
W ostatnich latach odnotowano gwałtowny wzrost produkcji 
etanolu, znanego również jako alkohol etylowy lub alkohol 
zbożowy. Jest on używany do różnych zastosowań, w 
tym do farmaceutyków, kosmetyków, rozpuszczalników i 
chemikaliów. Jednak dwa główne zastosowania etanolu to 
produkcja napojów alkoholowych i paliwa, przy czym etanol 
jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych biopaliw. 

Etanol można wytwarzać z różnych upraw rolnych, w 
tym kukurydzy i trzciny cukrowej. Dlatego, szczególnie w 
Ameryce, farmy kukurydzy i spółdzielnie coraz częściej 
produkują etanol ze swoich nadwyżek, traktując je jako źródła 
dodatkowego dochodu. Wraz z rozwojem produkcji etanolu 
nastąpił gwałtowny wzrost ilości produktów ubocznych 
etanolu. Produkty te, przetwarzane na pasze dla zwierząt 
mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów.

Etanol stosowany w napojach alkoholowych produkuje się 
w kilku etapach. Kukurydza lub inne ziarna skrobiowe są 
mielone na mąkę i mieszane z wodą w celu uzyskania zacieru. 
Do mieszanki dodawane są enzymy, które przekształcają 
skrobię w dekstrozę, a także amoniak w celu kontroli pH oraz 
jako składnik odżywczy dla drożdży. Po poddaniu zacieru 
działaniu wysokiej temperatury a następnie schłodzeniu, jest 
on dodawany do fermentora z drożdżami, gdzie rozpoczyna 
się konwersja cukru na etanol i dwutlenek węgla. 

Powstały moszcz jest następnie przetwarzany w celu 
ekstrakcji etanolu. Jedną z najczęstszych form technik 
separacji jest destylacja, w której mieszaniny rozdziela się na 
frakcje składowe o pożądanej czystości. Podczas destylacji 
etanol oddziela się od moszczu i miesza z 5% denaturantem, 
aby uczynić go niezdatnym do picia, a tym samym nie 
podlegać akcyzie.

Pozostały osad, znany jako wywar gorzelniczy, składa się z 
wody i grubego ziarna. Jest on przetwarzany w celu usunięcia 
40% wody i wyprodukowania wilgotnych ziaren gorzelniczych 
(składających się z 60% wody). 

Drobni producenci etanolu korzystają z 
opłacalnego rozwiązania do wytwarzania 
pasz dla zwierząt pochodzących z produkcji 
ubocznej etanolu
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W celu dalszej obróbki produktów ubocznych wywaru na 
paszę dla zwierząt tradycyjnie stosuje się wysokowydajne 
wirówki. Jest to jednak bardzo droga inwestycja, której 
podjęcie może być zbyt kosztowne dla małych producentów. 
Alternatywą dla takich przedsiębiorców jest zastosowanie 
separatora cieczy-ciał stałych Liquid Solid Separator™ firmy 
Russell Finex. Pozwala on producentom na dodatkowy 
zysk bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów 
kapitałowych na wirówkę. 

Ta wyjątkowa maszyna jest w stanie usuwać drobne cząstki 
stałe z cieczy za pomocą wirnika. Zapewnia wysokowydajną 
separację do 10 mikronów, a dzięki zmiennej prędkości 
napędu i regulacji kąta, gwarantuje pełną kontrolę zawartości 
wilgoci w ciałach stałych przy jednoczesnym ciągłym 
separowaniu. Może poradzić sobie z miękkimi i włóknistymi 
cząstkami nadwymiarowymi, dzięki czemu jest niezwykle 
wszechstronny. 

Pozostałe po obróbce mokre ziarna można następnie 
przetworzyć na dwie różne formy: mokry wywar gorzelniany 
z substancjami rozpuszczalnymi (WDGS) i suszony wywar 
gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi (DDGS). Jest 
to znakomite i szeroko stosowane w żywieniu zwierząt 
źródło białka i energii, zwłaszcza dla bydła.

Konieczne jest osiągnięcie odpowiedniej konsystencji paszy, 
aby można ją było transportować i sprzedawać oraz aby 
uniknąć problemów z przechowywaniem. Ponadto, woda 
ekstrahowana z wywaru musi być wystarczająco czysta, aby 
mogła zostać ponownie wykorzystana do tworzenia zacieru. 

Liquid Solid Separator ™ w sposób ciągły oddziela wodę i 
zacier i wytwarza czystszą wodę (mniej niż 5% zawartości 
substancji stałych). Maszyna jest również wystarczająco 
elastyczna, aby uzyskać precyzyjnie 60% zawartości wody 
w WDGS. Wyekstrahowana woda może być ponownie 
wprowadzona do miksera w celu uformowania zacieru. 

Jedna z firm, która zastosowała w tym celu separator cieczy-
ciał stałych, osiągnęła wydajność 60 galonów amerykańskich 
na minutę. Nie tylko byli w stanie przekształcić produkty 
uboczne w paszę dla zwierząt, ale także odzyskali około 90% 
wody, która w większości została ponownie wprowadzona do 
procesów produkcji etanolu. 

Od 85 lat Russell Finex produkuje i dostarcza innowacyjne 
filtry, sita i separatory w celu poprawy jakości produktu, 
zwiększenia wydajności, ochrony zdrowia pracowników 
oraz usuwania zanieczyszczeń z proszków i pyłów. Russell 
Finex, przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu, obsługuje 
różnorodne gałęzie przemysłu, w tym branżę spożywczą, 
farmaceutyczną, chemiczną, produkcję klejów, plastizoli, 
farb, powłok, proszków metali i ceramiki.
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