøímý stonek
vysoký kolem 3 m, listy a kvìty pøipomíná sluneènici. Mnoí
se hlízami, ty se po sklizni nechávají pøes zimu dozrávat, kdy
pøi nízké teplotì dojde k totální hydrolýze inulinu endogenní
inulásou na oligofrutosu. Výnosy hlíz topinamburu se pohybují
kolem 20 t/ha, poskytují i zelenou hmotu vyuitelnou pøímo ke
krmení a na silá. Hlavní souèástí (~16 %) topinamburové hlízy
je inulin a v mením mnoství i jeho tìpné produkty. Inulin je
rezervní polysacharid rostlin místo krobu, jedná se o polymér
sloený z lineárních øetìzcù D-fruktofuranos obsahující zpravidla jako koncovou jednotku D-glukosu (6). U nás se topinambury pìstovaly a zpracovávaly na líh jen výjimeènì, pøekákou
je nedostatek kvalitní sadby, málo propracovaná agrotechnika
a neobvyklost jarnì-letní skliznì, co by nyní, ale opaènì, mohlo být pro lihovar výhodné prodlouení výroby. Hlízy topinambur se zpracovávaly paøením pøi tlaku ~3 bar ve vodì okyselené
na pH 3 - 4, celkem asi 40 minut. Potom se vzniklý materiál,
obsahující pøevánì fruktozu, jetì podle potøeby hydrolyzovat
inulázou a pak se zkvasil na etanol.
- èekanka (Cichorium intybus)  koøen èekanky také obsahuje inulin ve sloení 15 - 20 % glukofruktanu a 8 - 11 % fruktanu (6). Pouívala se pro výrobu kávovin. Agrotechnika je
podobná agrotechnice cukrovky. Prùmìrný výnos se pohybuje kolem 15 t/ha. Zpracování èekanky probíhá stejnì, jak je
uvedeno u topinamburu.
V literatuøe se uvádí jetì jedna plodina moná pro výrobu
etanolu v naich klimatických podmínkách, a to katany, jedlé
èi divoké  plody jírovce. Obsahují sice 28 - 35 % krobu, ale

také tøísloviny a saponin, které nepøíznivì ovlivòují jak enzymatickou hydrolýzu tak i vlastní fermentaci kvasinkami. Materiál
lze pouít v malém mnoství jen jako pøídavek pøi fermentaci
jiných surovin (2).
Závìr
Hlavní zemìdìlskou plodinou vhodnou pro prùmyslovou
výrobu palivového etanolu u nás je zatím cukrovka a obilí. Je
podána informace o dalích zemìdìlských surovinách obsahujících sacharosu a krob, které ji døíve byly, pøípadnì jsou pro
zpracování fermentací na etanol vyuitelné. Té je vìnována
pozornost nìkterým technologickým postupùm umoòujícím jednoduché zpracování øepy pro fermentaci místo v zaøízení cukrovaru.
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ROZHLEDY

Hoffmann Ch.

Pouití zeminy z praní a dopravy øepy v rotaci plodin  výnos, kvalita a pøíjem dusíku cukrovkou
a penicí (Rübenerdeausbringung in der Fruchtfolge 
Ertrag und Qualität sowie N-Aufnahme von Zuckkerrüben und Weizen)
V mnoha cukrovarech se pouívají pro separaci zeminy z praní
a dopravy øepy mechanizované kalolisy a pevný podíl o obsahu
suiny kolem 70 % se ihned odváí na pole. Z víceletých polních
pokusù s tímto materiálem se ukázalo, e pokud je zemina pøed
a bìhem filtrace vystavena teplotì >50 oC po dobu 90 min, neobsahuje patogenní mikroorganizmy (zárodky rizománie). Dusík obsaený v této zeminì mìl velmi pozitivní vliv na výnos cukrovky
i následné plodiny v daném pøípadì penice, zejména se zvýil
obsah minerálního dusíku, co právì bylo pozitivní pro výnos. Je
tøeba, aby byla zemina rovnomìrnì rozloena po celém poli.
Zuckerind., 132, 2007, è.11, s. 841850.
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Informace o procesu ZeaChem na zvýení výtìnosti
etanolu (An update of them ZeaChem process for increased ethanol production)
Na pøíkladu glukosy je popsán postup zvýení výtìnosti etanolu ze sacharidických surovin a celulosové fytomasy: fermentací
se nejprve získá kyselina octová (nebo je moné vyrobit i kyselinu mléènou), ta se esterifikuje etanolem na etylacetát, který se
katalyticky za nízkého tlaku hydrogenuje vodíkem na etanol,
jeho èást se vrací na esterifikaci. Z výroby neodpadá CO2, jako
je tomu pøi bìné fermentaci. Teoreticky se dá z 1 kg glukosy
získat 76,7 kg etanolu, zatímco pøi klasické fermentaci jen 51,1 kg,
lze tedy dosáhnout vyí výtìnosti etanolu o ~26 %. Výrobní
cena 1 litru etanolu se za tìchto podmínek pohybovala podle
uité suroviny kolem 0,8 USD.
Int. Sugar J., 109, 2007, è.1307, s. 679684.
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