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АНОТАЦІЯ 

Володько О.І. Розробка технологічних основ отримання біоетанолу із 

цукрового сорго. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. – Державна установа «Інститут харчової 

біотехнології та геноміки Національної академії наук України». – Захист у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Київ, 2021. 

 

Дисертаційна робота присвячена розробці біотехнології комплексного 

перероблення стебел цукрового сорго в паливний біоетанол, обґрунтуванню 

технологічних рішень, оптимізації умов метаболізму біологічного агента – дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae, створенню технологічної схеми виробництва з 

урахуванням сучасних техніко-економічних вимог.  

Встановлено можливість вирощування фітомаси цукрового сорго сорту 

Ботанічний в північних регіонах України (Сумська область, Шосткинський район) 

та інших сортів цукрового сорго в Лебединському районі Сумської області. 

Неперервно протягом 10 років в Шоcткинському районі отримано врожаї цукрового 

сорго, що можуть забезпечити рентабельне виробництво біоетанолу та інших 

продуктів на даній місцевості. Врожайність становила в середньому 91,4 т/га 

очищених стебел, а вміст сухих речовин (СР) у соці – в середньому 12,1 %.  

Вивчено та надано обґрунтування методу передпідготовки стебел цукрового 

сорго та лігноцелюлозної частини (соргоцукрової багаси) для подальшої переробки 

в біоетанол. Стебла цукрового сорго потребують очистки від листя та волоті. Метод 

вилучення цукрів із стебел сорго – відтискання на вальцевому пресі, а не екстракція. 

Вихід соку цукрового сорго становить 40 – 55 % від маси стебла залежно від 

вологості стебел та сили здавлювання вальців. Відтискання стебел сорго дозволяє 

отримувати більш якісні соки, а знецукрена на вальцевому пресі багаса проходить 

механічну деструкцію і є підготовленою для подальшого кислотного та 

ферментативного гідролізу. Вміст структурних компонентів у СР багаси цукрового 

сорго складає: 44 % – целюлози, 28 % – геміцелюлози та 20 %  – лігніну. Для 
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вилучення лігнінової частини багаси та частково геміцелюлози сорго запропоновано 

піддавати багасу м’якому гідролізу у кислотовмісних відходах дистиляції етанолу, 

що отримують з ректифікаційної колони, та 0,1 % розчином сірчаної кислоти, без 

надлишкового тиску при температурі 90-95 °С. 

Для очистки нативного соргоцукрового соку від високомолекулярних сполук 

обґрунтовано метод декантації з тепловою обробкою, що в рази пришвидшує процес 

осідання осаду (головним чином зкоагульованого білку-хлорофілу). Вже через 10 

хвилин відстоювання спостерігали просвітлений сік висотою 70 % від вихідного 

об’єму та, відповідно, 30 % об’єму низових шарів соку з осадом. Рекомендований 

термін відстоювання 30 хв, що забезпечує просвітлення 76 % об’єму соку в ємності. 

Після очистки в 7 разів зменшується вміст жмиху, та на 20 % колоїдів. 

Розробляючи технологічні рішення з переробки цукрового сорго в біоетанол 

порівнювали із відомою технологією зброджування меляси бурякоцукрової. 

Поставлена мета – адаптувати технологію переробки цукрового сорго до мелясної 

технології для її застосування на існуючих виробництвах, що реалізовано та 

підтверджено актами впровадження із заводів ТОВ “Компанія “Еко-Енергія” та ДП 

«Гайсинський спиртовий завод». 

Із використанням хімічних методів аналізу та методу бродильної проби 

проаналізовано сироп сорго, утворений при концентруванні соку. Головною 

відмінністю є наявність у сиропі цукрового сорго інвертного цукру (біля 18 %), а 

також підвищена якість 68 – 85 % (у порівнянні з мелясою біля 60 %) та менша 

кількість золи в сиропі сорго приблизно в 3 рази. Обидва субстрати потребують 

внесення додаткових джерел нітрогенного та фосфорного живлення. Важливим є 

кисле рН 5,3±1,2 соргоцукрових соків та сиропів, що зумовлює стійкість 

редукуючих цукрів до окиснення при нагріванні, а також меншою потребою в 

підкисленні вихідного середовища до зброджування порівняно з рН меляси 8,1±1,4. 

Наявність гетерогенного складу цукрів у соку цукрового сорго (сахароза, 

глюкоза, фруктоза) може зумовлювати присутність другої лаг-фази при 

анаеробному процесі ферментування. На мелясних субстратах із сахарозою 

подібного не відбувається. 
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В якості джерела нітрогену обрано карбамід через ряд позитивних відгуків у 

наукових статях. Встановлено, що для приготування середовища для 

дріжджогенерування до соргоцукрового соку необхідно додавати (до маси) 0,06 % 

ортофосфорної кислоти та 0,12 % карбаміду; для соргоцукрового сиропу (якістю 

72,0 % і вмістом CP 76,0 %) – 0,15 % ортофосфорної кислоти і 0,34 % карбаміду. 

Максимальна питома швидкість росту дріжджів S. cerevisiae Y-М-05 становила 0,33 

год
-1

. Необхідна біомаса дріжджів 160 млн/мл була отримана при зниженні видимої 

густини на 5,0 % за сахариметром. Тривалість дріжджогенеруваня 6 – 7 годин. Вміст 

етанолу у середовищі дріжджів знаходився в межах 3 % об. 

Підвищена якість соргоцукрових соків та сиропів обумовлює необхідність 

зниження вихідної концентрації СР у поживному середовищі при ферментуванні, 

щоб запобігти неповному зброджуванню чи зниженню продуктивності біологічного 

агента. Для штаму дріжджів S. cerevisiae Y-М-05 експериментально встановлена 

максимальна концентрація СР на рівні 25 % при використанні соргоцукрового 

сиропу з якістю 72 % та часом зброджування 24 години. Встановлено максимальну 

швидкість утворення дріжджами спирту 0,35 мл×г
-1 

×год
-1

.  

Ферментування сировини цукрового сорго та меляси бурякоцукрової показало 

відсутність інгібіторів зброджування у соках цукрового сорго. 

Проаналізовано склад летких продуктів. Кількісне співвідношення продуктів 

перегону культуральних рідин на основі цукрів сорго та меляси має суттєві 

відмінності, а саме: ізопентанолу в дистилятах, одержаних з продуктів бродіння 

соргового сиропу, у 3 рази більше, ніж із меляси; ізобутанолу – приблизно у 2 рази 

більше, що є перевагою соргового сиропу над мелясою як сировини для отримання 

паливного етанолу. 

Доцільно застосовувати технологічні рішення, які дозволяють збагачувати 

біоетанол функціональними оксигенвмісними добавками безпосередньо в процесі 

виробництва, тим самим полегшуючи отримання готових до використання біопалив. 

Розроблена схема отримання біоетанолу, збагаченого функціональними 

компонентами шляхом додавання в технологічну схему брагоректифікації реактора 

для синтезу необхідних компонентів – ацеталей та інших сполук. Даний підхід 
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доцільний для вирішення проблеми перепрофілювання спиртових заводів на 

виробництво паливних оксигенатів.  

Враховуючи результати вивчення змін у складі продуктів дистиляції 

культуральної рідини в досліджуваному діапазоні температур 24-36 °С та рН (4,2-

5,7) ферментації, рекомендовано температуру культивування осмофільних дріжджів 

S. cerevisiae Y-М-05 – 30–31 °С, а рН – 4,2. Математичне моделювання залежності 

кількості побічних спиртів від температури та часу культивування дозволило 

створити поліном 2-го порядку з дисперсією 0,007           

. 

Для збільшення продуктивності ферментації дріжджами сиропів із цукрового 

сорго успішно застосовано метод вакуумування культуральної рідини для зняття 

етанольного інгібування (кінцевим продуктом реакції). Експериментально 

встановлено рівень вакуумування 20 мм рт. ст., який має бути достатнім для кипіння 

культурального середовища. При закипанні середовище швидко охолоджується і 

потребує інтенсивного нагрівання.  

Із застосуванням вакуумування вдається тримати концентрацію спирту в 

культуральній рідині у межах 3,5–5,0 %., що збільшує продуктивність дріжджів на 

54,6 %. Зняття критичного інгібування етанолом дріжджів завдяки вакуумуванню 

дозволило перейти на культивування з підживленням, та отримати концентрацію 

спиртів у дистиляті на рівні 35 % об. Культивування з підживленням дозволяє більш 

ефективно використовувати біомасу дріжджів та наблизитись до параметрів 

зброджування середовища підвищеної густини (VHG) на цукровмістних субстратах. 

З екологічної точки зору показана економія водних ресурсів за рахунок 

провадження більш насичених за цурками середовищ, що ферментуються.  

Менша зольність соків та сиропів цукрового сорго зумовлює можливість 

більш широкого використання соргоцукрової барди в порівнянні з мелясною бардою 

із цукрових буряків. Вміст органіки може суттєво коливатися в залежності від якості 

вихідного соку цукрового сорго. Соргоцукрова барда може бути використана 

безпосередньо на корм худобі, як добриво або на спалювання при частковому 

висушуванні.  

f t ( ) 1.801 10
3

 111.821t 101.941 1.109t  2.06 t
2

 1.236
2
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З розрахунків встановлено, що багаса, яка утворюється під час переробки 

стебел сорго у біоетанол, може повністю задовольнити потреби заводу в тепловій 

енергії, навіть на згущення утвореної барди до 60 % CP. Завод може працювати 

цілий рік, використовуючи сконцентрований соргоцукровий сироп. Водночас 

собівартість безводного біоетанолу із цукрів сорго може становити близько 

0,3 дол. США/л. Можливе утворенням додаткових продуктів таких як паливні чи 

кормові пелети, силос, білкові корма на основі зерна сорго. Проаналізовані пелети з 

різного лігноцелюлозного матеріалу цукрового сорго. Встановлено енергетичну 

поживність багаси в кормових одиницях – склала 0,24. 

Запропонована на основі отриманих експериментальних даних апаратурно-

технологічна схема може бути покладена в основу технологічного регламенту 

переробки стебел цукрового сорго у біоетанол. Головними елементами лінії 

переробки стебел є вальцевий прес, нагрівач для температурної коагуляції 

високомолекулярних сполук та знезараження соку, батарея декантаторів та 

трикорпусна випарна установка, для концентрування частини соку сорго в сироп. 

Одним із найпростіших методів використання фітомаси цукрового сорго для 

отримання біоетанолу є отримання соку та миттєве його додавання в батарею 

ферментерів, що працює на мелясі бурякоцукровій. Це схема була реалізована з 

нашою участю на заводі ТОВ «Компанія «Еко Енергія». При використанні соку для 

розбавлення меляси відбулася економія водних ресурсів, а також розширення 

сировинної бази. 

За результатами роботи отримано патент України на корисну модель № 

140723 «Спосіб отримання біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго в 

умовах зниженого тиску». 

Ключові слова: біоетанол, цукрове сорго, соргоцукровий сік, соргоцукровий 

сироп, лігноцелюлоза, дріжджогенерування, ферментація, знижений тиск, барда, 

багаса. 
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SUMMARY 

Volodko O.I. Development of Technological Bases for Bioethanol Obtaining from 

Sweet Sorghum. – Manuscript. 

Thesis for Scientific degree in Technology, specialty 03.00.20 – biotechnology. – 

Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Thesis defense at the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2021.  

 

The dissertation is devoted to the development of biotechnology of sweet sorghum 

stalks complex processing into fuel bioethanol, substantiation of technological solutions, 

optimization of metabolic conditions for yeast Saccharomyces cerevisiae as a biological 

agent, creation of technological scheme of production taking into account modern 

technical and economic requirements. 

The possibility of growing phytomass of sweet sorghum, Botanical variety in the 

northern regions of Ukraine (Sumy region, Shostka district) and other varieties of sweet 

sorghum in the Lebedyn district of the Sumy region has been established. Sweet sorghum 

crops have been harvested continuously for 10 years in the Shostka district, which can 

provide profitable production of bioethanol and other products in the area. The yield 

averaged 91.4 t/ha of cleared stems, and the dry matter content (DM) in the juice averaged 

12.1%. 

The method of preparation of sweet sorghum stalks and lignocellulosic part (sweet 

sorghum bagasse) for further processing into bioethanol has been studied and 

substantiated. Leaves and panicles should be removed from sweet sorghum stalks. The 

method of extracting sugars from sorghum stalks is pressing on a roller press, not 

extraction. The yield of sugar sorghum juice is 40 - 55% of the stem weight, depending on 

the humidity of the stems and the compression force of the rollers. Squeezing the sorghum 

stalks allows to get better quality juices, and desugared on a roller press bagasse undergoes 

mechanical destruction and is prepared for further acid and enzymatic hydrolysis. The 

content of structural components of sweet sorghum bagasse is: 44% - cellulose, 28% - 

hemicellulose and 20% - lignin on DM basis. To extract the lignin part of the bagasse and 
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part of the sorghum hemicellulose, it is proposed to subject the bagasse to soft hydrolysis 

in acid-containing ethanol distillation wastes from a distillation column and 0.1% sulfuric 

acid solution, without excess pressure at 90-95 ° C. 

To purify native sorghum juice from high molecular weight compounds, the method 

of decantation with heat treatment is substantiated, which at times accelerates the 

sedimentation (mainly coagulated chlorophyll protein). After 10 minutes of settling, 

clarified juice was observed at a height of 70% of the original volume and, accordingly, 

30% of the volume of the lower layers of juice with sediment. The recommended settling 

time is 30 minutes, which provides enlightenment of 76% of the juice volume in the 

container. After purifying, the cake content is reduced by 7 times, and by 20% of colloids. 

Developing technological solutions for the processing of sweet sorghum into 

bioethanol was compared with the known technology of fermentation of sugar beet 

molasses. The goal is to adapt the technology of sweet sorghum processing to molasses 

technology for its application in existing industries, which is implemented and confirmed 

by the acts of implementation on the plants of LLC "Company Eco-Energy" and SE 

"Gaisinsky distillery". 

Sorghum syrup formed during juice concentration was analyzed using chemical 

analysis methods and fermentation test. The main difference is the presence of invert sugar 

in sugar sorghum syrup (about 18%), as well as the increased quality of 68 - 85% 

(compared to molasses about 60%) and less ash in sorghum syrup by about 3 times. Both 

substrates require the introduction of additional sources of nitrogen and phosphorus 

nutrition. The acidic pH of sorghum juices and syrups is important (5.3±1.2), which 

determines the resistance of reducing sugars to oxidation when heated, as well as less need 

for acidification of the initial medium before fermentation comparing to molasses (pH 

8.1±1.4). 

The presence of a heterogeneous composition of sugars in the juice of sweet 

sorghum (sucrose, glucose, fructose) may cause the presence of the second lag phase in the 

anaerobic fermentation process. This does not happen on molasses substrates with sucrose. 

Urea was chosen as a source of nitrogen due to a number of positive reviews in 

scientific articles. It was found that 0.06% orthophosphoric acid and 0.12% urea should be 
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added to the mass of sorghum juice to prepare the medium for yeast generation; for 

sorghum syrup (quality 72.0% and DM content 76.0%) 0.15% orthophosphoric acid and 

0.34% urea should be added. The maximum relative growth rate of the yeast S. cerevisiae 

Y-M-05 was 0.33 h
-1

. The required yeast biomass of 160 million/ml was obtained by 

reducing the apparent density by 5.0% measured by the saccharimeter. Duration of yeast 

generation was 6-7 hours. The ethanol content in the yeast medium was within 3% vol. 

The improved quality of sorghum juices and syrups necessitates a reduction in the 

initial concentration of DM in the nutrient medium during fermentation to prevent 

incomplete fermentation or reduced productivity of the biological agent. For the yeast 

strain S. cerevisiae Y-M-05, the maximum concentration of DM was experimentally set at 

25% using sorghum syrup with a quality of 72% and a fermentation time of 24 hours. The 

maximum rate of yeast formation of alcohol was set at 0.35 ml×g
-1

×h
-1

. 

Fermentation of sweet sorghum and sugar beet molasses showed the absence of 

fermentation inhibitors in sweet sorghum juices. 

The composition of volatile products was analyzed. The quantitative ratio of 

products of distillation of culture fluids based on sorghum and molasses sugars has 

significant differences, namely: 3 times more isopentanol in distillates obtained from 

fermentation products of sorghum syrup comparing to fermentation products of molasses 

and about 2 times more isobutanol was the advantage from sorghum syrup over molasses 

as a raw material for fuel ethanol. 

It is advisable to use technological solutions that allow to enrich bioethanol with 

functional oxygen-containing additives directly in the production process, thereby 

facilitating the production of ready-to-use biofuels. The scheme of obtaining bioethanol 

enriched with functional components by adding to the technological scheme of grout-

rectification of the reactor for the synthesis of the necessary components such as acetals 

and other compounds. This approach is appropriate to solve the problem of distilleries 

conversion for the production of fuel oxygenates. 

Taking into account the results of studying the changes in the composition of the 

distillation products of the culture fluid in the studied temperature range 24-36 ° C and pH 

(4.2-5.7) fermentation, the recommended temperature for culturing osmophilic yeast 
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S. cerevisiae Y-M-05 is 30-31 °C, and the pH is 4.2. Mathematical modeling of the 

dependence of the number of side alcohols on the temperature and time of cultivation 

allowed to create a polynomial of the 2nd order with a dispersion of 0.007 

 

To increase the productivity of sweet sorghum syrups fermentation by yeast, the 

method of vacuuming the culture fluid to remove ethanol inhibition (the final reaction 

product) was successfully used. The vacuum level of 20 mm Hg was experimentally 

established, which should be sufficient for boiling the culture medium. When boiling, the 

medium cools quickly and requires intense heating. 

With the use of vacuum, it is possible to keep the concentration of alcohol in the 

culture fluid in the range of 3.5–5.0%, which increases the productivity of yeast by 54.6%. 

Removal of the critical inhibition of yeast by ethanol due to vacuum allowed to switch to 

cultivation with additional feeding, and to obtain the concentration of alcohols in the 

distillate at 35% vol. Additional feeding in cultivation allows more efficient use of yeast 

biomass and to get closer to the parameters of very high gravity (VHG) fermentation on 

sugar-containing substrates. 

From the ecological point of view, the saving of water resources is shown due to the 

production of more saturated with sugars fermentation mediums. 

The lower ash content of sweet sorghum juices and syrups makes it possible to use 

sorghum bard more widely in comparison with sugar beet molasses bard. The organic 

content can vary significantly depending on the quality of the original sweet sorghum 

juice. Sorghum bard can be used directly for animal feed, as a fertilizer or for incineration 

after the partial drying. 

The calculations show that bagasse, which is formed during the processing of 

sorghum stalks into bioethanol, can fully meet the needs of the plant in thermal energy, 

even to thicken the formed bard up to 60% DM. The plant can operate all year round using 

concentrated sorghum syrup. At the same time, the cost of anhydrous bioethanol from 

sorghum sugars can be about $ 0.3 / l. It is possible the formation of additional products 

such as fuel or feed pellets, silage, protein feed based on sorghum grain. Pellets from 

f t ( ) 1.801 10
3

 111.821t 101.941 1.109t  2.06 t
2

 1.236
2
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different lignocellulosic material of sweet sorghum were analyzed. The energy content of 

bagasse in feed units was set at 0.24. 

The hardware-technological scheme was offered on the basis of the received 

experimental data, and it can be put in a basis of technological regulations of processing of 

sweet sorghum stalks into bioethanol. The main elements of the stem processing line are a 

roller press, a heater for temperature coagulation of macromolecular compounds and juice 

disinfection, a battery of decanters and a three-hull evaporator for concentrating the part of 

sorghum juice into syrup. 

One of the simplest methods of using sweet sorghum phytomass to produce 

bioethanol is to obtain the juice and instantly add it to a battery of fermenters running on 

sugar beet molasses. This scheme was implemented with our participation at the plant of 

Eco Energy Company LLC. When using the juice for diluting molasses there was a saving 

of water resources and expansion of the feedstock base. 

According to the results of the work, the patent of Ukraine for the utility model № 

140723 "Method of obtaining bioethanol during fermentation of sugar sorghum juice 

under low pressure" was obtained. 

Key words: bioethanol, sweet sorghum, sweet sorghum juice, sweet sorghum syrup, 

lignocellulose, yeast generation, fermentation, reduced pressure, bard, bagasse. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

NG (normal gravity)             – середовище з нормальною густиною; 

VHG (very high gravity)       – середовище з високою густиною (концентрацією                                             

сухих речовин більше 27 %); 

БА                                          – біологічний агент; 

СР                                          – сухі речовини; 

ХСК                                       – хімічне споживання кисню; 

АСП                                       – альтернативні сумішеві палива;      

С1– С5                                   – одноатомні спирти за кількістю вуглецевих  

                                                 атомів у  складі молекули; 

SHF                                         – послідовно сахарифікація (гідроліз) і бродіння; 

SSF                                        ¬– одночасна сахарифікація і бродіння; 

АСП - альтернативні сумішеві палива; 

а.с.р.                                       – абсолютно суха речовина;    

КУО - колонієутворюючі одиниці; 

ЛР - леткі речовини; 

ПАР  - поверхнево-активні речовини; 

СЦС  - сироп цукрового сорго. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідження в області 

виробництва і використання альтернативних видів палива широко розвиваються в 

різних країнах світу. Основною метою досліджень є розширення сировинної бази 

виробництва, пошук енергоефективних технологій одержання моторних палив і 

методів їх раціонального використання, тобто створення необхідних технічних і 

економічних передумов для часткової заміни палива, яке виробляється сьогодні 

переважно з нафтової сировини. 

Одним із шляхів зниження залежності від споживання нафти є створення та 

налагодження виробництва альтернативних сумішевих палив (АСП). Навіть 

частковий перехід на АСП надасть можливість в масштабах України зменшити 

імпорт нафти на декілька мільйонів тонн в рік. Крім вирішення енергетичних 

проблем, створення та широкомасштабне використання АСП дозволить також, 

значною мірою, вирішувати екологічні проблеми, оскільки значно зменшить емісію 

СО2 від нафтопродуктів, замінивши на вуглець «зеленої» біомаси, що викидаються в 

атмосферу з продуктами згоряння. Основними компонентами АСП, які мають 

перспективу широкого використання в Україні, є компоненти на основі етилового 

спирту (паливного біоетанолу), рослинних олій та продуктів їх переробки 

(паливного біодизеля), що одержують з поновлюваної рослинної сировини 

(фітомаси).  

Україна, маючи один з найбільших потенціалів в Європі в аграрній сфері, не 

використовує в повній мірі поновлювальні джерела енергії з фітомаси [1, 2]. 

Вирощування енергетичних культур та отримання продуктів з доданою вартістю 

(біопалив) стимулюватиме розвиток сільськогосподарських територій. Найбільшу 

економічну вигоду будуть мати виробництва з безвідходним циклом (крім 

рідинного палива отримують пелети, корм для худоби – силос, добрива, біогаз). 

Перспективною рослиною в цьому плані є цукрове сорго – має найбільший вихід 

легкозасвоюваних цукрів з гектару серед культур, що вирощуються в Україні, 

невибаглива до ґрунтів, посухостійка. 
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Основною сировиною для українського біоетанолу є бурякоцукрова меляса, 

запаси якої обмежені, що стримує розвиток біоетанольної індустрії. Тому виникає 

потреба у нових джерелах цукрів, яким може бути цукрове сорго. Важливо, що соки 

та сиропу отримані з стебелин сорго можуть перероблятися в біоетанол на існуючих 

заводах по переробці меляси бурякоцукрової. Пристосування технології переробки 

цукрового сорго в біоетанол та її промислові випробування на заводі по 

виробництву біоетанолу з меляси бурякоцукрової виконано в даній роботі. 

Для виробництва біоетанолу визначним чинником є вартість тонни вуглеводів 

(цукрів або крохмалю) у сировині, оскільки в структурі собівартості її частка 

складає близько 70 % [3-6]. Розрахункова вартість тонни вуглеводів з кукурудзяного 

зерна становить близько 230 дол. США, а для цукрового сорго – 135 дол. США. За 

останні роки в Україні значна увага приділяється для районування цієї культури та 

вивчення технологічних особливостей її використання як найбільш дешевої 

вуглеводної сировини для виробництва біоетанолу [7]. 

Цукрове сорго вважається перехідним між першим та другим поколіннями 

біопаливної сировини з наступних причин: (1) воно містить прості цукри в сиропі та 

крохмаль у насінні, а також лігноцелюлозу в багасі та листі [8, 9], і (2) це не 

традиційне джерело їжі для людей у багатьох країнах [10, 11, 12]. Після вилучення з 

рослинної біомаси цукрів придатних для рідинної ферментації, залишається жмих – 

так звана соргова багаса, яка є готовим біологічним паливом для забезпечення 

промислової переробки сорго у біоетанол. З огляду на можливість енергетичного 

самозабезпечення заводу, цукрове сорго економічно значно привабливіше 

цукрового буряку та кукурудзи. Низька потреба в енергоносіях для переробки, і 

порівняно невисока витратність вирощування цукрового сорго, висуває його в 

перший ряд серед потенційних енергетичних культур України. Цукровий буряк, 

який в цей час розглядається як можлива енергетична культура, значно програє 

цукровому сорго як за трудомісткістю і врожайністю, так і за витратністю 

промислової переробки в біоетанол [13]. Проведені на підставі одержаних даних 

техніко-економічні розрахунки показують, що собівартість виробництва може 

скласти не більше 0,3 – 0,5 дол. США за кілограм біоетанолу.  
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Токсичний вплив етанолу на життєдіяльність клітин дріжджів призводить до 

зниження їх активності та може призвести до повного зупинення процесу 

ферментації. Вакуумування культуральної спиртовмісної рідини в процесі 

ферментації здавна розглядають як метод зняття інгібування кінцевим продуктом – 

етанолом [14-17]. Актуальність даної тематики зумовлена прагненням вдосконалити 

та здешевити процес отримання біоетанолу в першу чергу шляхом інтенсифікації 

безперервного процесу ферментації, зменшенням енерговитрат на зневоднення 

біоетанолу та зменшенням ємностей обладнання. Вакуумування безпосередньо в 

процессі бродіння (в експоненціальній фазі) дозволяє уникнути інгібування 

кінцевим продуктом та об’єднати дві технологічні стадії – ферментацію та 

дистиляцію, прискоривши та підвищивши ефективність кожної з них. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в лабораторії біотехнології біопалив та інновацій в зеленій енергетиці 

відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут 

харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» в межах 

тем: «Розробити наукові основи використання  цукрового сорго для виробництва 

біоетанолу» (2009-2013 рр., № ДР 0109U000470), «Розробити наукові основи 

ферментації рослинної сировини під вакуумом для отримання летких біопаливних 

компонентів» (2014-2018 рр., № ДР 0114U002171). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – розроблення біотехнології 

переробки стебел цукрового сорго для забезпечення виробництва паливного 

біоетанолу із перспективної рослинної сировини вітчизняного виробництва. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

‒ отримати фітомасу цукрового сорго у північних регіонах України, 

визначити хімічний склад стебел, соку та сиропу цукрового сорго і запропонувати 

метод його підготовки для ферментації; 

‒ охарактеризувати лігноцелюлозну складову стебел сорго для отримання 

біоетанолу 2-го покоління; 
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‒ оптимізувати процес ферментації соргоцукрового соку та сиропу (кінетика, 

вихідні концентрації живильного середовища, кількість додаткових джерел 

Нітрогену та Фосфору); 

‒ визначити склад летких продуктів ферментації та дистиляту зрілої 

культуральної рідини соргоцукрового соку та сиропу; 

‒ дослідити вплив температури та рН на кількісний склад летких продуктів 

ферментації культуральної рідини соргоцукрового сиропу; 

‒ використовуючи вакуумування культуральної рідини у процесі ферментації 

соргоцукрового соку чи сиропу як метод зняття інгібування кінцевим продуктом – 

етанолом, розглянути можливість прискорення та здешевлення виробництва 

паливного біоетанолу; 

‒ визначити хімічний склад залишків після дистиляції (барди) соргоцукрового 

соку та сиропу і розробити рекомендації щодо їх переробки; 

‒ охарактеризувати соргоцукрову багасу, зокрема шляхи її використання, 

розрахувати енергозабезпеченість заводу та економічну доцільність біотехнології 

отримання біоетанолу із цукрового сорго; 

‒ розробити апаратурно-технологічну схему технології переробки стебел 

цукрового сорго у біоетанол; 

‒ здійснити апробацію розроблених технологічних рішень спиртового 

зброджування соргоцукрових соків і сиропів у виробничих умовах. 

Об’єкт дослідження – біотехнологія отримання паливного етанолу із 

цукрового сорго. 

Предмет дослідження – сік і сироп із цукрового сорго, процес їх 

ферментування дріжджами Saccharomyces cerevisiae для отримання біоетанолу, 

продукти ферментування, барда та багаса сорго 

Методи дослідження: фізико-хімічні, аналітичні методи контролю у 

спиртовому та крохмале-патоковому виробництві (гравіметрія, рефрактометрія, 

колориметрія, ареометричне визначення етанолу та цукрів, титриметрія, 

тенсіометрія (метод відриву кільця при дослідженні впливу ПАР), мікробіологічні 

(бродильна проба, визначення КОУ), газохроматографічні методи дослідження 
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летких компонентів спиртових дистилятів, органолептичні, математичні методи для 

обробки експериментальних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Науково обґрунтовано аспекти 

біотехнології приготування і спиртового зброджування поживного середовища із 

перспективної сировини – цукровмісних соків і сиропів, отриманих відтисканням зі 

стебел цукрового сорго. 

Здійснено оцінку можливості використання лігноцелюлозної сировини сорго 

вітчизняного походження; вперше запропоновано й обґрунтовано використання 

кислотовмісних відходів дистиляції етанолу для обробки лігноцелюлози сорго перед 

ферментативним гідролізом. 

Запропоновано технологічні параметри процесу ферментації та 

дріжджогенерування за дозами додаткових поживних речовин, концентрацією сухих 

речовин, температур і початкового рН середовища. 

Експериментально визначено кількісний і якісний склад продуктів 

ферментації в дозрілій культуральній рідині та дистиляті на основі соргоцукрового 

соку та сиропу. 

Вперше науково обґрунтовано умови зброджування соргоцукрового соку та 

сиропу із вітчизняної сировини за зниженого тиску і з використанням поверхнево-

активної речовини з метою вилучення спиртів у процесі їх утворення для уникнення 

інгібування процесу ферментації. 

Практичне значення одержаних результатів Адаптовано біотехнологію 

зброджування цукровмісного соку цукрового сорго до біоетанольних виробництв на 

території України, що працюють на бурякоцукровій мелясі. Розроблено 

технологічну схему для переробки соків цукрового сорго, отриманого методом 

відтискання. Запропоновано варіанти змішування соргоцукрового соку з 

бурякоцукровою мелясою. Розроблено розрахунок соргоцукрового кластера 

матеріальних потоків та енергетичних потреб з метою отримання вихідних даних 

для проєктування заводу, розраховано можливу собівартість біоетанолу із цукрового 

сорго (0,3 дол. США/л). Головні технологічні рішення апробовано на заводі з 
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виробництва біоетанолу ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (Сумська обл., 

Лебединський р-н). 

Сконструйовано і апробовано на ДП «Гайсинський спиртовий завод» 

ферментер для вакуумування частини культуральної рідини з рециркуляцією. 

Розроблено технологічну схему інтеграції ферментера для вакуумування в 

технологічну лінію виробництва біоетанолу. 

Спосіб отримання біоетанолу у процесі ферментування соку цукрового сорго в 

умовах зниженого тиску захищено патентом України на корисну модель № 140723. 

Особистий внесок здобувача. Розробка є самостійним дослідженням 

здобувача, який провів експериментальні лабораторні дослідження та в заводських 

умовах, сконструював лабораторні установки для досліджень і лабораторний 

вальцевий прес для відтискання соку сорго, здійснив аналіз і узагальнення 

отриманих даних, проаналізував наукову літературу, а також оформлені наукові 

роботи за темою дисертації. 

Визначення плану та загальної методології дисертації, планування 

лабораторних досліджень, експериментів на виробництві та розробку технологічних 

схем здійснено спільно з науковим керівником доктором технічних наук С. П. 

Циганковим, який є співавтором публікацій; оформлення патенту та статей 

здійснено спільно з колегами, які є співавторами у цих роботах. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, використано матеріали результатів досліджень, 

одержаних особисто автором у процесі проведення досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

представлено на: Первой конференции молодых ученых (с международным 

участием) «Биология растений и биотехнология» (м. Біла Церква, 2011 р.); 

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХІ століття» 

(м. Київ, 2012 р.); 8-th International Green Energy «NAU» (м. Київ, 2013 р.); 2-nd 

Conference of Young Scient «Plant Biology and Biotechnology» (м. Київ, 2013 р.); 

Науковій конференції «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва 

біопалив» (м. Київ, 2014 р.); International conference of young scientists «Actual 

Problems of Microbiology and Biotechnology» (м. Одеса, 2015 р.); ХІ Всеукраїнській 
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науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХІ століття» (м. Київ, 2017 р.); 

Третій конференції молодих учених «Біологія рослин і біотехнологія» (м. Київ, 

2017 р.); VIІ Міжнародній науково-практичній конференції НУБіП України 

«Біотехнологія: звершення та надії» (м. Київ, 2018 р.), ХІV Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття», присвяченій 135-річчю від 

дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і 

молодих учених) (м. Київ, 2020 р.); Всеукраїнській науково-технічній конференції 

«Актуальні проблеми енергетики та екології» (м. Одеса, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 7 наукових праць, з яких 

3 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті у наукових фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у 

науковому виданні іншої держави, включеному до міжнародної наукометричної 

бази даних Scopus, патент України на корисну модель, 11 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 215 сторінках 

друкованого тексту та складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів досліджень, результатів досліджень, їх аналізу та обговорення, висновків, 

списку використаних джерел, який містить 197 посилань і додатків. Дисертація 

містить 42 рисунок, 43 таблицю та 6 додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

ЦУКРОВЕ СОРГО – СИРОВИНА ДЛЯ СПИРТОВОГО ЗБРОДЖУВАННЯ В 

ПАЛИВНИЙ БІОЕТАНОЛ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Перспективи заміни цукровим сорго традиційної сировини для 

виробництва біоетанолу в Україні 

 

Основною сировиною для рентабельного виробництва паливного біоетанолу в 

світі є крохмальвмісні (зерно) або цукровмісні (цукрова тростина, цукровий буряк) 

сільськогосподарські культури [18]. Для їх обробітку необхідні відповідні земельні 

ресурси і кліматичні умови. На території України культивуються як традиційні 

крохмало- і цукровмісні культури (кукурудза, пшениця, ячмінь, цукровий буряк) так 

і альтернативні, наприклад, цукрове сорго, топінамбур, цикорій [19, 20]. Найбільш 

дешевий біоетанол в світі виробляється із цукрової тростини. Ця культура дає 

найбільший вихід цукрів з гектара посівів – 10,5 т/га [21], а при комплексному 

внесенні добрив вихід може досягати 18 т/га і вище [22]. Його вуглеводи не 

вимагають гідролізу перед спиртним бродінням, а отримання теплової енергії для 

забезпечення технологічних процесів досягається шляхом спалювання 

цукровотростинної багаси. 

Цукрова тростина – теплолюбива культура, яку неможливо культивувати 

північніше від 30-ої паралелі. По врожайності і технологічним властивостям до 

нього наближається цукрове сорго, яке можна вирощувати в помірному кліматі, – 

аж до 55-ої паралелі (широта Мінська). У табл. 1.1 приведено порівняння цукрового 

сорго і цукрової тростини за основними технологічними показниками [23]. 

Цукрове сорго не нова культура для України і країн СНД, його здавна 

обробляли в посушливих регіонах СРСР як кормову культуру [24–27]. Зараз 

ведуться роботи по виведенню нових високоцукристих і скоростиглих сортів 

цукрового сорго, придатних для вирощування практично на всій території 

помірного кліматичного поясу [28, 29], а також вивчаються можливі варіанти 
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переробки цукрів сорго [30, 31]. Ізвнесених до державного реєстру сортів рослин 

України високими виходами цукрів з одиниці площі характеризуються такі сорти як 

Ювілейний, гібрид Медовий, Некратний, Силосне 42 та інші [32–35]. Очищені 

цукровмісні сиропи, отримані із соку цукрового сорго, можуть використовуються в 

харчовій промисловості (для отримання солодких напоїв, підсолоджувачів 

кондитерських і хлібобулочних виробів і т. п.) [31, 36, 37]. 

Таблиця 1.1 

Порівняння цукрового сорго і цукрової тростини за основними 

технологічними показниками (Індія) 

Параметри 
Цукрова 

тростина 
Цукрове сорго 

Потреба в добривах % 100  35 – 40  

Продуктивність біомаси 

т/га за сезон 
65 – 80 

42 – 55 (один урожай в рік) 

84 – 110 (два урожаї в рік) 

Концентрація 

зброджуваних цукрів в 

стеблі % мас. 

10,0 – 14,0 9,2 – 12,0 

Вихід зброджуваних цукрів, 

т/га за сезон 
6,0 –10,5 

3,6 – 6,2 (один урожай в рік) 

7,2 – 12,4 (два урожаї в рік) 

Багаса вологістю 50 % мас., 

т/га за сезон 

19 – 24 

(30 % від маси 

стебла) 

10 –14 (один урожай в рік 

   25 % від маси стебла) 

20 – 28 (два урожаї в рік) 

 

Порівняння потенціалу різних видів сировини для виробництва біоетанолу 

представлено в табл. 1.2. 

Використання зерна (кукурудзи, пшениці) і цукрового буряка як сировини для 

виробництва паливного етанолу обмежується двома важливими моментами – 

високою потребою цих культур у воді і високими затратами на внесення добрив і 

обробку посівних площ. До того ж цукри і крохмаль, що містяться в традиційних 

сільськогосподарських культурах, розглядаються насамперед як продукти харчового 

призначення. Тому виробництво рідких біопалив із цих культур викликає 

обґрунтований опір в суспільстві, викликаний побоюванням конкуренції між 

продовольством і паливом. Таким чином, необхідні культури, які не загрожували б 

продовольчій безпеці, могли швидко розвиватися при відносно низькому споживанні 
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води і продукувати значну кількість вуглеводів, що легко піддаються зброджуванню 

[38]. 

Таблиця 1.2 

Порівняння потенціалів деяких рослин як сировини для отримання 

біоетанолу [39] 

Вид рослини 
Вуглеводи 

сировини 
Гідроліз Мікроорганізми 

Потенціал 

виробництва 

біоетанолу, м3 /га в 

рік 

Цукровий буряк Сахароза немає Saccharomyces 4,1 – 5 

Пшениця Крохмаль так Saccharomyces 1,75 – 2 

Кукурудза Крохмаль так Saccharomyces 2 – 2,5 

Картопля Крохмаль так Saccharomyces 3 – 5 

Топінамбур Інулін так/ні Kluyveromyces 

Saccharomyces 

2,5 – 3 

Цукрова тростина Сахароза немає Saccharomyces 5,3 

Цукрове сорго  Сахароза, 

глюкоза, 

фруктоза 

немає Saccharomyces 6* 

*Примітка. На підставі результатів власних досліджень. 

Цукрове сорго може зростати на засолених ґрунтах, добре адаптовано до 

напівпосушливих регіонів і використовує воду ефективніше – 310 кг води/кг сухого 

матеріалу, в порівнянні, наприклад, із кукурудзою – 370 кг води/кг сухого матеріалу 

[18, 27]. За іншими джерелами, потреба сорго у воді вдвічі менше ніж у кукурудзи 

[40]. Споживання води цукровим буряком майже не відрізняється від сорго (табл. 

1.3), але по обробітку цукрове сорго менш трудомістке в порівнянні з цукровим 

буряком [41–44]. 

При сильній засусі цукрове сорго входить в стан анабіозу. Його листя 

скручується, сповільнюється ріст, але після випадання опадів культура поновлює 

свій розвиток і гарантовано дає урожай 40 – 60 т фітомаси з гектара. Кукурудза ж в 

умовах засухи зупиняє свій ріст і вихід зеленої фітомаси знижується до 11 – 15 т/га 

[28, 45, 46].  

Як видно із табл. 1.3, сорго економніше витрачає воду на ріст біомаси і на 

утворення цукрів в стеблі, воно більш посухостійке. Головною перевагою є 
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можливість отримати майже в 3 рази більше етанолу з гектара посівів сорго, ніж з 

гектара кукурудзи (табл. 1.2).  

Таблиця 1.3 

Коефіцієнти використання води деякими сільськогосподарськими 

рослинами 

Культура Коефіцієнт використання води (кг води/кг сухої речовини) 

Цукрове сорго [47] 310 

Кукурудза [48] 370 

Цукровий буряк [49] ~ 325 

Пшениця [27]    513 

Потенціал цукрового буряка, як сировини для виробництва етанолу, близький 

до цукрового сорго (табл. 1.2). Але в посушливих регіонах сіяти цукровий буряк на 

богарі недоцільно. Врожайність і технологічні показники цукрового буряка дуже 

сильно залежать від культури землеробства, кліматичних умов, застосування 

селекційних сортів і істотно відрізняються в різних країнах (рис. 1.1). Отримання 

високих урожаїв вимагає великих витрат праці (2 або 3 прополки, боротьба з 

комахами-шкідниками) і внесення добрив [41]. 

 

Примітка: джерело даних по Україні і Росії – державні служби статистики 

[http://www.ukrstat.gov.ua/, http://www.gks.ru/ ], джерело даних по європейських країнах – 

статистична служба Європейського союзу [http://epp.eurostat.ec.europa.eu] і зарубіжна 

сільськогосподарська служба сільськогосподарського департаменту США [50].  

Рис. 1.1. Характеристики врожайності цукрового буряка в деяких країнах 

Європи (т/га). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


32 
 

 

В Україні в сприятливий для цукрового буряка 2011 рік врожайність цієї 

культури склала 36,5 т/га при цукристості 15,7 %. З гектара площі вихід цукрів 

склав в середньому 5,73 т. Теоретично з 1 т цукру можна отримати 0,682 м
3
 етанолу, 

стосовно гектара цукрового буряка складе 3,9 м
3
. З цукрового ж сорго в умовах 

України можна отримати до 6 м
3
 етанолу з гектара (табл. 1.2). 

В Україні посівні площі під цукровий буряк в період 1990 – 2011р.р. 

знизилися на 1070 тис. га (на 66,6 %) і складали 537 тис. га. Також зросли витрати 

праці як на 1 га так і на 1 т коренеплодів – з 1996 р. в порівнянні з 1990 р. затрати 

праці зросли, відповідно, в 1,12 і 1,86 разів [51]. Відповідно в Україні скорочується 

кількість доступної меляси – рис. 1.2. Для подальшого розвитку галузі необхідні 

пошуки іншого доступного джерела вуглеводів. 

 

Рис. 1.2. Скорочення виробництва меляси із цукрового буряку в Україні (дані з 

виробництва цукру на сайті державної статистики України). 

Таким чином, на сьогодні, цукровий буряк в Україні програє цукровому сорго 

як джерелу сировини для виробництва біоетанолу. До того ж при переробці стебел 

цукрового сорго отримана багаса може використовуватися як паливо для 

самозабезпечення енергетичних потреб заводу, а у разі переробки цукрового буряка 

така можливість відсутня. 

У структурі собівартості біоетанолу близько 70 % займає сировина, а 20 % – 

енергоносії [3]. Тому, враховуючи можливість енергетичного самозабезпечення 

підприємства, цукрове сорго економічно істотно привабливіше за цукровий буряк і 

кукурудзу для вирішення проблем виробництва альтернативного палива і 

збільшення зайнятості в сільському господарстві [13]. 



33 
 

 

До недоліків цукрового сорго як цукровмісної сировини можна віднести 

обмеженість термінів зберігання стебел і підвищена чутливість до заморожувань в 

ґрунті (-2…-4 °С), що для цукрового буряка не є критичними моментами. 

Заморожування і розморожування зелених стебел цукрового сорго призводить до 

швидкого розкладання цукрів. Теж саме спостерігається і при зберіганні зрізаних 

стебел без заморожування. При нетривалому зберіганні зрізаних стебел сорго (2 дні) 

в закритих приміщеннях втрат цукрів не спостерігається [31, 52]. В той же час 

Востоков [27] вказує, що очищені від листя і волоті стебла, при правильному 

укладанні в скирти (щоб не було самонагрівання) і укритті зберігаються протягом 4 

– 5 місяців без скільки-небудь помітної втрати соку і цукристості. 

Для економії коштів та енергії при транспортуванні сорго-сировини на завод і 

для інтенсифікації процесу збирання врожаю з поля можливе використання 

пересувних вальцевих пресів і випарників [27, 53], або гвинтових пресів [54], які 

працюють безпосередньо в полі біля плантації сорго. У роботі [53] вказується про 

позитивний результат зброджування сухими дріжджами, що вносились 

безпосередньо до нативного соку цукрового сорго, середовища в пластикових 

бутлях (3,8 л) в польових неконтрольованих умовах. Досягнута концентрації 

етанолу 79,6 г/л за 120 годин, ступінь перетворення цукрів склав 90 – 95,6 % від 

теоретичного виходу. Подібний підхід дозволяє перевести цукри сорго в спирт 

безпосередньо в полі, без особливих виробничих витрат, і тим самим убезпечити 

втрати цукрів при їх споживанні сторонніми мікроорганізмами – отриману зрілу 

культуральну рідину (бражку) поступово можна перевозити у відділ дистиляції на 

завод. 

Також розробляються методи так званої твердофазної ферментації стебел 

цукрового сорго, які дозволяють ферментувати безпосередньо подрібнені вологі 

стебла або висушивши стебла до стану сіна, пакувати їх і зберігати протягом 

тривалого часу. Для переробки в етанол сухі стебла зволожують, подрібнюють, 

вносять необхідні солі, дріжджі і проводять анаеробну ферментацію (бродіння). 

Після завершення процесу бродіння стебла віджимаються на пресах, віджата зріла 

культуральна рідина прямує на дистиляцію спирту [55–57]. На нашу думку, цей 
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метод досить енергозатратний і потребує великих капітальних витрат на 

устаткування. 

Вміст сахарози в зрізаних стеблах швидко зменшується за рахунок власної 

(ендогенної) інвертазної активності. Відповідно наростає кількість глюкози і 

фруктози. Через добу після зрізання стебел зниження кількості сахарози може 

складати 25…35 %. Зниження виходу соку може відбуватися за рахунок 

випаровування вологи з поверхні стебел (висихання) при зберіганні. Подібні 

процеси можуть відбуватися і в полі, коли рослина повністю дозріла і «простоює». 

Для досягнення максимального виходу соку із стебел і збереження урожаю цукрів 

цукрове сорго необхідно прибирати з поля вчасно; частину отриманого соку відразу 

ж переробляти в етанол, а решту згущувати до сиропів і спрямовувати на зберігання. 

У північних регіонах України для забезпечення збирання врожаю до заморозків 

доцільно вирощувати скоростиглі сорти цукрового сорго.  

До недоліків біомаси як сировини для одержання моторних палив відноситься 

розпорошеність її запасів і необхідність підтримки екологічної рівноваги. Внаслідок 

розпорошеності і високої вологості біомаси, затрати на її збір і транспортування 

можуть складати 50 % від вартості кінцевого продукту [3, 54]. Тому вдосконалення 

технології переробки біомаси не завжди в змозі значно знизити собівартість палива. 

Тут необхідні заходи з інтенсифікації та здешевлення вирощування і збору врожаю 

сировини.  

Отже, для організації виробництва біоетанолу на тривалий виробничий сезон 

необхідно організувати раціональне та правильне зберігання сировини цукрового 

сорго. Для цього доцільно: 1) на початковому етапі планувати виробництво на 

термін збиральних робіт стебел сорго; 2) висівати сорго в різні періоди або 

вирощувати сорти сорго з різним вегетаційним періодом дозрівання. 
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1.2 Хімічний склад цукрового сорго та способи підготовки сировини для 

переробки в біоетанол 

1.2.1 Хімічний склад та розподіл цукрів цукрового сорго 

Сорго багате вуглеводами, білками, амінокислотами (лізин, метіонін, 

триптофан, лейцин, гістидин, цистеїн і ін.), каротином, мінеральними і дубильними 

речовинами, провітаміном А, вітамінами групи В, рибофлавіном, є в ньому фосфор-

вмісні речовини — фітин, фосфоліпіди і мінеральні солі фосфору, калію і магнію. В 

соку вирощеному в Україні співробітниками НУХТу ідентифіковано 19 амінокислот 

із яких сім є незамінні для людини [31]. Хімічний склад зеленої маси сорго в період 

воскової стиглості зерна добре збалансований по основних поживних компонентах. 

В цукровому сорго в сухій речовині міститься 6-9 % сирого білка, 20-23,5 % 

водорозчинних цукрів, 3-4 % сирого жиру, 40-60 мг/кг каротину, не більше 22-24 % 

сирої клітковини [58]. 

Типове розподілення біомаси в рослині: стебло: до 75 %; листя: 10 – 15 %; 

зерно: до 7 %; корені: ~10 %. Розподілення цукрів по рослині не однакове. Більшість 

цукрів однорідно розташовано в стеблі і становить в середньому 11 % до сирої маси 

і дещо змінюється по довжині стебла (біля кореня 11,21 %, в середній частині 12,15 

%, на вершині зменшується до 9,78 %), в листовій частині - 2,54 %, у волоті – 2,99 % 

[31, 59]. 

Дещо відрізняється вміст цукрів і в поперечному розрізі стебла рослини сорго: 

найменше у корі та серцевині стебла (біля 7,5 %), в районі між корою та серцевиною 

міститься 9,5 – 10 % цукрів. Потреба в мікроелементах для росту цукрового сорго 

(врожай 65 т/га сирої маси): N = 119 кг/га (~1,8 кг/т); P2O5  = 24 кг/га (~1,8 кг/т); K2O 

= 10,8 кг/га (~1,8 кг/т). Вміст цих мікроелементів у багасі цукрового сорго: N = 0,45 

% до сирої маси багаси; P2O5 = 0,22 % до сирої маси багаси; K2O = 0,71 % . Вміст 

цих мікроелементів у перегнаному залишку (барді): N = 0,2 % до маси барди; P2O5= 

0,22 % до маси барди; K2O = 0,30 % до маси барди [60]. 

Солодке сорго містить приблизно рівні кількості розчинного цукру, глюкози і 

сахарози і нерозчинних вуглеводів, типу целюлози і геміцелюлози [52]. 
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Зважаючи на розподіл цукрів у стеблі цукрового соку, для отримання більш 

якісних соків використовують очищення стебел від листя та волоті, при збиранні з 

поля також потрібно зрізати стебло на висоті біля 30 см. 

1.2.2 Технологічні рішення з виділення та очистки вуглеводів цукрового 

сорго для подальшої ферментації 

Існують два методи вилучення цукрів із стебел сорго: видтискання соку із 

стебел за допомогою різних пресів (вальцевих, шнекових чи ін.) та дифузійне 

вилучення розчинником (гарячою водою) в дифузійних батареях [3]. Втрати цукру 

при віджиманні соку на вальцях складають 4…6 % від початкового вмісту його в 

стеблах. При вилучення соку в дифузійних батареях втрати нижче – 2…2,5 %, але 

збільшується трудомісткість і витрати на устаткування. Апаратурне оформлення 

залежить від вибору між допустимими втратами цукру і вартістю устаткування [3]. 

При отриманні соку сорго екстракцією чи відтисканням, листя сорго вносить в 

сік сполуки, що здатні знижувати кислотність та придають гіркоти, зменшують 

світлопропускання [31]. Крохмаль у соку сорго може з'являтися із зерна сорго якщо 

відтискати разом з волоттю. Це погіршить фільтрацію соку та його якість в цілому. 

Крохмаль може міститись як у клейстероподібному стані так і у зернах часточках. 

Використання листя при віджиманні соку гарантовано призводить до погіршення 

чистоти та збільшенню контамінації мікроорганізмами [31]. Дифузійний спосіб є 

непридатним для отримання соку тому, що робить його насиченим пектинами і 

крохмальним клейстером, які роблять отриманий розчин цукрів сорго практично не 

фільтрованим [31].  

Перед віджиманням на останніх по ходу руху вальцях стебла сорго 

промиваються невеликою кількістю гарячої води (10…15 % по масі стебел, що 

надходять на переробку) [37]. Віджата на останніх вальцях рідина стікає в 

проміжний збірник, звідки насосом подається для зрошування біомаси стебел на 

попередніх вальцях. Рідина, що стікає з цих вальців, передається на попередні. 

Таким чином, здійснюється ступінчасто-протитечійне екстрагування розчинних 

речовин сировини. Концентрований сік із збірника після перших двох вальцевих 

пресів подається на вловлювач жмиху і далі прямує на виробництво. Жмих у вигляді 
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пульпи з невеликою кількістю соку подається на зрошування перших вальців. Схема 

процесу відтискання соку на п’ятивальцевому пресі показана на рис. 1.3. [3]. 

 

1 – транспортер стебел; 2 – подрібнювач стебел; 3 – вальцевий прес; 4 – 

збірник соку; 5 – пульповловлювач  

Рис. 1.3. Принципова схема отримання соку із стебел цукрового сорго 

відтисканням на пальцевому пресі 

Ще в 60х роках Гуттерц Н.И. [61] та Востоков А.И. [62] отримували очищені 

соки сорго з очищених стебел на вальцевих пресах з виходом 45-54 % [62]. Сорти 

сорго можуть відрізнятися підвищеним вмістом целюлозних волокон, в такому разі 

потрібно застосовувати преси підвищеної міцності чи зменшувати тиск 

вичавлювання регулюючи зазори між вальцями [31]. 

Подальше перероблювання соку полягає в його очищенні від завислих 

речовин і колоїдів. На заводах очищення може здійснюється різними шляхами, 

наприклад, змішування з вапняним молоком, з подальшим осаджуванням домішок. 

Осад фільтрують і видаляють. Сік піддають сульфітації [31]. 

Існує технологія безреагентного виділення білкових компонентів соку шляхом 

його нагрівання для коагуляції і подальшого відокремлювання протеїнів з метою 

отримання кормового продукту  – протеїнового зеленого концентрату (ПЗК). 

Технологічні рішення надто різноманітні, але в результаті виходить більш менш 

освітлений сік із вмістом зброджуваних цукрів 10….16 % [3].  

Сік може бути відразу направлений на приготування сусла, або виведений на 

зберігання у вигляді концентрованого сиропу. Сироп з концентрацією сухих 

речовин близько 65 – 70 % одержують на багатокорпусних випарних установках [3]. 
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У роботах [63, 64] було проведено порівняння ефективності зброджування соку 

цукрового сорго в залежності від процесу його попереднього оброблювання – 

заморожування, автоклавування та концентрування соку до 25 % та 30 % цукрів. 

Заморожений сік мав найвищу ефективність зброджування в етанол, ніж сік після 

автоклавування чи висококонцентрований сік. Сік після автоклавування (60 °С, 30 

хвилин) може втрачати деякі термолабільні поживні речовини та накопичувати 

інгібітори, які можуть знижувати ефективність зброджування автоклавованого соку. 

Концентровані соки мають найменшу ефективність зброджування у порівнянні з 

рештою. Також у висококонцентрованих соках сорго були знайдені лактоза та 

гліцерин, що можливо також є причиною зниження виходу спирту при його 

зброджуванні [64].  

Отже, перед тим, як стебла цукрового сорго надійдуть на технологічну 

переробку необхідно вилучити з них листя та зернову волоть. Оскільки вони 

практично не містять цукрів, але в значній кількості містять небажані хімічні 

сполуки, такі як зерна зеленого хлорофілу, пентозани, протеїнові та пектинові 

речовини, органічні кислоти а також крохмаль у вигляді зерен та в колоїдному стані. 

При можливості треба зброджувати нативний очищений соргоцукровий сік відразу 

при його утворенні, проте для зберігання сукрів сорго незамінним є його 

концентрування (упарювання).  

Для отримання соргоцукрового соку підприємствам, постачальникам 

знадобіться вальцевий прес для відтискання соку, та високоефективна випарна 

установка для концентрування соків, що забезпечить їх зберігання. Також необхідно 

відмітити відсутність в Україні комбайнів для збирання очищених стебел цукрового 

сорго з поля. При збиранні неочищених стебел цукрового сорго може суттєво 

знижуватись якість цукровмісного соку сорго. 

1.3 Можливі шляхи підвищення ефективності спиртового зброджування 

1.3.1 Використання середовищ для зброджування підвищеної гусини 

Одним з технологічних прийомів здешевлення виробництва біоетанолу 

вважається використання технології зброджування середовища підвищеної густини 
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(VHG), таким чином знижується вартість виробництва [65]. Термін «густина» 

(фактично відносна маса) зазвичай використовується у промисловості бродіння, щоб 

вказати вміст розчинних речовин в середовищі [65, 66, 67]. Стандартно, етанольне 

бродіння проводиться при нормальній густині – ферментаційне середовище містить 

20–24 % розчинних речовин. 

Так при ферментації соку цукрового сорго в умовах VHG 28 % СР в 

культуральному середовищі отримали концентрацію етанолу 15,28 % об [68]. Для 

підвищення густини використовували сахарозу, яку додавали до соку сорго. 

З іншого боку, ферментації з високим вмістом цукрів у культуральному 

середовищі вважаються непрактичними через проблеми із життєздатністю дріжджів 

та можливістю неповного зброджування чи взагалі припинення процесу бродіння. 

[69–72]. Фактор інгібування змінюється від глюкози (сахарози) до етанолу в ході 

протікання процесу спиртового бродіння. Amore та ін. [73] зазначають, що 

збільшення осмотичного тиску в середовищі з глюкозою чи сорбітом знижує ріст 

дріжджів та ступінь ферментації. Lin та ін. [74] вказує на те, що на кінцеве 

споживання або ступінь перетворення в значній мірі впливає висока доза глюкози 

(осмотичний тиск); інгібуваня етанолом має глибокий вплив на продуктивність 

дріжджових клітин   

На рис. 1.4 показані стресові умови оточуючого середовища, що діють на 

клітини S. cerevisiaе при спиртовому бродінні. 

–  

Рис. 1.4. Стресові умови на S. cerevisiaе при спиртовому бродінні [75]. 
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У роботі [76] проводилось порівняння ефективності зброджування соку 

цукрового сорго при нормальних умовах (NG) 24 % СР та умовах з високою 

густиною середовища (VHG) 28 % СР. Автори повідомляють, що продуктивність і 

вихід етанолу при VHG були значно нижчими від ферментації при NG. Кінцева 

концентрація етанолу в обох випадках виявлялася однакою. В інших роботах також 

повідомляється про зупинення процесу бродіння цукровмісної сировини при 

підвищених концентраціях СР (28 % та 30 %) [63, 64, 68]. 

У роботі [77] показано позитивний ефект зброджування соків цукрового сорго 

підвищеної густини при використання іммобілізації.  

Аналізуючи літературу за темою використання технологій VHG [63, 68] 

можна зробити висновок, що ця технологія є більш надійною та ефективною для 

застосування щодо крохмалевмісної сировини. Нормальні кінетичні та економічні 

параметри при бродінні цукровмісної сировини зберігаються приблизно до 

концентрації СР 24 % (це не є VHG) [63, 65, 67, 68]. 

Можливо це пов’язано з тим, що при перероблюванні крохмалевмісної 

сировини разом з технологією VHG використовують процес одночасного 

оцукрювання та ферментації крохмалвмісної сировини (SSF & VHG) [78]. Так, при 

гідролізі крохмалю утворений цукор відразу споживається клітинами дріжджів і 

таким чином не відбувається інгібування початковою високою концентрацією 

цукрів (осмотичним тиском), як це відбувається при ферментації цукровмісної 

сировини при VHG. Хоча інгібування підвищеними концентраціями спирту на 

завершальних етапах бродіння повинне бути однаковим. Можливо, при одночасних 

процесах SSF & VHG на дріжджові клітини діють менш жорсткі стресові фактори 

завдяки чому у клітин «зберігається енергія» для виживання в більш високих 

концентраціях етанолу, що спостерігається при перероблюванні крохмалевмісної 

сировини у порівнянні з цукровмісною.  

Високий початковий осмотичний тиск при зброджуванні цукровмісної 

сировини можна суттєво зменшити використовуючи процес ферментації з 

підживленням. Роботи по розробленню таких технологій для перероблювання соку 

цукрового сорго в етанол [79, 80]. Головною метою цих технологій є здешевлення 
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виробництва, головним чином, через можливість здійснення «напівбезперервного» 

процесу ферментації завдяки операціям багаторазової рециркуляції дріжджової 

біомаси (8 циклів, загальний вміст редукуючих речовин 230 г/л [79]; 16 циклів, 

загальний вміст редукуючих речовин 100 г/л [80]. При цьому також зменшується 

витрати джерел засвоюваного нітрогену (нітроген дріжджам необхідний головним 

чином на стадії активного росту – стадія генерації дріжджового інокуляту), 

зменшується час простою устаткування за рахунок менших кількостей операцій з 

миття та дезінфекції ємкостей. Хоча кінцева концентрація спирту в культуральній 

рідині, а особливо продуктивність та економічний коефіцієнт виходу спирту 

набагато вищі при періодичному способу зброджування [79]. У країнах СНД досить 

поширена є двопоточна (з підживленням) схема зброджування цукровмісного 

(мелясного) сусла. 

Серед існуючих моделей ферментації для досліджень нами обраний 

періодичний спосіб, тому що він є найпростіший у технологічному (прикладному) 

плані ніж безперервний процес. Для переходу на культивування з підживленням 

необхідне вилучення етанолу як головного інгібітора, що утворюється в результаті 

спиртового бродіння. Одним із способів зняття етанольного інгібування є 

використання вакууму для відгонки спиртових парів при температурі толерантній 

для дріжджів. 

1.3.2 Використання методів зняття інгібуючого впливу етанолом. Вплив 

вакуумування на клітини дріжджів 

Звичайне алкогольне бродіння може гальмуватися високими концентраціями 

його метаболітів [81]. Таким чином, коли концентрація етанолу у ферментаційному 

бульйоні зростає вище 10-12%, швидкість виробництва етанолу та росту дріжджів 

сильно пригнічуються [14, 82, 83]. Основними цілями впливу етанолу є плазматична 

мембрана та цитоплазматичні ферменти. Етанол змінює структуру та проникність 

мембрани та інактивує та дезінтегрує глобулярні цитоплазматичні ферменти [84–

87]. 

Один з ефективних способів подолання інгібування етанолом включає його 

видалення із бродильного середовища, як тільки він утворюється [88], а також 
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скринінг та поліпшення штамів мікроорганізмів, які можуть бути більш стійкими до 

спиртового інгібування [85, 88]. Ефективна техніка видалення етанолу із 

ферментаційних середовищ зазвичай є компромісом між швидкістю видалення, 

витратами та довговічністю системи [89, 90]. Оскільки звичайна система видалення 

біоетанолу відноситься до процесу дистиляції, модифіковані звичайні системи 

включають використання вакуумної ферментації або додаткових 

матеріалів/речовин, таких як мембрани, пористі адсорбенти, гази та рідкі 

розчинники [89].  

Первапорація (скорочено від «проникнення» та «випаровування») є однією з 

найбільш перспективних мембранних технологій розділення, заснованих на 

вибірковій сорбції та дифузії цільового компонента [91]. Найбільшою проблемою 

для роботи обладнання під час розділення первапорацією є забруднення, що 

збільшує витрати на обслуговування повторного очищення та викликає проблеми 

забруднення через ріст бактеріальних клітин на поверхні мембрани [89]. Розділення 

газами ˗ це технологія виділення спиртів, де безкисневий газ (наприклад, N2, CO2 

або H2) пропускають через бродильний розчин [90]. До недоліків такої технології 

належать піноутворення та споживання великих обсягів води [90]. Також було 

зазначено [89, 90], що незважаючи на те, що СО2 є побічним продуктом ферментації, 

цей газ може гальмувати ріст дріжджів. Видалення спиртів рідинно-рідинною 

екстракцією обмежується експлуатаційними труднощами поєднання необхідних 

властивостей в одному розчиннику [88]. 

Як правило, мембрани вважаються дорогими матеріалами, які потребують 

обслуговування. У свою чергу, тверді адсорбенти, газовідведення та рідкі 

розчинники вимагають подальшого відновлення етанолу. У той же час, швидке і 

повне бродіння може бути досягнуто шляхом використання біореактора в умовах 

зниженого тиску, коли біоетанол безперервно виділяється з ферментаційного 

середовища і конденсується за допомогою охолоджуючої системи [89]. Порівняно із 

звичайною методикою відновлення біоетанолу, ферментація та дистиляція в цьому 

процесі проводяться одночасно, зменшуючи інгібуючу дію етанолу на клітини 

дріжджів. 
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Інгібування спиртом може проявлятися від 2 % об. [15, 92], а повне 

припинення процесу відбувається при 10 – 12 % об спирту [14, 82, 83]. 

Використання вакуумної екстракції призводить до суттєвого підвищення 

продуктивності процесу, що пояснюється зняттям інгібуючого впливу кінцевим 

продуктом спиртового бродіння [14, 16, 83]. Проте, існує вплив самого вакууму на 

клітини дріжджів. При глибокому вакуумі спостерігаються морфологічні зміни при 

мікроскопіюванні: клітини стають більшого розміру та витягнутої форми [93, 94], 

поверхня клітин зморшкувата [95].  

В перші години вакуумування виникає багато змін в метаболічних процесах, 

що пояснюється стресовими відповідям дріжджів – відповіді характерні для 

теплового шоку та оксидативного стресу, активуються білки пов’язані із шляхами 

сигнальної трансдукції (Ras / MAPK, Ras - cAMP и HOG), також відбувається 

зміщення шляхів метаболізму глюкози з ЕМП (гліколіз) в бік пентозофосфатного 

шляху (HMP), біосинтезу трегалози та гліцерину [93, 94, 96]. В результаті чого 

частина цукру перетворюється в енергію підтримання клітин [93, 94]. Вакуум, що 

утворюється швидко (впродовж 20 с) та з короткочасною дією показав на 2 – 8 % 

кращі показники життєздатності дріжджів у порівнянні з повільним та 

довготривалим вакуумом (5 хв.) [97]. Циклічний довготривалий вакуум спричиняє 

коливання довжин ланцюга жирних кислот мембран та їх насиченості. Вакуумна 

ферментація викликала накопичення ебурікола, що дозволяє припустити, що вакуум 

може активувати біосинтез ергостеролу. Аеробна рекультивації була корисна для 

відновлення дріжджових клітин при вакуумній ферментації і набула більш високої 

питомої продуктивності за етанолом [98]. Важливими є результати робіт [94, 96], які 

показалують здатність дріжджів адаптовуватись та запам’ятовувати адаптаційну 

здатність після ревакуумування та наступного повторного вакуумування (циклічне 

вакуумуваня).  

Отже, вакуумування може мати в деякій мірі негативний вплив на клітини 

дріжджів, проте дозволяє уникнути більш сильного та смертельного інгібування 

високими концентраціями етанолу. 
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1.4 Джерела нітрогенну та фосфору для S. cerevisiae для оптимізації 

середовища 

Дріжджі S. cerevisiae засвоюють лише дві форми нітрогенну: аміачний і 

органічних речовин. Ці мікроорганізми використовують нітроген сульфату і 

фосфату амонію, карбаміду, аміачних солей оцтової, молочної, яблучної і янтарної 

кислот. Аміачний нітроген споживається дріжджами краще, ніж нітроген багатьох 

амінокислот [99]. 

Засвоюваний нітроген – є головним лімітуючим фактором при ферментації, 

особливо при високій густині середовища (VHG). Сусла з більш високою 

концентрації цукрів потребують більшого вмісту засвоюваного нітрогенну [100]. 

Використовують наступні джерела нітрогенну: карбамід – використовується для 

отримання паливного етанолу (канцерогенний етилкарбамат є недопустимий в 

алкогольних напоях); рідинний аміак – має тенденцію підвищувати pH; діамоній 

сульфат створює проблеми при розрахунку на мелясу; діамонійфосфат – продукує 

підвищену кількість біомаси. Карбамід ефективне джерело нітрогену для 

виробництва біоетанолу [101]. Попередні дослідження показали, що карбамід, 

доданий як джерело нітрогену, захищає дріжджі від осмотичного стресу [100, 102] і 

діє як молекулярний фільтр, що зв’язується з білками та запобігає їх руйнуванню під 

час спиртового бродіння [84, 100]. 

З амінокислот у процесі зброджування поживного середовища утворюються 

такі продукти спиртового бродіння, як вищі спирти: з лейцину – ізоаміловий, валіну 

– ізобутиловий, α-аміномасляної кислоти – н-пропіловий спирт, які входять до 

складу побічного продукту ректифікації спирту – сивушного масла [99]. Вищі 

спирти покращують паливний біоетанол – підвищують октанове число та 

стабілізують спиртово-бензинову суміш [103].  

Наявність доступного джерела нітрогену є дуже важливим чинником. 

Зайвий засвоюваний нітроген не призводить до більш високої життєздатності 

дріжджів, але веде до збільшення швидкості росту та підвищеного накопичування 

маси клітин [104]. Більш низькі рівні нітрогену є також достатніми, щоб 

підтримати ріст, але призводять до млявого бродіння або до його зупинки [72, 
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105–108]. Проте, при дослідженні оптимізації зброджування соків цукрового 

сорго одностайної відповіді про необхідність додавання будь-яких ендогенних 

джерел нітрогену немає [68, 76, 109]. Davila-Gomez та ін. показав [110], що 

концентрація розчинних нітрогенвмісних сполук у соці сорго залежить від сорту, 

але, як правило, нижче рівня, необхідного для структурного та ферментативного 

синтезу білка у S. cerevisiae, отже, внесення нітрогену може бути необхідним для 

якісного бродіння.  

У роботах відмічається, що сульфат амонію не підходить для використання як 

додаткове джерело нітрогенного живлення при зброджуванні в етанол соку із стебел 

цукрового сорго, так як він призводить до зниження концентрації етанолу і виходу 

спирту приблизно на 10-14 % у порівнянні з середовищами на основі соку сорго, 

куди додаткове джерело нітрогену взагалі не вносилось [68, 76]. 

Сік цукрового сорго є об’єктом досліджень з метою оптимізації процесу 

ферментації цукрів сорго в етанол [63, 68, 76, 79, 109, 111]. Деякі закордонні 

публікації свідчать про те, що нативний сік цукрового сорго може зброджуватися 

без внесення додаткових джерел живлення [76, 109, 111]. Додаткове внесення 

нітрогену підвищує вихід спирту при використанні технології VHG [68, 112]. 

Фосфорне живлення. В анаеробних умовах дріжджі засвоюють фосфор 

головним чином в початковий період бродіння – 80...90 % від максимальної 

кількості в дріжджах. Молоді, дріжджові клітки, що енергійно розмножуються, 

багатші фосфором у порівнянні із старими, що не брунькуються. Наприклад, після 6 

годин бродіння дріжджі містять 2,15 % фосфору на суху речовину, до кінця 

бродіння – лише 1 % [99]. 

У суслі із крохмалистої сировини є достатня кількість засвоюваних дріжджами 

фосфоровмісних сполук, в мелясному суслі їх недостатня кількість, і доводиться 

додавати ортофосфорну кислоту [99]. За нашими даними фосфору в сиропі 

цукрового сорго ще менше ніж у мелясі, тому сусло на його основі також потребує 

додаткового внесення джерел фосфорного живлення, яким є ортофосфорна кислота. 

Джерелом додаткового нітрогенного живлення обрано карбамід (також широко 

використовується на біоетанольних заводах). 
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1.5 Вплив температури та рН на процес зброджування та утворення 

побічних продуктів ферментації цукровмісної сировини дріжджами S. cerevisiae 

На вихід та якість етилового спирту впливає декілька факторів: інтенсивність 

аерації зброджуваного сусла, концентрація в ньому цукрів, кислотність та рН сусла, 

температура бродіння, штам дріжджів, які застосовують, якість сировини, що 

переробляється, технологічна схема та наявність контамінуючої мікрофлори [99, 

113]. 

Дріжджі живуть та розмножуються в обмежених температурних межах і для 

нормальної їх життєдіяльності необхідна температура 29–30 °С, термотолерантним 

30–40 °С. При дуже високій чи низькій температурах життєдіяльності дріжджів 

послаблюється чи припиняється. Максимальна температура для розвитку звичайних 

дріжджів 38 °С, мінімальна 5 °С, при температурі 50 – 60 °С дріжджі гинуть [99, 

114, 115]. Зокрема, в роботі [116] визначено оптимальну температуру в на рівні 30 

°С для зброджування мелясного сусла на пілотному заводі. 

При підвищенні температури дикі дріжджі та бактерії розмножуються значно 

швидше сахароміцетів. Якщо при 32 °С коефіцієнт розмноження диких дріжджів у 

2-3 рази більший коефіцієнта розмноження сахароміцетів, то при 38 °С вже більший 

у 6-8 разів. В результаті прискореного розвитку бактерій підвищується кислотність 

культуральної рідини. В обох випадках знижується вихід спирту [99, 117, 118]. 

З підвищенням температури процесу ферментації зростає споживання 

нітрогену клітинами дріжджів [119, 120]. 

Протягом процесу ферментації ріст дріжджових клітин швидко зупиняється, 

коли концентрація спирту в середовищі збільшується, проте ферментативна 

активність повністю не пригнічується доки вміст етанолу не досягне певної 

максимальної концентрації. Інгібуючий ефект спирту на ріст дріжджової клітини 

пов'язаний із затримкою етанолу всередині клітини, тобто розмноження дріжджів 

зупиняється, коли внутрішньоклітинна концентрація спирту досягає максимального 

(критичного) значення. Вченими встановлено, що чим вища температура, тим 

сильніше виявляється інгібуючий ефект етилового спирту на ріст клітин дріжджів, 
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але разом з тим підвищується максимальна межа концентрації спирту всередині 

дріжджової клітини, при якій клітина зберігає метаболічну активність [121]. 

Цікаві результати були отримані авторами [119] при вивченні впливів 3-х 

факторів: температури, кількості доступного нітрогену та концентрації глюкози на 

розвиток дріжджів. Вченими були отримані математичні рівняння залежності 

швидкості утворення продуктів бродіння, кількості живих клітин дріжджів в 

стаціонарній фазі бродіння, максимальна швидкість росту дріжджів та на час 

виживання популяції дріжджів при впливі цих трьох факторів. Отримані рівняння 

засвідчують, що температура чинить найбільший вплив на кількість клітин живих 

дріжджів у стаціонарній фазі бродіння і оптимальною є її показник на рівні 23 °С. 

Від температури також суттєво залежить максимальна швидкість росту дріжджів, 

яка зростає при підвищенні температури та зниженні концентрації глюкози в 

середовищі. Найменший вплив температура має на кінетичний параметр процесу 

бродіння – швидкість утворення продуктів бродіння. Температура негативно 

впливає на тривалість виживання популяції, тобто часовий період, протягом якого 

дріжджові клітини є ферментативно активними (якщо тривалість виживання 

популяції в даних умовах буде короткою, то процес ферментації може зупинитися і 

культуральна рідина буде недозрілою). Чим нижче температура ферментації та вміст 

глюкози і нітрогену в середовищі, тим довше дріжджі знаходитимуться у фазі 

фізіологічної активності. Схожі результати на основі експериментальних даних були 

отримані й іншими дослідниками [120, 122, 123]. 

Існують теоретичні підходи та експериментально встановлені рівняння про 

вплив температури на швидкість метаболічних процесів в живих організмах та 

накопичення (кількісного співвідношення) індивідуальних летких компонентів в 

зрілій культуральній рідині при зброджуванням дріжджами. 

Вміст в зрілій культуральній рідині продуктів бродіння (г/л) в залежності від 

температури бродіння (t) описується такими рівняннями, отриманими на основі 

зброджування мелясних культуральних рідин [99]: 

вміст етилового спирту: 
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вищих спиртів: 
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естерів: 

    E 0.00069t e
0.085 

 .                                                                             (1.5) 

де t – температура бродіння, °С; 

 – тривалість бродіння, год. 

Для аналізу математичних рівнянь за даними формулами за допомогою 

програми Mathcad 14 були побудовані тривимірні профілі графіків. 

Як видно з рис. 1.5, якщо цукри культуральних рідин зброджуються за короткі 

терміни часу (від 0 до 24 годин), то при збільшенні температури бродіння сусла 

спостерігається незначне збільшення концентрації спирту в культуральній рідині. 

Швидкість зростання спадає вже в межах температур (25 – 28) °С, що видно по 

кутах нахилу відповідних кривих в системі координат Температура – Спирт (рис. 

1.5).  

При збільшенні необхідного часу культивування з 25 до 40 годин фіксується 

деяке оптимальне значення температури культивування, при якій у культуральній 

рідині повинно накопичуватись максимальна кількість етилового спирту. Причому, 

з підвищенням тривалості бродіння оптимальна температура процесу зміщується до 

більш низьких її значень. Так, якщо культуральна рідина при NG дозріває за 25 

B 0.28log  4( ) 0.0056t
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годин культивування відповідно з рівняння (1.1) максимум концентрації спирту 

буде при температурі бродіння 34 °С (рис 1.6 А). Якщо культуральна рідина 

дозріває за 40 годин – максимум концентрації спирту буде при температурі бродіння 

26,7 °С (рис 1.6 Б). 

А 

 

Б 

 

Рис. 1.5. Тривимірний профіль графіку впливу температури та тривалості 

бродіння на кількість утвореного спирту в зрілій культуральній рідині за 

математичним рівнянням (1.1) – А; профіль графіків в координатах Температура – 

Спирт – Б. 

  

 

Рис. 1.6. Графіки залежності кількості утвореного спирту в зрілій 

культуральній рідині від температури бродіння при часі бродіння, яке необхідне для 

повного зброджування цукрів, 25 годин (а) та 40 годин (б). 

А Б 
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При більш тривалому бродінні максимум спиртів по рівнянню (1.1) 

утворюється при понижених температурах (рис. 1.5). Тривалість бродіння, в першу 

чергу, залежить від початкової концентрації цукрів у культуральній рідині, а 

значить при більш високих концентраціях цукрів температура бродіння повинна 

бути нижчою, що підтверджували експериментальні дослідження викладені вище. 

При нижчих температурах вихід етанолу був більшим [122]. 

Цей висновок підтверджують і бразильські вчені, які в роботі [116] зазначають 

про те, що зброджування мелясного середовища підвищеної густини (VHG) 

перспективно проводити при понижених температурах. Більш низькі температури 

сприяють більшій життєздатності (тривалості виживання) популяції дріжджів [119, 

122]. 

Розглядаючи графіки поверхонь на рис. 1.7 видно, що концентрація альдегідів 

незначно прямолінійно зменшується із збільшенням температури культивування 

сусла, також із збільшенням тривалості культивування їх кількість суттєво 

зменшується (рис. 1.7 А); концентрація вищих спиртів прямолінійно зменшується із 

збільшенням температури культивування сусла, але зі зростанням тривалості 

бродіння їх кількість значно збільшується (рис. 1.7 В); максимум утворення 

органічних кислот ілюструється також при найменших значеннях температури та 

часу процесу спиртового бродіння (рис.1.7 Б), з рівняння функції (1.3) при 

тривалості культивування більше 30 годин кількість кислот взагалі приймає 

від’ємне значення; лише кількість естерів лінійно зростає із підвищенням 

температури зброджування, при чому, чим довше відбувається процес 

культивування, тим більша кількість їх утворюється (рис. 1.7 Д).  

У наукових статях дані щодо впливу температури на якісне і кількісне 

співвідношення продуктів бродіння дещо різняться [124–127]. У роботі [124] 

наводяться дані про те, що при зброджуванні соку манго навпаки з підвищенням 

температури кількість естерів зменшується. У роботі [126] чіткої залежності не 

виявлено. Накопичування таких компонентів як естери, вищі спирти та етиловий 

спирт суттєво відрізнялось в залежності від робочого штаму. До того ж, жоден із 
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штамів прямолінійно не варіював кількості вимірюваних компонентів в суслі із 

збільшенням температури культивування [126]. 

 

  (А) 

 

   (Б) 

 

   (В) 

 

   (Д) 

 

(А) – вплив на кількість альдегідів (за мат. рівнянням (1.2);  

(Б) – кількість органічних кислот (за мат. рівнянням (1.3);  

(В) – кількість вищих спиртів (за мат. рівнянням (1.4); 

(Д) – кількість естерів (за мат. рівнянням (1.5). 

 

Рис. 1.7. Тривимірний графік залежності кількості утворених продуктів 

бродіння (г/л) у зрілій культуральній рідині від температури та часу необхідного для 

дозрівання культуральної рідини. 

Це можна пояснити тим, що співвідношення продуктів спиртового бродіння 

залежить від обраних штамів дріжджів, особливості складу вихідного сусла, 

кількості дріжджів у середовищі та умов проведення ферментації [122–124, 127]. 

Кожен фактор взаємодіючи один з одним може підсилювати свою дію інгібуючи або 

стимулюючи процес бродіння і навіть змінюватись під час бродіння [119]. 
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На життєдіяльність дріжджів значно впливає активна кислотність середовища. 

Водневі іони змінюють електричний заряд колоїдів плазмової оболонки клітин і в 

залежності від концентрації можуть збільшувати чи знижувати її проникливість для 

окремих речовин та іонів. Від значення рН залежить швидкість надходження 

поживних речовин в клітину, активність ферментів, утворення вітамінів. При зміні 

рН середовища змінюється і напрям самого бродіння. Якщо рН зміщується у лужну 

сторону, відбувається збільшення кількості утвореного гліцерину [99]. Зменшення 

рН зброджуваного мелясного сусла зменшує вміст естерів та гліцерину, але разом з 

тим концентрація вищих спиртів, альдегідів та органічних кислот збільшується [99].  

Життєдіяльність дріжджів зберігається в широких межах рН середовища від 2 

до 8; для їх вирощування оптимальним є рН 4,8–5. При рН нижче 4,2 дріжджі 

продовжують розвиватися, тоді як ріст молочнокислих бактерій зупиняється. Цю 

властивість дріжджів використовують для пригнічення розвитку бактерій в 

інфікованому середовищі, яку підкислюють до рН 2,8 – 4 і витримують деякий час 

[99]. З доступних наукових статей відомо про зброджування та оптимізацію умов 

бродіння для нативного соку цукрового сорго, чи з додаванням до соку сахарози. 

Так оптимальні значення рН для ферментації соку сорго в етанол знаходяться в 

межах 4,2–4,5 [63, 109]. Проте в роботі [111] оптимальне для соку сорго значення рН 

5,5, температура 30 °С. Відсутні доступні дані по оптимізації водневого показника 

при зброджуванні сиропу із соку стебел цукрового сорго. Відсутні дані про вплив 

рН середовища на співвідношення летких метаболітів дріжджів при зброджуванні 

цукрів сорго з метою поліпшення паливних властивостей оксигенатних сумішей. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Загальна схема досліджень зображена на рис. 2.1. Та включає отримання 

фітомаси цукрового сорго, дослідження впливу очищення стебел на якість соку, та 

підбір методу очистки соку. Після відтискання соку проведено його всебічний 

аналіз, утворена багаса проаналізована як сировина 2го покоління для отримання 

етанолу, та оцінено енергетичний вихід при її спалюванні. Проведено дослідження 

процесів дріжджогенерування та ферментування отриманих соків сорго, здійснено 

підбір оптимальних параметрів цих процесів. Барда сорго як побічний продукт 

виробництва аналізувалась на хімічний склад, та методи утилізації. 

 

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень 

2.1 Об’єкти досліджень 

2.1.1 Стебла, сік та багаса цукрового сорго 

Цукрове сорго (використовували сорти Ботанічний (в лабораторних дослідах) 

та Мамонт (в умовах заводу) було вирощено на сільгоспугіддях Сумської обл. 

Насіння цукрового сорго культивованого сорту (cv.) Ботанічний люб'язно 

надав професор Д. Рахметов, з Національного ботанічного саду імені М.М Гришка 

при Національній академії наук (НАН України) [7]. Рослини S. saccharatum сорту 
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Ботанічний вирощували в помірному континентальному кліматичному поясі 

Шосткинського району Сумської області України, розташованого в північно-східній 

частині країни (51 ° 42 ′ пн.ш., 33 ° 12 ′ сх. д., 125 м н.р.м.), в межах географічного 

поясу під назвою Полісся. Насіння було висаджено на початку травня в дерново-

опідзолений ґрунт з міжряддям 45 см та відстанню між рослинами в ряду 10 см. 

Посіви збирали у вересні після дозрівання зерна (рис. 2.2 А, Б). 

  

 
 

              

Рис. 2.2. Цукрове сорго, сорт. Ботанічний: А – вирощування в полі (стадія 

викидання волоті); В – вирощування в полі (стадія фізіологічної стиглості); B – 

відтискання соку на вальцевому пресі; Г – отримання сиропу сорго на ротаційному 

випарнику. 

В 
Сироп 

A Б 

Г 
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Для оцінки врожайності фітомаси цукрового сорго використовували метод 

підрахунку маси стебел на квадратах 1м
2
 по діагоналях площі 1 сотка (20 квадратів 

1м
2
 по 10 на кожну діагональ) з перерахуванням результатів на 1 га. 

Очищені від листя та волоті стебла цукрового сорго віджимали на вальцевому 

пресі, отримуючи 1,2 кг соку з 3 кг біомаси рис. 2.2В [128]. Мікробіологічних 

показники в соках визначили при культивуванні ріду послідовних розведень на 

відповідних селективних агаризованих середовищах [129] Після віджимання також 

утворювалась знецукрена соргоцукрова багаса рис. 2.2В. Потім сорговий сік 

фільтрували і концентрували під вакуумом у роторному випарнику при 60±5 °C 

(рис. 2.2Г). Концентрований сік (сироп) зберігали при 4 ° С.  

 

2.1.2 Штам дріжджів, етапи розведення чистої культури 

S. cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen, Medd. Carlsberg Lab.: 29 (1883) Y-М-05 

отримано з Національної колекції штамів мікроорганізмів та рослинних ліній для 

харчової та сільськогосподарської біотехнології Інституту харчової біотехнології та 

геноміки НАН України. Штам S. cerevisiae Y-M-05 був виділений з поверхні зерна 

проса, він придатний для виробництва біомаси дріжджів та виробництва етанолу. 

Вихідну культуру зберігали на 80 г/кг СР скошеному агаризованому ячмінному 

солодовому суслі при 4 °С. Ячмінне солодове сусло придбано у виробника пива ЗАТ 

«Оболонь», м. Київ, Україна. 

100 г/кг СР стерильного ячмінного солодового сусла заливали в пробірку зі 

скошеним агаризованим солодовим суслом та культурою S. cerevisiae Y-М-05 і 

витримували протягом 3 год при 30 °C. Попередньо культивовану рідину інокуляту 

переносили з пробірок в колбу на 500 мл, що містила 300 мл стерильного цукрового 

сорго 140 г/кг СР розведеного сиропу і культивували аеробно протягом 24 год при 

30 ± 1 °С на роторному шейкері при 150 об / хв. Потім вміст колби з культивованим 

середовищем і клітинами S. cerevisiae переносили в 3-літрову колбу Ерленмейера з 

1,5 л розведеного сиропу СР 140 г/кг і культивували аеробно в тих же умовах, що і 

попереднє культивування.  
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2.1.3 Барда соргоцукрова 

При отриманні зразків барди після відгонки спирту із зрілої культуральної 

рідини на основі концентратів соку цукрового сорго ставили мету максимально 

наблизити якісний та кількісний склад барди до умов біоетанольного заводу. Для 

цього виходили з наступних міркувань: при одержанні на сирцевих ректифікаційних 

установках слабкоградусні (неміцні) спиртовмісні рідини можуть містити 35 – 65 % 

об. спирту. При відгонці спирту із зрілої культуральної рідини відганяється 20 % об. 

рідини (дистиляту), тобто із 1 м
3
 культуральної рідини утворюється 200 літрів 

спирту-сирцю та 800 літрів нативної барди (80 % від культуральної рідини) [3, 99]. 

Для отримання барди, що складала б 80 % об. від зрілої культуральної рідини 

після перегонки спирту було розраховано очікуваний об’єм дистиляту з 

урахуванням промивної рідини (додатково вносилась в перегонну колбу при 

перенесенні в неї зрілої культуральної рідини), який контролювався при відгонці 

спирту.  

 

2.1.4 Приготування живильних середовищ цукровмісних субстратів 

При використанні соргоцукрових сиропів їх розбавляли стерильною 

водопровідною водою Різні початкова концентрації сорговоцукрового сусла, що 

піддавальсь зброджуванню, розраховували на відповідний вміст СР за формулою з 

ДСТУ 5072:2008 (Сировина цукровмісна для спиртового виробництва. Біологічний 

метод визначання цукру):  

а  = WxVx1,083/ССР ;                                                                                    (2.1) 

де: а – маса соргоцукрового сиропу чи меляси, яку потрібно розвести водою 

до відповідного об’єму; 

W – вміст СР, що необхідно отримати у вихідній культуральній рідині. 

Наприклад 20 %; 

ССР – вміст СР в сиропі (чи меляси), %. Наприклад, 74 % в сорговоцукровому 

сиропі та 75 % в мелясі; 
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V – об’єм розведеного сорговоцукрового або мелясного сусла. Наприклад 200 

см3; 

1,083 – відносна густина сусла (мелясного) з концентрацією 20 % СР, г/см3 

Для наведених прикладів маса сорговоцукрового сиропу а = 58,54 г, для 

меляси 57,76 г. 

Так, для експериментів сироп розбавляли водопровідною водою до фракцій, 

що містять відповідно 50, 100, 140, 150, 200, 250, 300 та 400 г / кг СР, автоклавували 

протягом 20 хв при 121 °C і використовували як середовище для росту дріжджів, 

середовище для зброджування, і як субстрат для безперервного бродіння. Інші 

компоненти бродильних середовищ (карбамід та ортофосфорна кислота) 

стерилізували окремо за однакових умов. 

Засівний матеріал дріжджів вносили в кількостях необхідних для утворення 

біомаси дріжджів у культуральній рідині 22 – 27 г/л. 

2.1.5 Процес дріжджогенерування  

При визначенні кількості джерел нітрогенного (у вигляді карбаміду) та 

фосфорного живлення (у вигляді 70 % ортофосфорної кислоти) до розведеного 

сиропу цукрового сорго додавали від 0 до 0,64 % карбаміду та до 0,45 % 

ортофосфорної. У контрольний сироп не додавали додаткових джерел живлення. 

Для цього експерименту 500 мл колби Ерленмейєра з 300 мл 140 г/кг СР 

стерильного сиропу сорго інокулювали 30 мл засівної культури дріжджів та 

інкубували в аеробних умовах протягом 12 год при 30 ± 1 °С на роторному шейкері 

при 150 об/хв. або при продуванні повітря 3л/л середовища через паперовий фільтр 

за допомогою акваріумного компресора. 

В умовах підприємства дріжджогенерування проводили в середовищі на 

основі соргоцукрового соку сорту Мамонт в ферментері – апараті чистої культури 

(АЧК), об’ємом 7,5 м
3
 при температурі 28 – 30 °С та аерацією повітрям 

інтенсивністю 3 м
3
/м

3
 годину. Початкове рН корегували розведеною сірчаною 

кислотою до 4,2. Процес контролювали вимірюванням видимої густини (°Brix) – 

показник цукрометра при робочій температурі процесу (28 – 30 °С), % СР [130].  
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Пастеризацію соку проводили при нагріванні до 90 °С, витримуванні 30 хв. 

Засівну культуру вносили 20 % об. Засівний матеріал дріжджів отримували з 

робочих дріжджогенераторів підприємства, що працює по безперервному способу 

ферментації мелясного сусла підвищеної концентрації. Відповідно до 

технологічного регламенту заводу, дріжджі вирощувалися на мелясному суслі з 15 

% СР, з додаванням 0,15 % ортофосфорної к-ти та 0,1 % карбаміду до маси меляси. 

За періодичного дріжджогенерування АЧК заповнювали на 60%. За 

дріжджогенерування з підживленням початкова порція соку становила 2 м
3
 (25 % 

об’єму АЧК). Наступні порції соку вносили коли °Brix дріжджового середовища 

знижувався до 6,0. Культивування проводили до досягнення стаціонарної фази, коли 

кількість живих клітин дріжджів не змінювалась. Кількість дріжджових клітин та їх 

стан контролювали мікроскопіюванням в камері Горяєва з барвником метиленовим 

синім [129] використовуючи оптичний мікроскоп JENAVAL (Carl Zeiss, Німеччина). 

Дріжджогенерування проводили протягом тижня – один цикл за 1 добу. 

 

2.1.6 Процес ферментування 

При зброджуванні соку сорго (розділ 5.1) та розведеної меляси до 13 % СР 

засівний матеріал отримували в процесі дріжджогенерування на середовищі з 

пастеризованого соргоцукрового соку в ферментаторі – апараті чистої культури 

(АЧК), об’ємом 7,5 м3 при температурі 28 – 30 °С та аерацією повітрям 

інтенсивністю 3 м3/м3 годину [130]. Вхідні дріжджі отримували з робочих 

дріжджогенераторів підприємства, що працює по безперервному способу 

ферментування мелясного сусла підвищеної концентрації.  

Анаеробну фазу ферментування проводили в трьох колбах Ерленмейера 

об’ємом 2 л з гідрозамикачем при 30 °С у статичних умовах (три повторності). 

Вносили нативний не пастеризований соргоцукровий сік та засівні дріжджі 

(інокулят) у співвідношенні 2:1 по об’єму – початковий об’єм культуральної рідини 

становив 1,5 л. Інокулят вносили з дріжджогенератора в експоненційній фазі – при 

зниженні видимої густини на 4 % СР [130]. Для запобігання піноутворення до 

кожної колби додавали піногасник Antifoam FD20PK – 0,03 мл. 
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У процесі ферментування після перемішування колб відбирали проби 

культуральної рідини, в якій вимірювали °Brix за робочої температури процесу (30 

°С) та динаміку накопичування етанолу за допомогою газової хроматографії. При 

необхідності проби заморожували при – 20 °С. 

 

2.2 Опис установок для вакуумної ферментації 

Засівну культуру для утворення біоетанолу готували у п’яти 3-літрових колбах 

Ерленмейера з 1,5 л стерильного сиропу сорго 140 г/кг СР та 300 мл посівного 

матеріалу, культивованого аеробно при 30 ± 1 ° C на роторному шейкері при 150 об / 

хв. Коли Brix бродильного бульйону зменшився вдвічі на фазі експоненціального 

росту дріжджів, 15 мл посівного матеріалу переносили в 1-літрову колбу 

Ерленмейера з робочим об'ємом 600 мл, що включала: розведений сироп сорго 250 

г/кг СР з 15 краплями піногасника FD20PK для анаеробної фази спиртового 

бродіння.  

Загальна схема проведення ферментації із зниженим тиском розведеного 

сиропу сорго в колбах наведена на рис. 2.3. Контрольне бродіння проводили при 

атмосферному тиску, тоді як дві інші колби піддали вакуумуванню через 18 годин 

ферментації, щоб дати можливість етанолу накопичитися в культивованому 

середовищі. Колби №2 та №3 міняли місцями при необхідності проведення 

вакуумної дистиляції колби №2, що проходила у 10-хвилинний період при 

зниженому тиску 20±5 мм рт. ст.. У колбі №3 проводилося ферментування при 

постійному тиску 80±5 мм рт.ст. за виключенням періоду, коли до вакуумної 

системи підключали колбу №2. 

Всі колби розміщували на магнітних мішалках з підігрівом ММ3М (АТ 

"Мукачівський завод", Україна). Колби під атмосферним тиском закривали 

гумовими пробками, що містять по два отвори для термометра та гідравлічного 

замку.  
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Рис. 2.3. Загальна схема бродіння сиропу, розведеного сорго (всі досліди 

проводились у трьох повторах): 1 - колба при атмосферному тиску; 2 - колба при 

атмосферному тиску з повторним (10 хв) підключенням до вакуумного насосу для 

кипіння середовища та підтримання кипіння (20±5 мм рт.ст.); 3 - колба при 

постійному зниженому тиску без кипіння (80±5 мм рт.ст.); 4 - холодильник Лібіха; 5 

- трійник; 6 - вакуумметр; 7 - водострумний насос; 8 - термометр; 9 - гідравлічний 

замок; 10 - алонж для збору фракцій під вакуумом; 11 - приймальна колба; 12 – 

охолоджуюча колба з льодом; 13 - насадка Вюрца; 14 - магнітна мішалка з 

підігрівом; 15 – склянка-ресивер для запобігання всмоктування води при зміні 

напрямку тиску. 

 

Для проведення частини експерименту при зниженому тиску (рис. 2.3) колби 

з'єднували через насадку Вюрца (13) з термометром (8) та холодильником Лібіха (4) 

(довжина 500 мм). З іншого боку, холодильник приєднували до приймальної колби 

(11) через алонж для вакуумної екстракції (10). Круглодонну приймальну колбу (11) 

занурювали в ємність з льодом (12). Знижений тиск підтримували за допомогою 

водяного струменевого насоса (7), що може генерувати максимальний тиск 10-20 мм 

рт.ст., швидкість відкачування 0,15 л/с. Водоструминний насос був приєднаний 

через склянку-ресивер (15),вакуумметр (6) та трійник (5) до алонжу для вакуумної 
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екстракції (10). Трійник використовувався для контролю тиску та для тривалої 

стабілізації системи від коливань тиску (залежить від напору вод в мережі та 

температури в колбі). Рівень вакууму вимірювали за допомогою лабораторного 

ртутного вакуумметра [131].  

Для масштабування процесу використовували ферментатор на 5 л (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Загальний вигляд реактора ферментації для отримання біоетанолу: 1 - 

робоча камера біореактора; 2 - гідравлічний замок; 3 - термостат з контурною 

системою; 4 - блок управління ферментером з повітряним компресором; 5 – 

електропривід мішалки; 6 - електропривід механічного піногасника; 7 - повітряний 

фільтр; 8 - блок терморегуляції; 9 - джерело живлення блоку терморегуляції. 

 

Підготовка посівного матеріалу до ферментації в біореакторі була такою ж, як 

і для експерименту зі зниженим тиском на колбах. Адаптацію посівного матеріалу 

проводили у ферментері протягом 2 год при 30±1 °С. Інокуляційні дріжджів (22 г/л) 

з сиропом сорго 140 г/кг СР з додаванням 0,12 % карбаміду та 0,06 % 70% 

ортофосфорної кислоти вносили в об’єм середовища 2 л. Адаптація та ріст дріжджів 

відбувався в аеробних умовах шляхом барботування компресором в блоці 

управління 4 через паперовий фільтр очистки повітря 7 при 3 л/л. Для росту 

дріжджів в атмосферних умовах використовували гідравлічний замок.  
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Спиртове зброджування проводили в 5-літровому ферментері з 250 г/кг СР 

сиропу сорго, рН 4,7 регулювали 1 N сірчаною кислотою в анаеробних умовах при 

30±1 °C. Вакуумну екстракцію проводили при 20 ± 5 мм рт.ст. для окремих фракцій 

середовища 1,25 л у 2-літрових колбах Ерленмейера протягом 10 хв. Після 

екстракції вміст колби повертали в біореактор для подальшого бродіння. 

 

2.3 Фізико-хімічні методи аналізу сировини та культуральних середовищ 

Параметри соргоцукрового сиропу та соків, включаючи вологу (вміст води та 

вміст СР), золу, рН, титровану кислотність. Для аналізу вмісту води зразки сушили 

при 105 °C до постійної маси [132]. Вміст золи встановлювали озолюванням при 600 

°C до постійної ваги [132]. Значення рН перевіряли за допомогою рН-метра РН-150-

М (Гомельський завод вимірювальних приладів, Республіка Білорусь), 

стандартизованого по стандартним буферним розчинам. 

Загальний вміст сухих речовин % вимірювали за допомогою цукрометра або 

рефрактометра УРЛ – 1; загальна кислотність (титруванням з NaOH) [132]. 

При очистці соку визначали вміст жмиху методом фільтрації точної наважки 

соку через паперовий фільтр при пониженому тиску з 5ти разовим промиванням 

осаду на фільтрі дистильованою водою. Фільтр з осадом висушували при 105 °C до 

постійної маси (4 години) [133]. Якість соку визначали відношенням зброджуваних 

цукрів до загальних СР соку. [133]. При необхідності зразки соку стандартизували за 

вмістом цукрів додаванням сахарози та зберігали для подальших експериментів в 

морозильній камері при – 20 °С. 

Визначення колоїдів у фільтратах соків сорго проводили методом Думанского 

та Харина – коагуляція гідрофільних колоїдів при додаванні великої кількості 

етилового спирту. Зкоагульовані колоїди фільтрували на паперовому фільтрі, 

промивали спиртом та висушували при 105 °C до постійної маси (4 години) [133].  

Вміст редукуючіх цукрів аналізували методом Лейна та Ейнона (ISO 5377: 

1981) або методом Карташева [133] шляхом титрування зразка з розчином Фелінга з 

метиленовим синім як індикатором. Загальний вміст цукрів (відновлюючий цукор + 

сахароза) аналізували методом Лейна та Ейнона після інверсії сахарози соляною 
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кислотою при 69 ± 1 °C. В якості альтернативи вміст засвоюваних вуглеводів 

перевіряли методом бродильної проби (ДСТУ 5072:2008 Сировина цукровмісна для 

спиртового виробництва. Біологічний метод визначання цукру). 

Вміст кальцію в сиропі цукрового сорго визначали оксалатним методом з 

титруванням перманганатом калія [133]. Вміст нітратів оцінювали титриметричним 

методом після відновлення до аміаку в лужних умовах із сплавом Деварда як 

відновником [134]. Вміст загального та засвоюваного нітрогену (після 

культивування дріжджів та відокремлення біомаси клітин) визначали методом 

Кельдаля після титрування утвореного аміаку K2SO4 та CuO, після мінералізації з 

сірчаною кислотою в електричному мінералізаторі UDC-7 (Spectro Lab LTD, 

Україна) при 1,4 ± 0,14 кВт [132]. Загальний вміст фосфору визначали в золі за 

допомогою колориметричного методу Бріггса, діоксид сірки визначали при 

титруванні йодом утвореної сірчистої кслоти [132]. 

Дослідження поверхневого натягу з використанням ПАР проводили метод 

відриву кільця [135]. 

Процес бродіння контролювали за допомогою аналізу вмісту спирту в 

дистильованих зразках та вимірювання Brix середовища за допомогою сахарометра 

AC-3 (ПФ «Шатлигин и К
о
», Україна). Відгонку проводили за стандартною 

методикою [132], концентрацію етилового спирту в дистиляті визначали 

аерометричним методом згідно ГОСТ 3639-79. 

Після вилучення летких речовин та водяної пари було виміряно значення Brix 

в барді після доведення його до початкового об’єму зразка культуральної рідини. 

Незброджені цукри у зрілій культуральній рідині визначали за допомогою 

колориметричного мікрометоду з резорцином [132] з використанням 

фотоелектричного фотометра КФК-3-01 (Загорський оптико-механічний завод, 

Росія).  

У культуральній рідині визначали вміст етанолу та початкову концентрацію 

СР, яка вираховується по стандартній методиці (складається із суми істинних СР 

культуральної рідини помножену на питому вагу розчину цукрів при даній 

концентрації СР та СР, що були використані на утворення біоетанолу). Істинні СР 
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культуральної рідини – показник сахариметра у фільтраті культуральної рідини 

після відгонки етанолу та доведення дистильованою водою до попереднього його 

об’єму [136]. 

Після відганяння етанолу та інших летких компонентів із сферментованої 

культуральної рідини (40 % від первинного об’єму), культуральну рідину 

аналізували на вміст залишкових летких речовин методом парофазної газової 

хроматографії (ПФ/ГХ).  

Хімічне споживання кисню (ХСК) визначали прискореним методом [137]. 

При визначенні кількості біомаси дріжджів вологістю 75 % зразок середньої 

проби культуральної рідини (10 мл) центрифугували при 6000 об/хв. протягом 15 

хвилин на центрифузі ОПн-8. Надосадову рідину зливали. Центрифужну пробірку з 

осадом зважували, перед центрифугуванням була зважена суха пробірка. Частину 

осаду переносили в скляний бюкс для визначення вологості – в нашому випадку 

вологість дріжджової маси склала 82,5 %. Масу дріжджів з 10 мл перераховували на 

вологість 75 % та множили на коефіцієнт 0,9 щоб врахувати вологу яка збільшувала 

масу осаду клітин. 

 

2.4 Визначення кінетичних параметрів процесу бродіння 

Швидкість утворення дріжджів при дріжджогенеруванні характеризували 

максимальною питомою швидкістю росту клітин (µmax, год
-1

).  

У процесі ферментування визначали такі параметри: продуктивність за 

етанолом (Qp, г×л-1×год-1), вихід етанолу (Yp/s, г×г-1), що визначається 

відношенням кількості утвореного етанолу до кількості спожитого субстрату 

(цукру) по масі; вихід етанолу від теоретичного (Ey, %). Для визначення Qp та Ey 

використовували такі співвідношення [76]: 

T

P
Qp                                                                                                         (2.2) 

та 

54.0

100/ 
 SP

Y

Y
E                                                                                             (2.3) 
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де, P – концентрація етанолу (г×л-1), Т – час ферментування (год), 0,54 – 

максимальний теоретичний вихід етанолу із сахарози. 

 

2.5 Газохроматографічні методи аналізу етанолу 

Газохроматографічне визначення етанолу і супровідних летких речовин. Для 

визначення етанолу у ферментаційній рідині використовують як традиційні методи, 

а саме ензімометрію [138], діхроматне окиснення [139], колориметрію [140], так і 

більш сучасні – високоефективну рідинну [141] і газову хроматографію [142]. 

Оскільки сферментовані розчини мають складну матрицю, тобто суспендовані 

частинки дріжджів, кольорові субстанції, нелеткі вуглеводи, то необхідно 

застосовувати попереднє пробопідготування, а саме фільтрування, хімічне 

обробляння, екстрагування розчинником. Усі ці процедури не тільки потребують 

додаткового часу, а й знижують точність вимірів. Найбільш зручним, точним і 

швидким методом визначення летких сполук в рідинах зі складною матрицею (а 

також полімерах) є парофазний (head space) газохроматографічний аналіз (ПФ/ГХ) 

[143]. 

Метод заснований на законі Генрі, а саме:  

I

Г

C

С
Н  ; ; або  

oГ C
HI

H
C


                                                                              (2.4) 

при СІ=Со- Сг                                                                                                   (2.5) 

де, Н є константа в законі Генрі; 

СГ, СІ і Со  представляють врівноважені концентрації речовин у паровій, 

рідинній і вихідній речовині відповідно. 

У відповідності з (2.4) концентрація речовини у зразку (Со) може бути 

отримана вимірюванням СГ у паровій фазі. При цьому необхідно враховувати деякі 

обставини, що можуть впливати на константу Генрі. Такими можуть бути: 

висолювання [144], слабка подібність аналіту рідинній матриці, сильна взаємодія 

летких речовин, підвищена густина матриці, велика концентрація аналіту. Останнє 

нівелюється розбавленням. Крім того, великий об’єм зразка збільшує час досягнення 

рівноваги. 
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Ці недоліки ПФ/ГХ методу можуть бути подолані при використанні методу 

повного випаровування (ГХ/ПВ) конденсованого зразка. Враховуючи 

вищезазначене, метод ГХ/ПВ вбачається найбільш оптимальним для визначення 

етанолу в таких складних матрицях як сферментовані розчини. Метод майже не 

потребує спеціального пробопідготування, є універсальним, експресним і досить 

точним. 

2.5.1 Апаратура і вимірювання методом ПФ/ГХ  

Газохроматографічні вимірювання виконували на хроматографі “Цвет – 100”. 

Умови хроматографування: детектор полум’яно-іонізаційний; температура 

випарника –  150 °С; програмування термостату колонок – 60 °С, 2 °С/хв до 130 °С 

(10 хв); колонка хроматографічна скляна довжиною – 3 м і внутрішнім діаметром – 

3 мм; наповнювач колонки: хроматон N–AW силанізований і оброблений 15 %  

ПЕГ–20 М; швидкість потоку газу-носія (азоту) – 60 см
3
/хв; швидкість потоку 

водню 25 см
3
/хв; швидкість потоку повітря – 250 см3/хв; підсилення – 64x10

10
; об’єм 

проби – 2 см
3
; шприц медичний місткістю 5 см

3
, що обгорнутий азбестовим 

шнуром; флакони для проб (типу пеніцилінових) об’ємом 25 см
3
 з металевими 

ковпачками; обтискувальний пристрій FERPRESS H-207 (Швейцарія) або 

аналогічний пристрій. Кількісне і статистичне обробляння хроматограм 

виконувалось за допомогою електронної програми «Міліхром 4.1». 

Для виконання хроматографічного аналізу проби місткістю 15 см3 вміщували 

у флакони місткістю 25 см
3
, додавали мікрошприцом 3 мкл (0,02 % об) 

внутрішнього стандарту (ізоаміловий спирт). Флакон попередньо витримували у 

хромованій суміші, промивали водопровідною та дистильованою водою і 

прожарювали при 220 °С у сушильній шафі. Флакони закривали тефлоновими 

пробками, герметично обтискали металевими ковпачками за допомогою 

обтискувального пристрою і вносили в термостат на 30 хв  за температури 85 °С. 

Шприцом, нагрітим до 90 – 100 °С відбирали 2 см
3
 газової фази і вводили у 

випарник хроматографа. Експеримент повторювали тричі. За допомогою 

електронної системи «Міліхром 4.1» знаходили площини хроматографічних смуг, 

обраховували результати і середньоквадратичну похибку. Обчислювання 
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виконували за допомогою внутрішнього стандарту, для якого використовували 

ізоаміловий спирт, який  у нашому випадку на хроматограмах відсутній. 

Стандартні зразки. Стандартні зразки органічних речовин згідно ДСЗУ 

162.29-01 (МСО 0376:2002): ацетон, н-бутанол, 2-бутанол, трет-бутиловий спирт, 

ізо-бутанол, бутилацетат, ізобутилацетат, метанол,  н-пропанол, ізо-пропанол, 

етанол, етилацетат, ізо-аміловий спирт. 

Стандартні розчини готувались додаванням х мл стандартної речовини у х мл 

дистильованої води. 

2.5.2 Визначення етанолу за методом повного випаровування (ГХ/ПВ) 

 Визначення етанолу за методом повного випаровування ГХ/ПВ дозволяє 

значно підвищити чутливість, точність і відтворюваність у порівнянні із звичайним 

методом ПФ/ГХ [143, 145]. Попередніми дослідами були визначені умови 

експерименту: температура випаровування – 105 °С, час випаровування – 3 хв, 

величина проби 5÷50 мкл. Підготовка зразка і процедура вимірювання були такими: 

5–50 мкл розчину зразка вмішували в склянку для випаровування місткістю 25 мл, 

яку занурювали у гліцеринову баню. Надто в’язкі зразки наносили на клаптик 

фільтрувального паперу і в такому стані вносили до склянки для випаровування. 

Градуювальний графік будували за методом зовнішнього стандарту. Для цього 

х мл етанолу розчиняли у 20 мл дистильованої води.При одержанні соку та сиропу 

цукрового сорго для досліджень використовували рослинну біомасу цукрового 

сорго, вирощену в Україні. При зброджуванні цукрів сорго в етанол 

використовували закордонний штам дріжджів, який має застосування у виробників 

біоетанолу. 

 

2.5.3 Визначення компонентів водно-спиртових дистилятів у дистилятах 

Аналіз летких компонентів дистилятів культуральних рідин проводили за 

допомогою газової хроматографії. Дослідження виконували на газовому 

хроматографі "Thermo Elektron Corporathion Finnigan Trace GC ultra" з полум'яно-

іонізаційним детектором. 
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Капілярна колонка: Rester RTX - Wax, довжина 100 м, внутрішній діаметр   

0,25 мм, товщина плівки  0,5 мкм. 

Параметри вимірювання: 

Температура термостату 40 ºC – 3 хв, від (40 до 195) ºC – 8 ºC/хв,                    

від (195 до 205) ºC – 1 ºC/хв,  від (205 до 230) ºC – 3 ºC/хв,  230 ºC – 10хв; 

Температура детектора  250 ºC; 

Газ носій – водень 99,999 %, потік водню на пальник детектора – 20 мл/хв, 

потік повітря на пальник детектора – 210 мл/хв; 

Об'єм проби 1 – 2 мкл. 

Програма інтегрування – ChromQuest.  

Ідентифікацію речовин у бражних дистилятах проводили за допомогою 

відповідних стандартів на ці речовини. Використовували такі стандартні зразки 

речовин: ацетальдегід, етилацетат, 1-пропанол, ізобутанол, ізопентанол, 2-бутанол 

та ін. 

Розрахунок вмісту компонентів проводили за методом нормованих площин 

[146]. Визначали загальну суму площин всіх смуг летких компонентів бражного 

дистиляту Sn, що отримані на хроматограмі. Далі вираховували площу добре 

відокремленої (характеристичної) смуги для кожного компоненту за формулою: 

S = h ∙ b,                                                                                                              (2.6) 

де h – висота смуги;  

b – ширина смуги на половині її висоти.  

Відносний вміст кожної з домішок А вираховується від загального їх вмісту за 

формулою: 

%
100

n

A

S

S
A


  ,                     (2.7) 

де SА – площа, що відповідає смузі домішки А, см
2
; 

Sn – сума площин усіх смуг летких домішок дистиляту, що визначаються 

хроматографічно, см
2
. 

При розрахунку похибки коефіцієнт Стьюдента α = 0,95. 
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2.5.4 Дослідження поліцукрів рослинної сировини сорго  

Газорідинна хроматографія (ГРХ) є одним з основних методів дослідження 

вуглеводневих гідролізатів [147, 148]. При визначенні складу вуглеводнів 

поліцукрів рослинної сировини виникає необхідність їх попереднього гідролізу до 

моноцукрів. Метод визначення легко- і важкодоступних для гідролізу поліцукрів 

полягає в обробленні рослинної сировини, що досліджується методом ГРХ, 

спочатку розчином 2 % хлористоводневої кислоти, а потім  80 % сірчаної кислоти за 

методом Кизеля-Семіганевського.  

Виділення легкодоступних для гідролізу речовин паренхіми цукрового 

сорго. Біля 10 г серцевини стебла подрібнювали до 0,2 – 0,5 (мм), 5 г подрібненої 

сировини вміщували у колбу місткістю 500 мл із зворотним холодильником. У 

колбу наливали 200 мл 2 % соляної кислоти і нагрівали на електричній плитці при 

слабому  кипінні на протязі 3 год. По закінченні нагрівання розчин фільтрували 

крізь паперовий фільтр на лійці Бюхнера при відсмоктуванні. Залишок на фільтрі 

відмивали гарячою водою до негативної реакції на кислоту (індикатор – 

метилоранж). Фільтрат і промивні води зливали разом і доливали водою у вимірчій 

колбі до 500 мл, 50 мл отриманого розчину нейтралізували 2 н. розчином NaOH до 

нейтральної реакції (по метилоражу) і об’єм розчину доводили у колбі, що 

вимірюється до 100 мл [149]. 

Синтез триметилсілільних (ТМС) похідних моноцукрів. У круглодонну 

колбу місткістю 50 мл вміщуємо 30 мл проби нейтралізованого розчину, що вміщує 

біля 10 мг редукуючих речовин і доливаємо до нього розчин внутрішнього 

стандарту (сорбіту), що відповідає вмісту 2 мг. Колбу з пробою і внутрішнім 

стандартом приєднували до ротаційного вакуумного випарника і випарювали досуха 

при температурі 40 °С. Для видалення слідів вологи до упареного сиропу додавали 

2-3 рази по 1 мл спирто-бензольної суміші у співвідношенні 4:1, яку також 

випаровували. Потім сухий залишок у тій же колбі розчиняли в 1 мл щойно 

перегнаного сухого піридину, що вміщував 0,2 % перхлорату літію, і витримували 

на протязі 2 годин при температурі 20-22 °С для встановлення рівноваги між 

ізомерними формами моноцукрів. До розчину додавали 0,6 мл гексаметилдисілазану  
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і 0,3 мл триметилхлорсілану, після чого суміш струшували і витримували на протязі 

10 хв при кімнатній температурі. За цей час реакція естерифікації проходить 

кількісно за наступною схемою (рис. 2.5):  

 

β - D-глюкоза                   β -триметилсіліл -   (2-, 3-, 4-, 6- тетра - О   

триметилсіліл)- D - глюкопіранозід 

Рис. 2.5. Схема реакції естерифікації моноцукрів 

 

Після  реакції естерифікації піридин випаровують із суміші на роторному 

випарнику при 40 °С, а залишок розчиняють в 1 мл н-гексану. Солі, що залишаються 

в осаді після естерифікації відділяють фільтруванням. Фільтрат збирають у пробірку 

зі скляною пробкою і використовують для хроматографування. Розчин естерів 

моносахаридів в гексані стійкий і може зберігатись довгий час без суттєвих змін 

[146]. 

Для синтезу триметилсілільних (ТМС) похідних моноцукрів 

використовуються такі реактиви: 

Гексаметилдісілазан – (CH3)3SiNHSi(CH3)3; 

Триметилхлорсілан – (CH3)3SiCl;   

Пірідін (перегнаний і висушений);        

Перхлорат літію; 

н-Гексан (висушений); 

Сорбіт (як внутрішній стандарт); 

Спирто-бензольна суміш (4:1).                          
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Визначення важкодоступних для гідролізу поліцукрів.  

5 г подрібненої до 0,2-0,5 мм соломи пальчикового проса або багаси сорго 

вміщували в склянку об’ємом 100 мл та підсушували при 50-60 ºС до повітряно-

сухого стану, а потім обробляли 80 % розчином сірчаної кислоти у кількості 15 мл 

при кімнатній температурі на протязі 2-х годин при періодичному помішуванні 

скляною паличкою. 

Суміш зі склянки кількісно переносили в колбу об’ємом 500 мл і заливали   

200 мл води. Потім колбу приєднували до зворотного холодильника і нагрівали на 

плитці (при слабому кипінні) протягом 3 годин. Розчин після нагрівання 

фільтрували при відсмоктуванні крізь паперовий фільтр на лійці з притертим дном, 

а залишок на фільтрі промивали гарячою водою до негативної реакції на сірчану 

кислоту (індикатор – метилоранж). 

Фільтр та промивні води об’єднували разом і доливали цей розчин водою у 

мірній колбі до 500 мл (кислий гідролізат); 25 мл цього розчину нейтралізували        

2 н. розчином лугу (індикатор – метилоранж) і доводили водою до 100 мл. 

Проведення вимірів 

Газохроматографічні вимірювання виконували на хроматографі  "Цвет - 100". 

Умови хроматографування: 

детектор полум’яно - іонізаційний; 

температура випарника – 250 °C; 

програмування термостату колонок – 150 °C (30 с), 5 °C/хв до 220 °C (10 

хв); 

колонка хроматографічна скляна довжиною 3 м і внутрішнім діаметром 

3 мм; 

наповнювач колонок: хроматон N–AW силанізований і оброблений  15 

%   ПЕГ – 20М; 

швидкість потоку газу–носія (азоту) – 60 см
3 
/хв; 

підсилення  – 64∙10
10

; 

швидкість діаграмної стрічки – 0,6 см/хв; 
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об’єм проби – 2 мм
3 
; 

шприц  МШ-10. 

Хроматографічне визначення важкодоступних для гідролізу поліцукрів 

целюлози, проводили у вигляді ацетильованих поліолів [149]. До 25 мл розчину 

моноцукрів, отриманих внаслідок гідролізу, додаємо 0,07-0,05 г NaBH4 і витримуємо 

1,5-2 год при 20 ºC. Надлишок боргідриду натрію розкладаємо оцтовою кислотою до 

припинення виділення газу, далі розчин концентруємо в ротаційному випарнику при 

60 ºC. До осаду додаємо 10 мл метанолу, сушимо досуха, повторюємо цю обробку і 

сушимо поліоли 10-15 хв  при 105 ºC під вакуумом. Щоб отримати 

трифторацетильні похідні до висушеного осаду  поліолів, що отримані в результаті 

відновлення моноцукрів додаємо 0,1 мл етилацетату і 0,1 мл ангідриду 

трифторуксусної кислоти, витримуємо 30 хв при кімнатній температурі і 

хроматографуємо 2 мкл  отриманого розчину. 

Розрахунок вмісту компонентів здійснюємо за методом нормованих площин 

(розділ 2.5.3). 

 

2.6 Оброблювання результатів дослідів 

Виміри фізико-хімічних показників та аналізів здійснювали в 3 повторах, на 

основі яких одержували усередненні значення. 

Оброблювання цифрових даних і графічне оформлення результатів дослідів 

здійснювали за допомогою програмного забезпечення MathCad 14 M035 і 

MS Offise Excel 2010, креслення ‒ в AutoCad 2016..  
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИТИКА ФІТОМАСИ ЦУКРОВОГО СОРГО 

Хімічний склад и деякі властивості біомаси цукрового сорго, що вирощується 

в різних регіонах світу відрізняються за хімічним складом. Також на це впливає сорт 

рослини, агрономія, кліматичні умови та внесення добрив [32, 33, 35]. 

3.1 Результати вирощування цукрового сорго 

Ряд господарств, як в Україні, так і в сусідніх країнах, вже набули позитивного 

досвіду вирощування цієї культури як потенційну сировину для виробництва 

біоетанолу. У Росії, за даними агрофірми «Слов'янський», створені і випробувані у 

Вороніжській області сорти із врожайністю до 120 т зеленої маси з гектара і вмістом 

цукрів в соку до 18 %. В Україні в Хмельницькій області навіть в посушливе літо 

2009р. урожай стебел досягав 45 – 60 т/га, а вміст СВ в соку – 16 %. 

В результаті багаторічної інтродукційної та селективної роботи у відділі нових 

культур Національного ботанічного саду ім. Н.Н.Гришко НАН України (НБС) 

створений цінний генофонд даної культури. За даними Рахметова [7] особливо 

перспективним є сорт Ботанічний – середньостиглий, посухостійкий з високим 

вмістом сухих речовин і цукрів в надземній частині рослини. Сорт 

високопродуктивний, може використовуватися як фітоенергетична, технічна і 

кормова культура. Рослина досягає висоти 320 – 430 см. Врожайність зеленої маси 

98 – 105, сухої речовини 14 – 17 т/га. Врожайність насіння – 7,3 т/га. Вміст цукрів в 

абсолютно сухій фітомасі в середньому 18 – 26 %, може досягати до 35 %. 

Природно, для досягнення високих урожаїв необхідна відповідна агротехніка і 

ґрунтово-кліматичні умови. Були досліджені стебла сорго із колекції відділу нових 

культур НБС, вирощені на дослідних ділянках в Київській області. Перевірені 4 

партії цукрового сорго в послідовності їх прибирання з поля. Найбільший вміст 

цукрів був у сорго при восковій зрілості і склав 10,54 % від загальної маси стебла 

вологістю 68 %. До абсолютно сухої маси вміст СР сорго склало 31,4 %. 

Для оцінки можливості використання цукрового сорго як джерела сировини 

для виробництва біоетанолу досліджували цукрове сорго, вирощене в Хмельницькій 
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області у 2009 – 2010 роках, а також в Сумській області в Лебединському районі 

(2013р) та в Шосткинському районі 2011 – 2020 роках. 

В Хмельницькій області співвідношення маси стебла, кількості соку і вмісту 

сухих речовин в ньому для кожного зразка приведено в табл. 3.1 з урахуванням 

біомаси зерна, отриманої для кожного зразка з одиниці ділянки земельної площі.  

Дані табл. 3.1 показують, що на стадії фізіологічної зрілості рослини в соку 

цукрового сорго міститься найбільша концентрація цукрів. Найбільшу кількість 

соку, в основному, можна отримати у стадії молочної зрілості. Маса стебел також в 

більшості випадків максимальна на стадії молочної зрілості зерна. 

Була досліджена можливість вирощування і оцінена продуктивність цукрового 

сорго сорту Ботанічний, який створений у відділі нових культур Національного 

ботанічного саду ім. Н.Н.Грішко НАН України (НБС), на півночі України – Сумська 

обл., Шосткинський район. У 2011р. отримані наступні результати [128]: 

 Врожайність зеленої маси 104 т/га (дерново-підзолисті ґрунти); 

 Вологість стебел ~ 70 % (врожай збирали в кінці вересня); 

 Цукристість стебел ~ 8,1 %; 

 Відходи (листя, мітелка) від стебел – 27 % мас. 

 Вихід соку сорго складав 40 % від маси стебел; 

 Вміст СР (за рефрактометром) в натуральному соку 13 %; 

 Теоретичний вихід цукрів 6,1 т/га. 

Результати вирощування цукрового сорго сорту Ботанічний в Шосткинському 

районі на протязі 10 років наведено в табл. 3.2. У 2013 році для переробки на 

Будильському експериментальному заводі «Еко-Енергія» в Лебединському районі 

було засіяно площу приблизно 40 га декількома сортами цукрового сорго[Володько 

Ферментування]. Усереднений якісний склад соку наведено в табл. 3.3. Загалом 

експерименти показали, що цукрове сорго з метою подальшої переробки в етанол 

можна успішно обробляти і в північних областях України. 



 
 

Таблиця 3.1 

Результати вирощування цукрового сорго в Хмельницькій області 

Маса стебла, г/м2 Кількість отриманого соку %  Вміст СР в соку %  

К-ть 

зерна 

г/м2 

при  

цвітінні  

 

молочна 

зрілість 

зерна  

фізіол. 

зрілість  

 

при  

цвітінні  

 

молочна 

зрілість зерна  

 

фізіол. 

зрілість  

 

при  

цвітінні  

 

молочна 

зрілість 

зерна  

фізіол. 

зрілість  

 

 

1.    3456,3  3838,1  4112,4  33,0  33,5  28,6  10,23  11,2  12,3  501,8  

2.    3438,2  3720,4  3359,5  40,9  44,1  37,8  11,9  11,1  12,8  459,7  

3.    4429,9  6512,2  4540,6  32,2  34,1  35,0  8,8  10,2  15,9  554,4  

4.    4030,7  5769,7  3840,9  30,6  31,7  29,5  9,7  10,0 13,1  492,3  

5.    4430,1  6705,3  4273,6  33,6  38,5  35,8  8,6  9,8  13,9  558,6  

6.    3554,6  5373,4  3350,9  33,6  39,2  32,4  6,7  9,3  11,4  502,3  

7.    2954,5  4271,3  4597,8  36,0  46,4  32,8  9,5  8,6  15,2  378,8  

8.    3090,7  4351,2  4596,1  28,9  39,1  36,7  7,4  10,2  11,9  509,5  
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Таблиця 3.2  

Врожайність цукрового сорго сорту Ботанічний  

у Шосткинському р-ні Сумської обл.  

Рік Врожайність, т/га Вихід соку, % 
Вологість стебла, 

% 

Вміст сухої 

речовини 

у соку, % 

2011 104±1,5 40,0±1,2 70,0±2,1 13,0±0,6 

2012 106±1,5 42,6±1,1 80,1±2,2 12,5±0,7 

2013 86±1,4 42,4±1,1 75,2±2,1 12,2±0,5 

2014 98±1,4 38,2±1,2 67±2,1 10,5±0,5 

2015 89,6±1,4 41,2±1,1 75,6±2,2 14,1±0,5 

2016 96,4±1,3 38,6±1,1 74,1±2,1 13,2±0,6 

2017 89,5±1,5 44,1±1,1 80±2,1 12,6±0,5 

2018 84,5±1,4 38,2±1,3 72,6±2,3 13,1±0,6 

2019 82,1±1,3 41,3±1,1 74,8±2,1 10,8±0,5 

2020 78,1±1,4 36,4±1,1 66,4±2,1 9,2±0,5 

(n=3, ± стандартне відхилення) 

Таблиця 3.3 

Хімічні показники нативного соку різних сортів цукрового сорго 

вирощеного в Лебединському районі Сумської обл. 

Показник 

Сорт 

Мамонт Зубр NOP – 203 Рейлін - 935 

СР цукрометр, % 16,7 12,9 15,2 14,0 

рН 4,85 5,75 4,9 5,2 

Кислотність, град 0,4 0,1 0,4 0,2 

Цукри, % 14,0 7,2 11,9 10,7 

Якість, % 83,8 55,8 78,3 76,4 

 

Результати із зниженим виходу соку пояснюються зміною співвідношення між 
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сухими речовинами і вологою при дозріванні і частковим висиханням (втратою 

вологи) стебел при пізньому збиранні цукрового сорго [13, 128]. 

Табл. 3.3 показує наскільки велике значення може мати сорт рослини. Де вміст 

СР у соку може відрізнятися майже на 30 %. Також суттєві відмінності 

спостерігаємо в якості соків отриманих з різних сортів сорго. Найкращий результат 

якості соку 83,8 % показав сорт Мамонт. Його сік використовували при 

експериментах на заводі. 

Врожайність фітомаси цукрового сорго, що вирощувалось на протязі 10 років 

в Шосткинському районі Сумської обл. (табл. 3.2) показала хороші результати з 

врожайністю 78 – 106 т/га очищених від листя та волоті стебел. Цукристість та 

врожай біомаси стебел залежав від кількості сонячних днів в літній період і може 

суттєво знизитися при дощовому літі. Вміст СР в соку складала 9,2 – 14.1 %. 

Важливо, що перший осінній заморозок може повністю знищити цінність рослин, 

що стоять в полі через втрату цукровмісного соку. Так як стебла сорго не захищені 

ґрунтом, як коренеплоди цукрових буряків, навіть короткочасні морози призводять 

до руйнування клітин стебла сорго і після відтавання весь сік рослини переходить в 

нижню частину стебла сорго і в ґрунт. 

Практичні результати нашої роботи по віджиманню соку із стебел цукрового 

сорго показали, що кращим періодом збирання врожаю є період воскової та 

фізіологічної стиглості зерна, коли рослини мають найвищий відсоток цукрів в 

стеблах і є соковитими. Необхідно знати особливості вирощуваного сорту сорго 

(краще використовувати районовані сорти). При великих посівах цукрового сорго 

відразу зібрати і переробити або законсервувати в сиропі урожай цукрів практично 

неможливо. Тому можна рекомендувати сіяти різні по скороспілості сорти сорго 

[128]. 

Приведені дані і аналіз публікацій показують, що сорго в агрокліматичних 

умовах України має високі врожайності з гектара посівних площ і високу 

цукристість стебла. Ці параметри відповідають даним, отриманим в 

західноєвропейських країнах [7, 150]. 
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Результати проведених досліджень свідчать про те, що вихід біоетанолу з 

одиниці площі залежно від умов вегетації цукрового сорго та технології 

перероблення його сировини може становити від 4 до 6 м
3
. Порівняно з кукурудзою 

та цукровим буряком потенціал цукрового сорго як сировини першого покоління 

вищий у 1,5–2,5 рази. У свою чергу це означає, що для забезпечення виробництва 

біоетанолу необхідно задіяти в 1,5–2,5 меншу площу сільськогосподарських угідь, 

ніж при використанні традиційних культур для аналогічних потреб. Це значно 

вигідніше завдяки зменшенню витрат на обробку сільськогосподарських угідь та 

зниженню транспортних витрат. Частину біомаси рослини (зокрема ту, що містить 

насіння) можна збирати окремо і використовувати як фураж, частково компенсуючи 

витрати [128]. 

 

3.2 Використання лігноцелюлози цукрового сорго у технологічному 

процесі отримання біоетанолу 

Цукрове сорго можна вважати сировиною як першого (легкодоступні цукри 

соку) так і другого поколінь (лігноцелюлоза в багаса – знецукрені стебла сорго). 

Хоча в Україні цукрове сорго не належить до традиційних культур харчового 

призначення з нього можна отримувати цінні цукровмісні сиропи та напої для 

харчування [31]. Тому що б в майбутньому не стати об’єктом критики за 

марнотратство продовольчої сировини вже зараз треба думати про перехід на 

сировину 2го покоління. 

Для з’ясування перспектив використання та оцінки лігноцелюлози цукрового 

сорго у технологічному процесі отримання біоетанолу був проведений аналіз 

структурно-морфологічних характеристик клітинної стінки рослини за допомогою 

мікроскопічних та біометричних методів. Для цього зразки стебел використаних у 

роботі сортів та сортозразків фіксували у розчині 3%-го формаліну впродовж доби з 

подальшим зневодненням та включенням у парафін. Після фарбування метиленовим 

синім було оцінено співвідношення товщини клітинної стінки основних типів 

тканин стебла, як це продемонстровано на рис. 3.1, а саме поперечного зрізу стебла 
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(рис. 3.1, а), клітин камбію (рис. 3.1, б), провідних елементів (рис. 3.1, в), та 

паренхіми (рис. 3.1, г) [3, 151]. 

 

 
 

   

Позначення: а - поперечний зріз стебла, б - камбій, в - провідні елементи, г - 

паренхіма. 

Рис. 3.1. Морфологічні особливості основних елементів стебла 

цукрового сорго  

Біометричні показники клітинних стінок цукрового сорго аналізували за 

допомогою програми ImageJ (для оцінки кожного показника аналізували не менш, 

ніж 50 клітин). У табл. 3.4 наведені результати вимірювання товщини клітинної 

стінки досліджуваних сортів рослин.  

Лігноцелюлоза стебла цукрового сорго в процесі віджимання з неї 

цукровмісного соку піддається гідротермічному впливу (рис. 3.1), який полегшує 

подальший ферментативний гідроліз полісахаридів. Тому саме завдяки такій 

обробці можна отримати частково підготовлену для подальшої переробки сировину 

другого покоління. Таким чином, підприємство, яке буде комплексно 

використовувати вуглеводний склад цукрового сорго у виробництві біоетанолу, 

б    в      г 

а 
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може стати базовим підприємством для впровадження інноваційних технологій, 

переробляючи надлишок лігноцелюлозної біомаси не лише сорго, а й інших 

перспективних біоенергетичних культур (наприклад, пальчасте просо (Eleusine 

coracana) [152, 153]. Таким чином, для переходу у подальшому на сировину 2-го 

покоління не виникатиме необхідності створювати нове підприємство: досить буде 

доукомплектувати існуюче декількома позиціями спеціалізованого обладнання [3, 

151]. 

 

Таблиця 3.4 

Товщина клітинної стінки досліджуваних форм та сортів цукрового сорго 

Sorghum saccharatum (L.) Moench, мкм 

Зразок 

Тканина 

камбій 
провідний 

елемент 
Паренхіма 

Sorghum saccharatum, 

сорт Пам’яті Шепеля 
34,5 ± 9,1 30,4 ± 4,5 28,3 ± 5,7 

Sorghum saccharatum, 

сорт Ботанічний 
12,2 ± 1,6 27,3 ± 6,7 20,3 ± 6,0 

Sorghum saccharatum, 

форма ФЕЦСЦФ-3 
11,6 ± 3,1 26,7 ± 5,5 22,5 ± 3,9 

(n=3, ± стандартне відхилення) 

Відомо, що хімічний склад, харчова та енергетична цінність біомаси 

сільськогосподарських рослин, у тому числі й сорго, є не лише видо- і 

сортоспецифічними [154], але й залежать від умов районування, часу та способів 

збирання, обмолоту, зберігання, а також  (що є суттєвим чинником) від обраних 

методів аналізу [155 – 158]. Тому, дані, щодо вмісту структурних компонентів у 

лігноцелюлозній сировині цукрового сорго в різних літературних джерелах дещо 

відрізняються (табл. 3.5 ). 

Як уже зазначалося, лігноцелюлозна сировина вимагає попереднього 

оброблення для полегшення доступу ферментів до целюлозних волокон. 

Застосовуються різні види механічної, хімічної і теплової дій: подрібнення на 

кульових млинах, м’який кислотний гідроліз, оброблення парою при температурі 
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180–220 
о
С і швидке зниження тиску, екструзійне оброблення [159, 160]. Для 

кожного виду сировини підбираються такі технологічні рішення, які мінімізують 

витрати енергії і води, ферментних препаратів, тривалість оброблення при 

задовільному виході цукрів, що піддаються зброджуванню. При попередньому 

обробленні прагнуть зменшити ступінь кристалічності субстрату (целюлозних 

волокон), тим самим збільшуючи її питому поверхню [160]. 

Таблиця 3.5 

Вміст структурних компонентів лігноцелюлози цукрового сорго 

 Целюлоза Геміцелюлоза Лігнін 

Цукрове сорго  (корм для 

тварин ) % [156] 
30 31 11 

Цукрове сорго (конкретно не 

вказано) % [157] 
27 25 11 

Цукрове сорго – багаса % [60]  15 – 25 35 – 50 20 – 30 

 

Існуючі на сьогоднішній день технології, найбільш наближені до 

комерційного використання, передбачають оброблення подрібненої сировини 

слабкими розчинами мінеральних кислот і тепловим впливом. Це дозволяє 

завершити гідроліз більшої частини геміцелюлоз і забезпечити перехід утворених 

пентоз у розчин (рис. 3.2) [3]. Попереднє оброблення прагнуть проводити в 

максимально м’яких умовах, щоб не допустити утворення фурфуролу (із пентоз) і 

оксиметилфурфуролу (із гексоз), які негативно впливають на стан мікроорганізмів у 

процесі бродіння [161]. Надалі рідину відокремлюють від твердої фази і 

направляють на зброджування. 

У табл. 3.6 наведена характеристика найбільш поширених способів 

попереднього підготовлювання лігноцелюлозної сировини, які застосовуються і 

удосконалюються в даний час. 

Нами розроблений та використаний спосіб термообробки при атмосферному 

тиску (останній рядок табл. 3.6) [3, 151]. 
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Рис. 3.2 Схема перероблення лігноцелюлозної сировини з попереднім 

гідролізом 

Згідно з розробленою нами схемою технології комплексного трансформування 

вуглеводнів стебла цукрового сорго в біоетанол, сировина надходять на завод, де 

механічним пресуванням з них відтискується цукровмісний сік. Сік зброджується за 

допомогою дріжджів S. cerevisiae. Отримана культуральна рідина направляється на 

дистиляцію та зневоднення біоетанолу до нормативних показників. Отримана 

внаслідок механічного пресування багаса цукрового сорго надходить на 

термообробку при температурі 90–95 
о
С у суміші з кислими продуктами дистиляції 

та концентрування біоетанолу (рН 3–4). Оброблена таким чином лігноцелюлозна 

біомаса у значній мірі звільняється від лігніну та геміцелюлози, продукти гідролізу 

яких відокремлюються від целюлози, яка не розчиняється при зазначеному режимі 

термообробки. Надалі целюлоза (глюкан) піддається ферментативному гідролізу 

спеціалізованими ферментними препаратами, гідролізат відокремлюється від 

нерозчинених компонентів та направляється на ферментацію разом з сорговим 

соком. 
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Таблиця 3.6  

Способи попереднього підготовлювання лігноцелюлозної сировини 

Спосіб  

оброблення 

Реагенти Температура, 
о
С 

Тиск, 

 бар  

Час 

оброблю

вання, хв 

СР,  

% 

Розбавлена сірчана 

кислота (в паралель-

ному потоці) 

0,5–3,0 % 130–200 5–15 2–30 10–40 

Розбавлена сірчана 

кислота (в протитечії) 

0,0–0,1 % 190–200 20–24 12–24 2–4 

Вода з низьким рН Вода, барда 160–190 6–14 10–30 5–30 

Безводний аміак 100 % 70–90 15–20 <5 60–90 

Водний розчин 

аміаку 

10–15 % 150–170 19–17 10–20 15–30 

Вапняний розчин 0,05–0,15 г 

Са(ОН)2 / г 

біомаси 

70–130 1–6 1–6 год. 5–-20 

Вапняний розчин + 

повітря 

0,05–0,15 г 

Са(ОН)2 / г 

біомаси 

25–60 1 2–8 

тижнів 

10–20 

Кислотні відходи 

дистиляції та 

концентрування + 

сірчана кислота 

Лютерна 

вода + 0,1 

% кислота 

90–95 1 60 30 

У найбільш повному вигляді пропонована нами принципова схема 

технологічного процесу наведена на рис. 3.3 [151].  

Для попереднього підготовлення лігноцелюлозної сировини використовували 

модельний розчин, що імітує кислотні продукти дистиляції та концентрування 

біоетанолу з доданням 0,1 %-го розчину сірчаної кислоти.  
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Рис. 3.3 Схема технологічного процесу комплексного перероблення біомаси 

цукрового сорго в біоетанол 

Для хроматографічного аналізу отриманих гідролізатів використовували 

триметилсиланові (ТМС) похідні моноцукрів, які отримували шляхом синтезу з 

триметилхлорсиланом у присутності піридину. Газохроматографічні вимірювання 

виконували на хроматографі «Цвет–100». Оскільки моноцукри в розчині 

знаходяться у вигляді кількох ізомерних форм, між якими встановлюється певна 

рівновага, це призводить до того, що на хроматограмі візуалізується не одна смуга 

для кожного моноцукру, а дві-три. Виходячи з цього, ідентифікацію окремих 

ізомерів моноцукрів в гідролізаті виконували за допомогою відповідних стандартів. 

У табл.. 3.7 наведено склад ізомерних форм ТМС–похідних арабінози, ксилози, 

маннози, галактози і глюкози, що були визначені в даних умовах. З цією метою 

кількість кожного з моноцукрів у суміші визначали за методом нормування площин. 
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Таблиця 3.7 

Відносний склад ізомерних форм моноцукрів геміцелюлозної 

паренхіми цукрового сорго 

Моноцукри Кількість ізомерів, % 

L-арабіноза 

α-ізомер 38,8 

β-ізомер 53,8 

γ-ізомер 7,4 

D-ксилоза 

α-ізомер 47,3 

β-ізомер 47,2 

γ-ізомер 5,5 

D-маноза 

α-ізомер 82,4 

β-ізомер 17,6 

D - галактоза 

α-ізомер 35,7 

β-ізомер 49,8 

γ-ізомер 14,4 

D- глюкоза 

α-ізомер 45,3 

β-ізомер 54,7 

Хроматографічне визначення важкодоступних для гідролізу поліцукрів 

целюлози, (табл. 3.8) проводили у вигляді ацетильованих поліолів.  
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Таблиця 3.8  

Відносний вміст моноцукрів у багасі цукрового сорго  

(% в повітряно-сухій масі) 

 Моноцукри Багаса цукрового сорго 

Арабіноза 6,98 

Галактоза 1,76 

Глюкоза 62,19 

Ксилоза 21,22 

Не ідентифіковані 6,72 

 

Потенційний вихід біоетанолу з біомаси було розраховано на основі даних з 

вмісту гексоз, які можуть бути ферментовані промисловими штамами S. cerevisiae. 

Наразі ведуться роботи з отримання рекомбінантних дріжджів, що можуть 

ферментувавати в етанол пентози з геміцелюлоз біомаси, однак вони ще не мають 

промислового застосування [162]. Тому реальний вихід біоетанолу розрахований 

зважаючи на неповний ферментативний гідроліз целюлози в реальних виробничих 

умовах. Результати розрахунків зведені в табл. 3.9.  

Таблиці 3.9  

Потенційний вихід біоетанолу з біомаси цукрового сорго 

   

  

Вид  

сировини 

Співвід-

ношення 

видів 

сировини 

за сухою 

речовиною 

(СР) 

Вміст 

целюлози 

або 

розчинних 

цукрів у 

сировині, 

% від СР 

Воло-

гість, 

% 

Вихід 

доступних 

для  

ферментації 

цукрів,% від 

СР 

Реальний 

вихід 

етанолу, 

м
3
/т СР 

Потенцій-

ний вихід 

етанолу, 

м
3
/т СР 

Стебла 

цукрового 

сорго 

(розчинні 

цукри) 

0,40 40 70 35 23,1 26 

Багаса 

цукрового 

сорго  

(целюлоза) 

0,60 20 50 10 4,0 13 



87 

 

 

3.3 Отримання, очистка та зберігання соку із стебел цукрового сорго  

Для максимального виходу спиртів в результаті бродіння важливо 

оптимізувати отримання соргоцукрового соку із стебла рослини. Технологія повинна 

передбачати максимальне збереження цукрів у сировині, видалення в процесі 

очищення соку високомолекулярних сполук, що заважають технологічним 

операціям, та мінімальні енергозатрати. 

З огляду літератури (розділ 1.2.2) робимо висновок, про те що відтискання 

соку з очищених стебел цукрового сорго на вальцевих пресах є найбільш придатним, 

у порівнянні з екстракцією. Для лабораторних та пілотних досліджень ми 

використовували власноруч сконструйований вальцевий прес (рис. 2.2), що 

складається з двох металевих валків діаметром 100 мм з регулюванням зазору між 

ними. Рух вальців здійснювався вручну або електродвигуном через знижуючий 

редуктор. Стебла цукрового сорго очищали вручну від листя і волоті. Очищені 

стебла пропускалися через вальці для віджимання двічі.  

Хімічні показники та склад соку цукрового сорго відрізняються в залежності 

від сорту рослини, часу збирання або зберігання стебел сорго з поля (див. табл. 3.2 

та 3.3). З огляду літератури встановлено, що якість соку залежить від ступеня 

очистки стебла цукрового сорго перед відтисканням соку на вальцьових пресах. При 

очистці стебел з нього видаляємо листя та волоть з двома верхніми міжвузлями, 

роблячи зріз над землею роблять на висоті 20-30 см. Таким чином від стебла 

забирається приблизно 27 % маси, яку можна використовувати як корма при 

силосуванні, тверде паливо чи просто як біомасу для добрива в ґрунт [163].  

На рис. (3.4, а) показано для порівняння світло-зелений сік (стакан та більша 

колба), отриманий за допомогою лабораторного пресу із очищених від листя та 

волоті стебел сорго, а також більш темний сік (циліндр та менша колба – рис. 3.4а та 

3.4б), який був отриманий із неочищених стебел зібраних з поля силосним 

комбайном та вичавленим на промисловому пресі. Стебла збирались та 

перероблялись пізньої осені (листопад), при цьому листя і волоть мали сухий і 

навіть почорнілий стан, тому сік на промисловому пресі мав низьку якість (65,0 %). 

При отриманні соку у цей же період з очищених стебел сік має набагато кращі 
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показники – табл. 3.10, його якість становить 86,2%. 

 

 

Рис. 3.4. Світло-зелений сік з очищених стебел, та сірий з неочищених стебел 

 

Таблиця 3.10 

Порівняння якості соку, отриманого з очищених і неочищених стебел 

цукрового сорго  

Показник 
Сік з очищених 

стебел 

Сік з неочищених 

стебел 

Суха речовина (за цукрометром), % 11,6±0,6 а 13,4±0,6 b 

рН 5,7±0,5 a 5,8±0,5 a 

Кислотність, град 0,05 a 0,05 a 

Редукуючі речовини, % 5,1±0,5 a 4,3±0,4 a 

Сахароза, % 4,9±0,5 a 4,2±0,4 a 

Якість, % 86,2±12,3 a 63,4±8,3 b 

Примітки: n=3, ± стандартне відхилення 

*Значення з однаковою літерою в рядках суттєво не відрізняються (p <0,05). 

Сік із неочищених стебел містить в 2–3 рази більше жмиху, який при 

відстоюванні осідає у вигляді сіро-зеленого осаду (рис. 3.4 б). Осад складається із 

хлорофілу, білків, целюлози та гранул крохмалю. Верхній шар складається з 
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утвореної піни та завислих легких частинок волоті (рис. 3.4 б). Крім цукрів, до 

складу нецукрів соку сорго входять білкові, пектинові та забарвлені речовини [163].  

Результати мікробіологічних показників забрудненості соргоцукрових соків 

показали, що в соку, отриманому з неочищених стебел, зростає контамінація 

мікроорганізмами майже в 5 разів. Подібні результати отримала в своїй роботі 

Григоренко Н.О [31]. Результати досліджень, наведені в табл. 3.11. 

Загалом мікрофлора цукровмісної сировини дуже різноманітна та мінлива. У 

сировину можуть потрапляти у великій кількості мікроорганізми як під час 

вилучення цукрів з рослин, так і під час транспортування і зберігання, а також з 

повітря, води та ін. [99, 164, 165]. 

Таблиця 3.11 

Залежність мікробіологічних показників соргоцукрового соку від 

очищання стебла 

Соргоцукровий сік 
Вміст мікроорганізмів, КУО×10

6
/мл 

Дріжджі Плісняві гриби Мезофіли 

з очищених стебел 0,03 0,13 1,4 

з неочищених стебел 0,15 0,62 3,3 

Мікрофлора цукровмісної сировини представлена трьома групами 

мікроорганізмів: бактеріями, дріжджами, і в меншій кількості, пліснявими грибами. 

Однак, в умовах сучасного спиртового виробництва можуть розвиватися лише деякі 

мікроорганізми. Сторонні мікроорганізми для спиртового бродіння особливої 

безпеки не становлять. Більшість бактерій гинуть і не становлять загрозу для 

біоетанольного виробництва. Цьому сприяє висока концентрація сухих речовин у 

поживному середовищі, низькі рН і етиловий спирт, який накопичується у 

поживному середовищі. Найбільш небезпечні для спиртового виробництва є 

різноманітні кислотопродукуючі  бактерії, особливо молочнокислі, для яких 

характерна висока кислото- та спиртостійкість [99]. 

За даними американських вчених [164] свіжий сік, отриманий із цукрового 

сорго містить 10
8 

мікроорганізмів на мл. Домінантною бактерією є Leuconostoc 
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mesenteroides. Інші мікроорганізми Lactobacillus, дріжджі та непатогенні 

бактеріальні коки, кожний з яких складає приблизно 1 % від популяції 

мікроорганізмів. Також у незначній кількості присутні плісняві гриби. Псування 

соку супроводжується появою кислого запаху, знебарвленням та піноутворенням. 

Псування супроводжується зниженням рН з 4,9 до 4,5. Сік можна зберігати 

впродовж 14 днів при 4 °С при своєчасному заморожуванні без втрат його якості.  

L. mesenteroides – гетероферментативні коки, які оточені щільною капсулою, 

завдяки чому лейконосток витримує навіть нетривале кип’ятіння чи нагрівання до 

температури 90 °С. У рідинному середовищі, яке містить сахарозу, L. mesenteroides 

утворює декстрин, що спричиняє утворенню густого слизу. Ефект пастеризації при 

температурі 85–90 °С для соргоцукрового сиропу або меляси, що інфіковані 

молочнокислими та спороутворюючими бактеріями, ледве відчутний. Після неї 

залишається значна кількість кислотоутворюючих бактерій. Практично повна 

стерилізація досягається при температурах 120–130 °С протягом короткого часу – 

біля однієї хвилини [99]. 

При перевірці тривалості зберігання нативного соргоцукрового соку 

встановлено, що через добу зберігання сік набув желеподібного стану, що пов'язане 

з інтенсивним розвитком мікроорганізмів, падінням рН та розкладом цукрів (табл. 

3.12). Таким чином, було встановлено, що клітинний соргоцукровий сік з очищених 

стебел без суттєвих змін його якості може зберігатися лише протягом 10 – 16 годин. 

Проблеми зберігання цукрів сорго вивчалися в роботах [31, 53, 55, 64, 166]. 

Виходячи з того, що зберігання стебел цукрового сорго обмежене, а сік зовсім 

не придатний до зберігання, необхідне його консервування. Для нетривалого 

зберігання та знезараження можна використовувати пастеризацію або стерилізацію. 

Так у роботі [166] виділяють метод – нагрівання соку при 90 °С протягом 2 хв. із 

наступним зберіганням при 35 °С. При цьому термін зберігання соку сорго без втрат 

технологічних якостей збільшився до 21 доби. Для консервування цукрів соку сорго 

його випарюють. 

Жмих (білки, целюлоза, крохмаль та ін.) та піна, що міститься в нативному 

соку цукрового сорго, заважатиме нормальному протіканню технологічних операцій 
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(зростає в’язкість, можливе закупорювання та відкладання білкового нальоту на 

поверхні обладнання, особливо при нагріванні, можливе збирання твердих часточок 

на дні реакторів в результаті їх осідання і т.д.). Тому нативний сік потребує 

доочистки.  

Таблиця 3.12 

 Зміна якості соргоцукрового соку при зберіганні 

Строк зберігання, годин 
Показники 

рН Масова частка цукрів , % 

Вихідний сік 5,7 12,2±1,0 

2  5,7 12,2±1,0 

4  5,7 12,3±1,0 

6  5,7 12,3±1,0 

8  5,7 12,2±1,0 

10  5,6 11,9±1,0 

16  5,4 11,5±1,0 

20  5,2 10,2±0,8 

24  4,4 8,2±0,7 

48  2,6 4,1±1,0 

Нативний сік з очищених стебел являє собою світло-зелену рідиною із зелено-

солодкуватим запахом та солодкувато-гірким присмаком. При невеликих об’ємах 

отримання соку його можна фільтрувати через марлю. Проте оскільки у жмиху 

міститься багато білків хлорофілу, а білок має здатність швидко закупорювати 

фільтри, цей процес на виробництві не застосовують (окрім грубого фільтра після 

витікання соку з-під пресу). Найпростішим методом відділення осаду соку сорго є 

декантація у процесі його відстоювання. Теплова обробка в рази прискорює 

осідання осаду через коагуляцію та агломерацію білків. Вже через 10 хвилин 

відстоювання спостерігали просвітлений сік висотою 70 % від вихідного об’єму та, 

відповідно, 30 % об’єму низових шарів соку з осадом. Рекомендований термін 
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відстоювання 30 хв, що забезпечує просвітлення 76 % об’єму соку в ємності. При 

вібруванні чи постукуванні осад ущільнюється швидше. 

У разі нагрівання до кипіння нативний сік цукрового сорго може значною 

мірою пінитись. Через 1‒2 хв кипіння піна «згасає» та майже зникає. Проте на 

стінках ємності, де відбувається кипіння нативного соку, відкладається наліт, який 

треба періодично змивати. Щоб не відбувалось пригорання білкового осаду, 

нагрівання рекомендується здійснювати гострою парою. Очищений таким методом 

сік набуває коричневого забарвлення, а сік проходить теплове знезараження. 

Параметри очищеного таким методом соку наведені в табл. 3.13 у порівнянні з 

нативним неочищеним соком. 

Таблиця 3.13 

Порівняння показників соку до та після очищення тепловою обробкою з 

осадженням осаду* 

                                    

                                         Сік 

Показник 

Нативний сік із 

очищених 

стебел 

Очищений сік 

тепловою обробкою 

з відстоюванням 

Вміст жмиху а.с., % до соку 0,089±0,008  a 0,012±0,007   b 

Вміст жмиху а.с., % до СР 0,96±0,07  a 0,14±0,05  b 

Вміст СР**, % 9,25±0,06  a 8,92±0,03  b 

Показник рефрактометра, n
20

D 1,3476±4×10
-4   

a 1,3478±4×10
-4   

a 

°Brix за сахариметром, % 11,5±0,2  a 12,1±0,2  b 

Колоїди, % 0,138±0,009  a 0,115±0,011  b 

Цукри (сахароза+інвертний цукор), % 10,0±0,5  a 10,2±0,5  a 

Якість***, % 108,1±6,1  a 114,3±6,0  a 

Примітки:  

*значення з однаковою буквою в рядку суттєво не відрізняються (p <0,05); 

 ** вміст СР визначено за методом висушування до постійної ваги;  

*** якість соку пораховано як відношення цукрів соку до вмісту СР.  
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В результаті застосування теплової обробки як найпростішого методу очистки 

більшість показників соку наведених в табл. 3.13 покращились, зокрема, у 7 разів 

знизився вміст жмиху, та на 20 % вміст колоїдів. 

Слід зазначити, що загальний вміст СР в табл. 3.13 вимірювався через 

висушування наважки соку до постійної маси, паралельно % СР показує величина 

°Brix визначена за сахариметром та рефрактометром (біля 9,8 % СР по 

рефрактометру). Ці дані коректно порівнювати тільки при однаковому способі 

вимірювання. Найбільш точним є метод висушування. А показники сахариметра та 

рефрактометра розраховані на розчини чистої сахарози і при вимірюванні 

концентрації СР у складних розчинах, де міститься безліч речовин як цукрів, так і 

нецукрів, отримані результати суттєво відрізняються, зазвичай у більшу сторону 

[133]. При очистці соку тепловою обробкою з відстоюванням зменшилась кільсть 

жмиху і при висушуванні концентрація СР відповідно знизилась з 9,25 % до 8,92 % . 

При цьому вміст цукрів, що визначались методом Лейна та Ейтона, майже не 

змінився, а якість зросла вище 100 %. Також покази сахариметра зросли у 

очищеному соці, що можливо пояснити тим, що жмих, який містить рихлий білок, 

зменшував густину соку сорго, а при його видаленні густина збільшилась. 

Отже, в результаті застосування теплової обробки як найпростішого методу 

очистки у 7 разів знизився вміст жмиху, та на 20 % вміст колоїдів. Для тривалого 

зберігання очищений соргоцукровий сік потрібно зконцентровувати до вмісту СР 

65-75 %. Для уникнення тривалої дії високих температур упарювати сік 

рекомендовано із застосуванням вакуумування, щоб температура випаровування 

складала 60–65 °С. В результаті отримуємо соргоцукровий сироп. Отриманий таким 

чином сорговий сироп не схильний до мікробіологічного псування і зберігається 

тривалий час. Для подальшого зброджування дріжджами сироп розбавляли водою 

(подібно до бурякової меляси при виробництві етанолу) до необхідних концентрацій 

СР.   
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3.4 Хімічний склад соку та сиропу цукрового сорго. Порівняння з 

мелясою 

У таблиці 3.14 приведені дані по складу соку і сиропу цукрового сорго 

отримані в Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

Національної академії наук України» (ДУ «ІХБГ НАН України») і на дослідному 

виробництві агрофірми «Слов'янський» у Вороніжській області Росії [128]. 

Таблиця 3.14 

Склад соку і сиропу цукрового сорго 

Найменування 

показника 

 

Одиниця 

вимірюван-

ня 

 

Сік Сироп 

Дані ІХБГ 

 

Дані 

агрофірми 

«Слов'ян-

ський» 

Дані ІХБГ 

 

Дані 

агрофірми 

«Слов'ян-

ський» 

Вода % мас. 86,7±1,0 82,8±1,2 23,8±4,3 30,6±5,2 

Сира зола % у сухій 

р-ні. 
1,2±0,1 0,59±0,08 3,9±0,1 4,1±0,5 

Загальний 

цукор 
% 9,7±0,6 16,5±1,0 51,1±3,1 63,7±4,2 

Якість % 73,1±10,0 95,9±12,5 67,1±7,9 91,8±12,9 

Моносахариди % 2,4±0,2 9,42±0,5 16,2±1,0 26,2±1,5 

Кальцій (Са) грам/кг 0,32±0,02 0,56±0,03 1,63±0,08 2,37±0,12 

Нітрати  грам/кг 0,30±0,01 0,18±0,01 1,51±0,05 1,48±0,06 

Нітроген 

загальний (N2) 
грам/кг 0,8±0,01 – 3,5±0,1 – 

Фосфор (Р2O5) міліграм/кг 38,1±2,2 29,0±1,5 220,2±11,2 128,0±7,1 

СР  13,3±1,0 17,2±1,2 76,2±4,3 69,4±5,2 

Склад продуктів, отриманих із сорго, вирощеного в різних ґрунтово-

кліматичних умовах, може істотно відрізнятися. Наприклад, з табл. 3.14 видно, що 

відмінність в основному полягає в відсотковому співвідношенні сахарози до 
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моносахаридів, а також у вмісті макроелементів (фосфор). Висока очистка соку, 

здійснена агрофірмою, обумовлює відповідну якість 92 %. 

При переробці сиропів, отриманих із соку цукрового сорго або цукрового 

буряка, культуральне середовище готується так само, як і з меляси [3]. Але слід 

враховувати, що суха речовина соргоцукрових сиропів може містити значно більшу 

частку зброджуваних цукрів, ніж суха речовина меляси. Якщо якість (чистота) 

меляси складає близько 60 %, то соків і сиропів 65–85 %. Отже, необхідно 

знижувати концентрацію СР дріжджового середовища для культивування до 9-11 %. 

У табл. 3.15 наведені отримані нами дані для порівняльної характеристики 

бурякоцукрової меляси та соргового сиропу [167].  

На основі порівняльного аналізу встановлено, що за такими показниками, як 

вміст СР, кількості фосфору, нітратів, а також багатьох макро- та мікроелементів 

меляса та сироп цукрового сорго (СЦС) є подібними. Подібно до меляси, у 

сорговому сиропі найбільше міститься таких елементів як K, Mg, Ca. Загальна 

зольність меляси в 3 рази більша ніж у СЦС – 11,2 % проти 3,7 % відповідно. 

Виявлено, що вміст засвоюваного нітрогену в сиропі сорго в 33 разів менший, 

ніж у мелясі. Отже, для нормальної його ферментації потрібно вносити більше 

нітрогенного живлення в зброджуване середовище. 

У СЦС виявилось в два рази більше діоксиду сірки 0,076 % проти 0,036 % у 

мелясі. 

Також, у порівнянні з мелясою СЦС має вищу якість 78,0 % у мелясі – 63 %. 

Крім того, в сиропі цукрового сорго міститься багато інвертного цукру (до 25 %) у 

мелясі – 1,2 %, що може впливати на перебіг спиртового зброджування, як 

середовища з гетерогенними цурками [39]. Якість сиропу сорго практично співпадає 

з якістю вихідного соку, який упарювався в сироп.  

Сорговий сироп як і сік має кислу реакцію завдяки органічним кислотам 

циклу Кребса, які містяться в вакуолях клітин цукрового сорго. При віджиманні 

соку ці кислоти відповідно обумовлюють його кислу реакцію, зберігаються при 

випарюванні та переходять в сироп. 
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Таблиця 3.15  

Хімічний склад соргового сиропу, порівнюючи з бурякоцукровою мелясою  

Назва показника Меляса Сорговий сироп 

Суха речовина (за рефрактометром), % 81,45±2,55 72,05±3,21 

рН (активна кислотність) 8,1±1,4 5,3±1,2 

Лужність, град 3,0±1,0 немає 

Кислотність, град 0,15±0,08 0,25±0,02 

Якість, % 63,0±2,6 78,4±7,9 

Кольоровість 

(за фотоелектроколориметром), 

% до світлопроходження води 

50±5,0 60±6,0 

Нітроген, %, зокрема:   

- загальний 1,81±0,25 0,3±0,05 

- засвоюваний 0,4±0,05 0,012±0,002 

Фосфор (P2O5), % 0,047±0,008 0,022±0,001 

SO2 , % 0,036±0,004 0,076±0,009 

Солі кальцію (CаO), %, загальний зміст 0,5±0,08 0,16±0,01 

Сахароза, %:  50,2±2,1 38,4±2,1 

Інвертний цукор, %: 1,2±0,2 18,3±1,1 

Зола (сульфатна), % 11,2±1,0 3,7±0,2 

Леткі кислоти (у перерахунку на оцтову), % 0,7±0,07 1,72±0,09 

Нітрати, % 0,16±0,01 0,15±0,01 

*n=3, ± стандартне відхилення 

Кисле рН соків та сиропів не потребує проводення кислотного 

антисептування, що є стандартною операцією при переробці меляси. Також 

відсутність або незначна потреба в підкисленні сусла для оптимального процесу 

ферментації є економічно вигідною. Кисле рН соків дає змогу піддавати їх тепловій 

обробці без окислення редукуючи цукрів.  
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РОЗДІЛ 4 

ДРІЖДЖОГЕНЕРУВАННЯ S. CEREVISIAE НА СОКУ СОРГО 

4.1 Встановлення нітрогенного та фосфорного живлення при 

дріжджогенеруванні 

Визначення кількості карбаміду як джерела додаткового нітрогенно 

живлення для соку сорго проводили експериментально та по розрахунках. Карбамід 

як джерело нітрогену обрано з огляду літератури (розділ 1.4).  

Попереднє експериментальне встановлення впливу додавання карбаміду 

проведено в діапазоні концентрацій карбаміду від 0 до 0,65 %. Результат показано 

на рис. 4.1.  

 

Рис. 4.1. Дріжджогенерування на середовищі соргоцукрового соку з 

додаванням карбамідом від 0,2 % до 0,65 %. 

 

Внесення карбаміду прискорювало зниження °Brix культурального 

середовища, так як крива зниження °Brix без внесення карбаміду мала більш 

пологий нахил (рис. 4.1), ніж криві з 0,2 по 0,45 % карбаміду. Внесення 0,65 % 
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карбаміду навпаки призводило до інгібування процесу дріжджогенерування, так як 

кути нахилу цієї кривої є найменшими (рис. 4.1). Криві з додаванням карбаміду з 0,2 

по 0,45 % не мали суттєвої різниці. Для більш точного дослідження впливу 

карбаміду на процес дріжджогенерування проведено дослідження з внесенням 

карбаміду 0,18 % та 0,35 % карбаміду (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Brix та питома швидкість росту клітин при культивуванні дріжджів у 

середовищі соргоцукрового соку з додаванням карбаміду при 0,18 % та 0,35 % 

карбаміду (тестові значення) та без додавання карбаміду (контроль). 

 

Вплив додавання карбаміду 0,18 % та 0,35 % на швидкість споживання цукру 

по динаміці падіння Brix показано на рис. 4.2. Додавання карбаміду суттєво 
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впливало на зниження Brix середовища та концентрацію дріжджових клітин 

починаючи з 5-ї год вирощування дріжджів у порівняні з нативним соком сорго, що 

можна пояснити виснаженням наявних запасів засвоюваного нітрогену клітинами 

дріжджів у нативному соці сорго. В контролі (на нативному соці сорго) значення 

Brix почало прямолінійно знижуватися з 5-ї до 8-ї год, а на кривих з додаванням 

карбаміду зниження Brix відбувалось швидше і прямолінійне зниження відбувалось 

з 5-ї до 7-ї год. Brix на кривих із додаванням 0,18 % та 0,35 % карбаміду в 

ферментаційне середовище практично не викликало суттєвих відмінностей у 

ефективності дріжджогенерування на середовищі соргоцукрового соку. Показники 

максимальної швидкісті росту при додаванні 0,18 % та 0,35 % карбаміду 

статистично не відрізняються (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Значення максимальних швидкостей росту та зниження СР* 

                       Показник 

Кон- 

центрація карбаміду 

Максимальна питома 

швидкість росту, 

 µ(год
-1

) 

Максимальна питома 

швидкість зниження 

Brix, f(год
-1

) 

0 % 0,29±0,04
b
 1,74±0,07

a
 

0,18 % 0,33±0,05
b
 2,04±0,08

b
 

0,35 % 0,32±0,05
b
 2,02±0,08

b
 

Примітка. *Значення з однаковими літерами в стовпчиках суттєво не 

відрізняються (p <0,05) 

Дані на рис. 4.2 та табл. 4.1 показують, що додавання 1,8 г карбаміду або 0,83 

г/кг нітрогену до 1 кг розведеного 146 г/кг СР сиропу забезпечило найкращий 

результат, тоді як подальше збільшення дози карбаміду не призвело до збільшення 

максимальної питомої швидкості росту, що узгоджується з попередніми 

дослідженнями [168].  

Визначення кількості 70 % ортофосфорної кислоти для фосфорного 

живлення. Для визначення оптимальної кількості ортофосфорної кислоти готували 

п’ять колб з внесенням 70 % ортофосфорної кислоти з концентраціями від 0 до 0,45 
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%, а саме з такими порціями 0; 0,1; 0,25; 0,35 та 0,45 % до маси соку. На графіках 

рис. 4.2 показано хід дріжджогенерування з доданням різних кількостей 70 % 

ортофосфорної кислоти.  

 

 

Рис. 4.3. Дріжджогенерування на середовищі з використанням соргоцукрового 

соку з доданням різних кількостей 70 % ортофосфорної кислоти 

 

Як бачимо з рис 4.3, суттєвого впливу додання фосфорного живлення із 

ортофосфорної кислоти на дріжджогенерування на середовищі з використанням 

соргоцукрового соку не виявлено. Проте, оскільки додаткові джерела фосфорного та 

нітрогенного живлення вносяться на стадії дріжджогенерування і розраховані на 

весь процес ферментування, включаючи анаеробне зброджування, його вплив може 

бути помітним саме на стадії зброджування і на вихід спирту. Для визначення 

фосфорного живлення провели розрахунок відповідних кількостей 70 % 

ортофосфорної кислоти для соку та сиропу сорго. 
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Розрахунок внесення додаткового фосфорного живлення для 

соргоцукрового соку. Витрати 70 % ортофосфорної кислоти GР (кг на 1000 дал 

спирту) розрахували за формулою [99]: 

 

                        GР=(F×P+0,3×F×P–M×P1)×1,97;                                       (4.1) 

 

де F – вміст у зрілій культуральній рідині дріжджів вологістю 75 %, т;  

P – вміст Р2О5 у дріжджах, % (біля 1 %);  

0,3 – коефіцієнт, що враховує 30 %-ві витрати  Р2О5 на обмінні реакції;  

М – витрати цукровмісної сировини на утворення 1000 дал спирту, т;  

Р1 – вміст Р2О5 у цукровмісній сировини, %;  

1,97 – коефіцієнт перерахунку Р2О5 на 70 % ортофосфорну кислоту, яка 

містить 50,7 % Р2О5 (100 : 50,7). 

Для соргоцукрового соку розрахували, що при концентрації дріжджів в зрілій 

культуральній рідині 27 г/л вміст біомаси дріжджів вологістю 75 % для утворення 

1000 дал спирту, складатиме F = 4,28 т. 

Розрахунок витрат соргоцукрового соку якістю 71 % і рівнем СР 14,8 % на 

утворення 1000 дал спирту, та виходом від теоретичного 88 % виявився М = 158,54 

тонн. 

Вміст Р2О5 в соргоцукровому соку прийняли 0,0045 %; Р1 = 0,000045. 

GР=(4,28×0,01+0,3×4,28×0,01–158,54×0,000045)×1,97=0,0956 т 70 % орто-

фосфорної кислоти на 1000 дал спирту. В перерахунку це становить 0,603 кг/т соку 

або 0,06 % до маси соку. 

Розрахунок внесення додаткового фосфорного живлення для 

соргоцукрового сиропу провели за тією ж формулою (4.1) із відповідними 

відмінностями коефіцієнтів F та M. 

Розрахунок витрат соргоцукрового сиропу якістю 71 % і рівнем СР 76 % на 

утворення 1000 дал спирту, та виходом від теоретичного 88 % виявився М = 30,87 

тонн та 56,029 т води для розведення сиропу концентрацією 76 % СР до 27 % СР.  



102 

 

 

Для соргоцукрового сиропу розрахували, що при концентрації дріжджів в 

зрілій культуральній рідині 27 г/л вміст біомаси дріжджів вологістю 75 % для 

утворення 1000 дал спирту, складатиме F = 2,35 т. Об’єм зрілої культуральної 

рідини з урахування води на розведення сиропу складе приблизно 86,9 тонн. 

Вміст Р2О5 в соргоцукровому сиропі  прийняли 0,022 %; Р1 = 0,00022. 

GР=(2,35×0,01+0,3×2,35×0,01–30,87×0,00022)×1,97=0,0467 т  70 % орто-

фосфорної кислоти на 1000 дал спирту. В перерахунку це становить 1,513 кг/т 

сиропу сорго або 0,15 % до маси сиропу сорго. 

Розрахунок внесення додаткового нітрогенного живлення для 

соргоцукрового соку по карбаміду здійснили за формулою – витрати карбаміду GN 

(кг на 1000 дал спирту): 

 

                             GN = (F×N1+0,07×F×N1–M×N2)×2,25;                  (4.2) 

 

де F – вміст у зрілій культуральній рідині дріжджів вологістю 75 %, т;  

N1 – вміст нітрогену в дріжджах вологістю 75 %; (біля 2 %);  

0,07 – коефіцієнт, що враховує витрати нітрогену на обмінні реакції;  

2,25 – коефіцієнт перерахунку нітрогену на карбамід; 

N2 – вміст засвоюваного нітрогену в сировині, % (N2 = 0,002 %). 

F та M має теж саме теоретичне значення, що і в формулі (4.1). 

GN=(4,28×0,02 +0,07×4,28×0,02–158,54×0,00002)×2,25=0,199 т  карбаміду на 

1000 дал спирту. В перерахунку це становить 1,25 кг/т соку або 0,12 % до маси соку. 

Розрахунок внесення додаткового нітрогенного живлення для 

соргоцукрового сиропу провели за формулою (4.2) із відповідними відмінностями 

коефіцієнтів F та M. 

F та M має теж саме числове значення, що і в формулі (4.1) для сиропу 

цукрового сорго. Вміст N2 в соргоцукровому сиропі прийняли 0,012 %; N2 = 0,00012. 

GN=(2,35×0,02+0,07×2,35×0,02–30,87×0,00012)×2,25=0,105 т карбаміду на 

1000 дал спирту. В перерахунку це становить 3,39 кг/т сиропу або 0,34 % до маси 

сиропу. 
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Експериментальні та розрахункові кількості додаткового внесення 

нітрогенного та фосфорного живлення відрізняються. Так розрахункова кількість 

карбаміду до маси соку складає 0,12 %, що становить 0,05 % нітрогену, а 

експериментально встановлена кількість 0,18 %. Розрахункова кількість 70 % орто-

фосфорної кислоти становить 0,06 %до маси соку сорго, що становить 0,03 % Р2О5. 

В патенті України «Cпосіб зброджування соку цукрового сорго» 

рекомендують задавати джерело фосфорного живлення – ортофосфорну кислоту в 

еквіваленті до 0,025% та джерело нітрогенного живлення – карбамід в еквіваленті до 

0,015 % нітрогену [168]. Кількість додаткового внесення ортофосфорної кислоти 

практично збігається з різницею у 0,005 %,  а кількість карбаміду більше, ніж у 3 

рази, що можна пояснити відмінністю вихідного вмісту засвоюваного нітрогену у 

соці сорго. Зважаючи на це, на нашу думку, більш коректними є результати 

отримані нами розрахунком, хоча оптимальні кількості джерел нітрогену та 

фосфору будуть дещо варіювати в залежності від вмісту цих елементів в соках 

різного сорту сорго та агрокліматичних умов [31–33, 154]. Ми вели розрахунок для 

високих концентрацій дріжджів у культуральному середовищі 27 г/л, що 

використовується при збродженні цукровмістних середовищ підвищеної густини 

[169]. 

Порівнюючи отримані дані по внесенню джерел додаткового нітрогенного та 

фосфорного живлення для сиропу із цукрового сорго та меляси: наші норми витрат 

для соргоцукрового сиропу становлять 104,6 кг карбаміду на 1000 дал спирту, а 

витрати встановлені для меляси бурякоцукрової до 20 кг карбаміду на 1000 дал 

спирту [99], що у 5 раз більше; наші норми витрат для соргоцукрового сиропу 

становлять 46,7 кг 70 % ортофосфорної кислоти на 1000 дал спирту, а витрати 

встановлені для меляси бурякоцукрової до 13-21,5 кг на 1000 дал спирту [99], що у 

3,6-2,2 рази більше. У випадку дуже великої густини (VHG) при використанні 

сиропу соргового соку або коли концентрований сік містить понад 270 г/л СР [68], 

потрібно значно більша добавка карбаміду [102, 170].  
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4.2 Дріджогенерування S. cerevisiae Y-М-05 на соргоцукровому соку в 

умовах заводу.  

Питома швидкість розмноження дріжджів залежить від багатьох факторів: 

складу середовища, рН та способу підживлення, інтенсивності масообміну, 

наявності інгібіторів та стимуляторів росту, фізіологічного стану, кількості засівних 

дріжджів та ін. [76, 171].  

Соргоцукровий сік, що надходив впродовж тижня проведення експериментів, 

відрізнявся в незначних межах (табл. 4.2) [130]. При додаванні 20 % засівних 

дріжджів початкове значення °Brix культуральної рідини дріжджів знижувалось на 2 

%. При використанні силосозбирального комбайну та неочищених стебел сорго у 

вихідному соці знаходилась невелика кількість крохмалю (0,5%). 

Таблиця 4.2 

Показники соргоцукрового соку, що використовувався в дослідженнях 

Показник Соргоцукровий сік  

СР по цукрометру, % 11,5 ± 0,8 

Редукуючі ресовини, % 3,8± 0,3 

Сахароза, % 4,0± 0,3 

Загальний цукор, % 7,8 ± 0,6 

Якість, % 68 ± 11 

рН 4,4 ± 0,05 

Кислотність, град 0,55 ± 0,05 

Крохмаль, % 0,5 ± 0,07 

n=3, ± стандартне відхилення. 

 

Показники вихідного дріжджового культурального середовища, утвореного 

після внесення до пастеризованого соргоцукрового соку дріжджового інокуляту 

(вихідні дріжджі) та показники культуральної рідини після досягнення біомаси 

дріжджів 150–170 млн./мл (зрілі дріжджі) при періодичному дріжджогенеруванні 

наведено в табл. 4.3.  
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При дріжджогенеруванні в результаті асиміляції дріжджами цукрів 

культурального середовища на ріст біомаси та виділенням невеликої кількості 

етанолу (ефект Кребтрі) [172], густина культуральної рідини (°Brix) знижується, що 

фіксується сахариметром. Три криві зниження °Brix з часом при періодичному 

дріжджогенеруванні та збільшеня кількості живих клітин дріжджів (логарифм) 

показано на рис. 4.4. Спостерігається кореляція швидкостей зниження °Brix та росту 

клітин дріжджів при дріжджогенеруванні. В табл. 4.4 зазначені максимальні 

швидкості росту.  

Таблиця 4.3 

Параметри соргоцукрових сусел при дріжджогенеруванні 

 Дріжджогенерування 

Показник Вихідні дріжджі Зрілі дріжджі 

Біомаса дріжджів, кл/мл 0,3×10
8
 ± 7,5×10

5
 1,6×10

8
 ± 1,5×10

7
  

Видима густина 30º С, град 9,5 ± 0,3 5,0 ± 0,2 

Концентрація етилового спирту, % об. 0,8 ± 0,01 3,2 ± 0,02 

Істинні СР культуральної рідини, % 10,2 ± 0,6 6,4 ± 0,4 

Початкова концентрація СР, % 11,8 ± 0,9 11,7 ± 0,9 

рН 4,14 ± 0,05 4,2 ± 0,05 

Кислотність, град 0,9 ± 0,05 0,9 ± 0,05 

n=3, ± стандартне відхилення.  

З рис. 4.4 видно, що на соку з більшим вмістом СР (крива 3) максимальна 

питома швидкість росту найбільша µ=0,31±0,05 (год
-1

), відповідно на соку з 

найнижчим вмістом СР – питома швидкість росту дріжджів найнижча µ=0,2±0,03 

(год
-1

). Автори, що досліджували співвідношення СР та цукрів соргоцукрового сорго 

виводили лінійну закономірність – із збільшенням СР зростає вміст цукрів [173, 

174]. Тому можна припустити, що більш інтенсивне споживання цукрів (швидший 

приріст біомаси) у більш концентрованому соку відбулось за правилом збільшення 

градієнту концентрації цукрів навколо мембрани клітини, більший градієнт 

призводить до більш інтенсивного споживання субстрату [99].  
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Рис. 4.4. Криві зниження видимої густини (- - - -) та Log накопичення біомаси 

дріжджів ( — ) при періодичному дріжджогенеруванні 

Таблиця 4.4 

Значення максимальних швидкостей росту дріжджів при періодичному 

дріжджогенеруванні 

Крива на графіку 1 2 3 

Максимальна відносна швидкість росту, µ 

(год
-1

) 
0,2±0,03 0,27±0,04 0,31±0,05 

 

Таїландські дослідники при вирощуванні дріжджів S. cerevisiae NP 01 на 

соргоцукровому соку з додавання сахарози на середовищах з 24 % та 28 % СР в 

залежності від вихідної кількості дріжджів отримали максимальну питому 

швидкість росту 0,36 год
-1

 при початковій концентрації дріжджів 1,45×10
6
 кл/мл, 
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0,15 год
-1

 при 1,45×10
7
 кл/мл та 0,08 год

-1
 при 0,95×10

8
 кл/мл. Отриманий в 

дослідженні нами результат дещо вищий – 0,31год
-1

 при 0,3×10
8
 кл/мл [76].  

Необхідна біомаса дріжджів була отримана при зниженні видимої густини на 

5,0 % за сахарометром. Тривалість дріжджогенерування становила 6–7 годин. В 

нашому досліді максимальна швидкість русту S. cerevisiae Y-М-05 наближена до 

стандарту розмноження на мелясному суслі – у випадку високої якості меляси, 

питома швидкість росту дріжджів збільшується до 0,27 – 0,3 год
-1

 [99]. 

На рис. 4.5 наведено діаграми, що характеризують дріжджогенерування з 

підживленням нативним соргоцукровим соком. Стрілками вказані час додавання 

нативного соку.  

 

Рис. 4.5. Діаграми змін видимої густини, вмісту етанолу та титрованої 

кислотності при дріжджогенеруванні з підживленням на нативному соргоцукровому 

соку 

При внесенні підживлення на деякий час збільшується видима густина сусла, 

зменшується біомаса дріжджів та вміст біоетанолу. При цьому відбувається 

поступове збільшення титрованої кислотності з 1,1 до 1,3. При мікроскопіюванні 
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дріжджів виявляються поодинокі паличкоподібні бактерії, це підтверджує розвиток 

контамінації, що обумовлено підживленням нативним нестерильним соком сорго. 

Отже, при дріжджогенеруванні на нативному соку сорго максимальна питома 

швидкість росту дріжджів S. cerevisiae Y-М-05 становила 0,31 год
-1

, що співставно з 

результатами закордонних робіт. Необхідна біомаса дріжджів 160 млн/мл була 

отримана при зниженні видимої густини на 5,0 % за сахариметром. Тривалість 

дріжджогенеруваня 6–7 годин. Вміст етанолу в дріжджах при досягнення 150 

млн/мл знаходився в межах 3 % об. При дріжджогенеруванні з підживленням 

нативним соком сорго відбувається наростання кислотності, що вказує на 

контамінацію середовища і підтверджується мікроскопіюванням. 
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РОЗДІЛ 5 

ЗБРОДЖЕННЯ СОРГОЦУКРОВИХ СОКІВ ТА СИРОПІВ, ПОРІВНЯННЯ З 

МЕЛЯСНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

5.1 Дослідження зброджування соргоцукрових соків, порівняння з 

мелясою  

 

Ферментування соргоцукрового соку. Характеристики нативного 

соргоцукрового соку, що використовувався як субстрат при зброджуванні 

дріжджами S. cerevisiae Y-М-05  наведено в наведено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Показники соргоцукрового соку, що використовувався при ферментуванні 

Показник Величина  

СР по цукрометру, % 13,0±0,3 

Редукувальні речовини, % 3,7±0,1 

Сахароза, % 7,8±0,4 

Загальний цукор, % 11,5±0,5 

Якість, % 88,5±5,9 

рН 4,8±0,05 

Кислотність, град 0,3±0,05 

Крохмаль, % 0,5±0,06 

n=3, ± стандартне відхилення. 

Якість соку 88,4 %, загальний цукор складався не лише з сахарози, а містив 

приблизно 32 % редукувальних речовин (табл. 5.1). У спиртовому бродінні кінетика 

утворення етанолу при оптимальних фізичних параметрах процесу залежать від 

початкової концентрації дріжджів та концентрації цукрів [175, 176]. 

При змішуванні соку із засівними дріжджами (концентрацією 1,9×10
8
 кл/мл) 

отримали вихідну культуральну рідину (табл. 5.2). Інокулят складав 33,3 % об. Це 

дає можливість отримати концентрацію дріжджів на початку зброджування на рівні 
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0,6×10
8 

кл/мл. Через 2 доби в дозрілій культуральній рідині в стаціонарних умовах 

біомаса дріжджів дещо збільшилася до 0,9×10
8
 кл/мл (табл. 5.2). Початкове рН 

середовища було в межах норми 4,35 і коригуванню не піддавали. Через 2 доби в 

дозрілій культуральній рідині на основі соргоцукрового нативного соку рН 

знизилося до 4,0. Вихід етанолу склав 91,3 % від теоретичного. Подібні високі 

результати отримали дослідники із США та Бразилії на нативному соргоцукровому 

соці [53, 174]. 

 

Таблиця 5.2  

Показники зферментованого соргоцукрового соку 

Показник 

Вихідна 

культуральна 

рідина 

Зріла 

культуральна 

рідина 

Біомаса дріжджів, кл/мл 6,3×10
7
±4,3×10

6
 0,9×10

8
±8,5×10

6
 

°Brix 8,7±0,3 1,6±0,1 

Концентрація етилового спирту, % об. 0,8±0,01 5,0±0,02 

Істинна суха речовина культуральної 

рідини, % 
10,8±0,4 4,0±0,3 

Початкова концентрація сухих речовин, 

% 
12,8±0,4 12,9±0,4 

рН 4,35±0,05 4,0±0,05 

Кислотність, град 0,9±0,05 1,2±0,05 

Залишковий цукор, г×л 
-1 

85,2±4,51 6,1±0,3 

Продуктивність спирту, 

Qp (г×л
-1 

×год 
-1

) 
2,63±0,03 

Вихід етанолу, Yp/s (г×г 
-1

) 0,46±0,01 

Вихід етанолу від теоретичного, Ey (%) 91,3±1,2 

n=3, ± стандартне відхилення. 



111 

 

 

Для дослідження динаміки вмісту спирту в культуральній рідині на основі 

соку цукрового сорго проводили відбирання проб через певний час. За даними 

аналізу культуральних рідин методом ГХ/ПВ побудовано профілі кривих 

накопичування етанолу у соці сорго та розведеній до 13 % СР мелясі, а також 

зниження °Brix для соку сорго (рис. 5.1). З рисунку видно, що процес 

ферментування практично закінчився через 14–15 годин, коли концентрація етанолу 

припинила зростання. Показник °Brix культуральної рідини також практично 

припинив знижуватись біля 15-ої години культивування та зупинялась на 

мінімальному значенні 1,6 % СР. 

 

Рис. 5.1. Динаміка змін вмісту етилового спирту та °Brix при зброджуванні 

соргоцукрового соку та меляси 

 

Ферментування проводили дріжджами, вирощеними на соргоцукровому соку, 

що дає можливість скоротити лаг-фазу зброджування та підвищити продуктивність 

біологічного агента (БА). Виходячи з отриманих даних (рис. 5.1), лаг-фаза процесу 
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могла тривати не більше години. У подібних дослідженнях, де вирощування 

засівних дріжджів велося на напівсинтетичних середовищах GYE (глюкоза, 

дріжджовий екстракт, ацетат натрію), YPD (дріжджовий екстракт, пептон, 

декстроза) або інших «одноцукрових» середовищах лаг-фаза тривала від 2 до 10 

годин, що можна пояснити необхідністю продуцента адаптуватись до середовища на 

основі цукрового сорго, зокрема забезпечити зростання інвертазної активності для 

інверсії сахарози [39, 171, 173, 177]. Затримка лаг-фази впливає на швидкість всього 

процесу ферментації цукровмісної сировини [39]. На ефективність збродження соків 

сорго також впливає хімічний склад соків з різних сортів [63, 177].  

Аналізуючи рис. 5.1, розрахунок максимальної продуктивності дріжджів за 

етанолом проводили за період 15 годин від початку культивування, що становила 

2,63 г×л
-1

×год
-1

. Продуктивність дріжджів при ферментуванні соргоцукрових соків у 

зарубіжних авторів різниться (1,6–3,19 г×л
-1

×год
-1

 і навіть 10,79 г×л
-1

×год
-1

) і 

залежить головним чином від кількості інокуляційних дріжджів та концентрації 

цукрів [63, 68, 174, 177].  

Згідно з графіком (рис. 5.1) спостерігається друга затримка спиртового 

бродіння після початку процесу з третьої години. Це можна пояснити діауксією, що 

обумовлена гетерогенним складом цукрів соку. Дріжджі швидше споживають 

глюкозу та інвертують сахарозу, фруктоза споживається повільніше, дещо збільшені 

її концентрації фіксуються в кінці процесу ферментації [64, 173, 177–179]. В роботі 

[63] показано, що лаг-фаза бродіння на більш висококонцентрованому соку, що 

містить суміш цукрів (глюкозу, фруктозу, сахарозу), є більш тривалою у порівнянні 

з менш концентрованим соком сорго. У деяких зарубіжних авторів спостерігається 

наявність другої лаг-фази на характерних кривих накопичування етанолу в 

культуральній рідині на основі соргоцукрового соку, проте жодного пояснення щодо 

другої лаг-фазі в своїх публікаціях вони не дають [63, 68]. Можливо, другу лаг-фазу 

можна взагалі мінімізувати використавши інший штам чи за допомогою 

ферментатора з інтенсивним перемішуванням [167, 171, 177]. При 

дріжджогенеруванні (аеробна фаза розвитку дріжджів) цього не спостерігається 

(рис. 5.1).  
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З рис. 5.1 крива, яка характеризує накопичення спирту в мелясному 

середовищі, показує, що явище другої лаг-фази не характерне для культуральних 

рідин, що одержують із використанням меляси, що підтверджують публікації інших 

дослідників [113,180]. У роботі [68] для досягнення умов VHG до соку цукрового 

сорго додавали в одному випадку мелясу (із цукрової тростини), а в іншому 

сахарозу. Експерименти показали, що культуральна рідина одержана на основі соку 

сорго з додаванням меляси мала нижчі показники продуктивності та виходу спирту, 

в порівнянні з бражкою на основі соку сорго з додаванням сахарози. Це свідчить про 

наявність в мелясі інгібіторів бродіння, яких немає в соку цукрового сорго. У роботі 

[171] показано високу специфіку деяких штамів дріжджів по відношенню до 

гетерогенних цукрових сумішей. Декотрі з них виявляють чутливість до 

компонентів середовища на основі соргоцукрового соку. Наші роботи, а також 

роботи Левандавського Л.В. показали, що промислові штами-продуценти етанолу 

S. cerevisiae М-5, У-563, V-30 добре ростуть та ферментують соки отримані із 

цукрового сорго [30, 130]. 

Робимо наступні висновки про те, що біотехнологія спиртового бродіння 

дозволяє швидко і практично без втрат ферментувати нативний соргоцукровий сік 

при періодичному зброджуванні, при додаванні посівних дріжджів без контамінації. 

При переході на безперервну систему та/або на ферментування соргоцукрових 

сиропів підвищеної густини необхідна стерилізація соків та сиропів, або додавання 

антисептиків [130]. 

У процесі анаеробного ферментування дріжджами S. cerevisiae Y-М-05 

нативного соргоцукрового соку, спостерігаємо наявність другої лаг-фази. Діауксія, 

ймовірно, обумовлена неоднорідним складом цукрів соку цукрового сорго (глюкоза, 

фруктоза, сахароза). При ферментуванні меляси подібного не відбувається через те, 

що в останній міститься лише один вид цукру – сахароза. 
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5.2 Визначення максимальної концентрації СР культуральної рідини із 

соргоцукровим сиропом 

В огляді літератури обговорювалося, що початкова концентрація сухих 

речовин в культуральній рідині має значення з точки зору ефективності та 

собівартості процесу отримання етанолу. По можливості процес ферментації треба 

наближати до технологій VHG. 

Було встановлено, що рН суміші при бродінні деякий час залишається 

незмінним 4,2 – 4,3, а потім через 20 годин після початку ферментації зменшується 

приблизно до величини 4,0. Це свідчить про стабільність процесу утворення етанолу 

в культуральному середовищі, оскільки не відбувається інтенсивного нарощування 

кислотності зрілої культуральної рідини, а також завдяки відсутності поширення 

контамінуючої кислотоутворюючої мікрофлори. 

Для дослідів готували культуральні середовища відповідно з 5, 10, 15, 20, 25 

та 30 % СР за допомогою рівняння (2.1) із соргоцукровим сиропом якістю 72 %. 

Тривалість зброджування 24 години відповідає нормам при переробці меляси по 

технології підвищеної густини середовища у безперервному режимі. 

За результатами зброджування культуральних середовищ наведеної густини 

побудовані графіки (рис. 5.2), який демонструє хід ферментаційного процесу при 

ферментації культуральних середовищ різної початкової концентрації 

соргоцукрового сиропу.  

Профілі графіків (рис. 5.2) дозволяють здійснити оцінку процесу ферментації. 

Параметри ферментації визначались при закінченні процесу ферментації і показані в 

табл. 5.4. При аналізі профілів кривих на графіку ферментації можна оцінити 

питому швидкість накопичування етанолу за кутом нахилу лінії графіка в 

експоненційній фазі (наприклад, від 4 до 10 години для кривої з 10 % СР). 

Як видно з рис. 5.2, швидкість накопичування спирту дріжджами досить 

суттєво збільшувалась: з 5 % до 15 % культурального середовища. А вже в 

культуральних середовищах з 20, 25 та 30 % СР швидкість накопичування спирту 

(кут нахилу кривих) практично однакова. Спостерігається лише збільшення часу 

ферментації та кінцевої концентрації етанолу в культуральній рідині з 25 та 30 % СР 
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у порівнянні з культуральною рідиною 20 % СР. Цей факт є перевагою, зважаючи на 

те, що вихід спирту від теоретичного у всіх дослідах був практично однаково 

високий і складав 96 %. Лише у культуральній рідині з 5 % СР вихід спирту був 

нижче 95 %. Це можна пояснити використанням дріжджами частини цукрів сусла на 

ростові та фізіологічні потреби клітини. Відносно низька загальна концентрація 

цукрів в суслі призводить до відчутного зменшення виходу цільового продукту. 

Висновки при аналізі графіків підтверджуються і розрахунками (табл. 5.3). 

 
Рис. 5.2. Утворення спирту при ферментації соргоцукрових сиропів різної 

концентрації 

Культуральна рідина з вихідною концентраціею 30 % СР за 24 години не 

збродила, спостерігається пригнічення процесу зброджування і його зупинка через 

високий осмотичний тиск (на початку процесу зброджування) та етанольне 

інгібування на 20-ій годині культивування. Тому максимальнаю концентрацією 

середовища на основі сиропу сорго, що зброджують дріжджі S. cerevisiae Y-М-05 за 

24 години при 31°С є 25 % СР.  

Для розрахунку максимальної відносної швидкості утворення спирту 

дріжджами був взятий фрагмент графіка накопичування етанолу для 25 % СР в 
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експонентційній фазі (з 6-ї по 8-му години культивування) – рис. 5.2. Вміст 

дріжджових клітин 27 г/л. Тангенс кута нахилу кривої становив дану максимальну 

величину, яка дорівнює 0,35 мл×г
-1

×год
-1

, тобто за 1 годину 1 грам дріжджів 

утворював 0,35 мл спирту.  

Таблиця 5.3 

Основні характеристики процесу ферментації 

Культуральна 

рідина соргово-

цукрового 

сиропу, % СР 

Кінцева 

концентрація 

спирту в 

бражках, % об. 

Загальний 

час 

бродіння, 

год 

Продуктивні

сть за 

спиртом,  

г/л∙год 

Вихід 

спирту від 

теоретичног

о, % 

5 2,3±0,02 8 2,22±0,02 95±0,3 

10 4,7±0,03 13 2,96±0,03 96±0,4 

15 7,1±0,03 18 2,87±0,03 96±0,5 

20 9,4±0,04 20 3,63±0,04 96±0,5 

25 11,8±0,03 24 3,88±0,03 96±0,5 

n=3, ± стандартне відхилення. 

 

Відносно короткі терміни, що необхідні для повного зброджування цукрів 

досліджуваних культуральних рідин, та високий вихід етанолу можна пояснити тим, 

що  вносилось досить значна початкова кількість дріжджового інокуляту (2×10
8
 

кл/мл). Клітинна біомаса майже не нарощувалась і тому практично весь цукор 

перетворювався на спирт, а не витрачався на біосинтетичні процеси в клітинах. 

Висока продуктивність за етанолом також пояснюється наявністю підвищеної 

концентрації інокуляційної дріжджової культури та відсутністю у соргоцукровому 

сиропі хімічних сполук – інгібіторів процесу зброджування цукрів сорго в 

біоетанол. 

Ці висновки в деякій мірі підтверджуються бразильським досвідом 

виробництва біоетанолу. Так, у Бразилії 70–80 % спиртових заводів, що виробляють 

біоетанол з цукрової тростини використовують періодичний процес з підживленням 
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з високою концентрацією дріжджових клітин і високою температурою бродіння 

(більше 30 °С), час зброджування при цьому складає  6–10 годин і кінцева 

концентрація етанолу доходить до 11 % об. [181]. 

Отже, в умовах виробництва можна досягти високої концентрації дріжджів у 

вихідній культуральній рідині за допомогою застосування процесу бродіння з 

поточним підживлюванням [79, 80, 169]. 

Під час періодичного процесу відбувається зміна продуктивності біосинтезу 

біологічного агента при зміні концентрації субстрату, накопичуванні продуктів 

метаболізму та в результаті взаємовпливу БА один на одного. Використання 

способу культивування feed batch (з підживленням) обумовлене тим, що виникає 

можливість усунення лімітування по зниженню лімітуючого субстрату (головним 

чином джерела вуглецю). Відповідно, безперервний спосіб культивування дозволяє 

зняти лімітування по субстрату та метаболітам, але залишається в силі лімітування, 

обумовлене тісним контактом взаємодіючих БА (у нашому випадку – дріжджів). 

Відомо, що перегонка зрілої культуральної рідини з концентрацією спирту 

менше 7,5 % є небажаною, оскільки різко знижується продуктивність 

ректифікаційних установок, збільшуються витрати пари, збільшуються втрати 

спирту [3]. Тому культуральна рідина соргоцукрового сиропу повинні готуватися 

так, щоб загальна сума СР була не меншою ніж 20 %. Наші результати досліджень 

показують, що оптимальною концентрацією культуральної рідини на основі сиропу 

із очищеного соку цукрового сорго якістю 72 % є 25 % СР. 

Ми зазначали, що з підвищенням концентрації спирту в зрілій культуральній 

рідині, а також за рахунок скорочення тривалості процесу ферментації на 

виробництві досягаються значні економічні переваги (економія енергії, сировини, 

ресурсів, витрат праці та зменшення викидів). Проте, концентрація СР у 

початковому спиртовому суслі на основі сиропу цукрового сорго отриманого з 

нативного соку рослини у 25 % це є практично граничною нормою при бродінні за 

нормальних умов (не за VHG). Тому одним з шляхів підвищення концентрації 

спирту в такій культуральній рідині за технологією NG є підвищення чистоти 

сиропу сорго (за рахунок зменшення вмісту нецукрів, які здатні спричиняти 
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осмотичний тиск), чого можна досягти при попередньому очищуванні видавленого 

соку із стебел цукрового сорго. При цьому треба буде орієнтуватися не на суму СР в 

культуральної рідини, а на кількість зброджуваних цукрів, оскільки лімітування 

кінцевими продуктами – спиртами залишається головним чинником (11 – 12 % об.). 

Відповідні розрахунки по аналогії з технологією одержання мелясних 

культуральних рідин представлені в табл. 5.4. 

Іншим напрямом підвищення кінцевої концентрації етанолу в зрілій 

соргоцукровій культуральній рідині є перехід на технології VHG,  що потребує 

додаткового внесення відповідних джерел засвоюваного нітрогену та додаткових 

досліджень [78, 112], або використання культивування з підживленням. Проте, як 

зазначають літературні джерела, при VHG значно зростає тривалість процесу 

зброджування сусла (80–140 год) [68, 182]. Це, відповідно, знижує продуктивність 

виробництва за етанолом та економічний ефект від впровадження технології 

бродіння VHG вцілому. В розділі 1.3.1. зазначалось, що технологія VHG є більш 

надійною та ефективною для застосування щодо крохмальвмісної сировини. З табл. 

5.4 випливає, що нормальні кінетичні та економічні характеристики при бродінні 

цукровмісної сировини зберігаються приблизно до концентрації цукрів 18 %, що не 

належить до VHG. Іншим методом підвищення продуктивності спиртового 

зброджування цукрів сорго може бути застосування пониженого тиску при 

ферментуванні для вилучення етанолу як інгібітора з культуральної рідини при її 

закипання за температур толерантних до дріжджів. 
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Таблиця 5.4  

Залежність вмісту цукру в суслі та концентрації бражки від концентрації 

сусла та якості соргоцукрового сиропу* 

Концентрація 

сусла., 

г/100 мл 

Якість 

сиропу, 

% 

Вміст цукру в 

суслі, яке 

ферментується, 

г/100 мл 

Концен-

трація 

бражки,  % 

об. 

20,0 

66,0 13,20 8,34 

68,0 13,60 8,59 

70,0 14,00 8,84 

72,0 14,40 9,10 

74,0 14,80 9,35 

76,0 15,20 9,60 

78,0 15,60 9,85 

80,0 16,00 10,11 

82,0 16,40 10,36 

84,0 16,80 10,61 

86,0 17,20 10,86 

88,0 17,60 11,12 

90,0 18,00 11,37 

        

22,0 

66,0 14,52 9,17 

68,0 14,96 9,45 

70,0 15,40 9,73 

72,0 15,84 10,01 

74,0 16,28 10,28 

76,0 16,72 10,56 

78,0 17,16 10,84 

80,0 17,60 11,12 

82,0 18,04 11,40 

84,0 18,48 11,67 

86,0 18,92 11,95 

88,0 19,36 12,23 

90,0 19,80 12,51 

        

24,0 

66,0 15,84 10,01 

68,0 16,32 10,31 

70,0 16,80 10,61 

72,0 17,28 10,92 

74,0 17,76 11,22 
 

Концентрація 

сусла., г/100 

мл 

Якість 

сиропу, 

% 

Вміст цукру в 

суслі, яке 

ферментується

, г/100 мл 

Концентра

-ція 

бражки, % 

об. 

24,0 

78,0 18,72 11,83 

80,0 19,20 12,13 

82,0 19,68 12,43 

    

25,0 

66,0 16,50 10,42 

68,0 17,00 10,74 

70,0 17,50 11,05 

72,0 18,00 11,37 

74,0 18,50 11,69 

76,0 19,00 12,00 

78,0 19,50 12,32 

80,0 20,00 12,63 

        

26,0 

66,0 17,16 10,84 

68,0 17,68 11,17 

70,0 18,20 11,50 

72,0 18,72 11,83 

74,0 19,24 12,15 

76,0 19,76 12,48 

        

27,0 

66,0 17,82 11,26 

68,0 18,36 11,60 

70,0 18,90 11,94 

72,0 19,44 12,28 

74,0 19,98 12,62 

        

28,0 

66,0 18,48 11,67 

68,0 19,04 12,03 

70,0 19,60 12,38 

        

29,0 

66,0 19,14 12,09 

68,0 19,72 12,46 

70,0 20,30 12,82 
 

*Примітка: виділені поля з підвищеним вмістом спирту, що призводить до 

сповільнення темпів ферментації. 
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5.3 Визначення максимальної концентрації СР культуральної рідини 

суміші соку сорго з мелясою бурякоцукровою. 

 

Використовували засівні дріжджі вирощені на соку цукрового сорго, а для 

досягнення потрібної концентрації СР у культуральній рідині на стадії 

зброджування (анаеробні умови) до виробничих дріжджів додавали розраховану 

кількість меляси соргоцукрової розведеної соком сорго замість води. Для цього 

змішували отримані дріжджі з головною розсиропкою (дріжджі на соргоцукровому 

соку + меляса, розведена соком сорго). Дріжджі та головну розсиропку змішували у 

співвідношенні 3:1 по масі (як в технологічному регламенті, за яким працює завод). 

Головну розсиропку готували із сорговоцукрового соку та меляси, склад яких 

наведений відповідно в таблицях. 5.5. та 5.6 

Таблиця 5.5  

Параметри соку сорго для приготування середовища  

Сік сорго 

СР по сахариметру, % 15,3±0,6 

Загальні цукри (метод Лейна та Ейнона), % 12,2±0,5 

рН 6,1±0,05 

Якість, % 79,7±6,4 

n=3, ± стандартне відхилення. 

Таблиця 5.6  

Параметри меляси бурякоцукрової для приготування середовища  

Меляса 

СР по сахариметру, % 84±0,5 

Загальні цукри ( по поляриметру), % 49,5±0,7 

рН 8,2±0,05 

Якість, % 59,0±1,2 

n=3, ± стандартне відхилення. 
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Для дослідження культуральних рідин з різним вмістом СР готували сусла з 25 

%, 28 %, 31 % та 34 %. В пробах однаковий крок наростання відсотків СР – 3 %, що 

є зручним для порівняння – кількості утвореного спирту чи СО2 при повному 

правильному дозріванні культуральних рідин повинні прямолінійно збільшуватись 

від менш концентрованої культуральної рідини до більш концентрованої. Для цього 

головне (основне) сусло (по розрахункам за правилом хреста) потрібно було 

приготувати 55 %, 58 %, 61 % та 64 % СР відповідно. 

В колбу для зброджування вносили 300 г дріжджів (тих що вирощували на 

соку сорго) та 100 г головної розсиропки. Наприклад, для приготування 100 г 

головної розсиропки з концентрацією 64 % СР змішували 29 г соку сорго (15 % СР) 

та 71 г меляси (84 % СР). 

Після змішування соку з мелясою отримали головне сусло із вмістом СР 60 % 

по цукрометру (64 % СР по рефрактометру) та рН 8,15. 

По мелясному регламенту для того щоб зріла культуральна рідина мала рН на 

рівні 4,7 – 5,0 головне сусло повинно мати рН 6,8 – 7,2, а дріжджове рН 4,1 – 4,2. 

Підкислювали головне сусло до рН 7,0. 

Після змішування 300 г дріжджів (рН=3,8) зі 100 г головної розсиропки 

(приблизно рН=7,0) отримували молоду культуральну рідину з рН = 5,06 для 

культуральної рідини з 25 % СР, рН = 5,13 для культуральної рідини з 34 % СР. 

Чотири колби з розрахунковим вмістом СР 25 %, 28 %, 31 % та 34 % 

зброджувалися без перемішування протягом доби. Бродіння проводилося при 

кімнатній температурі 25 – 27 °С. 

Для контролю процесу зброджування колби зважувалися на вагах. Їх вага 

знижувалася по мірі виділення СО2. Через добу кількості виділеного вуглекислого 

газу наведено в табл. 5.7, характеристики зрілих культуральних рідин наведено в 

табл. 5.8. 

На основі даних таблиць 5.7 та 5.8 буди побудовані діаграми – рис. 5.3.  

З діаграм та таблиць бачимо, що за добу встигає збродити культуральна рідина 

з максимальною концентрацією СР – 31 %, що забезпечує концентрацію спирту в 
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зрілій культуральній рідині біля 11,5 % об етанолу. При цьому кількості 

незброджених цукрів відповідають нормам – до 0,25 г/100 мл. 

Таблиця 5.7  

Кількість виділеного СО2 сумішевими культуральними рідинами різної 

концентрації 

№ Колби 1 2 3 4 4* 

Розрахункова концентрація СР в 

культуральній рідині, % 
25  28  31  34  34  

Маса СО2, що виділилося, г 22,57 23,23 23,96 24,4 24,9 

*Примітка: для останнього стовпчика – тривалість зброджування 1,5 доби, 

для решти стовпчиків – 1 доба. 

 

Таблиця 5.8  

Характеристика зрілих сумішевих культуральних рідин різної 

концентрації 

№ Колби 1 2 3 4 4* 

Розрахункова концентрація СР в 

культуральній рідині, % 
25 % 28 % 31 % 34 % 34 % 

Алкоголь, % об. 10,8 11,1 11,4 11,6 12,0 

Істинний відброд, % 9,1 10,4 11,3 11,4 11,2 

Початкова конц. СР, % 26,07 28,1 29,7 30,8 30,9 

Видимий відброд, % 5,6 6,3 6,4 7,0 6,9 

рН 4,7 5,6 5,3 5,5 5,5 

Кислотність 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Незброджені цукри, г/100 мл 0,16 0,19 0,21 0,8 0,23 

*Примітка: для останньої колонки – тривалість зброджування 1,5 доби, для 

решти колонок – 1 доба. 
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Рис. 5.3. Діаграми залежності кількості виділеного вуглекислого газу А та 

етанолу Б, а також комбіновані діаграми В у культуральних рідинах на основі соку 

цукрового сорго з мелясою в залежності від початкової концентрації СР. 

 

З табл. 5.8 та рис. 5.3 бачимо, що культуральна рідина з вихідною 

розрахунковою кількістю 34 % СР для дозрівання потребує більшого часу – 1,5 

доби, при цьому вміст спирту в зрілій культуральній рідині становить біля 12 % об. 

На рис. 5.1 А та Б бачимо, що культуральна рідина № 4 не досягає червоної прямої 

лінії. Це свідчить про недоброд цукрів в культуральній рідині. Отже, максимальна 

концентрація СР в сумішевих культуральних рідинах залежить від якості вихідних 

компонентів та може досягати 30 % за СР [183]. 

 

5.4 Бродильна проба соргоцукрового сиропу та меляси. 

Хроматографічний аналіз продуктів перегонки  

Біологічний метод або метод бродильної проби - метод лабораторного 

зброджування продуктів гідролізу крохмалю і спирторозчинних вуглеводів з 
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наступним розрахунком кількості зброджуваних вуглнводів за кількістю визначених 

продуктів бродіння в дозрілій бражці (ГСТУ 46.045.2003). 

Усі отримані дані, включаючи хроматографічний аналіз продуктів перегонки 

культуральних рідин (спиртових дистилятів), зведені в табл. 5.9 та 5.10. Тривалість 

бродіння згідно методу 3 доби. 

 

Таблиця 5.9 

Показники бродіння при біологічному визначенні цукрів у сиропі сорго та 

мелясному з 20 % СР 

Позна-

чення  

проб 

Вміст 

спирту в   

дистиляті, 

% об. 

pH бражки 

(кінець бро-

діння) 

 pH 

спир-     

  ту 

Об’єм 

спирту в 

бражці, мл 

Кількість 

зброджених 

цукрів в 

наважці, г 

Якість суб-

стратів, % 

Сорго 10,0±0,05 4,25±0,06 
3,25 

±0,08 
20±0,6 29,1±0,8 67,8±2,8 

Меляса 8,5±0,05 4,67±0,06 
2,95 

±0,07 
17±0,5 24,2±0,7 60,0±2,7 

n=3, ± стандартне відхилення. 

 

За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки. 

Попередньо встановили відсотковий вміст зброджуваних речовин на суху 

масу в соргоцукровому сиропі 67,8 % (хімічний аналіз методом Лейна та Ейнона 

показав вищий результат – якість 72 %), в мелясі 60 %.  

Отриманий дистилят було проаналізовано за допомогою газової хроматографії 

на кількісний вміст летких побічних метаболітів спиртового зброджування сиропу із 

цукрового сорго та меляси бурякоцукрової. За результатами аналізів побудовано 

порівняльну діаграму рис. 5.4. табл. 

Отже, за попередніми даними якість, отриманого нами, соргоцукрового 

сиропу ненабагато вища від якісті меляси (різниця складає в межах 10 %) Що 
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пояснюється незначним очищанням вихідного соку з якого був отриманий сироп, з 

позицій збереження поживних речовин для дріжджів (джерел нітрогену та 

вітамінів).  

Якісне співвідношення продуктів перегонки мелясних і соргоцукрових 

культуральних рідин сиропу практично однаковий, проте у кількісному 

співвідношенні є суттєві відмінності. Вміст ізопентанолу в дистилятах, одержаних з 

продуктів бродіння соргового сиропу в 3 рази більше, ніж з меляси. Також більше 

ізобутанолу, приблизно у 2 рази. Це є перевагою соргоцукрового сиропу перед 

мелясою як сировини для отримання паливного біоетанолу (рис 5.4) [184, 185]. 

 

Рис. 5.4. Відмінність вмісту летких сполук в барді при зброджування меляси 

та соргоцукрового сиропу з 20 % СР методом бродильної проби. 

 

Загальна кількість летких компонентів у соргоцукровому дистиляті становить 

506 мг/л, а у мелясній 256 мг/л, що в 2 рази менше. 
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pH культуральної рідини після закінчення бродіння становив у середньому 

4,25 та 4,67 для соргоцукрового та мелясного продукту відповідно. pH дистиляту 

після відгонки культуральної рідини становив в середньому 3,2 та 2,9 відповідно для 

соргового та мелясного дистиляту. Тобто pH соргової зрілої культуральної рідини 

був кисліший за мелясну зрілу культуральну рідину, а pH відповідного дистиляту з 

культуральних рідин виявився навпаки – дистилят мелясної культуральної рідини 

був кисліший за сорговий дистилят. Це можливо пояснити тим, що при перегонці 

більшість органічних кислот залишаються в барді, їх температура кипіння набагато 

вища за температуру кипіння відповідних їм спиртів [186]. 

Отже, результати використання методу бродильної проби соргоцукрового 

сиропу та меляси показали, що якість отриманого сиропу становить 67,8 %, а меляси 

60 %. Сусло з використанням соргоцукрового сиропу добре піддається 

зброджуванню дріжджами S. cerevisiae Y-M-05. Хроматографічний аналіз продуктів 

перегонки культуральних рідин на основі соргового сиропу та меляси показав, що 

сорговий сироп є кращим субстратом для отримання етанолу як палива, оскільки у 

його продуктах дистиляції утворюється більша масова частка вищих спиртів 

(ізопентанол, ізобутанол) у порівнянні з мелясою. 

5.5 Ферментування соргоцукрових сиропів із застосуванням 

вакуумування для зняття етанольного інгібування 

Параметри процесів бродіння при зниженому тиску залежать від фізичних 

властивостей суміші етанол-вода та біохімічних властивостей процесу бродіння 

дріжджів [16]. 

В цьому експерименті за умов найнижчого тиску концентрація етанолу в 

культуральному середовищі в кінці ферментації досягала максимум 5,4 % об. тоді як 

цей параметр при атмосферному тиском давав 11,0 % об. етанолу (рис. 5.5 В).  
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Рис. 5.5. Криві зброджування сиропу сорго дріжджами S. cerevisiae при 

зниженому та атмосферному тиску: (А) - Brix культурального середовища; (B) - 

концентрації етанолу в культуральному середовищі; (C) - Brix культивованого 

середовища після відгонки спиртів (Brix барди). 
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Більш високий вміст етанолу було отримано при ферментації на глюкозо-

дріжджово-пептоновому середовищі штамом S. cerevisiae: 6,33 % об. етанолу в колбі 

під тиском 47 мм рт. ст. і 14,75 % об. в умовах атмосферного тиску [16]. Хоча 10-12 

% концентрації етанолу сильно пригнічує питому швидкість утворення етанолу та 

питому швидкість росту клітин дріжджів [14, 82 83], значні зміни метаболізму 

можна спостерігати і при 5 % об. етанолу [92]. 

Менша концентрація етанолу в колбах у вакуумних умовах призвела до 

зростання продуктивності по біоетанолу порівняно з контролем під атмосферним 

тиском: на 21,6 % вище при постійному зниженому тиску і на 54,6 % вище при 

періодичному зниженому тиску (табл. 5.10). Періодичний знижений тиск дозволяв 

середовищу, що зброджується періодично кипіти, що призводило до збільшення 

екстракції етанолу більше ніж у 2 рази. Значення Brix також був найвищим у 

періодичному режимі зниженого тиску (рис. 5.5 А, С) з причини википання водяної 

пари та більшення концентрації культурального середовища. У той же час, 

залишковий незброджений цукор у зрілому культивованому середовищі був на 65% 

вищим при атмосферному тиску порівняно з періодичним високим вакуумом (табл. 

5.10). 

Процес отримання біоетанолу можна продовжити та посилити, застосовуючи 

зброджування зі зниженим тиском та додаючи в середовище підживлення, оскільки 

при цьому інгібуюча дія етанолу в культивованому середовищі проявляється 

слабше, ніж при зброджуванні при атмосферному тиску. Ми провели два етапи 

підживлення під час бродіння з використанням видалення етанолу зниженим тиском 

(рис. 5.5 А), що призвело до збільшення значення Brix (рис. 5.5 А, С). Після другого 

підживлення концентрація етанолу зменшилась через розведення новою порцією 

середовища (рис. 5.5 В). У разі бродіння під атмосферним тиском застосовували 

лише одну стадію підживлення (рис. 5.5 А). 

За даними Samnuknit та Boontawan [15], у разі екстрактивного бродіння при 

зниженому тиску підживлення можна повторити до 9 разів з тим самим посівом 

дріжджів. Однак після цього життєздатність дріжджових клітин ослабла, мабуть, 

через накопичення приблизно 70 г/л молочної кислоти. Ми вважаємо, що 
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накопичення нелетких метаболітів може бути причиною зниження ефективності 

збродження культурної рідини при багаторазовому підживленні. Це також 

аналізується в літературних джерелах [187]. 

Таблиця 5.10 

Параметри отримання біоетанолу з розведеного соргоцукрового сиропу з 

використанням зниженого тиску* 

Метод 

ферментуван-

ня під тиском, 

мм рт. ст.* 

Концен-

трація 

дріжджів, 

×10
8
 кл/мл 

Незбродже-

ний цукор 

у зрілій 

культураль-

ній рідині, г/л 

Вихід 

біо-

етанолу 

(Yp/s, 

г/г) 

Ефектив-

ність 

виходу 

біоетанолу 

(Еу, %) 

Продук-

тивність 

біоетанолу 

(Qp, 

г×л
-1

×год
-1

) 

ПЗТ 80±5 3,3±0,1 а 2.52±0,07 а 0,50 a 92,60 a 1,18 a 

Пер. ЗТ 20±5 3,6±0,1 b 1.83±0,04 b 0,53 b 98,78 b 1,50 b 

Атм. 0 3,8±0,1 b 3.02±0,08 c 0,49 a 91,37 c 0,97 c 

Примітки: *значення з однаковою літерою у стовпчику суттєво не 

відрізняються (p <0,05):
 

ПЗТ 80±5 – постійно знижений тиск, бродіння при 

80±5 мм рт. ст.;
 

Пер. ЗТ 20±5 – періодично знижений тиск, бродіння при 

20±5 мм рт. ст. у короткі проміжки часу (5-хвилинне кипіння під вакуумом і далі 

бродіння під атмосферним тиском, і цикл повторюється);
 
Атм. 0 – збродження за 

атмосферного тиску. 

Загальновизнано, що умови бродіння впливають на життєздатність клітин 

дріжджів та здатність до розмноження. Як продемонстрували Xie та співавт. [93], 

бродіння при зниженому тиску може перешкоджати розмноженню дріжджів, хоча 

продуктивність етанолу збільшується. Наші дані показують, що тиск особливо не 

впливає на рН: тоді як початковий рН становив 4,7, кінцевий рН після бродіння 

становив 4,7 ± 0,1 та 4,8 ± 0,1 відповідно при зниженому та атмосферному тиску. 

Як представлено в табл. 5.10, найвищий вихід біоетанолу, ефективність та 

продуктивність процесу були отримані при бродінні з періодично зниженим тиском 

на рівні вакууму, близькому до точки кипіння культивованого середовища. У той же 

час цей режим суттєво не впливав на кінцеву концентрацію дріжджових клітин, що 
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дозволило більш повно використовувати цукор із сиропу сорго (табл. 5.10). 

Максимальний вихід етанолу був отриманий, коли його концентрація була нижче 

5,5 % об. (рис. 5.5 В). 

Процес бродіння дріжджів відбувається при температурі 30-35 ° С. Залежно 

від співвідношення етанол-вода, суміш кипить у діапазоні від 78,3 ° C до 100 °C 

[16]. Коли процес бродіння відбувається під зниженим тиском, температура кипіння 

цієї суміші також зменшується. Головною особливістю виділення летких 

компонентів із спиртової суміші є можливість кип'ятіння культуральної рідини при 

зниженому тиску і температурі бродіння 30-40 °С. Перевагою бродіння при 

зниженому тиску є можливість мінімізувати пригнічення продуцента леткими 

продуктами метаболізму. Тим не менше, необхідний ретельний технічний та 

фінансовий аналіз технології бродіння зі зниженим тиском, перш ніж можна буде 

прийняти рішення щодо її практичного промислового застосування. 

Ферментація соргоцукрового сиропу в біореакторі з періодичною 

вакуумною екстракцією культивованих фракцій середовища. Ці експерименти 

масштабування провели у ферментері – реакторі з безперервного перемішування на 

5 л рис. 2.4. Це дозволило збільшити об'єм більш ніж у 8 разів (з 600 мл робочого 

об'єму в колбі), автоматичне регулювання температури, аерації та піногасіння, а 

також перемішування протягом ферментації. Періодичну вакуумну екстракцію 

чверті культуральної рідини при 20 ± 5 мм рт.ст. проводили, як показано на рис. 5.6. 

Такий підхід дозволив підтримувати концентрацію етанолу в середовищі на рівні 5,2 

% об. перед перегонкою та дозволив вносити підживлення порціями по 160 мл 400 

г/кг СР сиропу сорго, як показано на рис. (5.7) [131]. 

Параметри кількості дріжджів, незбродженого цукру в культивованій рідині та 

виходу біоетанолу в біореакторі були подібні до параметрів при періодичній 

вакуумній екстракції у колбах, незважаючи на те, що середовище зазнавало 

зниженого тиску лише частково. Ці показники були досягнуті завдяки якісному 

масообміну в біореакторі. Отриманий в холодній ловушці дистилят мав 

концентрацію спирту близько 33 % об. і потребував менше енергії для подальшого 
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зневоднення, ніж етанол, вироблений у біореакторі. Про таку позитивну особливість 

отримання біоетанолу при зниженому тиску також повідомли Nguyen et al. [16]. 

 

Рис. 5.6. Загальна схема процесу виробництва біоетанолу з соку або сиропу 

сорго у ферментері з періодичною вакуумною екстракцією фракції культивованої 

рідини. 

 

Рис. 5.7. Концентрація Brix та біоетанолу у розведеному сиропі цукрового 

сорго при ферментації у 5 л  біореакторі з періодичним підживленням та вакуумною 

екстракцією частини культурального середовища 
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При створенні вакууму для всього об’єму ферментера збільшаться капітальні 

витрати на обладнання через необхідність створення товстих стінок реакторів. Для 

подолання таких обмежень було проведено ферментацію під атмосферним тиском 

та вакуумну екстракцію порцій культурального середовиша в окремий резервуар та 

запропоновано для подальшого впровадження. Схема технології, що 

проілюстрована на рис. 5.6, підходить для реалізації на біоетанольних заводах. Це 

може збільшити продуктивність завдяки уникненню інгібування дріжджів високими 

концентраціями етанолу, поступовому підживленню додатковими порціями цукрів 

та тривалому використанню біомаси дріжджів у екпоненційній чи стаціонарній фазі 

розвитку шляхом постійного вилучення летких метаболітів. Підхід VHG з високими 

початковими концентраціями цукрів також може бути здійснена екстракція етанолу, 

принаймні з частини культивованої рідини [187]. 

Встановлено, що додавання відповідних ПАР Triton X-100 та Tween 20 у 

концентраціях 0,005-0,01 % та 0,03-0,06 %. до культурального середовища при 

вакуумуванні соку сорго знижує ступінь вакуумування достатній для кипіння 

середовища, що призводить до економії енергоресурсів та інтенсифікації (до 50 %) 

виділення етанолу табл. 5.11.  

При виконанні роботи з вакуумування спиртового збродження середовищ на 

основі соргоцукрового соку отримано патент на корисну модель «Спосіб отримання 

біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго в умовах зниженого тиску.» 

Пат. України на кор. мод. № 140723; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. Заявка № u 2019 

08505 від 17.07.19. МПК C10L1/10, C12P7/06 [188]. 

Оптимальна технологія, розроблена в цьому дослідженні, складається з 

повторних циклів ферментації при зниженому тиску до рівня вакууму достатнього 

для кип'ятіння культивованого середовища, що вакуумується, при температурах до 

40 С. Ця технологія забезпечує найвищий вихід біоетанолу, високу ефективність та 

продуктивність загального процесу. 

 

 

 



133 

 

 

Таблиця 5.11 

Параметри одержання біоетанолу з використанням ПАР при 

вакуумуванні соргоцукрових соків 

Зразок Концентрація ПАР, %  Необхідний для кипіння 

тиск при 30 ºС, мм рт. ст 

Вихід біоетанолу 

в дистиляті, мл 

Контроль Без додавання ПАР 30,2 117,1 

Tween 20 0,005 33,0 136,8 

0,010 36,8 163,0 

0,100 36,9 163,1 

Triton X-

100 

0,030 33,4 137,3 

0,060 37,8 175,2 

0,100 38,1 175,5 

 

Висновок: у процесі ферментації з використанням зниженого тиску 

оптимальним є вакуумування до залишкового тиску 20±5 мм рт. ст. окремого об’єму 

ферментатора (близько 25 %). Періодичним вакуумуванням, достатнім для кипіння 

середовища, вдається тримати концентрацію спирту в культуральній рідині у межах 

3,5–5,0 % об., що підвищує продуктивність за етанолом на 54,6 %, порівнюючи з 

ферментацією під атмосферним тиском. У процесі зброджування під зниженим 

тиском може бути отриманий дистилят із вмістом етанолу 30–35 % об., що значно 

зменшує енерговитратність дистиляції. 

При впровадженні технології виділення етанолу безпосередньо з реактора за 

допомогою вакуумування на заводах потрібне додаткове техніко-економічне 

обґрунтування через більшення витрат на товстостінні апарати та  контроль 

технологічного процесу. 
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РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА УТВОРЕННЯ СУПРОВІДНИХ 

ДОМІШОК В ПРОДУКТАХ ДИСТИЛЛЯЦІЇ 

6.1 Побічні продукти дистиляції – їх визначення, спрямований синтез та 

вплив на якість біоетанолу як сумішевого компонента до бензину 

Доведено, що на вихід та склад летких речовин (ЛР), що утворюються в 

процесі ферментування поживного середовища дріжджами, впливає якість 

субстрату та умови ферментаційного процесу, які складаються з багатьох фізико-

хімічних, біологічних чинників [63]. У свою чергу, склад ЛР визначає властивості 

паливної суміші з бензином [103]. Тому газохроматографічне визначення 

компонентів ЛР в експериментах проводять з метою їх ідентифікування та 

визначення кількісного вмісту, а безпосередньо на виробництві – для 

контролювання якості готової продукції [189, 190]. 

Дистиляція спирту – найбільш енергоємна і технологічно складна стадія 

всього процесу одержання спирту шляхом ферментації [3, 99]. 

Для паливного біоетанолу – продукту біохімії спиртового бродіння 

цукровмісних речовин, існують певні відмінності у ферментаційних підходах його 

одержання, що пов'язано з досягненням певних фізико-хімічних показників його 

складу, які відрізняються у біоетанолі – продукті харчового, медичного та 

парфумерного призначення у порівнянні з паливним біоетанолом [3]. 

Розвиток спиртової промисловості в плані модернізації та удосконалення 

виробництва є результатом боротьби, у першу чергу, за підвищення якості 

продукції. Мета традиційної очистки (ректифікації) етанолу  – одночасно з 

виведенням води максимально звільнити його від більшості супровідних домішок і 

одержати етанол стандартної концентрації та якості за граничними показниками 

вмісту цих домішок [3]. Оскільки паливний біоетанол знаходить застосування 

виключно як паливний компонент для двигунів внутрішнього згоряння, то наявність 

у ньому зазначених домішок з власними паливно-енергетичними характеристиками 
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не створює суттєвих перешкод для його цільового використання у виробництві 

альтернативних сумішевих палив [3].  

У такому випадку основний ресурс побічних продуктів ректифікації у 

традиційному виробництві етанолу у разі його переоснащення на випуск паливного 

біоетанолу перетворюється на потенційне джерело спиртосумішевих комонентів для 

створення оксигенатних паливних композицій. Такий оксигенат можна розглядати 

як багатоскладову зневоднену суміш одноатомних спиртів разом із супровідними 

леткими домішками, що є характерними лише для біохімії процесів спиртового 

бродіння (у переважаючій кількості – естери, етери, альдегіди, кетони та інші леткі 

сполуки) [103]. 

Таким чином, основні енерговитрати у виробництві паливного біоетанолу 

мають припадати не на реалізацію процесів видалення супровідних домішок 

спиртового бродіння, а на забезпечення процесів максимальної дегідратації (повного 

зневоднення) кінцевих продуктів бродіння, тобто практично до його абсолютизації 

[3, 103]. та збагачення супровідними леткими домішками спиртового бродіння (у 

переважаючій кількості – естери, етери, альдегіди, кетони та інші леткі сполуки). 

Дослідження ЛР культуральних рідин на основі соргоцукрового соку. 

Газова хроматографія є основним методом аналітичного контролю летких речовин в 

продуктах зброджування вуглеводів. Загалом такий аналіз здійснюється через 

процедуру отримання відгону. Метод парофазної газової хроматографії (ПФ/ГХ) 

аналізу не потребує проби у вигляді дистиляту, робиться безпосередньо з проби 

багатокомпонентної рідини типу зрілих культуральних рідин чи барди [190].  

Попередньо проведене порівняння хроматограм культуральної рідини 

отриманих ПФ/ГХ методом та її відігнаного дистиляту, показало їх ідентичність 

(дані не вказані). З врахуванням зазначеного подальші аналізи виконували методом 

ПФ/ГХ. З наведених хроматограм рис. 6.1 видно, що леткі речовини культуральної 

рідини на основі соку сорго є типовими продуктами зброджування цукровмістної 

сировини [99]. Вони покращують розчинність біоетанолу в бензині і якість палива 

вцілому [103]. 
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Метод ПФ/ГХ аналізу дозволяє відслідкувати динаміку утворення в 

культуральній рідині не лише етанолу, але й супровідних летких речовин 

спиртового бродіння табл. 6.1.  

 

 

Рис. 6.1. Хроматограми (ПФ/ГХ) летких компонентів проби сферментованого 

соку (А) та культуральної рідини після відганяння летких речовин (Б). Метод паро-

фазного аналізу (Head Space). Перелік летких речовин: 1 – оцтовий альдегід; 2 – 

ацетон; 3 – етилацетат; 4 – 1-пропанол; 5 – ізобутанол; 6 – ізоамілацетат; 7 – 

ізоаміловий спирт ( внутрішній стандарт); 8 – 1-пентанол. 
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Таблиця 6.1 

Масовий вміст летких речовин у сферментованому соці до та після 

відганяння * 

Леткі речовини 

(ЛР) 

Вміст ЛР у 

сферментованій 

культуральній рідині, 

мг/дм
3
 

Вміст ЛР у культуральній 

рідині після відганяння, 

мг/дм
3
 

оцтовий альдегід 6±0,45 4±0,30 

ацетон 6±0,54 3±0,27 

етилацетат  1±0,12 не виявлено 

1-пропанол 5±0,48 3±0,25 

ізобутанол 4±0,28 2±0,35 

ізоамілацетат 3±0,41 не виявлено 

1-пентанол 3±0,40 1±0,12 

етанол 38,4×10
3
±2,1×10

3
 50±4,30 

* n=3, ± стандартне відхилення. 

З рис. 6.1 та табл. 6.1 видно, що етанол в умовах лабораторного дистилювання 

відганяється практично повністю, залишкова кількість у здистильованій 

куьтуральній рідині становить 50 мг/мл. Також, при дистилюванні сферментованої 

культуральної рідини етилацетат та ізоамілацетат практично повністю переходять у 

дистилят і, відповідно, у зневоднений продукт в якості пального. Такі компоненти 

сферментованої культуральної рідини як оцтовий альдегід, ацетон, ізобутанол та 1-

пропанол відганяються лише на 40 – 60 %. Залишкові кількості цих речовин, а також 

інші поширені нелеткі продукти спиртового бродіння такі як: гліцерин, сукцинат, 

альфакетоглутарат, бутандіол, діацетил знижують вихід етанолу. Більша їх кількість 

утворюється саме при періодичному бродінні [68]. 

Безпосередньо в процесі спиртового бродіння та дистилювання кількостей 

утворених вторинних метаболітів не вистачає на денатурування біоетанолу та на 

суттєвий вплив властивостей паливної суміші – збагачення оксигенвмісними 
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сполуками. Нами була розроблена та впроваджена на заводі схема отримання 

біоетанолу збагаченого функціональними паливними компонентами рис. 6.2. [103] 

 

Рис. 6.2 Принципова схема отримання біоетанолу збагаченого 

функціональними паливними компонентами: 1 – колона бражна; 2 – колона 

ректифікаційна; 3 – реактор; 4 – випарник; 5 – конденсатор; Б – барда; БР – бражка 

(культуральна рідина); ВО – вода для охолодження; К – конденсат гріючої пари; Л – 

лютерна вода; П – пар гріючий; СФ – сивушна фракція. 

Для утворення підвищеної кількості ацеталей в реактор, крім сивушної 

фракції, додаємо формальдегід, як основний реагент з етанолом, та ортофосфорну 

кислоту в якості каталізатора [103]. 

6.2 Вплив температури ферментування вуглеводів цукрового сорго на 

процес накопичування вищих спиртів у дистиляті. Математичне моделювання 

процесу 

Найбільша масова частка вторинних метаболітів у культуральному 

середовищі на основі цукрів сорго є вищі спирти. Тому по кількості їх коливань 
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досліджували вплив температури в діапазоні від 24 до 36 ºС. Для математичного 

моделювання та побудови функції поліному 2-го порядку задавали отримані 

експериментальні величини у вигляді матриці – табл. 6.2. Тривимірне зображення 

функції – рис. 6.3. 

Таблиця 6.2 

Вплив температури на накопичення вищих спиртів 

Температура, ºС (X1) 24 26 28 30 32 34 36 

Час культивування, год (X2) 44 38 35 24 22 22,0 21 

Вміст вищих спиртів, мг/л (Y) 618 705 681 639 524 441 309 

 

Для математичного моделювання використали лінійний регресійний аналіз із 

6-ма незалежними змінними [191]. Регресійний аналіз лінійного рівняння можна 

представити у вигляді послідовності наступних операцій: 

1) складаємо Х-матрицю умов дослідів та Y-матрицею спостережень; 

2) будуємо матрицю X*, транспоновану до Х-матриці; 

3) обчислюємо матрицю множення Х*×Х; 

4) знаходимо матрицю (Х*×Х)
-1

, зворотний матриці Х*×Х; 

5) обчислюємо матрицю множення X*×Y; 

6) визначаємо коефіцієнти рівняння регресії. 

Оцінка рівняння регресії має вигляд:  

                   (6.1) 

Вводимо наступні позначення: х0=1; х3=х1·х2; х4=х1
2
; х5=х2

2
. З урахуванням 

введених нами позначень рівняння (6.1) приймає наступний вигляд: 

               (6.2) 

Створена матриця на основі табл. 6.2 та математичних перетворень зображена 

на рис. 6.3. Розрахунки провели в програмі Mathcad 14М035 [192]. 
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Рис. 6.3. Матриця результатів експериментів та планування. 

Стадії отримання регресії 2, 3 та 5 зображені на рис. 6.4. Стадії 4 та 6 

зображені на рис. 6.5. 

 

Рис. 6.4. Етапи розрахунків: А – транспонована матриця Х
Т
; Б та В – 

перемноження транспонованої матриці на відповідно вихідні матриці умов (Х) та 

спостережень (Y). 

 

 

Рис. 6.5. Етапи розрахунків: А – обернена матриця; Б – розрахунок 

коефіцієнтів рівняння регресії. 
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В результаті рівняння (6.2), отримавши коефіцієнти рис. 6.5 набуває вигляду 

поліному 2-го порядку. Функція залежності кількості утворених вищих спиртів від 

температури та часу культивування набуває вигляду (6.3), а поверхня функції 

зображена на рис. 6.6. Більш детальні розрахунки представлені в додатку А. 

                     (6.3) 

 

 

Рис. 6.6. Поверхня функції f(t,τ). Функція f(t,τ) в заданому діапазоні рахує з 

точністю 0,7 %. 

Аналіз результатів табл. 6.2 та рис. 6.6. показує, що максимальна кількість 

вищих спиртів утворюється при температурах близьких до 25 ºС, проте це може 

гальмувати загальну швидкість бродіння та призведе до необґрунтованого 

охолодження реактора. Кількість спиртів в діапазоні температур 30-31 ºС може 

задовольнити даний процес. Більш швидке зменшення кількості вищих спиртів 

спостерігається при температурах 34 ºС і вище. 

6.3 Вплив рН на накопичування супровідних домішок в продуктах 

дистиляції соргоцукрових культуральних рідин 

Вплив на процес культивування з метою збільшення кількості супровідних 

домішок не повинен знижувати вихід спиртів в процесі зброджування 

культуральних рідин. 

f t ( ) 1.801 10
3

 111.821t 101.941 1.109t  2.06 t
2

 1.236
2
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Залежність темпів накопичування таких супровідних домішок як вищі спирти 

(на прикладі ізопентанолу, що складає переважаючу частину вищих спиртів у 

спиртовому дистиляті) та естерів (на прикладі найбільш поширеного – етилацетату) 

від рН культуральних рідин соргоцукрових сиропів наведено на рис 6.7 та 6.8. 

 

 

Рис. 6.7. Накопичення ізопентанолу від рН 4,2; 4,5; 4,9; 5,7. 

Отримані дані на графіку були проапроксимовані. Всі криві мають 

логарифмічні лінії тренду. Матиматичні рівняння кривих та достовірність 

апроксимації наведені в табл. 6.3. Величини достовірності R
2
 апроксимації наведені 

і на рис. 6.7. відповідно по кольору лінії. 

Аналіз одержаних даних з табл. 6.3 та відповідних графіків (рис. 6.7) показує, 

що кількість утворюваних вищих спиртів (на прикладі ізоамілолу) пропорційно 

кількості утворюваного етилового спирту. Криві накопичування ізоамілолу подібні 

до кривих накопичування етилового спирту – рис. 5.2. Кути нахилу графіків (рис. 

6.7) вказують на те, що максимальна швидкість утворення ізоамілолу відбувається 

як і в етилового спирту в експоненційній фазі розвитку періодичного процесу 
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культивування (на 4–9 годині культивування). При зниженні швидкості утворення 

спирту в кінці процесу бродіння швидкість утворення ізоамілолу також падає. Це 

пояснюється тим, що кількість утворюваних спиртів залежить від фізіологічного 

стану та кількості дріжджів, інгібувального впливу накопичених продуктів їх 

життєдіяльності. 

Таблиця 6.3 

Результати апроксимації для різних рН по кількостях утвореного 

ізопентанолу 

Значення рН Рівняння апроксимації Достовірність апроксимації 

5,7 y = 67,275ln(x) + 148,26 R² = 0,9867 

4,9 y = 68,546ln(x) + 187,27 R² = 0,9824 

4,5 y = 71,943ln(x) + 193,91 R² = 0,9641. 

4,2 y = 53,232ln(x) + 270,66 R² = 0,9695. 

 

Встановлено залежність: із зниженням показника рН при культивуванні 

кількість ізопентанолу збільшується. Найбільший вихід за рН 4,2. Така кислотність 

не знижує вихід етанолу і є наближеною до природної кислотності соргоцукрового 

соку. рН 4,2 можна рекомедувати для культивування на соку сорго. За кутами 

нахилу кривих рН бачимо, що подальше зниження рН не призведе до суттєвого 

накопичення ізопентанолу, але зумовить потребу підкислення соргоцукрових соків, 

що є недоцільним. 

Загалом зниження рН збільшує загальну кількість вторинних метаболітів і 

пригнічує розвиток кислотоутворюючих бактерій [99].  

З графіків (рис. 6.8) видно, що швидкість утворення естерів (на прикладі 

етилацетату) збільшується навпаки від початку до кінця процесу періодичного 

культивування дріжджів. Тобто максимальна їх кількість утворюється під кінець 

процесу спиртового бродіння. Про це говорять і кути нахилу кривих на рис. 6.8 – 

найбільший кут, а відповідно і швидкість утворення, в кінці ферментативного 

процесу (на 20 – 24 годині культивування). Такий факт можна пояснити тим, що в 

кінці процесу бродіння накопичується максимальна кількість вихідних продуктів 
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(етилового спирту та оцтової кислоти) реакції утворення ефіру – етилацетату. Хоча 

вміст органічних кислот із підвищенням кислотності зброджуваного середовища 

збільшується [99] максимальна кількість етилацетату утворюється при більш 

нейтральних значеннях рН (наприклад, при рН 5,7). Можливо це також пов’язано з 

інгібуванням високими концентраціями Н
+
 активності ферментів дріжджових 

естераз. 

 

Рис. 6.8. Накопичення етилацетату від рН 4,2; 4,5; 4,9; 5,7. 

Отримані точки графіків 6.8. були проапроксимовані. Всі криві мають 

поліноміальні лінії тренду 2-го ступеня. Характеристика отриманих математичних 

моделей кривих наведена в табл. 6.4. 

Враховуючи те, що при рН 5,7 суттєво зменшується кількість вищих спиртів, а 

їх відносна масова частка на багато більша, ніж масова частка естерів 

рекомендованим рН середовища є 4,2. В літературі зазначалося, що зміна 

кислотності середовища з рН 5,7 до рН 4,2 призводить до падіння вмісту етанолу у 

зрілій культуральній рідині з 59,10 до 56,03 г/л, естерів з  0,15 до 0,08 г/л, але 

одночасно підвищується вміст альдегідів з 0,19 до 0,4 г/л, кислот – з 0,06 до 0,34 г/л 

та вищих спиртів – з 0,47 до 0,84 г/л [99]. Крім того, кількість оксигеновмісних 
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домішок (естерів, етерів, напівацеталей та ацеталей) у біоетанолі можна довести до 

потрібного значення використовуючи нескладні прийоми хімічного синтезу при 

перетворенні частини етилового спирту (головного продукту біоетанольного 

виробництва) в інші більш окислені сполуки – відповідні альдегіди та кислоти, з 

наступним синтезом на їх основі простих чи складних ефірів (етанол + оцтова 

кислота) та ацеталів (етанол + оцтовий альдегід) рис. 6.2. 

 

Таблиця 6.4 

Результати апроксимації для різних рН по кількостях утвореного 

етилацетату 

Значення рН Рівняння апроксимації Достовірність апроксимації 

5,7 y = 0,0736x
2
 + 1,335x + 48,068 R² = 0,9955 

4,9 y = 0,1102x
2
 - 0,1891x + 49,012 R² = 0,9879 

4,5 y = 0,0535x
2
 + 1,5593x + 32,661 R² = 0,9976. 

4,2 y = 0,0642x
2
 + 1,2358x + 28,891 R² = 0,9932 

 

Як висновок можна сказати, що зміна кислотності середовиша з рН 5,7 до рН 

4,2 призводить до падіння вмісту естерів, але одночасно підвищується  вміст кислот 

та вищих спиртів. При рН 5,7 суттєво зменшується кількість вищих спиртів, а їх 

відносна масова частка набагато більша, ніж масова частка естерів. Рекомендований 

показник рН поживного середовища становить 4,2 [184]. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ 

БІОЕТАНОЛУ ІЗ ЦУКРОВОГО СОРГО – БАРДИ ТА БАГАСИ 

СОРГОЦУКРОВОЇ 

7.1 Дослідження утвореної барди при ферментуванні соків та сиропів на 

соргоцукровому суслі  

 

Хімічний склад барди безпосередньо залежить від вихідного складу 

соргоцукрового сусла. Досліджувалось сусло на основі соргоцукрового сиропу 

(склад див. табл. 3.15.) з вмістом СР 25 %, при якості 74,0 % та концентрацією СР 72 

% та на основі меляси (якість 60 % та концентрацією СР 75 %). Кількості 

цукровмісних субстратів розраховано за формулою (2.1).  

Аналіз зрілої культуральної рідини та отриманої з неї барди при зброджуванні 

соргоцукрового сусла за головними фізико-хімічними показниками наведено в табл. 

7.1 та 7.2.  

Отримана зріла соргоцукрова культуральна рідина з вмістом СР 25 % містила 

в середньому на 1,6 % об. спирту більше у порівняні з мелясною (табл. 7.1), 

відповідно і густина соргоцукрової культуральної рідини була дещо нижча від 

мелясної, так як саме етиловий спирт головним чином знижує густину 

культуральної рідини. Проте наявність підвищеної кількості незброджених цукрів у 

сорговій культуральній рідині 1,03 г/100 мл є негативним чинником. Можливо це є 

наслідком більш високого вмісту цукрів у вихідному суслі через більшу якість 

сиропу сорго, та необхідністю збільшення тривалості бродіння.  
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Таблиця. 7.1 

Аналіз зрілої соргоцукрової культуральної рідини у порівнянні із 

мелясною* 

Показник 
Соргова бражка,  

25 % СР 

Мелясна бражка,  

25 % СР 

Густина, г/мл 1,013±0,005 a 1,032±0,006 b 

Незброджені цукри,  

г/100 мл 
1,03±0,05 a 0,45±0,05 b 

Кислотність титрована, 

град 
1,1±0,05 a 0,6±0,05 b 

рН, од. 4,6±0,1 a 4,8±0,1 a 

Вміст спирту, % об. 10,6±0,2 a 9,0±0,2 b 

Біомаса на 75 % вол., г/дм
3 

27,0±3,4 а 26,5±1,2 a 

Примітка. *Значення з однаковою літерою в рядках суттєво не відрізняються 

(p <0,05) 

У порівнянні з мелясною бражкою соргоцукрова характеризується 

підвищеним вмістом речовин (органічних кислот), що надають кислу реакцію, на це 

вказує досить висока титрована кислотність 1,1 °, та 0,6 ° у мелясній. Це слабкі 

органічні кислоти, показник рН цих культуральних рідин відрізняється не суттево – 

соргова культуральна рідина дещо кисліша рН має 4,6, а мелясна 4,8. Це наслідок 

присутності у соргоцукровому соку, з якого отримуємо концентрат – сироп, великої 

кількості органічних кислот, які знаходяться у складі рослинного соку та 

безпосередньо з цукрами при відтисканні стебел потрапляють у сік. Дріжджові 

клітини не засвоюють цей комплекс органічних кислот, а тому вони переходять у 

зрілу культуральну рідину та барду, викликаючи їх кислотність. На противагу, 

меляса має дуже низьку титровану кислотність, або взагалі має лужну реакцію (табл. 

3.15).  
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Таблиця 7.2 

Результати аналізу соргоцукрової барди під час зброджування соргоцукрового 

сусла, порівнюючи з мелясною бардою 

Показник 
Соргоцукрова 

барда 

Мелясна 

барда 

Істинна суха речовина, % 9,2±0,46 10,4±0,5 

рН 4,47±0,22 5,0±0,3 

Кислотність титрована, град 1,6±0,2 0,6±0,1 

Незброджені цукри, г/100 мл 1,2±0,06 0,4±0,03 

Зольність, % до сухої речовини 12,2±0,7 20,0±1,2 

Нітроген, % до сухої речовини 2,35±0,13 4±0,3 

Білок, % до сухої речовини 15,7±1,0 25±1,6 

Фосфор, % до сухої речовини 0,6±0,35 1,5±0,1 

Хімічне споживання кисню,мг О2/л (140±10)×10
3
 (150±12)×10

3
 

* n=3, ± стандартне відхилення. 

Промисловими скидами (відходами) для біотехнологічних заводів, що 

виробляють біоетанол, є в першу чергу барда. Також сюди відносяться стічні води 

та вуглекислота з дріжджового та ферментаційних відділень заводу. 

Звільнена від спирту, частини води і супутніх летких домішок культуральна 

рідина – барда, містить всі сухі речовини культуральної рідини та частину води, що 

залишилася. Склад та якість барди обумовлюється складом вихідного сусла 

(культуральної рідини), а склад сусла залежить від якості цукровмісної сировини-

субстрату, тому ніяких певних умов відносно її складу не існує, за винятком 

максимального допустимого вмісту етилового спирту – не вище 0,015 % об. (0,012 

% мас. або 0,0047 % мол.) [3]. 

У барді залишаються сухі речовини культуральної рідини і нелеткі продукти 

спиртного бродіння: гліцерин, піровиноградна кислота і ін. Вміст сухих речовин в 

барді коливається в широких межах (4 – 12 %) залежно від виду сировини, з якої 

отримана культуральна рідина. 
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Предметом наших досліджень була барда, отримана із культуральних рідин на 

основі нативного соку цукрового сорго, упареного соку сорго, та суміші нативного 

соку сорго з мелясою із цукрових буряків. Нами визначено, що при переробці в 

біоетанол упареного соку цукрового сорго (сиропу) вміст нецукрів та загальна 

кількість сухих речовин в барді менша ніж у мелясі: 9,2 % та 10,4 % відповідно. При 

переробці нативного соку сорго, концентрація сухих речовин в барді невисока – 3 

…5 % при вихідному вмісті СР соку 11 – 12 %. 

По вмісту нітрогену та фосфору в соргоцукровій барді результати схожі з 

вказаним у європейському огляді (розділ 1.2.1). Встановлено, що вихід СР барди 

при однаковій продуктивності біоетанольних підприємств буде дещо відрізнятися в 

залежності від того, якої якості (чистоти) є вихідна цукровмістна сировина. Так, 

якщо сік цукрового сорго буде дуже забруднений баластними речовинами 

(наприклад у разі збирання врожаю неочищених стебел сорго з поля та, ще й, у 

прострочений термін – табл. 3.10), його якість може знизитись. В такому разі 

показники виходу і відсоток СР соргової барди будуть наближатися до мелясної 

барди, що і бачимо в табл. 7.2. Також, вихід барди залежить від вмісту спирту в 

культуральній рідині – чим міцніша культуральна рідина, тим менший вихід барди.  

Характеристика соргоцукрової барди, наведеної в табл. 7.2., схожа на мелясну 

за такими показниками як рН, ХСК, за вмістом СР, нітрогену, білку та фосфору. 

Проте соргоцукрова культуральна рідина містила в 1,6 рази менше золи, відповідно 

12,2 % та 20,0 % у мелясній. У соргоцукровій барді міститься значна кількість 

слабких органічних кислот на що вказує її висока титрована кислотність 1,6 °, у 

порівнянні з мелясною 0,6 ° [193]. 

Наші результати показують, що при переробці належних сортів сорго, 

очищених стебел та при очищенні соків отримують сік цукрового сорго та його 

сироп вищої якості від меляси (65 – 80 % сік, 50 – 60 % меляса), як наслідок при 

однакових вихідних значеннях СР в зрілій культуральній рідині на основі соку 

цукрового сорго накопичується спирту на 0,3 – 1,2 % об. більше в порівнянні з 

мелясними культуральними рідинами, що відповідно зменшує вихід барди з 

однаковим вмістом СР на 1–8 %. Наприклад, при переробці меляси вихід барди 
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дорівнює 8–12 кратному об'єму спирту [99]. Вища якість соку цукрового сорго 

призводить до зниження видимого відброду в зрілій культуральній рідині в 

порівнянні з мелясною культуральної рідиною однакової початкової концентрації 

СР на 0,5 – 2,6 %. 

Барду на основі суку сорго можна використовувати так як і мелясну, проте 

мелясна барда містить значну кількість мінеральних сполук. Її згущують і 

використовують як добриво, пластифікатор у виробництві бетонів, і в кормових 

цілях після часткового знесолювання [99].  

Якщо використовувати в якості джерела вуглецю для приготування 

ферментаційного сусла суміш соку цукрового сорго з мелясою, то хімічний склад 

отриманої з такої суміші барди залежить від співвідношення цих компонентів. Чим 

більше меляси у вихідній суміші, тим менше ця барда буде придатна для 

використання в якості корму, через підвищення вмісту неорганічних елементів.  

Ми вивчили та апробували в заводських умовах два можливі варіанти 

змішування соку сорго з мелясою при зброджуванні методом двопоточного 

ферментування концентрованого цукровмісного сусла:  

1) якщо сік сорго використовувати замість води тільки для розведення густої 

меляси з метою отримання головної розсиропки (45–55 % СР), а 

дріжджогенерування проводити класичним методом на мелясі, то співвідношення 

СР соку сорго до СР меляси в зрілій культуральній рідині складає приблизно 1:17. 

Таке співвідношення практично не впливає на вихід цільового продукту 

(біоетанолу), а отримана барда не відрізняється від мелясної; 

2) якщо дріжджогенерування проводити на соці сорго, а мелясу 

використовувати тільки для приготування головної розсиропки (аналогічно 

першому варіанту) для підвищення відповідної концентрації вихідних СР 

культуральної рідини на рівні 27–28 %, то співвідношення СР соку сорго до СР 

меляси в зрілій культуральній рідині складе приблизно 1:1. При високій якості соку 

(80 %) цей варіант дає можливість підвищити вихід біоетанолу, зменшити вихід 

культуральної рідини та знизити в ній вміст золи на 25–35 %. 
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Для зменшення кількості барди можливе її часткове повернення на розсиропку 

меляси чи густого сиропу цукрового сорго. При цьому концентрація СР в барді 

зросте приблизно на 10 %. При переробці якісного сиропу сорго може бути 

повернено на його розсиропку до 60 % барди (для розсиропки меляси повертають 50 

%) [3]. 

Найбільш поширений спосіб переробки й утилізації барди – згущування її 

випаровуванням до вмісту сухих речовин 60–75 % [3, 99]. Для економічної 

ефективності даного процесу біоетанольні заводи мають бути обладнані 

високоефективними випарними установками для барди, пов'язаними по теплових 

потоках з основним виробництвом. В наступному розділ 7.2 проведено розрахунок 

можливості випарювання соргоцукрової барди при спалюванні багаси сорго. 

Результат показує можливість забезпечення процесу багасою при згущуванні до 60 

% СР чи менше. 

Підвищення цін на енергоносії примушує замислюватися над пошуком 

нетрадиційних джерел енергії для самозабезпечення заводів енергією. Передовий 

світовий досвід і наші розрахунки показали, що спільне спалювання згущеної барди 

сорго-мелясо-біоетанольних заводів із мазутом доцільно застосувати на вітчизняних 

підприємствах [3, 117]. На підприємствах, що використовують природний газ, 

можна застосувати відомі технології спалювання згущеної барди з газовим 

підсвічуванням. Таким чином вирішиться проблема утилізації мелясної барди і 

будуть забезпечені тепловою енергією виробничі потреби.  

Розрахунки щодо метанової ферментації відходів біоетанольних заводів, 

зокрема соргової чи сорго-мелясної барди показали, що на відміну від спалювання 

згущеної барди, метанове ферментування зможе покрити не більше 50 – 70 % від 

потреб виробництва [3]. Воно є менш ефективне та економічно менш вигідне ніж 

просте спалювання згущеної барди. Метанізація барди може бути доцільною з 

метою зниження її забрудненості перед скиданням на поля фільтрації. 

Загалом барду від переробки стебел цукрового сорго в біоетанол доцільніше 

буде упарювати та використовувати в якості добрив, чи на корм худобі, оскільки для 

вироблення теплової енергії більш практично використовувати багасу [3]. 
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7.2 Аналіз можливих шляхів використання соргоцукрової багаси.  

 

Новим побічним продуктом при переробці стебел цукрового сорго в біоетанол 

є соргоцукрова багаса – знецукрена маса технічних стебел цукрового сорго, з якої 

механічним пресуванням видалений цукровмісний сік. 

Нами були проаналізовані шляхи використання рослини цукрового сорго 

(матеріальний та енергетичний баланс) [128]. На підприємстві по переробці 

цукрового сорго в етанол можливе використання двох варіантів технологічних схем 

переробки поновлюваної рослинної сировини: 

варіант А – віджимання соку, використання багаси як паливо, зокрема для 

згущування соку, переробки сиропу і соку в біоетанол. Така технологія з 

використанням сировини першого покоління (цукрів сорго) для рідких біопалив і 

твердого біопалива (багаси сорго) для енергозабезпечення виробництва на 

сьогоднішній день представляється найбільш простою та рентабельною; 

варіант Б – віджимання соку, частина багаси використовується як паливо, 

частина на гідроліз і подальшу ферментацію. В даному випадку використовується 

сировина першого і другого поколінь (лігноцелюлоза) для отримання рідких 

біопалив. За рахунок спалювання частини багаси виробляється теплова енергія. Цей 

варіант технології рентабельний в частині переробки соку, але затратний в частині 

переробки лігноцелюлози в етанол. Проте він дасть можливість відпрацювати 

процес гідролізу і ферментації біомаси в рамках підприємства, яке в цілому має бути 

рентабельним. 

На рис. 7.1 показаний теоретичний матеріальний і енергетичний баланс при 

переробці цукрів стебел сорго в етанол (при використанні варіанту А).  

При розрахунку балансу виходили з наступних даних: 

 - вихідний матеріал 1 т очищених стебел сорго; 

- кількість цукрів в стеблі 10 % по масі; вологість стебел – 77 %; 

- вихід соку після віджимання на вальцевих пресах – 75 % від маси стебел;  

- втрати цукру при віджиманні соку із стебел – 5 %;  

- якість соку і сиропу – 86 %; 
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- випаровування соку в сироп проводиться на 3-х корпусній випарній 

установці (витрачається 0,4 кг технологічної пари на 1 кг вологи, що випарилася); 

- випаровування соку сорго ведеться до отримання сиропу із концентрацією 

СР 74 %.  

 

Рис. 7.1  Матеріальний і енергетичний баланс переробки цукрів очищених 

стебел цукрового сорго в біоетанол.  

 

Для розрахунку прийняли вміст цукрів, як вміст сахарози. В цьому випадку 

теоретично із 100 кг сахарози можна отримати 53,82 кг етанолу. При розрахунку 
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енергетичного виходу процесу вважали, що на сучасних заводах на виробництво 

тонни біоетанолу використовується 8 ГДж теплової енергії [3]. Це енергія 

витрачається на процеси бродіння, перегонки і абсолютизацію етанолу (без 

урахування енергії на згущування і сушку барди). 

Для порівняння різних видів палива, що відрізняється вологістю, приводять 

теплотворну здатність до абсолютно сухої речовини. Для цього використовували 

наступне співвідношення: 

Q=Qc(1-W/100) – 25,14W (кДж/кг),                                         (9.1) 

де Q – теплотворна здатність вологого палива, кДж/кг; 

Qc – теплотворна здатність абсолютно сухої речовини палива, кДж/кг. Для 

абсолютно сухої багаси 18,6…20,9 МДж/кг (у розрахунку прийнято 20 МДж/кг); 

W – вологість палива % мас. Розрахована за початковими даними і 

матеріальним балансом. У нашому прикладі вологість склала 52,2 %. У даному 

розрахунку Q = 8,25 МДж/кг. 

Із рис. 7.1 видно, що витрати енергії на переробку 1 тонни стебел сорго в 

етанол складають 1,12 ГДж, а при спалюванні вторинних продуктів виробництва – 

соргової багаси, з 1 тонни початкової сировини отримуємо 2,06 ГДж енергії, що в 

1,84 разу більше (вихід теплової енергії R=1,8). Цю енергію можна спрямовувати на 

згущування і сушку барди і/або на гідроліз лігноцелюлозного матеріалу соргової 

багаси.  

У нашому прикладі весь сік згущувався в сироп з 74 % СР. На біоетанольному 

заводі приблизно 25 % нативного соку можна безпосередньо збродити в етанол в 

осінній період роботи без будь-якого згущування або із додаванням сиропу для 

досягнення необхідної густини сусла. До того ж сироп, який перероблятиметься в 

найближчі зимові місяці, може згущуватися до 50 – 60 % СР.  

У енергетичному балансі слід врахувати і затрати на вирощування вихідної 

сировини сорго. За даними [60] на вирощування сорго (посадка, добрива, пестициди, 

транспорт і так далі) витрачається 20,3 Гдж/га. Застосовуючи цю цифру до наших 

розрахунків, отримаємо  при середній врожайності сорго 80 т/га, на обробіток 

однієї тонни очищених стебел сорго витрачається 0,34 ГДж/т енергії. При переробці 
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однієї тонни стебел сорго на біоетанольном заводі витрачається 1,12 ГДж. 

Спалювання багаси із 1 т стебел сорго дає 2,06 ГДж енергії (рис. 7.1). Енергетична 

ефективність на гектарі цукрового сорго – вирощування, прибирання, транспорт, 

переробка цукрів сорго в етанол складе 1,41. При цьому не враховується енергія, яка 

міститься в отриманому біоетанолі.  

У роботі [54] приведений докладний енергетичний аналіз (баланс) 

виробництва біоетанолу зцукрового сорго. Витрачена енергія включає: витрата на 

посів і збирання врожаю, отримання соку в полі на гвинтовому пресі; витрати на 

перевезення соку до пункту упарювання (16 км) і до заводу (відстань 48 км); 

енергію на упарювання всього соку в сироп (60 % СР, 3-х корпусна випарна 

установка); на процеси ферментації і дистиляції. За даними [54], відношення 

витраченої енергії до отриманої, що міститься в етанолі, складає 0,91. Вся багаса 

стебел сорго використовувалася на силосування і корм худобі (ефект від її 

переробки не враховувався). Про велику цінність силосу та інших кормів для 

тваринництва зазначається в роботах вчених [25, 58, 194]. 

Багаса може приносити дадатковий дохід підприємству. Надлишок соргової 

багаси може бути реалізований як паливні гранули (пелети) чи на корм худобі – як 

силос або як сіно (висушені гранули багаси). Для якісного силосу достатньо, щоб  

залишковий цукор в багасі сорго становив 6…7 % [31, 195]. Я зазнащалось в огляді 

літератури при відтисканні на вальцевих пресах залишається приблизно 5 % цукрів 

у багасі [3]. 

Зразки нативної багаси після віджимання соку та пелети з соргової багаси 

(рис. 7.2), отримані завдяки керівництву заводу «Еко-Енергія», були відправлені на 

аналіз на повний хімічний склад та оцінку кормової якості (табл. 7.3 та додаток Б). 

Результати показали незначні відмінності в хімічному складі пелет в порівнянні з 

багасою. Енергетична поживність корму багаси в кормових одиницях склала 0,24, 

якість корму за показниками перетравлюваності СР 72,8 %, відносна кормова 

цінність 93. 
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а) – із очищених стебел, вичавлених на лабораторному пальцевому пресі, б) – 

із неочищених стебел, подрібнених силосувальним комбайном та вичавлених 

промисловим вальцевим пресом; в) пелети отримані із багаси з під промислового 

преса. 

Рис. 7.2. Багаса цукрового сорго 

 

Вихід чистої енергії при виробництві біоетанолу із рослинної сировини може 

бути дискусійним (залежить від умов логістики, кліматичних умов, раціональності 

ухвалених технологічних рішень). Якщо багасу використовувати для отримання 

енергії для згущування (упарювання) соку, енергетичний баланс істотно 

покращується. Але головна перевага виробництва етанолу із біомаси в можливості 

перевести енергію твердого палива (біомаси стебел або вугілля) в рідке паливо для 

автомобілів.  
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Таблиця 7.3 

Аналіз хімічного складу корму - багаси цукрового сорго для молочної 

худоби (Лабораторія АОЗТ "Агро-союз"). 

Показники 

 

Абсолютно 

сухий корм 

Корм натур. 

вологості 

Загальна волога, г/кг 0 80 

Суха речовина, г/кг 1000 920 

Сирий протеїн, г/кг 94 86 

Сирий жир, г/кг 12 11 

Сира клітковина, г/кг 281 259 

Сира зола, г/кг 43 40 

Безазотисті екстракт. р-ни, г/кг 122 524 

Кислотодетергентна клітковина, г/кг 206 190 

Нейтральнодетергентна клітковина, г/кг 729 671 

                            Енергетична поживність корму   

Кормові одиниці 0,24 0,22 

Обмінна енергія, МДж 9,2 8,4 

Чиста енергія підтримки, МДж 5,6 5,1 

Чиста енергія лактації, МДж 5,6 5,2 

Чиста енергія приросту, МДж 3,2 2,9 

                                               Якість корму   

Перетравлюваність СР корму % 72,8 - 

Споживання СР корму,%маси тіла 1,6 - 

Відносна кормова цінність 93 - 

 

 

 

7.3 Розрахунок економічної доцільності виробництва біоетанолу із 

цукрового сорго 

Головні параметри розрахунку вихідних показників для проектування заводу 

та енергетичні витрати наведено в табл. 7.4. 
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Таблиця 7.4 

Основні параметри з розрахунку соргоцукрового кластера 

Назва операції-показника Значення Одиниці 

Площа посівів 100,00 га 

Врожайність зеленої маси 100,00 т/га 

Вихід соку 52,50 % мас. 

Вміст цукру в соку 11,18 % мас. 

Кількість фітомаси в рік 10000,00 т 

Кількість цукрів в рік 586,76 т 

Період збирання врожаю в рік 60,00 доб. 

Вихід соку на добу 87,50 т/доб. 

Сік на концентрування 72,92 т/доб. 

Період роботи заводу в рік 360,00 доб. 

Кількість вологої багаси в рік 4750,00 т 

Кількість теплоти від вологої багаси в рік 39176,54 ГДж 

Необхідна теплота на виробництво біоетанолу в рік 2253,18 ГДж 

Необхідна теплота на концентрування соку в рік 22171,15 ГДж 

Необхідна теплота на згущення барди (60% СР) 5,00 ГДж/т 

Необхідна теплота на концентрування барди в рік 14669,12 ГДж 

Надлишок/ нехватка багаси сорго 83,09 ГДж 

Надлишок/ нехватка багаси сорго 10,07 т 

Детальний розрахунок соргоцукрового кластера з формулами в 

MS Offise Excel 2010 наведено в Додатку В. 

При розробці концепції нових підприємств для виробництва біоетанолу і їх 

проектуванні доцільно вирішувати питання їх енергозабезпечення за рахунок 

спалювання побічних продуктів і відходів, враховуючи при цьому необхідність 

відповідного очищення димових газів, а також можливість співпраці із 

агропромисловими комплексами. 
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За допомогою моделювання соргоцукрового підприємства отримано вихідні 

дані для розрахунку об’ємів обладнання та їх кількості відповідно до потужностей 

заводу.  

В табл. 7.4 представлений концепт соргоцукрового кластера при роботі заводу 

цілий рік. З періодом збирання врожаю 60 діб потрібно законсервувати 83 % соку, 

що отримується; з періодом збирання врожаю 90 діб потрібно законсервувати 75 % 

соку, що отримується. При розрахунку енергетичного балансу витрати енергії 

склали суму теплоти на консервування соку, на виробництво біоетанолу та теплота 

на згущення барди сорго до 60 % СР. Баланс енергії від спалювання багаси, 

отриманої в процесі відтискання стебел сорго та затраченої коливається на 

нульовому значенні. Якщо період збирання врожаю триватиме три місяці, баланс 

суттєво покращується, тому рекомендовано сіяти різностиглі сорти цукрового сорго.  

При розрахунку економічної доцільності дотримувались наступних 

міркувань: кукурудза схожа культура з цукровим сорго по технології вирощування 

та морфологічно, тому в розрахунку вартості тони біомаси та в порівняльному 

розрахунку опираємося на собівартість біоетанолу із кукурудзи. Кукурудза повинна 

відповідати вимогам ДСТУ 4525:2006. Існує декілька літературних джерел про 

собівартість виробництва із кукурудзи, і навіть згадується можливість використання 

стебел кукурудзи для спалювання в ТЕЦ по аналогії з багатою сорго [2, 196, 197]. 

У процесі розрахунку собівартості виробництва біоетанолу враховували, що 

його собівартість на 71 % складається з собівартості сировини (стебел сорго), 

аналогічно кукурудзі [3, 4], цукрової тростини [5], сиропу із цукрового буряку [6]. 

Собівартість стебел сорго визначали із приблизної собівартості стебел кукурудзи за 

ціною вирощування 1 га кукурудзи в Україні, з огляду на високу подібність 

кукурудзи та сорго щодо внесення добрив, кількості прополювань і густини посіву. 

Спосіб розрахунку наступних ключових даних для розрахунку наведені в 

Додатку В (рис. 1): вартість зерна кукурудзи (з елеватора) і без ПДВ 6450 грн/т (дані 

з Української зернової біржі https://graintrade.com.ua/ru/birzha); собівартість 1 га 

стебел кукурудзи (по ціні зерна отриманого з га) 27233,33 грн, що прирівняли до 

вартості вирощування 1 га стебел сорго цукрового; частка в ціні етанолу з кукурудзи 

https://graintrade.com.ua/ru/birzha
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від собівартості зерна 11,32 грн/кг; частка ціни етанолу від собівартості цукрів сорго 

8,18 грн/кг. 

В табл. 7.5 наведений подальший розрахунок на основі собівартості 

біоетанола із зерна кукурудзи по [3]. 

 

Таблиця 7.5 

Структура собівартості біоетанолу із кукурудзи та цукрів сорго 

№ 

п/п 

Структура собівартості біоетанола із 

кукурудзи, % 

Структура собівартості  

біоетанола із сорго, % 

1 Сировина та матеріали 

2 Зерно 71 Цукри соку 71 

3 α-амілаза, глюкоамілаза, 

сірчана к-та 
3,74 

Не потребує 
0 

4 Дезінфікуючи, миючі засоби 
0,24 

Дезінфікуючи, миючі 

засоби 
0,24 

5 Всього, сировина та 

матеріали 
74,98 

 
71,24 

6 Економія   3,74 

7 Витрати на енергоносії 

8 Електроенергія 

(розмелювання зерна, 

робота насосів) 

3,7 

(вальцевий прес, робота 

насосів) 3,7 

9 Газ природний 
9,85 

Самозабезпеченні від 

багаси 
0 

10 Економія   9,85 

11 Всього, експлуатаційна 

складова 
88,53 

 
74,94 

12 Техобслуговування 2,93 Техобслуговування 2,93 

13 Оплата труда 0,7 Оплата труда 0,7 

14 Амортизаційні відрахування 
7,84 

Амортизаційні 

відрахування 
7,84 

15 Загалом собівартість 100 Загалом собівартість 86,41 

16 Повна собівартість 

біоетанола 

15,95 

грн/кг 

Повна собівартість 

біоетанола 

10,64 

грн/кг 
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З табл. 7.5, отримавши структуру по % собівартості від сировини та економію 

в порівнянні з переробкою цукрів сорго, розраховуємо повну собівартість 

біоетанолу. Так, для кукурудзи 11,32 грн/кг складає 71 % ціна, а повна ціна 

відповідно 15,95 грн/кг. Для цукрів сорго рахуємо собівартість від вирощування 

стебел 8,18 грн/кг з додаванням витрат табл. 7.5. з урахуванням економії на 

технологічності сорго (13,59 %). Розрахунок буде наступний:  

8,18+(15,95-11,32-15,95×13,59/100)=10,64 грн/кг. 

В результаті розрахунків отримуємо наступну собівартість біоетанолу в 

залежності від технологічних показників вихідної сировини (табл. 7. 6) 

 

Таблиця 7.6 

Собівартість біоетанолу в залежності від показників врожайності сорго 

Врожайність фітомаси сорго, т/га 100,00 100 60 

Цукристість стебла, % 12,00 10 9 

Собівартість біоетанолу, дол. США/кг 0,33 0,38 0,63 

 

Табл. 7.6. показує наскільки є важливим врожайність з гектару та цукристість 

стебел сорго, так як собівартість біоетанолу може відрізнятися в рази. Велике 

значення ще буде мати логістика. 

Питому вагу в структурі витрат на виробництво енергетичних культур 

займають прямі матеріальні затрати, в основному на насіння, мінеральні добрива та 

нафтопродукти. Оскільки ціна на вироблене біопальне прямо пропорційно 

співвідноситься з виробничою собівартістю сировини, серед шляхів зменшення ціни 

біологічних видів пального є скорочення витрат на мінеральні добрива за рахунок 

внесення побічної продукції рослинництва та заміщення частини мінерального 

палива біологічним, виробленого з власної продукції [196]. 

Зниження собівартості біоетанолу із легкодоступних цукрів цукрового сорго, 

порівнюючи із зерном кукурудзи, обумовлене 3-ма основними факторами: 

1) більшою врожайністю цукрів з га; 2) відсутністю потреби у гідролітичних 

ферментах; 3) самозабезпеченням заводу тепловою енергією. Розрахункова вартість 
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біоетанолу з сорго за врожайності останнього 100 т/га та цукристості стебла 10 % 

становить 0,30 дол. США/л, із кукурудзи ‒ 0,45 дол. США/л. Для приблизного 

розрахунку собівартості меляси використовували подібну до кукурудзи схему 

розрахунку із статті [6]. Собівартість біоетанолу із меляси склала 0,56 дол. США/л 

за ціниою меляси 3600 грн/т (зараз меляса продається і по 6300 грн/т). Є проблема у 

нестабільності цін на бурякоцукрову мелясу в Україні через її дефіцит. Раніше 

меляса вважалася найвигіднішою сировиною для виробництва біоетанолу в Україні 

[2, 5, 6]. 
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РОЗДІЛ 8 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ТА АПРОБАЦІЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ НА БІОЕТАНОЛЬНИХ ЗАВОДАХ 

8.1 Організаційна структура підприємства та розробка технологічної 

схеми переробки цукрового сорго в біоетанол 

Графік роботи біопаливного підприємства практично збігається з режимом 

роботи цукрового заводу. Протягом двохмісячного (або трьохмісячного) сезону 

збирання фітомаси цукрового сорго підприємство може приймати і переробляти 

сировину в первинний рослинний сік із вмістом загальних цукрів 10-13%, а далі у 

вторинний концентрований рослинний сік – сироп цукрового сорго - із вмістом 60-

75% загальних цукрів, який буде надходити на зберігання за аналогією із 

зберіганням меляси бурякоцукрової. Виробництво, власне, біоетанолу може 

розпочинатися з перероблювання соку цукрового сорго з подальшим переходом на 

використання сиропу після закінчення збирання врожаю сорго. Потужність 

технологічної лінії ферментування, дистилювання та ректифікації біоетанолу мають 

розраховуватись на закінчення «сезону» перероблення сиропу цукрового сорго 

минулорічного врожаю перед початком збирання цьогорічного, за винятком періоду 

планово-попереджувального ремонту. Таким чином, біопаливне підприємство може 

функціонувати 300-350 діб на рік [151]. 

Апаратурно-технологічна схема переробки стебел цукрового сорго окремо 

та в суміші з мелясою бурякоцукровою зображена на рис. 8.1. Розроблена схема 

передбачає надходження на територію заводу очищених від волоті та листя стебел 

цукрового сорго автотранспортом (1). Стебла вивантажують на вальцевий 

багатокорпусний прес (3) із вбудованим подрібнювачем стебел (2) перед вальцями 

(або стебла надходять вже подрібнені). Вичавлений сік через фільтр грубої очистки 

потрапляє самоплином у приймальні резервуари (4, 5), далі насосом (6) 

перекачується у приймальні ємності для нативного соку (7). На наступній стадії 

нативний сік сорго для температурної коагуляції надходить до підігрівачів (8), де 

нагрівається гострою парою до температури кипіння. У подальшому для 
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охолодження сік надходить до теплообмінника (9) і перекачується на стадію 

декантації в апарати відстоювання (10). 

Відстояні (очищені) верхні шари соку можуть направлятися безпосередньо на 

дріжджогенерування в апараті чистої культури дріжджів  (після стерилізації) або в 

дріжджанки чи на головну ферментаційну батарею. Для зберігання соку інша його 

частина може потрапляти на трикорпусну вакуум-випарну установку (12), де 

очищений сік випаровується до потрібного вмісту сухої речовини, надходить у 

ємність для зберігання (14) та використовується після розведення чи як головна 

розсиропка підвищеної густини. Для того щоб, у теплий період не доводилося 

концентрувати соргоцукровий сік для підвищення густини середовища, що 

зброджується, завод може мати відповідний запас бурякоцукрової меляси та 

використовувати її для підвищення густини культурального середовища відповідно 

до заданої технологічної норми. На апаратурно-технологічній схемі (рис. 8) лінія 

переробки меляси збережена та інтегрована із соргоцукровою. 

Осад, який утворюється у декантаторах (10), може надходити на 

центрифугу (15), де швидко відокремлюється від соку. Сік надходить у збірник для 

очищеного соку (11) та на переробку, а осад (макуха) на корм худобі чи як добриво. 

Також осад із декантаторів можна спрямовувати зворотно до вальцевого пресу (3) та 

повторно відтискати сік. 

Враховуюч високу швидкість осідання осаду ВМС суків цукрового сорго після 

температурної коагуляції є можливість використання декантаторів у циклічному 

періодичному режимі – заповнюється повністю один декантатор, витримується 30 

хвилин, нижній шар осаду зливаємо через нижній трубопровід на центрифугу, а 

решту соку зливаємо (перекачуємо) таки же чином у збірник очищеного соку 11. 

Запропонована на основі отриманих експериментальних даних апаратурно-

технологічна схема може бути покладена в основу технологічного регламенту 

переробки стебел цукрового сорго у біоетанол. Головними елементами лінії 

переробки стебел є вальцевий прес, нагрівач для температурної коагуляції 

високомолекулярних сполук та знезараження соку, батарея декантаторів та 

трикорпусна випарна установка, для концентрування частини соку сорго в сироп. 
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8.2 Переробка стебел сорго на заводі ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» 

 

Переробка стебел сорго здійснювалась на заводі ТОВ «Компанія «Еко- 

Енергія». Засіяна площа під цукрове сорго становила 40 га. Збирали сорго 

силосозбиральним комбайном, який перемелював неочищені стебла, та 

автотранспортом привозили фітомасу на завод. Прес потужністю 50 т/год відтискав 

стебла з виходом соку до 55 % від маси стебла [130]. Сік відразу спрямовувався у 

три головні ферментери бродильної батареї (рис. 8.2). В результаті тривалого 

надходження до бродильної батареї неочищеного соку цукрового сорго у останніх 

ферментерах та у збірнику зрілої культуральної рідини на дні накопичувався осад 

жмиху.  

 

Рис. 8.2. Використання нативного соку цукрового сорго на ТОВ «Компанія 

«Еко-Енергія». Жирним відмічено лінія використання нативного соку сорго. 

 

Також у заводських умовах на соку цукрового сорго та суміші соку з мелясою 

бурякоцукровою було проведено дріжджогенерування та ферментування в апараті 

чистої культури дріжджів з визначенням характерних точок контролю за видимою 

густиною середовища, вмісту етилового спирту та початкової концентрації вихідних 

речовин. Встановлено максимальну концентрацію сухої речовини в суміші соку з 

мелясою (до 30 % сухої речовини) за умови дріжджогенерації на соку сорго, та 

розведенням меляси соком сорго до СР основної розсиропки.  
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Акт впровадження на ТОВ «Компанія «Еко Енергія» представлений в додатку 

Г. 

8.3 Апробація умов вакуумування соргоцукрового сусла на Гайсинському 

спиртовому заводі  

Співробітниками лабораторії біотехнології біопалив та інновацій в зеленій 

енергетиці ДУ «ІХБГ НАН України» у співпраці з ДП “Гайсінський спиртовий 

завод” було апробовано технологічне рішення з вакуумування частини зрілої 

культуральної рідини. Для створення ємності, в якій буде застосовуватись 

понижений тиск, проводились роботи з нанесення додаткових ребер жорсткості для 

з метою запобігання зхлопування апарату під вакуумом. Вакуумний чан з меншим 

діаметром виготовити більш дешевше та простіше. Варіанти з кресленнями 

вакуумних чанів наведено на рисунку 8.3. На практиці був реалізований варіант із 

симетричним циліндричним реактором, посиленим від зминання ребрами 

жорсткості – рис. 8.3 А. 

На рис. 8.4 наведена детальна схема включення вакуумного ферментатора в 

бродильну батарею. Вакуумний чан (1) розміщували біля головного чану з дозрілою 

культуральною рідиною (2). Порція культуральної рідини по трубопроводам 

надходить у вакуумний реактор (1), де відбувається закипання з наступним 

конденсування водноспиртових парів в конденсаторі (3). Отриманий дистилят має 

концентрацію близько 40 % об. спиртів. Після конденсування рідина з 40 % за 

спиртами надходит далі в передаточний чан та на ректифікацію. Для повного 

вловлювання парів під час вакуумування застосовували додатковий вловлювач (4). 

Але для повного вловлювання холодоносій потрібно охолоджувати в холодильних 

установках до більш низьких температур. 
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Рис. 8.3. Проекти ємності для вакуумування зрілої культуральної рідини в 

промислових умовах. А – стандартний чан з навареними ребрами жорсткості, Б – 

видовжена циліндричноподібна ємність із розширенням.  

 
Рис. 8.4. Схема включення вакуумного ферментатора в бродильну батарею. 

Позначення: ВО – вода охолоджена, ДУ – діаметр умовний. 
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Узагальнення результатів дослідження та розроблення основних положень для 

створення біотехнології ферментації рослинної сировини під вакуумом для 

отримання летких біопаливних компонентів: 1) ферментація під зниженим тиском 

має переваги при необхідності знизити інгібування продуцента леткими продуктами 

метаболізму; 2) основними достатньо відомими ферментаційними процесами, для 

яких виправдане використання зниженого тиску, є продукування ацетону, 

пропанолу, бутанолу та тому подібних летких метаболітів і, з деякими 

застереженнями, етанолу, так як концентрація цих метаболітів в дозрілій 

культуральній рідині низька, їх вакуумне вилучення більш економічно вигідне; 

Переважно використання зниженого тиску виправдано при порівняно невеликих 

об'ємах ферментаційного обладнання для спрощення та здешевлення товстостінних 

конструкцій у вакуумній системі.  

Рішення щодо використання зниженого тиску при ферментації має бути  

прийнято після детального техніко-економічного аналізу з урахуванням вартості 

виділення і очищення кінцевого продукту. 

З екологічної точки зору показана економія водних ресурсів за рахунок 

провадження більш насичених за цурками середовищ, що ферментуються. При 

активній фазі бродіння вакуумування середовища, додатково, до вилучення 

інгібіторів дріжджів (спиртів), відіграє роль термоохолодження, що зменшує 

витрати на відведення тепла в результаті метаболізму продуцентів. 

Акт впровадження на ДП “Гайсінський спиртовий завод” представлений в 

додатку Д. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Якість отриманого продукту в багатьох випадках залежить від вихідного 

матеріалу, тому в роботі приділено увагу отриманню та підготовці вихідної 

сировини – фітомаси цукрового сорго та отриманого з неї соку. В огляді літератури 

проаналізовано перспективи цукрового сорго як енергетичної культури, що 

вирощується в Україні, для переробки на біоетанол у порівнянні з традиційними 

культурами – цукровим буряком та кукурудзою. Цукрове сорго дає більші врожаї 

цукрів з га та стійке до засухи. 

З метою отримання якісних показників вихідної сировини – соргоцукрового 

соку – наведено літературні дані про розподіл цукрів у стеблах рослини. Збирати 

стебла сорго з поля потрібно орієнтуючись на середню частину стебла, зрізуючи на 

відстані приблизно 20-25 см від землі. Також, волоть, що містить зерна (крохмаль) 

краще використовувати на корм худобі. Потрапляючи в сік, крохмаль затрудняє 

його текучість. Найкращим варіантом є очистка стебел від листя та волоті.  

Для ефективного зброджування цукровмісної сировини проаналізовано 

можливість використання технології ферментування дріжджами S. cerevisiae 

середовищ підвищеної густини та вакуумне видалення етанолу із суміші, що 

зброджується. Цукровмісні середовища підвищеної густини більше за 27 % по 

цукрам повністю зброджуватись не можуть через високій початковий осмотичний 

тиск, а потім через наростаючий вплив етанолу. Обраний нами штам для дослідів 

S. cerevisiae Y-М-05 є осмофільним та використовується для отримання високих 

концентрацій етанолу. Для вилучення етанолу безпосередньо з ферментаційного 

середовища найдоступнішим методом є вакуумування при температурах, що не 

вбивають дріжджі. Вплив вакууму на клітини не є настільки вбивчим ніж дія спирту. 

До того ж, при повторюванні циклів вакуумування, дріжджі адаптуються до 

стресових факторів,що викликає різке зниження тиску. 

З метою оптимізації поживного середовища розглянуто й обрано додаткові 

джерела азотного та фосфорного живлення, відповідно, карбамід та ортофосфорну 

кислоту. Найбільше «схвальних» відгуків в літературі саме про карбамід. 
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Проаналізовано вплив температури і рН середовища на фізіологічний стан 

дріжджів та накопичення побічних продуктів спиртового зброджування. З аналізу 

літератури встановлено, що температура найбільше впливає на виживання популяції 

– із її підвищенням життєздатність дріжджів скорочується, проте вони є і більш 

активними.. Щоб правильно використати даний факт при зброджуванні потрібно 

використовувати підвищені початкові концентрації дріжджових клітин, що б вони 

встигли за короткий проміжок часу (на заводах за 1 добу) інтенсивно збродити весь 

цукор при температурі близькій до 30 °С. Зважаючи на це, в своїх дослідах по 

встановленню максимальної концентрації культурального середовища за сухими 

речовинами використовуємо до 27 г/л дріжджової біомаси. 

Експериментальна частина розпочата з характеристик врожайності сорго 

сорту Ботанічний на власній ділянці, а також даних отриманих з інших північних 

регіонів України. Встановлено, що найбільший вплив на технологічні параметри 

соку сорго (його цукристість, вихід із фітомаси) відіграє сорт рослини, також 

впливають погодні умови та агрономія. Саме від сорту рослини в більшій мірі 

залежить якість соку та максимальна цукристість стебла. 

Для з’ясування перспектив використання та оцінки лігноцелюлози цукрового 

сорго у технологічному процесі отримання біоетанолу був проведений аналіз 

структурно-морфологічних характеристик клітинної стінки рослини за допомогою 

мікроскопічних та біометричних методів. Лігноцелюлоза стебла цукрового сорго в 

процесі віджимання з неї соку піддається механічному руйнуванню, що полегшує 

подальший ферментативний гідроліз полісахаридів через збільшення доступної 

питомої поверхні контакту ферменту з ланцюгами полісахаридів. Для звільнення 

целюлозних волокон від лігніну та частково від геміцелюлози запропоновано 

«м’який» метод попередньої обробки багаси сорго із застосуванню 0,1 % розчину 

сірчаної кислоти у кислотвмісних продуктах брагоректифікації. Проаналізувавши 

структурні компоненти багаси цукрового сорго, оцінили вихід етанолу, зважаючи на 

реальний коефіцієнт гідроліз в потоковому режимі біля 30 %, реальний вихід 

етанолу може становити 4 м
2
/т СР, а потенційний до 13 4 м

2
/т СР. 
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Наступний етап досліджень було зроблено для визначення ефективності 

обраного методу підготовки соку. Аналізи показали, що при температурній 

коагуляції та відстоюванні відбувається інтенсивне осіданні білкового осаду. Ефект 

спостерігається вже за 5 хв більша половина напірного стовпа рідини стає світлою. 

В результаті застосування теплової обробки як найпростішого методу очистки у 7 

разів знижується вміст жмиху, та на 20 % вміст колоїдів. Рекомендований термін 

відстоювання 30 хв, що забезпечує просвітлення 76 % об’єму соку в ємності. В 

результаті такого підходу сік не тільки звільняється від колоїдів, а також проходить 

теплове знезараження. 

Відсотково вміст жмиху в соку сорго становить біля 0,1 % до маси, або 1 % до 

СР, тому відчутного покращення якості соку при видаленні жмиху не 

спостерігається. Проте при безперервному режимі культивування жмих поступово 

накопичується на дні ферментаторів та спричиняє наростання контамінації через 

утворення застійних місць у ферментері. Більш якісні соки отримали із очищених 

від листя та волоті стебел сорго, а мікробна контамінація таких соків у 2-3 рази 

менша у порівнянні з фітомасою сорго разом з листям. 

Розробляючи технологію зброджування цукрів сорго в біоетанол порівнювали 

з відомою схемою зброджування меляси бурякоцукрової. Хімічний склад меляси та 

сиропу цукрового сорго, утвореного при концентруванні соку, по багатьох 

параметрах подібний до меляси. Головні відмінності по хімічному складу – загальна 

зольність меляси в 3 рази більша ніж у соргоцукровому сиропі (11,2 % проти 3,7 % 

відповідно). Так як утворена барда містить всі нецукри вихідного субстрату її 

зольність також в рази нижче, що може дозволити використовувати соргоцукрову 

барду безпосередньо на корм худобі.  

Невід’ємною характеристикою соків та сиропів сорго є кисле рН та титрована 

кислотність, що зумовлена наявністю кислот циклу Кребса. Позитивний ефект від 

цього наступний: практично непотрібно підкислювати середовище перед 

ферментацією (нативний сік часто має рН в межах 4,2); кисле рН не дозволяє 

протікати окислювальним процесам, що забезпечує стійкість глюкози та фруктози 

при зберіганні та нагріванні соків.  
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Меляса має лужну реакцію, це набута властивість в результаті технологічних 

операцій отримання цукру. Нативний сік цукрових буряків також має кисле рН, 

подібне до соку. Обраний метод очистки соку від ВМС без внесення будь яких 

речовин (наприклад вапна) дозволяє зберегти кислотність природних соків. 

Виявлено, що вміст засвоюваного нітрогену в сиропі сорго в 33 разів менший 

ніж в мелясі. Отже для нормальної його ферментації потрібно вносити більше 

нітрогенного живлення в зброджуване середовище. Проведені досліди по 

оптимізації кількостей додаткового внесення нітрогенного живлення показали 

позитивний вплив на швидкість росту біомаси дріжджів при концентраціях до 0,45 

%. Без внесення карбаміду та при 0,65 % карбаміду відбувалось сповільнення темпів 

росту клітин при дріжджогенеруванні. Експериментально та розрахукково кількості 

карбаміду встановлені в межах 0,18 – 0,12 % до маси соку відповідно. 

Експериментально ефекту на швидкість росту дріжджів від внесення ортофосфорної 

кислоти не виявлено.  

При порівнянні зброджування соку цукрового сорго з мелясою встановлено 

наявність другої лаг-фази при зброджуванні першого. Пояснити це можна через 

присутність у соку сорго крім сахарози інвертного цукру (глюкози та фруктози). 

Аналізуючи літературні джерела на цю тему, прийшов до висновків, що дріжджі 

швидше споживають глюкозу, потім, або навіть відразу, за присутності у суслі 

сахарози, деякі клітини дріжджів виділяють в середовище інвертазу для гідролізу 

сахарози (мабуть на цьому етапі і відбувається затримка – друга лаг-фаза). Далі 

відбувається «споживання» дріжджами практично з одноковою швидкістю глюкози 

з розщепленням сахарози, а фруктоза споживається дещо повільніше, саме 

концентрації фруктози фіксуються найбільше в кінці процесу ферментації.  

Чим більша 2га лаг-фаза тим гірше з погляду на продуктивність, 2-гу лаг-фазу 

можна мінімізувати при дріжджонеруванні використовуючи як субстрат стерильний 

сік сорго. В роботах з використанням сахарозовмісних синтетичних середовищ для 

вирощування дріжджів при переході на сік сорго 2га лаг-фаза є значно більшою. 

Визначення максимальної концентрації культурального середовища на основі 

сиропу цукрового сорго та суміші соку сорго з мелясою показали відмінності, а саме 
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середовище на суміші соку та меляси у співвідношенні приблизно 1:1 може бут 

густішим на 5 % СР у порівнянні з сиропом сорго. Встановлені максимальні 

концентрації становлять 25 та 30 % відповідно. Даний факт можна пояснити 

більшою якістю сиропів у порівнянні з мелясою. 

При вивченні складу продуктів ферментації використовували 

газохроматографічний аналіз. Результати кількісного аналізу показав, що вміст 

ізопентанолу в дистилятах, одержаних з продуктів бродіння соргового сиропу в 3 

рази більше, ніж з меляси. Також більше ізобутанолу, приблизно у 2 рази. Це є 

перевагою соргоцукрового сиропу перед мелясою як сировини для отримання 

паливного біоетанолу. Можливою причиною утворення більшої кількості побічних 

спиртів може бути наявність у соку органічних речовин (амінокислот) попередників 

синтезу спиртів чи впливом органічних кислот на хід гліколізу цукрів дріжджами. 

Враховуючи результати вивчення змін у складі продуктів дистиляції культуральної 

рідини в досліджуваному діапазоні температур 24-36 °С та рН від 4,2 до 5,7, 

рекомендована температура культивування дріжджів 31 °С, а рН – 4,2. 

Використання вакуумування для вилучення етанолу в процесі його утворення 

з культурального середовища, що зброджується, дозволяє зняти основний 

інгібуючий вплив (спирт в середовищі утримувався на рівні 3 – 5 % об.), підвищити 

продуктивність та перейти на культивування з підживленням, проте потребує 

застосування спеціальних товстостінних ємностей та холодоагенту нижче 0 °С для 

повного вловлювання спиртових парів. 

Отже, розроблена біотехнологія переробки цукрів соку сорго в біоетанол має 

деякі відмінності від мелясної, що пов’язані в першу чергу з хімічним складом соку. 

Проведена апробація головних технологічних операцій на виробництві, складена 

апаратурно-технологічна схема підготовки соку та його консервування для роботи 

заводу цілий рік, проведені розрахунки показують можливість високорентабельного 

виробництва біоетанолу. Утворена багаса цукрового сорго після відтискання соку 

може забезпечити повністю завод тепловою енергією. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розроблено та науково обґрунтовано біотехнологію 

спиртового зброджування сусла з вітчизняної сировини – цукровмісних соків та 

сиропів, отриманих при відтисканні стебел цукрового сорго. 

З одержаних результатів можна зробити наступні висновки і пропозиції: 

 

1. Вперше отримані та проаналізовані результати вирощування цукрового 

сорго (сорт Ботанічний) на півночі України в Шосткинському районі Сумської 

області (2011-2020 рр). Врожайність становила біля 91,4 т/га очищених стебел, в 

середньому вміст СР в соку 12,1 %. З метою отримання більш якісних соків 

встановлена необхідність вилучення цукрів із очищених від листя та волоті стебел 

сорго за допомогою відтискання на пресах, а не екстракцією. Для очистки соку від 

високомолекулярних сполук запропоновано температурну коагуляцію та 

відстоювання соку. Показник рН соків та сиропів (4,13–6,00) забезпечує хімічну 

стійкість глюкози при нагрівання соку сорго і відповідно зменшує потребу в 

підкисленні сусла для оптимального процесу ферментації.  

2. Відтискання багаси цукрового сорго на вальцевих пресах здійснює 

механічну руйнацією лігноцелюлозних волокон, що полегшує розчинення лігніну та 

наступний гідроліз целюлози сорго з метою отримання біоетанолу 2-го покоління. 

Вміст структурних компонентів в СР багаси цукрового сорго складає: 44 % 

целюлоза, 28 % геміцелюлоза та 20 % лігнін. Запропоновано і обґрунтовано 

використання кислотовмісних відходів дистиляції етанолу із сірчаною кислотою без 

надлишкового тиску для обробки лігноцелюлози сорго перед ферментативним 

гідролізом. Проведена оцінка реального потенційного виходу біоетанолу із 

соргоцукрової багаси 13 м3/т СР, із розчинних цукрів 26 м3/т СР.  

3. При приготуванні середовища для дріжджогенерування до соргоцукрового 

соку необхідно додавати (по масі соку) 0,06 % ортофосфорної кислоти, та 0,12 % 

карбаміду; для соргоцукрового сиропу (якістю 72,0 % та вмістом СР 76,0 %) – 

ортофосфорної кислоти 0,15 %, і карбаміду 0,34 % до маси сиропу. Максимальна 



176 

 

 

концентрація культурального середовища із сиропу якістю 72 %, є 25 % за СР; за 24 

години ферментації при максимальній відносній швидкості утворення дріжджами 

спирту 0,35 мл×г-1 ×год-1. 

4. Кількісне співвідношення продуктів перегонки культуральних рідин на 

основі цукрів сорго та меляси має суттєві відмінності, а саме: ізопентанолу в 

дистилятах одержаних з продуктів бродіння соргового сиропу в 3 рази більше, ніж з 

меляси; ізобутанолу, приблизно у 2 рази більше, що є перевагою соргового сиропу 

перед мелясою як сировини для отримання паливного етанолу. 

5. Виходячи із результатів вивчення змін у складі продуктів дистиляції 

культуральної рідини в досліджуваному діапазоні температур та рН ферментації, 

рекомендована температура культивування осмофільних дріжджів S. cerevisiae Y-М-

05 є 30-31 °С, а рН - 4,2. 

6. При ферментації з використанням зниженого тиску оптимальним є 

вакуумування до залишкового тиску 20±5 мм рт.ст. окремого об’єму ферментатора 

(близько 25 %). Періодичним вакуумуванням достатнім для кипіння середовища 

вдається тримати концентрацію спирту в культуральній рідині в межах 3,5 – 5,0 % 

об., що підвищує продуктивність за етанолом на 54,6 % у порівнянні із 

ферментацією під атмосферним тиском. У процесі зброджування під зниженим 

тиском може бути отриманий дистилят із вмістом етанолу 30-35 % об., що значно 

зменшує енерговитратність дистиляції. 

7. Соргоцукрова барда після відгонки бражного дистиляту містить золи 

приблизно в два рази менше по відношенню до мелясної барди, що дає можливість 

використання соргоцукрової барди як кормової добавки. 

8. З розрахунків встановлено, що багаса, яка утворюється при переробці 

стебел сорго в біоетанол, може повністю задовольнити потреби заводу в тепловій 

енергії при її раціональному спалюванні, навіть на згущення утвореної барди до 60 

% СР. Завод може працювати повний рік використовуючи сконцентрований 

соргоцукровий сироп. При цьому собівартість безводного біоетанолу із цукрів сорго 

може становити біля 0,3 $/л. 
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9. Запропонована на основі отриманих експериментальних даних апаратурно-

технологічна схема може бути покладена в основу технологічного регламенту 

переробки стебел цукрового сорго в біоетанол. 

10. Основні технологічні рішення із перероблення цукрового сорго 

підтверджені на діючому біоетанольному заводі ТОВ «Компанія «Еко Енергія», 

технологію зброджування цукрів сорго із застосуванням зниженого тиску на ДП 

«Гайсинський спиртовий завод». 

  



178 

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Пришляк В.М., Пришляк Н. В. Техніко-економічні та екологічні аспекти 

виробництва біоетанолу в Україні. Наукові праці інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків. 2013. №19. С. 219–226.  

2. Доронин А.В. Конкурентные преимущества биоэтанола из продукции 

свеклосахарного производства. Вісник цукровиків України. 2013. №8 (87). С. 18–

20.  

3. Цыганков С.П. Биоэтанол. Киев: НПП «Интерсервис», 2010. 160 с. 

4. Долінський А.А., Ободович О.М. Реалії сьогодення та перспективи виробництва 

біоетанолу як компонента сумішевих палив. Вісник Національної академії наук 

України. 2019. № 11. С. 29–37. doi.org/10.15407/visn2019.11.029. 

5. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. Економічна ефективність 

виробництва та використання біоетанолу в Україні. Збірник наукових праць 

ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. №1 (56). С. 3–6.  

6. Скорук О. П. Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій 

області. Облік і фінанси. 2017. № 2. С. 153–162.  

7. Rakhmetova S.O., Vergun O.M., Blume R.Y., Bondarchuk O.P., Shymanska O.V., 

Tsygankov S.P., Yemets A.I., Blume Ya.B., Rakhmetov  D.B. Ethanolproduction 

potential  of  sweet sorghum in North  and Central Ukraine. The Open Agriculture 

Journal. 2020. Vol. 14. P. 321–338. doi: 10.2174/1874331502014010321.  

8. Jiang D., Hao M., Fu J., Liu K., Yan X. Potential bioethanol production from sweet 

sorghum on marginal land in China. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 220. 

P. 225–234. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.294. 

9. Kim M., Han K.J., Jeong Y., Day D.F. Utilization of whole sweet sorghum containing 

juice, leaves, and bagasse for bioethanol production. Food Science Biotechnology. 

2012. Vol. 21, No 4. P. 1075–1080. http://dx.doi.org/10.1007/s10068-012-0139-5.  

10. Mohapatra S., Ray C R., Ramachandran S. Bioethanol from biorenewable feedstocks: 

technology, economics, and challenges. Bioethanol production from food crops: 

http://dx.doi.org/10.1007/s10068-012-0139-5


179 

 

 

Sustainable sources, interventions, and challenges. Academic Press, Elsevier. 2019. 

P. 3–27. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813766-6.00001-1.  

 11. Khalil SRA, Abdelhafez AA, Amer EAM. Evaluation of bioethanol production from 

juice and bagasse of some sweet sorghum varieties. Annals of Agricultural 

Sciences.2015. Vol. 60, No. 2. P. 317–324. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aoas.2015.10.005. 

12. Cao W, Liu R. Screening and optimization of trace elements supplement in sweet 

sorghum juice for ethanol production. Biomass Bioenergy. 2013. Vol. 50. P. 45–51. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.10.016. 

13. Володько А. И., Новак А. Г., Цыганков С. П. Сахарное сорго – энергетическая 

культура для производства биоэтанола в Украине. Відновлювальна енергетика. 

2012. №. 29 (2). С. 88‒92 

14. Cysewski G.R., Wilke ChR. Rapid ethanol fermentations using vacuumand cell 

recycle. Biotechnol Bioeng. 1977. Vol. 19. P. 1125‒1143. 

http://dx.doi.org/10.1002/bit.260190804. 

15. Samnuknit W., Boontawan A. Extractive fermentation of ethanol using vacuum 

fractionation technique. International Journal of Chemical and Molecular 

Engineering. 2014. Vol. 8, No. 9. P. 925‒930. doi.org/10.5281/zenodo.1094651. 

16. Nguyen V.D., Kosuge H., Auresenia J., Tan R., Brondial Y. Effect of Vacuum 

Pressure on Ethanol Fermentation. Journal of Applied Sciences. 2009. Vol. 9, No. 17. 

P. 3020‒3026. doi: 10.3923/jas.2009.3020.3026. 

17. Володько О. І., Кулічкова Г. І., Лантух Г. В., Лукашевич К. М., Циганков С. П. 

Застосування вакуумування при спиртовій ферментації цукровмістної сировини 

дріжджами Saccharomyces cerevisiae. Біотехнологія: звершення та надії: VIІ 

Міжнародна науково-практична конференція НУБіП України (м. Київ, 29–30 

листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 39–40. 

18. 46  Belum V S Reddy, A Ashok Kumar and S. Ramesh. Sweet sorghum: a water 

saving bioenergy crop. International crops research institute for the SemiArid Tropics 

Patancheru 502 324. Andhra Pradesh, India 2007. URL:: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813766-6.00001-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.aoas.2015.10.005
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklofLnL3wAhXrpIsKHaqVDt0QFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2FEWMA%2Ffiles%2Fpapers%2FPaper%2520for%2520Bioenergy%2520and%2520water-BelumReddy.pdf&usg=AOvVaw1eC4_MW19QRrhbWIRcnrUl


180 

 

 

KEwjklofLnL3wAhXrpIsKHaqVDt0QFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fww

w.iwmi.cgiar.org%2FEWMA%2Ffiles%2Fpapers%2FPaper%2520for%2520Bioener

gy%2520and%2520water-

BelumReddy.pdf&usg=AOvVaw1eC4_MW19QRrhbWIRcnrUl  

 19. Супрунчук В.К., Роменский Н.П., Хорунжая Л.В., Панчук А.Н. Производство 

глюкозно-фруктозных сиропов. Киев: Урожай, 1993. 112 с. 

20. Петрушевский В.В., Бондарь Е.Г., Винокурова Е.В. Производство сахаристых 

веществ. Киев: Урожай, 1989. 168с. 

21. Grassi G. Bioethanol industrial world perspectives. In the proceedings of 2000. 1st 

World Conference on Biomass for Energy and Industry. 2000. P. 2131–2134. 

22. Lifang H., Fan S., Libo F., Zongsheng Z. Effects of phosphorus, potassium, sulfur, and 

magmesium on sugar cane yield and quality in Yunnan. Better Crops International. 

2001. Vol. 15, No. 1. P 6–9.  

23. Sweet sorghum to ethanol. Technology, Plant & Machinery. Presentation by Praj 

Industries Limited. https://www.yumpu.com/en/document/read/51513809/sweet-

sorghum-to-ethanol-praj-industries-ltd  (дата звернення: 05.01.2021).  

24. Сорго (сборник статей). Государственное издательство сельскохозяйственной 

литературы. Москва. 1957. 

25. Тараненко В. И. Сорго как кормовая культура. Харьков,1969. 184 с. 

26. Царев А. П., Кирюхин И. В. Сок и патока из сахарного соргою. Кукуруза и сорго. 

1989. № 6. С.35–37. 

27. Востоков А.И. Несвекловичные сахароносы и производство из них сахара. 

Москва: Пищепромиздат, 1952. 72 с. 

28. Еримизин Н. Н. Создание и изучение гибридов и сортов сахарного сорго. 

Сельскохозяйственные науки: научные труды. КГАУ. Симферополь: Вперед, 

2002. Вып. 78. С.85–87. 

29. Гибриды и сорта сорговых культур, впервые включенные в Государственный 

реестр с 1993 г. Кукуруза и сорго. 1993. № 6. С.14–16. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklofLnL3wAhXrpIsKHaqVDt0QFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2FEWMA%2Ffiles%2Fpapers%2FPaper%2520for%2520Bioenergy%2520and%2520water-BelumReddy.pdf&usg=AOvVaw1eC4_MW19QRrhbWIRcnrUl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklofLnL3wAhXrpIsKHaqVDt0QFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2FEWMA%2Ffiles%2Fpapers%2FPaper%2520for%2520Bioenergy%2520and%2520water-BelumReddy.pdf&usg=AOvVaw1eC4_MW19QRrhbWIRcnrUl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklofLnL3wAhXrpIsKHaqVDt0QFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2FEWMA%2Ffiles%2Fpapers%2FPaper%2520for%2520Bioenergy%2520and%2520water-BelumReddy.pdf&usg=AOvVaw1eC4_MW19QRrhbWIRcnrUl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjklofLnL3wAhXrpIsKHaqVDt0QFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2FEWMA%2Ffiles%2Fpapers%2FPaper%2520for%2520Bioenergy%2520and%2520water-BelumReddy.pdf&usg=AOvVaw1eC4_MW19QRrhbWIRcnrUl
https://www.yumpu.com/en/document/read/51513809/sweet-sorghum-to-ethanol-praj-industries-ltd
https://www.yumpu.com/en/document/read/51513809/sweet-sorghum-to-ethanol-praj-industries-ltd


181 

 

 

30. Левандовський Л. В., Олійнічук С. Т., Ткаченко Л. В., Ткаченко А. Ф. 

Використання соку цукрового сорго для біосинтезу спирту. Вісник аграрної 

науки. 2004. № 7. С. 63–65.  

31. Григоренко Н.О. Удосконалення технології харчового сиропу із цукрового 

сорго.: дис….канд. техн. наук.: 05.18.05 / Національний університет харчових 

технологій. Київ, 2010. 149 с. 

32. Галичкин. А. И, Сариев К. Влияние норм и способов сева на урожайность 

сахарного сорго. Земледелие. 2007. № 6. С. 30–31. 

33. 62 Цаценко, Н. Н. Оценка сортов сахарного сорго на содержание сахаров, 

влияние агротехники возделывания на сахаристость и возможность их 

технологического использования: Автореф. дис...канд.техн.наук :06.01.09 / 

Ставропольский сельскохозяйственный институт. Ставрополь, 1992. 23 с. 

34. 63 Бритвин, В. В., Болдырева Л. Л. Селекционное изучение сортов и гибридов 

сахарного сорго. Сельскохозяйственные науки: научные труды ЮФ "КАТУ" 

НАУ. Симферополь: ЧП "Фактор", 2006. Вып. 96. С. 151–156. 

35. Исаков, Я. И., Горпиниченко С. И. Селекция сахарного сорго. Кукуруза и сорго. 

2003. № 1. С. 9–12. 

36. Pirgari E. Sweet sorghum – natural sweetener for foods. Cercetări Agronomice în 

Moldova. Anul XXXX. 2007. Vol. 3, No. 131. URL: 

http://www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/CA3-07-06.pdf (дата звернення: 

05.01.2021). 

37. Nimbkar N., Kolekar N.M., Akade J. H. and Rajvanshi A.K.. Syrup Production from 

Sweet Sorghum. NARI. Phaltan. 2006. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/238449544_Syrup_Production_from_Sweet

_Sorghum. (дата звернення: 05.01.2021).  

38. Nahar, Kamrun. Sweet sorghum: an alternative feedstock for bioethanol. Iranica 

Journal Energy & Environment. 2011.Vol. 2, No 1. P. 58–61.  

39. Phowchinda O., Strehaiano P. Utilization of Mixed Sugars for Alcoholic Fermentation 

by Saccharomyces cerevisiae. Thammasat International Journal of Science and 

Technology. 1999. Vol. 4, No.2. P. 23–31. 

http://www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/CA3-07-06.pdf
https://www.researchgate.net/publication/238449544_Syrup_Production_from_Sweet_Sorghum
https://www.researchgate.net/publication/238449544_Syrup_Production_from_Sweet_Sorghum


182 

 

 

40. Reddy BVS, Ramesh S, Reddy PS, Kumar AA, Sharma KK, Chetty SMK, 

Palaniswamy AR. Sweet sorghum food, feed, fodder and fuel crop. In: International 

Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Patancheru, India: ICRISAT. 

2006. P. 1–24. 

URL:http://oar.icrisat.org/2598/1/SweetSorghumFoodFeedFodderAndFuelCrop_200

6.pdf. (дата звернення: 05.01.2021). 

41. Іллєвич С.В. Унікальний коренеплід. Київ: Урожай, 1991. 176 с.  

42. Самойленко А., Шевченко Т. Технологія вирощування сорго. Agroexpert. 2009. № 5. 

C. 14–16. 

43. Шепель. Н. А. Адаптивная селекция, технология возделывания и направления 

использования сахарного сорго. Сельскохозяйственные науки: научные труды. 

КГАТУ. Симферополь. 2004. Вып. 86. С. 32–44. 

44. Заец А.С. Сахарная промышленность в Украине: становление, развитие, 

реструктуризация. Киев.: Наук. думка, 2004. 326 с. 

45. Исаков, Я., Пахайло А., Кольчик А.. Невзирая на засуху. Кукуруза и сорго. 1997. 

№ 6. С. 19–21. 

46. Ишин А. Г., Пронько В. В., Голубев А. В., Коюда С. П. Сорго в засушливом 

Поволжье. Кукуруза и сорго. 1987. № 6. С. 26–27. 

47. Lima, G.S. de. Estudo comparativo da resistencia a’seca no sorgo forrageiro (Sorghum 

bicolor (L.) Moench) em differentes estadios de desenvolvimento. Recife: UFRPE. 

1998. 128 p. 

48. Stephen R. Chapman, Lark P. Carter. Crop production, principle and practices. San 

Francisco: W.H. Freeman, 1976. 566 p. 

49. Rinaldi M., Vonella A. V. Water use efficiency in sugar beet, subjected to different 

sowing times and irrigation regimes in a Mediterranean environment. Istituto 

Sperimentale Agronomico, v. C. Ulpiani, 5 – 70125 Bari (I). "New directions for a 

diverse planet". Edited by RA Fischer. Proceedings of the 4th International Crop 

Science Congress. (Brisbane, Australia, 26 September - 1 October) 2004. 6p. URL: 

http://agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampledata/2004/poster/1/5/576_rin

aldim.pdf (дата звернення: 05.01.2021).  

http://oar.icrisat.org/2598/1/SweetSorghumFoodFeedFodderAndFuelCrop_2006.pdf
http://oar.icrisat.org/2598/1/SweetSorghumFoodFeedFodderAndFuelCrop_2006.pdf
http://agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampledata/2004/poster/1/5/576_rinaldim.pdf
http://agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampledata/2004/poster/1/5/576_rinaldim.pdf


183 

 

 

50. Polet Yvan. EU-27 Sugar Semi-annual Report/ United States Department of 

Agriculture. Foreign Agricultural Service/ GAIN Report Number: E60053. Date: 

10/6/2011. URL: 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename

=Sugar%20Semi-annual_Brussels%20USEU_EU-27_10-6-2011.pdf (дата 

звернення: 05.01.2021).  

51. Украина в цифрах в 1997 г. Краткий статистический справочник. Киев, 1998. 

235c. 

52. Jasberg B.K., Montgomery R.R., Anderson R.A. Preservation of sweet sorghum 

biomass. Biotechnol. Bioeng. Sym. 1983.Vol. 13. P. 113–120. 

53. Dimple K. Kundiyana, Danielle D. Bellmer, Raymond L. Huhnke, Mark R. Wilkins, 

Claypool P.L. Influence of temperature, pH and yeast on in-field production of 

ethanol from unsterilized sweet sorghum juice. Biomass and bioenergy. 2010. Vol. 

34, No. 10. P. 1481–1486. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.04.022.  

54. Worley J. W., Vaughan D. H., Cundiff J. S. Energy analysis of ethanol production 

from sweet sorghum. Bioresource Technology. 1992. Vol. 40, No. 3. P. 263–273. 

https://doi.org/10.1016/0960-8524(92)90153-O.  

55. William R. Gibbons, Carl A. Westby, Thomas L. Dobbs. Intermediate scale, 

semicontinuous solid-phase fermentation process for production of fuel ethanol from 

Sweet Sorghum. Applied Environmental Microbiology. 1986. Vol. 51, No. 1. P. 115–

122. doi: 10.1128/AEM.51.1.115-122.1986.  

56. William L. Bryan. Solid-state fermentation of sugars in sweet sorghum. Enzyme 

Microbiology Technology. 1990. Vol. 12, P. 437 – 442. https://doi.org/10.1016/0141-

0229(90)90054-T.  

57. Jianliang Yu, XuZhang, Tianwei Tan. Ethanol production by solid state fermentation 

of sweet sorghum using thermotolerant yeast strain. Fuel Processing Technology. 

2008. Vol. 89, No. 11, P. 1056 – 1059. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2008.04.008.  

58. Каргин И. Ф., Андреев А. И., Таракин И. П., Демин В. В. Качество силоса, 

приготовленного из сорго сахарного в смеси с клевером. Кормопроизводство. 

2010. № 4. С.36–39. 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Sugar%20Semi-annual_Brussels%20USEU_EU-27_10-6-2011.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Sugar%20Semi-annual_Brussels%20USEU_EU-27_10-6-2011.pdf
https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.04.022
https://doi.org/10.1016/0960-8524(92)90153-O
https://doi.org/10.1016/0141-0229(90)90054-T
https://doi.org/10.1016/0141-0229(90)90054-T
https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2008.04.008


184 

 

 

59. Проблемы и задачи по селекции, семеноводству и технологии производства и 

переработки сорго в СССР (Тезисы докладов Всесоюзного совещания). 

Зерноград: ВНИПТИМЭСХ. 1990. 206 с. 

60. Latin America Thematic Network on Bioenergy Lamnet. Published by ETA Florence 

and WIP-Munich in the framework of Lamnet Thematic Network funded by the 

European Commission, DG Research, Programme “Confirming the international role 

of Community Research” (Project №. ICA4–CT–2001–10106). 

61. Гутгерц Н.И. Новиков Н.С., Новиков Н.А. Производство сорго-сиропа / под.ред. 

Н.И. Гутгерц. Днепропетровск, 1953. – 6с. 

62. Востоков А.И., Виноградов Н.В. О промышленном использовании соков стеблей 

многолетнего сорго и гибрида теплолюбивого топинамбура с подсолнечником 

для производства пищевой патоки. Отчет ЦИНС. Москва. 1949. 35с. 

63. Tahmina I., Capareda S. Fermentation kinetics and ethanol production from different 

sweet sorghum varieties. International Journal of Agricultural and Biological 

Engineering. 2011. Vol. 4, No. 3. P. 33–40. doi: 10.3965/j.issn.1934-

6344.2011.03.033-040.  

64. Xiaorong Wu, Scott Staggenborg, Johathan L.Propheter, William L.Rooney, Jianming 

Yu, Donghai Wang Features of sweet sorghum juice and their performance in ethanol 

fermentation. Industrial Crops and Products. 2010. Vol. 31, No. 1. P. 164–170. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2009.10.006. 

65. Thomas K.C., Hynes S.H., Ingledew W.M. Practical and theoretical considerations in 

the production of high concentrations of alcohol by fermentation Process 

Biochemistry. 1996. Vol. 31, No. 4. P. 321–331. https://doi.org/10.1016/0032-

9592(95)00073-9.  

66. Thomas K.C., Hynes S.H., Ingledew W.M. Effects of particulate materials and 

osmoprotectants on very-high-gravity ethanolic fermentation. Applied and 

Environmental Microbiology. 1994. Vol. 60, No. 5. P. 1519–1524. doi: 

10.1128/AEM.60.5.1519-1524.1994.  

67. Bayrock D.P., W.M. Ingledew. Application of multistage continuous fermentation for 

production of fuel alcohol by very-high-gravity fermentation technology. Journal of 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2009.10.006
https://doi.org/10.1016/0032-9592(95)00073-9
https://doi.org/10.1016/0032-9592(95)00073-9


185 

 

 

Industrial Microbiology & Biotechnology. 2001. Vol. 27.. P. 87–93. doi: 

10.1038/sj.jim.7000167.  

68. Laopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P., Laopaiboon P. Ethanol 

production from sweet sorghum juice using very high gravity technology: Effects of 

carbon and nitrogen supplementations. Bioresource Technology. 2009. Vol. 100, No. 

18. P. 4176–4182. doi: 10.1016/j.biortech.2009.03.046.  

69. Nagodawithana T.W. Yeasts: Their role in modified cereal fermentations. Advances in 

Cereal Science and Technology. 1986. Vol. 8. P.15–104. 

70. Jones A.M., Ingledew W.M. Fuel alcohol production: optimization of temperature for 

efficient very high gravity fermentation. Applied and Environmental Microbiology, 

1994. Vol. 60, No. 3, P. 1048–1051. 

71. Patrascu E., Parpeanu G., Hopulele T. Current approaches to efficient biotechnological 

production of ethanol. Innovative Romanian Food Biotechnology. 2009, Vol. 4. P. 11. 

72. Bia F.W., Anderson W.A., Moo-Young M. Ethanol fermentation technologies from 

sugar and starch feedstocks. Biotechnology Advances. 2008. Vol. 26, No. 1. P. 89–

105. doi: 10.1016/j.biotechadv.2007.09.002. 

73. D’Amore T, Panchal C.J., Russeil I., Stewart G.G. Osmotic pressure effects and 

intracellular accumulation of ethanol in yeast during fermentation. Journal of 

Industrial Microbiology. 1988. Vol. 2. P. 365–372. 

74. Lin Y.H., Bayrock D.P., Ingledew W.M. Evaluation of Saccharomyces cerevisiae 

grown in a multistage chemostat environment under increasing levels of glucose. 

Biotechnology Letters. 2002. Vol. 24, 449–453. 

75. Wang S., Thomas K.C., Sosulski K., Ingledew W.M.,. Sosulski F.W. Grain pearling 

and very high gravity (VHG) fermentation technologies for fuel alcohol production 

from rye and triticale. Process Biochemistry. 1999. Vol. 34, No. 5. P. 421–428. doi : 

10.1016/S0032-9592(98)00097-1.  

76. Khongsay N., Laopaiboon L., Laopaiboon P. Growth and batch ethanol fermentation 

of Saccharomyces cerevisiae on sweet sorghum juice under Normal and Very High 

Gravity conditions. Biotechnology. 2010. Vol. 9, No. 1. P. 9–16. doi: 

10.3923/biotech.2010.9.16.  



186 

 

 

77. Siriyotha1 W., Laopaiboon P., Thanonkeo S, Thanonkeo P. Ethanol production from 

sweet sorghum juice by free and immobilized Saccharomyces cerevisiae cells using 

batch culture. Technology and innovation for sustainable development conference 

(TISD2006). 2006. P. 394–397. 

78. Chang J. W., Duan K. J. Medium formulation and fermentation strategies for very high 

gravity ethanol production. Department of Biochemical Engineering Tatung 

University. November 2010. URL: http://ethesys.library.ttu.edu.tw/ETD-db/ETD-

search/view_etd?URN=etd-1104110-150418. (дата звернення: 05.01.2021). 

79. Ariyajarearnwong P., Laopaiboon L., Jaisil P., Laopaiboon P. Repeated-batch ethanol 

fermentation from sweet sorghum juice by free cells of Saccharomyces cerevisiae NP 

01. African Journal of Biotechnology. 2011. Vol. 10, No. 63. P. 13909-13918.doi: 

10.5897/AJB11.1285. 

80. Chohnan S, Nakane M, Rahman MH, Nitta Y, Yoshiura T, Ohta H, Kurusu Y. Fuel 

ethanol production from sweet sorghum using repeated-batch fermentation. Journal 

of Bioscience and Bioengineering. 2011. Vol. 111, No. 4. P. 433–436. doi: 

10.1016/j.jbiosc.2010.12.014.  

81. Junqueira TL, Dias MOS, Maciel MRW, Filho RM, Rossell CEV, Atala DIP. 

Simulation and optimization of the continuous vacuum extractive fermentation for 

bioethanol production and evaluation of the influence on distillation process. 19th 

European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Cracow, Poland. 

June 14-17, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/S1570-7946(09)70138-5.  

82. Puligundla P., Smogrovicova D., Obulam VSR, Ko S. Very high gravity (VHG) 

ethanolic brewing and fermentation: a research update. Journal of Industrial 

Microbiology & Biotechnology. 2011. Vol. 38, No. 9. P. 1133–1144. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10295-011-0999-3. 

83. Kongkaew A, Tönjes J, Siemer M, Boontawan P, Rarey J, Boontawan  A. Extractive 

fermentation of ethanol from sweet sorghum using vacuum fractionation technique: 

optimization and techno-economic assessment. International Journal of Chemical 

Reactor Engineering. 2018. http://dx.doi.org/10.1515/ijcre-2017-0160. 

http://ethesys.library.ttu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-1104110-150418
http://ethesys.library.ttu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-1104110-150418
http://dx.doi.org/10.1016/S1570-7946(09)70138-5
http://dx.doi.org/10.1515/ijcre-2017-0160


187 

 

 

84. Lopes DHJ, Sola-Penna M. Urea increases tolerance of yeast inorganic 

pyrophosphatase activity to ethanol: the other side of urea interaction with proteins. 

Arch Biochem Biophys. 2001. Vol. 394, No. 1. P. 61–66. 

http://dx.doi.org/10.1006/abbi.2001.2529.  

85. Zhao XQ, Bai FW. Mechanisms of yeast stress tolerance and its manipulation for 

efficient fuel ethanol production. J Biotechnol. 2009. Vol. 144, No. 1. P. 23–30. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2009.05.001.  

86. Auesukaree C. Molecular mechanisms of the yeast adaptive response and tolerance to 

stresses encountered during ethanol fermentation. Bioscience and Bioengineering. 

2017. Vol. 124, No. 2. P. 133–142. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2017.03.009.  

87. Saini P., Beniwal A., Kokkiligadda A., Vij S. Response and tolerance of yeast to 

changing environmental stress during ethanol fermentatio. Process Biochem. 2018. 

Vol. 72. P. 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2018.07.001. 

88. Silva FLH, Rodrigues MI, Maugeri F. Dynamic modelling, simulation and 

optimization of an extractive continuous alcoholic fermentation process. J Chem 

Technol Biotechnol. 1999. Vol. 74. P. 176–82. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-

4660(199902)74:2<176::AID-J CTB995>3.0.CO;2-C.  

89. Zentou H., Abidin Z.Z., Yunus R., Biak DRA, Korelskiy D. Overview of alternative 

ethanol removal techniques for enhancing bioethanol recovery from fermentation 

broth. Processes (Basel). 2019. Vol. 7, No. 7. P. 458. 

http://dx.doi.org/10.3390/pr7070458. 

90. Strods M., Mezule L. Alcohol recovery from fermentation broth with gas stripping: 

system experimental and optimization. Agronomy Research. 2017. Vol. 15, No. 3. P. 

897–904. 

91. Ong YK, Shi GM, Le NL, Tang YP, Zuo J, Nunes SP, et al. Recent membrane 

development for pervaporation processes. Prog Polym Sci. 2016. Vol. 57. P. 1–31. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2016.02.003. 

92. Ming M., Wang X., Lian L., Zhang H., Gao W., Zhu B., Lou D. Metabolic responses 

of Saccharomyces cerevisiae to ethanol stress using gas chromatography-mass 

http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2018.07.001
http://dx.doi.org/10.3390/pr7070458


188 

 

 

spectrometry. Molecular Omics. 2019. Vol. 15, No. 3. P. 216–221. doi: 

10.1039/c9mo00055k.  

93. Xie Hui，Liu Jie，Wang Feng-qin，Du Feng-guang，Song An-dong. Effect of 

negative pressure on yeast metabolism in coupling process of ethanol fermentation 

and separation. Acta Agriculturae Jiangxi. 2012. Vol. 24, No. 1. P. 98–101. 

94. Cheng J-Sh, Zhou X, Ding M-Zh, Yuan Y-J. Proteomic insights into adaptive 

responses of Saccharomyces cerevisiae to the repeated vacuum fermentation. Appl 

Microbiol Biotechnol. 2009. Vol. 83, No. 5. P. 909–923. doi: 10.1007/s00253-009-

2037-1.  

95. Tavares B., Felipe MGA, dos Santos JC, Pereira FM, Gomes SD, Sene L. An 

experimental and modeling approach for ethanol production by Kluyveromyces 

marxianus in stirred tank bioreactor using vacuum extraction as a strategy to 

overcome product inhibition. Renew Energy. 2019. Vol. 131. P. 261-267. doi: 

10.1016/j.renene.2018.07.030. 

96. Ding M. Z., Zhou X., Yuan Y. J. Metabolome profiling reveals adaptive evolution of 

Saccharomyces cerevisiae during repeated vacuum fermentations. Metabolomics. 

2010. Vol. 6. P. 42–55. 

97. PROCESS TO REMOVE PRODUCT ALCOHOLS FROM FERMENTATION 

BROTH BY MULTISTEP FLASH EVAPORATION: patent WO2013086222: 

B01D3/002006.01: B01D3/001, B01D3/002, B01D/065. International Application 

No.PCT/US2012/068288. International Filing Date 06.12.2012, Publication Date 

13.06.2013. 

98. Zhou X., Zhou J., Tian H., Yuan Y. Dynamic lipidomic insights into the adaptive 

responses of Saccharomyces cerevisiae to the repeated vacuum fermentation. 

OMICS. 2010. Vol. 14, No. 5. P. 563–574. https://doi.org/10.1089/omi.2010.0016. 

99. Технологія спирту. В.О.Маринченко, В.А.Домарецкий, П.Л.Шиян, В.М.Швець, 

П.С.Циганков, І.Д.Жолнер. /Під ред. проф. В.О.Маринченка. Вінниця: 

“Поділля-2000”, 2003. 496 с. 



189 

 

 

100. Darvishi F., Moghaddami N.A.. Optimization of an industrial medium from molasses 

for bioethanol production using the Taguchi statistical experimental-design method. 

Fermentation. 2019. Vol. 5, No. 14. doi:10.3390/fermentation501001. 

101. Jugwanth Y., Sewsynker-Sukai Y., Gueguim Kana E.B. Valorization of sugarcane 

bagasse for bioethanol production through simultaneous saccharification and 

fermentation: Optimization and kinetic studies. Fuel. 2020. Vol. 262: 116552. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116552. 

102. Appiah-Nkansah N.B., Zhang K., Rooney W., Wang D. Ethanol production from 

mixtures of sweet sorghum juice and sorghum starch using very high gravity 

fermentation with urea supplementation. Industrial Crops and Products. 2018. Vol. 

111. P. 247–253. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.10.028. 

103. Цыганков С. П., Новак А. Г., Лукашевич К. М., Володько А. И. Использование 

биоэтанола в составе автомобильных топлив. Відновлювальна енергетика. 2010. 

Т. 22 (3). С. 85‒89. 

104. O’Connor-Cox, E.S.C., Paik J., Ingledew W.M. Improved ethanol yields through 

supplementation with excess assimilable nitrogen. Journal of Industrial 

Microbiology. 1991. Vol. 8, No. 1. P. 45‒52.  https://doi.org/10.1007/BF01575590. 

105. Mendes-Ferreira A., Mendes-Faia A., Leao C. Growth and fermentation patterns of 

Saccharomyces cerevisiae under different ammonium concentrations and its 

implications in winemaking industry. Journal of Applied Microbiology. 2004. Vol. 

97, No. 3. P. 540-545. doi:10.1111/j.1365-2672.2004.02331.x.  

106. Tandier P., Portugal F. R., Fuster A., Strehaiano P. Effect of ammonium 

concentration on alcoholic fermentation kinetics by wine yeasts for high sugar 

content. Food Microbiology. 2007. Vol. 24, No. 1. P. 95‒100. doi: 

10.1016/j.fm.2006.04.002. 

107. Thomas K.C., Ingledew W.M. Fuel alcohol production: Effect of free amino nitrogen 

on fermentation of very-high-gravity wheat mashes. Applied and Environmental 

Microbiology. 1990. Vol. 56, No. 7. P. 2046‒2050.  

108. Casey G.P., Magnus C.A., Ingledew W.M. High-gravity brewing: effects of nutrition 

on yeast composition fermentative ability, and alcohol production. Applied and 



190 

 

 

Environmental Microbiology. 1984. Vol. 48, No. 3. P. 639-646. doi: 

10.1128/AEM.48.3.639-646.1984. 

109. Mutepe R.D.. Ethanol Production from Sweet Sorghum. Disertation. North-West 

University. USA. 2012. URL: 

https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/7275/Mutepe_RD.pdf?sequence=2

&isAllowed=y (дата звернення: 05.01.2021). 

110. Davila-Gomez FJ, Chuck-Hernandez C, Perez-Carrillo E, Rooney WL, Serna-

Saldivar SO. Evaluation of bioethanol production from five different varieties of 

sweet and forage sorghums (Sorghum bicolor (L) Moench). Industrial Crops and 

Products. 2011. Vol. 33, No. 3. P. 611‒616. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2010.12.022.  

111. Liu S., Liang C. Chen T.H. Biomass yield, juice quality and alcohol production of 

Sweet Sorghum. Agriculture research. 1984. Vol. 33, No. 3.P. 2361‒246. 

112. Guojun Yue, Jianliang Yu, Xu Zhang, Tianwei Tan. The influence of nitrogen 

sources on ethanol production by yeast from concentrated sweet sorghum juice. 

Biomass and Bioenergy. 2012. Vol. 39. P. 48–52. 

113. Ngwenya T. T., Shukla P., Baboolal N., Permaul K., Singh S. An industrial 

perspective of factors affecting molasses fermentation by Saccharomyces cerevisiae. 

Journal of Brewing and Distilling. 2012. V. 3, No. 2. P. 2328. doi: 

10.5897/JBD12.002.  

114. Slaa J., Gnode M., Else H. Yeast and fermentation: the optimal temperature. Journal 

of Organic Chemistry: Chem. Dut. Aspects 134. 2009. 

115. Togarepi E., Mapiye C., Muchanyereyi N., Dzomba P. Optimization of fermentation 

parameters for ethanol production from ziziphus mauritiana fruit pulp using 

Saccharomyces cerevisiae (NA33). Biochemistry Research & Review. 2012. V. 2, 

No. 2. P. 60–69. doi: 10.9734/IJBCRR/2012/1096. 

116. Oliverio J.L., Tamassia Barreira S., Boscariol F.C., Cesar A.R.P., Kiyomy 

Yamakawa C. Alcoholic fermentation with temperature controlled by ecological 

absorption chiller – EcoChim. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. 2010. Vol. 27. 

https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/7275/Mutepe_RD.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/7275/Mutepe_RD.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2010.12.022


191 

 

 

117. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. Москва: Пищевая пром-

сть, 1980. 560 с. 

118. Маринченко В.А. Технология спирта из мелассы / В.А.Маринченко, 

Б.Д.Метюшев, В.Н.Швец. Киев: “Вища шк.”, 1975. 284 с. 

119. D’Amato D., Corbo M.R., Matteo Alessandro Del Nobile, Milena Sinigaglia M.A.D. 

Effects of temperature, ammonium and glucose concentrations on yeast growth in a 

model wine system. Food Science and Technology. 2006. V. 41. P. 1152–1157.  

120. Beltran G., Rozes N., Mas A., Guillamon J. M. Effect of low-temperature 

fermentation on yeast nitrogen metabolism. Microbiol Biotechnol. 2007. V. 23. P. 

809–815. 

121. Navarro JM, Durand G. Alcohol fermentation: effect of temperature on ethanol 

accumulation within yeast cells (author's transl). Ann Microbiol (Paris). 1978. 

122. Torija J.M., Roze`s N., Poblet M., Guillamon J.M., Mas A. Effects of fermentation 

temperature on the strain population of Saccharomyces cerevisiae. Food 

Microbiology. 2002. V. 80. P. 47–53. 

123. Arroyo-Lopez F.N., Sandi Orlic, Amparo Querol, Eladio Barrio. Effects of 

temperature, pH and sugar concentration on the growth parameters of Saccharomyces 

cerevisiae, S. kudriavzevii and their interspecific hybrid. Food Microbiology. 2009. 

V. 131. P. 120–127. 

124. Reddy L.V.A., Reddy O.V.S. Effect of fermentation conditions on yeast growth and 

volatile composition of wine produced from mango (Mangifera indica L.) fruit juice. 

Food & Bioproducts Processing. 2011. V. 89, No. 4. P. 487–491. 

125. Nevarez M., Angelica M., Gurrola C at al. Effect of fermentation temperature on 

chemical composition of mescals made from Agave duranguensis juice with different 

native yeast genera. African Journal of Microbiology Research. 2011. V. 4, No. 22. 

P. 3669–3676. 

126. Olaniran A. O., Maharaj Y. R., Pillay B. Effects of fermentation temperature on the 

composition of beer volatile compounds, organoleptic quality and spent yeast density. 

Electronic Journal of Biotechnology. 2011. V. 14, No. 2. 

http://www.ejbiotechnology.info. 

http://www.ejbiotechnology.info/index.php/ejbiotechnology/search/results


192 

 

 

127. Huseyin E., Hasan T., Hanife C. The effect of pitching rate on fermentation and 

flavour compounds in high gravity brewing. J. Inst. Brew. 2007. V. 113, No. 1. P. 

75–79. 

128. Володько А. И., Новак А. Г., Цыганков С. П. Изучение возможности 

использования сахарного сорго в качестве источника сырья для производства 

биоэтанола. Відновлювальна енергетика. 2013. Т. 33 (2). С. 85‒91. 

129. Капрельянц Л.В., Пилипенко Л. М., Єгорова А. В. та ін. Мікробіологія харчових 

виробництв: навчальний посібник. / Капрельянц Л. В., Пилипенко Л. М., 

Єгорова А. В., Пауліна Я. Б., Труфкаті Л. В., Кананихіна О. М., Велічко Т. О., 

Килименчук О. О., Кручек О. А., Шпирко Т. В., Охотська М. І. – Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС, 2017. 478 с. 

130. Володько О. І., Циганков С. П. Вирощування Saccharomyces cerevisiae М5 на 

основі соку цукрового сорго в умовах діючого підприємства з виробництва 

біоетанолу. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 2015. Т. 57 (8). URL: 

http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/33.pdf. (дата звернення: 05.01.2021). 

131. Volodko O. I., Ivanova T. S., Kulichkova G. I., Lukashevych K. M., Blume Ya. B., 

Tsygankov S. P. Fermentation of sweet sorghum syrup under reduced pressure for 

bioethanol production. The Open Agriculture Journal. 2020. Vol. 14. Р. 235‒245. 

doi: 10.2174/1874331502014010235.  

132. Фертман Г. И., Шойхет М. И. Химико-технологический контроль спиртового и 

ликерно-водочного производства. Москва: Пищ. пром., 1975. 440 с. 

133. Силин П. М. Химический контроль свеклосахарного производства. 

Пищепромиздат. Москва, 1949. 226 с. 

134. Burrell RC, Phillips ThG. The determination of nitrate nitrogen in plants. J Biol 

Chem 1925. Vol. 65. P. 229‒234. 

135. Surface Tension by the Ring Method (Du Nouy Method). PHYWE. Retrieved 2007-

09-08. URL: 

https://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/1_4_05.pdf 

 (дата звернення: 05.01.2021). 

http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/33.pdf
https://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/1_4_05.pdf


193 

 

 

136. Инструкция по технохимическому и микробиологическому контролю 

спиртового производства. Москва: Агропромиздат, 1986. 398 с. 

137. Танащук Л.I. Основи загальної екології: Лаборатор. практикум. Київ: НУХТ, 

2005. 122 с. 

138. Gonchar M.V., Maidan M.M., Pavlishko H.M., Sibirny A.A.. A new oxidase - 

peroxidase kit for ethanol Assay. Food Technology and Biotechnology. 2001. Vol. 

39, No. 1. P. 37–42. 

139. Hormitz (Ed.) W., Official Methods of Analysis of the Association of official 

Analytical Chemists // Washington, DC. 1980, 12th ed. 

140. Zanon, J.P., Peres M. F., Cattas E.A. Colorimetric assay of ethanol using Alcohol 

dehydrogenase from dry baker's yeast. Enzyme and Microbial Technology. 2007. Vol. 

40, No. 3. P. 466–470.  

141. Lefebvre D., Gabriel V., Vayssier Y., Fontagne C. Faucher Simultaneous HPLC 

Determination of Sugars, Organic Acids and Ethanol in Sourdough Process. 

Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie. 2002. Vol. 35, No. 5. P. 407–414. 

142. Buckee G. K., Mundy A. P. Determination of ethanol in beer by gas chromatography 

(direct injection)- collaborative trial. Journal of the Institute of Brewing. 1993. Vol. 

99, No. 5. P. 381–384.  

143. Kolb B., Ettre L.S. Static Headspace-Gas Chromatography Theory and Practice. 

Wiley- VCH, New York, USA. 1997. 

144. Teja A .S., Gupta A.K., Bullock K.R., Chai X.-S., Zhu J.Y. Henry's constants of 

methanol in aqueous systems containing salts. Fluid Phase Equilibria. 2001. Vol. 

185, No. 1–2. P. 265–274. https://doi.org/10.1016/S0378-3812(01)00476-9.  

145. Chai X.S., Liu P.H., Zhu J.Y. Analysis of Volatile Organic Sulphur Compounds in 

Kraft Liquors by Full Evaporation Headspace Gas Chromatography. Journal of pulp 

and paper science. 2000. Vol. 26. P. 167–172. 

146. Царев Н.И., Царев В.И., Катраков И.Б. Практическая газовая хроматография. 

Барнаул. Изд. Алтайського гос. унив., 2000. 156 с. 

147. Базарнова Н.Г. Химия древесины и ее основных компонентов. Барнаул, 2002. 

51 с. 

https://doi.org/10.1016/S0378-3812(01)00476-9


194 

 

 

148. Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина. Химия, ультраструктура, реакции. Пер. с 

англ. Москва: Лесная промишленность, 1988. 512 с. 

149.Оболенская А.В., Ельницкая З.П., Леонович А.А. Лабораторные работы по 

химии древесины и целюлози. Моква: Екология, 1991. 316 с. 

150. CETA – Centre for Theoretical and Applied Ecology (2011):Sweethanol (2011) 

Diffusion of a sustainable EU model to produce 1st generation ethanol from  sweet 

sorghum in decentralised plants - Early Manual, CETA,  Published by Poligrafiche 

San Marco S.a.s., Italy. URL: http://docplayer.net/2895726-Diffusion-of-a-

sustainable-eu-model-to-produce-1-st-generation-ethanol-from-sweet-sorghum-in-

decentralised-plants-early-manual.html (дата звернення: 05.01.2021).  

151. Циганков С. П., Володько О. І., Ємець А. І., Лантух Г. В., Литвин Д. І., 

Лукашевич К. М., Новак А. Г., Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Співак C. І., 

Блюм Я. Б. Розробка та випробування технології комплексного 

трансформування вуглеводного складу рослинної сировини у біоетанол. Наука 

та інновації. 2013. Т. 9 (4). С. 47‒61. 

152. Блюм Я., Рахметов Д., Стаднийчук Н. Пальчатое просо, или элевсина: находка 

для небольших хозяйств. Зерно. 2012. T.72 (4). C. 66–72. 

153. Reddy V.D., Rao K.V., Reddy T.P., Kishor P.B.K. Finger millet. Compendium of 

Transgenic Crop Plants: Transgenic Cereals and Forage Grasses, C. Kole and T. C. 

Hall, Eds., Blackwell, London, UK, 2008. P. 191–198.  

154. Jiang S.-Y., Ma Z., Vanitha J., Ramachandran S. Genetic variation and expression 

diversity between grain and sweet sorghum lines. BMC Genomics. 2013. Vol. 14, No. 

18. doi:10.1186/1471-2164-14-18. 

155. Sipos B., Réczey J., Somorai Z., Kádár Z., Dienes D., Réczey K. Sweet sorghum as 

feedstock for ethanol production: enzymatic hydrolysis of steam-pretreated bagasse. 

Appl Biochem Biotechnol. 2009. Vol. 153, No. 1-3. P. 151–162. doi: 10.1007/s12010-

008-8423-9.  

156. Antongiovanni M., Sargentini C. Variability in chemical composition of straws. 

Options Méditerranéennes (Série Séminaires). 1991. Vol. 16. P. 49–53. 



195 

 

 

157. Wiselogel A., Tyson S., Johnson D. Biomass feedstock resources and composition. – 

In: Handbook on bioethanol: Production and utilization C. E. Wyman (Ed.), 

Washington, DC: Taylor & Francis. 1996. Р. 105–119.  

158. Kim M., Day D.F. Composition of sugar cane, energy cane, and sweet sorghum 

suitable for ethanol production at Louisiana sugar mills. J. Ind. Microbiol. 

Biotechnol. 2011. Vol. 38, No. 7. P. 803–807. doi: 10.1007/s10295-010-0812-8. 

159. Heredia-Olea E., Pérez-Carrillo E., Serna-Saldívar S.O. Production of ethanol from 

sweet sorghum bagasse pretreated with different chemical and physical processes and 

saccharified with fiber degrading enzymes. Bioresource Technol. 2013. Vol. 134. P. 

386–390. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.01.162.  

160. Сhang, V.S., Holtzapple, M.T. Fundamental factors affecting enzymatic reactivity. 

Appl. Biochem. Biotechnol. 2000. Vol. 84-86. P. 5–37. 

161. Larsson S., Palmqvist E. et al, The generation of fermentation inhibitors during dilute 

acid hydrolysis of softwood. Enzyme Microb. Technol. 1999. Vol. 24, No. 3-4. Р. 

151–159. https://doi.org/10.1016/S0141-0229(98)00101-X. 

162. Дмитрук О., Дмитрук К.,  Вороновський А., Сибірний А. Метаболічна 

інженерія початкових етапів катаболізму ксилози у дріжджів з метою 

конструювання ефективних продуцентів етанолу з лігноцелюлози. Цитологія і 

генетика. 2008. № 42. С. 70–84. 

163. Володько О. І., Циганков С. П. Технологічні рішення з виділення, очищання та 

зберігання соку цукрового сорго для подальшої ферментації з метою отримання 

біоетанолу. Актуальні проблеми енергетики та екології: Всеукраїнська 

науково-технічна конференція (Одеса, 29–30 вересня 2020 р.). Одеса, 2020. 

С. 241–245.  

164. Daeschel M. A., Mundt J. O., McCartyv I. E. Microbial changes in sweet sorghum 

(Sorghum bicolor) juices. Applied and environmental microbiology. 1981. Vol. 2, 

No. 42. P. 381–382. 

165. Phowchinda O., Delia-Dupuy M.L., Strehaiano P. Alcoholic fermentation from sweet 

sorghum : some operating problems. In: 9th annual meeting of the Thai Society for 

Biotechnology , Bangkok, Thailand: An Essential Tool for Future Development, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.01.162


196 

 

 

Suranaree University of Technology, 19-22 November 1997, Thailand. URL: 

https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=TH2002001713. (дата 

звернення: 05.01.2021). 

166. Kumar C. G., Srinivasa Rao P., Gupta S., Malapaka J., Kamal A. Enhancing the shelf 

life of sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] juice through pasteurization 

while sustaining fermentation efficiency. Sugar Tech, 2013. Vol. 15, No. 3. P. 328–

337. 

167. Volodko O., Tsygankov S. The main differences between biotechnologies of fuel 

alcohol obtaining from sweet sorghum and molasses. Actual Problems of 

Microbiology and Biotechnology: International conference of young scientists 

(Odesa, June 1st – 4th, 2015). Odesa, 2015. P. 34. 

168. Патент України № 40494 A, C12G 3/02, Cпосіб зброджування соку цукрового 

сорго, 16.07.2001. 

169. Дополнение к регламенту производства спирта из сахаросодержащего сырья, 

утвержденному Главспиртом минпищепрома СССР 13 марта 1975г. 

(Сбраживание мелассного сусла повышенной концентрации). Киев, 1980. 33 с. 

170. Deesuth O, Laopaiboon P, Laopaiboon L. High ethanol production under optimal 

aeration conditions and yeast composition in a very high gravity fermentation from 

sweet sorghum juice by Saccharomyces cerevisiae. Ind Crops Prod. 2016. Vol. 92, 

No. 15. P. 263–270. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.07.042. 

171. Bulawayo B., Bvochora J. M., Muzondo M. I., Zvauya R. Ethanol production by 

fermentation of sweet-stem sorghum juice using various yeast strains. World Journal 

of Microbiology and Biotechnology. 1996. Vol. 12, No. 4. Р. 357–360. 

172. Thomson J.M., Gaucher E.A., Burgan M.F., De Kee D.W., Li T., Aris J.P., Benner 

S.A. Resurrecting ancestral alcohol dehydrogenases from yeast. Nature Genetics. 

2005. Vol. 37, No. 6. P. 630–635. doi:10.1038/ng1553. 

173. Guigou M., Lareo C., Perez L.V., Lluberas M.E, Vazquez D, Mario Daniel 

Ferrari M.D. Bioethanol production from sweet sorghum: Evaluation of post-harvest 

treatments on sugar extraction and fermentation. Biomass Bioenergy. 2011. Vol. 35, 

No. 7. P. 3058–3062. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.028.  

https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=TH2002001713
https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.028


197 

 

 

174. Dutra D., Neto B.G., Barros de Souza R., Marcos Antonio de Morais J. M., 

Tabosa N.J., Cezar Menezes R.S. Ethanol production from the stem juice of different 

sweet sorghum cultivars in the state of pernambuco, Northeast of Brazil. Sugar Tech. 

2013. Vol. 15, No. 3. P. 316–321. doi:10.1007/s12355-013-0240-y. 

175. Laopaiboon L., Thanonkeo P., Jaisil P., Laopaiboon P. Ethanol production from 

sweet sorghum juice in batch and fed-batch fermentations by Saccharomyces 

cerevisiae. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2007. Vol. 23, No. 10. 

Р. 1497–1500. 

176. Nurnasari E., Wardani A. K., Sutrisno A. Factors affecting bioethanol fermentation 

from sugar cane molasses using flocculant Saccharomyces cerevisiae NCYC-1195. 

Basic and Applied Sciences. 2015. Vol. 9, No. 31. P. 6–17. 

177. Yuvraj R. K., Uppal S. K., Sharma P., Oberoi H. S. Chemical composition of sweet 

sorghum juice and its comparative potential of different fermentation processes for 

enhanced ethanol production. Sugar Tech. 2013. Vol. 15, No. 3. Р. 305–310. 

doi:10.1007/s12355-013-0232-y.  

178. Jasman J., Prijambada I. D., Hidayat C., Widianto D. Selection of yeast strains for 

ethanol fermentation of glucose-fructose-sucrose mixture. Indonesian Journal of 

Biotechnology. 2012. Vol. 17, No. 2. Р. 114–120. 

179. Wang D., Xu Y., Hu J., Zhao G. Fermentation kinetics of different sugars by apple 

wine yeast Saccharomyces cerevisiae. Journal of the Institute of Brewing. 2004. Vol. 

110, No. 4. P. 340–346. https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2004.tb00630.x. 

180. Razmovski R., Vučurović V. Ethanol production from sugar beet molasses by S. 

cerevisiae entrapped in an alginate-maize stem ground tissue matrix. Enzyme and 

Microbial Technology. 2011. Vol. 48, No. (4–5). P. 378–385. doi: 

10.1016/j.enzmictec.2010.12.015.  

181. Brethauer S., Wyman E.C. Review: continuous hydrolysis and fermentation for 

cellulosic ethanol production. Bioresour Technol. 2009. Vol. 101, No. 13. P. 4862–

4874. doi: 10.1016/j.biortech.2009.11.009. 

182. Pereira F. B., • Guimara˜es P. MR., Teixeira J. A., Domingues L. Selection of 

Saccharomyces cerevisiae strains for efficient very high gravity bio-ethanol 



198 

 

 

fermentation processes. Biotechnol Lett. 2010. Vol. 32, No. 11. P. 1655–1661. doi: 

10.1007/s10529-010-0330-9.  

183. Volodko A. I., Tsygankov S. P. Processing of sweet sorghum into bioethanol. Plant 

Biology and Biotechnology: 2-nd Conference of Young Scientists (Kyiv, 23‒24 

December 2013). Kyiv, 2013. P. 71. 

184. Володько О. І., Рахметов Д. Б., Циганков С. П., Блюм Я. Б. Технологічні 

аспекти перероблення сорго цукрового в біоетанол. Біологічні ресурси і новітні 

біотехнології виробництва біопалив: наукова конференція (м. Київ, 9‒11 

вересня 2014 р.). Київ, 2014. С. 162‒166.  

185. Володько А. И., Лантух Г. В., Цыганков С. П. Сироп из сока сахарного сорго 

как сырье для производства биоэтанола в Украине. Біологія рослин і 

біотехнологія: І Конференція молодих учених (м. Біла Церква, 5‒7 жовтня 2011 

р.). Біла Церква, 2011. С. 106.  

186. Петров А. А., Бальян Х. В., Трощенко А. Т. Органическая химия: Учебник для 

вузов / под ред. М. Д. Стадничука. 5-е изд. СПб.: «Иван Федоров», 2002. 624 с. 

187. Roffler SR, Blanch HW, Wilke CR. In situ recovery of fermentation products. Trends 

Biotechnol. 1984. Vol. 2, No. 5. P. 129-136. http://dx.doi.org/10.1016/0167-

7799(84)90022-2. 

188. Володько О.І, Іванова Т. С., Лукашевич К. М., Лантух Г. В., Блюм Р. Я., 

Кулічкова Г. І., Циганков С.П., Блюм Я. Б. Пат. України на кор. мод. № 140723; 

«Спосіб отримання біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго в 

умовах зниженого тиску» опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. Заявка № u 2019 08505 

від 17.07.19. МПК C10L1/10, C12P7/06. 

189. EN 15376: 2011, Avtomotive fuels – Ethanol as a blending component for petrol – 

Requirements and test methods. 

190. Володько О. І., Лантух Г. В., Лукашевич К. М., Новак А. Г., Циганков С. П. 

Ферментування соргоцукрового соку Sacсharomyces cerevisiae для отримання та 

аналізування летких біопаливних компонентів. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та 

енергетика АПК. 2016. Вип. 251. С. 382‒400. 



199 

 

 

191. Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании 

технологических процессов. Москва: Машиностроение, 1981. 184 с. 

192. Макаров Е. Инженерные расчёты в Mathcad 14 (+CD). СПб.: Питер, 2007. 592 с. 

193. Володько О. І., Іванова Т. С., Лукашевич К. М., Циганков С. П. Перероблення 

багаси і вінаси цукрового сорго при виробництві біоетанолу. Біотехнологія ХХІ 

століття: ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 20 

травня 2020 р). Київ, 2020. C. 143. 

194. Князюк О.В., Шевчук О.А., Липовий В.Г. Продуктивність сумісних посівів 

кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології 

вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №11. С. 106‒113. 

195. Метлин В.В. Основные направления селекции сахарного сорго для 

использования на зеленый корм, силос и сахарный сироп в условиях северного 

Кавказа: автореф. дисс. … д-ра с.-х. наук: 06.01.05 / ГНУ ВНИИЗК. Краснодар, 

1996. 57 с. 

196. Федорченко Б. С. Виробнича собівартість енергетичних культур як основа 

формування ціни на біопальне. Ефективна економіка. 2013. № 8.  

197. Сігайов А. О. Перспективи економіки виробництва біоетанолу. Облік і фінанси. 

2012. № 1. С. 126‒128.  



200 

 

 

Додаток А. Математичне моделювання. 
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Додаток Б. Хімічний склад багаси, пелет та харчової добавки з цукрового сорго 
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Протокол № 137 

випробувань хімічного складу кормів 

Заявник:  ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКО-ЕНЕРГІЯ»  

Об’єкт випробувань: Багаса цукрового сорго, реєстр. № 5625; Пелети з багаси цукрового сорго, 

реєстр. № 5626; Харчова добавка, реєстр. №. 5627. 

Мета випробувань: визначення вмісту мікроелементів, золи, каротину, органічних кислот, калію, 

протеїну, крохмалю, кислотно-детергентної клітковини, фосфору, сухої речовини, жиру, 

нейтрально-детергентної клітковини, вуглеводно-лігнінового комплексу, клітковини, білкового 

азоту, поживності.  

Дата надходження зразка до випробувальної лабораторії: 17.10.2013 р. 

Дата проведення випробувань: 17.10  – 11.11.2013 р. 

Результати випробувань наведені у таблицях.  

 

1. Хімічний склад у натуральній речовині, % 

№ Назва зразка Шифр 
Суха 

речовина 
Протеїн Жир 

Клітко 

вина 
Зола БЕР 

Кароти

н, г/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1.  
Багаса цукрового сорго 5625 92,03 8,63 

1,2

1 28,11 

4,0

9 92,03 

10,42 

2.  
Пелети з багаси цукрового 

сорго 5626 90,41 8,69 

1,6

2 29,57 

4,5

6 90,41 

10,28 

3.  Харчова добавка 5627 91,63  - -  7,44 -  - - 
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2. Хімічний склад у абсолютно сухій речовині, % 

№ Назва зразка Шифр Протеїн Жир Клітковина Зола БЕР 

Карот

ин, 

г/кг 

1 2 3 4 5 6 7   

1.  Багаса цукрового сорго 5625 9,37 1,31 30,54 4,44 54,53 11,32 

2.  
Пелети з багаси цукрового 

сорго 5626 9,61 1,79 32,71 5,04 50,85 11,37 

3.  Харчова добавка 5627  - -  8,12  - - - 

3. Вміст основних органічних кислот та показники загальної кислотності 

№ Характеристика корму Шифр рН 

Органічні кислоти, % Загальна 

кислотність, 

% 
молочна оцтова масляна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Багаса цукрового сорго 5625 4,04 1,68 1,42 - 3,82 

 

 

 

 

4. Вміст біогенних елементів у розрахунку на натуральну речовину 

№ 

п/п 
Назва зразка Шифр 

Фосфору, 

г/кг  

Кальцію, 

г/кг  

Магнію, 

г/кг 

Заліза, 

мг/кг 

Цинку, 

мг/кг 

Марганцю, 

мг/кг 

Міді, 

мг/кг 

Калій, 

г/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.  
Багаса цукрового 

 сорго 
5625 5,62 1,97 1,48 35,09 14,57 20,00 1,90 3,15 

2.  
Пелети з багаси 

 цукрового сорго 
5626 5,71 3,06 1,76 146,06 15,06 29,59 2,06 3,12 

 

 

5. Вміст біогенних елементів у розрахунку на суху речовину 

№ 

п/п 
Назва зразка Шифр 

Фосфору, 

г/кг  

Кальцію, 

г/кг  

Магнію, 

г/кг 

Заліза, 

мг/кг 

Цинку, 

мг/кг 

Марганцю, 

мг/кг 

Міді, 

мг/кг 

Калій, 

г/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3.  
Багаса цукрового 

 сорго 
5625 6,11 2,14 1,61 38,13 15,83 21,73 2,06 3,42 

4.  
Пелети з багаси 

 цукрового сорго 
5626 6,32 3,38 1,95 161,55 16,66 32,73 2,28 3,45 
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6. Вміст азоту, % 

№ Назва зразка Шифр 

У натуральній речовині У абсолютно сухій речовині 

N-

загальний 

N-

білковий 

N-

небілковий 

N-

загальний 

N-

білковий 

N-

небілковий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Багаса 

цукрового 

сорго 

5625 1,38 1,14 0,24 1,50 1,24 0,26 

2.  Пелети з 

багаси 

цукрового 

сорго 

5626 1,39 1,07 0,32 1,53 1,18 0,35 

 

7. Вуглеводно-лігніновий комплекс, в натуральній речовині, % 

 

№ Назва зразка Шифр 

Сума 

легкогідрол

ізованих 

вуглеводів 

Крохмал

ь 

Цуко

р 

Геміцелюлоз

а 

Целюлоз

а 

Лігні

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Багаса цукрового 

сорго 
5625 35,64 3,58 5,75 23,68 4,18 22,00 

2. 
Пелети з багаси 

цукрового сорго 
5626 22,08 1,22 4,25 14,80 4,61 24,00 

 

 

8. Вуглеводно-лігніновий комплекс, в абсолютно сухій речовині, % 

 

№ Назва зразка Шифр 

Сума 

легкогідрол

ізованих 

вуглеводів 

Крохмал

ь 

Цуко

р 

Геміцелюлоз

а 

Целюлоз

а 

Лігні

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Багаса цукрового 

сорго 
5625 38,73 3,89 6,25 25,73 4,54 23,91 

2. 
Пелети з багаси 

цукрового сорго 
5626 24,42 1,35 4,70 16,37 5,10 26,55 
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9. Нейтрально-детергентна та кислотно-детергентна клітковина у натуральній речовині 

 

№ Назва зразка Шифр 

Нейтрально-

детергентна 

клітковина, % 

Кислотно-

детергентна 

клітковина, % 

1 2 3 4 5 

1. Багаса цукрового сорго 5625 72,93 20,64 

2. Пелети з багаси цукрового сорго 5626 79,28 32,49 

 

 

 

Загальна вартість виконаних робіт складає 4647,60 грн. (чотири тисячі шістсот сорок сім 

гривень 60 копійок), у т.ч. 774,60 ПДВ. 

 

Завідувач відділу оцінки якості, безпеки  

кормів і сировини, 

кандидат с.-г. наук   

   

  Л.П. Чорнолата 
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Додаток В. Розрахунок соргоцукрового кластера, та собівартості 

Таблиця  

Назва операції-показника Значення Одиниці Формула або задається 

Площа посівів 100,00 га задається 

Врожайність зеленої маси 100,00 т/га задається 

Вихід соку 52,50 % мас. задається 

Вміст цукру в соку 11,18 % мас. задається із розрах. рис 7.1 

Кількість фітомаси в рік 10000,00 т D4*D5 

Кількість цукрів в рік 586,76 т D8*D6/100*D7/100 

Період збирання врожаю в рік 60,00 доб. задається 

Збирання на добу 1,67 га/доб. D4/D10 

Переробка зеленої фітомаси на добу 166,67 т/доб. D11*D5 

Вихід соку на добу 87,50 т/доб. D12*D6/100 

Вихід цукрів на добу 9,78 т/доб. D13*D7/100 

Потужність заводу по переробці цукрів 1,63 т/доб. D9/D23 

Вихід продукту із тони цукрів 0,48 т/т задається 

Потужність заводу по продукту (біоетанолу) 0,78 т/доб. D15*D16 

Потужність заводу по перероблянні соку 14,58 т/доб. D15*100/D7 

Сік на концентрування 72,92 т/доб. D13-D18 

Цукри на концентрування 8,15 т/доб. D14-D15 

Концентрація сиропу 63,62 % цук. задається 

Кількість сиропу на добу 12,81 т/доб. D20*100/D21 

Період роботи заводу в рік 360,00 доб. задається 

Об’єм сиропу на зберігання в рік 768,58 т D22*D10 

Вологість багаси 52,20 % задається із розрах. рис 7.1 

Кількість вологої багаси в рік 4750,00 т D8*(1-D6/100) 

Кількість сухої багаси в рік 2270,50 т D26*(1-D25/100) 

Теплотворна здатність вологої багаси 8,25 ГДж/т задається із розрах. рис 7.1 

Кількість теплоти від вологої багаси в рік 39176,54 ГДж D28*D26 

Необхідна теплота для концентрування соку 5,07 ГДж/т задається із розрах. рис 7.1 

Необхідна теплота на виробництво 

біоетанолу 8,00 ГДж/т задається (4,5) 

Необхідна теплота на виробництво 

біоетанолу в рік 2253,18 ГДж D31*D17*D23 

Необхідна теплота на концентрування соку в 

рік 22171,15 ГДж D30*D19*D10 

Необхідна теплота на згущення барди 

(60% СР) 5,00 ГДж/т задається 

Кількість барди на тону біоетанолу 12,50 т/т задається 

Необхідна теплота на концентрування 

барди в рік 14669,12 ГДж D34*D35*D24*D21/100*D16 

Надлишок/ нехватка багаси сорго 83,09 ГДж D29-D32-D33-D36 

Надлишок/ нехватка багаси сорго 10,07 т (D29-D32-D33-D36)/D28 
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Рис. 1. Розрахунок частки собівартості етанолу від собівартості вирощування стебел сорго з поля, орієнтуючись на 

вартість аналогічного вирощування стебел кукурудзи. 
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Додаток Г. Акт впровадження ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» 
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Додаток Д. Акт впровадження «Гайсинский спиртовий завод» 
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