
Commercial-Scale Flagship Plant for the  
Production of Cellulosic Ethanol

Profilul proiectului

Consorțiul LIGNOFLAG, având Clariant în calitate de coordo-
nator, este format din șapte companii și instituții de cercetare 
din Germania, Austria, Ungaria și România. Expertiza oferită 
de consorțiu întrunește cerințele unui proiect complex de 
referință care se concentrează pe demonstrarea viabilității 
tehnologice și economice a etanolului celulozic și a produ-
selor sale auxiliare. 
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Proiect
LIGNOFLAG (Commercial flagship plant for bioethanol pro-
duction involving a bio-based value chain built on lignocellu-
losic feeedstock)

Program de finanțare
Proiectul LIGNOFLAG primește finanțare din partea Partene-
riatului industriilor bazate pe combustibili bio, în baza  
programului de cercetare și inovații Horizon 2020 al Uniunii 
Europene, în baza Acordului de grant nr. 709606. 

Durata proiectului
Iunie 2017 – mai 2022

Contribuția UE
24,7 milioane EURO

Coordonare
Dr. Markus Rarbach
Șeful departamentului de Biocombustibili și  
derivate din linia comercială
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Semmelweisstr.1
82152 Planegg, Germania
Telefon: +49 (0)89 710661-0
Email: contact@lignoflag-project.eu 

www.lignoflag-project.eu/ro



celulozic. Celălalt produs auxiliar lichid, vinasse, poate fi utilizat 
ca fertilizator și adus din nou pe câmp, oferind astfel un exemplu 
tangibil de economie circulară. 

Clariant construiește o nouă fabrică de producție la scară 
comercială a etanolului celulozic din reziduuri agricole,  
folosind tehnologia sunliquid®. Fabrica, având o capacitate 
anuală de producţie 50.000 tone de etanol celulozic, va fi 
localizată în partea de sud-vest a României. Noua unitate 
va genera noi locuri de muncă “verzi”, oportunități de afa-
ceri și creștere economică în această zonă rurală. Cu aju-
torul acestei fabrici de referință, Clariant intenționează să 
demonstreze că producția la scară largă a etanolului celulo-
zic folosind tehnologia sunliquid® este matură din punct de 
vedere tehnic și viabilă din punct de vedere economic.

Obiectivele principale ale proiectului
  Stabilirea unui proces de producție autosuficient din 

punct de vedere energetic și sustenabil pentru etanolul 
celulozic, folosind produse secundare pentru producția 
de energie regenerabilă și fertilizarea solului

  Optimizarea și creșterea eficienței procesului de 
producție până la 60.000 tone de etanol anual

  Elaborarea unui model de licență pentru tehnologia 
sunliquid® 

  Dezvoltarea unei strategii de distribuție și marketing 
pentru etanolul celulozic și tehnologia sunliquid® 

Proiectul UE LIGNOFLAG: producția 
sustenabilă de etanol celulozic 

Etanolul celulozic 
Etanolul celulozic este un bio-combustibil avansat, foarte 
sustenabil și ecologic. Este produs din reziduuri agricole 
precum paie de cereal, furnizate de fermierii locali. Producția 
de etanol celulozic duce la o reducere a emisiilor de CO2 cu 
până la 95% în comparație cu combustibilii fosili.

Utilizarea produselor auxiliare
Lignina este un produs auxiliar solid, ce rezultă din proce-
sul de fabricaţie sunliquid®. Se utilizează electricitate și abur, 
pentru a asigura necesarul energetic în producţia de etanol 

Sursa domestică de energie regenerabil pentru Europa  
În urma deciziei de a construi o fabrică de referință bazată 
pe tehnologia sunliquid®, un nou lanț valoric ecologic  
pentru producția etanolului celulozic va fi creat. Proiectul 
implică stabilirea de noi colaborări care conectează actorii 
economici din întregul lanț valoric și promovează colabo-
rarea strategică între sectoare. Deoarece fabrica de etanol 
celulozic poate utiliza reziduuri agricole din imediata apro-
piere, producția locală de combustibil va fi promovată. 
Acest lucru va reduce dependența de combustibili fosili și va 
garanta o sursă competitivă de energie regenerabilă 
domestică pentru Europa.

Ilustrarea Conceptului economic circular pentru 

Producția de etanol celulozic prin sunliquid® 

Zelluose-Ethanol wird als 
Biokraftstoff im Verkehrs-

sektor eingesetzt

Jährliche Produktionskapazität von bis 
zu 60.000 Tonnen Zellulose-Ethanol

Lokale Landwirte stellen jährlich bis 
zu 300.000 Tonnen Pflanzenreststoffe 
wie Stroh zur Verfügung

Stroh dient als Rohstoff für 
die Herstellung von Zellulose-
Ethanol

Vinasse kehrt als Düngemittel 
auf das Feld zurück

Lignin wird für die 
Herstellung von Strom 
und Dampf genutzt

Beneficiile pentru societatea europeană
  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  Dezvoltarea economiilor locale și crearea de oportunități 

suplimentare de afaceri
  Crearea unei surse sustenabile și competitive de energie 

regenerabilă domestică pentru UE
  Sprijin pentru trecerea de la o economie bazată pe 

combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe 
combustibili ecologici  

Vinasse utilizat ca  
fertilizator pe câmp Fermierii locali furnizează ANUAL până 

la 300.000 de tone de reziduuri agricole 
precum paiele

Etanol celulozic utilizat 
ca biocombustibil pentru 

sectorul de transport 

Lignină utilizată pentru 
producerea electricității 
și aburului

Paiele sunt utilizate ca măteriE 
primă pentru producția de 
etanol celulozic

Producție de până la 60.000 tone  
de etanol celulozic pe an 


