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REZUMAT
Distileriile tradiţionale sunt optimizate pentru producerea eficientă a unui singur produs, etanolul. O importanţă mai mare trebuie
acordată subproduselor obţinute în urma procesului de fabricaţie. Termenul de biorafinărie a fost folosit pentru a descrie
capacităţile de producţie care folosesc sisteme biologice (fermentaţii microbiene şi conversii enzimatice) pentru a cataliza în mod
eficient transformările chimice de bază care au loc în acel sistem de producţie. În termeni largi, biorafinăriile pot fi considerate ca
fiind capacităţi de producţie foarte adaptabile, care nu se limitează doar la obţinerea unui singur produs şi care pot procesa o
varietate de materii prime, pot folosi diferite procese pentru a obţine o varietate largă de produse, cu obţinerea unei cantităţi
minime de deşeuri.
ABSTRACT
Traditional alcohol distileries are optimized for the efficient production of a single product, ethanol. The term “biorefinery” has been
used to describe chemical production facilities that use biological systems (microbial fermentations and enzymatic conversions) to
efficiently catalyze key chemical transformations. In broader terms, biorefineries can be seen as very versatile facilities that are not
bound to the production of an individual product, but can instead use a variety of substrates and many different processes to
produce a wide range of products with minimum amounts of waste.

1. INTRODUCERE

2. CONCEPTUL DE BIORAFINĂRIE

Sistemele tradiţionale de producere a etanolului sunt
proiectate pentru a produce în mod eficient alcool, din
glucidele conţinute de cereale, sau subproduse, din industria
zahărului. În forma lor naturală, aceste glucide se găsesc sub
formă de polizaharide, care necesită o hidroliză înainte de a
putea fi fermentate de către microorganisme. Datorită
faptului că aceste polizaharide sunt derivate în general din
produse vegetale complexe, sunt necesare procese complexe
capabile să elibereze toate zaharurile, niciun proces simplu
sau tratament enzimatic nefiind capabil să hidrolizeze toate
polizaharidele din biomasa vegetală. Ca urmare, conversia
materiei vegetale la glucide fermentescibile este în general
incompletă, o mare parte din materia introdusă în procesul de
producţie a etanolului rămânând nefermentată. Una dintre
provocările industriei moderne a alcoolului este găsirea unor
sisteme de conversie a acestor materiale nefermentate în
coproduse utile sau cu valoare adăugată, care pot îmbunătăţi
profitabilitatea procesului de fermentaţie.

Distileriile tradiţionale sunt optimizate pentru
producerea eficientă a unui singur produs, etanolul. O
foarte mică importanţă se acordă subproduselor obţinute în
urma procesului de fabricaţie, chiar dacă acestea pot
consitui peste o treime din materia primă. Datorită
importanţei crescânde acordate economicităţii procesului
şi necesităţii controlului riguros al managementului
deşeurilor rezultate dintr-un proces de fabricaţie şi a
impactului asupra mediului, a devenit critică
reactualizarea proceselor de bază aplicate în industria
etanolului. Termenul de biorafinărie a fost folosit pentru a
descrie capacităţile de producţie care folosesc sisteme
biologice (fermentaţii microbiene şi conversii enzimatice)
pentru a cataliza în mod eficient transformările chimice de
bază care au loc în acel sistem de producţie (Abbas şi
Cheryan, 2002). În termeni largi, biorafinăriile pot fi
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considerate ca fiind capacităţi de producţie foarte
adaptabile, care nu se limitează doar la obţinerea unui
singur produs şi care pot procesa o varietate de materii
prime, pot folosi diferite procese pentru a obţine o
varietate largă de produse, cu obţinerea unei cantităţi

minime de deşeuri (fig. 1). În locul abordării proceselor
tradiţionale care obţin unul sau două produse (etanol şi
borhot), dintr-un singur substrat, este important să
valorificăm sistemele care obţin diferite produse din mai
multe substrate (fig. 2).

Intrări:
Cereale
Melasă
Coceni
B.L.C.
Rumeguş
Borhot
Plante energetice
Deşeuri

Ieşiri:
Alcool
CO2
Glicerol
Sustanţe chimice
Subst. solubile
Drojdie
Aditivi furajeri

Fig. 1. O biorafinărie.

Valoarea economică a unei biorafinării rezidă din
adaptabilitatea ei, în funcţie de cerinţele pieţei. Există şi
alte motive care fac atractiv conceptul de biorafinărie, în
special problemele de protecţie a mediului. Astfel,
biotehnologia poate fi aplicată pentru a proiecta

biorafinării cu emisii 0 de gaze cu efect de seră, eficiente
din punct de vedere al consumului de energie şi apă şi,
totuşi, destul de flexibile pentru a furniza în mod profitabil
produse utile din substrate ieftine şi accesibile.
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Fig. 2. Bioproces cu producerea unei game largi de produse cu pierderi minime.

3. MATERII PRIME PENTRU
BIORAFINĂRII

Majoritatea fabricilor de etanol folosesc ca materie
primă amidon sau zaharoză din cereale sau trestie de zahăr
ca substrat de bază pentru producerea etanolului.
Glucidele fermentescibile sunt obţinute din polizaharidele
conţinute de aceste materiale, prin diferite tratamente
termice şi enzimatice. Însă, în ultimul timp, se pune accent
pe folosirea biomasei lignocelulozice (BLC) ca materie
primă în industria etanolului (Lynd şi colab., 1991). BLC
reprezintă sursa cea mai abundentă de polizaharide de pe
glob, însă este mai dificil de degradat decât amidonul,
pentru a obţine glucide fermentescibile. BLC reprezintă o
sursă regenerabilă şi sustenabilă de energie sau percursori
pentru industria chimică sau alimentară. Cercetările din
ultimii ani au dus la dezvoltarea unor sisteme enzimatice
care descompun lignoceluloza la glucide simple, la
aplicarea unor tratamente termochimice care pretratează

BLC, făcând substratul mult mai accesibil enzimelor, şi la
obţinerea prin inginerie genetică de noi tulpini de
microorganisme capabile să fermenteze şi pentozele
derivate din hemiceluloză. Alte materii prime care pot fi
procesate în biorafinării sunt: subproduse din industria
amidonului şi glucozei, lactoza din zer, plante ierboase
energetice, sau chiar deşeuri orăşeneşti sau din industria
alimentară.

4. SUBPRODUSE TRADIŢIONALE
DIN INDUSTRIA ALCOOLULUI
Subprodusele derivate în mod tradiţional din industria
alcoolului au o valoare intrinsecă de produse alimentare
sau furajere sau de materii prime pentru alte industrii
(tabelul 1). Valoarea acestor materiale este de multe ori
determinată de preţul produselor competitive din industria
petrolieră.

Tabelul 1. Câteva subproduse tradiţionale derivate din diferite materii prime din industria etanolului
Materia primă
Grâu

Porumb

Ovăz

Orz

Produse
Gluten (proteine)
Tărâţe (fibre)
Germeni
Borhot de distilerie
Zeină (proteină)
Pericarp
Germeni de porumb
Gluten de porumb
Ulei de porumb
Borhot de distilerie
Extract de porumb
Proteine
Amidon din ovăz
Pleavă de ovăz
Proteine
Fibre de orz
Malţ
Borhot de distilerie
Tocoferoli

Utilizări
Aliment, materie primă, medicamente
Alimente pe bază de cereale
Industria de panificaţie
Furaj, ingredient alimentar
Pelicule, filme şi fibre rezistente la apă
Fibre, furaje pentru animale
Suplimente proteice şi minerale pentru panificaţie
Suplimente proteice
Sursă de gume, lecitine, emulsifianţi şi antioxidanţi, aliment
Furaj
Mediu nutritiv pentru industria fermentativă
Ameliorator proteic pentru alimente
Produse cosmetice
Producerea de filtre adezive şi abrazive
Proteine alimentare şi furajere
Alimente şi furaje
Aplicaţii industriale (distilerii)
Furaj
Antioxidanţi pentru produse alimentare

Cele mai importante subproduse ale industriei de alcool
sunt reprezentate de cerealele distilate uscate, sau borhot
uscat (distillers dried grains, DDG), şi cerealele distilate
uscate cu substanţe solubile (distillers dried grains with
solubles, DDGS). Aceste produse conţin reziduurile
rezultate după procesele de măcinare şi triere a materiei
prime, fermentaţie şi distilare a alcoolului. Astfel, aceste
subproduse sunt supuse tratamentelor enzimatice,
mecanice şi termice din cursul procesului de producţie,
ceea ce le conferă o digestibilitate ridicată, conţinut ridicat
în fibre şi proteine valoroase pentru hrana animalelor.
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5. ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII
SUBPRODUSELOR TRADIŢIONALE
ÎNTR-O BIORAFINĂRIE
Cerealele distilate (borhotul) sunt considerate
subprodusul standard al procesului de obţinere a
alcoolului, însă calitatea lor poate să varieze mult.
O oportunitate în dezvoltarea conceptului de biorafinărie
poate fi folosirea inovativă a acestor subproduse.
Utilizarea DDGS ca sursă proteică pentru hrana
animalelor conduce spre abordarea unor strategii care să
mărească conţinutul în proteină al acestora, să
îmbunătăţească digestibilitatea proteinelor şi să
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îmbunătăţească compoziţia în aminoacizi esenţiali a
acestora. Există câteva metode de îmbunătăţire a valorii
nutritive a DDGS.
O metodă constă în suplimentarea cu aminoacizi,
vitamine şi minerale pentru completarea valorii nutritive a
acestor subproduse. Valoarea economică a unor astfel de
strategii poate fi reflectată prin îmbunătăţirea
performanţelor animalelor (tabelul 2). Studii recente, în
care s-a aplicat strategia suplimentării cu aditivi, au arătat
o recuperare a investiţiei de 3:1 în urma îmbunătăţirii
producţiei vacilor de lapte.

O altă strategie de îmbunătăţire a valorii subproduselor
de uz furajer este tratarea enzimatică a DDGS.
Digestibilitatea proteinelor şi a fibrelor conţinute de
acestea este scăzută. Estimări recente arată că
disponibilitatea aminoacizilor limitativi din DDGS incluse
în dieta suinelor este în jur de 65% (Dale şi Batal, 2002).
Tratamentele enzimatice ale acestor furaje pot mări
disponibilitatea aminoacizilor de la 65 la 90%, iar valoarea
economică a DDGS poate creşte cu 20–30%.

Tabelul 2. Efectul ameliorării calităţii DDGS administrate suinelora
Strategia

Scopul urmărit

Suplimentarea cu
nutrienţi sau adjuvanţi
(minerale, vitamine,
aminoacizi sau enzime)
Tratamente enzimatice
(predigestie hidrolitică)

Valoare nutritivă îmbunătăţită
sau mai bine echilibrată

Fermentaţie secundară
(însilozare cu inoculare
microbiană)

a

Digestibilitate îmbunătăţită sau
îmbunătăţirea disponibilităţii
nutrienţilor
Îmbunătăţirea conţinutului în
nutrienţi, diversificarea
conţinutului în nutrienţi,
îmbunătăţirea digestibilităţii şi
absorbţiei nutrienţilor

Scăderea costului
furajului raportat
la şrotul de soia
Depinde de preţul
aditivilor sau a
adjuvanţilor

Valoarea adăugată per tonă
DDGS
Au fost raportate recuperări ale
investiţiei de 1:3 prin
îmbunătăţirea performanţelor de
creştere

2,00 $

Aprox. 20 $

6,00 $

Aprox. 60 $

Adaptat după K.A. Dawson, 2003.

Cel mai eficient mod de a îmbunătăţi valoarea
cerealelor distilate se pare a fi expunerea lor unui sistem
mai complex de transformare, aplicând un proces de
fermentaţie secundară. Astfel de procese folosesc tulpini
selecţionate de fungi şi bacterii cu ajutorul cărora sunt
dirijate procese fermentative scurte, în care echipamentul
enzimatic al microorganismelor continuă procesul de
digerare a biomasei vegetale. Aceste procese duc la
creşterea conţinutului proteic, conţinutului în lizină şi a
digestibilităţii proteinelor; pot duce la scăderea
conţinutului în celuloză şi la mărirea valorii energetice a
furajelor. Astfel de fermentaţii dirijate, care măresc
conţinutul proteic de la circa 30% până în jur de 45%,
îmbunătăţesc disponibilitatea aminoacizilor de la 65 la
90%, măresc conţinutul în lizină (de la 1,35 la 2,7%), pot
duce la îmbunătăţirea cu 60% a valorii economice a
DDGS folosite ca furaj.

6. ALTE PRODUSE REZULTATE
ÎN URMA PROCESELOR
DE BIOTRANSFORMARE
Există un număr mare de produse comerciale obţinute
prin biotransformare în urma activităţii metabolice a
microorganismelor vii (tabelul 3).
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Tabelul 3. Câteva produse care pot fi obţinute
în biorafinării, prin biocataliză microbiană
Etanol
Metanol
Acid citric
Glicerol
Xilitol şi alţi
îndulcitori
Astaxantan
Acid lactic

Polimeri
Emulsifianţi şi
surfactanţi
Vitamine (riboflavina)
Acizi graşi şi uleiuri
Enzime
Produse farmaceutice
Proteine specifice

Multe dintre aceste produse sunt obţinute în cadrul
unor sisteme fermentative bine definite, care convertesc
materii prime cu valoare scăzută în produse comerciale cu
valoare ridicată, sau precursori folosiţi în alte procese
industriale. Aplicarea inovativă a proceselor fermentative
şi tratamentelor enzimatice într-un proces de producţie
integrat poate constitui principalul mod de dezvoltare a
unor biorafinării flexibile, versatile şi profitabile.

7. CONCLUZII
Viitorul multor fabrici de producere a alcoolului va
depinde de abilitatea lor de a se adapta rapid la
schimbările în ceea ce priveşte preţul materiei prime şi de
a obţine produse cu valoare adăugată. Dezvoltarea unor

91

ENERGII ALTERNATIVE

sisteme flexibile de biorafinărie, care să permită folosirea
unor materii prime variate şi care să prezinte abilitatea de
a produce mai multe produse adiacente cu valoare adăugată,
trebuie să fie ideea centrală în determinarea valorii unui
sistem industrial de producere a alcoolului. Biotehnologia
oferă instrumentele necesare dezvoltării acestor sisteme
biologice inginereşti integrate aplicate în biorafinării.
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