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Wstęp
Bioetanol wytwarzany z surowców organicznych jest odnawialnym 

i czystym surowcem energetycznym, który wykorzystywany jest za-
równo jako paliwo do silników samochodowych, jak i w przemyśle 
chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Głównym surow-
cem do produkcji bioetanolu I generacji jest ziarno zbóż i kukurydzy, 
ziemniaki, buraki cukrowe i inne. Bioenergetyczne zastosowanie tych 
roślin napotyka jednak na dyskusje z powodu zmniejszania powierzchni 
uprawy przeznaczonej dla żywności i pasz. Uwzględniając warunki kra-
jowe, roślinami alternatywnymi na cele bioenergetyczne są surowce 
lignocelulozowe, takie jak sorgo i miskant (Fot. 1).

Sorgo, podobnie jak kukurydza, trzcina cukrowa i proso zali-
czane jest do podrodziny prosowatych (Panicoideae), rodziny traw 
(Poaceae), z rodzaju Sorghum [1]. Sorgo, to roślina jednoroczna 
o wysokości do 4 m, odporna na suszę, dająca bardzo wysokie plo-
ny suchej masy w fazie mleczno-woskowej ziarna. Biomasa sorgo 
zawiera znaczną ilość cukrów prostych, co wskazuje na dużą przy-
datność do procesu pozyskania bioetanolu [2]. Natomiast miskant 
z rodzaju Miscanthus sp., to wieloletnia trawa kępowa o małych 
wymaganiach wodno-mineralnych, odporna na choroby i szkodniki, 
którą można wykorzystywać do zagospodarowania gleb słabej jako-
ści; charakteryzuje się szybkim przyrostem biomasy, co daje szanse 
na podniesienie ekonomiczności produkcji biopaliw II generacji [3]. 
Ponadto ze zmieszania dwóch gatunków – miskanta chińskiego 
(diploidalnego) z miskantem cukrowym (tetraploidalnym) powstał 
wartościowy gatunek – miskant olbrzymi, który może osiągnąć wy-
sokość 3,5 m w ciągu jednego sezonu [4].

Fot. 1. Plantacja sorgo (od lewej) i miskanta (od prawej)

Biorąc pod uwagę wysoką wartość kaloryczną spalania sorgo 
(15 MJ/kg) i miskanta (14–17 MJ/kg), a także ich wysoki plon suchej 
biomasy (sorgo 15–18 t/ha i miskant 25 t/ha), rośliny te mogą być 
stosowane jako źródło produkcji biopaliw – głównie bioetanolu. 
Charakterystyczną cechą biomasy lignocelulozowej jest ponadto 
złożoność jej budowy chemicznej; w swojej strukturze posiada ona 
lignocelulozę – kompleks polimerów, które dość trudno podlegają 

biodegradacji. Kompleks lignocelulozowy znajdujący się w ścianach 
komórkowych roślin składa się z następujących składników [5]:

celulozy (homopolimer glukozy) – najbardziej przydatna frakcja • 
biomasy do procesu produkcji bioetanolu, ale pomimo najwyższej 
energii, ze względu na otoczenie zarówno fragmentami hemicelu-
lozy, jak i drzewnika (lignina), jej rozkład i uwalnianie zgromadzo-
nej energii jest znacznie utrudnione

hemiceluloz (kopolimer substancji cukrowych) – frakcja przydatna • 
tylko częściowo do produkcji bioetanolu

ligniny (polimer zbudowany z pochodnych fenoli) – frakcja cał-• 
kowicie nieprzydatna w produkcji bioetanolu i utrudniająca ob-
róbkę biomasy.

Dla produkcji bioetanolu, znaczenie równie istotne jak odpowied-
ni surowiec roślinny, ma zoptymalizowana technologia bioprocesowa. 
Wydajność produkcji bioetanolu może zostać podwyższona poprzez 
optymalizację parametrów technologicznych. Materiał lignocelulozo-
wy należy poddać obróbce wstępnej, rozdrobnieniu, saturacji rozcień-
czonymi kwasami i procesowi parowania ciśnieniowego. Obróbka su-
rowca umożliwi skuteczną hydrolizę hemiceluloz i przygotuje celulozę 
do trawienia enzymatycznego, co zapewni prawidłowy i efektywny 
przebieg dalszych etapów produkcji bioetanolu – hydrolizy enzyma-
tycznej i procesu fermentacji.

Pierwszym z etapów obróbki wstępnej jest obróbka mechaniczna, 
tj. rozdrobnienie surowca roślinnego, najczęściej poprzez mielenie, 
co pozwala na wzrost dostępności celulozy dla enzymów celulolitycz-
nych, a tym samym zwiększenie osiągalności cukrów prostych, które 
dalej rozkładane są przez drożdże gorzelnicze w procesie fermenta-
cji [6, 7]. Zastosowanie mechanicznej obróbki wstępnej nie prowadzi 
do rozdzielenia poszczególnych fragmentów kompleksu lignocelu-
lozowego, ale do zmniejszenia wielkości cząstek, a w konsekwencji 
– do zmniejszenia oporów transportowanej masy i ciepła, zmiany 
struktury makro- i mikroskopowej biomasy, a więc jest zjawiskiem 
wpływającym pozytywnie na wydajność całego procesu produkcji bio-
paliw [8, 9]. Mechaniczna obróbka wstępna biomasy ma więc znaczący 
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wpływ na szybkość i zakres hydrolizy enzymatycznej frakcji celulozo-
wej. Trzeba też uwzględnić aspekt ekonomiczny obróbki mechanicz-
nej, gdyż optymalizacja procesów fizycznych, które z natury cechują 
się dużą energochłonnością, przyczyni się do ograniczenia kosztów 
produkcji biopaliw II generacji.

Materiały i metody badań
Celem badań było określenie efektywności metody obróbki me-

chanicznej biomasy sorgo i miskanta podczas przygotowania surow-
ców do produkcji bioetanolu. Do badań wykorzystano surowce:

Sucrosorgo 506 – Zakład Doświadczalny IWNiRZ, Sielec Stary• 
Miscantus Giganteus – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań.• 
W pierwszej kolejności wykonano oznaczenie wilgotności bio-

masy sorgo i miskanta (wg normy PN-75/Z-04002/13), a także 
chemicznych składników, tj. celulozy (wg normy PN-92/P-500920); 
hemiceluloz – jako różnica holocelulozy oznaczonej wg normy PN-
92/P-050092 i celulozy; ligniny (wg normy BN-86/7501–11).

W następnym etapie surowiec poddano rozdrabnianiu (na rozdrab-
niarce do gałęzi) i suszono w temp. 50°C przez okres 24 godzin. Tak 
przygotowany materiał przekazano do dalszej obróbki na młynach:

udarowym – funkcję mielników spełnia tarcza z młotkami osa-• 
dzonymi ruchomo na obwodzie i o sitach o wielkości oczek:  
1; 1,8; 3 i 4 mm
kulowym – funkcję mielników spełnia kula wykonana z twarde-• 
go materiału o dużej gęstości – agatu, o wielkości kuli 50 mm.
Pomiar zużycia energii elektrycznej na młynie udarowym wyko-

nywano na próbkach rozdrobnionej biomasy sorgo i miskanta o wa-
dze 200 g (każda), na każdym sicie, przy użyciu analizatora mocy 
elektrycznej, a na młynie kulowym na próbkach o wadze 5 g każda, 
za pomocą kalkulatora energii.

Ponadto wykonano analizę sitową zmielonej biomasy sorgo i mi-
skanta na młynie udarowym dla każdego sita – 1; 1,8; 3 i 4 mm, a także 
na młynie kulowym przy użyciu rotacyjnej wytrząsarki laboratoryjnej, z za-
stosowaniem kompletu sit o średnicy oczek: 5; 4; 3; 2; 1; 0,5 i 0,1 mm.

Wyznacznikiem efektywności obróbki mechanicznej biomasy 
sorgo i miskanta jest zawartość uwolnionych cukrów redukujących 
oznaczonych metodą Millera z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym 
(DNS) w teście hydrolizy enzymatycznej [10].

Test hydrolityczny wykonano przy użyciu preparatu enzyma-
tycznego CELLUCLAST 1.5L firmy Novozymes, którego aktywność 
celulolityczna wynosi 700 EGU/g. Surowiec roślinny inkubowano 
w temp. 40°C w 0,05 M buforze cytrynianowym o pH 4,8 w czasie 
2 godzin. Następnie wykonano pomiar absorbancji wobec próby 
odniesienia przy długości fali 530 nm. Odczyt wartości stężenia 
cukrów redukujących dokonano z krzywej wzorcowej absorbancji 
wyznaczonej dla glukozy (Rys. 1).

Rys. 1. Glukozowa krzywa wzorcowa

Dobór odpowiedniej metody rozdrobnienia biomasy sorgo 
i miskanta wytypowanej w ramach niniejszej pracy rzutować będzie 
na efektywność całego procesu produkcji energii z tych surowców.

Wyniki badań
W wyniku przeprowadzonych badań, w pierwszym etapie wy-

konano oznaczenia wilgotności i składu chemicznego biomasy sorgo 
i miskanta (Tab. 1).

Tablica 1
Skład chemiczny sorgo i miskanta

Surowiec Sorgo Miskant

Wilgotność, % 11,5 5,0

Celuloza, % 26,2 42,1

Hemicelulozy, % 25,9 36,7

Lignina, % 16,9 22,4

Na podstawie wyników oznaczeń należy zauważyć, że:
biomasa miskanta charakteryzuje się niższą wilgotnością niż bioma-• 
sa sorgo, co wynika niewątpliwie z późniejszego niż sorgo zbioru 
miskanta z pola
biomasa miskanta posiada zdecydowanie wyższą zawartość celulo-• 
zy (42,1%) w stosunku do biomasy sorgo (26,2%), czyli składnika 
pożądanego w produkcji bioetanolu
wyższą zawartość hemiceluloz, frakcji także przydatnej do pro-• 
dukcji bioetanolu, wykazuje biomasa miskanta (36,7%) (biomasa 
sorgo – 25,9%)
biomasa sorgo posiada niższą zawartość ligniny (16,9%) niż bioma-• 
sa miskanta (22,4%), co w procesie wytwarzania biopaliw wpływa 
na korzyść sorgo.
W kolejnym etapie badań surowce, sorgo i miskant, poddano roz-

drobnieniu zarówno na młynie udarowym (sita o wielkości oczek – 1; 
1,8; 3 i 4 mm), jak i kulowym (kula o średnicy 50 mm) i dokonano 
pomiaru zużycia energii elektrycznej. Wartości energii elektrycznej 
wykorzystanej do zmielenia surowców dla poszczególnych sit młyna 
udarowego przedstawiono na Rysunku 2.

Rys. 2. Zużycie energii elektrycznej na rozmiał surowca na młynie 
udarowym przy użyciu sit – 1; 1,8; 3 i 4 mm

Średnie zużycie energii elektrycznej, po przeliczeniu na 100 g 
surowca, wyniosło dla młyna udarowego 0,0075 kWh, a dla młyna 
kulowego 3,24 kWh. Średni czas trwania rozmiału próbki wynosił 
dla młyna udarowego ok. 2 minuty, podczas gdy dla młyna kulowego 
czas rozmiału liczony był w godzinach. Dla biomasy sorgo widoczna 
jest zależność liniowa spadku zapotrzebowania na energię w zależ-
ności od wielkości oczek sita i kształtuje się na poziomie od 0,023 
kWh (sito – 1 mm) do 0,014 kWh (sito – 4 mm). W przypadku 
miskanta, najniższe zużycie energii wystąpiło dla biomasy zmielo-
nej przy użyciu sita o średnicy oczek 1mm, i wyniosło 0,008 kWh. 
Młyn kulowy, ze względu na bardzo czasochłonną obróbkę oraz 
wysoki pobór mocy, jest niewątpliwie młynem zbyt kosztownym 
do procesu obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej w produk-
cji biopaliw II generacji.

Ponadto wykonano analizę sitową biomasy sorgo i miskanta 
zmielonej, zarówno na młynie udarowym (dla każdego sita – 1; 1,8;  
3 i 4 mm), jak i młynie kulowym. Wyniki analizy sitowej przedstawiono 
w Tablicy 2 i na Rysunkach 3÷5.
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Tablica 2
Analiza sitowa biomasy sorgo i miskanta

Wykonanie analizy sitowej sorgo i miskanta pozwoliło na porów-
nanie rozkładu poszczególnych frakcji biomasy, co jest ważnym ele-
mentem w wyborze sposobu mechanicznej obróbki wstępnej, gdyż 
z punktu widzenia dalszej obróbki surowców korzystne są jednorodne 
i jak najmniejsze cząstki surowca.

Na podstawie wyników oznaczeń można zauważyć, że:
rozkład frakcji sorgo i miskanta, dla młyna udarowego jest na po-• 
dobnym poziomie, a dla młyna kulowego – zróżnicowany
w przypadku młyna udarowego, najwyższy udział dla sit o średnicy • 
oczek 1; 1,8 i 3 mm zauważono dla frakcji 0,1–0,5 mm i 0,5–1 mm, pod-
czas gdy dla sita o wielkości oczek 4 mm zanotowano podobny udział 
surowca (ok. 30%) we frakcjach: 0,1–0,5 mm, 0,5–1 mm i 1–2 mm,
dla młyna kulowego stwierdzono najwyższy udział surowca • 
we frakcji 0,1–0,5 mm.

Rys. 3. Analiza sitowa biomasy sorgo – młyn udarowy  
(sita 1; 1,8; 3 i 4 mm)

Rys. 4. Analiza sitowa biomasy miskanta – młyn udarowy 
 (sita 1; 1,8; 3 i 4 mm)

Rys. 5. Analiza sitowa biomasy sorgo i miskanta – młyn kulowy

W celu określenia efektywności obróbki mechanicznej biomasy 
sorgo i miskanta oznaczono zawartość uwolnionych cukrów reduku-
jących metodą Millera w teście hydrolizy enzymatycznej frakcji, otrzy-
manych po zmieleniu surowców na młynie udarowym dla każdego sita 
– 1; 1,8; 3 i 4 mm.

Na Rysunkach 6 i 7 przedstawiono uzyskane ilości uwolnionych 
cukrów redukujących w biomasie sorgo i miskanta, w zależności 
od wielkości sita.

Rys. 6. Zawartość cukrów redukujących w sorgo  
po sitach – 1; 1,8; 3 i 4 mm

Rys. 7. Zawartość cukrów redukujących w miskancie  
po sitach – 1; 1,8; 3 i 4 mm

W Tablicy 3 przedstawiono różnice pomiędzy ilością uwolnionych 
cukrów redukujących w próbach biomasy sorgo i miskanta poddanych 
działaniu preparatu enzymatycznego CELLUCLAST 1.5L i w próbach 
zerowych – bez użycia enzymu.

Tablica 3
Zawartość cukrów redukujących w sorgo i miskancie,  

po sitach – 1; 1,8; 3 i 4 mm

Surowiec
Średnica oczek 

sita, mm

Zawartość cukrów redukujących, mg/g

Enzym Próba zerowa Różnica

Sorgo

1 58,9 31,6 27,3

1,8 74,3 32,8 41,5

3 76,4 45,0 31,4

4 76,9 53,9 23,0

Miskant

1 18,9 2,4 16,5

1,8 24,4 9,0 15,4

3 18,3 5,8 12,5

4 19,0 6,6 12,4
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Na podstawie wartości ilości uwolnionych cukrów redukujących 
w próbach biomasy sorgo i miskanta zmielonych na młynie udaro-
wym na sitach – 1; 1,8; 3 i 4 mm, uzyskanych jako różnica zawartości 
cukrów oznaczonych w próbach z użyciem enzymu CELLUCLAST 
1.5L i próbach zerowych, bez użycia enzymu, wytypowano najko-
rzystniejsze frakcje surowca. Są nimi, dla biomasy sorgo – surowiec 
zmielony na sicie o wielkości oczek 1,8 mm (różnica zawartości cu-
krów 41,5 mg/g), a dla biomasy miskanta – na sicie – 1 mm (różnica 
zawartości cukrów 16,5 mg/g). Otrzymane różnice ilości cukrów 
redukujących w tych frakcjach sorgo i miskanta sugerują, iż suro-
wiec otrzymany w taki sposób jest najbardziej podatny na hydrolizę 
enzymatyczną. Uzyskana wielkość frakcji surowca będzie więc mia-
ła znaczący wpływ w dalszych etapach obróbki wstępnej, podczas 
działania kwasami i procesu parowania ciśnieniowego, gdyż pozwoli 
na skuteczniejsze rozluźnienie struktury lignocelulozowej i efektyw-
niejsze przygotowanie surowca do trawienia enzymatycznego.

Trzeba też zauważyć, że wybrane frakcje charakteryzują się 
najniższym zużyciem energii podczas ich rozmiału, co wpływa 
na obniżenie kosztów mechanicznej obróbki wstępnej biomasy 
sorgo i miskanta.

Wnioski
Efektywność mechanicznej obróbki wstępnej biomasy surow-• 
ców lignocelulozowych, sorgo i miskanta, zdeterminowana jest 
rodzajem, wydajnością oraz poborem mocy urządzeń rozdrab-
niających, młynów.
Wykorzystanie młyna kulowego należy wyeliminować z powodu • 
czasochłonności obróbki i zbyt wysokiego poboru energii elek-
trycznej podczas rozmiału surowca.
Zastosowanie młyna udarowego, ze względu na czas, wydaj-• 
ność i pobór mocy, jest korzystne i pozwala na przeanalizowanie 
rozmiału na sitach o różnej wielkości oczek – 1; 1,8; 3 i 4 mm, 
co powoduje różnicowanie zużycia energii elektrycznej pobieranej 
na rozmiał, zarówno sorgo, jak i miskanta.
Zawartość cukrów redukujących oznaczona metodą Millera • 
w zmielonej biomasie sorgo i miskanta wykazała, że skuteczną me-
todą rozdrobnienia surowców jest zmielenie na młynie udarowym 
dla sorgo o sicie – 1,8 mm, a dla miskanta o sicie – 1 mm, co jest 
uzasadnione także z ekonomicznego punktu, gdyż wiąże się z naj-
niższym zużyciem energii potrzebnej na ich rozmiał.

Badania realizowane w ramach projektu NCBiR nr PBS1/A8/9/2012 
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji 

z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.)”.

Literatura
Dalhberg J., Berenji J., Sikora V., Latkocić D.: 1. Assessing sorghum (Sor-
ghum bicolor (L) Moench) germplasm for new traits: food, fuels and unique 
uses. Maydica 2011, 56, 85–92.
Burczyk H., Kołodziej J., Kowalska M.: 2. Plony i wartości energetyczne ku-
kurydzy, sorgo i konopi włóknistych w porównaniu z roślinami egzotycznymi. 
XIII Konferencja Naukowa IUNG-PIB 2009.
Jeżowski S.: 3. Rośliny energetyczne – produktywność oraz aspekt ekono-
miczny, środowiskowy i socjalny ich wykorzystania jako ekopaliwa. Postępy 
Nauk Rolniczych 2003, 3, 61–73.
Technologie zbioru roślin energetycznych4. . Redakcja A. Lisowski. Wydaw-
nictwo SGGW, 2010, 16–17.
Białachowski R., Paukszta D., Lewandowicz G.: 5. Wpływ fazy krystalicznej 
celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej. Nauka Przyr. 
Technol. 2012, 6, 2, #29, 1–8.
Taharzadeh M.J., Karimi K.: 6. Pretreatment of lignocellulosic wastes 
to improve ethanol and biogas production: a review. Int. J. Mol. Sci. 2008,  
9, 1621–1651.

Chmielewska J., Sowiński J., Nowakowski P.: 7. Wykorzystanie ligno-
celulozowej biomasy sorgo do produkcji etanolu. Przem. Chem. 2013,  
92, 6, 1106.
Świątek M., Lewandowska M., Bednarski W.: 8. Znaczenie doboru metody 
wstępnej obróbki substratów lignocelulozowych z uwzględnieniem wydajno-
ści produkcji bioetanolu. Postępy Nauk Rolniczych 2011, 1, 109–119.
Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju9. . Redakcja E. Kli-
muk, M. Pawłowska, T. Pokój. Wydawnictwo Naukowe PWN,  
2012, 109–113.
Miller G.L.: 10. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of redu-
cing sugar. Analytical Chem. 1959, 31, 3, 426–428.

Mgr inż. Aleksandra WAWRO jest absolwentką Wydziału Nauk 

o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2009), 

specjalność: technologia fermentacji. Jest asystentem w Zakładzie In-

nowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytutu Włókien Na-

turalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: 

biotechnologia środowiskowa, wykorzystanie biomasy lignocelulozowej,  

bioaktywna żywność.

e-mail: aleksandra.wawro@iwnirz.pl

Dr Jolanta BATOG ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987), a w 2007 r. uzyskała stopień 

doktora na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Pozna-

niu. Jest adiunktem w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

w Poznaniu, pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Innowacyjnych 

Biomateriałów i Nanotechnologii i kierownika akredytowanych Laborato-

riów Badawczych IWNiRZ.

e-mail: jolanta.batog@iwnirz.pl

Mgr inż. Dominika PIEPRZYK-KOKOCHA jest absolwentką Wydziału 

Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Po-

znaniu (2003), specjalność: technologia zbóż. Jest asystentem w Zakła-

dzie Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytutu Włókien 

Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: 

biotechnologia środowiskowa, wykorzystanie biomasy lignocelulozowej, 

bioaktywna żywność.

e-mail: dominika.kokocha@iwnirz.pl

Mgr Zbigniew SKIBNIEWSKI jest absolwentem Wydziału Matematyki, 

Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1975), spe-

cjalność: chemia. Jest asystentem w Zakładzie Innowacyjnych Biomateriałów 

i Nanotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Po-

znaniu. Zainteresowania naukowe: organiczna synteza chemiczna, otrzymy-

wanie i zastosowanie nanowłókien.

e-mail: zbigniew.skibniewski@iwnirz.pl


