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Актуальність

Мета

Наразі існує нагальна потреба у розвитку відновлювальної 
енергетики, а саме у пошуку альтернативних видів палива, які 
змогли б забезпечити постійність процесу енергоутворення, 
були б екологічними та відносно дешевими по собівартості. 
Безумовними кандидатами виступають енергетичні 
сільськогосподарські культури. Вивчення їхнього потенціалу в 
утворенні біогазу, що виступає джерелом тепла, 
електроенергії, автомобільного палива, є перспективною та 
актуальною задачею.

Визначення хімічного складу цукрового сорго як сировини 
для використання в процесах анаеробної ферментації, 
характеристика цукрового сорго як ко-субстрату для 
бурякової вінаси у процесі біогазоутворення.



Цукрове сорго (Sorghum saccharatum (L.) Moench):
-трав’яниста рослина родини злакових, стебла якої містять сік із 12-20 % цукрів;

-характеризується гарною адаптивністю до посушливих умов, коливань 
температур, засолених та кислих грунтів;

-може вирощуватися на маргінальних землях.

Бурякова вінаса - залишок після дистиляції біоетанолу 
із меляси цукрових буряків. У 2019 році 

500 тисяч тон стічних вод вінаси було вилито 
на поля фільтрації в Україні.



Вологість багаси визначали 
висушуванням при температурі 

105 ºС у сушильній шафі до 
постіної маси.

Зольність досліджували 
шляхом спалювання у 

муфельній печі при 
температурі 550  ºС до 

повного озолення із 
наступним визначенням 

кількості неспаленого 
залишку.

Місце вирощування досліджуваного цукрового 
сорго

Вміст загального азоту 
визначали за методикою 

К’єльдаля, для 
розрахунку 

використовували 
коефіцієнт 5,7.

Визначення вмісту 
сирого жиру проводили 
за допомогою апарату 

Сокслета з 
використанням гексану 

як розчинника.



87,85 % 

2,67 % 

9,48 % 

ОСР 
Зольність 
Волога 

Результати досліджень

ОСР (%) = 100 % − вологість субстрату (%) – зольність (%)
87,03 % 

2,02 % 

10,96 % 
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C6H12O6 = 3 CH4 + 3 CO2

Якщо визначити вміст складових у сировині, то цілком можна порахувати 
теоретичний вихід біогазу за стехіометричною формулою:

З цього виходить, що за стандартних умов теоретично 1 моль глюкози може дати 3 моля 
метану та 3 моля вуглекислого газу, тобто по 50 % обох газів. Або зі 180 г глюкози в теорії 

можна отримати 134,4 л біогазу. Тобто з 1 граму вуглеводного субстрату ми отримаємо 
0,747 л газу. Те ж саме стосується білків та жирів. Було пораховано, що 1 г протеїну дає 0,7 

л біогазу (29 % СО2 та 71 % СН4), а 1 г ліпідів – 1,25 л біогазу (32 % СО2 та 68 % СН4).

Енергетичну цінність метану, що можна отримати при анаеробному ферментуванні з 
кілограму багаси сорго розраховували, виходячи із того, що метан має енергетичну 

цінність 35,8 MДж/м3. 
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Параметри

Органічні сухі речовини, %
- в тому числі, без врахування лігніну

Розраховані показники

87,85
63,94

Вихід біогазу, л/кг сухої речовини
- із білків
- із жирів
- із вуглеводів

476,38
59,85
6,88
409,65

Вихід біометану, л/кг сухої речовини
- із білків
- із жирів
- із вуглеводів

252,00
42,49
4,68
204,83

Енергетична цінність метану, МДж/кг
сухої речовини багаси сорго

9,02

Енергетичний потенціал багаси сорго при анаеробному ферментуванні



Технологічне рішення з комплексного перероблення 
рослинної енергетичної сировини 

Практичне застосування

Біогазова установка на 
ДП “Гайсинський спиртовий завод”



Екологізація - ключ до 
стабільного та здорового 

майбутнього!

Дякую за увагу!


