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Rozprawa doktorska: „Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych z frakcji organicznej 
odpadów komunalnych w procesie fermentacji” 

 
W prezentowanej pracy podjęłam się tematu alternatywnego sposobu 
zagospodarowania frakcji organicznej odpadów komunalnych celem 
pozyskania cennych energetycznie bio-produktów. W Polsce, w tym 
również w województwie łódzkim, bio-odpady stanowią zwykle  
ok. 30-35% komunalnych odpadów stałych. Do odpadów 
biodegradowalnych (tzw. bio-odpadów) w ujęciu selektywnej 
gospodarki odpadami zaliczamy odpady zielone (trawa, drobne gałęzie, 
liście, itp.), papier i tekturę oraz odpady kuchenne. Spośród  
bio-odpadów, odpady żywnościowe (kuchenne) stanowią największą 
frakcję (ok. 30%). Preferowany system gospodarki odpadami 

komunalnymi zakłada podział odpadów na dwie frakcje: zmieszaną oraz selektywną. 
W przypadku tej pierwszej, w zależności od ilości mieszkańców stosuje się termiczną 
stabilizację odpadów lub mechaniczno-biologiczne przetwarzanie. W przypadku frakcji 
przesegregowanych w sortowniach odpadów odzyskuje się surowce do wtórnego 
przekształcenia bądź nawóz organiczny powstały w wyniku procesów obróbki biologicznej 
w kompostowniach. W woj. łódzkim, podobnie jak w innych częściach kraju, niestety nadal 
największa frakcja odpadów komunalnych to niesegregowane odpady zmieszane. 
 
Jak wynika z danych statycznych, pomimo, iż frakcja biodegradowalna stanowi około 1/3 
zbieranych selektywnie odpadów, w wyniku segregacji u źródła odzyskuje się jedynie ok. 9%. 
Widać zatem pilną potrzebę z jednej strony wzmożonej edukacji społecznej dotyczącej 
właściwej segregacji odpadów biodegradowalnych i ich recyklingu, z drugiej natomiast 
wdrażania technologii, które pozwolą na maksymalizację odzysku energii z odpadów 
organicznych przy minimalnych nakładach finansowych. Jedną z takich technologii są procesy 
biologicznego unieszkodliwiania odpadów, w tym fermentacja. Proces ten jest już bardzo 
dobrze poznany i wykorzystywany w gospodarce odpadami, głównie w biogazowniach 
(fermentacja metanowa). Okazuje się jednak, iż oprócz użytecznego energetycznie produktu 
końcowego jakim jest biogaz, proces ten odpowiednio pokierowany na ścieżkę  
tzw. fermentacji kwaśnej, może dostarczyć również bardzo pożądanych półproduktów, jakimi 
są m.in. lotne kwasy tłuszczowe o szerokim spektrum zastosowań. Do lotnych kwasów 
tłuszczowych zalicza się m.in. kwas octowy, kwas propionowy czy kwas masłowy. 
Oczyszczone, mogą stać się wartościowym produktem lub substratem do syntezy złożonych 
związków chemicznych, używanych w wielu gałęziach przemysłu. Lotne kwasy tłuszczowe 
znalazły swoje zastosowanie m.in. w syntezie biopolimerów (np. biodegradowalnego plastiku), 
w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności (np. ocet), w przemyśle chemicznym 
(m.in. jako rozpuszczalniki) czy w energetyce np. do produkcji biowodoru. Obecnie lotne 
kwasy tłuszczowe produkowane są głównie poprzez utlenianie lub karboksylację prekursorów 
chemicznych, pochodzących z przetwarzania ropy naftowej, co nie wpisuje się w trend 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Analizowane w mojej rozprawie doktorskiej 
podejście do produkcji lotnych kwasów tłuszczowych i wodoru z odpadów kuchennych 
uwzględnia proces fermentacji kwaśnej prowadzony przez mieszane kultury bakterii. Jedną 
z przewag mieszanych kultur bakterii jest to, że mogą metabolizować szerokie spektrum 
związków organicznych, w tym węglowodanów, białek i lipidów zawartych w odpadach 



żywnościowych. Jest to możliwe dzięki różnym ścieżkom metabolicznym zależnym  
od substratów oraz zasiedlających środowisko procesu mikroorganizmom. Dodatkowo, 
mieszane kultury bakterii mogą być pozyskiwane bez dodatkowych nakładów finansowych  
z produktów ubocznych innych procesów, jak np. osad przefermentowany pozyskiwany  
z oczyszczalni ścieków, który został użyty do moich badań.  
 
W związku z powyższym wdrożenie wyżej opisanej technologii w woj. łódzkim w miejscach, 
gdzie przetwarzane są odpady pochodzenia organicznego, jak np. kompostownie, instalacje  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów czy biogazownie pozwoliłoby  
z czasem na uporanie się z problemem nadmiernego składowania odpadów organicznych  
w regionie. Dodatkowo, umożliwiłoby odzysk energii z odpadów w postaci lotnych kwasów 
tłuszczowych i wodoru w procesie fermentacji kwaśnej oraz metanu w procesie fermentacji 
metanowej. Uważam, że wyżej opisana technologia wpisuje się w światowy i europejski trend 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a jej wdrożenie spowodowałoby postrzeganie 
województwa łódzkiego jako jednego z ważniejszych eko-regionów Polski. 
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