ALKOHOLINIŲ IR NEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ (IŠSKYRUS KAVĄ, ARBATĄ IR
KAKAVĄ) GAMYBOS ATLIEKŲ TVARKYMO GEROSIOS PRAKTIKOS
Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų pramonėje pagrindinis atliekų kiekis susidaro gaminant
etilo alkoholį ir alų. Tai dažniausiai yra žlaugtai, saladinas, miežių nuoplovos, baltyminės nuosėdos,
alaus mielės. Didžioji dauguma šių atliekų yra didelio drėgnumo, o tai lemia ir jų panaudojimo
galimybes.
Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas maisto, kosmetikos ir kitose pramonėse
Gaminant kai kuriuos gėrimus, lieka vaisių ar uogų atliekos. Po alkoholio gamybos likę žlaugtai
gali būti panaudoti maisto, kosmetikos, farmacijos pramonėse.
Alaus gamybos žlaugtai gausūs fenolio rūgščių. Naudojant biotechnologinius procesus,
iš žlaugtų išgaunamos ferulinės ir p-kumarinė rūgštys (Mussatto, 2009; Bartolomè ir kt., 1997).
Ferulinė rūgštis gali būti naudojama maisto pramonėje, nes yra natūralus antioksidantas, maisto
konservantas. Taip pat ši rūgštis naudojama kosmetikoje kaip antimikrobinis ir priešuždegiminis
agentas, fotoprotektorius. P-kumarinė rūgštis turi antioksidantų, kovoja su uždegimais, pasižymi
antimikrobinėmis savybėmis. Dėl šių savybių ji naudojama farmacijoje, kosmetikos pramonėje
(Mussatto ir kt., 2007a; Bartolomè ir kt., 2002).
Mussatto ir kt. (2006) mini alkoholio gamybos žlaugtus kaip gerą monosacharido ksilozės
gamybos žaliavą. Iš ksilozės gaminamas ksilitolis – retas cukrus, kurio gamtoje yra nedaug.
Jis naudojamas kaip saldiklis, pasižymi tam tikra nauda sveikatai, gali kovoti su dantų ėduonimi,
padėti sergant diabetu, esant lipidų apykaitos sutrikimams, inkstų pažeidimams bei užkirsti kelią
plaučių infekcijai (Mussatto ir kt., 2008a; Mussatto ir kt., 2005).
Stojceska ir kt. (2008) ir Öztürk ir kt. (2002) tyrimai parodė, kad džiovintus alaus žlaugtus
maišant tiesiogiai į žmonių maistą, yra žymiai padidinamas maistinių skaidulų kiekis jame.
Mussatto ir kt. (2007b) teigia, kad alkoholio pramonėje susidarę žlaugtai yra tinkama žaliava
pieno rūgšties gamybai. Pieno rūgštis naudojama daugelyje sričių (farmacijoje, maisto, kosmetikos,
chemijos ir kitose pramonėse) (Ramzi ir kt., 2015). Bai ir kt. (2008) teigia, kad pieno rūgštis gali būti
panaudojama ir bioplastiko gamyboje.
Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas gyvūnų pašarui
Alkoholio gamybos metu susidariusios kai kurios bioskaidžios atliekos sušeriamos gyvuliams
kaip atskiras raciono pašaras arba naudojamos gaminant kombinuotuosius pašarus. Po etanolio ar alaus
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gamybos lieka grūdų (rugių, kviečių, kukurūzų) žlaugtai, tinkami penimiems galvijams, kiaulėms šerti.
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naudojami kombinuotųjų pašarų gamybai. Gera žaliava pašarų gamybai yra salyklo daigeliai
(Mažeika ir kt., 2011). Tačiau dauguma alkoholio gamybos atliekų yra skystos ir greitai gendančios,
jas reikia kuo greičiau sušerti gyvuliams, sudėtinga sandėliuoti, pervežti. Siekiant prailginti
jų vartojimo trukmę, presuojant pašalinamas vanduo, atliekos konservuojamos, taikomas silosavimas,
džiovinimas, o tam reikia papildomų išlaidų, tad didėja pašaro savikaina.
Visas gėrimų gamybos bioskaidžias atliekas, išskyrus cheminio apdorojimo atliekas,
Lietuvoje priima UAB „Insectum“, kuri vysto juodosios plokščiamusės auginimo technologiją
ir augalines bioskaidžias atliekas perdirba į tvarius vabzdžių produktus (Insectum, 2020).
Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas tręšimui
Alkoholio pramonėje susidarantys žlaugtai, mielių atliekos ir saladinai naudojami tręšimui, bet
jie yra skysti, turi mažai sausųjų medžiagų, todėl jų tręšiamoji vertė nedidelė. Žlaugtų pH mažas,
netinka rūgščių dirvožemių tiesioginiam tręšimui. Jei šios atliekos naudojamos laukams tręšti,
rekomeduojama jas maišyti su srutomis, kurių pH 7–9 (Mažeika ir kt., 2011). Žlaugtus maišant
su srutomis, ne tik sureguliuojamas rūgštingumas, bet ir sumažinami lakaus amoniako nuostoliai,
geriau subalansuojami fosforo ir kalio kiekiai.
Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas komposto gamybai
Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamyboje susidarančias bioskaidžias atliekas tikslinga
naudoti kompostų gamybai. Šiose atliekose labai maža tarša sunkiaisiais metalais bei kitomis
nepageidautinomis medžiagomis. Šios atliekos savo sudėtimi ir savybėmis tenkina reikalavimus,
keliamus gero komposto (tinkamo ekologinei žemdirbystei) žaliavoms (Mažeika ir kt., 2011).
Kadangi dauguma šios pramonės bioskaidžių atliekų yra skystos, jomis kompostavimo proceso
metu galima reguliuoti drėgmę. Jas naudinga kompostuoti su mažai drėgmės turinčiais komponentais
(šiaudais, pjuvenomis, drožlėmis, durpėmis, vytinta žole ir pan.). Dėl didelio žlaugtų rūgštingumo, juos
kompostuojant, reikėtų įterpti kalkinių medžiagų. Komposto gamybai vertingos mielių atliekos, jos turi
apie 0,6 proc. azoto ir kompostui ruošti gali būti naudojamos su žaliavomis, turinčiomis daug organinės
anglies, bet palyginti mažai azoto. Mielės katalizuoja puvimo, irimo procesą (Mažeika ir kt., 2011).
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Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas biodegalų gamybai
Bioetanolį galima gaminti iš krakmolo, cukraus ar lignoceliuliozės gausios biomasės.
Didžioji dauguma bioetanolio gamybai naudojamų augalų konkuruoja su žmonių maistui
naudojama produkcija. Po alkoholio gamybos likę žlaugtai tiktų pakeisti šiuos išteklius ir gaminti
antros kartos biokurą. Jie savo sudėtimi puikiai tinka bioetanolio gamybai (Mussatto ir kt., 2008b;
Mussatto ir kt., 2006; Kanauchi ir kt., 2001). Įprastai gaminant etanolį iš bioskaidžių atliekų,
yra taikomi hidrolizės ir fermentacijos procesai. O Xiros ir kt. (2009; 2008) teigia, kad pritaikius tam
tikras grybelių rūšis (tyrime naudoti Neurospora crassa ir Fusarium oxysporum) celiuliozę ir
hemiceliuliozę galima tiesiogiai paversti bioetanoliu.
Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas biodujų gamybai
Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamyboje susidarančias bioskaidžias atliekas galima
panaudoti biodujų gamybai. Toks jų panaudojimas leidžia iš atliekų išgauti energiją ir galiausiai
jas paversti labiau tręšimui tinkama medžiaga biokompostu. Mažeika ir kt. (2011) teigia, kad perdirbus
1 t žlaugtų, išgaunama apie 150 m3 biodujų. Iš biodujų išgaunant elektros energiją, iš 1 m3 biodujų
jos gaunama daugiau nei 1 kWh. O Iš biodujų išgaunant šiluminę energiją, iš 1 m3 biodujų
jos gaunama 2 kWh.
Po biodujų išgavimo iš biomasės gaunamas vertingas šalutinis produktas biokompostas.
Pagaminus 1 t etanolio, po biodujų gamybos iš žlaugtų gaunama 1–2,75 t biokomposto.
Biokompostas pasižymi maža sunkiųjų metalų tarša. Jame 2–3 kartus daugiau maistinių medžiagų
nei prieš žaliavos panaudojimą biodujoms gaminti. Biokompostą galima naudoti tiesioginiam laukų
tręšimui arba kaip atskirą komponentą komposto gamybai (Mažeika ir kt., 2011).
Gėrimų gamybos atliekų panaudojimas bioplastikų gamybai
Kadangi bioplastiko gamybai tinka augalinės atliekos, turinčios cukrų ar lipidų, alkoholinių ir
nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos, kuriose netrūksta angliavandenių, tam irgi pritaikomos.
Yu ir kt. (1998) tyrime panaudojo salyklo atliekas, gautas iš alaus daryklos, kaip anglies šaltinį
mikroorganizmams ir išgavo bioplastiką.
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Gėrimų gamybos atliekų kitas panaudojimas
Žlaugtai yra tinkami naudoti statybinių medžiagų gamyboje. Russ ir kt. (2005) panaudojo
žlaugtus plytų gamybai ir nustatė, kad išdegant tokias plytas, gaunamas didesnis poringumas
ir mažesnis tankis, o tai plytoms suteikia geresnių šilumos izoliacijos savybių nei tų plytų, kurios buvo
pagamintos tik iš molio. Taigi, žlaugtai gali būti laikomi organinėmis porų formavimo medžiagomis,
prisidedančiomis prie išdegimo krosnies šilumos didinimo (Demir, 2008).
Žlaugtai pasižymi geromis absorbuojančiomis savybėmis (Klímek ir kt., 2017). Tai gali puikiai
pasitarnauti valant teršalus iš nuotekų. Li ir kt. (2009), Lu ir kt. (2008) gavo gerus rezultatus bandant
išvalyti sunkiuosius metalus iš nuotekų. Geresni rezultatai buvo gauti žlaugtus iš anksto specialiai
apdorojus. Silva ir kt. (2004) tyrimas parodė, kad pastarieji gali būti sėkmingai naudojami kaip dažų
adsorbentas popieriaus ir tekstilės pramonėje, net be jokio išankstinio jų apdorojimo.
Žlaugtuose esantys polisacharidai, baltymai ir didelis drėgmės kiekis yra puiki terpė
augti mikroorganizmams (Robertson ir kt., 2010). Todėl Szponar ir kt. (2003) rekomenduoja žlaugtus
naudoti kaip terpę nežinomiems štamams išskirti ir palaikyti, naujų biologiškai aktyvių medžiagų
atrankai ir gamybai bei greitam sporų susidarymui.
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