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Skłłłład chemiczny korzeni 
dojrzałłłłych buraków cukrowych

Popiółłłł, w tym:
K2O

Na2O
CaO

MgO

P2O5

%

0,3
0,05

0,05

0,055 
0,05

Kwasy bezazotowe:
Kwas szczawiowy
Kwas jabłłłłkowy

Kwas cytrynowy

Kwas mlekowy
Inne kwasy

%

0,05

0,05
0,11

0,01

0,045

Zwiąąąązki azotowe
(w przeliczeniu na N):

Azot ogólny
Azot białłłłkowy rozp.

Azot peptydowy

Azot azotanowy

Azot amidowy
Azot amonowy

Azot betainowy

Azot aminokwasowy

w tym azot glutaminowy

%
0,2

0,1
śśśślady

0,0085
0,015

0,01

0,03
0,03

0,01
Źródło: Jan Dobrzycki „Chemiczne 

podstawy technologii cukru” WNT; 

1984



Potencjalne produkty otrzymywane 
drogąąąą biokonwersji z buraków 

cukrowych
� Bioetanol,
� Inwert,
� Prebiotyczne, niskokaloryczne środki słodzące- oligosacharydy, 
głównie    

najbardziej pożądane fruktooligosacharydy (FOS),

� Polisacharydy bakteryjne,
� Pochodne polisacharydów bakteryjnych, w tym izomaltooligosacharydy
i inne    

produkty modyfikacji dekstranu oraz produkty częściowej hydrolizy       

pozostałych polisacharydów,
� Biomasa drożdży lub bakterii do celów paszowych lub produkcji 

preparatów  
białka, barwników, witamin itp.,

� Preparaty lizyny i innych aminokwasów,
� Bioplastiki o strukturze polimerów polihydroksykwasów,



Możżżżliwośśśści zagospodarowania wysłłłłodków buraczanych na drodze 
biokonwersji lub odpowiedniej obróbki fizykochemicznej 

zawartych w nich polisacharydów.

Biokonwersja produktów 

enzymatycznej 

depolimeryzacji 

polisacharydów 

Kwas ferulowy →→→→ wanilina, lignany

(nutraceutyki przeciwdziałłłłająąąące chorobom 

serca i ukłłłładu pokarmowego)

Monosacharydy →→→→ estry cukrów i kwasów 

tłłłłuszczowych  (biosurfaktanty), 

farmaceutyki

Glukoza (i ksyloza)  →→→→ bioetanol

Wysłłłłodki jako skłłłładnik 

podłłłłożżżży do hodowli 

drobnoustrojów

Produkcja preparatów enzymatycznych

Beztlenowa fermentacja
Biogaz (wartośćśćśćść energetyczna okołłłło 35 

MJ/m3)

Polisacharydy jako 

funkcjonalne skłłłładniki 

żżżżywnośśśści 

Błłłłonnik pokarmowy (celuloza, hemicelulozy, 

pektyna), zabielacz do kawy (oczyszczona 

celuloza lub celuloza z dodatkiem pektyny), 

stabilizator emulsji (pektyna)



Porównanie wydajnośśśści etanolu 
z różżżżnych surowców



Buraki cukrowe jako surowiec 
do produkcji bioetanolu

• Uprawa buraków jest korzystna dla rolnictwa ze względu 
na uzyskiwaną dużą ilość paszy (liście, wysłodki), 
pozytywny wpływ na glebę i poprawę gospodarki 
płodozmianowej 
a  także największą wydajność węglowodanów 
uzyskanych z hektara. Dlatego też buraki cukrowe mogą
być potencjalnym surowcem do produkcji bioetanolu.

• Do wyprodukowania 1 m3 alkoholu wystarczy zebrać
buraki z najmniejszej powierzchni (0,22 ha) w stosunku 
do innych roślin: kukurydza – 0,34 ha, ziemniaki 
przemysłowe – 0,36 ha, pszenica – 0,58 ha a żyto – 0,95 
ha.

• Biorąc jednak pod uwagę ilość etanolu wytworzonego z 
jednostki masy rośliny, produkcja z tony buraków jest 
trzy – czterokrotnie mniejsza niż z żyta czy kukurydzy.

• Ponad 200 letnie doświadczenie w selekcji, tworzeniu 



Proponowany schemat blokowy skojarzonej 
produkcji cukru oraz bioetanolu z buraków 

cukrowych
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Materiały wykorzystane do 

badań:
• Świeży sok dyfuzyjny z korzeni buraków 

cukrowych (sok surowy),

• Zagęęęęszczony sok surowy, przygotowany 

w stacji pilotowej,

• Sok gęsty,

• Drożdże gorzelnicze rodzaju 

Saccharomyces cerevisiae rasy D2.



Porównanie dynamiki procesu fermentacji brzeczek z 
zagęęęęszczonego soku surowego w począąąątkowym etapie 
przechowywania, śśśświeżżżżego soku dyfuzyjnego oraz soku 

gęęęęstego



Zawartośćśćśćść alkoholu etylowego w brzeczkach 
po procesie fermentacji 



Wykorzystanie cukrów



Wydajnośćśćśćść procesu fermentacji etanolowej



Zestawienie dynamiki procesu fermentacji 
brzeczek 

z zagęęęęszczonego soku surowego

20** - brzeczka bez dodatku pożywek, z nieuregulowanym pH.



Porównanie wydajnośśśści fermentacji etanolowej 
brzeczek przygotowanych z soku surowego

20** - brzeczka bez dodatku pożywek, z nieuregulowanym pH.



Wydajnośćśćśćść spirytusu 100% ze 100 dm3 soku

20** - brzeczka bez dodatku pożywek, z nieuregulowanym pH.



Dynamika fermentacji brzeczek 
przygotowanych 

z buraków cukrowych



Zawartośćśćśćść alkoholu etylowego w brzeczkach 
po procesie fermentacji 









Proponowany schemat blokowy skojarzonej 
produkcji cukru oraz bioetanolu z buraków 

cukrowych
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Obróbka wysłłłłodków
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Podsumowanie:

Poprawę efektów ekonomicznych przerobu 

buraków surowych można upatrywać w 

skojarzonej produkcji wykorzystującej w całości 

określony ich składnik np. cukier, miąższ.

Zastosowanie buraczanego soku surowego, jako 

surowca w fermentacji etanolowej pozwala na 
osiągnięcie wysokiej wydajności etanolu – ponad 

85% i blisko 100% wykorzystanie cukru, a także 

pominiecie suplementacji brzeczki przeznaczonej 

do fermentacji.


