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Popis
OBLASŤ VYNÁLEZU
Predložený vynález sa týka spôsobu výroby alkoholov a/alebo rozpúšťadiel, tiež známeho
ako „spôsob druhej generácie“, a to z lignocelulózovej biomasy. Predovšetkým sa týka
spôsobu výroby etanolu z celulózovej alebo lignocelulózovej biomasy.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
Biomasa na báze lignocelulózy je najpočetnejším obnoviteľným zdrojom na zemi.
Uvažované substráty sú veľmi rôznorodé, pretože sa týkajú nielen drevitých substrátov
(tvrdého aj mäkkého dreva), ale aj vedľajších produktov poľnohospodárstva (seno) alebo
vedľajších produktov v odvetviach produkujúcich lignocelulózový odpad (agropotravinársky
priemysel, papiernictvo).
Biomasa na báze lignocelulózy sa skladá z troch základných polymérov: celulózy (35 až
50 %), hemicelulózy (20 až 30 %), čo je polysacharid v podstate tvorený pentózami
a hexózami, a lignínu (15 až 25 %), čo je polymér s komplexnou štruktúrou a vysokou
molekulárnou hmotnosťou zložený z aromatických alkoholov spojených éterovou väzbou.
Tieto rôzne molekuly zodpovedajú za vnútorné vlastnosti rastlinných stien a sú organizované
do komplexnej siete.
Celulóza a prípadne aj hemicelulózy, sú cieľom enzymatickej hydrolýzy, ale nie sú priamo
prístupné enzýmom.. Z tohto dôvodu sa musia tieto substráty podrobiť predbežnému
spracovaniu pred krokom enzymatickej hydrolýzy. Účelom predbežného spracovania

je

modifikovať fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti lignocelulózového materiálu s cieľom
zlepšiť dostupnosť celulózy zachytenej vo vnútri lignínovej a hemicelulózovej matrice.
Na vykonanie predbežného spracovania existuje množstvo technológií: vylúhovanie
kyselinami, vylúhovanie zásadami, explózia výparov, organosolv postupy a pod. Účinnosť
predbežného spracovania sa meria materiálovou bilanciou na konci predbežného spracovania
(rýchlosť obnovy cukrov vo forme rozpustných monomérov alebo oligomérov, alebo
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nerozpustných polymérov), ako aj náchylnosťou celulózových a hemicelulózových zvyškov
voči hydrolýze
Spôsob výroby alkoholov a/alebo rozpúšťadiel z lignocelulózovej biomasy, tiež známy ako
„spôsob druhej generácie“ a zahŕňa aspoň tieto kroky:


predbežné spracovanie substrátu,



enzymatickú hydrolýzu predspracovaného substrátu,



fermentáciu získaného hydrolyzátu a



separáciu/purifikáciu alkoholu a/alebo rozpúšťadla získaného po fermentácii.

Ekonomickú efektívnosť tohto typu spôsobu výroby alkoholu a/alebo rozpúšťadla je ťažké
dosiahnuť, a to aj u prevádzkovateľov, ktorí majú k dispozícii veľa zdrojov. Na všeobecné
náklady, ako sú napr. rastlinné zdroje a energia na extrakciu vykonávanú predovšetkým
destiláciou, má vplyv viacero faktorov. Optimalizácia spôsobu tohto typu nevyhnutne vedie
cez optimálne zhodnotenie všetkých cukrov a predovšetkým pentóz pochádzajúcich
z hydrolýzy prostredníctvom najlepšie prispôsobených mikroorganizmov.
Alkoholové kvasinky také ako Saccharomyces cerevisiae štandardného typu sú známe ako
najefektívnejšie
konverzie

mikroorganizmy, na konverziu hexóz na etanol. Hmotnostný výťažok

hexóz na etanol sa pohybuje vo všeobecnosti v rozmedzí 0,46 až 0,48 ale

v prípade konverzie pentóz na etanol je to od 0,35 do 0,40. Tieto kvasinky štandardného typu
nie sú schopné zmeniť pentózy bez ich genetickej modifikácie. Použitie geneticky
modifikovaných mikroorganizmov komplikuje riadenie zariadení a tým aj tohto spôsobu.
Preto modifikované kvasinky budú vždy prioritne používať hexózy a pentózy sa budú môcť
použiť iba za prítomnosti malého množstva glukózy, ktorá sa kontinuálne dodáva

na

vyživovanie mikroorganizmov. Je známe, že rýchlosť spotreby pentóz je oveľa nižšia ako
rýchlosť spotreby hexóz (Olsson et Hahn-Hagerdahl, 1996; Hahn-Hägerdal a spol., 2007).
Zhodnotenie pentóz na etanol bolo vždy veľkým problémom vzhľadom na spôsob ako taký.
Ak niektoré kvasinky štandardného typu nedokážu premeniť pentózu na etanol, musia byť
mikro-aeróbne kultivované, aby sa dosiahli uspokojivé výsledky. Okrem toho sa odporúča,
aby médium bolo tvorené predovšetkým pentózami, pretože tieto kvasinky majú pri
zhodnocovaní hexóz výrazne nižšiu výkonnosť ako Saccharomyces cerevisiae (Olsson et
Hahn-Hagerdahl, Enzymes Microb. Techno vol 18, 1996; Hahn-Hägerdal a spol., Appl.
Microbiol. Biotech 74, 937-953, 2007)
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Dokument ABHIJIT DUTTA ET AL, "An economic comparison of différent fermentation
configurations to convert corn stover to ethanol using Z. mobilis and Saccharomyces",
BIOTECHNOLOGY PROGRESS, (20090101), zv.. 26, č. 1, strany 64-72 opisuje a
porovnáva rôzne konfigurácie spôsobov použitých pri výrobe etanolu z lignocelulózovej
biomasy.
Ďalším riešením, ktoré prichádza do úvahy, je pridanie geneticky modifikovaných kvasiniek,
ktoré dokážu správne využívať xylózu potom, ako súčasne skonzumujú aj glukózu. Tieto
typy kvasiniek však vo všeobecnosti potrebujú aj obmedzenú a kontrolovanú dávku glukózy,
čím sa zabezpečí konzumáciu xylózy, čo však značne komplikuje kontrolu procesu.. Okrem
toho, musia byť geneticky modifikované organizmy kultivované za prísnych obmedzujúcich
podmienok, čo nie je kompatibilné s masovou produkciou vo veľmi veľkých a rustikálnych
zariadeniach.
Na druhej strane, extrakcia alkoholov uskutočnená pomocou destilácie je obzvlášť
energeticky náročná. S cieľom zlepšiť ekonomickú rovnováhu výrobu etanolu je potrebné
zvážiť zníženie objemu vody, ktorá sa musí zahrievať, najmä prostredníctvom recyklácie
alebo zoskupenia rôznych prúdov, ktoré koncentrujú rozpúšťadlá.
Predkladaný vynález popisuje spôsob výroby etanolu, v ktorom je časť etylového lúhu
vyrábaná hlavne zo samotných pentóz recyklovaných v rámci konverzie hexóz na etanol, čím
sa vo všeobecnosti znižujú náklady na extrakciu.
SÚHRN VYNÁLEZU
Predkladaný vynález sa zameriava na spôsob výroby etanolu, nazývaný ako spôsob výroby
druhej generácie, v ktorom sa lignocelulózová alebo celulózová biomasa podrobí
predbežnému spracovaniu a následne po enzymatickej hydrolýze a etanolovej fermentácii
konverzii na etanol. Sacharidové polyméry predspracovaného rastlinného materiálu sa
hydrolyzujú prostredníctvom celulázy.. Mikroorganizmy produkujúce alkohol používané na
etanolovú fermentáciu využívajú predovšetkým hexózu a výhodne glukózu a manózu. Etanol
z lúhu, bez ohľadu na to, či z neho boli odstránené nerozpustné tuhé látky (NTH), sa
extrahuje destiláciou. Výpalky obsahujú predovšetkým nepoužité pentózy. Tieto pentózy sa
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fermentujú na etylový lúh bez pentóz a aspoň časť takto získaného lúhu sa recykluje po
enzymatickej hydrolýze. Enzymatická hydrolýza a etanolová fermentácia sa vykonávajú buď
spoločne alebo samostatne, vždy však za prítomnosti jednej časti etylového lúhu, teda zmesi,
ktorá v daných podmienkach nenarúša výkonnosť enzýmov alebo mikroorganizmov.
OPIS OBRÁZKOV
Obrázok 1 je schematické znázornenie spôsobu výroby etanolu z lignocelulózových
substrátov, ktorý zahŕňa krok recyklácie etylového lúhu bez pentóz podľa prvého
uskutočnenia..
Obrázok 2 je schematické znázornenie spôsobu výroby etanolu z lignocelulózových
substrátov, ktorý zahŕňa krok recyklácie etylového lúhu bez pentóz podľa druhého
uskutočnenia.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
Predložený vynález opisuje podrobne spôsob

výroby etanolu z celulózovej alebo

lignocelulózovej biomasy podľa nároku 1.
Na účely tohto vynálezu,

termín „pentózy“ označuje rozpustné monoméry a oligoméry

cukrov obsahujúcich 5 atómov uhlíka a termín „hexózy“ označuje rozpustné monoméry
a oligoméry cukrov obsahujúcich 6 atómov uhlíka.
Skratka MS sa používa na označenie sušiny (pevnej alebo rozpustnej), ktorá sa nachádza v
médiu a pod skratkou MES sa rozumie materiál v suspenzii (pevné látky) prítomný v médiu.
Termín etylový lúh bez hexózy označuje lúh po fermentácii mikroorganizmami, ktoré
fermentujú hexózu.
Termín, etylový lúh bez pentóz označuje lúh po fermentácii mikroorganizmami, ktoré
fermentujú pentózu.
Vďaka spôsobu podľa predloženého vynálezu

je možné výrazne zlepšiť energetickú
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rovnováhu extrakčného kroku. V skutočnosti sú etylové lúhy získané z fermentácie hexóz
a pentóz vzájomne zoskupené, a preto je potrebný len jediný extrakčný krok. Ušetrí sa tým
približne 5 až 50 % nákladov.
Výhodou je, že tento krok extrakcie sa vykonáva pri lúhoch s vyšším obsahom alkoholu,
pričom konverzia hexóz sa uskutočňuje v médiu s obsahom etanolu, ktorý vznikol
fermentáciou pentóz.
Spôsob podľa vynálezu výhodne používa v krokoch d) a f) prednostne mikroorganizmy
prispôsobené na fermentáciu hexóz, ako aj také mikroorganizmy, ktoré sú schopné
fermentovať samotné pentózy, najlepšie bez kontinuálneho a obmedzujúceho pridávania
glukózy.
Celulózový alebo lignocelulózový substrát použitý v spôsobe podľa predloženého vynálezu
je zvolený spomedzi najrozmanitejších biomás, ale predovšetkým z ihličnatých drevín (z
mäkkého dreva ako je smrek alebo borovica) a listnatých drevín (z tvrdého dreva ako je
eukalyptus) alebo lignocelulózového poľnohospodárskeho odpadu (slama pšenice, ryža atď.)
alebo príslušných plodín (ozdobnica, proso).
Biomasa, pred termochemickým spracovaním, môže byť podrobená mechanickému
spracovaniu, napr. drvením.
Pod pojmom termochemické spracovanie sa rozumie akékoľvek predbežné spracovanie
známe odborníkom v odbore, počas ktorého sa pridávajú chemické, zásadité či kyslé činidlá
a/alebo činidlá na ohrev biomasy.
Predbežné spracovanie vykonané v kroku a) sa realizuje podľa konfigurácií, ktoré sú známe
odborníkom v odboru (Hendriks et Zeeman, Bioressource Technology, 100(2009) 10-18 ;
Ogier et al, Oil & Gas Science and Technology, vol 54 (1999) p 67-94). Môžeme uviesť
zásadité predspracovanie vylúhovaním za prítomnosti hydroxidu sodného, ako aj
predspracovanie explóziou amoniakových vlákien, ktoré sa nazýva aj predspracovanie AFEX
(Ammonia Fiber Explosion), alebo predspracovanie perkoláciou, ktoré využíva amoniak
s recyklátom, nazývané ako ARP (Ammonia Recycle Percolation). Rovnako môžeme
spomenúť vylúhovanie kyselinou alebo explóziu výparov v podmienkach kyslého prostredia.
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Predbežným spracovaním v kroku a) je výhodne vylúhovanie kyselinou alebo explózia pary
v podmienkach kyslého prostredia.
Úlohou predbežného spracovania je urobiť celulózu prístupnou pre enzýmy, pričom
dochádza k rozloženiu lignocelulózovej matrice. V závislosti od vykonaného predbežného
spracovania sa preferenčne zameriava na lignín, hemicelulózu alebo na obidva súčasne..
Ďalšie kroky spočívajúce v nastavení pH alebo skvapalňovaní je možné vykonať s cieľom
zjednodušiť efektívnosť spôsobu, a najmä s cieľom vykonať enzymatickú hydrolýzu
a etanolovú fermentáciu.
Konverzia celulózy na etanol zahŕňa minimálne jeden krok enzymatickej hydrolýzy celulózy
na glukózu a jeden krok fermentácie glukózy na etanol – oba tieto kroky sa môžu vykonať
spoločne alebo samostatne. Ak sa oba kroky vykonajú spoločne, spôsob sa nazýva „ metóda
SSF“.
Celulolytické a/alebo hemicelulolytické enzýmy používané počas kroku hydrolýzy produkujú
mikroorganizmy

patriace

k

rodom

Trichoderma,

Aspergillus,

Penicillium

alebo

Schizophyllum, alebo anaeróbne baktérie patriace do rodu Clostridium.
Hydrolýza sa výhodne vykonáva pri pH od 4 do 5,5 a pri teplote od 40 °C do 60 °C.
Etanolová fermentácia vykonávaná v kroku d) sa uskutočňuje pomocou kvasiniek alebo
iných mikroorganizmov vytvárajúcich alkohol.
Mikroorganizmy vytvárajúce alkohol, ktoré sa používajú pri etanolovej fermentácii hexóz sa
podľa možnosti vyberú spomedzi kvasiniek a baktérií, ktoré môžu byť prípadne geneticky
upravené.
Ak je alkohol vytvárajúci mikroorganizmus kvasinka, tak najviac efektívnou je
Saccharomyces cerevisiae. Rovnako je možné zvoliť si kvasinky ako Schizosaccharomyces
pombe alebo Saccharomyces uvarum alebo diastaticus. Termofilné kvasinky také ako
Kluyveromyces fragilis (aktuálne označované ako K. marxianus) sú tiež zaujímavé, najmä ak
sa súčasne uskutočňuje enzymatická hydrolýza a etanolová fermentácia (metóda SSF).
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[0038] Je možné použiť aj geneticky modifikovaný organizmus ako napr. kvasinky typu
Saccharomyces cerevisiae také ako TMB 3400 (Ohgren et al, J. of Biotech 126, 488-498,
2006). Tieto kvasnice umožňujú fermentovať časť pentóz na etanol počas etanolovej
fermentácie hexózy, a to v prípade, ak je koncentrácia glukózy obmedzená.
Ak je mikroorganizmov vytvárajúcim alkohol baktéria, uprednostňujeme Zymomonas mobilis,
keďže má účinný spôsob asimilácie.
Etanolová fermentácia hexóz sa výhodne vykonáva pri teplote od 30 °C do 40 °C a pri pH od
3 do 6,5.
Kvasinky, výhodne Saccharomyces cerevisiae, sú mikroorganizmy využívané preferenčným
spôsobom. Majú lepšiu odolnosť, bezpečnosť a pre výkon daného spôsobu a pre zariadenia
nevyžadujú sterilné prostredie.
Kvasinky z rodu Saccharomyces sú schopné fermentovať jedinečné hexózy (predovšetkým
glukózu a manózu). Tieto kvasinky optimálnym spôsobom optimalizujú hexózy v etanole
a umožňujú dosiahnuť účinnosť konverzie v rozmedzí 0,46 (hmotn./hmotn.) až 0,48
(hmotn./hmotn.), čo sa blíži k maximálnej teoretickej účinnosti 0,51 (hmotn./hmotn.). Tieto
kvasinky nevyužívajú jedine pentózy a niektoré okrajové zdroje uhlíka.
Ak sa počas jednej a tej istej operácie (SSF) vykonáva enzymatická hydrolýza a etanolová
fermentácia, táto operácia sa výhodne vykonáva pri teplote z intervalu 30 až 45 °C s pH od 4
do 6.
Počas kroku e1) sa etanolové produkty získané v kroku d) alebo prítomné v kroku d)
v dôsledku recyklovania etanolového lúhu bez pentóz purifikujú a separujú. Následne sa
separujú akoukoľvek odborníkovi známou metódou, predovšetkým destiláciou.
Počas kroku e2) sa pevný koláč obsahujúci nerozpustný zvyšok oddeľuje od výpalku
obsahujúceho cukry nefermentované mikroorganizmami vytvárajúcimi alkohol. Výpalok teda
obsahuje nefermentované pentózy.
Krok e2) sa môže vykonať po krokoch c) a/alebo d) a môže byť prípadne spojený
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s premývaním koláča. Premývanie zlepšuje regeneráciu cukrov pochádzajúcich z hydrolýzy
(krok c) etanolu vyrobeného v kroku d) alebo prítomného v dôsledku recyklovania a/alebo
zároveň cukrov nefermentovaných mikroorganizmami v kroku d).
Počas kroku f) etanolovej fermentácie pentóz f) mikroorganizmami, ktoré špecificky
fermentujú pentózy, sa cukry obsiahnuté vo výpalkoch, predovšetkým nefermentované
pentózy, taktiež konvertujú na etylový lúh bez pentóz.
Mikroorganizmy používané na fermentáciu pentóz môžu byť baktérie, kvasinky alebo huby.
Spomedzi baktérií môžeme spomenúť baktérie „štandardného typu“, ktoré patria do rodu
Bacillus, Bacteroides, Thermoanaerobacter alebo Clostridium, rekombinantné baktérie,
spomedzi ktorých sú najzaujímavejšie Escherichia coli, Klebsiella oxytoca a Zymomonas
mobilis.
Kvasinky štandardného typu, také ako Pichia stipitis, Candida shehatae a Pachysolen
tannophilus, sa považujú za najúčinnejšie, preto je možné ich používať. Spomedzi iných
kvasiniek

štandardného

typu

spomenutých

v literatúre

môžeme

uviesť

Candida

guilliermondii alebo Candida tropicalis.
Je možné zvoliť si aj rekombinované kvasinky, predovšetkým Saccharomyces cerevisiae, ako
to opisuje Olsson et Hahn-Hagerdahl, 1996 alebo Hahn-Hagerdahl a spol. 2007 .
Geneticky modifikovaný organizmus, ako napr. kvasinka typu Saccharomyces cerevisiae ako
je TMB 3400 (Ohgren et al, 2006) sa pri konverzii pentózy na etanol môže použiť v prípade,
ak sa dodáva také množstvo glukózy v rámci podmienok, ktoré umožní asimiláciu pentóz.
Ak huby dokážu produkovať etanol, spomedzi nich spomeňme Fusarium, ostatné majú nižšiu
účinnosť.
Výhodne sa používajú kvasinky vybrané spomedzi rodov Pichia alebo Candida. Ide
o mikroorganizmy, ktoré sa veľmi ťažko kultivujú, napr. Saccharomyces cerevisiae, pretože
na to, aby pôsobili výkonne, potrebujú kyslík (podmienky „mikro-aeróbnych organizmov“,
Fromanger et al., J. Ind. Microbiol. Biotechnol, 37, 437-445, 2010) Hahn-Hägerdal et al.,
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2007). Tieto kvasinky fermentujúce pentózy sú známe tým, že citlivo reagujú na zlúčeniny
inhibítorov, ktoré narúšajú ich výkonnosť (Girio et al., Biores Technol, 101, 4775-4800,
2010).
V spôsobe opísanom v predkladanom vynáleze, tieto kvasinky fermentujúce pentózy sa
výhodne používajú v médiu, ktoré bolo čiastočne detoxikované kvasinkami fermentujúcimi
hexózy, napr. Saccharomyces cerevisiae, ktoré sa vyznačujú tým, že redukujú hlavne
aldehydy (Ohgren et al., Applied Biochemistry and Biotechnology vol 121-124, 1055-1067
(2005) ; Klinke et al., Appl Microbiol Biotechnol 66: 10-26, 2004) ako je furfural a 5-HMF
To je obzvlášť prínosné v prípade, kedy lignocelulózové hydrolyzáty z predbežného
spracovania vykonaného v kyslých podmienkach, ako je napr. explózia pary (za prítomnosti
kyseliny sírovej alebo SO2) alebo vylúhovanie zriedenou kyselinou (kyselina sírová). Tieto
predspracovania vedú vo všeobecnosti k tvorbe furanových a fenolových zlúčenín
a organických kyselín, ktoré sú známe tým, že pre mikroorganizmy sú toxické.
Výhodne sa pri fermentácii f) používa kmeň typu Pichia stipitis alebo Candida shehatae.
Výpalky, ktoré pokračujú do kroku f) etanolovej fermentácie pentóz, majú výhodne
koncentráciu cukrov alebo fermentovateľných produktov na úrovni 30 až 90 g/l.
Ak koncentrácia cukrov alebo fermentovateľných produktov nie je dostatočná, je možné
osobitným spôsobom odkloniť tok po prúde pred krokom predbežného spracovania ešte
predtým, ako dôjde k fermentácii f). To umožňuje suspendovať nerozpustné látky a obohatiť
pentózy a cukry nepoužité počas etanolovej fermentácie.
V ďalšom uskutočnení, pentózy fermentované v kroku f) pochádzajú z výpalkov a prúdu,
ktorý je priamo extrahovaný po kroku vykonania predbežného spracovania v prípade, ak je
tento prúd kyslý.
Podľa tohto variantu spôsobu je prúd obsahujúci prevažne pentózy extrahovaný priamo už
počas predbežného spracovania a pokračuje etanolovou fermentáciou pentóz. Táto možnosť
sa použije v prípade, ak sa predbežná úprava vykonáva v kyslom prostredí a zahrnuje
chemickú hydrolýzu hemicelulóz. To nastáva predovšetkým vtedy, ak sa predspracovanie
pomocou explózie pary vykonáva v kyslom prostredí. Po ukončení predspracovania je teda
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možné získať pentózovú šťavu, ktorá sa môže premeniť na rozpúšťadlo, napr. ABE alebo je
možné ju použiť pri inej aplikácii v prípade, ak nebola celá odoslaná na fermentáciu f). Touto
možnosťou sa zvyšuje podiel predspracovanej rastlinnej sušiny, ktorá prešla enzymatickou
hydrolýzou a etanolovou fermentáciou hexóz, alebo dokonca sčasti detoxikovala prúd tým, že
sa odstránila aspoň časť inhibítorov, a to pomocou pentózovej šťavy.
Koncentrácia etanolu po ukončení etanolovej fermentácie bez pentózy f) je výhodne
v rozmedzí 5 až 40 g/l, najlepšie v rozmedzí 5 až 30 g/l.
Podľa predkladaného vynálezu je minimálne jedna časť etanolového lúhu bez pentózy
recyklovaná ešte pred krokom a) (predspracovanie).
Deaktivácia mikroorganizmov, ktoré fermentovali pentózu, sa vykoná buď zvýšením teploty
alebo zmenou hodnoty pH, či akoukoľvek odborníkovi známou technikou. Zmena pH sa
uprednostňuje v prípade, ak by bolo potrebné upraviť pH na účely enzymatickej hydrolýzy
(krok b) po predbežnom spracovaní (krok a).
Podľa jedného uskutočnenia je prúd obsahujúci etylový lúh bez pentóz opúšťajúci krok
etanolovej fermentácie pentózy rozdelený na dva prúdy, ktorých jeden je recyklovaný po
prúde pred krokom predbežného spracovania.
Etylový lúh bez hexózy a pentózy, ktorý bol extrahovaný (krok e) môžu obsahovať 20 až 150
gramov etanolu na liter. Koncentrácia etanolu závisí sčasti od podielu sušiny, krokov
enzymatickej hydrolýzy a fermentácie, ako aj od prípadného pridania cukru. Do média sa
môže pridať trstinový cukor alebo cukor z cukrovej repy či škrobovitých rastlín.
Vynález bude detailne opísaný s odkazom na obrázky.
Substrát sa zavádza potrubím 1 do reaktora 2 na predbežné spracovanie . Reakčné činidlá a
pomocné látky ako napr. para, ktorá je nevyhnutná na vykonanie predbežného spracovania,
sú vedené potrubím 3 a zvyšky (kondenzáty, čierny lúh, odpadová voda a pod.) sú odvádzané
potrubím 4. Recyklácia, opätovné použitie alebo spracovanie tohto prúdu je vlastné každému
typu predbežného spracovania a nie je tu podrobne uvedené.
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Predbežne spracovaný substrát je odvádzaný potrubím 6. Obsahuje výhodne 5 %
(hmotn./objem) až 60 % (hmotn./objem) MS, výhodnejšie 15 % (hmotn./objem) až 65 %
(hmotn./objem) MS a ešte výhodnejšie 30 % (hmotn./objem) až 60 % (hmotn./objem) MS.
Takže podľa uskutočnenia znázorneného na obrázku . 1 je predbežne spracovaný substrát
vedený potrubím 6 a obsahuje väčšinu pentóz v pevnej (pentózovej) alebo rozpustnej forme.
V závislosti od varianty spôsobu, v ktorom je predbežné spracovanie kyslého typu, je prúd 5
obsahujúci v prevažnej miere pentózy odvádzaný priamo počas predbežného spracovania a je
poslaný do reaktora 14, v ktorom dochádza k etanolovej fermentácii pentóz.
Podľa inej, tu neznázornenej varianty, môže byť časť pentóz odvádzaná v prúde 5 a časť do
predspracovaného substrátu, ktorý preniká potrubím 6 a tieto dva prúdy sú zmiešané vcelku
alebo čiastkovo pred etanolovou fermentáciou pentóz.
Reaktorom 7 je reaktor, v ktorom dochádza ku konverzii celulózy na etanol.
Podmienky enzymatickej hydrolýzy, predovšetkým obsah sušiny v zmesi, ktorá sa má
hydrolyzovať a množstvo použitých enzýmov sú zvolené tak, aby bol krok c) uskutočnený
a mohlo dôjsť k rozpusteniu celulózy v množstve z intervalu 20 až 99 % v reaktore 7,
najlepšie však v rozmedzí 30 až 95 %. Voda potrebná na získanie príslušného obsahu sušiny
sa pridáva potrubím 8. Požadovaný obsah sušiny je v rozmedzí 5 % (hmotn./objem) až 45 %
(hmotn./objem), a výhodne medzi 8 % (hmotn./objem) až 35 % (hmotn./objem).
Celulolytické a/alebo hemicelulolytické enzýmy sú privádzané potrubím 8a.
Mikroorganizmy použité na etanolovú fermentáciu hexóz sú privádzané potrubím 8b.
Aditíva potrebné na nastavenie pH alebo skvapalňovanie sa privádzajú potrubím 8c.
K extrakcii etanolu produkovaného počas etanolovej fermentácie dochádza v reaktore 11.
Alkohol sa výhodne extrahuje destiláciou, cez potrubie 12.
Koláč obsahujúci nerozpustený zvyšok sa extrahuje cez potrubie (9a) a/alebo (9b).
V reaktore 11a dochádza k separácii etanolu a výpalok sa odvádza potrubím 13.
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Konkrétnejšie, v reaktore 11b sa separuje etanol a voda s cieľom odviesť prúd produktov cez
potrubie 12.
Teda, na výstupe z krokov c) až e) vykonávaných v reaktoroch 7 až 11 sa získa prúd
produktov 12 (etanol) odvádzaný akýmkoľvek spôsobom známym odborníkom v odbore,
tekutý zvyšok 13 (nazývaný výpalok) obsahujúci nefermentované cukry predovšetkým
pentózy (xylóza, arabinóza), alebo dokonca stopy hexóz (galaktóza, napríklad, najobťažnejšia
hexóza čo sa týka metabolizovania použitím tradičných kvasiniek), ako aj oligoméry a pevný
koláč, ktorý obsahuje pevné látky pochádzajúce z pôvodného substrátu (pevný zvyšok)
a kvapalnú frakciu kvôli obmedzeniam zariadenia na separáciu pevných/kvapalných látok.
Pevný zvyšok je čiastočne zložený z celulózy a hemicelulózy, ktoré neboli hydrolyzované,
a lignínu.
Mikroorganizmy používané počas kroku etanolovej fermentácie pentóz boli zavedené do
reaktora 14 potrubím 15a, aby ich bolo možné zmiešať s výpalkom, frakciou 13. Prídavné
a pomocné látky nevyhnutné na správne uskutočnenie fermentácie, sú privádzané
potrubím15b. Reaktor 14 môže byť sterilizovateľný reaktor. Plyny z fermentácie sú
odvádzané. Hodnotu pH v tomto reaktore je v prípade potreby možné skontrolovať
a regulovať.
Prúd vystupujúci z reaktora 14 cez potrubie 16 zodpovedá etylovému lúhu bez pentóz.
Mikroorganizmy nie je potrebné separovať.
Vodný prúd vstupujúci do reaktora na hydrolýzu a/alebo fermentáciu hexóz obsahuje 5 až 40
g/l etanolu.
Podľa uskutočnenia znázorneného na obrázku 1 je prúd 16 opúšťajúci krok etanolovej
fermentácie

pentóz rozdelený na dva prúdy. Prúd 16a je recyklovaný počas kroku

predbežného spracovania.
Prúd 16b je odvádzaný do kroku separácie voda/rozpúšťadlo v reaktore 17, predtým, ako
bude taktiež recyklovaný a vrátený do separačného reaktora 11b prostredníctvom potrubia 18.
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Podľa iného uskutočnenia je prúd 16b použitý aj na iné aplikácie bez recyklácie.
Podľa uskutočnenia znázornenom na obrázku 2 je celý prúd 16 vychádzajúci z reaktora
etanolovej fermentácie pentóz recyklovaný už v kroku predbežného spracovania. Časť
nadbytočných výpalkov, ktoré neboli poslané do kroku f) fermentácie je odvádzaná potrubím
19. Cukry obsiahnuté v týchto výpalkoch sa môžu zhodnotiť nezávisle.
Vďaka spôsobu podľa vynálezu, úspory dosiahnuté vďaka jedinému extrakčnému kroku sú
významné. Ako bude uvedené v nasledujúcich príkladoch, dosiahnutá úspora môže byť až
40 %.
PRÍKLADY
Príklady uvedené nižšie ilustrujú vynález bez toho, aby bol obmedzený jeho rozsah.
Príklad 1 (nie je v súlade s vynálezom)
Konštatuje sa spôsob výroby etanolu na základe fermentácie cukrov C6 (hexóz) a cukrov C5
(pentóz).
Použitým substrátom je slama, ktorá je predbežne spracovaná za kyslých podmienok.
Predspracovaný substrát je následne neutralizovaný, a následne zavedený do reaktora, na
konverziu na

etanol prostredníctvom enzymatickej hydrolýzy a fermentácie glukózy

a manózy (cukor so 6 atómami uhlíka).
Týmto spôsobom sa spracováva52 ton masy (na báze sušiny) za hodinu. Zloženie sušiny je
nasledovné:
Celulóza (%)

41,7 %

Xylány (%)

25,2 %

Manány (%)

0%

Lignín (%)

23,2 %

Iné (%)

9,9 %
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Straty celulózy a hemicelulózy počas predbežného spracovania predstavujú 5 %, resp. 10 %.
Po dokončení predspracovania je objem sušiny 35 % (hmotn./objem).
Spôsob konverzie

cukrov C6 a C5 na etanol zahŕňa nasledovné kroky: enzymatická

hydrolýza, etanolová fermentácia cukrov C6, separácia pevných zvyškov z lúhu, destilácia
etanolu, etanolová fermentácia výpalku a destilácia etanolu. Obidva kroky etanolovej
destilácie možno spojiť a mať tak len jednu etanolovú rektifikačnú kolónu.
K enzymatickej hydrolýze dochádza pri pH 5, pričom vstupný prúd obsahuje 11,8 % sušiny.
Vo vybraných podmienkach hydrolýzy sa 95 % cukrových polymérov

rozpúšťa na

monoméry.
Cukrová šťava sa následne odvedie na etanolovú fermentáciu, kde sa 90 % glukózových
a manózových cukrov konvertuje na etanol pomocou Saccharomyces cerevisae.
Lúh sa odvedie do centrifúgy, v ktorej sa oddelí pevná fáza od kvapalnej.
Kvapalná fáza sa odvádza na destiláciu. Horný produkt obsahuje prevažne etanolovú frakciu,
spodný produkt obsahuje výpalok (zmes vody, pentóz a tuhých látok, ktoré sú ešte prítomné).
Výpalky sa odvádzajú do kroku etanolovej fermentácie, ktorá sa uskutočňuje pomocou
kvasiniek Pichia stipitis. Pentózy sa následne konvertujú na etanol, vedľajšie produkty
a mikroorganizmy v množstve74,4 %, 24,5% a 1,1 mol. %.
V neprítomnosti recyklácie, sa etanolová frakcia získaná z hornej časti po destilácii odvedie
do rektifikačnej kolóny za vzniku azeotropickej zmesi etanol-voda..
Produkty, ktoré sú výsledkom etanolovej fermentácie pentóz sa odvádzajú do destilačnej
kolóny, v ktorej sa oddelí voda a následne sú odvádzané do rektifikačnej kolóny (ktorá môže
byť rovnaká ako pre etanol získaný fermentáciou hexóz), čím vzniká azeotropická zmes
etanol-voda..
V rámci tohto spôsobu je výroba etanolu 14,6 ton etanolu za hodinu.
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Celková energetická spotreba v rámci tohto spôsobu je 34,6 MW, čo predstavuje priemernú
spotrebu 8,55 MJ/kg vyrobeného etanolu.

Príklad 2
Príklad 2 vychádza z rovnakých hypotéz ako príklad 1, ale príklady sa líšia recykláciou postfermentačného prúdu pentóz v dvoch bodoch spôsobu.
V prvej recyklácii je asi 71 % prúdu odvádzaných pred enzymatickou hydrolýzou. Zvyšok sa
odvedie na spoločnú separáciu etanolu po separácii lúhu. V rámci enzymatickej hydrolýzy sa
už nepridáva žiadna ďalšia voda.
Etanolová frakcia získaná v hornej časti destilačnej kolóny pre lúh sa odvádza do
rektifikačnej kolóny, v ktorej sa voda oddeľuje od etanolu (azeotropická zmes etanol-voda).
V rámci tohto spôsobu je výroba etanolu 14,46 ton etanolu za hodinu.
Celková spotreba energie pri tomto spôsobe je 30,3 MW, čo predstavuje priemernú spotrebu
7,55 MJ/kg vyrobeného etanolu.
V súlade s vynálezom, tento príklad používa schému s dvoma recykláciami etanolu, ktorá
umožňuje energetickú úsporu 12 % v porovnaní s príkladom 1 (MJ/kg vyrobeného etanolu)
Príklad 3
V príklade 3 sú uvedené rovnaké hypotézy ako v príklade 1, ale líšia sa čiastočnou
recykláciou post-fermentačného prúdu pentóz pred enzymatickou hydrolýzou. Časť
nerecyklovaného prúdu sa použije na iné aplikácie.
Recyklát, ktorý zodpovedá 71 % tohto prúdu, sa odvádza pred enzymatickú hydrolýzu. Do
enzymatickej hydrolýzy sa nepridáva žiadne ďalšie množstvo vody.
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Etanolová frakcia získaná v hornej časti destilačnej kolóny pre lúh

sa odvádza do

rektifikačnej kolóny, v ktorej sa oddelí voda od etanolu (azeotropická zmes etanol-voda).
Pri tejto výrobnej schéme je výroba etanolu 13,11 ton etanolu za hodinu.
Celková spotreba energie pri tomto postupe je 27,1 MW, čo predstavuje priemernú spotrebu
7,46 MJ/kg vyrobeného etanolu.
V takejto konfigurácii je potrebné množstvo zariadení pre tento spôsob znížené o jednu
destilačnú kolónu.
V tomto príklade, schéma recyklácie etanolu získaného z fermentácie pentóz, umožňuje
energetickú úsporu 13 % v porovnaní s príkladom 1 (MJ/kg vyrobeného etanolu).
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Patentové nároky
1. Spôsob výroby etanolu z celulózovej alebo lignocelulózovej biomasy zahŕňajúci aspoň:
a)

krok

termochemického

predbežného

spracovania

celulózového

alebo

lignocelulózového substrátu,
b) poprípade krok vymývania predbežne spracovaného substrátu a nastavenie hodnoty
pH,
c) krok enzymatickej hydrolýzy predbežne spracovaného substrátu, ktorý môže byť
prípade aj premytý s použitím celulolytických a/alebo hemicelulolytických enzýmov,
ktoré produkujú hydrolyzát a vo vode nerozpustný zvyšok,
d) krok etanolovej fermentácie hexóz obsiahnutých v hydrolyzáte získanom z kroku c)
v etanole pomocou alkohol produkujúcich mikroorganizmov a získanie etylového
lúhu bez hexózy,
e) krok extrakcie zahŕňajúci
e1) oddelenie a purifikáciu etanolu z kroku d)
e2) oddelenie pevného koláča obsahujúceho nerozpustný zvyšok a získanie
výpalku, ktorý obsahuje nefermentované pentózy,
f) krok etanolovej fermentácie pentóz obsiahnutých minimálne vo výpalkoch, a to
prostredníctvom mikroorganizmov fermentujúcich pentózu a získanie etylového lúhu
bez pentóz,
v ktorom
- najmenej časť etanolového lúhu bez pentóz získaná v kroku f) je recyklovaná pred
aspoň jedným z krokov enzymatickej hydrolýzy a/alebo alkoholovej fermentácie..
2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že pentózy fermentované v kroku f),
pochádzajú z výpalku a z prúdu, ktorý je priamo odvádzaný

po kroku predbežného

spracovania, ak je toto predbežné spracovanie v prostredí kyseliny.
3. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom kmeň použitý v kroku f) je
kmeň typu Pichia stipitis alebo Candida shehatae.
4. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom sa kroky enzymatickej
hydrolýzy a etanolovej fermentácie hexóz uskutočňujú spoločne pri teplote od 30 do 45 °C,
pri pH od 4 do 6.
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5. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom sa krok oddelenia koláča e2)
uskutočňuje po krokoch c) a/alebo d) a je prípadne spojený s premývaním koláča.
6. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom výpalok odvádzaný do kroku
fermentácie f) má koncentráciu cukrov od 30 do 90 g/l cukrov alebo fermentovateľných
produktov.
7. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je časť etanolového lúhu bez
pentóz odosielaná za krok predbežného spracovania.
8. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 7, v ktorom je len časť výpalkov privádzaná do
kroku etanolovej fermentácie pentóz.
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