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The distillery industry in Poland supplies the domestic and foreign markets with 
many alcoholic products, including rum, whiskey and spirit. Their production 
uses enzymes of biological origin and yeast, the main purpose of which is to 
transform sugars into ethanol. During the alcoholic fermentation process, in 
addition to the target product, which is ethanol, there are also many by-products 
that are separated during distillation and rectification of the spirit. Their amount 
depends on many factors, such as the strain of yeast used, temperature and 
pH of fermentation, and the content of minerals in the mash [1].

Przemysł gorzelniczy w Polsce dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny wiele 
wyrobów alkoholowych, do których zaliczamy m. in. rumy, whisky i spirytus. 
Do ich produkcji wykorzystywane są preparaty enzymatyczne pochodzenia 
biologicznego oraz drożdże, których głównym celem jest przekształcenie wę-
glowodanów w etanol. W trakcie procesu fermentacji alkoholowej oprócz głów-
nego produktu jakim jest etanol powstaje również wiele produktów ubocznych, 
które są separowane podczas destylacji i rektyfikacji spirytusu. Ich ilość zależy 
od wielu czynników, m. in. takich, jak: szczep stosowanych drożdży, tempera-
tura i pH fermentacji oraz zawartość składników mineralnych w zacierze [1].

Drożdże są uważane za jedne z pierwszych mikroorganizmów wy-
korzystywanych przez człowieka do przetwarzania żywności i napojów 
alkoholowych, a proces fermentacji alkoholowej jest jednym z najstar-
szych znanych ludzkości procesów biotechnologicznych. Posiadają 
budowę typową dla komórki eukariotycznej, w której skład wchodzą: 
jądro komórkowe, błona cytoplazmatyczna, ściana komórkowa, cyto-
plazma, wakuola, mitochondria, rybosomy, Aparat Golgiego i retikulum 
endoplazmatyczne. Najbardziej powszechnym sposobem rozmnażania 
się drożdży jest pączkowanie, które poprzedza proces mitotycznego 
podziału jądra. Komórka macierzysta dzieli się i wytwarza dwie nowe 
komórki potomne, które są ze sobą identyczne pod względem gene-
tycznym. Mitoza jest zatem częścią procesu podziału, w której DNA 
jądra komórkowego jest podzielone na dwa równocenne zestawy chro-
mosomów. Komórka potomna rośnie, a następnie oddziela się od ko-
mórki macierzystej ścianą komórkową i błoną cytoplazmatyczną, sta-
nowiąc samodzielny organizm. Z każdym podziałem na powierzchni 
komórki macierzystej tworzą się tzw. blizny, które świadczą o jej wieku. 
Starzenie drożdży jest dla nich śmiertelne i zależy od liczby podziałów 
podejmowanych przez daną komórkę. Do typowych oznak starzenia 
zalicza się wzrost liczby blizn, wielkość komórki oraz jej zmarszczki 
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powierzchniowe. Zjawisku starzenia się towarzyszy również postępu-
jące upośledzenie mechanizmów komórkowych, co prowadzi do mniej-
szej odporności na czynniki stresowe [2, 3].

 

Co ma wpływ na wybór szczepu drożdży?
Wybierając szczep drożdży do produkcji etanolu należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich odporność temperaturową oraz tolerancję 
na wysokie stężenie alkoholu. Najczęściej stosowanymi drożdżami do 
otrzymywania etanolu są drożdże z gatunku Sacharomyces cerevisiae, 
których optymalna temperatura do wzrostu i funkcjonowania mieści 
się w granicach od 25 oC do 4 oC, a stężenie etanolu może wynosić 
nawet 18% [5].

Niezbędnym substratem do produkcji alkoholu etylowego są wę-
glowodany. Ich optymalnym źródłem są zboża, rośliny jadalne oraz 
ziemniaki zawierające skrobię, która jest polimerem glukozy. 
Wykorzystując do produkcji etanolu surowce rolnicze należy stosować 
preparaty enzymatyczne, aby zhydrolizować długie łańcuchy skrobio-
we do glukozy, która jest asymilowana przez drożdże.

Propagacja drożdży i wymagania środowiskowe 
dla ich wzrostu

Propagacja drożdży w warunkach przemysłowych zachodzi 
w zbiornikach propagacyjnych, do których dodaje się drożdże z po-
żywką bogatą w azot i witaminy. Ponadto do prawidłowego rozwoju 
drożdży niezbędne są pierwiastki, takie jak: węgiel, fosfor, potas i ma-
gnez w formie łatwo przyswajalnej. Dodatek do podłoża cukrowego 
pożywek w postaci związków mineralnych pozwala na przyspieszenie 
rozwoju i wzrostu liczby komórek drożdży, zwiększenie wydajności 
biomasy oraz produkcji etanolu. Jedną z najważniejszych witamin 
obecnych w pożywce jest witamina B1 – tiamina, która wspomaga 
namnażanie drożdży, gwarantując szybkie rozpoczęcie fermentacji 
i kompletne odfermentowanie substratu. Podczas propagacji do zbior-
ników propagacyjnych należy dostarczyć tlen, który jest niezbędny dla 
prawidłowego wzrostu drożdży i jest siłą napędową wielu aspektów 
metabolizmu drożdży, w tym fermentacji. Jest szybko wchłaniany przez 
drożdże i wykorzystywany do syntezy nienasyconych kwasów tłusz-
czowych i steroli, które tworzą błonę komórkową drożdży. Cząsteczki 
te są ważne zarówno dla wzrostu, jak i fermentacji i służą do przecho-
wywania tlenu w komórce. Niedobór tlenu prowadzi do zmniejszenia 
ilości lipidów i nienasyconych kwasów tłuszczowych w komórkach 
drożdżowych oraz hamuje ich rozwój. W trakcie propagacji stężenie 
cukrów fermentujących powinno być niskie – w ten sposób unika się 
negatywnego efektu Crabtree, polegającego na produkcji etanolu 
w warunkach tlenowych przy dużym stężeniu glukozy [6].

Fot. Pączkująca komórka droż-
dżowa – obraz mikroskopo- 
wy [4]
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od 25oC do 34oC,



Na rys. 1 przedstawiono czterostopniowy cykl życia komórki droż-
dżowej.

Cykl życia drożdży można podzielić na cztery etapy. Pierwszy z nich 
to faza adaptacji, która trwa kilka pierwszych godzin po dodaniu droż-
dży do podłoża cukrowego. W tym czasie nie są widoczne oznaki 
fermentacji i wzrostu. Drożdże adaptują się do nowych warunków 
środowiska, pochłaniają całkowitą ilość tlenu dostarczanego do zbior-
nika propagacyjnego i wykorzystują go do syntezy wszystkich nie-
zbędnych enzymów i innych mechanizmów metabolicznych. Etap 
adaptacji powinien zakończyć się w ciągu kilku godzin. Druga faza to 
faza przyspieszonego wzrostu, podczas której komórki drożdży za-
czynają rosnąć i dzielić się. W trakcie trzeciej fazy, gdy populacja droż-
dży osiąga maksymalną gęstość, obserwowana jest intensywna fer-
mentacja, po której następuje faza obumierania i zwiększenie ilości 
nieaktywnych komórek.

Prawidłowy przebieg cyklu życia drożdży zależy od sposobu pro-
wadzenia procesu propagacji i fermentacji oraz zapewnienia komórkom 
drożdżowym niezbędnych składników mineralnych potrzebnych do 
rozmnażania i wzrostu. Niezwykle istotnym czynnikiem dla funkcjono-
wania mikroorganizmów, jakimi są drożdże, jest również brak bakterii 
i innych mikroorganizmów w podłożu fermentacyjnym. Podczas pro-
dukcji etanolu w skali przemysłowej może jednak dojść do infekcji za-
cieru. Zakażenia mogą powodować bakterie kwasu mlekowego, octo-
wego oraz dzikie drożdże. Ich obecność hamuje rozwój drożdży szla-
chetnych, co prowadzi do mniejszej wydajności produktu końcowego 
oraz pogorszenia walorów smakowych i zapachowych etanolu. Przy 
zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych procesu technolo-
gicznego nie dochodzi do intensywnego rozwoju niepożądanej mikro-
flory, dzięki czemu przyrost zawartości kwasów organicznych w zacierze 
jest mały i nie powoduje znacznego obniżenia pH środowiska. Spadek 
pH podłoża fermentacyjnego, poniżej wartości 4 może blokować ak-
tywność amylolityczną stosowanych preparatów enzymatycznych.

Dzikie drożdże mogą dostać się na linię produkcyjną wraz z surow-
cem. Charakteryzują się innym kształtem i rozmiarami w porównaniu 
z czystymi szczepami, co można łatwo zaobserwować pod mikrosko-
pem. Aby uniknąć obecności dzikich drożdży należy dbać o czystość 
zbiorników fermentacyjnych i propagacyjnych przed każdym cyklem 
fermentacji. Bakterie kwasu octowego nie są w stanie przeżyć i rozwijać 
się w warunkach beztlenowych, w związku z czym organizmy te nie są 
zagrożeniem w zbiornikach fermentacyjnych. Na pozostałych etapach 
produkcji istnieją idealne warunki do rozwoju i wzrostu tych mikroorga-
nizmów. Bakterie kwasu mlekowego mają większe zdolności przysto-

sowawcze w porównaniu z bakteriami kwasu octowego. Rozmnażają 
się one w szerokim zakresie temperatur (2–53 oC), a ich szlaki metabo-
liczne mogą prowadzić do wytworzenia kwasu mlekowego. Dodatkowo 
niska wartość pH w trakcie fermentacji, spowodowana ich obecnością, 
negatywnie wpływa na aktywność enzymu glukoamylazy stosowanego 
w procesie produkcyjnym. Negatywnie na rozwój drożdży wpływa rów-
nież zbyt wysokie stężenie cukrów i alkoholu w podłożu fermentacyj- 
nym [8]. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców potwierdzają, 
że wysoka zawartość cukru w zacierze wywołuje stres w komórkach 
drożdży, który objawia się wzrostem syntezy aldehydów oraz alkoholi 
wyższych. Z kolei wysoka zawartość alkoholu uszkadza błonę plazma-
tyczną komórki drożdżowej w efekcie prowadząc do jej śmierci.

Drożdże są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany temperaturowe  
– zarówno na nagłe podwyższenie temperatury, jak i na jej spadek. 
Zimny szok stresowy hamuje ich pączkowanie, a zbyt wysoka tempe-
ratura ścina ich białka i kwasy nukleinowe. Aby wyeliminować nega-
tywny efekt szoku termicznego drożdży zakłady przemysłowe wdra-
żają rozwiązania technologiczne gwarantujące utrzymanie stałej tem-
peratury w trakcie procesu fermentacji. Jest to możliwe dzięki nowo-
czesnym systemom kontrolno-pomiarowym zintegrowanym z układa-
mi chłodzenia i cyrkulacji zbiorników fermentacyjnych.

Fermentacja alkoholowa 
Docelowym produktem powstającym w procesie fermentacji alko-

holowej jest etanol, jednak w jej trakcie są syntezowane również pro-
dukty uboczne, które należy usunąć w procesie destylacji i rektyfikacji 
spirytusu.

W tym celu stosuje się innowacyjne technologie i rozwiązania, 
pozwalające w sposób efektywny i ekonomiczny oczyszczać otrzyma-
ny produkt. Do produktów ubocznych zalicza się alkohole wyższe, 
aldehydy, estry, poliole i kwasy organiczne. Są one wytwarzane przez 
drożdże w niewielkich stężeniach, ale wpływają na cechy organolep-
tyczne napojów alkoholowych. Ilość powstających zanieczyszczeń 
zależy w głównej mierze od jakości stosowanego surowca, szczepu 
drożdży oraz warunków prowadzenia procesu fermentacji.

Fermentacja alkoholowa jest to ciąg reakcji chemicznych przebie-
gających przy udziale odpowiednich enzymów wytwarzanych przez 
drożdże, między innymi dekarboksylazy pirogronianowej oraz dehy-
drogenazy alkoholowej – rys 2. Procesy życiowe komórek drożdżowych 
wymagają stałego dopływu energii, którą pozyskują z dostępnych 
w otoczeniu substratów energetycznych. Glukoza jest podstawowym 
substratem energetycznym, a wewnątrzkomórkowe procesy metabo-
liczne bazują na związkach będących jej pochodnymi. Glukoza za-
pewnia szkielet węglowy wykorzystywany w komórkowych procesach 
biosyntetycznych.

Pierwszym etapem oddychania beztlenowego zachodzącego w cy-
tozolu jest glikoliza, czyli ciąg beztlenowych reakcji, w których z glu-
kozy powstaje kwas pirogronowy. Powstały w trakcie glikolizy pirogro-
nian jest transportowany do matriks mitochondrialnej przez przenośnik 
znajdujący się w błonie mitochondrialnej komórek drożdży. W matriks 
mitochondrialnej pirogronian jest oksydacyjnie dekarboksylowany 
przez kompleks enzymatyczny dehydrogenazy pirogronianowej do 
aldehydu octowego i dwutlenku węgla. Powstały aldehyd octowy jest 
przekształcany do alkoholu etylowego przy udziale dehydrogenazy 
alkoholowej. Jeżeli rekcja nie przebiegnie stechiometrycznie, w składzie 

Rys 1. Fazy życia komórki drożdżowej [7]
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głównego produktu znajdzie się podwyższona ilość związków zawie-
rających ugrupowanie aldehydowe – COH [9].

Istotną grupą wpływającą na jakość alkoholu etylowego są również 
alkohole wyższe. Ich ilość w dużej mierze zależy od zastosowanego 
podłoża fermentacyjnego, wykorzystanych drożdży, sposobu prowa-
dzenia procesu fermentacji i destylacji, a także od technologii oddzie-
lania i usuwania olejów fuzlowych [9]. Oprócz alkoholi wyższych po-
wstają również estry ze względu na obecność w zbiornikach fermenta-
cyjnych zarówno kwasów, jak i alkoholi. To one w największym stopniu 
wpływają na zapach spirytusu i walory organoleptyczne alkoholi.

Podsumowanie
Dobór odpowiednich drożdży będących źródłem enzymów odpo-

wiedzialnych za przemianę cukrów w alkohol jest kluczowy i ma duży 
wpływ na obecność zanieczyszczeń w spirytusie. Aby uzyskać produkt 
z wysoką wydajnością i czystością należy pamiętać o zapewnieniu 
odpowiednich warunków dla rozmnażania i właściwego funkcjonowa-

nia komórek drożdżowych. Proces fermentacji alkoholowej prowadzo-
ny z wykorzystaniem drożdży daje poza alkoholem etylowym wiele 
produktów ubocznych, które wpływają na jakość docelowego produk-
tu, jakim jest etanol. Dzięki nowoczesnej technologii i automatyzacji 
procesów produkcyjnych większość z nich udaje się usunąć podczas 
procesu destylacji i rektyfikacji spirytusu.
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Rys 2. Konwersja glukozy do 
etanolu – opracowanie własne
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