
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 23, 2023

Possibilities to monitor ethanol fermentation in laboratory scale – introducing an online
system.

Gyalai-Korpos, Miklós; Kádár, Zsófia; Geier, János; Réczey, Istvánné

Published in:
Proceedings

Publication date:
2007

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Gyalai-Korpos, M., Kádár, Z., Geier, J., & Réczey, I. (2007). Possibilities to monitor ethanol fermentation in
laboratory scale – introducing an online system. In Proceedings

https://orbit.dtu.dk/en/publications/d2766757-1423-4591-8f37-f8c0b6afcd36


Etanol fermentáció nyomon követésének lehetőségei 
laboratóriumi körülmények között – Fermentációs online 

monitoring rendszer bemutatása 
Possibilities to monitor ethanol fermentation in laboratory scale – introducing an online 

system  

Gyalai-Korpos Miklós1, Kádár Zsófia1, Geier János2, Réczey Istvánné1 
1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék  
H-1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. 

2Stereo Vision Kft. 
H-1048 Budapest, Nádasdy K. u.34. 

 
Summary 
Due to the rapid, world-wide expanding bioethanol market a continuously growing demand on production 
capacities is observed. To decrease the price of bioethanol new kind of feedstocks and fermentation processes 
with high ethanol yield are necessary.  
During ethanol fermentation concentrations of both substrate and products can provide important information 
about the state of the process. To follow fermentations three methods can be used. 
The first and most common one is sampling, when concentrations of both substrates and products can be 
measured from the fermentation broth continuously. It is time and work consuming and can cause infection and 
changes in the environmental parameters (pH, temperature).  
The second possibility is to measure the solved substances by an online monitoring method where the selective 
detector is part of the fermentation system. Biosensors with enzymatic detection and infrared spectroscopy are 
able to measure glucose and/or ethanol directly from the reactor. The main disadvantage of these systems  the 
high cost.  
Numerous ways are known – including volume displacement devices, lubricated syringes, manometer-assisted 
syringes, calibrated pressure manometers and automatic respirometers – to measure the produced carbon-dioxide 
that leaves the reactor, as being the third method. 
Such methods and equipments are needed where concentrations of either substrate or products can be measured 
easily at a low price in laboratory scale. The aim of our study was to develop an online monitoring system for 
ethanol fermentation. 
In this article we introduce an online fermentation monitoring method and device developed by Stereo Vision 
Ltd. together with the Non-food Group of Budapest University of Technology and Economics, Hungary. The 
method originally described by Viega, is based on a modified U-tube filled with liquid. Produced carbon-dioxide 
from the reactor enters in either leg of the tube and leaves from the other while the same volume of liquid as its 
own is moving through the legs. The principle is the following: the gas after measuring leaves the device in fixed 
increments through an inverted siphon placed between the two legs of the U-tube. Since both electrodes have 
different lengths the gas volume can be measured and the method can be automated. The electrodes detect 
changes in liquid surface level and thereby count the number of discharge events. These events get registered on 
a personal computer by a software, also developed by Stereo Vision Ltd. As the measuring device was calibrated 
the exact volume leaving the tube during a discharge event is known so by counting the discharging the volume 
of gas produced is present. As the main feature the software displays a cumulated carbon-dioxide versus time 
plot in real time. The measured data and the plot can be exported to an Excel file for further editing and studying.  
A test measurement was carried out on glucose containing medium at 20, 40, 60 and 80 g/l concentration. 
Fermentation was followed by the newly developed online monitoring system. At the end of the fermentation 
produced ethanol was calculated according to an empirical formula based on the ideal gas law, and was 
measured by HPLC. The results given 7% variance 
 



 
Bevezetés 
 
A bioetanol piacának robbanásszerű fejlődése, a 
kereslet nagymértékű növekedése a gyártási 
kapacitások iránti igény megsokszorozódásában 
érezteti hatását. A széles körű elterjedés feltétele 
azonban a piacképes ár, amelyhez elengedhetetlen 
új nyersanyagok, technológiák felhasználása és 
fejlesztése. A cél olyan eljárások kifejlesztése, 
amelyek magas konverziót és nyersanyagra 
vonatkoztatott etanolhozamot biztosítanak.  
A szubsztrát illetve a termékek koncentrációját az 
eltelt idő függvényében ábrázolva, értékes adatokat 
nyerhetünk a fermentáció állapotáról. Ezért fontos 
olyan berendezések, mérési protokollok 
alkalmazása, amelyek ezeket az információkat 
laboratóriumi méretekben (50 – 100 ml) is 
megbízhatóan, egyszerűen, reprodukálhatóan és 
gyorsan szolgáltatják. A következőkben bemutatjuk 
az etanol fermentáció nyomon követésének 
lehetőségeit és egy, a BME Alkalmazott 
Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék 
és a Stereo Vision Kft. által közösen kifejlesztett 
berendezést. 
 
Etanol fermentáció 
 
Etanol fermentáció során egyszerű (mono- illetve 
diszacharidok) cukrokból mikrobiológiai átalakítás 
során etanol és széndioxid keletkezik, anaerob 
körülmények közt. A folyamat sztöchiometriai 
egyenlete, glükóz szubsztrát esetén a következő: 

2526126 2COOHH2COHC +=  
Azaz egy mól glükóz lebontása során 2 mól etanol 
és ugyanennyi széndioxid képződik. Ezen 
vegyületek időbeli változásának képe igen jellemző, 
a nyersanyag koncentrációja a kiindulási mennyiség 
megfelelő szintjéről indul, majd a környezeti 
paraméterek állandósága esetén konstans 
meredekségű egyenest leírva közelítik a nullát. A 
termékek koncentrációját leíró görbe viselkedése – 
az esetleges lag szakasz után – ennek a fordítottja.  
Amennyiben a kiindulási anyagok koncentrációja 
elérte a minimumot illetve ezzel egy időben a 
termékeké a platót, a fermentáció folyamata 
befejezettnek tekinthető. Ez az időbeli lefutás a kis 
léptékű, laboratóriumi kísérleti mérések során 
leggyakrabban alkalmazott batch fermentáció 
viselkedését írja le. A léptéknövelés és folyamatos 
technológiára való áttérés során a plató illetve a 
minimum elérésének időpontja vehető alapul a 
tartózkodási idő számításához. Az erre az 
időpillanatra számított konverzió és hozam alapján 
megítélhető a fermentáció sikeressége, a 

nyersanyag esetleges előkezelésének és a 
környezeti paraméterek változtatásának 
szükségessége.  
 
Fermentáció nyomon követésének lehetőségei 
 
A folyadékfázisban lévő alkotók (glükóz és etanol) 
mérése állandó, kézi mintavételezést, minta 
előkészítést és mérést igényel. A mintavétel a 
rendszer megbontásával jár együtt, amely a 
fermentációs paraméterek (hőmérséklet, pH) 
lehetséges megváltozását, a folyamat ingadozását és 
a reaktor befertőződését vonhatja maga után. 
Mindemellett munka és időigényes. Másik 
lehetőség ezen oldott anyagok koncentrációjának 
meghatározására a fermentáció állandó nyomon 
követése. Ilyenkor egy, a rendszer részét képező 
mérőberendezés szolgáltatja az információt. Ehhez 
azonban szelektív mérőszenzor szükséges, ugyanis 
a fermentációs elegynek sokféle összetevője van, 
amelyek erős mátrixhatással szolgálhatnak. 
Enzimreakción alapuló bioszenzorok [1, 2] és 
infravörös spektroszkópiai módszerek [3] képesek 
ezen összetevők mérésére. Sok esetben azonban a 
detektor a fermentoron kívül van, ilyenkor 
automatizált mintavevő és minta-előkészítő 
rendszer biztosítja a valós idejű mérést. Ezek 
hátránya a bonyolult berendezés igény, valamint az 
ebből következő magas árfekvés.  
Számos módszer ismert gázmennyiség mérésére 
laboratóriumi körülmények között [4]. Mindegyik 
lehetőségnek megvan a saját előnye, illetve 
hátránya is. Ha a reaktorból a gáz szabályozható 
szelepen keresztül kiengedhető, akkor – mérve a 
tömeget szelepnyitás előtt és után – a kiengedett 
gáz tömege, ezzel együtt a szubsztrát fogyás 
mennyisége meghatározható.  
Sokkal több módszer épül a gáz térfogatának 
mérésére. Legegyszerűbben a termelődött gáz egy 
fecskendő segítségével mérhető. A módszer 
legnagyobb hátránya, hogy egyszerre csak kis 
mennyiségű gáz mérhető, és állandó figyelmet kell 
fordítani a fecskendő nullázására. Emiatt használata 
igen körülményes, ugyanakkor nem is 
automatizálható.  
Kalibrált manométerek is használhatóak 
térfogatmérésre, mivel a gáz nyomása és térfogata 
közt egyértelmű a megfeleltetés. Ugyan a 
manométer igen kis ingadozások érzékelésére is 
alkalmas (rendszeres leolvasás esetén), a módszer, 
beleértve a kalibrálást, sok időt, labormunkát és 
körültekintést igényel. 
A kalibrált manométer alapelvére épül, azonban 
egyszerűbb, olcsóbb, nagyobb mennyiségű gáz 



mérésére alkalmas automatizálható módszer a 
folyadék kiszorításos mérés. Ennek 
továbbfejlesztése a Viega [5] által kidolgozott 
módszer, ahol elektródák detektálják a 
folyadékszint változását.  
A legtökéletesebb technikát az anaerob 
respirométerek nyújtják képződő gáz mérésére. 
Ezek képesek igen kis változás érzékelésére is a 
gázáramban, valamint valósidőben, folyamatos 
adatgyűjtéssel működnek, a gázmennyiség azonnal 
a számítógép képernyőjén jelenik meg grafikon 
formájában.  
 
Online fermentációs modul 
 
A BME tanszékén használt rendszer (1. ábra) a 
Viega féle berendezésen alapul. A rendszer 
alapvetően két részből áll, a tényleges mérést végző 
mérőberendezésből, valamint a jelfogadó és 
jelfeldolgozó szoftverből. Egyszerre nyolc minta 
párhuzamos mérése lehetséges. Az egész lelke a 
speciális kiképzésű üvegedény, edényenként egy 
pár elektróddal, ami létrehozza a mérőjelet. 
Továbbítás után az elektromos jel a nyomtatóporton 
keresztül jut a számítógépbe. 
 

 
1. Ábra Online fermentációs modul működés 

közben. 
 
A 2. ábrán bemutatott speciális kiképzésű 
üvegedény tulajdonképpen egy módosított U-cső, 
amely belső átmérője 15 mm, magassága körülbelül 
25 cm. A két szár között egy vékony (3 mm 
átmérőjű) átvezető cső (2) található, aminek a 
csatlakozásai a két szárhoz nem azonos 
magasságban vannak (a bal oldaliból 
alacsonyabbról indul). A bal oldali szár felülről 
zárt, lejjebb egy 3 mm átmérőjű csőcsonkon 
keresztül ez van összekötve a reaktorral (1). A jobb 

oldali szár teteje menetes, egy plexi cilinderrel 
ellátott kupakon át itt vezetjük be az elektródokat. 
A két elektród különböző hosszúságú (4,5). Ezen a 
száron található egy 3 mm átmérőjű csonk (3), 
amelyen a mért gázmennyiség távozik. Az edény 
részlegesen csapvízzel van feltöltve. 
 

 

1. Gáz bevezető cső 
(reaktorból) 

2. Két szár közti 
átvezető cső 

3. Gáz kivezető 
nyílás 

4. Rövidebb 
elektród (+4,4 V 
üresjárat) 

5. Hosszabb 
elektród (0 V 
üresjárat) 

2. Ábra Gázmérő üvegedény, légkörre nyitva. 
 

Mérés közben a képződő gáz a bal oldali szárból 
szorítja ki a folyadékot, ezáltal a jobb oldaliban nő 
a szint. Ahogy a rövidebb elektród is vízbe kerül, az 
áramkör zár, az üresjárati feszültség a víz 
ellenállásának függvényében megváltozik. Ezt az 
ellenállás változást egy elektronikai elemekből 
felépített komparátor érzékeli, és alakítja át a 
számítógép LPT (nyomtató) portjának TTL 
jelszintjére. Természetesen nem csak a jobb oldali 
szárban, hanem a vékony átvezető csőben is nő a 
szint. Egy idő után a keletkező gáz kinyomja az 
összes folyadékot a vékony csőből, a nyomás 
kiegyenlítődik, és a vízszint visszaesik. A szint 
leesésével a rövidebb elektród ismét szárazra kerül, 
a kör nyit és ezáltal egy jelet generál, ez számít egy 
„kotyogásnak”. Mivel eredetileg a szint az átvezető 
cső felett volt, a szint visszaállásával újra légkörtől 
elzárt állapot alakul ki és ismét emelkedhet a szint. 
Kalibrálás alapján egy kotyogás térfogata ismert, 
ami alapján számítható a kumulált térfogat.  
Emiatt a gázmennyiség csak egy kotyogásnak 
megfelelő diszkrét egységekben mérhető. 
Esetünkben ez az egység – a folyadékszint 
függvényében – 11 ml körül van. 100 ml 



fermentációs elegy vizsgálata esetén összesen 
körülbelül 2000 – 3000 ml gáz képződik. Ekkora 
mennyiség esetén ez a 11 ml-es felbontás már 
elegendő és kellően érzékeny. 
A módszer hátrányai a berendezés teszt fázisából 
fakadnak, és a fejlesztések iránya ezen problémák 
kiküszöbölése. Pillanatnyilag csapvizet (az ionok 
jelenléte szükséges a vezetés megléte miatt) 
használunk mérőfolyadékként, ami kettős gondot 
jelent. Egyrészt valamiféle elektród folyamat zajlik 
az elektródokon, mivel csapadék kiválását 
észleltük. Másrészt a széndioxid kisrésze 
beoldódik. Célunk egy olyan sóoldat előállítása és 
alkalmazása mérőfolyadékként, amivel mindkét 
probléma kizárható. 
A módszer előnye, hogy nincs felső határa a 
mérhető kumulált térfogat mennyiségnek és 
eredményként, grafikon formában azonnali 
adatokat kapunk a fermentáció állapotáról. A Stereo 

Vision Kft-től származó szoftver dolgozza fel a 
beérkező nyers adatokat: tárolja és megjeleníti a 
gáz térfogat – eltelt idő, valós idejű grafikont. A 
mérés lezárása után a program képes az adatok 
exportálására Excel formátumba, így további 
feldolgozás, tanulmányozás nem jelent problémát.  
Tesztméréseinket 20, 40, 60 és 80 g/l 
koncentrációjú glükóz oldatokkal végeztük. A 
rendszer által felvett grafikonon (3. Ábra) jól 
kirajzolódnak a szubsztrát koncentráció 
különbségei. A fermentáció befejeztével, HPLC-vel 
mértük illetve egy, a tökéletes gáztörvényre épülő 
tapasztalati képlettel – a mért gáztérfogat értékek 
felhasználásával – határoztuk meg az etanol 
koncentrációkat. Átlagosan 7% körüli eltérés 
tapasztalható a HPLC és a képlettel számított 
eredmények közt (1. Táblázat).  
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3. Ábra Mérési eredmények az online fermentációs modullal, 20 (⋅-⋅-⋅), 40 (⋅⋅⋅⋅), 60 (- - -) illetve 80 () g/l 
kezdeti glükóz koncentrációk esetén, mintánként két párhuzamos méréssel. 

 
 



1. Táblázat Végső etanol koncentrációk (számított és mért) glükózon végzett fermentáción. 
 

Minta száma 1 2 3 4 5 6 7 8 
Glükóz (g/l) 20 20 40 40 60 60 80 80 
Gázmennyiség (ml) 488,4 530,8 1165,4 1184,2 1750 1678,3 2386,9 2169,2 
Etanol - képlet(g/l) 9,4 10,2 22,4 22,8 33,7 32,3 46 41,8 
Etanol – HPLC (g/l) 9,1 9,2 20,6 19,4 30,8 30,8 43,3 41,8 
Eltérés (%) 3,19 9,80 8,04 14,91 8,61 4,64 5,87 0,00 
Átlagos eltérés (%) 6,50 11,47 6,62 2,93 
Szórás (%) 4,68 4,86 2,80 4,15 
Átlagos eltérés (%) 6,88 
Szórás (%) 4,54 

 
 
 
Összefoglalás 
 
Mint látható igen sokféle lehetőség kínálkozik 
etanol fermentáció nyomon követésére. A 
folyadékfázisban lévő alkotók mérése nehézkesebb, 
mivel ez csak a rendszer megbontásával vagy 
specifikus detektor alkalmazásával oldható meg. A 
fermentorból távozó széndioxid gáz térfogatának 
mérése könnyű, ezért erre számos alternatíva 
létezik. A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és a Stereo Vision 
Kft. által kidolgozott eljárás segítségével a 
fermentáció lefutása online követhető, az adatok jól 
értelmezhető grafikon formájában jelennek meg a 
számítógép képernyőjén. A rendszer egyszerű 
felépítése és könnyű kezelhetősége miatt 
mindenképp figyelmet érdemel.  
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