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Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów 
makaronowych (ciasta z semoliny) do produkcji etanolu. Największą wydajność 
alkoholu etylowego otrzymano, prowadząc proces zacierania i fermentacji me-
todą BUS – 83,30% wyd. teoretycznej. Ponadto stwierdzono, że w metodzie SSF 
zastosowane parametry, a zwłaszcza temperatura miały istotny wpływ na wydaj-
ność produkcji etanolu. Największe wydajności osiągnięto w wariancie, w któ-
rym termostatowano próby w temperaturze 800C (ok. 74% wyd. teoret.).

Hasła kluczowe: produkcja alkoholu, odpady makaronowe, proces jednoczesnej hy-
drolizy i fermentacji (SSF), bezciśnieniowe uwalnianie skrobi (BUS).
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fermentation, non pressure starch liquefaction method.

Rosnący popyt na paliwa kopalne powoduje zmniejszenie się zasobów tych paliw. 
Światowe zasoby paliw konwencjonalnych są obliczone na okres: ropa naftowa – 40 
lat, gaz – 50 lat, węgiel – 180 lat. W związku z tym istnieje coraz większe zainte-
resowanie odnawialnymi nośnikami energii, do których należy zaliczyć: biopaliwa, 
biomasę, biogaz, energetykę wodną, wiatrową, kolektory słoneczne, ogniwa foto-
woltaiczne, pompy ciepła i energię geotermalną (1). Mówiąc o biopaliwach, myśli 
się najczęściej o biopaliwach pierwszej generacji, takich jak: bioetanol z procesu 
fermentacji alkoholowej, biodiesiel z estryfi kacji oleju rzepakowego i in., których 
światowa produkcja stopniowo i dość dynamicznie zwiększa się. Biopaliwa te wy-
twarzane są przeważnie z roślin jadalnych, takich jak zboża. Światowa produkcja 
bioetanolu w roku 2006 wynosiła 51 322 mld litrów, z czego ok. 70% przypada-
ło na Stany Zjednoczone i Brazylię, które są potentatami w tej dziedzinie (2, 3). 
Możliwość wykorzystania etanolu jako potencjalnego alternatywnego źródła energii 
wymusza konieczność obniżenia kosztów produkcji, tak aby jego cena mogła kon-
kurować z ceną tradycyjnych paliw. Jednym z rozwiązań jest poszukiwanie nowych 
rozwiązań technologicznych oraz surowców, niejednokrotnie odpadów obniżają-
cych koszty jego produkcji (4, 5).

Jedną z najnowszych metod produkcji etanolu jest proces Jednoczesnej Hydrolizy 
i Fermentacji (ang. Simultaneous Saccharifi cation and Fermentatnion – SSF). Tech-
nologia SSF zapewnia stopniowe uwalnianie glukozy w czasie fermentacji. Skrobia, 
w postaci granularnej, jest degradowana przez specjalne enzymy w temperaturach 
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poniżej wartości kleikowania. Taki proces charakteryzuje się szeregiem zalet. Jest to 
przede wszystkim znacząca redukcja zużycia energii, jako że temperatura w całym 
procesie nie przekracza z reguły 50–55°C. Kolejną istotną korzyścią jest możliwość 
pracy przy wyższych gęstościach, gdyż brak kleikowania skrobi oznacza jednocześ-
nie brak kłopotów z wysoką lepkością gęstych zacierów zawierających skleikowaną 
skrobię (5, 6).

Celem badań było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów makaronowych 
do otrzymania etanolu oraz ocena wydajności procesu fermentacji w zależności od 
zastosowanych parametrów jak i metody zacierania.

MATERIAŁ I METODY

Surowcem (materiałem badawczym) zastosowanym w pracy były odpady prze-
mysłu makaronowego – ciasto z mąki pszenicy Triticum durum. Charakterystykę 
surowca przedstawiono w tabeli I.

Ta b e l a  I. Ogólna charakterystyka surowca

Ta b l e  I. Characteristic of raw material

Ciasto Sucha
substancja (%)

Cukry redukujące wprost Skrobia

mg/g % s.s. % s.s.

Semolina 68,91±0,42 13,53±0,58 1,96±0,08 62,88±1,83

W badaniach zastosowano preparaty enzymatyczne fi rmy Genencor International:
– dla metody SSF: Stargen 001 – płynna α-amylaza i amyloglukozydaza – dawka 

1,277 ml/kg surowca, Optimash VR – kompleks ksylanazy i celulazy – dawka 0,064 
ml/kg, GC 106 kwaśna proteaza – dawka 0,034 ml/kg.

– dla fermentacji etanolowej metodą bezciśnieniową: Spezyme Ethyl – płynna α-
amylaza – dawka 1,6 ml/kg surowca, Fermenzyme L-400 – glukoamylaza – dawka 
4 ml/kg, Optimash VR – kompleks ksylanazy i celulazy – dawka 0,064 ml/kg, GC 
106 kwaśna proteaza – dawka 0,034 ml/kg.

W pracy stosowano drożdże Saccharomyces cerevisiae francuskiej fi rmy Lesaffre 
Co – preparat Etanol Red w ilości 0,5 g/kg zacieru.

Układ doświadczeń. Badania nad procesem jednoczesnej hydrolizy i fermentacji 
(SSF) zacierów od 25 do 30oBlg (s.s.) prowadzone w kolbach Erlenmeyera o obję-
tości 300 ml, w temperaturze 35°C przez 72 h. Doświadczenia prowadzono w nastę-
pujących wariantach: wariant podstawowy, w których zastosowano wodę do sporzą-
dzania zacierów o temperaturze 80°C oraz dawkę enzymów Stargen 001, Optimash 
VR i kwaśną protezę w stosunku 1,5: 0,004: 0,075 (zalanie ciasta wodą i studzenie 
do temperatury 35°C); wariant drugi – do wariantu podstawowego wprowadzono 
modyfi kację poprzez zastosowanie dodatku enzymu Stargen 0,1 w ilości 1,5 dawki 
podstawowej; wariant trzeci obejmował dodatkowe wprowadzenie do sporządza-
nego zacieru, α-amylazy w ilości 0,8 ml/g ciasta, przy zastosowaniu podstawowej 
dawki enzymów hydrolizujących. W ostatnim czwartym wariancie zastosowano 
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termostatowanie otrzymanego zacieru w łaźni wodnej w temperaturze 80°C przez 
okres 20 minut, po tym czasie dodano enzymy hydrolizujące.

Kontrolnie przeprowadzono fermentację zacierów z ciasta makaronowego me-
todą bezciśnieniowego upłynniania skrobi (BUS). W metodzie tej przygotowane 
zawiesiny doprowadzano do temperatury 80°C i po dodaniu enzymu upłynniającego 
α-amylazy umieszczano w wytrząsarce wodnej pozostawiając próbę przez 20 min. 
w temperaturze 80°C. Po upływie tego czasu próby chłodzono do temperatury 60°C, 
dodawano enzym scukrzający glukoamylazę, proteazę oraz Optimash VR. Proces 
scukrzenia prowadzono przez 100 min. w temperaturze 60°C. Proces fermentacji 
prowadzono w temperaturze 30°C przez 72 h.

Metody analityczne. Charakterystykę surowca oraz ocenę otrzymanych zacierów 
odfermentowanych przeprowadzono standardowymi metodami oznaczając w nim 
suchą substancję ziarna (7), zawartość sumy węglowodanów w przeliczeniu na skro-
bię (8), cukry redukujące (9), kontrolowano żywotność i liczebność drożdży w zacie-
rze odfermentowanym (10). Ponadto oznaczano zawartość etanolu w zacierze odfer-
mentowanym metodą aerometryczną oraz w celu weryfi kacji uzyskanych wyników 
metodą HPLC wg opracowania własnego (11). Ocenę jakości uzyskanego spirytusu 
surowego przeprowadzono za pomocą metody GC. W badaniach wykorzystano chro-
matograf gazowy fi rmy Hawlett Packard 6890, kolumnę Megabore Supelcowax (60 
m × 0,53 mm × 1,0 μm). Celem porównania istotności różnic pomiędzy próbkami 
(dla α=0,05) posłużono się analizą wariancji ANOVA, z programu Statistica 6.0.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W niniejszej pracy wykorzystano dwie metody upłynniania skrobi, metodę jed-
noczesnej hydrolizy i fermentacji (SSF) oraz metodę bezciśnieniowego upłynniania 
skrobi (BUS). W badaniach wykorzystano odpady przemysłu makaronowego uzy-
skane z mąki pszenicy Triticium durum (semolina) (tab. I). 

Pierwszy etap badań obejmował zastosowanie enzymów typowych dla procesu 
SSF, zdolnych do efektywnej hydrolizy natywnej skrobi i białek. W oparciu o wcześ-
niejsze badania przeprowadzone przez Gumienna i współpr. (11) nad efektywnością 
procesu SSF ziarna skrobi pszenżytniej, w których wykazano stosunkowo niską wy-
dajność alkoholu etylowego, niniejsze badania przeprowadzono modyfi kując para-
metry procesu jednoczesnej hydrolizy i fermentacji.

W celu przyspieszenia procesu scukrzenia i tym samym wydajności etanolu, pro-
ces hydrolizy oraz fermentacji prowadzono przy udziale wody o określonej tem-
peraturze. Proces rozpoczynano zalewając ciasto makaronowe wodą o temperatu-
rze 80°C. W wyniku tych badań stwierdzono małą wydajność alkoholu etylowego 
na poziomie 29 % wyd. teoret. (tab. III). Zastosowanie dopiero wariantu, w któ-
rym przetrzymywano próby w temperaturze 80°C przez 20 min. wykazały istotny 
(α=0,05) wpływ zastosowanej temperatury sporządzania zacierów na wydajność 
procesu jednoczesnej hydrolizy i fermentacji. Największą wydajność około 74% 
wyd. teoretycznej osiągnięto zarówno dla gęstości zacierów 25°Blg jak i 30°Blg 
(tab. III). Zastosowany w tej metodzie upłynniania skrobi natywnej preparat enzy-
matyczny Optimash VR enzym, charakterystyczny jest dla tego procesu. Stosowany 
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jest on do gęstych zacierów, ponieważ posiada zdolność ich redukcji, jednocześnie 
przyczynia się do zwiększonego wykorzystania skrobi z surowca. Obniżenie lepko-
ści zacierów, spowodowane dodatkiem tego kompleksu enzymatycznego, umożliwia 
fermentację nawet przy większych gęstościach (5, 6). Zastosowanie jednak zwięk-
szonej dawki enzymów (1,5 dawki enzymu) spowodowało wzrost ilości uzyskiwa-

Ta b e l a  II. Charakterystyka procesu fermentacji ciasta makaronowego otrzymanego z semoliny prowadzonej
metodą BUS

Ta b l e  II. The fermentation processes of dough made from semolina using non pressure starch liquefaction
method

pH po
fermentacji

Etanol
Scukrzenie

%

Cukry redukujące wprost 
w wywarze

% obj. l/100 kg 
skrobi

% wyd. 
teoret. mg/g % s.s.

BUS

3,61±0,02 6,58±0,26 59,89±2,37 83,30±3,30 64,51±0,59 11,87±0,10 1,72±0,02

Ta b e l a  III. Charakterystyka procesu jednoczesnej hydrolizy i fermentacji ciasta makaronowego

Ta b l e  III. The simultaneous saccharification and fermentation processes of dough made from semolina

Gę-
stość
zacie-

ru
(0Blg)

pH po fer-
mentacji

Etanol Skrobia w wywarze Cukry redukujące 
wprost w wywarze

% obj. % wyd. 
teoret. mg/g % s.s mg/g % s.s.

25

Woda zalewowa o temp. 80°C

3,55±0,09 3,33±0,22 29,05±1,91 224,95±3,52 32,39±0,36 9,69±0,36 1,40±0,06

Woda zalewowa o temp. 80°C + 1,5 dawki enzymów

3,53±0,03 5,17±0,21 45,24±1,90 232,48±8,14 33,74±1,18 19,59±0,30 2,84±0,04

Woda zalewowa o temp. 80°C + dodatek α – amylazy

3,40±0,04 4,60±0,26 40,46±2,25 251,4±4,66 36,44±0,68 10,60±0,27 1,53±0,04

Termostatowanie w łaźni wodnej o temp. 80°C

3,98±0,02 8,57±0,75 74,68±6,45 85,93±7,06 12,47±1,03 13,13±0,25 1,91±0,04

30

Woda zalewowa o temp. 80°C

3,45±0,01 3,23±0,15 23,86±1,04 272,54±5,18 39,55±0,75 40,79±0,87 5,92±0,13

Woda zalewowa o temp. 80°C + 1,5 dawki enzymów

3,52±0,01 3,97±0,15 40,88±1,29 285,50±6,42 41,42±0,94 30,74±0,22 4,46±0,03

Woda zalewowa o temp. 80°C + dodatek α – amylazy

3,68±0,02 6,45±0,32 46,86±2,33 227,91±3,53 33,07±0,52 13,18±0,46 1,91±0,07

Termostatowanie w łaźni wodnej o temp. 80°C

4,06±0,03 9,97±0,57 72,38±4,15 57,38±2,21 8,32±0,32 10,0±0,49 1,45±0,07



Nr 3 973Odpady przemysłu spożywczego a produkcja alkoholu etylowego

nego alkoholu jedynie do wartości około 45% wyd. teoretycznej. Podobne tendencje 
odnotowano również dla wariantu, w którym dodatkowo zastosowano alfa amylazę 
w celu przyspieszenia procesu hydrolizy skrobi. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że największy wpływ na wydajność alkoholu ma temperatura 
sporządzania zacierów. Różnice w wydajności alkoholu etylowego mogą być spo-
wodowane różnicą w temperaturze upłynniania skrobi. Proces upłynniania jest nie-
zwykle kluczowy, ponieważ stopień wstępnej hydrolizy skrobi jest decydujący dla 
dalszego przebiegu procesu (5). Temperatura upłynniania, która utrzymuje się na 
stałym poziomie przez cały czas trwania wytrząsania pozwala na większe skleiko-
wanie skrobi. W metodzie z wodą zalewową o temp. 80°C prawdopodobnie zbyt 
krótki czas (stopniowe ochładzanie się zacierów) utrzymywania się temperatury na 
stałym poziomie spowodował niepełne skleikowanie skrobi. Najprawdopodobniej 
utrudniło to dostęp enzymów amylolitycznych, a w rezultacie przyczyniło się do 
mniejszych wydajności alkoholu etylowego w stosunku do wydajności teoretycznej. 
Dlatego też najlepszą wydajność alkoholu etylowego otrzymano metodą BUS ok. 
84% wydajności teoretycznej (tab. II i III). Na podstawie przeprowadzonej analizy 
GC stwierdzono, że najmniejszą zawartością zanieczyszczeń charakteryzował się 
destylat otrzymany w wyniku procesu fermentacji ciasta makaronowego z semoliny 
metodą SSF o gęstości 25°Blg niż destylat otrzymany metodą BUS (tab. IV).

Ta b e l a  IV. Zawartość zanieczyszczeń etanolu otrzymanego po fermentacji ciasta makaronowego (g/l 100% spi-
rytusu)

Ta b l e  IV. The concentration of contaminations in distillates obtained after fermentation of dough made from semo-
lina (g/l 100% spirit)

Metoda sporządzenia zacieru
Aldehydy Estry Fuzle Metanol

(g/l 100% spirytusu)

Bezciśnieniowe uwalnianie skrobi

BUS 0,180 0,260 5,749 0,019

Metoda SSF

250Blg +α-amylaza 0,087 0,480 2,268 0,030

250Blg+ 1,5 dawki 0,043 0,478 2,274 0,015

250Blg termostat. w temp.80°C 0,621 0,829 5,606 0,034

WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowana metoda jedno-
czesnej hydrolizy i fermentacji (SSF) odpadu pochodzącego z przemysłu makaro-
nowego przynosi zadowalające rezultaty dopiero wtedy, kiedy zastosuję się wyższe 
temperatury procesu hydrolizy skrobi. Najwyższą wydajność etanolu – 74% w sto-
sunku do wyd. teoret. osiągnięto w momencie przetrzymywania prób w tempera-
turze 80°C. Jednak wydajniejszą metodą produkcji etanolu z ciasta uzyskanego 
z semoliny jest się metoda bezciśnieniowego upłynniania skrobi (BUS), w wyniku 
której uzyskano wydajność około 84% wyd. teoret. Mimo iż technologia produkcji 
etanolu z pszenżyta metodą jednoczesnej hydrolizy i fermentacji nie daje satysfak-
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cjonujących rezultatów, to stosowanie Stargen 001 w porównaniu do tradycyjnej 
metody produkcji etanolu prowadzi do znaczących korzyści. Nowa technologia 
produkcji alkoholu etylowego – jednoczesnej hydrolizy i fermentacji (SSF), to ab-
solutnie nowatorskie rozwiązanie, rewolucjonizujące proces produkcji etanolu me-
todą bezciśnieniową. Ma ona na celu głównie redukcję energii, która umożliwia 
zastąpienie dwóch rodzajów enzymów (upłynniającego i scukrzającego) komplek-
sem enzymów. Przede wszystkim Stargen 001 ma ogromny potencjał, aby zaistnieć 
w produkcji etanolu między innymi jako składnika paliw.

M.  G u m i e n n a,  M.  L a s i k,  Z.  C z a r n e c k i

THE USING OF FOOD INDUSTRY WASTE IN ETHANOL PRODUCTION

S u m m a r y

The aim of this study was to validate feasibility of using pasta waste – dough made from semolina in 
ethanol production. The highest ethanol yield (83,30% of the theoretical yield) was received when non 
pressure starch liquefaction method of dough made from semolina was followed. In SSF practiced param-
eters especially temperature revealed a signifi cant impact on ethanol productivity. The highest yields in 
this method (74% with theoretical yield) were received when the specimens were thermostated in 80°C.
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