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Summary 
The aim of the study was to estimate the overall ethanol potential of a very promising Hungarian sweet sorghum 
variety called ‘Monori Édes’ developed by Agroszemek Ltd. Sweet sorghum is a sugar cane-like plant with 
sucrose-rich juice in the stem. In contrast to sugar cane, sweet sorghum can be cultivated in nearly all temperate 
climatic areas in Europe, also in the back-warding regions possessing weak arable land conditions with a high 
green biomass yield per hectare, 80 – 100 t/ha can be reached. It is harvested in September – October when the 
sugar content of the stem is the highest. For ethanol production two parts of the plant can be utilized: the stem 
juice containing sucrose (40 – 50 t/ha) and the bagasse built up mainly from lignocellulose (40 – 50 t/ha). While 
the technology based on juice is already wide-spread on industrial scale, the lignocellulose conversion is still in 
experimental phase. The aim of our research was to apply weak alkaline pretreatment methods for bagasse to 
enhance enzymatic digestibility thus improve ethanol yield. 
Stem juice, containing directly fermentable sucrose was tested for ethanol production. Batch fermentations were 
carried out at 30 ºC in stirred flasks with measuring CO2 production by an online fermentation module device, 
developed by Nonfood group and Stereo vision Ltd.. Baker’s yeast was added to correspond to 2 g dry weight 
per liter. At the end of fermentation when no additional CO2 production was achieved, flasks were sampled and 
analyzed for sugars and ethanol concentrations by high-performance liquid chromatography (HPLC).  
With sweet sorghum juice a simply and very effectively fermentable raw material is given, 3 729 L/ha ethanol 
yield was calculated according to our measurements. For some reason a small amount of fructose was left at the 
end of the fermentation therefore the full conversion was not reached, 80% ethanol conversion efficiency was 
observed. Problem is the storage for the whole year supply due to its high volume and its easily degradable sugar 
content. Solutions With acidification and concentration the problem of instability can be solved. 
In contrast to stem juice, bagasse cannot be directly utilized for ethanol fermentation, it needs to be pretreated 
and hydrolyzed to liberate glucose form lignocellulosic material. In our study the effect of two bases (NaOH and 
KOH) in two concentrations (1% and 2%) and at two temperatures (room temperature and 121 ºC) was 
investigated on the efficiency of the enzymatic hydrolysis. Pretreated material was washed and hydrolyzed at 
50 ºC at 2% dry weight content in 0,05 M acetate buffer (pH 4,8) by commercially available enzymes Celluclast 
1,5L and Novozym 188 (Novozymes) at 20 and 40 IU/g (DM), respectively. Hydrolysis was followed by 
reducing sugar content determination. After 48h hydrolysate was fermented using baker’s yeast as described 
earlier.  
Pretreatment resulted in an enhanced cellulose content which was the basic for the conversion calculations: 45 – 
67% versus 41% originally on dry weight basis. Every pretreatment type affected positively the hydrolysis 
efficiency but in different degrees. 2% NaOH at elevated temperature was the most effective reaching more than 
90% hydrolysis conversion. No correspondence could be observed between hydrolysis efficiency and ethanol 
yield. 4 560 L/ha ethanol yield which corresponds to the highest ethanol conversion rate (70%) can be reached 
based on results achieved. 
Summarizing the ethanol potentials of juice and bagasse an overall potential of 8 289 L/ha is calculated. 
However further studies need to be addressed to investigate the reasons for the low ethanol conversion values of 
bagasse. 
 



Bevezetés 
 

A cirok a világon a negyedik legfontosabb 
takarmánynövény, vetésterülete meghaladja 40 
millió hektár [1

Kutatásunk tárgya egy magyar cukorcirok faj, 
az Agroszemek Kft. által nemesített Monori Édes 
etanol potenciáljának meghatározása volt. Mivel 
Magyarországon nemesített fajról van szó, 
tökéletesen alkalmazkodott az itteni klimatikus 
viszonyokhoz, így kiemelkedően magas zöldtermés 
hozamot, 80 – 100 tonnát is elérheti hektáronként.  

]. A trópusi és szubtrópusi területek 
száraz övezeteiben élelemként, a mérsékelt égöv 
alatt takarmányként hasznosítják. Termesztésben 
alapvetően két fajta található meg, a szemes cirok 
és a cukorcirok, az utóbbi szárából magas 
cukortartalmú lé nyerhető ki.  

A Monori Édes cukorcirok szeptember – 
október időszakban tartósan magas cukor 
koncentrációjú (16 – 20%) levet tartalmaz. A 
magas, közvetlenül erjeszthető cukortartalom miatt 
ez a faj ígéretes etanol gyártás szempontjából, 
hiszen ehhez a magas cukortartalomhoz magas, 40 
– 50 t/ha-os léhozam is társul. A felhasználás 
problémája a tárolás, mivel nagy térfogatú és 
könnyen romló nyersanyagról van szó. Megoldást 
jelenthet a lé töményítése bepárlással, illetve 
lesavanyítása.  

A levet hasznosító technológia már ipari 
léptékben is létezik, azonban nem itthon, a 2007-es 
évben Kínában és Indiában összesen 4,92 milliárd 
liter etanolt állítottak elő cukorcirok présléből. Az 
Egyesült Államok első kizárólag csak ciroklevet 
hasznosító etanol üzeme Floridában fog létesülni, a 
kivitelező Renergie cég nemrég nyert 1,5 millió 
dolláros támogatást a projekt beindítására [2

A préselés utáni szármaradék (40 – 50 t/ha), 
más néven bagasz felhasználására az égetésen kívül 
eddig nem sok alternatíva kínálkozott, azonban a 
második generációs bioetanol gyártásnak ez is egy 
potenciális alapanyaga lehet. Cukorcirok bagasz 
ilyen célú felhasználását csak kevesen vizsgálták. 
Gnansounou és társai Észak-Kínai viszonyok közt 
bagaszt is hasznosító technológia megvalósulásának 
elméleti lehetőségeit tanulmányozták [

]. 

3

A bagaszt, amely főleg lignocellulózból épül fel 
erjesztés előtt előkezelni és enzimesen hidrolizálni 
kell. A nyersanyag előkezelésére, amely célja a 
lignocellulóz komplex és ellenálló szerkezetének 
megbontása és az enzimes bonthatóság javítása, 
többféle lehetőség kínálkozik. Általában fajlagos 
felület növelése (aprítás, darálás illetve őrlés) után 
valamilyen kémiai vagy fizikai-kémiai előkezelést 
alkalmaznak. A kémiai eljárások során ásványi 
savval, lúggal vagy szerves oldószerrel kezeljük a 
nyersanyagot. Ezen kémiai ágensek mindegyike 
különböző módon fejti ki hatását. 

]. 

Munkánk során a Monori Édes cukorcirok 
bagaszt nyolcféle híg lúgos előkezelésnek vetettük 
alá, és a kezelések hatékonyságát enzimes 
hidrolízissel vizsgáltuk. Az előkezelt mintákat és a 
préslevet is pékélesztővel beoltva erjesztettük, hogy 
képet kapjuk a növény teljes etanol potenciáljáról. 

 
Anyagok és módszerek 

 
Nyersanyagok 
Mind a fagyasztott és salétromsavval savanyított 

préslé, mind a bagasz az Agroszemek 
hódmezővásárhelyi telepéről érkezett, 2007. 
decemberében.  

 
Módszerek 
A préslé kiindulási cukortartalmának 

meghatározását Megazym szacharóz, D-fruktóz és 
D-glükóz kittel végeztük. 

Fermentációhoz a préslé pH-ját NaOH oldattal 
5-ös értékre állítottuk, majd 30 ºC-on 2 g/L élesztő 
koncentrációval, tápsó kiegészítés nélkül, keverés 
mellett erjesztettük. A folyamatot a Nonfood 
csoport és a Stereo Vision Kft. által közösen 
kifejlesztett online gázmennyiség mérő 
berendezéssel követtük nyomon. A fermentáció 
végén, mikor már gázfejlődés nem volt 
tapasztalható, a fermentlé mintákból HPLC 
módszerrel (kolonna: BioRad HPX-87H 65 ºC, 
eluens: 0,05 M H2SO4) határoztuk meg az etanol-és 
cukortartalmat. 

A bagasz előkezelésénél háromféle paraméter 
hatását vizsgáltuk az azt követő enzimes 



hidrolízisre: lúg fajtája (NaOH illetve KOH), lúg 
koncentrációja (1 illetve 2%), valamint a 
hőmérséklet-tartási idő páros (25 ºC, 3 nap illetve 
121 ºC, 1 óra). E három paraméter kombinálásából 
adódott a nyolcféle (23) beállítás. Minden esetben 
az előkezelés 10%-os szárazanyag tartalommal 
zajlott, 400 g összes tömegben. Az előkezelt és a 
kiindulási minták szénhidrát- és lignintartalmát 
Hägglund módszer szerint határoztuk meg [4

Az előkezelt nyersanyag szilárd és folyadék 
frakciójának elválasztása, majd előbbi forró 
desztillált vizes mosása után került sor az enzimes 
hidrolízisre. Ezt 50 ºC-on 2% száraz előkezelt 
bagasz tartalom mellett 0,05 M acetát pufferben 
(pH 4,8), kereskedelemben kapható enzim 
készítmények (Celluclast 1,5L és Novozym 188) 
hozzáadásával (rendre 20 illetve 40 IU/g 
szárazanyag) 200 g összes tömegben végeztük. 
Kontrollként kezeletlen nyersanyagot is 
hidrolizáltunk, azonos körülmények mellett. A 
folyamatot a redukáló cukorkoncentráció 
rendszeres időközönkénti mérésével követtük 
nyomon, Miller dinitro-szalicilsav reagenst 
alkalmazó fotometriás módszerével [

], a 
fenti HPLC protokoll alkalmazásával. 
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]. 48 óra 
elteltével a hidrolizátumokat a korábbiakban leírtak 
szerint fermentáltuk, annyi eltéréssel, hogy a pH 
értékén nem változtattunk. 

Eredmények és következtetések 
 
Préslé 
A préslé összes cukortartalma három 

párhuzamos mérés átlaga alapján 163,8 g/L, szórása 
4,42%. Cukorfajták szerint a következő 
megoszlásban: 133,1 g/L szacharóz, 14,2 g/L 
fruktóz és 16,5 g/L glükóz. A préslé elsődlegesen 
csak szacharózt tartalmaz, azonban ez a 
lesavanyítás és fagyasztva tárolás hatására részben 
hidrolizál fruktózzá és glükózzá, mint ahogy ez 
látszik is ezen cukrok koncentrációinak közelítőleg 
1:1 arányából.  

Körülbelül 24 óra erjesztés után nem regisztrált 
a berendezés több gázképződést, ezért a 
fermentációt leállítottuk. A fermentléből 68,7 ± 2,1 

g/L-es etanol koncentrációt mértünk, ami 45 t/ha 
értékű átlagos lé kihozatallal számolva, 3729 L/ha 
etanol hozamnak felel meg. A HPLC kromatogram 
alapján a fermentlében a fruktózt is azonosítani 
lehetett, azaz nem az összes cukor használódott fel, 
ezzel magyarázható a 78,9%-os konverzió is. 
Megfigyelésünk részben összhangban van 
Phowchinda és Strehaiano eredményeivel, akik 
munkájuk során szintén cukor megmaradást 
tapasztaltak, azonban esetükben szacharóz maradt 
vissza, 150 g/L-es összes cukor koncentrációjú 
cukorcirok lé erjesztésekor körülbelül 10 g/L-es 
koncentrációban [6

 
]. 

Bagasz 
Az előkezelések hatására az aprított bagasz 

összetétele minden esetben kedvezően változott, 
hiszen megnőtt a glükántartalom a kezeletlen 
mintához képest (1. táblázat). A táblázatban 
feltűntetett értékek három párhuzamos mérés 
átlagai, szárazanyagra vonatkoztatva. Legnagyobb 
arányú változást magas hőmérsékleten a töményebb 
lúgok okozták, szobahőmérsékleten viszont 
gyakorlatilag nem volt érdemi különbség az 1% 
NaOH és a 2% KOH között.  
 

Előkezelés 
Glükán Xilán 

átlag szórás átlag szórás 

25
 ºC

 1% NaOH 48,24% 0,57% 25,16% 0,35% 
2% NaOH 50,02% 0,52% 23,34% 0,13% 
1% KOH 44,59% 1,19% 24,25% 0,29% 
2% KOH 48,63% 0,68% 24,44% 0,30% 

12
1 

ºC
 1% NaOH 49,57% 0,67% 25,75% 0,46% 

2% NaOH 66,86% 0,39% 28,76% 0,35% 
1% KOH 45,78% 0,59% 24,56% 0,74% 
2% KOH 64,85% 0,36% 29,37% 0,16% 

Kezeletlen 41,30% 0,07% 17,41% 0,15% 
1. táblázat – Cellulóz és xilán tartalom 

 

A várttal ellentétben xilántartalomban is 
növekedést észleltünk, ugyanis eddigi tapasztalatok 
alapján lúgos kezelés hatására főleg a lignin és 
hemicellulóz frakció kerül oldatba. Kukoricaszár 
1% NaOH-os 121 ºC-on történt kezelése során a 
hemicellulóz frakció 6,2%-os csökkenését figyelték 



meg [7

A xilán frakció ilyen irányú változására 
magyarázat lehet, hogy a bagasz még jelentős 
mennyiségű monomer és dimer cukrot is 
tartalmazhat. Ez a nyersanyag elemzés során 
alkalmazott kénsavas kezelés hatására 
degradálódik, így ezzel a módszerrel nem mérhető. 

Előkezelések után viszont az összetétel 
meghatározás a mosott bagaszból történt, tehát ezek 
a víz oldható szénhidrátok kimosódtak, azaz már 
nem befolyásolták az anyagmérleget. 

]. Ezzel szemben cukorcirok bagasz azonos 
körülményű kezelés hatására viszont 8,3%-os 
növekedést mutatott a xilán frakció arányában. Az 
előkezelés fajták között xilántartalom változás 
szempontjából nem volt számottevő eltérés, 
kiemelkedő növekedést csak magas hőmérsékleten 
a töményebb lúgok okoztak (1. táblázat). 

Az előkezelések jóságát az enzimes hidrolízis 
konverziófokára gyakorolt hatásával jellemeztük. 
Ennek számításához a pillanatnyi redukáló cukor 
tartalmat vonatkoztattuk előkezelt nyersanyag 
glükán és xilán tartalmára, hiszen az alkalmazott 
enzimkészítmény nemcsak celluláz, hanem 
hemicelluláz aktivitással is bírt. Az így, mintánként 
két párhuzamos alapján kapott konverzió görbék az 
1. és a 2. ábrán láthatóak. 
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1. ábra – Enzimes hidrolízis konverzió értékei szobahőmérsékleten 
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2. ábra – Enzimes hidrolízis konverzió értékei 121 ºC-on 



 
Szobahőmérsékleten a töményebb lúgokkal 

végrehajtott előkezelések magasabb konverzió 
értékeket eredményeztek, 121 ºC-on azonban a 
NaOH mindkét koncentrációjába jobb előkezelő 
ágensnek bizonyult, mint a KOH. A legmagasabb 
konverzió értéket (94,6%) 2% NaOH-os kezeléssel 
értük el 121 ºC-on.  

Az etanol konverzió értékek azonban nem 
voltak ilyen kiemelkedők, sőt nem lehetett 
összefüggést megfigyelni az enzimes konverzió és 
az etanol konverzió értékei közt. Legmagasabb, 
HPLC-vel mért etanol koncentrációt a 2% KOH-os, 
121 ºC-on történt előkezelés ért el. Azonban a 
legnagyobb etanol hozammal mégsem ez, hanem 
2% NaOH-val szobahőmérsékleten végzett 
előkezelés bír, ugyanis a hozam számításába 
belevettük az előkezelés során történt 
tömegváltozást, amit a kezelés előtti illetve utáni 
glükántartalom aránnyal jellemeztünk. Ez, a 4 560 
L/ha hozam 69,6%-os, kezelés utáni glükán 
tartalomra vonatkoztatott, konverziónak felel meg. 
Az etanol hozamokat 45 t/ha-os bagasz 
termésátlaggal és 50% szárazanyag tartalommal 
számoltuk (2. táblázat).  

 

Előkezelés 
Etanol 

koncentráció hozam konverzió 
g/L L/ha % 

25
 ºC

 1% NaOH 2,777 3 185 48,2% 
2% NaOH 4,158 4 560 69,6% 
1% KOH 1,160 1 439 21,8% 
2% KOH 2,413 2 746 41,6% 

12
1 

ºC
 1% NaOH 3,107 3 468 52,5% 

2% NaOH 3,829 3 169 48,0% 
1% KOH 1,910 2 308 34,9% 
2% KOH 4,461 3 806 57,6% 

2. táblázat – Etanol hozam és konverzió értékek 
 

A gyenge etanol konverzió értékek hátterében 
egyrészt a nem optimalizált, sókkal és 
nyomelemekkel nem kiegészített táptalaj állhat. 
Másrészről valószínűleg nem az alkoholos erjedés 
volt a glükóz átalakítás fő útvonala, ugyanis a 

HPLC analízis ecetsav jelenlétét is kimutatta a 
fermentlében az etanol mellett. 
 
Összefoglalás 

 
A préslé és a legjobb etanol hozamot nyújtó 

előkezelés etanol potenciálját összegezve 8 289 
L/ha-os összes hozamot nyerünk. Ez a gyenge 
etanol konverziók ellenére is igen kimagasló érték, 
azonban ezek a hozamok még tovább növelhetőek a 
fermentáció körülményeinek optimalizálásával.  

Kutatásunkból is látszik, hogy a Monori Édes 
egy ígéretes, magyar cukorcirok fajta, ami magas 
etanolhozamaival és remek termesztési 
tulajdonságaival tűnik ki. 
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