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Bevezetés 
 

A cukorcirok ígéretes nyersanyaga az etanol termelésnek, ugyanis a cirokszárból cukorban 

gazdag lé (továbbiakban juice) préselhető, amely könnyen etanollá erjeszthető, valamint a 

préselés során visszamaradó bagasz, mely lignocellulóz, szintén alkalmas etanol előállításra. 

A cukorcirok nem tárolható hosszú ideig, ezért az aratás után célszerű azonnal feldolgozni. A 

következőkben egy olyan technológiát ismertetek, mely alkalmas egész évben bioetanol 

előállításra. 

A felaprított cirokszárakból préselés során keletkező juice-t az aratás ideje alatt közvetlenül 

erjesztik. A bagaszt ezalatt túlhevített gőzzel szárítják, és a levet fermentáló periódus végéig 

tárolják. A juice erjesztése során keletkező fermentlevet desztillálációval és rektifikálással 

töményítik, ezáltal közel tiszta alkohol nyerhető ki. A desztillálási maradékot biogázosítják és 

az így keletkező biogázt elégetik, amivel villamos energiát és fűtőgőzt állítanak elő. A 

biogázosítás során keletkező iszapot pedig aerob kezelésnek vetik alá. 

Az aratás végeztével technológiát váltanak, ugyanis a bagasz hasznosítása összetettebb 

műveletsort igényel. A szárított bagaszt első lépésként nedvesítik, majd folyamatos üzemű 

gőzrobbantó berendezésben előkezelik, SO2 katalizátor jelenlétében. A rostfrakció hidrolízise 

és a felszabaduló cukrok alkohollá erjesztése térben és időben együtt történik. A hidrolízishez 

kereskedelmi celluláz enzimkészítményt használnak. Mindkét periódus alatt az élesztőt az 

üzemben szaporítják föl. A juice fermentációja, valamint az előkezelt bagasz hidrolízise és 

erjesztése ugyanazokban a fermentorokban történik. Mivel az erjesztéshez közönséges 

pékélesztőt használnak, a bagasz hemicellulózból keletkező pentózok nem alakulnak 

alkohollá. Az etanolt a juice periódushoz hasonlóan itt is desztillációval és rektifikálással 

töményítik. A nyersszesz oszlopok fenéktermékeit, azaz a moslékot szeparálják. A folyadék 

frakciót biogázosítják, a szilárd frakciót szárítják, ezáltal ún. pelletet állítanak elő. A biogázt a 

pellettel együtt elégetik, melyből hőt és villamos energiát nyernek. A biogázosítás során 

visszamaradt iszapot ebben az esetben is aerob kezelésnek vetik alá. 

A kutatásmunka célja, hogy modellszámításokkal megválaszolja azt a kérdést, hogy a juice és 

a bagasz periódus alatt előállított biogáz és pellet elégetésével fedezhető-e az üzem friss gőz 

szükséglete vagy esetleg további tüzelőanyagra van szükség. 

Módszerek 
 

A cukorcirok alapú etanolgyártás modellezését az Aspen Plus folyamatszimuláló szoftver 

segítségével végeztem. A modellezett folyamatokat az 1. és a 2. ábra mutatja. A juice 

periódus időtartama az aratási kampánnyal megegyezik. A kampány alapvetően 2-3 hónap, de 

nemesítőkkel egyeztetve azt feltételeztem, hogy különböző érési idejű fajták alkalmazásával 4 

hónapos kampány is lehetséges, ezért a szimuláció során ezzel az értékkel számoltam. A 

periódus során összesen 200 000 tonna cirokszár kerül feldolgozásra. 



 
1. ábra: A juice feldolgozásának főbb lépései 

 

 
2. ábra: A bagasz feldolgozásának főbb lépései 



Eredmények ismertetése 

 

Juice periódus 
 

-Anyagáramok 

A juice periódus során a rendszerbe belépő, valamint a rendszerből kilépő főbb 

anyagáramokat az 1. táblázat tartalmazza. 

 

1. táblázat: A juice periódus főbb anyagáramai 

Juice periódus     

 

  

Termelési időszak 120 

 

nap   

Felhasznált anyagok 

   

  

Cukorcirok 200 000 

 

tonna   

Juice 158 970 

 

tonna   

Friss víz 20000 

 

tonna   

Pellet 5083 

 

tonna   

Termékek 

   

  

Villamos energia 5387 

 

MWh   

Abs. EtOH 13422 

 

 m³   

Fajlagosan 84 

 

l EtOH/tonna juice 

Szárított bagasz 32740 

 

tonna   

Specifikus hőigény 7,05   MJ/l EtOH 

 

A táblázatban szereplő friss víz a préselés során felhasznált mennyiséget jelenti. Amennyiben 

az aerob kezelés során kapott technológiai vizet visszaforgatják a folyamatba, úgy teljes 

mértékben fedezni tudják a 20000 tonna friss víz szükségletet. A technológiai víz tömegárama 

40825 kg/h volt, ami a periódus teljes ideje alatt összesen 117 576 tonnát jelent, melynek 

jelentős részét a cukorcirok növényből nyert víz adja. Az alkohol kihozatalt abszolút etanolra 

nézve adom meg. A specifikus hőigény az 1 liter abszolút etanol előállításához szükséges 

energiát jelenti. 

-Hőhasznosítás 

A juice periódus során számos műveletnél használnak fel, ill. nyernek hőenergiát. A 

szükséglet azon részét, melyet nem tudnak folyamathővel biztosítani, friss gőz 

felhasználásával kell fedezni. A juice periódus teljes hőigényét, valamint az azt biztosító 

folyamathő és friss gőz arányait az alábbi, 2. táblázat mutatja. 

  



 

2. táblázat: A teljes juice periódus hőigénye 

Teljes folyamat hőigénye 

Művelet kW % Fedezet kW % 

Szárítás 2106 10,91 folyamathő 

 

  

  5625 29,14 friss gőz 5625 61,67 

Desztilláció 7294 37,79 folyamathő 

 

  

  3496 18,11 friss gőz 3496 38,33 

Gőz előállítás 782 4,05 folyamathő 

 

  

  0 0,00 friss gőz 0   

Összesen 19303 100,00   9121 100,00 

 

A juice periódus teljes hőigénye 19303 kW melynek 53%-a fedezhető folyamathővel. A 

táblázatból az is kitűnik, hogy a legtöbb energia a desztillációhoz szükséges. Ez összesen 

55,9%-ot jelent a teljes hőigényből. A gőz előállítás során a levegő előmelegítésre 782 kW-

nak megfelelő folyamathőt használnak fel. A friss gőz nagyobbik részét a szárításnál 

használják fel, melynek eredményeként a szárítás hőigényének 72,77%-át tudják biztosítani. 

Az egyes tüzelőanyagok részesedét a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat: Az egyes tüzelőanyagok részesedése a felszabadított  

hőmennyiségből – juice periódus 

Üzemanyag részesedés 

Üzemanyag Hőmennyiség (kW) % 

Biogáz -3542 33,69 

Pellet -6970 66,31 

Összesen: -10512 100,00 

 

A juice periódus alatt az előállított biogázzal nem lehet teljes mértékben fedezni a friss gőz 

szükségletet. Összesen 2468,16 tonna biogáz keletkezett az anaerob emésztés során és a fenti, 

3. táblázatból kitűnik, hogy ez a mennyiség csak 33,69%-ban vesz részt a friss gőz 

előállításban. A maradék 66,31%-ot a bagasz periódusból származó pellet teszi ki. 

  



Bagasz periódus 
 

-Anyagáramok 

A bagasz feldolgozás főbb anyagáramait az alábbi, 4. táblázat foglalja össze. 

4.táblázat: A bagasz periódus főbb anyagáramai 

Bagasz periódus 

Termelési időszak 213 

 

nap   

Felhasznált anyagok: 

   

  

Szárított bagasz 32740 

 

tonna   

Kén-dioxid 666 

 

tonna   

Friss víz 98414 

 

tonna   

Enzim 1320 

 

tonna   

Termékek: 

   

  

Villamos energia 10249 

 

MWh   

Távhő 22006 

 

MWh   

Abszolút etanol 6659 

 

 m³   

Fajlagosan 203 

 

l EtOH/tonna bagasz 

Szárított bagasz 5084 

 

tonna   

Specifikus hőigény 10,62   MJ/l EtOH 

 

A friss víz igény a bagasz periódusban is csökkenthető az aerob kezelésből nyert technológiai 

vízzel. Jelen esetben azonban nem lehet a teljes szükségletet ebből a forrásból fedezni, 

ugyanis összesen 69396 tonna áll rendelkezésre. 

-Hőhasznosítás 

A bagasz periódus egyes lépéseinek hőigényét és azok fedezetét az 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat: A teljes bagasz periódus hőigénye. 

Teljes folyamat hőigénye 

Művelet kW % Mivel fedezzük kW % 

Gőzrobbantás 0 0,00 folyamathő 

 

  

  1776 22,45 friss gőz 1776 46,30 

Desztilláció 3268 41,31 folyamathő 

 

  

  728 9,20 friss gőz 728 18,98 

Szárítás 55 0,70 folyamathő 

 

  

  1332 16,84 friss gőz 1332 34,72 

Gőz előállítás 752 9,51 folyamathő 

 

  

  0 0,00 friss gőz     

Összesen 7911 100,00   3836 100,00 

 



A teljes hőszükséglet 7911 kW, amiből 3836 kW-ot friss gőzzel kell biztosítani. A teljes 

hőszükséglet 51,5%-át tudják folyamathővel fedezni. A legtöbb energia a juice periódushoz 

hasonlóan a desztillációhoz kell, ami a teljes hőigény 50,51%-át jelenti. A friss gőz jelentős 

részét (46,30%-át) a gőzrobbantásnál használják fel. A folyamathők felhasználásával a friss 

gőzigény 48,5%-ra csökkenthető. A friss gőz előállítása során felhasznált tüzelőanyagok 

részesedését a teljes felszabadított hőmennyiségből a 6. táblázat mutatja. 

6. táblázat: Az egyes tüzelőanyagok részesedése a felszabadított  

hőmennyiségből – bagasz periódus 

Üzemanyag részesedés 

Üzemanyag Hőmennyiség (kW) % 

Biogáz -6071 57,56 

Pellet -3763 35,68 

AE iszap -714 6,77 

Összesen: -10548 100,00 

 

Az előállított biogáz a bagasz periódus során sem volt elegendő a teljes gőz szükséglet 

fedezésére, de a juice periódushoz képest nagyobb mértékben járult hozzá a friss gőz 

előállításhoz (57,56%). Ez azzal magyarázható, hogy a bagasz periódus során több, összesen 

6533,12 tonna biogáz állítható elő. 

  



Összefoglalás 

 
A kutatómunka célja a cukorcirok alapú integrált etanolgyártás modellezése volt. 

Vizsgálataim fő szempontja az volt, hogy vajon a gyártás során keletkező melléktermékekkel 

fedezhető-e az üzem teljes friss gőz igénye. A kérdés megválaszolásához az Aspen Plus 

folyamattervező szoftvert használtam, mellyel egy éves szinten 200 000 tonna cirokszár 

feldolgozására alkalmas technológiát szimuláltam. 

A juice periódus alatt 200 000 tonna cirokszár préseléséből származó cukrokban gazdag 

édeslé feldolgozása történik. A teljes periódus alatt összesen 13422 m³ abszolút etanol 

keletkezik. A desztillációs maradékot anaerob emésztéssel hasznosítják, melynek során 

biogázt állítanak elő. Az így kapott biogáz azonban kevésnek bizonyult a periódus teljes friss 

gőz igényének biztosítására, ezért további tüzelőanyagot kell bevonni. A megoldást a bagasz 

periódusból származó pellet jelentette, melyből a juice periódus során 5083 tonna kerül 

égetésre. A biogáz és a pellet felhasználásával tehát sikerült teljes mértékben biztosítani az 

üzem friss gőz igényét és így „külső” nyersanyag bevonására nem volt szükség. Az üzem 

hatékonyságát tovább növelte, hogy folyamathő felhasználásával a teljes hőigény (19303 kW) 

53%-a fedezhető, így a gyártási melléktermékekkel csak 9121 kW-nak megfelelő hőenergiát 

kellett előállítani. 

A juice periódust a cirokszárak présmaradékának feldolgozása, azaz a bagasz periódus követi. 

Ennek során 213 nap alatt összesen 32740 tonna 85% szárazanyag tartalmú szárított bagasz 

kerül feldolgozásra. Első lépésként gőzrobbantással kezelik elő a nedvesített bagaszt, majd 

szimultán cukrosítással és fermentációval a felszabadított cukrokból etanolt állítanak elő. A 

bagasz periódus 213 napja alatt összesen 6659 m³ abszolút etanol keletkezik. A desztillációs 

maradék WIS (Water Insoluble Solids, azaz vízben nem oldható szilárd anyagok) tartalma 

6,56%, így érdemes elválasztani két részre, melyek közül az alacsony WIS tartalmú folyadék 

frakciót biogázosítják, a szilárd komponensekben gazdag (30% WIS) részt pedig pellet 

előállításra használják fel. A keletkezett biogáz a bagasz periódusan sem bizonyult 

elegendőnek a folyamat teljes gőz igényének biztosítására, ezért itt is szükséges további 

tüzelőanyag bevonása. Mivel a szükséges mennyiségnél több pellet áll rendelkezésre, ezért a 

friss gőz mellett gőz többletet is termel az üzem. Ezt a többletet villamosenergia és távhő 

előállításra használják fel. A bagasz periódus során is lehetőség nyílt folyamathő 

felhasználásával csökkenteni a teljes hőigényt (12209 kW). Ennek eredményeként csak a 

31,4%-ot (3836 kW-ot) kell friss gőzzel fedezni. 

Összességében tehát elmondható, hogy a teljes termelési időszak alatt biztosítható az üzem 

friss gőz szükséglete a melléktermékek felhasználásával, és így a cukorcirokon kívül más 

nyersanyag bevonására nincs szükség. 

 


