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1 Bevezetés

A Föld kőolaj- és földgáztartalékai egyre zsugorodnak és ezek kinyerése
napról napra költségesebbé válik. Ugyanakkor az emberiség növekvő
ütemben használja fel az energiahordozókat. A motorhajtó anyagok
elégetésével nagy mennyiségű üvegházhatású gázt (pl. szén-dioxidot,
metánt és nitrogén-oxidokat) juttatunk a levegőbe. Az alternatív
energiaforrások felhasználásának új módszerei segíthetnek a levegő széndioxid tartalmának és az emberiség fosszilis üzemanyagoktól való
függésének a csökkentésében. A napjainkban energiaforrásként
felhasznált kőolaj és földgáz a Föld szénkörforgásába ismét visszakerülve
kifejtik ökológiai szempontból káros hatásukat. Ha azonban biomasszából
előállított energiahordozót használunk, csak nagyjából annyi CO2 jut
vissza a légkörbe, amennyit a növény az élete során megkötött. Ez a széndioxid ismét alkalmas arra, hogy a fotoszintézisre képes élőlény
hasznosítani tudja. Ezt a folyamatot hívják a szén zárt körforgásának és
ez az alapja a biomassza CO2 semlegességének.
A szén, a kőolaj és a földgáz után a biomassza a világ negyedik
legnagyobb mennyiségben hasznosítható energiaforrása. A több lépésben
történő átalakításával magas energiatartalmú termékeket (hidrogént,
bioetanolt, biodízelt, biogázt, bioolajat és faszenet) tudunk kinyerni,
illetve a benne raktározott energiát felhasználhatjuk közvetlenül égetés
útján is. A lignocellulóz alapú, második generációs bioetanol-előállítás a
kormányok és az Európai Unió által jelentős összegekkel támogatott
fejlesztések közé tartozik. Ennek oka az, hogy a lignocellulóz alapú
üzemanyagalkohol-gyártás nyersanyagspektruma széles, köszönhetően a
biomassza anyagok sokféleségének [1-3]. A lignocellulózból fermentáció
segítségével előállított energiaforrások esetében az enzimes hidrolízis
előtt a nyersanyag előkezelésére van szükség [4,5]. A komplex
lignocellulóz struktúrát fizikai, kémiai és biológiai előkezelésekkel, vagy
ezek kombinációjával bontják meg.
A biomassza anyagot a lehető legjobban kell ismernünk, ha az
energiatartalmának kinyerési hatásfokát maximalizálni akarjuk. A
termoanalitikai módszerek alkalmasak arra, hogy a bonyolult szerkezetű
növényi alapanyagokat vizsgálni tudjuk anélkül, hogy a minták fő
alkotóit elválasztanánk egymástól [6,7]. A termo- és biokémiai
folyamatokat arra használhatjuk fel, hogy a biomassza anyagokból, ipari
és mezőgazdasági melléktermékekből, kommunális hulladékokból és a
szennyvíziszapból energiát, energiaforrást állítsunk elő. Ezzel
nagymértékben
hozzájárulhatunk
a
felhasznált
nyersanyagok
térfogatának csökkenéséhez is, ami a raktározás biztonságosabbá
tételéhez és kisebb anyagi költségéhez vezet.
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1.1 A kutatás célja

Doktori munkám során termoanalitikai és pirolízisen alapuló
módszereket használtam fel fás- és lágyszárú biomassza minták,
valamint szennyvíziszap összetételének és termikus tulajdonságainak a
tanulmányozására.
Termogravimetria/tömegspektrometria
(thermogravimetry/mass spectrometry – TG/MS) módszerrel végeztem
vizsgálatokat annak érdekében, hogy meghatározzam a biomassza
minták termikus stabilitását és a mérés során keletkező bomlástermékek
fejlődési profilját. Inert atmoszférában gyors felfűtés hatására a minták
hőbomlása
során
képződő
illékony
termékeket
pirolízisgázkromatográfia/tömegspektrometria
(pyrolysis-gas
chromatography/mass
spectrometry
–
Py-GC/MS)
módszerrel
tanulmányoztam. Jellemeztem a kender lúgos előkezelése során
lejátszódó szerkezeti módosulásait. A mérési eredményeket statisztikai
módszerrel is feldolgoztam azért, hogy szemléltessem az összefüggéseket
a biomassza minták szerkezetében az előkezelések hatására bekövetkező
változások, a termogravimetriás paraméterek és az előkezelés faktorai
között. Fás és lágyszárú biomassza minták, valamint szennyvíziszap
esetében a hőbomlási paramétereket és a minták energiatartalmát
főkomponens analízisnek (principal component analysis – PCA) vetettem
alá. Vizsgáltam különböző növényi minták szerkezetében gőzrobbantás
során bekövetkezett módosulásokat. Külön hangsúlyt fektettem a lignin
monomerek funkciós csoportjainak összetételében az előkezelés hatására
bekövetkezett változások kimutatására.
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2 Irodalmi háttér
2.1 Biomassza
A biomassza fogalma alatt tágabb értelemben a Földön élő szerves
tömeget értjük. Képződése szerint alapvetően három típusa van. A
primer, vagy elsődleges biomasszát a növényi szövet fotoszintézis
segítségével állítja elő. A növényi biomassza egy része megújuló
energiaforrásként
használható.
A
biomassza-energia
bonyolult,
többlépéses biokémiai folyamatok során raktározódik el a növényi
szövetekben. A növények fotoszintézis útján képesek megkötni a levegő
szén-dioxid tartalmának egy részét, amit saját nagy molekulatömegű
szerves anyagaikká alakítanak. Ez a folyamat oxigéntermelődéssel jár. A
szekunder, vagy a másodlagos biomassza halmazába az állatvilág, az
állattenyésztés melléktermékei és hulladékai sorolhatók. A harmadlagos
(tercier) biomassza a biológiai eredetű anyagokat feldolgozó ipari
folyamatok mellékterméke, települések szerves eredetű hulladékai és a
biotechnológiát alkalmazó iparágak melléktermékei. A fák, valamint a
szilárd halmazállapotú faipari és mezőgazdasági melléktermékek jelentős
hányadának energiatartalmát égetéssel hasznosítják. A biomasszából
előállított folyékony bioüzemanyagokkal dízel-, vagy benzinmotorokat
hajtanak. A szerves anyagok rothasztása során keletkező biogázt
gázturbinákban égetik el, és elektromos áramot nyernek általa.
Az Európai Unió 2020-ra a felhasznált megújuló energiahordozók arányát
20 %-ra szeretné növelni [8,9]. Magyarország az EU tagjaként vállalta,
hogy
az
ország
energiaszükségletének
13
%-át
megújuló
energiaforrásokkal fedezi eddig az időpontig. Minisztériumi előrejelzés
szerint hazánk energiafogyasztása 2020-ban optimista becslések szerint
992 PJ/év (PJ: peta-joule, 1 PJ = 1015 J) körüli érték lesz, a
pesszimistábbak 1035 PJ/év felhasználást jósolnak [10]. A 13 %-os
részesedési kötelezettséget figyelembe véve 129-135 PJ/év nagyságú
energiát kell megújuló energiaforrások alkalmazásával fedeznünk.
Továbbá a tagállamok a céldátumig a közlekedési szektorban felhasznált
energia 10 %-át kötelesek „zöldenergiával” helyettesíteni [9].
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1. ábra – Magyarország megújuló energia felhasználásának várható
alakulása 2020-ig [11]
A megújuló energiaforrások közül a biomassza az, amelyet a legnagyobb
mértékben és a leghatékonyabban vagyunk képesek hasznosítani. Az
energetikai célú hasznosításra szolgáló technológiák a rendelkezésünkre
állnak. A biomassza jelentős része öt nemzetgazdasági ágból származik:
növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, erdőgazdaság és
kommunális szféra. Hazánk biomassza potenciálja 350-360 millió tonnára
becsülhető [12], melynek mintegy harmada kerül felhasználásra. Az
évente keletkező elsődleges biomassza mennyisége 2002-es adatok szerint
kb. 54 millió tonna. Ennek nagy része mezőgazdasági melléktermék,
kisebb hányada erdészeti hulladék. A magyarországi megújuló forrásból
származó energia felhasználása az előrejelzések szerint 2020-ra nagyjából
60 %-kal növekedni fog a 2013-as állapothoz viszonyítva (1. ábra).
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2.2 A növények felépítése
A 2. ábrán látható egy fásszárú és egy lágyszárú növény morfológiája. A
kéreg a fa külső rétege, ami a növényre jellemző mintázatú és szerkezetű
(2/a ábra). A növény fejlődése során elhalt sejtekből alakul ki. A kéreg
alatt található a fák másodlagos osztódó szövete a kambium, amely a
növényi háncsrészt és farészt gyarapítja [13]. A fa keresztmetszetén
látható karikák az évgyűrűk, ami a fás növények vastagodásának
eredményeként évenként keletkező faréteg. Az évgyűrűkön belül két rész
különíthető el: a tavaszi vagy korai pászta a tavasszal, az intenzívebb
tápanyagfelvétel idején képződött, lazább szövetekből áll. A nyáron
létrejött őszi vagy kései pászta ennél tömörebb [14]. A gyantát főleg a
fenyőfélék termelnek sérüléseik védelmében. A gyantajáratok a fa egészét
behálózzák azért, hogy a gyanta az esetleges sérülés esetén bárhová
képes legyen elvándorolni. A belső falát kiválasztó sejtek bélelik. A fa
legbelső részén található a fabél, amely az egyed növekedésének az első
évében fejlődik ki. Puha, rugalmas parenchima sejtek alkotják, amelyek a
növényi tápanyag raktározására és szállítására is képesek.

2. ábra – A fásszárú (a) [14] és a lágyszárú (b) növényi szár [15]
morfológiája
A 2/b ábrán találhatjuk a lágyszárú növényi szárnak a sematikus
ábrázolású keresztmetszetét. Kívül helyezkedik el az epidermisz, ami az
egész egyedet beborítja. Megvédi a növényt a kiszáradástól, szabályozza a
gázcserét és adszorbeálja a tápanyagokat (főként a gyökereken). Az
epidermisz alatt található a kollenchima szövet [13]. Élő sejtekből áll és
színanyagot is tartalmaz, fotoszintézisre képes. A parenchima sejtek a tér
minden irányába azonos kiterjedésű sejtekből álló, leggyakoribb
12

alapszövet. A hajtásos növényekben a szállítószövet elkülönült kötegekbe,
edénynyalábokba rendeződik [15]. Ezekben a farész és a háncsrész elemei
egymás mellett helyezkednek el. A bélüreg a szár közepén található és
egyes növényeknél ezt bélszövet tölti ki.
A növényi szövet alapvetően három fő alkotóból épül fel: cellulózból,
hemicellulózból és ligninből. Ezen összetevők fajonként és egyedenként
más és más arányban vannak jelen.
2.2.1 Cellulóz
A cellulóz a Földön a legnagyobb mennyiségben előforduló biopolimer,
mely a növényi sejtfal felépítésében játszik nagy szerepet. Ez a homopoliszacharid csak glükóz monomereket tartalmaz, melyek (1-4)-es
glikozidos kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Polimerizációs foka fákban
hozzávetőlegesen 10000 [16]. A világ legtisztább természetben előforduló
cellulóza a gyapotmagban található, ami mintegy 15000 glükózmolekula
összekapcsolódásával képződik. A cellulózmolekulák teljes mértékben
lineárisak és hidrogén- valamint Van der Waals kötések segítségével
mikrofibrillákká kapcsolódnak össze. 200-300 mikrofibrilla alkot egy
makrofibrillát, majd következő egységként a cellulózszálat. A
cellulózszálak között nagy kohézió figyelhető meg. A cellulóz frakcióban
találhatunk nagy rendezettséget mutató kristályos és rendezetlen amorf
régiókat. A molekulák rendeződése alapján négyféle kristályszerkezetet
különböztetünk meg. A cellulóz I. csak egymással párhuzamos láncokat
tartalmaz, melyeket hidrogénkötések stabilizálnak (3. ábra). A regenerált
cellulóz (cellulóz II.) kristályban az egymás mellé rendeződött molekulák
váltakozó elrendeződésűek (antiparalel helyzet). A cellulóz III.
kristályszerkezet folyékony ammóniában jön létre. A cellulóz IV. a
cellulóz I. egyik módosulatának kissé rendezetlen változata [16].

13

3. ábra – A cellulóz I. molekuláris szerkezetét kialakító glükóz molekulák
és a láncok között elhelyezkedő hidrogénkötések
2.2.2 Hemicellulóz
A hemicellulóz a növényi sejtfal fontos alkotóeleme. A hemicellulóz egy
nagymértékben elágazó hetero-poliszacharid, mely savak alkalmazásával
alkotóira bontható. Öt és hat szénatomszámú cukrok (pentózok és
hexózok) építik fel (4. ábra) és polimerizációs foka kevesebb, mint 200. A
tűlevelű és a lombhullató fák, valamint a lágyszárú növények
hemicellulóz frakciója nagymértékben eltér egymástól.
A tűlevelű fák kb. 20 %-ban tartalmaznak galakto-glükomannánt, amely
főleg (1-4)-es kötéssel kapcsolódó glükózokból és mannózokból áll,
valamint a főláncon (1-6)-os kapcsolódású galaktóz molekulák
találhatók. Tartalmaz 5-10 %-ban arabino-glükurono-xilán frakciót, mely
(1-4)-es kapcsolódású -D-xilóz egységekből épül fel, és átlagosan minden
ötödik monomer C-2 szénatomjához 4-O-metil--D-glükuronsav csoportok
kötődnek. A tűlevelű fák hemicellulózában nagyon kis mennyiségben
megtalálható a vízoldható arabino-galaktán is, amely (1-3)-as
kapcsolódású -D-galaktopiranóz egységekből épül fel. A főláncot alkotó,
majdnem mindegyik galaktóz egység C-6 pozícióban lévő szénatomjához
kapcsolódnak további kisebb galaktopiranóz, vagy L-arabinóz láncok [16].
A lombhullató fa molekuláris összetételétől függően 15-30 % glükuronoxilán frakciót tartalmaz. A főláncot (1-4)-es kapcsolódású xilózok
alkotják, melyben a monomereknek a C-2, vagy a C-3 helyzetű
szénatomjaihoz acetil-csoportok kapcsolódnak. A lánc átlagosan 10
monomer egységenként 4-O-metil--D-glükuronsav csoportokat hordoz. A
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xilózok közötti kötés savak segítségével könnyen hidrolizálható. A
glükurono-xilán mellett a lombhullató fák hemicellulóz frakcióját 2-5 %ban glükomannán alkotja. Ez a heteropolimer -D-glükóz és -D-mannóz
egységek kapcsolódása révén jön létre [16]. Mind a lombhullató, mind a
tűlevelű fák hemicellulóza tartalmaz egyéb, különböző vegyületeket is,
mint pl. a ramnóz [17].
A lágyszárú növények 15-35 % hemicellulózt tartalmaznak, melynek
összetétele nagyban függ a növény fajtájától. A frakció fő alkotója az
arabino-glükurono-xilán (arabino-4-O-metil-glükurono-xilán), amely a
tűlevelű fákban is megtalálható. A lombhullató fák glükurono-xilánjával
összehasonlítva az arabino-glükuronoxilán kevésbé acetilezett, de kisebb
mennyiségben tartalmaz ramnózt és galakturonsavat is. Az átlagos
polimerizációs foka 50-185. Fűfélékben xiloglükán is megtalálható kis
mennyiségben, amelynek a főlánca (1-4)-es kötésekkel kapcsolódó Dglükóz egységekből épül fel. Ezekhez a glükóz molekulákhoz kötődnek
xilóz, arabinóz, vagy galaktóz monomerek. Gabonafélék hemicellulózát
leginkább arabinoxilán alkotja. A (1-4)-xilopiranóz egységek alkotta
főlánchoz nagy számban kapcsolódnak -L-arabinofuranozil egységek.
Komplex szerkezetű heteroxilánok gabonaszemekben fordulnak elő. A
(1-4)-xilopiranóz monomerek alkotta lánchoz uronsavak, arabinoxilozil
egységek, illetve mono és oligoglikozid oldalláncok kötődnek. A lágyszárú
növények esetében a hemicellulóz frakció átlagos összetétele az
alapmolekulák arányát tekintve: arabinóz:glükuronsav:xilóz 1:2:8 [17].

4. ábra – A hemicellulózt felépítő legfontosabb molekulák
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2.2.3 Lignin
A lignin a cellulóz után a Földön a második legnagyobb mennyiségben
előforduló biopolimer, mely a növényi sejtfal stabilitásáért és
rugalmasságáért egyaránt felelős. A lignin egy nagymértékben elágazó
biopolimer, ami metoxi-fenol egységekből épül fel leggyakrabban -4-O
kötésekkel kapcsolódva [16]. Ez azt jelenti, hogy az aromás gyűrű 4.
szénatomján található fenolos (–OH)-csoport vízkilépéssel kapcsolódik az
1. szénatomon található 1-propenil-csoport helyzetű C-atomján
található hidroxil-csoporthoz. A lignin összetétele különböző az egyes
növényi fajokban. A lágyszárúak ligninfrakciója alapvetően három
vázmolekulából áll: kumaril-alkohol, koniferil-alkohol és szinapil-alkohol
(5/a ábra), de a kettős kötések helyén általában oxigént tartalmazó
funkciós csoportok (hidroxil-, oxo-, vagy éteres csoportok) vannak. A
lignin molekulák éter-, vagy észterkötésekkel kapcsolódnak a
szénhidráthoz (5/b ábra). A zárvatermő fák főleg csak koniferil-alkohol és
szinapil-alkohol monomeregységeket tartalmaznak (5/c ábra) [18]. A
nyitvatermő fák sejtjeiben nem találhatók szinapil-alkohol és kumarilalkohol molekulák sem, főleg csak koniferil-alkohol alkotja a ligninjüket.
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5. ábra – A lignint felépítő három alapmolekula (a), a lignin monomer
kapcsolódása a szénhidráthoz (b) és a bükkfa lignin szerkezetének egy
modellje (c) [18]
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2.2.4 Egyéb alkotók
A három fő alkotórészen kívül (cellulóz, hemicellulóz és lignin) a
növények tartalmaznak extrahálható anyagokat, melyek össztömegük
néhány százalékát teszik ki. Ezek lehetnek alifás (zsírsavak) és fenolos
jellegű komponensek, szteránvázas vegyületek (fitoszterolok) [19],
valamint terpenoidok (mentol, limonén). A növények szervetlen
anyagokat is tartalmaznak, melyeknek a koncentrációját a talaj minősége
és összetétele is befolyásolja. A növényi hamuk elemzésekor legnagyobb
mennyiségben kálium- és kalciumionokat, kisebb koncentrációban egyéb
fémionokat (pl. magnézium, nátrium, vas és mangán) találunk. Ezeknek
az ellenionjaik legtöbbször foszfát, klorid, szulfát vagy oxalát anionok.
Egyes növények nagy mennyiségű szilikátot is tartalmaznak (pl. a rizs, a
köles és a cékla). A növényi részekben különböző koncentrációban
találhatunk fehérjéket, melyek aminosavakból épülnek fel. A bázikus
karakterisztikájú,
nitrogén
tartalmú
alkaloidokra
is
jelentős
mennyiségben bukkanunk a növényi biomassza összetételének
elemzésekor. A növényi biomassza tartalmaz pektint is, amely -Dgalakturonsav molekulákból álló lineáris biopolimer, poligalakturonsavmetilészter [16,20]. Vízoldható polimer, alapvetően a sejtek közötti térben
fordul elő, de láncai képesek a sejtfalba is benyúlni.

2.3 A bioetanol-előállítás folyamata

Bioetanolnak a mezőgazdasági eredetű nyersanyagokból (cukor-,
keményítő- és cellulóztartalmú anyagokból), biomasszából biológiai úton
előállított etil-alkoholt nevezzük. Manapság szűkebb értelemben magát
az üzemanyag-alkoholt jelenti, melynek etanoltartalma legalább 99,95
térfogatszázalék. A biotechnológiai folyamatok során a cukormolekulákat
közönséges pékélesztő (Saccharomyces cerevisiae) alkalmazásával
anaerob körülmények között fermentálják etanollá:

2.3.1 Az első generációs bioetanol-előállítás folyamata
Az első generációs bioetanol előállítási folyamata során (6. ábra) a magas
cukortartalmú növények (többek között cukorrépa, cukornád és
cukorcirok) préslevét és olyan keményítőtartalmú növények (pl. búza és
kukorica) szemtermését dolgozzák fel, melyek keményítőtartalma
legalább 60-65 % [21,22]. A szemterméseket első lépésként megőrlik
(fizikai előkezelés), majd a darából szuszpenziót készítenek. A következő
lépésben ezt a szuszpenziót felmelegítik, aminek az eredményeként az
egyébként vízoldhatatlan keményítő szemcsék és a poliszacharidok
részlegesen felbomlanak. Ezt a folyamatot nevezzük elfolyósításnak. A
hőkezelt szuszpenzióhoz -amiláz enzimet adagolnak. Az enzim a
keményítőláncokból maltodextrineket és maltóz molekulákat hasít le. A
glükoamiláz enzim magas glükóztartalmú sziruppá alakítja a
szuszpenziót. A fermentációs lépésben a cukormolekulák pékélesztő
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segítségével etanollá konvertálódnak. A cukortartalmú növények és a
növényi melléktermékek préslevében található glükóz azonnal, a
préselési lépést követően etanollá fermentálható.

6. ábra – Az első és a második generációs üzemanyagalkohol-előállítás
folyamatábrája [23]
2.3.2 A második generációs bioetanol-előállítás folyamata
A glükóz- és keményítőalapú üzemanyag-alkohol előállítás során
gazdasági és etikai kérdések is felmerülnek. A termelés nagy
mennyiségben használ fel emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagot. A
lignocellulóz alapú üzemanyagalkohol-előállítás alapanyagai lehetnek a
mezőgazdasági és papíripari melléktermékek, valamint az emberi
fogyasztásra alkalmatlan nagy cellulóztartalmú ún. non-food
nyersanyagok
[24-27].
A
második
generációs
etanolelőállítás
legígéretesebb megvalósítási módja az enzimes út. A poliszacharidok
enzimes bontás révén esnek szét egyszerű cukor alkotóikra. A folyamat
(6. ábra) első lépése ebben az esetben is az előkezelés, melynek során
megbontják a lignocellulóz szerkezetet. Így a cellulóz molekulák
védtelenekké válnak a celluláz enzimkomplex támadásával szemben. A
celluláz
enzimrendszernek
három
fő
komponense
van:
az
endoglükanázok, a cellobiohidrolázok és a -glükozidázok. Míg az
endoglükanázok a cellulózláncok belső régióit támadják meg és különböző
tagszámú oligomereket szakítanak le, addig a cellobiohidrolázok a lánc
végéről szabadítják fel a cellobióz molekulákat. A -glükozidázok a
cellobióz dimereket hasítják glükóz alkotóikra. A második generációs
bioetanol-fermentáció utolsó lépése ugyanúgy történik, mint az első
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generációsé. A glükóz molekulákból pékélesztő használatával képződik az
etil-alkohol.

2.4 Előkezelések
A cellulózfibrillákat hemicellulóz és lignin veszi körül, védelmet
biztosítva a cellulóz számára a cellulózbontó mikroorganizmusokkal
szemben. Az előkezelések során ezt a komplex szerkezetet szüntetjük
meg, lehetővé téve a cellulózbontó enzimek számára, hogy minél nagyobb
területen férjenek hozzá a szubsztrátjukhoz. A kezelések során a cellulóz
kristályossági és polimerizációs foka is csökkenhet. Az előkezelések
között megkülönböztetünk fizikai, kémiai, biológiai és kombinált
eljárásokat. Fizikai előkezelés pl. az őrlés, a besugárzás, vagy a
hidrotermolízis. A kémiai előkezelések során különböző vegyszereket
(lúgot, savat, ammóniát, kén-dioxidot és oldószereket) alkalmaznak
feltárószerként. A biológiai előkezelések során lignindegradáló
mikroorganizmusokat alkalmaznak. Az enzimes kezelések előnyei között
szerepel, hogy kevés vegyszert igényelnek, környezetbarát és
energiatakarékos módszerek. Hátrányuk, hogy az eljárás drágább,
időigényes és a legtöbb lignint bontó enzim a cellulózt is képes
hidrolizálni. A kombinált előkezelési módszerek két, vagy több egymás
után végrehajtott kezelési eljárásból állnak. A további két alfejezetben
csak azt a két előkezelési eljárást részletezem, melyekkel a doktori
dolgozatom során a mintákat analizálva kapcsolatba kerültem.
2.4.1 Lúgos előkezelések
Előkezelőszerként leggyakrabban híg NaOH, vagy KOH oldatot
alkalmaznak magában, vagy más vegyületekkel, pl. peroxidokkal
elegyítve. A lúgos előkezelések [4,28] egyaránt nagyon hatékonyak a
mezőgazdasági melléktermékek, a növényi magvak és a fa alapanyagok
esetén. A celluláz enzimkomplex így hozzá tud férni a lúggal előkezelt
szubsztrátjához, hogy megkezdje a cellulózlánc feldarabolását, vagyis az
enzimes hidrolízist [4,28]. Hatásossága ellenére az erős lúggal végzett
előkezelések alkalmazása sem gazdasági, sem környezetvédelmi
szempontból nem javasolt. A lúgos előkezelés hátránya, hogy a vegyszer
alkalmazása után a mintát nagy mennyiségű vízzel, alaposan át kell
mosni, mert a rostok között maradó lúg nagymértékben befolyásolhatja
az enzimes hidrolízis hatásfokát. A többszöri mosással pedig az értékes
vízoldható szénhidrát komponensek egy része is kimosódhat a biomassza
mintából. Ezek visszanyerése a híg oldatból drágíthatja az eljárást,
nélküle azonban esetleges veszteséggel kell számolnunk a bioetanol
előállítási folyamat során [29].
2.4.2 Gőzrobbantás
Manapság a gőzrobbantás a biomassza minták előkezelésének egyik
legelterjedtebb módja [25,27,30-32]. Nagy hatékonysága elsősorban
tűlevelű fák előkezelése során jelentkezik [33]. A gőzrobbantás folyamán
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a biomasszát nagy nyomáson és 200°C körüli hőmérsékleten telített
vízgőzzel kezelik. A víz a nagy nyomás hatására a növényi szövetek közé
diffundál. Kis idő elteltével a nyomást egy szelep segítségével hirtelen a
légköri értékre csökkentik. Ennek eredményeként a szövetek között
felgyülemlett víz gőz formájában expandál, ezáltal „szétrobbantva” a
növényi szöveteket. Az alkalmazott nyomás és hőmérséklet nagyban
meghatározza a gőzrobbantás hatékonyságát [34]. A gőzrobbantásnak
alapvetően három hatása van az összetételre: a biomassza minták
hemicellulóz frakciója nagyrészt oldatba megy, megváltozik a lignin
szerkezete és a magas hőmérsékletű vizes közeg eltávolítja az alkáliiontartalom jelentős részét. Az előkezelési módszer hatékonyságát
növelhetjük segédanyagok, kén-dioxid, vagy kénsav adagolásával [35,36].
Használatukkal csökkenteni tudjuk az előkezelési időt, és a gőzrobbantás
hőmérsékletét, valamint az enzimes hidrolízis hatékonyságát
nagymértékben befolyásoló inhibitorok mennyiségét is.
A gőzrobbantás erélyességét a következő faktorral jellemezzük [37]:

ahol t a tartózkodási idő perc, T pedig a gőzrobbantás hőmérséklete °C
egységekben megadva. A 100-as érték a tört számlálójában a víz
forráspontja. A 14,75 nem más, mint az aktiválás energiája, feltételezve,
hogy hidrolízis megy végbe és az átalakulás elsőrendű kinetikát követ.

2.5 A lignocellulózok termikus átalakítása

A biomassza eltüzelése a legrégebbi energiatermelési folyamat, aminek
előnyeit már az ősember is kihasználta. Magyarországon a legnagyobb
mennyiségben keletkező mező- és erdőgazdálkodási melléktermékek
(szalma, kukoricaszár és -csutka, napraforgószár és fa hulladékok)
energiatartalmát közvetlen tüzeléssel hasznosítják. Évtizedek óta
intenzív kutatások folynak egyéb termikus eljárások kifejlesztésére,
melyek közül a legjelentősebbek a biomassza elgázosítása és pirolízise,
valamint az energetikai hasznosításhoz előkezelésként alkalmazható
alacsony hőmérsékletű pörkölés.
A gázosítás folyamata során a szilárd kiindulási anyagból éghető gázok
fejlődnek [38-40]. Az elgázosítani kívánt anyagot kevés oxigénnel, vagy
vízgőzzel fluidizált ágyon 500-900°C környékére melegítik [38,40]. A
második lépésben a megmaradt szenes maradékot kb. 1000°C-ra hevítik
és kiégetik. A reakció főterméke a gáz halmazállapotú CO, CO2 és a
hidrogén. Kisebb mennyiségben metán és nitrogén-tartalmú gázok is
keletkeznek. A gázelegy további felhasználása előtt tisztítási lépést
szükséges
beiktatni.
Az
elgázosítás
alapanyagai
magas
nedvességtartalmú természetes anyagok lehetnek [41,42].
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A pirolitikus folyamatok oxigénmentes atmoszférában, magas
hőmérsékleten játszódnak le [43-45]. A pirolízis során nagy
energiatartalmú pirolízisolaj keletkezik, ami motorhajtó anyagokhoz
keverve elsősorban dízel motorokban hasznosítható.
A gáz
halmazállapotú termékek szintén energiaforrásként használhatók [46].
Gyorspirolízis esetén általában inert atmoszférában légköri nyomást,
gyors felfűtést, 500-600°C-os pirolízishőmérsékletet és rövid tartózkodási
időt alkalmaznak. Ilyen körülmények között a kiindulási biomassza
minta átlagosan 80 %-a konvertálható át folyadék és gáz halmazállapotú
bomlástermékké. Az így keletkező bioolajat gyakran bírálják magas
oxigén- és víztartalma, valamint alacsony fűtőértéke miatt. Mindemellett
az olaj tárolás közben igen instabil és a fosszilis üzemanyagokkal való
elegyíthetősége is korlátozott [47]. Napjainkban számtalan kutatási téma
alapját szolgáltatják a fluid ágyas gyorspirolízissel kapcsolatos kísérletek,
melyek célja, hogy minél nagyobb hozamban és minőségben legyünk
képesek pirolízisolaj és illó komponensek előállítására. Ezzel a témával
kapcsolatban félüzemi kísérletek is folyamatban vannak különböző
típusú reaktorokat alkalmazva [44,47,48]. A reaktorokban a betáplált
biomassza anyagot elegyítik valamilyen inert, fluidizálható anyaggal (pl.
homokkal). Fluidizáló gázként általában nitrogént alkalmaznak. A
reaktorokban a betáplált anyagok pirolízise 1-2 másodperc alatt
lejátszódik. A hőbomlás során képződő illó bomlástermékek egy előhűtési
szakaszt követően egy hűtött stabilizáló oszlopon csapódnak ki. Az így
előállított folyadék halmazállapotú bioolajat gyűjtik össze, majd tárolják.
A kokszot, a szenes maradékot és a homokot egy külön erre a célra
fenntartott regeneráló reaktorban égetik ki [47].
Manapság egyre több kutatás alapját képezi a biomassza anyagok
pörkölése, szárítása, az úgy nevezett torrefaction [49-51]. Ha a növényi
anyagokat 200 és 300°C közötti hőmérsékletre hevítve inert
atmoszférában (oxigén kizárásával) hőkezeljük, olyan tüzelőanyagokat
kapunk, amelyek lényegesen jobb minőségűek a kiindulási anyagoknál. A
termikus előkezelés hatására a termék nedvességtartalma jóval kisebb
lesz és leállnak az esetlegesen már elindult minőségrontó biokémiai
folyamatok [49]. Ezzel a tárolást is megkönnyítjük. A termék magasabb
fajlagos energiatartalommal rendelkezik és könnyen aprítható és őrölhető
[49]. A folyamat előnyei között szerepel az is, hogy különböző
tulajdonságú biomassza anyagok a torrefaction útján hasonló
tulajdonságú tüzelőkké tehetők, megkönnyítve ezzel a kazánok
optimalizálhatóságát, melyekben így a lignocellulóz típusú nyersanyagok
szélesebb tartománya égethető el.
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2.5.1 A cellulóz hőbomlása
A mikrokristályos cellulóz hőbomlása inert atmoszférában 300°C
környékén kezdődik és 400-420°C-on ér véget [43,52], azonban a cellulóz
molekulatömege, kristályossági foka, morfológiája [53] és a hőbontás
körülményei befolyásolják a hőstabilitást. A lignocellulózokban jelenlévő
egyéb komponensek is hatással vannak a cellulóz bomlási
mechanizmusára. A fűtés hatására a cellulóz három fő mechanizmussal
bomlik: depolimerizálódik, eliminációval bomlik, vagy fragmentálódik. A
pirolízis során a depolimerizációs folyamat eredményeként a glükóznak
egy anhidro származéka, a levoglükozán (1,6-anhidro--D-glükopiranóz)
keletkezik [43,54] (7. ábra), amelynek mennyisége tiszta cellulóz
gyorspirolízisekor csökkentett nyomáson a 60-70 %-ot is elérheti [54].

7. ábra – A cellulóz bomlása depolimerizációval
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Ha a depolimerizációval egyidejűleg dehidratáció is lejátszódik, akkor
piranon származékok keletkezésére kell számítanunk. Ezt a bomlási
mechanizmust eliminációs reakciónak [55] is nevezik (8. ábra).

8. ábra – A cellulóz bomlása eliminációs reakcióval
A harmadik típusú mechanizmus a fragmentáció, melynek során a
piranózgyűrű felhasadásával kisebb molekulatömegű termékek (pl.
formaldehid és acetaldehid) és velük párhuzamosan több szenes maradék
keletkezik. A fejlődő gázok (CO, CO2 és H2O) relatív mennyisége is
jelentős [43,56]. A cellulóz hőbomlásának egyik jellegzetes fragmentációs
reakciója az aldol addícióval ellentétes folyamat [57], melynek
eredményeként hidroxi-acetaldehid képződik [57,58] (9. ábra).

9. ábra – A cellulóz bomlása fordított aldol-addíciós mechanizmussal
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2.5.2 A hemicellulóz hőbomlása
A hemicellulóz hőbomlása során hasonló lépések játszódnak le, mint a
cellulóz termikus degradációja esetén. A monomerek depolimerizációjával
különböző anhidrocukrok képződnek a különböző monomeregységekből
[59]. A lombhullató fákban található xilánból és mannánból lényegesen
kevesebb anhidroxilóz és anhidromannóz keletkezik, mint levoglükozán a
cellulózból, mivel dehidratációs reakciók is végbemennek. Az eliminációs
mechanizmus során vízkilépéssel keletkező vegyületek a laktonok, a
pirán származékok és a 2-furánaldehid (10. ábra). A fragmentációs
bomlás eredményeként többek között ecetsav keletkezik az O-acetil-xilán
monomeregységekből, de egyéb oxovegyületek és gáztermékek is
képződnek.

10. ábra – A hemicellulóz fő komponensének, a xilánnak a legfontosabb
hőbomlási mechanizmusa
2.5.3 A lignin hőbomlása
A lignin hőbomlása inert atmoszférában egy széles hőmérsékleti
tartományban játszódik le, 230°C környékén kezdődik és a szenesedési
folyamatok még 500°C felett is folytatódnak [60]. A lignin szerkezetét
különböző kötésű szén-, oxigén- és hidrogénatomok alkotják, melyek
kötési energiája igen eltérő, ezért más-más hőmérsékleten szakadnak fel,
emellett a lignin térhálós szerkezete is hozzájárul a viszonylag széles
bomlási hőmérséklettartományhoz. A bomlás meghatározó lépése az - és
-alkil-aril éterkötések hasadása, ennek következtében a térhálós lignin
polimer részben alkotórészeire bomlik, általában 23-25 % lignin monomer
és dimer képződésével [61,62]. Az aromás gyűrűkön elhelyezkedő funkciós
csoportok összetétele is jelentősen befolyásolja a hőbomlást. Az aromás
gyűrűn található metoxi-csoportok egy része leszakad (demetoxileződés).
Az alifás egységeken elhelyezkedő (–COOH)-csoportok dekarboxileződése
is végbemegy. Az alifás hidroxil-csoportok egyrészt vízkilépéssel
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hasadnak le, másrészt formaldehid szakadhat le a terminális (–CH2OH)csoportokból [63]. A tiszta lignin termikus degradációja 25-40 % szenes
maradékot eredményez, a fejlődő illó termékek között fenol
származékokat és kis molekulatömegű bomlástermékeket (pl. vizet,
metanolt, formaldehidet, szén-dioxidot, acetont és ecetsavat) fedezhetünk
fel [60-63].
2.5.4 Szervetlen komponensek hatása a hőbomlásra
A növényi anyagok, leginkább a bennük lévő cellulóz hőbomlását jelentős
mértékben befolyásolják a mintában található szervetlen ionok [52,6469]. A nagy szervetlen ion koncentráció elősegíti a fragmentációs
mechanizmusok előtérbe kerülését. Több kis molekulatömegű, gáz
halmazállapotú bomlástermék keletkezik, és ezzel párhuzamosan megnő
a vizsgálat során visszamaradó szenes maradék mennyisége. A maximális
bomlási sebesség lecsökken és a termikus degradáció hőmérsékleti
tartománya
alacsonyabbra
tolódik,
a
levoglükozán
képződési
hőmérséklete alá [6]. Szervetlen ionok hiányában a cellulóz
kedvezményezett hőbomlási mechanizmusa a depolimerizáció, amely
nagyobb molekulatömegű termékek keletkezésével jár. Ezek a
megállapítások leginkább az alkáli ionok hatásmechanizmusára igazak.
A káliumionok hatását azért vizsgálták a legtöbben [70-73], mivel a
növények jelentős mennyiségű káliumot tartalmaznak (a növényi hamu
mintegy 40 %-a). A lignin bomlása során a funkciós csoportok lehasadását
katalizálják a szervetlen komponensek [74,75], melyek jelentős részét
egyszerű vizes mosással el lehet távolítani a mintából.
2.5.5. Előkezelések hatása a hőbomlásra
A NaOH- és a KOH-oldattal elvégzett lúgos előkezelések
alkáliiontartalom megnövekedéssel járnak. A szervetlen ionok
hőbomlásra gyakorolt hatását az előző fejezetben már ismertettem. Az
előkezelés során azonban a biomassza szerkezete is fellazul. A NaOH
oldat egy küszöbkoncentráció felett a cellulóz intrakrisztallitos
duzzasztószere. Hatására a cellulóz I kristályszerkezet cellulóz II-vé
alakulhat [76,77]. Ez a folyamat a mercerizálás során is végbemegy. A
mercerizálás alkalmával a cellulóz szálakat tömény lúgoldattal kezelik,
hogy a szálakat rugalmassá és festhetővé tegyék.
A gőzrobbantás megváltoztatja a növényi rostok szerkezetét, ami a
hőbomlási folyamat módosulásához is vezet. Jacquet és munkatársai
[78,79] a gőzrobbantás erélyességének függvényében vizsgálták a
mikrokristályos cellulóz hőstabilitását. Azt tapasztalták, hogy 5,2
erélyességi faktor érték alatt a hőbomlási folyamat során keletkező
szenes maradék értéke számottevően nem változik (7-10 %). Agresszívebb
előkezelés után ez az adat akár 24 % is lehet (erélyességi faktor: 5,56). A
felülúszóban 4-es erélyességi faktor felett megjelenik két bomlástermék
az 5-hidroxi-metil-furfurál és a furfurál. Az eredményekből arra
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következtettek, hogy 4 és 5,2-es erélyességi faktor között a gőzrobbantott
minta termikus degradációja során depolimerizációs folyamatok mennek
végbe. 5,2-es erélyességi faktor felett a depolimerizációs bomlási
mechanizmus eliminációval egészül ki. A gőzrobbantott mikrokristályos
cellulóz alacsonyabb hőmérsékleten bomlik. Az előkezelés alatt a cellulóz
kristályossági foka 5,2-es erélyességi faktorig nő, aztán drasztikusan
csökken [79]. Az előkezelés alatt a mintákból az amorf cellulóz eltávozik.
A lignin frakció szerkezete jelentősen megváltozik [80], bomlása
alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik és az erélyes előkezelés reaktívabb
mintát eredményez, mint az enyhébb gőzrobbantás [81].
Az alkáliionok biomassza hőbomlására gyakorolt hatása az irodalomból
már igen jól ismert, de a termogravimetriás és a tömegspektrometriás
paraméterek nátrium- és káliumkoncentrációtól való függését még nem
vizsgálták. Ezért dolgozatomban elsősorban a koncentrációfüggés
meghatározásával foglalkoztam. A lúgos előkezelés során a biomassza
hemicellulóz frakciója szerkezetileg megváltozhat, ami fontos lehet a
bioetanolgyártás szempontjából. A módosult hemicellulóz frakció
befolyásolhatja a pentózok alkohollá történő konverzióját, valamint az
enzimfermentációt. A gőzrobbantott biomassza minták ligninjének a
szerkezete megváltozik az előkezelési folyamat során. A funkciós
csoportok összetételében bekövetkezett módosulásnak köszönhetően
csökkenhet a cellulózbontó enzimek hatásfoka a ligninen történő
adszorpció miatt. A Py-GC/MS mérések során a gőzrobbantás lignin
frakcióra gyakorolt szerkezetmódosító hatását tanulmányoztam, amelyet
korábban részletesen nem vizsgáltak az irodalomban.
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3 Anyagok és módszerek
3.1 Nyersanyagok
A doktori munkám során termoanalitikai módszerekkel vizsgáltam fás- és
lágyszárú növényi mintákat és szennyvíziszapot. Ezeket a biomassza
mintákat mutatom be röviden ebben a fejezetben.
3.1.1 Faminták
Akác
Az akác (Robinia pseudoacacia) egy gyorsan növő fafajta, mely az
Egyesült Államok délkeleti részén őshonos, de megtalálható szinte bárhol
a mérsékelt égövi területeken, így Európában és Magyarországon is. A fa
magassága eléri a 12-20 métert. Azokon a területeken él, ahol a talaj
nitrogénben gazdag, mivel a gyökerén nitrogént megkötő baktériumok
élnek. Nagy mennyiségben tartalmaz extrahálható anyagokat [19],
amelyek védik a fát a biodegradációval szemben. Különösen a flavonoidok
növelik a fa ellenállóképességét. Az akác faanyagát leginkább az
energiaszektor [19,82,83] és az építőipar hasznosítja.
Nyárfa
A nyárfa (Populus tremula) a Föld északi féltekéjén őshonos fafajta.
Kevésbé jó minőségű fájából dobozokat, gyufát és papírt állítanak elő.
Manapság egyre több tanulmány foglalkozik a nyárfa energetikai
hasznosításának lehetőségeivel és azok fejlesztésével [84-86].
Fűzfa
Több mint hatszáz fűzfafajta található a természetben, legfőképpen a
Földünk északi felén. A közönséges fűz (Salix alba) a Kárpát-medencében
is él. Fájából háztartási cikkeket, dobozokat és gyufát állít elő az ipar.
Kézművesek gyakran használják hajlékony ágait kosárfonásra. Kérge
kinint tartalmaz, amely meleg vízzel könnyedén extrahálható [87].
Lucfenyő
A lucfenyő (Picea abies) a doktori munkám során az általam vizsgált
egyetlen nyitvatermő fa. A kifejlett példányok 30-40 méter magasra is
nőhetnek, tűleveleik négyélűek, az ágakon spirálisan helyezkednek el.
Észak- és Közép-Európában őshonos fa. Legnagyobb mennyiségben a
karácsonyi ünnepekkor használják fel. Fájából bútorokat, gerendákat,
farostlemezeket és nagyon jó minőségű papírt készítenek és energetikai
felhasználása sem elhanyagolható [88,89].

28

3.1.2 Lágyszárú minták
Kender
A szárazföld jelentős része a trópusi és a mérsékelt égövbe tartozik. Ezek
a területek olyan adottságokkal bírnak, melyek tökéletes körülményeket
biztosítanak az ipari felhasználásra szánt kender (Cannabis sativa L.)
termesztéséhez. Igénytelen növény, ezért nagyon könnyen termeszthető.
A napenergiát jó hatásfokkal hasznosítja, és magas a cellulóztartalma. A
növényt az emberiség évezredek óta tudatosan alkalmazza, mivel a
szárában található erős rostok nagyon jól tűrik a nedvességet. A kender
legnagyobb felhasználója a textilipar, kötelet, vitorlát és technikai
textileket állítanak elő belőle. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a szálerősítésű kompozitokban [90,91] és az energiaszektorban
történő alkalmazásának a tanulmányozására [92,93].
Cukorcirok bagasz
A cukorcirok nagyon jó szárazságtűrő növény, éppen ezért a forró égövben
termesztik a legnagyobb mennyiségben. A belőle préselt magas
cukortartalmú lé igen értékes. A préselés következtében visszamaradt
szilárd maradékot nevezik bagasznak, amely szintén tartalmaz minimális
koncentrációban cukrot. A cukorcirok zöldhozama egységnyi termesztési
területre viszonyítva magas (50-90 tonna/ha), így a bagasz,
mezőgazdasági
melléktermékként
a
lignocellulóz
alapú
üzemanyagalkohol-előállítás egyik potenciális nyersanyaga lehet [94,95].
A termőterület kedvezőtlen vízellátottsága esetén is biztos termést ad.
Energiafű
Az energiafüvet, mint arról a neve is árulkodik, energiatermelés céljából
kezdték termeszteni. 1,6-2,0 méter magasra megnő, kedveli a szikes
talajokat, igénytelen növény. Szárazanyag-tartalma figyelemre méltó és a
belőle préselt pellet fűtőértéke megközelíti a barnaszénét [96]. Egyes
fajták elégetésük során speciális berendezéseket igényelnek magas
szervetlenion-tartalmuk miatt.
Búzaszalma
A búzaszalma a búza (Triticum aestivum L.) betakarításakor keletkező
szárat és levelet tartalmazó melléktermék. Méretét és mennyiségét a
búza fajtája és az aktuális aratási technológia határozza meg.
Szárazanyag-tartalma magas (80-90 %). Olcsón, nagy mennyiségben az
egész ország területén beszerezhető és alakítható át értékes, magas
energiatartalmú termékké [97,98]. Magyarországon az évente keletkező
mennyiség 5-7 millió tonna.

29

3.1.3 Egyéb biomassza
Szennyvíziszap
A szennyvíziszap a szennyvízkezelés szilárd maradéka, melynek
megsemmisítése, vagy hasznosítása a társadalom számára egyre nagyobb
problémát jelent. A magas szervetlenanyag-tartalmának köszönhetően
nagy mennyiségű szilárd maradék keletkezik, ha égetőművekben
hasznosítják az energiatartalmát. A nagy mennyiségű szervetlen
maradék korrodálhatja a berendezéseket, így égetése során biomassza
anyagokkal szokták keverni [99]. A szennyvíziszapot technikai
értelemben a biomassza anyagok közé soroljuk. Az általam vizsgált minta
centrifugált, víztelenített, kommunális szennyvíziszap volt.

3.2 A minták előkezelése
3.2.1 Őrlés
A fás- és lágyszárú biomassza mintákat a homogenizálásuk érdekében
minden esetben őrlésnek vetettem alá. Az aprítási folyamatot három
lépésben végeztem el. Először egy késes malmot használtam, ami a
mintákat kb. 3-8 mm szemcseátmérőjű szemcsékké aprította. Második
lépésben ezt redukáltam 1, majd végül 0,12 mm érték alá egy
centrifugális malom segítségével.
A centrifugált víztelenített szennyvíziszap mintát kiszárított, szilárd
tömbként kaptam meg. A nagy tömb különböző részeiről kisebb
darabokat törtem le, majd ezeket achát mozsárban aprítottam porszerű
állapotig. A több helyről vett mintarészleteket aprítás után
összekevertem és homogenizáltam.
3.2.2 Mosás
A biomassza minták inert atmoszférában lejátszódó hőbomlási
mechanizmusára nagy hatást gyakorolnak a szervetlen komponensek.
Ezek minél hatásosabb eltávolítása érdekében vizes mosást alkalmaztam.
A 0,12 mm szemcseátmérőjű mintákat 2 órán át 60°C-os vízben mostam
folyamatos keverést alkalmazva. Minden gramm őrölt biomasszához 100
ml desztillált vizet adagoltam.
3.2.3 Lúgos előkezelés
A diplomamunkám [100] során a lúgos előkezelés négy különböző
faktorának a hatását vizsgáltam a fermentáció során keletkezett oldat
alkoholkoncentrációjára:
-

az előkezelés hőmérsékletét: 120°C, vagy 140°C;
az előkezelés időtartamát: 1, illetve 2 óra;
az előkezelő oldatot: NaOH, vagy KOH;
az előkezelő oldat töménységét: 1, illetve 2 %.
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Amennyiben minden típusú előkezelést szerettem volna végrehajtani,
akkor az 24, azaz 16 kísérletet eredményezett volna. Az idő-, illetve a
költséghatékonyságot szem előtt tartva egy részfaktoros, 2n-1 kísérleti
terv kidolgozása mellett döntöttünk, így a végrehajtandó előkezelések
száma a felére csökkent. Az előkezeléseket autoklávban, nyomástűrő
üvegeszközök alkalmazásával hajtottam végre.
1. táblázat – Az előkezelési paraméterekre alkalmazott kísérleti terv
No.

Oldat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
KOH
KOH
KOH
KOH

Koncentráció
[m/m %]
1
1
2
2
1
1
2
2

Kezelési idő
[h]
1
2
1
2
1
2
1
2

Kezelési
hőmérséklet [°C]
140
120
120
140
120
140
140
120

Az 1. táblázat szerint előkezelt kenderminták termoanalitikai
vizsgálatával tanulmányoztam a termogravimetriás paraméterek
alkáliion-tartalomtól való függését. Az aprított kenderminták alkáliiontartalma a lúgos előkezelés során nagymértékben megváltozott. A doktori
munkám során termoanalitikai vizsgálatokat végeztem annak érdekében,
hogy megtudjam, milyen hatása van a megnövekedett K+ és Na+
tartalomnak a biomassza minta hőbomlási paramétereire.
3.2.4 Gőzrobbantás
A gőzrobbantási paraméterek beállítását mintánként végezték el egy 10
liter térfogatú batch reaktorban a Lundi Egyetemen (Department of
Chemical Engineering, Lund University, Sweden) úgy, hogy az előkezelés
után a minták enzimes lebontása optimális legyen. Emiatt a minták
gőzrobbantását eltérő körülmények között végezték, ahogy a 2.
táblázatban látható. Legmagasabb hőmérsékleten a fenyő, leghosszabb
ideig a fűzfa előkezelése zajlott. A búzaszalma gőzrobbantásakor
segédanyagként kénsavoldatot alkalmaztak.
Az előkezelés erélyességére jellemző faktor
gőzrobbantásakor érte el a legmagasabb értéket.
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(log R0)

a

lucfenyő

2. táblázat – A biomassza minták
gőzrobbantási paraméterek
Hőmérséklet
Tartási idő
Minta
[°C]
[min]
Fűzfa
190
12
Lucfenyő
210
5
Kender
205
5
Búzaszalma
190
10
Cukorcirok
190
10
bagasz

élőkezelésekor

alkalmazott

Segédanyag

log R0

2 % SO2
2,5 % SO2
2 % SO2
0,2 % H2SO4

3,73
3,94
3,79
3,65

2 % SO2

3,65

3.3 Termikus módszerek

A termo- és a biokémiai módszereket előszeretettel alkalmazzák, hogy a
biomassza anyagok energiatartalmát hasznosítani tudják. Ennek
érdekében nagyon fontos pontosan ismerni a rendkívül összetett
nyersanyag összetételét. A termikus módszerek alkalmasak a biomassza
minták vizsgálatára anélkül, hogy azok alkotóit költséges és időigényes
eljárásokkal elválasztanánk egymástól [7,43-45,52,99].
3.3.1 Termogravimetria/tömegspektrometria (TG/MS)
A minták termikus stabilitását és a keletkező bomlástermékek fejlődési
profilját termogravimetria/tömegspektrometria módszerrel vizsgáltam. A
TG/MS mérőműszer egy módosított Perkin-Elmer TGS-2 termomérlegből
és egy Hiden Hal kvadrupól tömegspektrométerből áll (11. ábra). A minta
illóanyag-tartalmától függően 3-6 mg mennyiséget mértem be a platina
mintatartóba, amely egy platina kengyel és egy kantálszál segítségével a
mérleg egyik oldalára van függesztve. A mintatartó a programozható
fűtésű kemencében helyezkedik el. A kemencét és a mérleg elektronikáját
is a mérés indítása előtt 40 percig azzal a gázzal öblítettem, amely
atmoszférában a mérést végeztem. A hőbomlási folyamatok
tanulmányozására argon atmoszférát alkalmaztam. Az inert atmoszférán
kívül oxidatív atmoszférában, szintetikus levegőben is végeztem TG
méréseket. Az öblítőgáz áramlási sebessége 140 ml/perc volt. A kemence
programozott fűtése 25°C-ról indult és 10, illetve 20°C/perc fűtési
sebességet alkalmazva 950°C-on ért véget. A mérés során a melegítés
hatására a minta hőbomlást szenved, amely során bomlástermékek
keletkeznek és az illó termékek eltávozása miatt a tömege csökken. A
tömegcsökkenést az idő és a hőmérséklet függvényében a termomérleg
regisztrálja. Az illó bomlástermékek egy 300°C-ra fűtött üvegbéléses
fémkapillárison keresztül a tömegspektrométer 70 eV-os elektron
energiával működő ionforrásába jutnak. Az ott képződött, töltéssel
rendelkező fragmensek és a molekulaionok egy kvadrupol analizátoron
keresztül áramolnak a detektorba. Az ionok intenzitásának
meghatározására elektronsokszorozót alkalmaztunk. A számítógép az idő
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és a hőmérséklet függvényében ad információt a keletkezett
bomlástermékek minőségéről és mennyiségéről. Az ionintenzitást a
vivőgáz 38Ar izotópjának az intenzitására normáljuk.

11. ábra – A termomérleg/tömegspektrométer rendszer felépítése
A termogravimetria mérés eredménye a termogravimetriás (azaz a TG)
görbe, amely a minta tömegének a változását mutatja meg a hőmérséklet,
vagy az idő függvényében (12. ábra). Erről meg tudjuk határozni a bomlás
kezdeti szakaszára jellemző egyik paramétert, az 1 %-os
tömegveszteséghez tartozó hőfokot (T1%). A biomassza minta
faszéntartalma a termikus degradáció végső stádiumáról ad
felvilágosítást. Ha több, a bomlásra jellemző paramétert szeretnénk
meghatározni, akkor érdemes a TG görbét idő szerint differenciálni.
Ekkor a DTG görbéhez jutunk, ami a minta tömegváltozásának a
sebességét mutatja az idő, illetve a hőmérséklet függvényében. Ennek a
görbének az extrapolálásával meg tudjuk mondani, hogy mikor kezdődik
el a hemicellulóz hőbomlása (Thc start), mely hőmérsékleten ér véget a
cellulóz termikus degradációja (Tcell end), illetve azt, hogy a bomlási
sebességnek mekkora volt a maximális értéke (DTGmax) és ez milyen
hőfokon (Tpeak) következett be.

33

12. ábra – A kender termogravimetriás vizsgálatának eredménye, a növény
TG és a DTG görbéje
3.3.2 Pirolízis-gázkromatográfia/tömegspektrometria (Py-GC/MS)
Pirolízis-gázkromatográfia/tömegspektrometria módszerrel vizsgáltam a
biomassza minták gyors felfűtése során keletkező gáz, illetve gőz
halmazállapotú bomlástermék-elegyének az összetételét. A készülék
felépítése a 13. ábrán látható. A méréseket minden esetben inert, hélium
atmoszférában végeztem el. A 0,5-0,6 mg tömegű mintát egy kvarccsőbe
helyeztem be, melynek mindkét végébe kvarcgyapotot tettem annak
érdekében, hogy a minta ne essen ki és ne mozduljon el a kísérlet során
(14. ábra). A kvarccsövet behelyeztem a pirolizátor platinaspiráljába,
melynek hőmérsékletét kb. 1 másodperc alatt 600°C-ra hevítettem. Ezt a
hőmérsékletet a spirál a beállítás alapján 20 s-ig tartotta. Ekkor a
mintából pirolízis gáz, folyadék (pirolízis olaj) és szilárd halmazállapotú
bomlástermék képződik. A gáz halmazállapotú termékek az elpárolgó
folyadékkal együtt a gázkromatográf kapilláris oszlopán elválasztódnak.
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13. ábra – A pirolízis-gázkromatográfia/tömegspektrometria rendszer
felépítése

14. ábra – A minta elhelyezési módja a kvarc csőben
A
pirolizátor
kemencéjét
280°C-ra
fűtöttem
azért,
hogy
megakadályozzam, illetve mérsékeljem a nagyobb molekulatömegű
bomlástermékek kondenzációját. A bomlástermékek a 280°C-ra fűtött
injektoron keresztül jutnak a kapilláris oszlop kezdeti szakaszára. A
beállított splitarány 1:20 volt. Ez az érték azt jelenti, hogy a
gázhalmazállapotú minta 1/20-ad része jut az oszlopra, 19/20-ad része a
split ágon távozik az injektorból. A kapilláris oszlop elejét jéggel hűtött
levegővel hűtöttem a korai csúcsok jobb elválasztása érdekében. A
mérések során két különböző Agilent gyártmányú oszloppal dolgoztam,
amelyek méreteikben azonosak, állófázisukban különbözőek voltak. A
HP-5MS és DB-1701 oszlopok 30 m hosszú, 0,25 mm belső átmérőjű, 0,25
m filmvastagságú kapillárisok. A HP-5MS állófázisa 5 % fenil-csoportot
tartalmazó poli-dimetil-sziloxán. A DB-1701 belső filmje 14 % cianopropilfenil funkciós csoportokkal rendelkező poli-dimetil-sziloxán. A termosztát
hőmérsékletprogramja 40°C-ról indult. Ezt a hőfokot 4 percig tartotta,
majd 6°C/perc felfűtési sebességgel 280°C-ig fűtött. A kapilláris oszlopról
az illó bomlástermékek a tömegspektrométer ionforrásába jutnak. Az
35

ionforrás elektronütközéses ionizációval, 70 eV elektron energiával
működik. A pozitív töltésű molekula- és fragmensionokat a kvadrupol
analizátor elválasztja egymástól tömeg/töltés (m/z) alapján, és az ionok
az
elektronsokszorozóban
kerülnek
detektálásra.
A
tömegspektrométerben m/z 14-500 Da mérési tartományt alkalmaztunk.
A mérés eredményeként a pirolízis gázkromatogramhoz, vagy más néven
a pirogramhoz jutunk. A bomlástermékeket a NIST spektrumkönyvtár, és
irodalmi adatok segítségével azonosítottam.

3.4 A hamutartalom mérése

A mérési módszer során 1-2 g mintát kemencében 550°C-on
elhamvasztottam. A hamvasztási eljárás során egy Európai Uniós
szabvány szerint jártam el (CEN/TS 14775). A biomassza mintát
szobahőmérsékletről 5°C/perc sebességgel 250°C-ra fűtöttük és egy órán
keresztül ezen a hőfokon tartottuk. Majd ismét 5°C/perc fűtési
sebességgel a minta hőmérsékletét 550°C-ra emeltük és a minta ezen a
maximális hőmérsékleten két óra hosszát tartózkodott. A lépcsős
hőprogramra és a kis fűtési sebességre azért volt szükségünk, hogy
elkerüljük a minta begyulladását, mivel a láng a keletkezett hamu egy
részét kihordhatta volna a mintatartóból, meghamisítva ezzel a
méréseinket. A minták hamutartalmának értékét a következő képlettel
számoltam ki és szárazanyag-tartalomra vonatkoztattam:

Ahol:
Adb: a szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott hamutartalom (%)
m1: az üres mintatartó tömege (g)
m2: a mintatartó és a bemért minta össztömege (g)
m3: a mintatartó és a képződött hamu össztömege (g)
Mdb: a bemért minta nedvességtartalma (%)

3.5 Induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektrometria
(ICP-OES)

A hamvasztási eljárás után a vizsgálandó minta hamujából 25-30 mg-ot
mértem be platina tégelyekbe. A bemért hamuhoz tízszeres mennyiségű,
nagyjából 250-300 mg ömlesztőkeveréket adtam (Li2B4O7 és LiBO2 2:1
arányú keveréke). Az elegyet platina pálcával látszatra homogén
állapotúra kevertem és egy kemencébe helyeztem, amelyet szabad
fűtéssel 920°C-ra fűtöttünk. A tartási idő ezen a hőmérsékleten 1 óra volt.
Az üvegszerű ömledéket kb. 25 ml 33 % töménységű salétromsav egy
éjszakán át folyamatos kevertetés közben oldotta fel. Az így kapott
törzsoldatot minden esetben olyan töménységűre higítottam, hogy a
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meghatározni kívánt elemek az ICP készülék mérési tartományán belül
legyenek.
A Spectro Genesis ICP készülék (Spectro Analytical Instruments)
induktív kicsatolású plazmagerjesztéssel, félvezető detektor rendszerrel
(CCD) felszerelt, szimultán, automatikus optikai emissziós spektrométer.
A készülék kiépítése lehetővé teszi folyadék minták fémtartalmának,
akár 20-30 elemnek az egyidejű mennyiségi meghatározását széles
koncentráció tartományban (g/l - mg/l), néhány perc alatt, 3-4 ml-nyi
oldat felhasználásával. Az un. axiális plazma megfigyelés (a plazma
hossztengelye mentén) és egy speciális optikai-plazma interfész (OPI)
együttes alkalmazásával alacsony kimutathatósági határok érhetők el. A
detektorban alkalmazott CCD kamera rendszerek segítségével lehetőség
nyílik a 175-770 nm-es tartomány teljes lefedésére. Az optikai rendszer és
a Spectro Smart Vision szoftver együttesen lehetővé teszik továbbá a fent
leírt teljes tartomány spektrumának felvételét és tárolását (12000
emissziós vonal). Így a felvett spektrumok utólag, további mérendő
elemekre is kiértékelhetők újabb mérések nélkül. A generátor működési
frekvenciájának és nagy sávszélességének köszönhetően igen stabil
plazma érhető el, mely stabilitás még az erősen illékony szerves anyagok
által okozott ingadozásokat is ellensúlyozni tudja.
A plazma argon gázzal működik (13 l/perc). A készülék átlagos
érzékenysége szub-ppm, azaz 1 ppm alatti koncentrációkat is pontosan
mér a legtöbb elemre. A koncentráció tartomány gyakorlatilag a 100 %-ig
tart. Mérhető elemek: az első periódus és a nemesgázok kivételével,
valamint ennél a készüléknél a halogének kivételével az egész periódusos
rendszer. Ami nem mérhető általában ICP-OES technikával, azok a C, N,
O elemek.

3.6 Bomba kaloriméter

A fás- és lágyszárú biomassza minták és a szennyvíziszap fűtőértékét és
égéshőjét egy automata IKA C 2000 bomba kaloriméter segítségével
határoztuk meg. A vizsgálat során a mintát egy elektromos gyújtó
rendszer gyújtja meg. Az 1 g bemért minta égésének hatására a
kaloriméter belsejében lévő víz hőmérséklete emelkedni kezd. Az égési
folyamat tiszta oxigén atmoszférában 30 bar nyomás alatt játszódik le. A
kaloriméter hőkapacitásának megállapításához kalibrálóanyagként
benzoesavat használtak. Minden minta esetén három párhuzamossal
dolgoztunk.

3.7 Főkomponens-elemzés

A főkomponens-elemzés (principal component analysis – PCA) a
faktoranalízis
egyik
módszere.
Felügyeletlen
tanítású,
mintázatfelismerési eljárás, amely egy sokdimenziós problémát
alacsonyabb dimenziójú altérbe vetít. A faktorelemzés egy többváltozós
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statisztikai módszer, melynek célja a minták csoportosítása, a kiugró
minták észrevétele valamint a változók csoportosítása és csökkentése
[101]. A kiindulási X mátrix m darab korrelált változója (oszlopa) közötti
összefüggések vizsgálatának a megkönnyítésére az eredeti változókat
olyan transzformációnak vetjük alá, amely új korrelálatlan változókat
eredményez (15. ábra). Ezek az új változók a főkomponensek, amely az
eredeti változók lineáris kombinációi. Az új változók a teljes varianciát
képesek leírni, de ezek közül általában csak az első kettőt, hármat
használjuk fel. Ezek úgy vannak rendezve, hogy elől állnak azok, amelyek
a változók együttes varianciájának legnagyobb részéért felelősek. A p’
vízszintes téglalapok a főkomponens tényezőket, t függőleges téglalapok a
főkomponenseket jelenítik meg. A nagy téglalapok az n sorból (minták) és
az m oszlopból (változók) álló eredeti X és az E hibamátrixot
szimbolizálják (15. ábra) [101].

15. ábra – A főkomponens-elemzés sematikus ábrázolása [101]
A dolgozatban főkomponens-elemzés alkalmazása során minden esetben
korrelációs
mátrixot
elemeztem,
így
ennek
következtében
adatelőkezelésként standardizálást hajtottam végre. Korrelációs mátrixot
akkor elemzünk ha az adatok különböző nagyságrendbe esnek (azaz
szinte mindig). Adatelőkezelésre azért van szükség, mert a tulajdonságok
számértékei egészen eltérő nagyságrendűek lehetnek, léptékváltást,
skálázást kell végrehajtanunk. A standardizálás konstans eltolást,
zsugorítást, vagy nyújtást jelent az eredeti skálán, oly módon, hogy a
tulajdonságvektorok elemeinek a számtani közepe 0, szórása pedig 1 lesz
(16. ábra). A standardizált változó dimenziómentessé válik.

ahol Sj a tulajdonságvektorok elemeinek korrigált tapasztalati szórása
[101].
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16. ábra – A standardizálás grafikus ábrázolása
A főkomponens-elemzés eredményét grafikus módszerek segítségével
tesszük láthatóvá [101]. Erre a főkomponens-együttható (loading plot) és
a főkomponens (score plot) ábrákat alkalmazzuk. A főkomponensegyüttható ábrán láthatóak az eredeti változókra vonatkozó pontok. Ezek
a tulajdonságváltozók annál nagyobb mértékben korrelálnak egymással
minél kisebb a szög közöttük. Két hasonló változó közül elegendő az
egyiket figyelembe venni. A főkomponens képzésében azoknak a
tulajdonságváltozóknak nagyobb a hozzájárulásuk a főkomponensek
kialakításában, amelyek az origótól távolabb helyezkednek el. Vagyis a
változók fontosságát az origótól mért távolságuk abszolút értéke
határozza meg. A főkomponens ábrán láthatjuk a két képzett
főkomponens függvényében a minták elhelyezkedése által kialakuló
jellegzetes csoportosulásokat. A főkomponens-analízist szinte minden
tudományterületen alkalmazhatjuk mérési adatok kiértékelésére és
értelmezésére [102-104].
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4 Eredmények és tárgyalásuk

Ebben a fejezetben röviden összefoglaltam azokat az eredményeket,
melyek a doktori dolgozatom alapjául szolgálnak. Ezeket három
alfejezetre osztottam. Az első rész lúgos oldatokkal előkezelt
kenderminták hőbomlási tulajdonságainak jellemzéséről szól (4.1 fejezet).
Annak érdekében végeztem el a minták termoanalitikai vizsgálatát, hogy
megállapítsam a kender szerkezetében az előkezelés hatására
bekövetkező változásokat. A lúgos mosás során a minták alkáliiontartalma megnövekedett, ami jelentős mértékben befolyásolta a hőbomlás
paramétereit és a hőstabilitást.
A második generációs bioetanol-előállítás során az enzimes hidrolízise
előtt a biomassza minták szerkezetének megbontása érdekében egyre
több esetben alkalmaznak gőzrobbantást. Ezzel a módszerrel előkezelt
fás- és lágyszárú növényi minták termoanalitikai vizsgálatát végeztem el
azzal a céllal, hogy a minták összetételében és szerkezetében kialakult
változásokat jellemezzem. Ennek a témának az eredményeit részletezi a
második fejezet (4.2 fejezet).
A harmadik részben részletesen tárgyalom azokat az eredményeket,
amelyek során összefüggéseket találtunk különböző biomassza minták
energiatartalma és termogravimetriás paramétereik között (4.3 fejezet).
Az eredményeimet minden esetben egy statisztikai módszer, a
főkomponens-elemzés
(principal
component
analysis
–
PCA)
alkalmazásával is szemléltettem.
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4.1 Lúgos előkezelések hatása a kender hőbomlására

A kender több kedvező tulajdonsága teszi a növényt a második generációs
bioetanol gyártás egyik lehetséges alapanyagává. A lignocellulóz alapú
bioetanol előállítási folyamat során a biomassza nyersanyagot minden
esetben elő kell kezelni, szükség van a hemicellulóz és lignin frakció
fellazítására. A tanulmány célja annak kiderítése volt, hogy a nátrium- és
kálium-hidroxid oldatokkal végzett roncsolás milyen hatást gyakorol a
kender minták hőstabilitására. A kenderminták lúgos mosásának
körülményeit a 3.2.3 fejezetben részleteztem. Termogravimetriatömegspektrometria módszerrel vizsgáltam a kezeletlen és a különböző
lúgos előkezeléseken átesett kenderminták termikus degradációjának
sajátságait, pirolízis-GC/MS technikával pedig a részletes bomlástermékeloszlást. A kezeletlen és két különböző előkezelésen átesett
kendermintát (120°C-on, 2 órán át 2 %-os kálium- és nátrium-hidroxiddal
kezelt mintákat) 2 órán keresztül 60°C-os vízzel mostam keverés közben,
hogy a nátrium- és káliumionok nagy részét eltávolítsam. Ezáltal
csökkenteni tudtam az alkáliionoknak a termikus degradációra gyakorolt
hatását. Némelyik mintából több párhuzamos TG/MS és Py-GC/MS
mérést végeztem el, hogy az alkalmazott vizsgálati módszerek
reprodukálhatóságáról meggyőződjek. A párhuzamos TG mérések során a
tömegcsökkenés hibája 1-2 %, míg a tömegspektrometriás intenzitások
közti különbség 5-10 % mind a TG/MS, mind a Py-GC/MS mérések
esetén.
4.1.1 A kísérletek során vizsgált kenderminták jellemzése
Az 3. táblázat tartalmazza a kenderminták termikus degradációja során
megvizsgált legfontosabb tulajdonságokat és az ICP-OES segítségével
megmért K+ és Na+ tartalmukat. A száraz mintára számított illóanyagtartalmat és a szenes maradék mennyiségét az inert atmoszférában a
150°C és 900°C közötti hőmérséklettartományban elbomlott anyag
mennyiségéből határoztuk meg a termogravimetriás mérés alapján. A
hamutartalmat a korábban leírt szabvány szerint szintén száraz mintára
számoltuk. A hamuban meghatározott K+ és Na+ tartalmat átszámítottuk
a száraz kender minta tömegére.
A lúgos mosás nagy hatással van a minták hamutartalmára (3. táblázat).
A kezeletlen kenderből 2,1-2,5 % hamu képződik. Mosás után ez az érték
több mint felére lecsökkent (1,04 %). A lúgos előkezelés eredményeképpen
a minták hamutartalma 2,6-3,6 %-ra emelkedett. A 120°C-on, 2 órán át 2
%-os kálium- és nátrium-hidroxiddal kezelt mintákban a 2 órás 60°C-on
végzett mosás után 1,64 % és 1,80 % hamut mértünk. A minták
hamutartalmát viszonyítottam a kezeletlen minták hamutartalmának az
átlagához is (relatív értékek). A mosott minta hamutartalma felére
csökkent, míg a kezelt mintáké átlagosan 40 %--kal nőtt. Ugyanígy
jártam el a szenes maradék értékekkel is. A változás ebben az esetben is
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hasonló tendenciát mutatott. A hamutartalom jelentős változása miatt
meghatároztuk a hamu összetételét ICP-OES módszerrel. A mért elemek
közül elsősorban a nátrium és a kálium koncentrációja változott, ezért a
3. táblázatban csak ezen elemek mennyiségét tüntettem fel.
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3. táblázat – Az előkezelések típusai és a kenderminták jellemzése (a /1 és /2 értékek párhuzamos mérést
jelentenek)

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A kender minták
előkezelésének típusai
Kezeletlen, őrölt <1 mm/1
Kezeletlen, őrölt <1 mm/2
Kezeletlen, őrölt <0,12 mm
60°C-os vízzel mosott
2 % NaOH, 120°C, 2 h
majd 60°C-os vízzel mosott
2 % KOH, 120°C, 2 h majd
60°C-os vízzel mosott
2 % NaOH, 120°C, 2 h/1
2 % NaOH, 120°C, 2 h/2
2 % NaOH, 120°C, 1 h
1 % NaOH, 120°C, 2 h
1 % NaOH, 120°C, 1 h
1 % NaOH, 140°C, 1 h
2 % KOH, 120°C, 2 h/1
2 % KOH, 120°C, 2 h/2
1 % KOH, 120°C, 2 h
1 % KOH, 140°C, 2 h
1 % KOH, 120°C, 1 h

Illóanyagtartalom
[%]*

Szenes
maradék
[%]*

81,0
81,1
82,6
87,6

19,0
18,9
17,4
12,4

86,7

Relatív
szenes
maradék
[%]**

Hamutartalom [%]*

Relatív
hamutartalom
[%]**

K+
tartalom
[ppm]*

Na+
tartalom
[ppm]*

94,3
45,8

4907
4656
4397
95

107
173
277
64

91,8
65,4

2,41
2,13
2,14
1,04

13,3

70,2

1,80

79,3

65

347

86,5

13,5

71,2

1,64

72,2

644

99

76,4
74,0
74,2
76,1
75,7
76,1
75,6
76,8
76,5
77,2
74,3

23,6
26,0
25,8
23,9
24,2
23,9
24,4
23,2
23,5
22,8
25,7

124,5
137,2
136,1
126,1
127,7
126,1
128,8
122,4
124,0
120,3
135,6

3,43
3,54
3,57
2,86
3,05
2,62
3,23
3,34
2,74
2,33
2,91

151,1
155,9
157,3
126,0
134,4
115,4
142,3
147,1
120,7
102,6
128,2

782
900
840
1001
1095
873
9131
8158
8474
5789
9208

7341
7934
8658
5706
5736
5875
266
274
127
266
257

100,0

* A mért értékek szárazanyag-tartalomra vonatkoznak.
**A relatív értékek a kezeletlen minták átlagértékeihez vannak viszonyítva.
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100,0

Az ICP-OES vizsgálatok alapján elmondhatjuk, hogy a kezeletlen minták
nátriumion-koncentrációja 100-300 ppm, míg a káliumion-tartalma 40005000 ppm. Ezek az értékek a lúgokkal történő előkezelés után
természetesen megnőttek. Kálium-hidroxid alkalmazása esetén, a
káliumion-koncentráció kétszeresére emelkedett a kezeletlen minta
káliumtartalmához képest. Ekkor a nátriumion-tartalom alig változott.
Ezzel ellentétben, amikor az előkezelő oldat 1, vagy 2 %-os nátriumhidroxid volt, a kenderminták Na+ tartalma 6000-9000 ppm közötti
értékre emelkedett, míg ezzel párhuzamosan a K+-koncentrációjuk 1000
ppm körüli értékre, vagy az alá csökkent. Ennek az a magyarázata, hogy
a kezeletlen mintában lévő káliumionokat a nátriumionok váltották fel. A
kezeletlen mintából a 2 órán át tartó a meleg vizes mosásnak
köszönhetően az alkáliionokat igen nagy hatásfokkal sikerült eltávolítani.
A 2 %-os NaOH-dal és KOH-dal 120°C-on 2 órán át kezelt mintákból is
kimostam a hőbomlást nagymértékben befolyásoló kationok nagy részét.
A termogravimetriás méréseket argon atmoszférában, szobahőfokról
indulva 10°C/perc felfűtési sebességgel 900°C-ig végeztem. A mérések
adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a vízzel mosott mintáknak a
legnagyobb az illóanyag-tartalma (~87 %) és a legkevesebb szenes
maradéka (~13 %). Ugyanakkor a lúggal kezelt mintáknak jelentősen
csökkent az illóanyag-tartalma (~74-77 %) és növekedett a szenes
maradék mennyisége (~23-26 %). A hamutartalom és az alkáliionok
mennyisége hasonló tendenciát mutat, mint a szenes maradék
mennyisége. A hamutartalomban maximum 2,5 % különbség van a
minták között, ugyanakkor a szenes maradék közti különbség a 13 %-ot is
eléri. A szenes maradék ugyan tartalmazza a hamut is, azonban a szenes
maradék növekedése láthatóan jóval nagyobb, tehát a K+ és Na+ ionok a
termikus bomlás mechanizmusát is megváltoztatják. Ezért az alkáliionok
hatását részletesen tanulmányoztam TG/MS és Py-GC/MS segítségével.
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4.1.2 A TG/MS mérések eredménye
Az 17. ábrán láthatóak a kezeletlen, a mosott és a 2 %-os NaOH, illetve
KOH oldattal 120°C-on 2 órán át előkezelt minták hőbomlási profiljai.

17. ábra – A kezeletlen, a mosott és a 2 %-os NaOH-dal, illetve KOH-dal
120°C-on 2 órán át előkezelt kenderminták TG (a) és DTG (b) görbéi
A termogravimetrás görbék alapján elmondható (17/a ábra), hogy a
mosott mintákból keletkezik a legkevesebb szenes maradék és az
előkezelt kendermintákból a legtöbb. A kezeletlen kender faszéntartalma
a két csoport értékei között helyezkedik el. Ennek a jelenségnek az oka az
eltérő alkáliion-tartalomban rejlik. A TG görbék vizsgálata arra az
eredményre vezetett, hogy a lúgos előkezelést követő mosás a keletkező
faszén relatív mennyiségét a kezelés nélkül mosott mintára jellemző
értékre csökkentette. A DTG görbéken megfigyelhetjük (17/b ábra), hogy
a kenderminták bomlása 220-230°C környékén kezdődik. A kezeletlen
minta DTG görbéjének a maximuma 360°C-on a cellulóz bomlásának
köszönhető. A lignin termikus degradációjához tartozó tömegveszteség a
DTG görbén nem nyilvánul meg önálló csúcsként, mert a térhálós polimer
hőbomlása 250°C-tól 500°C-ig folyamatosan és egyenletesen megy végbe
[74], köszönhetően a ligninmolekulák felépítésében résztvevő kötések
sokféleségének. A cellulóz csúcson elhelyezkedő, bomláshoz rendelhető
hemicellulóz váll a kezeletlen és a mosott minták esetén a
legkarakterisztikusabb. Ez két dolognak köszönhető: egyrészt a minta
hemicellulóz frakciója az előkezelés hiányában érintetlen maradt.
Másrészt a kálium- és nátriumionok hiányában a cellulóz termikus
degradációja magasabb hőmérsékleti tartományban játszódik le, így nem
fedi el a DTG görbén a hemicellulóz hőbomlásának a csúcsát. Ez a jól
definiált váll a kezelt illetve a kezelés után mosott minták
termogravimetriás mérése során jelentősen lecsökken, ugyanakkor a
hemicellulóz nagy része megmaradt a mintákban a korábbi HPLC
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mérések eredménye alapján [100]. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a
hemicellulóz frakció egy része kioldódott a mintából, a maradék
szerkezete pedig megváltozott azáltal, hogy az oldalcsoportok nagy
többsége (pl. acetil-csoport) leszakadt. Ennek következtében a maradék
hemicellulóz termikus stabilitása megnőtt és a hőbomlása magasabb
hőmérsékleti tartományba tolódott. A cellulóz termikus degradációja
pedig a megnövekedett alkáliion-koncentráció hőbomlást katalizáló
hatásának eredményeként alacsonyabb hőmérsékleten játszódott le a
lúggal kezelt minták esetében (250°C-tól 380°C-ig). Ez a jelenség
megmagyarázza az előkezelést követően mosott minták maximális
bomlási sebességének magasabb értékét. A előkezelést követően
megmosott minták magasabb hőmérsékleten kezdenek bomlani és a
cellulóz
frakciójuk
termikus
degradációja
szintén
magasabb
hőmérsékleten, kb. 400°C-on ér véget.
A bomlási mechanizmusról, valamint a gáz és gőz halmazállapotú
termékelegy összetételéről több információt szolgáltatnak számunkra a
tömegspektrometriás görbék. A 18. ábra mutatja a kezeletlen és egy
előkezelt kender inert atmoszférában lejátszódó hőbomlása során képződő
jellegzetes bomlástermékeinek a fejlődési profilját.

18. ábra – A kezeletlen (a és b) és a 2 % NaOH-val 2 órán át 120°C-on
kezelt (c és d) kenderminták DTG és néhány tömegspektrometriás görbéje
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A kisebb intenzitású csúcsokat felnagyítottam a jobb láthatóság
érdekében, azonban az azonos tömegszámhoz tartozó görbéket azonos
skálában ábrázoltam, hogy láthatóak legyenek a kezelés hatására történő
intenzitásváltozások. A kisebb molekulatömegű bomlástermékek közül a
metán (m/z 16), a víz (m/z 18), a szén-monoxid (m/z 28), a szén-dioxid
(m/z 44) és a formaldehid (m/z 30) képződési profilját ábrázoltam. A
nagyobb moláris tömegű bomlástermékek közül az ecetsavat és a hidroxiacetaldehidet (m/z 60), a furanont (m/z 84) és a furfurált (m/z 95 és 96
összege) mutatom be. A cellulóz inert atmoszférájában lejátszódó
hőbomlásának fő termékét, a levoglükozánt, és a lignin termikus
degradációja során képződő aromás monomerjeit nem tudtam mérni
TG/MS-sel, mivel ezek nagy molekulatömegük és polaritásuk miatt
kondenzálódtak még a tömegspektrométer ionforrásába történő belépés
előtt.
A lúgoldatokkal történt előkezelés egyik legjellegzetesebb hatása, hogy a
kis molekulatömegű bomlástermékek hozama megnőtt (18/c ábra), ennek
köszönhetően a nagy molekulatömegű fragmensek és a formaldehid
mennyisége lecsökkent (18/d ábra). Minden fragmensre és molekulaionra
jellemző, hogy fő képződési hőmérséklettartományuk 250 és 400°C közé
tehető. Ezen a hőmérsékleten szenved hőbomlást a minta legnagyobb
hányadát kitevő cellulóz frakció. A metán képződési profilját az m/z 16
molekulaionnal jellemeztem. Az m/z 16 iongörbe más bomlástermékek
fragmensionjának képződéséből is származhat. A program a görbéből
minden számolás alkalmával korrekcióként levonta a víz, a CO és a CO2
m/z 16 fragmensionjait. Az első metán csúcs 420°C körül jelentkezik és a
kender ligninjében található metoxi-csoportokból származik. 450°C felett
a szenesedési folyamatok kezdődnek és ezek a mechanizmusok szintén
metánképződéssel járnak. A termogravimetriás mérés során képződő víz
intenzitása a lúgos előkezelés hatására megduplázódik, a szén-monoxidé
jelentősen
megnő.
A
kezeletlen
minta
tömegspektrometriás
fragmenseinek és molekulaionjainak a képződési profiljain is
megfigyelhető a hemicellulóz bomlásának eredményeként jelentkező váll
(18/a és 18/b ábra). Az előkezelt minták TG/MS görbéin ez nem
figyelhető meg. A kezeletlen kender formaldehid (m/z 30) görbéjén alig
láthatóan 240°C környékén megjelenik egy kisebb váll (18/b ábra), amit
Rachini és munkatársai [105] a pektin oldalláncainak leszakadásaként
azonosítottak. Ez a rész sem figyelhető meg a kezelt minták
hőbomlásának vizsgálatakor. Az m/z 60-as molekulaionnal a termikus
degradáció során keletkező két jellegzetes bomlástermék jellemezhető. A
kezeletlen mintában ennek bizonyításaként két elkülönülő csúcs jelenik
meg: 300°C környékén és kb. 350°C-on. Az első csúcs a hemicellulóz
bomlásából származó ecetsavnak, míg a második a cellulózból képződő
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hidroxi-acetaldehidnek köszönhető (18/b ábra), amit a fragmensionok
intenzitásgörbéi is igazolnak. A lúgos előkezelés alatt a hemicellulóz
acetil-csoportjai leszakadtak a cukor monomerekről, így a kezelt
kenderminták hőbomlása során ezek hiányában alig figyelhető meg
ecetsavképződés.
Ezt
a
megfigyelést
a
pirolízisgázkromatográfia/tömegspektrometria
vizsgálatok
során
szerzett
tapasztalatok is alátámasztják, amelyeket a 4.1.5 fejezetben fogok
bemutatni. A cellulóz bomlási mechanizmusa az előkezelés során
megnövekedett
káliumés
nátriumionok
koncentrációjának
eredményeként megváltozott, így a keletkező hidroxi-acetaldehid
molekulák nagy része kisebb tömegű fragmensekre esik szét. A furanon
és a furfurál mind a cellulózból, mind a hemicellulózból képződő
bomlástermék. A lúgos mosás eredményeként az intenzitása
nagymértékben lecsökkent a teljes hőbomlási hőmérséklettartományban.
4.1.3 A termogravimetriás és a tömegspektrometriás paraméterek
változása az alkáliion-tartalom függvényében
A termogravimetriás és a tömegspektrometriás paraméterek változását, a
nátrium- és káliumionoktól eredő koncentrációfüggését ilyen nagy
mintaszám mellett még nem vizsgálták. Az irodalomból tudjuk, hogy a
nátrium- és a káliumsók hasonló hatással vannak a termikus
degradációra [63-73,75,106], emiatt egy összegzett moláris koncentráció
függvényében ábrázoltam a paramétereket. A 19. ábrán négy TG
paraméter alkáliionok koncentrációjától való függését mutatom be. A
19/a ábra a maximális bomlási sebesség hőmérsékletét illusztrálja. A
19/b ábra a bomlás végének hőfokát mutatja, melyet program
segítségével a DTG csúcs extrapolációval határoztam meg.
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19. ábra – A kenderminták hőbomlási paramétereinek függése a Na+ és K+
koncentrációtól: (a) maximális bomlási sebesség hőfoka, (b) bomlás
végének hőmérséklete, (c) a faszén mennyisége, (d) a hőbomlás kezdeti
hőmérséklete
Ezek a paraméterek a cellulóz hőbomlására jellemzőek és az értékeik a
nátrium- és káliumionok koncentrációjának növekedésével csökkennek. A
hatás nagy, hiszen a Tpeak és a Tend esetén is az értékek 0,02 mmol/g
alkáliion koncentrációról indulva 0,4 mmol/g-ig haladva nagyjából 50°Cos hőmérsékleti tartományban helyezkednek el. A 19/c ábra mutatja a
900°C-on visszamaradó szenes maradék mennyiségét, amely értékeire
szintén nagy hatást gyakorol a Na+ és a K+ koncentráció változása. A
mosott kendermintákból a kezdeti tömeghez viszonyítva kb. 13 %, míg az
előkezelt mintákból 23-26 % faszén képződik. Ez is bizonyítja, hogy a
szenes maradék képződését elősegítő fragmentáció lesz a preferált
degradációs folyamat a depolimerizációval szemben, ami nagyobb
mennyiségű faszén visszamaradásával jár. Természetesen a szenes
maradék
mennyiségét
kismértékben
növeli
a megemelkedett
szervetlenion-tartalom is, ami a mérés végeztével szintén a szenes
maradékban található meg, ahogy azt a 4.1.1 fejezetben már részletesen
tárgyaltam. A 19/d ábra a termikus degradáció kezdeti hőmérsékletének
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változását mutatja a Na+ és a K+ koncentrációjának a függvényében.
Ehhez a paraméterhez a DTG csúcs kezdeti szakaszának
extrapolálásával jutottam hozzá. Ez a hőmérsékletérték a minták
hemicellulóz frakciójának hőbomlására jellemző. A mosott és a kezeletlen
kendermintákat tekintve a Tstart 240-245°C környékére tehető. Ennek két
oka van: egyrészt a kis alkáliion-koncentráció, másrészt az előkezelés
hiányában a hemicellulóz frakció érintetlensége. Az előkezeléseken
átesett minták termogravimetriás mérésének során a hemicellulóz váll
eltűnik, vagyis az oldalcsoportok leszakadása által stabilizált 5 és 6
szénatomos cukrok lánca magasabb hőmérsékleten kezd bomlani.
Ugyanez a hatás figyelhető meg a kezelés után mosott minták esetében
is. Azonban itt egy másik effektus is emeli a kezdeti hőbomlásra jellemző
hőmérséklet értékét. A mosás során eltávozott alkáliionok hiányában a
hemicellulóz és a cellulóz is egy magasabb, azonos hőmérsékleti
tartományban bomlik.
Dolgozatomban már több helyen említettem, hogy a nátrium- és
káliumionok koncentrációjának emelkedésével megváltozik a termikus
degradáció mechanizmusa, ami természetes hatással van a
tömegspektrometriás molekula- és fragmensionok képződésének az
intenzitására is. Az alkáliionok mennyiségének növekedése esetén a
szenes maradék megnövekedése mellett nő a kismolekulájú és csökken a
nagy molekulatömegű bomlástermékek és a formaldehid mennyisége,
ahogy azt a 18. ábrán már megfigyelhettük. A 20. ábrán láthatjuk néhány
fragmens- és molekulaion egész hőmérséklettartományban összegzett
intenzitásának (integrálértékének) függését a jelenlévő alkáliionkoncentrációtól. A 20/a és 20/b ábra mutatja a metán és a víz
intenzitását, amelyek értéke nő a nátrium- és káliumionok
koncentrációjának emelésével. Az előkezeléseknek köszönhetően a
mérések során keletkező víz mennyisége mintegy tízszeres értékre
emelkedik a mosott mintákban mért mennyiséghez képest. A formaldehid
intenzitása ezzel párhuzamosan kb. felére csökken a lúggal előkezelt
mintákban (20/c ábra).
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20. ábra – A metán (a), a víz (b) és a formaldehid (c) képződésének
intenzitása a minták nátrium- és káliumion-koncentrációjának a
függvényében
4.1.4 Főkomponens-elemzés
Statisztikai módszerrel is elemeztem az alkáliion-tartalom hatását a
termogravimetriás paraméterekre és a bomlástermékek intenzitására. 17
mintát (három különböző minta mérését két párhuzamossal végeztem el)
vizsgáltam meg TG/MS módszerrel, és a nagy mintaszámnak
köszönhetően a főkomponens-elemzés alkalmazása mellett döntöttem. A
főkomponens-együttható ábrán (loading plot – 21/b és 22/b ábra)
találhatóak azok a tulajdonságváltozók, amelyek a két főkomponens
kialakításában vesznek részt. A faktorok minél kisebb szöget zárnak be
egymással, annál nagyobb a korreláció közöttük. Az origótól távolabb
elhelyezkedő tulajdonságváltozók nagyobb hozzájárulással vesznek részt
a két főkomponens kialakításában. A főkomponens ábrán (score plot –
21/a és 22/a ábra) láthatóak a minták által a két főkomponens
függvényében kialakított jellegzetes csoportosulások. Két számítást
végeztem el a PCA alkalmazásával. Az első alkalommal a kezelt és a
kezeletlen biomassza minták TG paramétereinek változása (Tpeak,
DTGmax, T1%, Tstart, Tend és a mérés végén visszamaradt faszén
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mennyisége) és az alkáliion-tartalmuk között kerestem hasonlóságot
(21/a és 21/b ábra). Az ábrázolás során elég volt az első két
főkomponenst megtartani, mivel a kettő együtt a teljes változás 96,4 %-át
írják le (96 %-os variancia fölött gyakorlatilag csak a mérési hiba van).
Az első főkomponens a maximális bomlási sebességgel (DTGmax) és annak
hőfokával (Tpeak), a faszén mennyiségével és az alkáliion-tartalommal,
míg a második főkomponens leginkább a kenderminták termikus
degradációjának kezdeti hőmérsékletével (Tstart és T1%) mutat
összefüggést. Ezek függvényében a főkomponens ábrán az első
főkomponens mutatja be a mosás hatását, hiszen a mosott minták
világosan elkülönülnek a kezeletlen és a lúggal előkezelt mintáktól. A
második főkomponens a lúgos előkezelés okozta változásokkal van
összefüggésben. Alkalmazásával az előkezelt kenderminták elválnak a
kezeletlen mintáktól. A két főkomponens függvényében megállapíthatjuk,
hogy melyik TG paraméterek jellemzőek egy-egy csoportra.

21. ábra – A TG paraméterekből származtatott főkomponens-elemzés
eredménye: a főkomponens ábra (a) és a főkomponens-együttható ábra (b)
A második esetben a TG/MS mérés során felvett egyes
tömegspektrometriás fragmensek és molekulaionok (CO, CO2, víz, metán,
formaldehid, ecetsav és hidroxi-acetaldehid, furanon és furfurál) relatív
mennyiségét és a minták K+ és Na+ koncentrációit használtam fel
tulajdonságváltozókként a főkomponensek kialakítása során (22. ábra).
Ekkor az első főkomponens a furanon, a víz és a metán mennyiségével,
illetve a minták alkáliion-koncentrációjának változásával, míg a második
főkomponens legnagyobb mértékben a hőbomlás során fejlődött ecetsav és
hidroxi-acetaldehid hozamával korrelál. A két főkomponens együtt a
teljes variancia 78,8 %-át jellemzi. Az első főkomponens elválasztja a
lúggal kezelt mintákat a mosott és a kezeletlen kendermintáktól, míg a
második a kezeletlen mintákat különíti el a többitől.
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22. ábra – Az MS adatokból származtatott főkomponens analízis
eredménye: a főkomponens ábra (a) és a főkomponens együttható ábra (b)
4.1.5 Pirolízis-GC/MS eredmények
A 23. ábrán láthatóak a kezeletlen, illetve a 2 különböző 2 %-os
lúgoldattal 120°C-on 2 órán keresztül előkezelt kenderminta pirolízis
gázkromatogramjai. A csúcsok azonosítását és a bomlástermékek relatív
mennyiségét a 4. táblázat tartalmazza. A bomlástermékek azonosítása a
NIST spektrumkönyvtár és irodalmi adatok segítségével történt
[61,62,107,108]. A táblázatban feltüntettem a vegyületek lehetséges
származási helyeit (H: hemicellulóz, C: cellulóz, L: lignin, Sz: szénhidrát).
Annak, hogy egyes komponenseknél a forrást szénhidrátként neveztem
meg két oka volt: egyrészt származása nem tisztázott az irodalomban,
másrészt a hemicellulózból és a cellulózból is keletkezhetnek a pirolízis
során. A kromatogram kezdeti szakaszán a kisebb molekulatömegű
komponensek jelennek meg elsőként, úgymint a széndioxid (1), vagy az
aceton (2), amelyek valamennyi, biomasszát alkotó frakció termikus
degradációja során megjelennek. A CO2 relatív mennyisége nő az
előkezelések hatására (4. táblázat). A hidroxi-acetaldehid (3) a cellulóz
egyik jellegzetes bomlásterméke inert atmoszférában elvégzett hőbontás
során. Az alkáliionok hatása a levoglükozán (35) relatív mennyiségén jól
látható. A relatív csúcsterület a lúgos mosások eredményeként csökken,
hiszen a kisebb molekulájú bomlástermékek és a szenes maradék
képződése lesz a kedvezményezett bomlási mechanizmus a nagyobb
molekulák fejlődésével szemben. A hemicellulóz hőbomlására jellemző
ecetsav (4) relatív mennyisége nagymértékben csökkent, mivel az 5 és 6
szénatomos monomerek acetil oldalcsoportjai leszakadtak az előkezelés
során. A lúgos mosás a frakció egy részét el is távolította. Erre utal a 9,8
perc retenciós időnél megjelenő pirán származék (13) relatív
csúcsterületének lecsökkenése. 9,5 perc környékén megjelenik a lignin
frakció hőbomlására jellemző első aromás monomer, a fenol (12). A
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kender ligninje tartalmaz fenol (15, 16 és 23), gvajakol (17, 21, 24-26, 2830, 32-34, 42 és 43) és sziringol (27, 31, 36-41, 44-46) alapvázú alkotókat
(5. ábra). A monomerek relatív mennyiségén is látható, hogy a lúgos
mosás a lignin állomány szerkezetét is jelentősen megváltoztatta. A
konferaldehid (42), a koniferil alkohol (43), a szinapaldehid (45) és a
szinapil alkohol (46) azok a monomerek, amelyek a leginkább jellemzik
egy növényi biomassza ligninjének az eredeti szerkezetét, mivel
tartalmazzák mindhárom alifás szénatomot. Ezeknek a monomereknek a
nagymértékű csökkenése arra utal, hogy a labilisnak tartott (-CH2-OH)csoport leszakadt, vagy módosult a lúgos kezelés hatására.
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23. ábra – A kezeletlen (a) és a 2 órán keresztül 120°C hőmérsékleten 2 %-os KOH (b) és NaOH (c) oldattal előkezelt kenderminták
pirolízis gázkromatogramja HP-5MS állófázisú oszlopon. A csúcsok által jelölt bomlástermékek azonosítása az 4. táblázatban
található.
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4. táblázat – A kezeletlen és a 2 %-os KOH és NaOH oldattal 120°C-on 2 óra hosszat előkezelt kender jellegzetes
pirolízis termékei
Sorszám

Retenciós idő
[min]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,96
2,15
2,37
2,79
2,97
4,41
4,61
4,78
5,69

10

6,29

11
12

7,96
9,52

13

9,81

14

10,62

15
16
17
18

11,35
11,92
12,16
12,34

19

12,95

20

13,13

21

14,73

Vegyület
CO2
aceton
hidroxi-acetaldehid
ecetsav
1-hidroxi-2-propanon
3-hidroxi-propanal
butándial
2-hidroxibutanal-3-on
furfurál
tetrahidro-4-metil-3-furanon,
vagy 2-etil-butanal
1,2-ciklopentándion
fenol
4-hidroxi-5,6-dihidro-(2H)pirán-2-on
2-hidroxi-3-metil-2ciklopentén-1-on
2-metil-fenol
3-metil-fenol
gvajakol
ismeretlen anhidro cukor
3-etil-2-hidroxi-2-ciklopentén1-on
4-hidroxi-3-metil-(5H)furanon, vagy 3-metil-2,4furándion
4-metil-gvajakol

9,65
9,47
4,78
12,15
4,38
2,73
3,10
1,89
2,54

KOH
kezelt
[%]**
10,43
9,02
5,20
2,29
6,83
1,20
4,00
1,56
2,47

NaOH
kezelt
[%]**
15,58
11,38
5,32
4,47
7,16
1,38
3,43
1,31
2,94

Sz

0,83

1,01

0,75

98
94

Sz
L

2,64
0,72

2,38
0,86

1,73
0,97

114, 58, 57

114

H

1,32

0,45

0,18

112, 69, 55

112

Sz

1,25

2,36

2,26

108, 107, 79
108, 107, 79
109, 124, 81
44, 57

108
108
124

L
L
L
Sz

0,75
0,78
1,66
1,34

1,09
1,28
2,89
2,63

1,28
1,79
2,88
2,26

126, 83, 55

126

Sz

0,28

0,65

0,62

114, 56, 84

114

Sz

0,72

0,54

0,39

138,123,95

138

L

0,81

0,92

0,79

Jellegzetes MS
tömegszámok

Molekulatömeg
[g/mol]

Lehetséges
forrás*

Kezeletlen
[%]**

44, 28
43, 58
31, 32, 60
43, 45, 60
43, 31, 74
43, 73, 74
58, 29, 43
43, 42, 102
96, 95, 39

44
58
60
60
74
74
86
102
96

Sz, L
Sz, L
C
H, L
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz

43, 57, 72

100

98, 55, 42
94, 66, 65
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Sorszám

Retenciós idő
[min]

Vegyület

Jellegzetes MS
tömegszámok

Molekulatömeg
[g/mol]

Lehetséges
forrás*

Kezeletlen
[%]*

KOH
kezelt
[%]*

NaOH
kezelt
[%]*

1,4:3,6-dianhidro--D69, 57, 98
144
C
1,46
1,73
1,30
glükopiranóz
23
15,45
4-vinil-fenol
120, 91, 119
120
L
1,35
0,56
0,24
24
16,45
3-metoxi-katekol
140, 125, 97
140
L
0,76
1,24
0,75
25
16,76
4-etil-gvajakol
137, 152, 122
152
L
0,66
0,82
1,00
26
17,58
4-vinil-gvajakol
150, 135, 107
150
L
2,67
3,96
3,51
27
18,42
sziringol
154, 139, 111
154
L
2,67
4,28
4,39
28
18,54
eugenol
164, 149, 103
164
L
0,80
0,83
0,52
29
19,54
vanillin
151, 152, 123
152
L
0,80
0,98
0,67
30
19,64
cisz-izoeugenol
164, 149, 131
164
L
0,35
0,55
0,48
31
20,48
4-metil-sziringol
168, 153, 125
168
L
0,99
1,20
1,08
32
20,53
transz-izoeugenol
164, 149, 131
164
L
1,55
2,08
1,72
33
20,79
homovanillin
137, 166, 122
166
L
0,42
0,73
0,53
34
21,37
acetogvajakon
151, 166, 123
166
L
0,50
0,65
0,55
1,6-anhidro--D-glükopiranóz
35
21,89
60, 73, 57
162
C
6,35
5,54
3,72
(levoglükozán)
36
22,10
4-etil-sziringol
L
0,63
1,06
0,98
167, 182, 107
182
37
22,89
4-vinil-sziringol
L
3,17
4,12
3,65
180, 165, 137
180
38
23,62
4-allil-sziringol
L
0,55
0,81
0,59
194, 179, 164
194
39
24,54
cisz-4-propenil-sziringol
L
0,61
0,73
0,48
194, 179, 151
194
40
24,78
sziringaldehid
L
1,09
1,02
0,65
182, 181, 167
182
41
25,46
transz-4-propenil-sziringol
L
1,61
2,65
1,71
194, 179, 151
194
42
26,14
koniferaldehid
L
1,58
1,30
0,77
178, 135, 147
178
43
26,22
transz-koniferil-alkohol
L
0,99
0,55
0,17
137, 180, 124
180
44
26,78
sziringil aceton
L
0,85
1,11
0,91
167, 210, 123
210
45
30,33
szinapaldehid
L
2,66
0,95
0,44
208, 180, 165
208
46
30,50
transz-szinapil-alkohol
L
1,14
0,48
0,30
210, 167, 154
210
*A vegyületek lehetséges eredete: C:cellulóz, H:hemicellulóz, Sz:szénhidrát, L:lignin **Az értékek a vegyületekhez tartozó kromatográfiás
csúcsterületek %-os arányát mutatják a táblázatban azonosított bomlástermékek csúcsterületének az összegéhez viszonyítva.
22

15,23
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4.2 Gőzrobbantott fás- és lágyszárú növényi minták termikus
viselkedése

Fás- (fűzfa és lucfenyő) és lágyszárú (kender, búzaszalma és cukorcirok
bagasz) biomassza minták szerkezetében gőzrobbantás hatására
végbemenő kémiai változásokat vizsgáltam termoanalitikai módszerek
segítségével. A biomassza minták gőzrobbantását a 3.2.4 fejezetben leírt
paraméterek szerint hajtották végre a Lundi Egyetemen. TG/MS
alkalmazásával meghatároztam a natív, a vízzel mosott és a
gőzrobbantott biomassza minták hőstabilitását, Py-GC/MS-sel pedig az
inert atmoszférában keletkező bomlástermékelegy összetételét.
4.2.1 A minták jellemzése
A gőzrobbantást minden esetben vizes közegben hajtják végre. Az
előkezelés eredményeként a biomassza minták szerkezetében változások
mennek végbe. A vizes közeg hatására pedig kioldódik a növények
nátrium- és káliumion-tartalmának egy része. A szerkezeti változások és
az alkáliionok hiánya is hatást gyakorol a termikus degradációra. Ezen
két effektus között szerettem volna különbséget tenni, amikor a
kezeletlen mintákat 2 órán át 60°C-os vízzel mostam meg, eltávolítva
belőlük a nátrium- és káliumionok jelentős hányadát. A 5. táblázatban
tekinthetők meg a vizsgált biomassza minták legfőbb tulajdonságai. Az
illóanyag- és a szenes maradék tartalmat termogravimetria segítségével
határoztam meg 20°C/perc fűtési sebességet alkalmazva 900°C-os
hőmérsékletig argon atmoszférában. A natív, a mosott és a gőzrobbantott
biomassza minták hamutartalmát a 3.4 fejezetben leírt EU szabvány
alapján állapítottam meg. A vizsgálat során keletkezett hamu
összetételét ICP-OES segítségével határoztuk meg. A biomassza minták
Na+ és K+ koncentrációját és a kéntartalmát a hamutartalom értékek
segítségével a bemért száraz növényre számoltam vissza.
A mosás hatására minden minta esetén megnőtt az illóanyag- és
lecsökkent a szenes maradék tartalom. Ez a jelenség annak köszönhető,
hogy a mosás kioldotta a növényi minták alkáliion-tartalmának nagyobb
részét, így a lignocellulózok bomlási mechanizmusa megváltozott: a
depolimerizáció vált az előnyben részesített bomlási mechanizmussá a
faszénképződéssel járó fragmentációval szemben. A minták nátrium és
káliumion-koncentrációja a gőzrobbantás hatására szintén lecsökkent, de
ennek ellenére a termogravimetriás mérés végén visszamaradó szenes
maradék mennyisége csak a lágyszárú növények esetén csökkent a
kezeletlen minta faszéntartalmához képest (5. táblázat). A fák
termogravimetriás vizsgálata során a szenes maradék mennyiségének
növekedését tapasztaltam az előkezelést követően. Ennek okára a
későbbiekben
tárgyalt
hőbomlási
termékek
összetétele
nyújt
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magyarázatot. A vizes mosás hatékonyabban távolította el a nátrium-,
akárcsak a káliumionokat a fa mintákból, mint a gőzrobbantás. A 60°C-os
vizes mosás a kálium ionok 90 %-át, a nátriumionok 80 %-át extrahálta ki
a biomassza mintákból, míg a gőzrobbantás átlagosan a káliumionok 70
%-át és a nátrium ionok 40 %-át távolította el. A mosott minták
hamutartalma mindegyik esetben csökkent, mivel a kevesebb alkáliion
kisebb mértékben növeli a hamu mennyiségét. Gőzrobbantás hatására a
lucfenyő és a fűzfa hamutartalma megnőtt, a lágyszárúak hamutartalma
sem csökkent olyan jelentős mértékben, mint a 2 órán át tartó 60°C-os
mosás hatására. Ez annak is köszönhető, hogy a gőzrobbantás
hatásfokának növelése érdekében az előkezelési lépés során SO2-t, illetve
egy esetben H2SO4-et adagoltak segédanyagként a rendszerbe. Ezeknek
az impregnáló anyagoknak egy része a hamvasztás és a termikus bontás
során a mintában maradt vissza valószínűleg szulfonát illetve szulfát
formában, így növelve annak hamu- és szenes maradék tartalmát. Az 5.
táblázatban láthatjuk, hogy a fa minták kéntartalma a gőzrobbantás
során négyszeresére növekedett az eredeti értékhez képest. Lágyszárúak
esetében a növekedés kismértékű, sőt a búzaszalma minta esetében, ahol
kénsavat használtak impregnáló anyagként, nagymértékű kéntartalom
csökkenésről
beszélhetünk.
A
mosott
minták
elhanyagolható
mennyiségben tartalmaznak kenet, mert a szulfáttartalmat a forró vizes
mosás kioldja.
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5. táblázat – A vizsgált biomassza minták jellemzése. Az értékek minden esetben szárazanyag-tartalomra vonatkoznak

Minta

Fűzfa

Lucfenyő

Kender

Búzaszalma
Cukorcirok
bagasz

Előkezelések

Illóanyagtartalom [%]

Mosás
Gőzrobbantás
Mosás
Gőzrobbantás
Mosás
Gőzrobbantás
Mosás
Gőzrobbantás
Mosás
Gőzrobbantás

84,1
87,3
81,4
85,4
87,0
76,3
80,5
87,0
87,3
75,7
82,8
82,6
78,7
85,9
83,7

Szenes
maradék
[%]
15,9
12,7
18,6
14,6
13,0
23,7
19,5
13,0
12,7
24,3
17,2
17,4
21,3
14,1
16,3
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Hamutartalom
[%]
1,11
0,59
1,14
0,32
0,11
0,16
2,83
0,91
0,83
6,28
5,02
5,08
3,74
2,67
4,16

K+
tartalom
[ppm]
2479
38
729
747
15
203
12954
1170
610
15862
1036
79
14122
1333
2568

Na+
tartalom
[ppm]
359
56
220
305
22
141
1014
67
185
1724
289
731
968
173
599

S
tartalom
[ppm]
100
24
374
48
6
132
281
44
399
400
61
101
167
21
172

4.2.2 Termogravimetria mérés eredményei
Az 24. ábrán láthatóak a natív, a mosott és a gőzrobbantott fűzfa és
lucfenyő minták termogravimetriás és a belőlük származtatott derivatív
termogravimetriás görbéi. A lignocellulózok inert atmoszférában
végbemenő hőbomlása során a fő alkotóik szenes maradékának
mennyisége más és más: a ligniné nagyjából 30 % [60,74], a cellulózé kb. 5
% [43,52] és a tiszta hemicellulóz degradációja során 5-30 % faszén
keletkezik [109,110]. A biomassza minták szenes maradékának
mennyiségét befolyásolja az alkáliion-tartalmuk, hiszen a kálium- és
nátrium ionok katalitikus hatással vannak a végbemenő szenesedési
folyamatokra. Minél több alkáliion van jelen a biomassza minták
hőbomlásakor, annál több faszén és kis molekulatömegű gáz
halmazállapotú bomlástermék képződik. Az 24/a és az 24/c ábrán is
láthatjuk, hogy a mosás során eltávolított alkáliionok hiányában a mosott
fa minták termogravimetriás mérése során kevesebb szenes maradék
marad vissza, mint a natív mintából. Azonban a gőzrobbantott lucfenyő
és fűzfa TG görbéjéről más következtetést is le tudunk vonni. Habár a
forró gőzzel történt kezelés során lecsökkent a fa minták nátrium- és
káliumtartalma,
inert
atmoszférában
elvégzett
hőbontásuk
eredményeként mégis több szilárd halmazállapotú bomlástermék
képződik. Ennek a magyarázata a gőzrobbantás erélyességében
keresendő. Az előkezelési módszernek az a célja, hogy a cellulózt védő
hemicellulóz frakció oldatba menjen. A folyamat következményeként a
cellulóz morfológiája megváltozik, a gőzrobbantás eredményeként
felszakadnak a frakció stabilizálását szolgáló intra- és intermolekuláris
hidrogénkötések. Ennek köszönhetően a hemicellulóz mellett a cellulóz
feltehetően amorf része szintén a mintából eltávozva a felülúszóba került.
Ezen lépések eredményeként a mintában jelen lévő lignin relatív
koncentrációja megnőtt, ami a vizsgálatok alkalmával láthatóan több
szenes maradékot eredményezett.
Az 24/b és 24/d ábra mutatja a fa minták hőbomlási mechanizmusában
a mosás és a gőzrobbantás hatására bekövetkező változásokat. A DTG
görbéken megjelenő fő csúcs a cellulóz termikus degradációjának
sebességét mutatja. A bomlás sebességének a maximális értéke a natív
fűzfa minta esetén 381°C-on 0,30 %s-1. A kezeletlen fenyő 391°C-os
hőmérsékleten 0,35 %s-1-os maximális tömegveszteség sebességgel
degradálódik. A mosás után a hőbomlás egy magasabb hőmérsékleti
tartományban játszódik le nagyobb DTGmax értékkel (fűzfa: 0,34 %s1 391°C-on;
lucfenyő: 0,41 %s-1 397°C-on). A fő cellulóz csúcson
elhelyezkedő váll a hemicellulóz bomlása eredményeképpen bekövetkező
tömegcsökkenésnek az eredménye, ami a mosás hatására élesebben
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elkülönül. A gőzrobbantott fűzfa és lucfenyő minták DTG görbéjén jól
látszik a relatív lignintartalom megnövekedését jelző csúcs (a
gőzrobbantott fák esetében 400°C környékén). A cellulóz maximális
bomlási sebessége nagyjából 70°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre tolódott
a
gőzrobbantott
faminták
esetében.
Hőbomlása
alacsonyabb
hőmérsékleten kezdődik és ér véget, a kezeletlen és a mosott minták
cellulózához hasonlítva. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a rostok
roncsolódása miatt könnyebben eltávoznak az illó termékek.

24. ábra – A kezeletlen, a mosott és a gőzrobbantott fűzfa és lucfenyő
minták argon atmoszférában felvett termogravimetriás (a és c) és derivatív
termogravimetriás (b és d) görbéi
A 25. ábrán láthatjuk a kezeletlen, a mosott és a gőzrobbantott lágyszárú
növényi minták TG, illetve DTG görbéit. Ezekből a mintákból több szenes
maradék keletkezik, mint a fásszárúakból, ami a magas szervetlenanyagtartalmukkal és az alkáliionok szenesedési folyamatokat katalizáló
hatásával magyarázható. A termogravimetriás mérés végeztével
visszamaradó faszén mennyisége a mosott és a gőzrobbantott minták
esetében is kevesebb a natív megfelelőjükhöz képest. A minták DTG
görbéjén látható a mosásnak és a gőzrobbantásnak a lágyszárú biomassza
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minták hőbomlási mechanizmusára gyakorolt hatása. A mosás és a
gőzrobbantás eredményeként lecsökkenő kálium- és nátriumionkoncentrációnak köszönhetően a minták hőbomlása magasabb
hőmérsékleten kezdődik. A maximális bomlási sebesség értéke is nagyobb
és ezt 40-50°C-kal magasabb hőmérsékleten éri el, mint a kezeletlen
minták esetén. A natív minták cellulóz hőbomlásához tartozó DTG csúcsa
elfedi a hemicellulóz vállat. Ez a váll a mosott lágyszárúak esetén
megjelenik, köszönhetően annak, hogy az alkáliionok hiányában a
cellulóz bomlási tartománya magasabb hőmérsékletre tolódik. A
gőzrobbantott minták cellulóz frakciója ugyancsak magasabb hőfokon
bomlik, viszont a jellegzetes hemicellulóz váll eltűnik a DTG görbéről,
hiszen az előkezelés eredményeként a hemicellulóz frakció egy része
kioldódott a mintából, más része pedig módosult.
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25. ábra – A kezeletlen, a mosott és a gőzrobbantott kender, búzaszalma és
cukorcirok bagasz minták argon atmoszférában mért termogravimetriás
(a, c és e) és derivatív termogravimetriás (b, d és f) görbéi
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4.2.3 A TG/MS eredmények
A 26. ábrán láthatjuk a kezeletlen, a mosott és a gőzrobbantott lucfenyő
DTG görbéjét és néhány tömegspektrometriás fragmens és molekulaion
képződési profilját.

26. ábra – A kezeletlen (a), a mosott (b) és a gőzrobbantott lucfenyő (c)
DTG és néhány MS görbéje argon atmoszférában
A
legtöbb
vizsgált
bomlásterméknek
a
fő
képződési
hőmérséklettartománya 270-420°C, itt bomlik a cellulóz és a
hemicellulóz. A natív (26/a ábra) és a mosott lucfenyő (26/b ábra) minta
DTG görbéjén 340°C körül megjelenő hemicellulóz vállat a formaldehid
(m/z 30), a furfurál (m/z 95 és 96 összege), a víz (m/z 18) és a metanol
(m/z 31) görbék is jellemzik. A gőzrobbantott minta tömegspektrometriás
görbéin a hemicellulóz jelenlétét igazoló váll teljesen eltűnik, mivel a
hemicellulóz részben kioldódott a mintából, részben módosult az
előkezelés ideje alatt. A víz, a formaldehid, a metanol és a furfurál
görbéken 200-400°C hőmérséklettartományban megtalálható csúcs jelzi,
hogy a gőzrobbantás eredményeképpen a cellulóz frakció szerkezeti
változást szenvedett (26/c ábra). Ennek következtében a cellulóz
hőbomlása alacsonyabb hőfokra tolódott. A nagy változás annak is
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köszönhető, hogy ez a minta volt előkezelve a legerélyesebb körülmények
között (210°C, 5 perc, 2,5 % SO2 katalizátor, logR0=3,94). A metán
fejlődési profilját az m/z 16 fragmenssel jellemeztem. Az első metán csúcs
(380-520°C) a lignin frakció hőbomlásának az eredménye [74]. Ebben a
hőmérsékleti tartományban a gvajakol monomeregységek metoxicsoportjai
demetileződnek.
A
második,
szélesebb
hőmérséklettartományban (500-800°C) az elszenesedési folyamatok során
szabadul fel a metán. A mosott lucfenyő minta metán görbéjén is
megtalálható ez a két szakasz. A legnagyobb metán csúcs a gőzrobbantott
mintából keletkezik 450°C környékén. Ez is bizonyítéka annak, hogy a
hemicellulóz és a cellulóz részleges eltávolítása miatt a lignin frakció
relatív mennyisége megnőtt.
A natív lágyszárú biomassza minták cellulóz frakciója a magasabb
alkáliion-tartalom miatt alacsonyabb hőmérsékleten bomlik, és nem válik
el a hemicellulóz frakció bomlásától úgy, mint a kezeletlen fák esetében
(27/a ábra).

27. ábra – A kezeletlen (a), a mosott (b) és a gőzrobbantott búzaszalma
minta (c) DTG és néhány MS görbéje
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Mosás után 330°C környékén megjelenik a hemicellulóz bomlásának
eredményeként értelmezhető váll (27/b ábra). Ezt a tényt támasztják alá
a búzaszalma esetében is a tömegspektrometriás görbék: a víz (m/z 18), a
formaldehid (m/z 30) és a furfurál (m/z 95 és 96 összege). A cellulóz és a
hemicellulóz bomlását igazolja az m/z 60 görbe is, aminek a 380°C-on
látható csúcsa a cellulózbomlás eredményeként megjelenő hidroxiacetaldehid molekulaionja. A csúcson elhelyezkedő váll a hemicellulóz
oldalcsoportjaiból
származó
bomlástermék,
az
esetsav.
A
tömegspektrometriás görbékről leolvasható, hogy a mérések során a
gázhalmazállapotú
bomlástermékek
intenzitása
a
300-430°C
hőmérséklettartományban éri el a maximumát a mosott minták esetében.
A gőzrobbantott búzaszalma DTG és MS görbéin láthatjuk (27/c ábra),
hogy a minta cellulóztartalma az előkezelés során nem szenved el olyan
drasztikus változást, mint azt tapasztaltuk a lucfenyő és a fűzfa (24. és
26. ábra) esetén. A 450°C-on képződő metán csúcs (m/z 16) a lignin
megnövekedett relatív mennyiségét mutatja, hasonlóan a faminták
esetéhez.
4.2.4 Pirolízis-GC/MS eredmények
Pirolízis-gázkromatográfia/tömegspektrometria
módszerrel
tanulmányoztam az inert atmoszférában gyors felfűtés hatására képződő
gáz halmazállapotú és az elpárolgó folyadék gőz halmazállapotú
bomlástermékelegy összetételét. Ezen vizsgálatok segítségével szerettem
volna tisztább képet kapni a mosás és a gőzrobbantás hatására a minták
szerkezetében bekövetkező változásokról. A 28. ábrán látható a natív, a
mosott és a gőzrobbantott kender pirolízis kromatogramja, vagy más
néven pirogramja 600°C-os pirolízis hőmérsékleten 20 s-os pirolízis
idővel. A számozott csúcsok azonosítását és a pirolízis termékek relatív
mennyiségét (terület %-át) a 6. táblázatban foglaltam össze. A
táblázatban feltüntettem a vegyületek lehetséges származási helyeit (H:
hemicellulóz, C: cellulóz, L: lignin, Sz: szénhidrát). A kisebb retenciós
időnél megjelenő oxo-vegyületek (2, 4, 6 és 9) a cellulóz és a hemicellulóz
kis molekulatömegű bomlástermékeihez társíthatók. Ezen termékek
mennyisége mind a mosás, mind pedig a gőzrobbantás hatására csökkent.
A cellulóz inert atmoszférában történő hőbomlása során keletkező
jellegzetes termék a hidroxi-acetaldehid (7) [57], amelynek relatív
mennyisége a mosás hatására megnő, a gőzrobbantás eredményeként
lecsökken. A natív kender relatív magas K+ tartalommal rendelkezik (5.
táblázat). Az alkáli ionok katalitikus hatást gyakorolnak a minta inert
atmoszférában történő hőbontására, és inkább kis molekulatömegű
bomlástermékek képződnek, míg a nagy molekulatömegű fragmensek
képződése háttérbe szorul. Kisebb alkáliion-tartalom mellett a biomassza
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minták fő bomlási mechanizmusa a depolimerizáció, ami magában
hordozza a nagy moláris tömegű bomlástermékek képződésének előtérbe
kerülését.
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28. ábra – A kezeletlen (a) a mosott (b) és a gőzrobbantott (c) kender pirogramja DB-1701 kapilláris oszlopon. A csúcsok által jelölt
bomlástermékek azonosítása a 6. táblázatban található.
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6. táblázat – Kezeletlen, mosott és gőzrobbantott kenderminták jellegzetes pirolízis termékei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Retenciós
idő [min]
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,9
4,2
5,1
5,8
8,7
9,9
10,0
10,3
13,4
14,9
15,4
16,0
16,9
17,2
19,5
19,7
19,8
21,6

24

21,8

25
26
27

22,4
22,8
22,9

Sorszám

Vegyület
CO2
formaldehid
kéndioxid
acetaldehid
metanol
propanal-2-on
hidroxi-acetaldehid
ecetsav
1-hidroxi-2-propanon
3-hidroxi-propanal
szénhidrát termék
2-hidroxi-butanal-3-on
furfurál
1,2-ciklopentándion
(5H)-furán-2-on
4-hidroxi-5,6-dihidro-(2H)-pirán-2-on
2-hidroxi-3-metil-2-ciklopentén-1-on
fenol
gvajakol
anhidro cukor
4-metil-gvajakol
anhidro cukor
4-etil-gvajakol
4-hidroxi-3-metil-(5H)-furanon, vagy
3-metil-2,4-furándion
1,4:3,6-dianhidro--D-glükopiranóz
3-metoxi-katekol
4-Vinil-gvajakol

Jellegzetes MS
tömegszámok
44
29, 30
64, 48, 32
29, 44, 43
31, 32, 29
43, 29, 72
31, 29, 32, 60
43, 45, 60
43, 74
43, 73, 74
58, 57, 29
43, 102
96, 95, 39, 67
98, 55, 42, 69
55, 84, 54
114, 58, 29
112, 69, 55, 83
94, 66, 65, 39
109, 124, 81
98, 66, 53, 144
138, 123, 95, 77
44, 57, 43
137, 152, 122

Molekulatömeg Lehetséges Kezeletlen
[g/mol]
forrás*
[%]**
Sz, L
44
19,43
Sz, L
30
3,80
64
Sz
44
9,12
Sz
32
3,84
Sz
72
2,89
C
60
3,95
H, L
60
5,07
Sz
74
3,27
Sz
74
1,34
Sz
2,18
Sz
102
0,85
Sz
96
0,91
Sz
98
1,59
Sz
84
0,79
H
114
0,37
Sz
112
1,46
L, Sz
94
0,69
L
124
1,13
Sz
144
L
138
0,39
Sz
132
1,25
L
152
0,48

Mosott
[%]**
10,69
3,74

0,47
0,64
1,43

Gőzrobbantott
[%]**
2,47
0,85
0,44
1,18
0,69
0,54
0,75
0,43
0,23
0,11
0,09
0,11
0,26
0,17
0,08
0,20
0,17
0,09
0,27
0,29
0,28
0,08
0,47

5,41
2,55
2,69
5,43
3,48
2,12
1,40
1,03
1,21
0,87
1,29
0,66
1,05
1,25
0,22
0,53

114, 56, 84, 42

114

Sz

0,51

0,88

0,10

69, 57, 41, 98, 144
140, 125, 97
150, 135, 107, 77

144
140
150

C
L
L

0,49
0,60
1,42

0,36
0,45
0,74

0,30
0,44
0,23
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Sorszám
28
29
30
31

Retenciós
idő [min]
23,8
23,9
24,1
24,3

Vegyület

Jellegzetes MS
tömegszámok
97, 126, 41, 69
110, 64, 81, 92
154, 139, 111, 96
43, 69, 57, 73

Molekulatömeg Lehetséges Kezeletlen
[g/mol]
forrás*
[%]**
Sz
126
0,42
L
110
0,94
L
154
2,32
Sz

Mosott
[%]**
1,32
0,62
1,07
0,29

Gőzrobbantott
[%]**
0,74
0,29
0,39
0,28

5-hidroximetil-2-furaldehid
katekol
sziringol
szénhidrát termék
2-hidroximetil-5-hidroxi-2,3-dihidro32
25,2
144, 87, 97
144
Sz
0,92
1,14
(4H)-pirán-4-on
L
33
25,6
transz-izoeugenol
164, 149, 131, 103
164
0,79
0,60
0,13
H
1,5-anhydro--D-xilofuranóz
34
25,7
57, 73, 43,
132
0,49
0,80
0,56
L
35
25,9
4-metil-sziringol
168, 153, 125
168
0,61
0,75
0,34
L
36
28,5
4-vinil-sziringol
180, 165, 137
180
2,43
1,31
0,26
H
37
29,2
1,6-anhydro--D-galaktopiranóz
60, 57, 73
162
0,74
0,86
L
-oxi-propiogvajakon
38
29,7
151, 123, 108
194
0,23
1,6-anhydro--D-glükopiranóz
39
30,5
60, 57, 73
162
C
7,95
29,08
75,02
(levoglükozán)
L
40
30,9
transz-4-propenilsziringol
194, 91, 179
194
1,48
1,10
L
41
31,5
sziringaldehid
182, 181, 167, 111
182
1,00
0,85
0,28
Sz
42
32,4
anhidro cukor
45, 69, 73, 41
1,03
2,72
0,42
L
43
32,9
transz-koniferil-alkohol
137, 180, 124, 91
180
2,11
0,35
L
44
33,3
koniferaldehid
178, 135, 147, 107
178
1,26
1,70
0,17
L
45
33,4
sziringil aceton
167, 210, 123
210
0,91
0,50
C
1,6-anhidro--D-glükofuranóz
46
33,6
73, 69, 44, 43
162
7,02
L
-oxi-propiosziringon
47
34,1
181, 43, 182
224
0,76
0,07
L
48
35,9
cisz-szinapil-alkohol
210, 167, 154, 182
210
0,93
0,56
L
49
37,3
transz- szinapil-alkohol
210, 167, 154, 182
210
4,08
0,53
L
50
37,5
szinapaldehid
208, 165, 137, 177
208
3,39
2,81
0,44
*A vegyületek lehetséges eredete: C:cellulóz, H:hemicellulóz, Sz:szénhidrát, L:lignin **Az értékek a vegyületekhez tartozó kromatográfiás
csúcsterületek %-os arányát mutatják a táblázatban azonosított bomlástermékek csúcsterületének az összegéhez viszonyítva.
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A cellulóz frakció inert atmoszférában melegítés hatására keletkező fő
terméke a glükóz monomerekből vízvesztéssel származtatható
levoglükozán (39). A kezeletlen kender esetén ennek a terméknek az illó
bomlástermékekhez viszonyított területszázalékos aránya kb. 8 % (6.
táblázat). A mosott mintát megvizsgálva ez az érték négyszer ekkora, míg
a gőzrobbantott minta pirolízis vizsgálatakor 9-szer több a levoglükozán.
Ezekből az eredményekből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy az
alkáliionok hiányában a minták depolimerizációval bomlottak el, illetve a
gőzrobbantás
hatására
a
hemicellulóz
frakció
kioldódásának
köszönhetően a cellulóz mintabeli koncentrációja megnőtt. Az anhidroglükofuranóz (46) nincs jelen a natív és a mosott kender pirolízisekor,
viszont a gőzrobbantott mintában megjelenik. Egy eliminációval
képződött piranon származék (32) a kezeletlen mintából nem szabadult
fel mérhető mennyiségben, viszont a mosott és a gőzrobbantott mintákból
1 % körüli mennyiségben keletkezett. Ez szintén a cellulóz szerkezetének
megváltozását mutatja.
Az ecetsav (8), a 3-hidroxipropanal (10) és a 4-hidroxi-5,6-dihidro-(2H)pirán-2-on (16) a hemicellulóz inert atmoszférában végbemenő
hőbomlásának a jellegzetes termékei. Ezeknek a bomlástermékeknek a
hozama jelentősen lecsökkent a gőzrobbantott mintában, ami annak
köszönhető, hogy az előkezelés során a hemicellulóz jelentős része
eltávozott. Ez egyezést mutat az irodalomban fellelhető adatokkal [25,27],
és igazolja a TG/MS mérések eredményét. A furfurál (13) a cellulóz és a
hemicellulóz bomlása során is keletkezik, de a gőzrobbantás
eredményekén csökken az intenzitása, ami szintén a hemicellulóz frakció
részleges hiányával magyarázható. Minimális hemicellulóz azonban
fellelhető az előkezelt mintákban is. Ezt bizonyítja az anhidroxilofuranózhoz (34) és az anhidro-galaktopiranózhoz (37) tartozó csúcs a
kromatogramon. Ezek a bomlástermékek a hemicellulóz frakció
építőelemeiből, a xilánból és a galaktánból keletkeznek.
A lignin frakció monomerjeit, a fenolt (18), a gvajakolt (19), a sziringolt
(30) és a származékaikat (gvajakol alapvázú molekulák: 21, 23, 27, 33, 38,
43, 44; sziringol alapvázú bomlástermékek: 35, 36, 40, 41, 45, 47-50) a
kromatogramon 16,9 perces retenciós idő után láthatjuk. A gőzrobbantás
hatására megváltozik a lignin makromolekulák szerkezete, aminek
eredményeként a pirogramon a különböző lignin monomerek
megváltozott intenzitással jelennek meg. Az előkezelés oxidáló hatását
mutatja az -oxi-lignin bomlástermékek (38, 47) megjelenése a
gőzrobbantott kender vizsgálata során. A gőzrobbantás eredményeként a
gvajakol és a sziringol monomerek metoxi-csoportjai demetileződnek
(29. ábra). Ezt a megfigyelést támasztja alá, hogy az előkezelt mintában a
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két metoxi-csoportot tartalmazó sziringol lignin monomerek relatív
mennyisége lecsökkent, míg a metoxi-csoportot nem tartalmazó
bomlástermékek relatív mennyisége megnőtt a kezeletlen és a mosott
mintában mért eredményekhez képest.
7. táblázat – A gvajakolból és a sziringolból demetileződés hatására
keletkező bomlástermékek összes lignin termékre vonatkoztatott relatív
mennyiségének alakulása a mosás és a gőzrobbantás hatására
3-metoxi-katekol relatív mennyisége [%]
Minta
Kezeletlen
Mosott
Gőzrobbantott

Fűzfa Kender Búzaszalma
2,5
4,9
6,3

1,9
2,0
7,8

1,2
1,5
1,7

Katekol relatív
mennyisége [%]

Cukorcirok
bagasz

Lucfenyő

1,6
2,4
3,4

4,7
5,4
15,0

29. ábra – A lignin molekulák főbb szerkezeti változásai a gőzrobbantás
során
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A 7. táblázatban látható a pirolízis során keletkező 3-metoxi-katekol (26)
és a katekol (dihidroxi-benzol) (29) bomlástermékek relatív mennyisége,
amelyet az összes lignin termék mennyiségére vonatkoztattam. A
gőzrobbantott lágyszárú és a keményfa (fűzfa) biomassza minta esetén a
sziringol molekulák demetileződésével 3-metoxi-katekol molekulák
képződnek. A lucfenyő nyitvatermő fa, vagyis a lignin frakciója nem
tartalmaz sziringol molekulákat. Hiányukban a gvajakol bomlástermékek
változásán lehet érzékeltetni a demetileződési folyamatot: a gvajakol
molekulák egy része helyett az előkezelt minta pirolízise során katekol
molekulák képződnek, emiatt a gőzrobbantott lucfenyőből a katekol
relatív mennyisége háromszorosa lesz, mint a kezeletlen mintából.
A lignin frakció további változásáról adnak információt a transz-koniferilalkohol (43), a koniferaldehid (44), a szinapil-alkohol (48 és 49) és a
szinapaldehid (50) csúcsok intenzitásának változásai. A transz-koniferilalkohol és a transz-szinapil-alkohol mennyisége csökken a vizes mosást
követő pirolízis alkalmával, viszont a koniferaldehid és a szinapaldehid
bomlástermékek intenzitása változatlan maradt. A gőzrobbantás
eredményeként a transz-koniferil-alkohol és a szinapil-alkoholok csúcsai
a kromatogramról teljesen eltűnnek, és a két aldehid relatív mennyisége
is lecsökken. Ennek az a lehetséges magyarázata, hogy a termokémiai
szempontból labilis, gamma pozícióban elhelyezkedő (—CH2-OH)csoportok leszakadnak a lignin monomerekről az előkezelés alatt. Ennek
köszönhető, hogy a koniferil- és a szinapil-alkoholok és az aldehidek
mennyisége csökken a gőzrobbantott minták pirolízise során. A TG/MS
eredmények alátámasztják ezt a megállapítást, mivel a formaldehid
mennyisége lecsökkent az előkezelt minta vizsgálata során, köszönhetően
a gamma (—CH2-OH) csoportok csökkenésének.
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4.2.5 Főkomponens-elemzés
Statisztikai módszert alkalmaztam az összefüggésekbemutatására a
lignin molekulák funkciós csoportjainak gőzrobbantás okozta változásai
és a pirolízis során keletkező bomlástermék-elegy összetétele között (30.
ábra).

30. ábra – A natív és a gőzrobbantott biomassza minták főkomponenselemzésének eredménye: a főkomponens ábra (a) és a főkomponensegyüttható ábra (b)
A
főkomponens-együttható
ábrán
(30/b
ábra)
láthatóak
a
tulajdonságváltozók. A pirolízis során keletkező lignin monomerek
többféle funkciós csoportot tartalmaznak: alkil- (metil- és etil-), alkenil(vinil-, allil- és 1-propenil-), hidroxil-csoportokat, és alifás oldalláncukon
oxo-csoportokat (aldehid és keton), valamint az aromás gyűrűhöz
közvetlenül kapcsolódó fenolos-OH csoportokat. De képződnek alifás
csoport nélküli fenol, gvajakol és sziringol molekulák is. A fenti funkciós
csoportokkal rendelkező, illetve alifás funkciós csoportot nem tartalmazó
lignin molekulák mennyiségét hasonlítottam a termikus degradáció során
keletkező összes lignin monomer mennyiségéhez. A hegyomlás grafikon
(scree plot – 31. ábra) bemutatja, hogy a teljes varianciához milyen
mértékben járulnak hozzá az egyes főkomponensek. Az első főkomponens
a teljes variancia 45,51 %-át, míg a második főkomponens a 27,90 %-át
jellemzi. A harmadik számú főkomponens csak a variancia 10 %-át írja le
és alkalmazása számottevő mértékben nem befolyásolta a főkomponens
ábrán a minták által alkotott csoportok kialakítását.
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31. ábra – A hegyomlás grafikon: a főkomponensek százalékos
hozzájárulása a teljes varianciához
Az első főkomponens a hidroxil-, az 1-propenil, a fenolos-OH funkciós
csoportokat tartalmazó, illetve az alifás funkciós csoporttal nem
rendelkező alapmolekulák mennyiségének változásával, a második
főkomponens a vinil- és az etil-csoportok változásával korrelál legjobban
(30/b ábra). A score plot-on, vagyis a főkomponens ábrán (30/a ábra)
láthatóak a minták által a főkomponensek függvényében kialakított
jellegzetes csoportosulások. Az első főkomponens elválasztja egymástól a
natív és a gőzrobbantott biomassza mintákat, a második faktor pedig
különbséget tesz a lágyszárú és a fa minták ligninjében bekövetkező
funkciós csoportokat érintő módosulások között. A natív minták pirolízis
olaja nagyobb mennyiségben tartalmaz alifás hidroxil és C3-alkenil
csoportokat. A gőzrobbantott minták lignin monomerjein rövidebb alifás
és több fenolos-OH funkciós csoport található. Ezek az eredmények
összhangban vannak a gőzrobbantás hatására végbement szerkezeti
változásokkal: az alifás oldalcsoportok rövidülésével és a metoxicsoportok demetileződésével, amelyeket a 29. ábrán korábban
bemutattam. A kezeletlen és a gőzrobbantott cukorcirok bagasz minták
nem különülnek el egymástól jelentős mértékben, ugyanis ennek a
mintának a ligninjében található funkciós csoportokat csak jelentéktelen
mértékben változtatta meg a gőzrobbantás. Az 2. táblázatból
egyértelműen kiderül, hogy ez a jelenség oda vezethető vissza, hogy a
cukorcirok bagasz és a búzaszalma előkezelése volt a legkevésbé erélyes.
Ami mégis megkülönbözteti a két gőzrobbantás hatásosságát, az az
alkalmazott segédanyag. A cukorcirok bagasz gőzrobbantásakor kén76

dioxidot használtak, a búzaszalma előkezelésekor pedig kénsavat
alkalmaztak impregnáló anyagként. Tehát ugyanolyan előkezelési
paraméterek mellett a kénsav hatásosabb segédanyagnak bizonyult, mint
a kén-dioxid.
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4.3
Biomassza
minták
hőbomlási
paraméterei
energiatartalma közötti összefüggések jellemzése

és

A biomassza anyagok energetikai felhasználásával a fosszilis
tüzelőanyagokból nyert energia egy részét ki lehet váltani. Napjainkban
számtalan kutatási témát szolgáltat a biomassza energiahordozóként
történő felhasználása. Az energiatermelésre leggyakrabban alkalmazott
biomassza anyagok közé tartoznak az erdészeti és mezőgazdasági
termékek és melléktermékek, mint pl. a tűzifa és a szalma. A
szennyvíziszap a szennyvíztisztítás szilárd mellékterméke és technikai
értelemben véve a biomassza anyagok csoportjába sorolhatjuk. A
városoknak nagy fejtörést okoz a szennyvíztisztítás során keletkező iszap
lerakása. Az Európai Unió 2050-re 50 %-kal akarja csökkenteni a
területén lerakásra kerülő szemét mennyiségét. A hulladékok és a
melléktermékek energiatartalma termikus módszerek alkalmazásával,
kiégetéssel hasznosítható, miközben a térfogatuk is nagymértékben
csökken. Az anyagok energiatartalmát általában az égéshővel és a
fűtőértékkel jellemzik. Az égéshő az a fajlagos hőmennyiség, ami akkor
szabadul fel, amikor a kiindulási anyagot elégetjük, majd az
égéstermékeket a kezdeti hőmérsékletre hűtjük vissza. A fűtőértéket úgy
állapítjuk meg, hogy az égéshőből kivonjuk a gőzként távozó víz
párolgáshőjét. Tehát feltételezzük, hogy a vízmennyiség gőz formájában
hagyja el a rendszert. A szennyvíziszap nagy mennyiségben tartalmaz
szervetlen komponenseket, melyek égetés után a hamuban maradnak
vissza. Az égetőművekben biomassza anyagokkal keverve égetik el, hogy
az égéskor visszamaradó hamutartalmat csökkenteni tudják. A
nagymennyiségű hamu és salak az égetőmű alkatrészeinek az
élettartamát csökkentheti. Ebben a fejezetben különböző fás- és lágyszárú
biomassza,
illetve
szennyvíziszap
minta
energiatartalma
és
termogravimetriás paraméterei között talált összefüggéseket részletezem.
Annak érdekében, hogy az égetőművekben alkalmazott keverési eljárást
modellezni tudjam, az akácfa és a szennyvíziszap mintát 1:1 és 3:1
arányban kevertem össze.
4.3.1 A minták jellemzése
A 8. táblázatban láthatóak a minták fő termikus tulajdonságai valamint
az energiatartalmuk az égéshővel és a fűtőértékkel jellemezve. Az
illóanyag és a szenes maradék tartalmat termogravimetria módszerével
határoztam meg úgy, hogy a mintákat szobahőfokról inert körülmények
között 900°C-ig fűtöttem 20°C/perc sebességgel. A fáknak a legnagyobb az
égéshője és a fűtőértéke. A búzaszalma és az energiafű esetében ezek az
értékek 3-4 %-kal alacsonyabbak. A magas szervetlenanyag-tartalma
miatt a szennyvíziszap a legkisebb energiatartalommal rendelkezik. A
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legtöbb illóanyagot a faminták, míg a legkevesebbet a szennyvíziszap
tartalmazza. A keverékek energiatartalma az alkotóik energiatartalma
(az akác és a szennyvíziszap) között helyezkedik el. A keverékek
illóanyag-tartalma 1,6-1,7 %-kal magasabb, mint az elvárt érték, ami
arra enged következtetni, hogy a hőbomlás során az szennyvíziszap és az
akác minták komponensei kölcsönhatásba lépnek egymással.
8. táblázat – A biomassza és a kevert minták legfontosabb tulajdonságai és
az energiatartalmuk
Minta

Nedvességtartalom
[m/m %]**

Szenes
Illóanyag
maradék - tartalom
[m/m %]* [m/m %]*

HamuÉgéshő
Fűtőérték
tartalom
[kJ kg-1]** [kJ kg-1]**
[m/m %]**

Akácfa

11,8

16,7

83,3

2,7

17085

15657

Nyárfa

13,4

17,2

82,8

1,6

17181

15653

Fűzfa

14,4

16,8

83,2

1,2

16816

15253

Búzaszalma

12,8

20,6

79,4

4,1

16449

14942

Energiafű

12,5

24,1

75,9

5,9

16319

14933

Szennyvíziszap

15,4

49,4

50,6

38,8

9841

8760

50 % akác és 50
% szennyvíziszap

13,6

31,3

68,7

20,8

13463

12209

75 % akác és 25
% szennyvíziszap

12,7

23,1

76,9

11,7

15274

13933

*szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott értékek
**eredeti bemérésre számolt adatok

A minták elemanalízisének az eredménye a 9. táblázatban található meg.
Ahogy az előzetesen várható volt, a famintákban található a legnagyobb
széntartalom (42-43 %), míg a szennyvíziszap esetén ez az érték csak 22
%. A szennyvíziszapnak magas a nitrogén- és a kéntartalma, A
búzaszalma és az energiafű klórtartalma a többi biomassza mintához
képest magas.
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9. táblázat – A biomassza minták elemi összetétele
Szén
[m/m %]

Hidrogén
[m/m %]

Oxigén
[m/m %]

Nitrogén
[m/m %]

Kén
[m/m %]

Klór
[m/m %]

Akácfa

42,3

5,2

37,2

0,7

0,04

0,05

Nyárfa

42,5

5,4

36,6

0,5

0,09

0,01

Fűzfa

42,1

5,4

36,4

0,4

0,09

0,01

Búzaszalma

40,9

5,3

35,8

0,7

0,10

0,33

Energiafű

40,1

5,0

35,4

0,8

0,10

0,24

Szennyvíziszap

22,0

3,2

16,7

2,9

0,89

0,09

50 % akácfa és 50 %
szennyvíziszap

32,2

4,2

27,0

1,8

0,47

0,07

75 % akácfa és 25 %
szennyvíziszap

37,2

4,7

32,1

1,2

0,25

0,06

Minta

Az adatok az eredeti bemérésre vonatkoznak.
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4.3.2 TG eredmények inert és oxidatív atmoszférában
A 32. ábra mutatja a búzaszalma, a fűzfa és a szennyvíziszap minta inert
és oxidatív atmoszférában felvett TG, és az azokból származtatott DTG
görbéjét 20°C/perc fűtési sebességet alkalmazva.

32. ábra – A búzaszalma (a), a fűzfa (b) és a szennyvíziszap (c) minták TG
és DTG görbéi inert és oxidatív atmoszférában 20°C/perc fűtési
sebességgel
A tömegcsökkenés alapján a bomlás három fő részre osztható. A legkisebb
DTG csúcs 50 és 170°C között az adszorptív víz elpárolgásának
köszönhető. Ez a csúcs a növények esetében kicsi, mivel a
nedvességtartalom egy része még a mérés kezdete előtt elpárologhatott a
40 perces öblítés alatt. A legnagyobb tömegveszteség a biomassza
anyagok fő alkotóinak hőbomlásához rendelhető a 180-400°C-os
hőmérséklettartományban. Ez a bomlási fázis nagyon hasonló az inert és
az oxidatív vizsgálatok esetén. Az oxigén jelenléte megnöveli a bomlási
sebességet és a DTG csúcs maximuma 20-30°C-kal alacsonyabb
hőmérsékletre tolódik. Ugyanakkor az illó anyagok eltávozása mindkét
atmoszférában azonos hőmérsékleten kezdődik, tehát az oxigén nem vesz
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részt a kötések hasításában a bomlás kezdetén. A hőbomlás harmadik
szakasza 400°C körül kezdődik. Argon atmoszférában 400°C fölött egy
lassú szenesedési folyamat kezdődik. Oxidatív körülmények között
feltűnik egy harmadik csúcs a DTG görbéken 400 és 500°C között, ami a
faszén kiégéséhez társítható. A fűzfa és a búzaszalma égése után 600°Con visszamaradó hamu a kiindulási tömeghez viszonyítva 4 és 8 %. A
szennyvíziszap hamutartalma viszonylag magas, 47 %. Ezért keverik a
szennyvíziszapot biomassza anyagokkal az égetőművekben. Az általam
megvizsgált kevert minták (akácfa és szennyvíziszap 1:1 és 3:1 arányban)
DTG görbéi nagyon hasonlóak az alkotóik DTG görbéiből számítottakhoz.
Ennek ellenére a számított és a mért illóanyag-tartalom értékek között
1,6-1,7 % eltérés figyelhető meg, ahogy az előző fejezetben már
említettem.
4.3.3 TG/MS eredmények inert atmoszférában
A 33. ábrán láthatjuk a búzaszalma és a fűzfa minta hőbomlása alatt a
tömegspektrométerrel felvett jellegzetes fragmensek és molekulaionok
képződési profilját, illetve a DTG görbéket inert atmoszférában.

33. ábra – A búzaszalma (a, b) és a fűzfa (c, d) minta TG/MS mérése
során keletkező jellegzetes bomlástermékeinek fejlődési profiljai és DTG
görbéi inert atmoszférában
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A nedvességtartalom elpárolgása után a lágyszárú és a faminták
termikus degradációja 180°C felett kezdődik el az extrahálható anyagok
és a lignin oldalcsoportjainak a bomlásával. Kis molekulatömegű
bomlástermékek pl. a víz (m/z 18), szén-dioxid (m/z 44) és a formaldehid
(m/z 30) már ebben az alacsonyabb hőmérsékleti tartományban is
képződnek. A DTG görbén 230°C-on megjelenő váll az extrahálható
anyagok termikus degradációjának az eredménye. A lignin hőbomlása
200°C-on kezdődik és kb. 600°C-on fejeződik be. A lignin termikus
degradációja a DTG görbén nem eredményez elkülönülő csúcsot, mivel a
bomlási sebessége jóval kisebb a szénhidrátokénál. A második váll a DTG
görbén 310°C környékén a hemicellulóz hőbomlásához rendelhető. A fűzfa
minta DTG görbéjén ez a váll jól megkülönböztethető, míg a búzaszalma
esetén a cellulóz hőbomláshoz tartozó legnagyobb csúcs alacsonyabb
hőmérsékletre tolódik. Ennek a jelenségnek az okát már a korábbi
fejezetekben részleteztem. Az alkáliionok magas koncentrációjának
következtében a cellulóz termikus degradációja alacsonyabb hőmérsékleti
tartományba tolódik. Ezért bomlik a búzaszalma cellulózfrakciója
alacsonyabb hőmérsékleten, mint a fűzfában található cellulóz. A
hemicellulóz hőbomlásának eredményeként sok kisebb molekulatömegű
bomlástermék (pl. víz, széndioxid és formaldehid) jelzi a felépítő cukrok
fragmentációját. Az ecetsav (m/z 60) a hemicellulóz sav
oldalcsoportjainak a leszakadásából keletkezik. Furfurált (m/z 95 és 96
összege) eredményezhet a pentózok és a hexózok bomlása is, így ez a
molekula mind a cellulóz, mind a hemicellulóz hőbomlásából származik.
Ezzel szemben a furanon (m/z 84) és az aceton (m/z 58) elsősorban a
cellulózból képződik, ahogy a 33/b és d ábra mutatja. A cellulóz inert
atmoszférában melegítés hatására depolimerizációval keletkező
főterméke a levoglükozán, amely a nagy polaritása következtében fellépő
kondenzáció miatt nem éri el a tömegspektrométer ionforrását. Viszont a
cellulóz monomeregységének fragmentációjával képződő jellegzetes
termék a hidroxi-acetaldehid (m/z 60) és a belőle kihasadó metoxifragmens (m/z 31) jól mérhető TG/MS-sel. A cellulóz bomlási tartománya
(230-400°C) a biomassza minták esetén minden fragmens és molekulaion
fő bomlási tartománya is egyben.
A búzaszalma hőbomlásakor felszabaduló m/z 50 tömegspektrometriás
görbével jellemzett bomlástermék a metil-klorid. Ez azt bizonyítja, hogy a
búzaszalma viszonylag magas szervetlen kloridtartalma (9. táblázat) a
hőbomlás során reakcióba lép a cellulózból keletkező metil-gyökkel. A
fűzfa minta TG/MS görbéit tanulmányozva megfigyelhetjük az 520°C-on
megjelenő szén-monoxid (m/z 28) és a 650°C-on jelen lévő éles széndioxid csúcsokat. Ezek jelzik a fa kérgében helyet foglaló axiális
parenchima sejtek oxaláttartalmának termikus degradációját. Magasabb
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hőmérséklettartományban, 500°C felett játszódnak le a szenesedési
folyamatok, amelyek szervetlen komponensek által katalizált fokozott
metán (metil fragmens, m/z 15) és hidrogénképződéssel (m/z 2) járnak. A
fűzfa metán görbéjén 410 és 490°C között egy elkülönült csúcs jelenik
meg, ami a növény ligninjén jelen lévő metoxi-csoportokból származik. A
keményfák (mint a fűzfa is) nagy mennyiségben tartalmaznak sziringol
molekulákat, amelyek jelenléte megnöveli a képződő metán mennyiségét.
A szennyvíziszap hőbomlása szélesebb hőmérsékleti tartományban
játszódik le (34. ábra), mint a növényeké.

34. ábra – A szennyvíziszap TG/MS mérése során képződő fő
bomlástermékeinek fejlődési profiljai és DTG görbéi
Az adszorptív víz elpárolgása a mérés kezdetén (50°C-on) indul meg és
200°C-ig tart. 150°C-on egy éles vízcsúcs jelenik meg az m/z 18
tömegspektrometriás görbén, amely valószínűleg a szervetlen
komponensek
kristályvizéből
származik.
A
legnagyobb
tömegveszteséghez tartozó hőmérséklettartományban (200-400°C)
játszódik le a legtöbb szerves komponens termikus degradációja. Ezt a
tartományt a metil fragmens (m/z 15), a víz (m/z 18), a szén-dioxid
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(m/z 44) és a CH3O+-ionok (m/z 31) fejlődési profiljával jellemeztem. A
metoxi fragmensek a hidroxi-acetaldehid és a metanol bomlástermékek
keletkezéséhez rendelhetők. Az ecetsav (m/z 60), a hidroxi-acetaldehid
(m/z 60) és az aceton (m/z 58) keletkezése különböző szénhidrátok
jelenlétére utal. A DTG görbén 480°C környékén jelen lévő váll alifás
fragmensek képződésének az eredménye. A 34/b ábrán az etenil (m/z 27)
és a propenil (m/z 41) fragmensionok képződési profilját ábrázoltam.
Ezek a bomlástermékek valószínű zsírsav származékok termikus
degradációjának következtében keletkeznek. Ezt a tényt támasztja alá a
széndioxid görbén (m/z 44) ebben a hőmérsékleti tartományban (420550°C) megjelenő váll. A szennyvíziszap inert atmoszférában történő
hőbomlása során magasabb hőmérsékleti tartományban a növényi
mintákhoz hasonlóan szenesedési folyamatok játszódnak le, melyek
eredménye az 520°C környékén megjelenő metán- és 700°C körül látható
nagyon széles hidrogéncsúcs (m/z 2). A mintából a szén-dioxid kb. 900°Cig képződik és a 660°C és 840°C-on megjelenő csúcsok szervetlen
karbonátok (valószínűleg kalcium- és nátrium-karbonát) bomlásának az
eredményei. 850°C-on láthatunk egy nagy szén-monoxid (m/z 28) csúcsot,
ami a Boudouard-reakciónak köszönhető [111,112]. Magas hőmérsékleten
a karbonátok termikus bomlása során képződő szén-dioxid reakcióba lép
a szenes maradék nagy részét alkotó elemi szénnel. Ennek eredménye a
széles CO csúcs.
A szennyvíziszap tartalmaz közel 3 % nitrogént és 0,9 % kenet (9.
táblázat). A nitrogén- és kéntartalmú tömegspektrometriás fragmensek
képződési profiljai a 34/c ábrán találhatóak. Az m/z 17 tömegszámmal
az ammónia intenzitását jellemeztem, amiből a kiértékelés során a
számítógépes program segítségével levontam a víz m/z 17 tömegszámú
fagmensionját. A görbe maximuma 360°C-on található, ahol a minta főbb
szerves komponensei szenvednek hőbomlást. Különböző nitrogéntartalmú
szerves komponensek (pl. a fehérjék és a lebomlási termékeik) hőbomlása
eredményeként keletkezik ammónia. 240°C környékén az m/z 17
tömegspektrometriás görbén található egy váll, ami feltehetően
ammóniumsók
bomlásából
származik.
A
szennyvíziszap
termogravimetriás vizsgálata során nagy mennyiségben keletkeznek
nitrogén-oxidok. Ezt a bomlási lépést az m/z 30-as NO+ görbével
jellemeztem, ami a nitrit-, illetve nitráttartalmú komponensekből
képződhet és egybeesik az ammónia 240°C körül megjelenő csúcsával.
Szélesebb csúcs keletkezik a szennyvíziszap kéntartalmú összetevőinek a
bomlása során. A kén-dioxid (m/z 64) fejlődés 220°C-on kezdődik és
670°C-on ér véget, bizonyítva ezzel a szulfonáttartalmú és/vagy
szervetlen kéntartalmú vegyületek jelenlétét.
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4.3.4 Főkomponens-elemzés
A
főkomponens
analízis
segítségével
vizsgáltam
a
minták
energiatartalmát és a termogravimetriás paramétereket. A számítás
során a legfontosabb TG és DTG paramétereket (12. ábra), valamint a
fűtőérték és az égéshő adatokat használtam fel. A főkomponensegyüttható ábrán (35/b ábra) láthatóak a főkomponenseket kialakító
tulajdonságváltozók. Az első főkomponens nagymértékben korrelál a
minták energiatartalmával, a maximális bomlási sebességgel (DTGmax), a
hőbomlás végét jellemző hőmérséklet értékekkel (Tend), valamint a
vizsgálat során keletkező szenes maradék mennyiségével. Az első
főkomponens a teljes variancia 75,2 %-át jellemzi. A második
főkomponens leginkább a hőbomlás kezdeti hőmérsékletével (Tstart) és a
maximális bomlási sebességhez tartozó hőmérséklet értékkel (Tpeak)
korrelál és a teljes variancia 19,9 %-át képes jellemezni. A főkomponens
ábrán (35/a ábra) láthatjuk a mintáknak a két főkomponens
függvényében kialakított jellegzetes mintázatát. Az első főkomponens
elkülöníti a lágyszárú és a fa mintákat a szennyvíziszapot tartalmazó
kevert mintáktól, illetve magától a szennyvíziszaptól. A fás- és a
lágyszárú biomasszák hőbomlási paramétereinek különbségét a második
főkomponenssel jellemezhetjük. Mindazonáltal a második főkomponens
különbséget tesz a szennyvíziszap és a kevert minták között és a kevert
minták hőbomlási tulajdonságaihoz és az energiatartalmához tartozó
értékek a szennyvíziszap és az akác minták adatai között helyezkednek
el.

35. ábra – A vizsgált biomassza minták energiatartalma és
termogravimetriás paraméterei közötti összefüggés bemutatása
főkomponens-elemzéssel: a főkomponens ábra (a) és a főkomponensegyüttható ábra (b)
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5 Összefoglalás
A termo- és a biokémiai technológiák alkalmasak arra, hogy a
növényeket, a mezőgazdasági és a faipari mellékterméket, a háztartási
hulladékot az emberiség számára felhasználható, hasznos energiává
alakítsák. A termoanalitikai módszerek legnagyobb előnye, hogy képesek
a komplex biomassza anyag összetevőinek tanulmányozására anélkül,
hogy az alkotókat költség- és időigényes technológiai lépésekkel
elválasztanánk egymástól. Doktori munkám során termoanalitikai
módszerek alkalmazásával vizsgáltam a különböző fás- és lágyszárú
biomassza, illetve a szennyvíziszap minta összetételét. Meghatároztam az
inert atmoszférában a hőbomlásuk során keletkező legfontosabb
bomlástermékeket. A vizsgálatok során a hőbomlás mechanizmusát is
tanulmányoztam. Termogravimetria/tömegspektrometria módszerrel
meghatároztam a termikus degradáció során fejlődő bomlástermékek
keletkezési hőmérséklettartományát és a minták hőstabilitását.
Jellemeztem a tömegspektrometriás fragmens- és molekulaionok
képződési
profilját.
Pirolízis-gázkromatográfia/tömegspektrometria
alkalmazásával a részletes termékeloszlást elemeztem.
Lúgos előkezelések hatása a kender hőbomlására
A bioetanol előállítási folyamat előkezelési lépéseként alkalmazott lúgos
mosás befolyásolja a kenderminták összetételét és hőbomlási
mechanizmusát. A lúgos mosás hatására a hemicellulóz frakció
oldalláncai hidrolizálódtak így a bomlása magasabb hőmérsékleten
játszódott le. A lúgos kezelésnek köszönhetően a lignin labilis
oldalcsoportjai is módosultak, ami a pirolíziskor keletkező lignin
monomerek eloszlásának jelentős módosulását okozza. A különböző
faktorok szerint elvégzett előkezelés következtében eltérő mértékben
változott a minták alkáliion-tartalma, ami a hőbomlási folyamatra
különböző hatásokat gyakorolt. Az alkáliion-tartalom növekedésének
eredményeként
a
cellulóz
frakció
alacsonyabb
hőmérsékleti
tartományban szenvedett termikus degradációt. A megnövekedett Na+ és
K+ mennyisége eltolta a bomlási mechanizmust a faszén képződéssel járó
fragmentáció
felé.
Ezzel
együtt
a
kisebb
molekulatömegű
bomlástermékek (pl. víz, metán, CO2) hozama megnőtt, a nagyobbaké és a
formaldehidé lecsökkent. A cellulóz depolimerizációs bomlása háttérbe
szorult. Ez nagyobb részben a bomlási mechanizmus megváltozásának
köszönhető, kisebb részben pedig annak, hogy az előkezelés során a
mintákban felhalmozódott alkáliionok a mérés végén a szenes
maradékban maradtak vissza.
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Gőzrobbantott fás- és lágyszárú növényi minták termikus
viselkedése
A gőzrobbantást egyre gyakrabban alkalmazzák a lignocellulóz alapú
biomassza minták komplex szerkezetének a fellazítására a bioetanol
előállítási folyamatban. Az előkezelés eredményeként a vizsgált fák és a
lágyszárú minták hemicellulóz-tartalma nagymértékben lecsökkent,
ennek hatására a cellulóz és a lignin frakció relatív mennyisége megnőtt.
A faminták esetében az előkezelés jelentősebb változásokat okozott, mert
a gőzrobbantás paraméterei erélyesebbek voltak. A cellulóz hőbomlása
lényegesen alacsonyabb hőmérsékletre tolódott, amit a növényi rostok
fellazításával magyarázhatunk. Az előkezelés eredményeként a minták
ligninjének a szerkezete is módosulásokat szenvedett el. A gőzrobbantás
és a lignin szerkezeti változásai közötti összefüggést főkomponenselemzés segítségével tettem nyilvánvalóvá. Az aromás gyűrűhöz
kapcsolódó alkil- és alkenil-csoportok lerövidültek, a gvajakol és a
sziringol monomerek metoxi-csoportjai demetileződtek. A nagy nyomáson,
magas hőmérsékleten és vizes közegben lejátszódott gőzrobbantás
hatására a minták alkáliion-koncentrációja lecsökkent. A hatás
eredményeként
a
biomassza
minták
bomlási
mechanizmusa
megváltozott. Az addig kedvezményezett faszénképződéssel járó
fragmentációs mechanizmust háttérbe szorították a depolimerizációs
bomlási folyamatok.
Biomassza minták hőbomlási paraméterei és energiatartalmuk
közötti összefüggések megállapítása
A biomassza anyagok energetikai jellemzésére összehasonlítottam fás és
lágyszárú biomassza minták, valamint szennyvíziszap termikus
viselkedését inert és oxidatív atmoszférában. A termoanalitikai és
klasszikus analitikai paraméterek főkomponens analízise után az alábbi
eredményekre jutottam: A minták égéshője és a termogravimetriás
paramétereik között összefüggés figyelhető meg. A PCA elemzést
követően a minták jellegzetes csoportosulásokat mutatnak, vagyis a TG
és a DTG paraméterek egyértelműen jellemzőek egy-egy csoportra. A
szennyvíziszap a növényi mintáktól elsősorban a szenes maradék és a
hamu mennyiségében, a bomlás sebességében és a termikus degradáció
befejeződésének hőmérsékletében különbözik. A különbség fő okozója a
magas szervetlenanyag-tartalom, ami miatt a szennyvíziszap égéshője és
fűtőértéke jóval kisebb, mint a növényi biomasszáké. A lágyszárú
növényeket a fáktól elsősorban a cellulózbomlásra jellemző TG
paraméterek különböztetik meg. Ezt a jelenséget a lágyszárú minták
magas káliumion-tartalma okozza.
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5.1 Új tudományos eredmények

1. Különböző alkáliion-koncentrációjú kenderminták termoanalitikai
vizsgálatával
meghatároztam
a
termogravimetriás
és
a
tömegspektrometriás paraméterek változását a K+ és a Na+ tartalom
függvényében. Megállapítottam, hogy a kis molekulatömegű illó termékek
(pl. víz és a metán) és a faszén mennyisége a 00,2 mmol/g alkáliionkoncentráció tartományban növekednek a legnagyobb mértékben, majd a
tovább növekvő alkáliion-koncentráció már kevésbé befolyásolja a bomlás
mechanizmusát. Ugyanebben az alkáliion-koncentráció tartományban a
bomlási hőmérsékletek is jelentősen változnak. (1. közlemény)
2. Főkomponens-elemzéssel bemutattam, hogy a termogravimetriás és a
tömegspektrometriás paraméterek egyértelműen jellemzőek a kezeletlen,
a mosott, a lúgos mosással előkezelt és az előkezelés után mosott
kenderminták csoportjaira. Kimutattam, hogy a termoanalitikai
paraméterek változása leginkább az alkáliion-tartalom változásának
köszönhető. A lúggal kezelt mintákat ezenkívül a hemicellulóz molekulák
módosulása (acetil-csoportok hidrolízise) és egy részük kioldódása
különbözteti meg a kezeletlen mintáktól. (1. közlemény)
3. Pirolízis-gázkromatográfia/tömegspektrometria segítségével sikerült
bebizonyítanom, hogy a gőzrobbantás megváltoztatja a lignin frakció
szerkezetét. A metoxi-csoportok demetileződnek, az alkil- és alkenilcsoportok lerövidülnek. Az előkezelés oxidációs hatását alátámasztva
több -oxi-lignin monomer keletkezik. A bomlástermékek intenzitás
adatainak a főkomponens-elemzésével szemléltettem a gőzrobbantás
hatását a biomassza minták hőbomlása során keletkező lignin
monomerek funkciós csoportjainak az összetételére. (2. közlemény)
4. A gőzrobbantott faminták termogravimetria/tömegspektrometria
mérései alapján megállapítottam, hogy a cellulóz bomlása 70°C-kal
alacsonyabb hőmérsékletre tolódott, amit azzal magyaráztam, hogy a
növényi rostok roncsolódása miatt csökkent a cellulóz termikus
stabilitása. A cellulóz módosulását a gőzrobbantott minták
pirolízis/gázkromatográfia-tömegspektrometria
módszerrel
mért
pirogramján megjelenő új bomlástermék, az 1,6-anhydro--Dglükofuranóz jelenléte is jelzi. (2. közlemény)
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5. Főkomponens-elemzéssel bemutattam, hogy a fás és lágyszárú
biomassza minták termogravimetria módszerével mért hőbomlási
paraméterei és az energiatartalmuk között összefüggés figyelhető meg. A
minták energiatartalma növekszik a hőbomlás maximális sebességének
(DTGmax) és a termikus degradáció végső hőmérsékletének (Tend) a
növekedésével, és csökken a szenes maradék relatív mennyiségének a
növekedésével. (3. közlemény)
6.
A
termogravimetria/tömegspektrometria
mérések
alapján
megállapítottam, hogy a minták szervetlen és szerves komponensei
reagálhatnak egymással a hőbomlás során. A lágyszárú mintákban
viszonylag sok a szervetlen kloridion (0,20,3 m/m %), amely reagál a
szerves komponensekből származó metil-csoportokkal és metil-klorid
képződik. (3. közlemény)
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Abstract The goal of this study was to clarify the effect
of alkaline pretreatments on the thermal decomposition and
composition of industrial hemp (Cannabis sativa L.) samples. Thermogravimetric/mass spectrometric measurements (TG/MS) have been performed, on untreated, hot
water washed, and alkali-treated hemp samples. The main
differences between the thermal decomposition of the
samples are interpreted in terms of the different alkali ion
contents which have been determined using inductively
coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES)
method. Principal component analysis (PCA) has been
used to find statistical correlations between the data. Correlations have been obtained between the parameters of the
thermal decomposition and the alkali ion content as well as
the altered chemical structure of the samples. The differences in the thermal behavior of the samples are explained
by the different K? and Na? contents and the changed
structure of the hemicellulose component of the samples
due to the pretreatments. The more alkali ions remain in the
hemp samples after the alkali treatment, the more ash, char
and lower molecular products are formed during thermal
decomposition.
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Introduction
Areas of the tropical and temperate zone, just like the main
part of the Earth, possess very suitable local conditions to
cultivate industrial hemp (Cannabis sativa L.). It has been
cultivated for thousands of years, because its strong fibers
take the humidity extremely well. Nowadays, the hemp is
utilized by the textile industry, producing technical textiles,
sail-clothes, and ropes. Recently, the application in fiberreinforced composite materials [1, 2] and energetic utilization of the plant [3] have been studied extensively. Hemp
can become one of the main substrates of the second
generation bioethanol fermentation due to its high cellulose
content [4–6]. Lignocellulosic natural materials after
chemical and biological conversions can be used as a
replacement of fossil fuels.
Thermo- and biochemical processes are used for converting the non-food crops, plant, and waste biomass into
energy. Nowadays, the second generation—lignocellulosic—bioethanol production represents an important
research area [7–9]. The cellulose and hemicellulose
component of biomass can be hydrolyzed to produce
monomeric sugars, which can be fermented to ethanol. If
cellulolytic enzymes are added to the biomass samples, the
conversion of cellulose to sugar will be extremely slow
since the cellulose is well protected by the matrix of
hemicellulose and lignin. Therefore, pretreatment of the
raw material is necessary to expose the cellulose or modify
the pores in the material to allow the enzymes to penetrate
into the fibers and hydrolyse the cellulose to monomeric
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sugars. Various alkaline pretreatments are used for breaking up the fibers [10, 11] as well as various fermentation
techniques are studied to achieve higher ethanol yield [12,
13]. However, alkaline pretreatments lead to severe changes in the chemical composition of the samples.
It is difficult to establish the composition of biomass
samples by conventional structure determination methods,
because the biopolymers cannot be completely separated
and dissolved. On the other hand, the thermochemical
methods are suitable for examining the composition and
thermal features of the biomass samples without separation
of the components [14, 15]. More valuable information can
be obtained about the composition of the biomass samples
using coupled techniques, where the volatile decomposition products are monitored by a mass spectrometer [16–
18] or an infrared spectrometer [19, 20].
The thermal degradation of various biomass samples has
been studied extensively [21–24]. Several factors may
influence the thermal behavior of plant materials. The
inorganic ions are known to exert a great influence on the
thermal decomposition of cellulose [25–33] and lignin [34,
35] as well. Less information is available on the thermal
decomposition of hemp. Rachini et al. [36] studied the
effect of various treatments on the thermal stability of
hemp fiber and concluded that NaOH treatment increases
the thermal stability due to the reduction of pectin and
hemicellulose component of hemp. Del Rio and coworkers
[37–39] studied hemp lignin by pyrolysis-GC/MS and
established that guaiacyl derivatives dominate among the
pyrolysis products. Kristensen et al. [40] used multivariate
analysis techniques to differentiate between various fibers
on the basis of their pyrolysis products.
In this study, thermogravimetric/mass spectrometric (TG/
MS) measurements have been carried out to study the thermal stability of hemp samples as well as the evolution rate
and the yield of decomposition products. The alkali ion
contents of the hemp samples were analyzed by ICP-OES
system. The effects of the alkali ion contents have been
studied on the thermal behavior of 17 samples with the goal
of finding correlations between the alkali ion content and the
thermal behavior in a relatively wide concentration range.

Z. Sebestyén et al.

(sodium or potassium) solutions. The alkali concentration,
temperature, and time of the pretreatments were varied, and
nine different treatment conditions were applied. After
cooling down, the samples were filtered and washed with
boiling water 3–4 times. The original and two alkali-treated
samples were washed with 60 °C hot water for 2 h, filtered,
and dried at 105 °C. The pretreatment conditions are
summarized in Table 1.
Methods
TG/MS
The TG/MS system consists of a modified Perkin-Elmer
TGS-2 thermobalance and a Hiden HAL quadrupole mass
spectrometer. About 3-mg samples were measured in argon
atmosphere at a flow rate of 140 mL min-1. The samples
were heated at a rate of 10 °C min-1 from 25 to 900 °C in
a platinum sample pan. The evolved products were introduced through a glass lined metal capillary heated at
300 °C into the ion source of the mass spectrometer which
was operated at 70-eV electron energy. The mass range of
15–155 Da was scanned at every 25 s excluding the main
ions of the argon carrier gas. The ion intensities were
normalized to the sample mass and to the intensity of the
38
Ar isotope of the carrier gas.
ICP-OES
About 1-g samples were ashed at 520 °C in a furnace. The
amounts of the ashes have been determined using a CEN/
TS 14775 EU standard method. The ashes were fused at
920 °C with a fusion blend (Li2B4O7:LiBO2, 2:1) and
digested by 25 cm3 33% HNO3. The K? and Na? contents
of the samples were determined by a Spectro Genesis ICPOES equipment (Spectro Analytical Instruments) with
axial plasma observation.

Results and discussions
Alkali ion contents of the samples

Experimental
Materials
The whole dry stems of hemp (Cannabis sativa L.) were
ground by a cutting mill to \1 mm and further ground to
\0.12 mm particle size. The investigated materials were
untreated, washed, and various alkaline pretreated hemp
samples. The alkaline pretreatments were carried out in an
autoclave on 40-g hemp samples using 360-mL alkali
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Table 1 shows the types of treatments and the characterization of the hemp samples. The experiments of the
untreated and two alkali-treated samples have been repeated to verify the repeatability of the applied methods. The
volatile content and the char yield were determined by
thermogravimetry heating the samples up to 900 °C. The
char yield of the untreated hemp samples were 17–19%,
while the alkali-treated samples produced 23–26% char,
which can be explained by the catalytic effect of the alkali
ions on the char formation [27]. The alkali ion contents of
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Table 1 Characterization of the hemp samples studied
No.

Samples and treatments

Volatiles/%

Char/%

Ash content/%

K? content/ppm

Na? content/ppm

1

Untreated, ground to \1 mm/1

81.0

19.0

2.41

4907

107

2

Untreated, ground to \1 mm/2

81.1

18.9

2.13

4656

173

3

Untreated, ground to \0.12 mm

82.6

17.4

2.14

4397

277

4

Washed with 60 °C water

87.6

12.4

1.04

95

64

5

2% NaOH, 120 °C, 2 h and washed
with 60 °C water

86.7

13.3

1.80

65

347

6

2% KOH, 120 °C, 2 h and washed
with 60 °C water

86.5

13.5

1.64

644

99

7

2% NaOH, 120 °C, 2 h/1

76.4

23.6

3.43

782

7341

8

2% NaOH, 120 °C, 2 h/2

74.0

26.0

3.54

900

7934

9

2% NaOH, 120 °C, 1 h

74.2

25.8

3.57

840

8658

10

1% NaOH, 120 °C, 2 h

76.1

23.9

2.86

1001

5706

11

1% NaOH, 120 °C, 1 h

75.7

24.2

3.05

1095

5736

12

1% NaOH, 140 °C, 1 h

76.1

23.9

2.62

873

5875

13

2% KOH, 120 °C, 2 h/1

75.6

24.4

3.23

9131

266

14

2% KOH, 120 °C, 2 h/2

76.8

23.2

3.34

8158

274

15

1% KOH, 120 °C, 2 h

76.5

23.5

2.74

8474

127

16

1% KOH, 140 °C, 2 h

77.2

22.8

2.33

5789

266

17

1% KOH, 120 °C, 1 h

74.3

25.7

2.91

9208

257

the samples were determined in order to distinguish
between the effect of alkali pretreatment on the composition of hemp and the impact of the residual alkali ions on
the thermal behavior of the samples. The untreated samples
contained 4–5 thousands ppm potassium and 1–3 hundreds
ppm sodium ions. The alkali treatment resulted in an
increased alkali ion content in spite of the washing the
samples 3–4 times by boiling water. The potassium content
of the hemp samples was about doubled by the KOH
treatments, while the amount of the sodium ions was not
changed significantly. As an effect of the NaOH treatments, the sodium ion contents were increased several
times comparing to the untreated samples, while the
majority of the potassium ions were removed or substituted
for sodium ions. The prolonged washing with hot water
(60 °C) for 2 h appeared to be very effective in eliminating
the alkali ion contents of the samples as suggested previously [41]. About 98% of the potassium ion content and
about 40% of the sodium ion content of the untreated hemp
sample were removed by the washing. The alkali ion
contents of the hot-water washed NaOH- or KOH-treated
samples were also decreased considerably. The hot-water
washing reduced not only the alkali ion content, but the
total ash content was diminished by about half.
TG/MS results
Figure 1a and b shows the thermogravimetry (TG) and
derivative thermogravimetry (DTG) curves of selected

hemp samples, respectively. The char yield of the hemp
samples presents a twofold difference as shown in Fig. 1a.
The lowest yields of the carbonaceous residue were produced during the decomposition of the washed and the
alkaline-treated washed samples, which can be explained
by the lowest amounts of potassium and sodium ions as a
result of the hot water washing (Table 1). The highest char
yield was formed during the decomposition of the alkalinetreated samples, because the formation of the carbonaceous
residue was promoted by the relatively high potassium and
sodium ion content. It is in agreement with the literature
data describing the large effect of alkali ions on the cellulose decomposition [25–27, 31, 32].
The main DTG peak of the hemp samples (Fig. 1b) can
be attributed to the decomposition of cellulose, and the
shoulder at about 300 °C originates from the hemicellulose
decomposition. The lignin decomposition is not separated
on the DTG curve due to its low decomposition rate and a
broad temperature range of decomposition (from 250 to
500 °C). The DTG curves show that the thermal decomposition of the washed alkaline-treated samples starts at the
highest temperature, and the decomposition rate of these
hemp samples has the highest maximum (DTGmax) too.
The thermal decomposition of the untreated sample starts
at the lowest temperature and the curve has a shoulder
characteristic of the hemicellulose decomposition. This
shoulder on the other DTG curves disappears due to the
alkaline treatment indicating that the structure of hemicellulose has changed. Since the hemicellulose content of

123

1064

(b) 0.250

(a) 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1. Untreated
4. Washed

–dm/dt/% s–1

Mass/%

Fig. 1 a TG and b DTG curves
of untreated and pretreated
hemp samples at 10 °C min-1
heating rate in argon
atmosphere
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the alkaline-treated samples did not change significantly
[42], we assume that the side groups (e.g., acetyl groups) of
the hemicellulose were removed by the alkaline washing.
Thus, the thermal stability of the hemicellulose was
increased and it decomposes in a similar temperature range
as cellulose. This assumption explains that the washed
alkaline-treated hemp has higher DTG peak than the
washed untreated sample in spite of the similar alkali ion
content.
Further information is given by the mass spectrometric
curves about the reactions of the thermal decomposition.
As Fig. 2 illustrates, the most important decomposition
products of the untreated and NaOH-treated hemp samples
at the lower mass range are methane (m/z 15), water (m/
z 18), carbon monoxide (m/z 28), carbon-dioxide (m/z 44),
and formaldehyde (m/z 30), while acetic acid and hydroxyacetaldehyde (m/z 60), furanone (m/z 84) and furfural
(m/z 95 and 96) can be monitored at the higher mass range.
Unfortunately, higher molecular mass products (e.g.,

–dm/dt % s–1, intensity/arb. units
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Fig. 2 DTG and mass
spectrometric curves of
untreated (a, b; Sample No. 1)
and NaOH-treated (c, d; Sample
No. 7) samples
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100
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Temperature/°C

levoglucosan and phenol derivatives) cannot be detected by
TG/MS due to condensation.
The yield of the lower mass products is increased, while
the intensity of the higher mass products is reduced in the
NaOH-treated sample, which has elevated sodium ion
content. The methane formation is monitored by its fragment ion (m/z 15), because the molecular ion (m/z 16) is
biased by the fragment ions of the main decomposition
products (water, carbon monoxide, and carbon dioxide).
The methyl ion can be formed by different reactions. The
first peak (at about 330 °C) can be attributed to the formation of fragment ions from various decomposition
products; the second peak (at about 440 °C) represents
mostly the methane evolution from lignin [35] and the third
one (at 540 °C) is due to the charring reactions. The
intensities of water and carbon monoxide have been doubled by the NaOH treatment. In Fig. 2a and b, a shoulder
can be seen on the MS-curves, which can be attributed to
the decomposition of the hemicellulose component of
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hemp. The most remarkable effect of the alkaline treatment
is the lack of the partially separated hemicellulose peak on
the DTG and MS curves. Recently, Rachini et al. concluded that the pectin content of hemp degrades at about
235 °C. We do not see separated DTG peak at this temperature, but the formaldehyde curve presents a shoulder at
around 240 °C, which is possible to be originated from the
side groups of pectin. This shoulder also disappeared at the
evolution curve of formaldehyde from the alkali-treated
samples.
There are two peaks at m/z 60 from the untreated hemp
sample (Fig. 2c). The first one (at about 320 °C) can be
attributed to acetic acid originating from the hemicellulose
component of the samples, while the second one (at about
380 °C) represents hydroxyacetaldehyde evolving from the
cellulose part [43]. The intensity of m/z 60 ion is reduced to
one half. The first peak attributed to acetic acid disappeared
confirming the hypothesis that the acetyl groups of hemicellulose were eliminated during the alkaline treatment.
It is well known that alkali ions have significant influence on the thermal decomposition of cellulose [25–27]
and lignin [34, 35], however, the concentration effect is
less studied. In this study, we examined the effect of K?and Na?-ions in a wide range of concentration. It was not
possible to remove these ions completely from the hemp
samples; hence, we could not study their influence separately. Therefore, we used the sum of the molar amounts of
K?- and Na?-ions in the plots assuming that they have
similar impacts on the decomposition mechanisms. Figure 3 presents the change of four thermogravimetric
parameters as a function of the alkali ion contents of hemp

samples. Figure 3a and b shows the temperature of the
maximum decomposition rate (Tpeak) and the temperature
of the end of decomposition (Tend), which was determined
by extrapolation of the DTG peak. These parameters are
characteristic of the cellulose decomposition and they
decrease with increasing K?- and Na?-ion contents. We
can conclude that the changes of the TG parameters are
very large in the lower concentration range
(0–0.2 mmol g-1, while the additional alkali ions have
decreasing effects on the decomposition.
As Fig. 3c illustrates, the yield of the carbonaceous
residue (char) is also strongly influenced by the alkali ion
content. The more alkali ion is present in the sample, the
more char is formed, because the decomposition mechanism of cellulose and lignin has been changed by the
presence of the alkali ions. The largest alteration can be
observed in the 0–0.2 mmol g-1 concentration range similar to the DTG parameters.
Figure 3d shows the starting temperature of the decomposition (Tstart), which was determined by extrapolation of
the DTG peak. As discussed above, the shoulder on the
DTG curves (Fig. 1b) can be attributed to hemicellulose
decomposition. Therefore, the starting temperature of the
decomposition also belongs to the hemicellulose decomposition, which is about 240 °C in the washed and untreated
hemp samples (Fig. 3d). The shoulder of the DTG curves
disappeared in the alkaline-treated samples (Fig. 1b) and
the beginning of the decomposition shifted to higher temperatures (270–340 °C) indicating the modification of
hemicellulose structure. Nevertheless, the alkali ion content
have similar effect on the beginning temperature of
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Fig. 3 Thermogravimetric
parameters as a function of the
alkali ion content of the samples
(a temperature of the maximum
decomposition rate,
b temperature of the end of
decomposition, c yield of
carbonaceous residue, d starting
temperature of the
decomposition)
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Principal component analysis (PCA) has been used to reveal
further correlations between TG/MS data as well as the K?
and Na? contents of the samples. Two calculations have
been carried out by the PCA. In the first one, the TG
parameters (Tpeak, DTGmax, T1%, Tstart, Tend, Char yield) and
the K? and Na? contents have been used as input data to
find similarities and differences between the original and
treated hemp samples (Table 1; Fig. 5a, b). Beside the
extrapolated Tstart value, the beginning of the decomposition
was also characterized by T1%, which belongs to the temperature of 1% mass loss. Tstart is characteristic of the
beginning of hemicellulose decomposition, while T1%
reflects the evaporation of extractive components and the
decomposition of pectin that occurs at lower temperature
than the hemicellulose decomposition. In the PCA calculation, the first principal component (Factor 1) described
67.6% of the total variance of the thermogravimetric data
and the second component (Factor 2) described 28.8% of
the total variance. The score plot (Fig. 5a) shows that the
thermogravimetric characteristics of the NaOH- or KOHtreated hemp samples clearly differ from the others. The
first principal component separates the hot-water washed
samples from the others, while the second principal component can be attributed to the effect of the alkali-treatments. The thermogravimetric characteristics of the washed
NaOH- or KOH-treated samples differ to a great extent
from that of the washed, untreated hemp samples. Since the
alkali content of these samples are rather similar, the different thermal behavior can be explained by the assumption

15000
14000

Area

decomposition as on the other T parameters, but the alkalitreated samples differ from the untreated samples due to the
altered hemicellulose structure upon alkaline treatment.
The thermogravimetric parameters imply that the
increased alkali ion content of the hemp samples alters the
decomposition mechanism. This conclusion is confirmed
by the yield of the decomposition products. The char yield
and the intensity of the lower molecular mass products
increased, while less products of high molecular mass were
formed (Fig. 2). Figure 4 shows the integrated intensity of
a few products as a function of the alkali ion content of the
samples. As Fig. 4a and b illustrates, the yield of methane
(m/z 15) and water (m/z 18) increased with the increasing
alkali ion content more prominently in the 0–0.2 mmol g-1
alkali ion concentration range. The treated samples of high
alkali ion content release about 10 times higher yield of
water than the washed sample, which contains the least
amounts of alkali ions. On the other hand, the amount of
the formaldehyde (Fig. 4c) is half in the case of alkalitreated samples than that from the untreated or washed
samples.
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Fig. 4 Mass spectrometric intensities as a function of the alkali ion
contents of the samples (a methane, b water, c formaldehyde)

that the alkali treatment caused chemical changes in the
composition of hemp. The loading plot (Fig. 5b) suggests
that the char yield, Tpeak and Tend, correlates mostly with the
K? and Na? contents of the samples. These variables and
DTGmax contribute mostly to the differences between the
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Fig. 5 Results of the principal
component analysis: score and
loading plots based on
thermogravimetric parameters
(a, b), mass spectrometric
intensities of the selected ions
(c, d)

1067

Factor 2: 28.78%

The effect of alkaline pretreatment on the thermal decomposition of hemp
3.5
3.0
Washed
2.5
Untreated
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
KOH treated and washed
–0.5
–1.0
Alkali treated samples
–1.5 NaOH treated and washed
–2.0
–2.5
–3.0
–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

1.0
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(d)
NaOH treated and washed

0
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washed
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–2
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–6 –5 –4 –3 –2 –1 0

0.0

0.5
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0.0

Formaldehyde

CO

Furanone

'Na and K content

Methane
Water

Furfual

–0.5
CO2
Acetic acid

1 2

Factor 1: 60.00%

washed and unwashed samples. These DTG parameters can
be attributed to the cellulose decomposition. The temperatures of the start of the decomposition (Tstart and T1%)
contribute mainly to the second principal component. The
second component describes mainly the differences
between the alkali-treated and untreated samples independently of the washing. These differences can be explained
mainly by the effect of alkaline treatments on the structure
of hemicellulose component of hemp.
In the second evaluation, the integrated intensities of
mass spectrometric ions have been used. It can be seen in
Fig. 5c and d that 60.0 and 18.8% of the total variance were
described by Factor 1 and Factor 2, respectively. The first
component separates the alkali-treated samples from the
others, whereas the second component separates the washed
samples from the untreated samples. The loading plot
reveals that the yields of CO, furanone, methane, water as
well as potassium, and sodium ion contents play the most
significant role in determining the first principal component.
The increased K? and Na? contents of the samples lead to
enhanced methane, water, and carbon monoxide formation
as well as to reduced formaldehyde evolution. The m/z 60
and 44 ions (acetic acid and CO2) contribute mostly to the
second principal component, which is different mostly
between the untreated and other samples.

–0.5

Factor 1: 67.62%

4
3
2
1

char

T1%
Tstart

Factor 1: 67.62%

(c)

'Na and K content

DTGmax

3

4

5

–1.0
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

Factor 1: 60.00%

analytical method. The alkali ion contents of the samples
were determined by ICP-OES system. The obtained data
have been evaluated by PCA. As a result of the PCA, the
washed-untreated and treated-washed samples were separated from the alkali-treated hemp samples. We concluded
that the alkaline pretreatment caused two major effects on
the decomposition of the samples. On the one hand,
chemical changes occurred mainly in the hemicellulose
component of hemp: the acetyl groups were apparently
removed by the alkaline treatment. Thus, the thermal
decomposition of the hemicellulose component shifted to
higher temperature in the alkali-treated samples. On the
other hand, the residual sodium and potassium ions exhibit
substantial impact on the thermal decomposition. We
established that the amount of the sodium and potassium
ions determine the extent of the effect. The largest alteration of the TG/MS parameters can be observed in the
0–0.2 mmol g-1 concentration range of the alkali ions. The
DTG parameters characteristic of the cellulose decomposition (Tpeak, Tend) show the most prominent correlation
with the sodium and potassium content of the samples
confirming the fact that cellulose decomposition is highly
sensitive for the presence of alkali ions. The yield of the
char residue as well as the evolution of water and methane
increased, while the formation of higher molecular mass
products (acetic acid, furanone, and furfural) decreased in
the case of alkaline-treated samples.

Conclusions
Thermal decomposition of untreated, washed and various
alkaline pretreated hemp samples was measured by TG/MS
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a b s t r a c t
The aim of this study was to evaluate the chemical changes in the main components (cellulose, hemicellulose and lignin) of various lignocellulosic biomass samples during the steam explosion pretreatment.
Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS) and thermogravimetry/mass spectrometry (TG/MS) measurements have been performed on different native, washed and steam exploded woody
(willow and spruce) and herbaceous (hemp, wheat straw and sweet sorghum bagasse) biomass samples.
The main differences between the thermal decomposition of the samples are interpreted in terms of the
altered structure of the biomass samples by the effective steam explosion treatment and the different
alkali ion contents which have been determined using inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) method. In order to separate these two effects, the native biomass samples have been
washed with hot water to remove the main parts of the potassium and sodium ions. The concentration of
K+ and Na+ has been reduced in the treated biomass samples so the thermal decomposition mechanism
has been altered due to the elimination of the catalytic effects. Principal Component Analysis (PCA) has
been used to ﬁnd statistical correlations between the data. The functional group compositions of the
lignin molecules have been modiﬁed signiﬁcantly as indicated by the pyrograms and the score plot of
the PCA. The amount of hemicellulose has been reduced. On the other hand, the relative amount of the
structurally modiﬁed cellulose has been increased in the samples by the steam explosion pretreatment
step.
© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Bioethanol derived from cellulosic biomass is one of the renewable alternatives to fossil fuels [1–3] which has the potential to
reduce the environmental effects of the transportation and the
dependence on the depleting fossil reserves. Plants with high
cellulose content can be used as raw materials in the second generation bioethanol process [2–5] to produce the ethanol ecologically
more competitive in comparison with the starch- and sugar-based
ethanol production [6].
The three main components of the lignocellulosic raw materials
are cellulose, hemicellulose and lignin. Cellulose can be converted
to its building monomer – glucose – by cellulase enzyme complex [2–5]. The main function of hemicellulose and lignin is to
make the cell wall more consistent and to protect cellulose ﬁbrils against the attack of the cellulose degrading microorganisms.
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0165-2370/$ – see front matter © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Hemicellulose is a branched heteropolysaccharide containing both
pentose (xylose, arabinose) and hexose (mannose, galactose, glucose) monomers [7,8]. Lignin is a cross-linked polymer containing
mainly hydroxyphenylpropanol monomers methoxylated to different degree and coupled with ␤-4-O bonds. The structures of lignins
are different in various species of plants [7,9–12]. Prior to the enzymatic hydrolysis, pretreatment of the raw materials by physical and
chemical methods is necessary to break the complex lignocellulosic ﬁbers, reduce the crystallinity and raise the digestibility of the
cellulose [10,13–15]. Pretreatment methods can be divided into different categories. Group of physical methods contains for example
hydrothermolysis, grinding, and milling [13,16,17]. Pretreatment
by diluted acid, alkaline or ammonia solutions makes different
chemical changes in the structure of the lignocellulosic biomass
[18,19]. Haverty et al. [20] used the autocatalytic decomposition
by H2 O2 and formic acid pretreatment for the fractionation of the
cellulase-digestible part of the biomass material from the hemicellulose and lignin fraction. Biological methods are often combined
with other, more powerful pretreatment steps [5,21].
Steam explosion is recognized as one of the most cost-effective
pretreatment process [22,23] with high effectiveness especially for
softwoods [24,25]. During this method biomass is treated with
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Table 1
The experimental conditions of the steam explosion pretreatment.
Sample

Temperature (◦ C)

Duration (min)

Impregnation material

log R0 a

Reference

Willow
Spruce
Hemp
Wheat straw
Sweet sorghum bagasse

190
210
205
190
190

12
5
5
10
10

2% SO2
2.5% SO2
2% SO2
0.2% H2 SO4
2% SO2

3.73
3.94
3.79
3.65
3.65

Sassner et al. [32]
Stenberg et al. [33]
Sipos et al. [4]
Linde et al. [34]
Sipos et al. [35]

a

 

Pretreatment severity factor: log R0 = log t · exp

T −100
14.75



where t means time in minute and T means temperature in ◦ C.

high-pressure saturated steam and then the pressure is suddenly
reduced, which makes the materials undergo an explosive decompression. The applied temperature and pressure of the steam
explosion can inﬂuence the effectiveness of the pretreatment process [26,27]. The three main effects of the steam explosion are
the hydrolysis of the hemicellulose fraction, changing the structure of lignin components and reducing the alkali ion content of
the samples [23–25]. This pretreatment method can become more
effective with the addition of sulfuric acid or sulfur dioxide catalysts. The duration, temperature and formation of inhibitors before
the enzymatic steps can be decreased by the addition of impregnation materials during the steam explosion [28,29].
Thermoanalytical and pyrolysis methods are useful to determine differences between the structures of biomass samples
without separating the main fractions [9,19,30,31]. In this study
thermogravimetry/mass spectrometry (TG/MS) and pyrolysis-gas
chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS) measurements
have been carried out to study the differences in the thermal decomposition of the native, hot water washed and steam
exploded lignocellulosic raw materials. The evolutions of decomposition products as well as the thermal stability of the treated
and untreated samples were measured by TG/MS. The changes
in the structure of the lignin components of woody and herbaceous samples were examined by the method of Py-GC/MS. The
inorganic ion contents of the biomass samples were analyzed by
ICP-OES system. The effects of the different alkali ion contents
and steam explosion have been studied on the thermal behavior
of woody and herbaceous samples with the goal to ﬁnd statistical correlations between the thermal behavior, the effect of steam
explosion pretreatment and the reduced alkali ion content of the
samples.
2. Experimental
2.1. Materials
Untreated, washed and steam exploded biomass samples were
measured by thermoanalytical methods. The native and pretreated
biomass samples were ground by a cutting mill to <1 mm and further ground to <0.12 mm particle size by a rotor mill. A part of
ground native woody and herbaceous samples was washed with
60 ◦ C hot water for 2 h. After the washing the ﬁltered and wet,
raw materials were dried at 105 ◦ C. The experimental conditions
of the steam explosion pretreatments are given in Table 1. The pretreatment conditions have been selected based on optimization for
increased enzymatic degradability (highest glucose conversion in
enzymatic hydrolysis) for each biomass in earlier studies [4,32–35].
The severity factor (R0 ), introduced by Overend and Chornet [36],
is given in Table 1 for each steam exploded sample.
2.2. Methods
2.2.1. Pyrolysis-GC/MS
Approximately 0.8 mg samples were pyrolyzed at 600 ◦ C for 20 s
in helium atmosphere using a Pyroprobe 2000 pyrolyzer interfaced

to an Agilent 6890A/5973 GC/MS. The pyrolysis products were
separated on a DB-1701 capillary column (30 m × 0.25 mm,
0.25 m ﬁlm thickness). The GC oven was programmed to hold
at 40 ◦ C for 2 min then increase the temperature to 280 ◦ C (hold
for 5 min) at a rate of 6 ◦ C min−1 . The mass range of m/z 14–500
was scanned by the mass spectrometer in electron impact mode at
70 eV.
2.2.2. TG/MS
The TG/MS system consists of a modiﬁed Perkin-Elmer TGS-2
termobalance and a Hiden HAL quadrupole mass spectrometer.
About 3 mg samples were measured in argon atmosphere at a
ﬂow rate of 140 ml min−1 . The samples were heated at a rate
of 20 ◦ C min−1 from 25 to 950 ◦ C in a platinum sample pan. The
evolved products were introduced through a glass lined metal capillary heated at 300 ◦ C into the ion source of the mass spectrometer
which was operated at 70 eV electron energy.
2.2.3. ICP-OES
About 2 g samples were ashed at 550 ◦ C in a furnace. Ashes
were fused at 920 ◦ C with a fusion blend (Li2 B4 O7 :LiBO2 , 2:1) and
digested by 25 cm3 33% nitric acid. Potassium, sodium and sulfur
contents of the samples were determined by a Spectro Genesis ICPOES equipment (Spectro Analytical Instruments) with axial plasma
observation. The amounts of the ashes have been determined using
CEN/TS 14775 EU standard method.
3. Results and discussions
3.1. Characterization of the samples
The steam explosion reduces the potassium and sodium ion
contents of the samples, which is well-known to inﬂuence the thermal decomposition mechanism of cellulose and lignin [19,37–43].
To distinguish between the catalytic effect of the different alkali
ion contents and the structural changes due to the steam explosion, we prepared hot water washed samples for comparison since
hot water washing for 2 h removes the majority of the alkali ions
[44,45]. Table 2 shows the yields of volatiles and carbonaceous
residues (chars) at 850 ◦ C, the ash, sodium and potassium ion
contents as well as the sulfur content of the untreated, washed
and steam exploded biomass samples. In each case the yield of
volatiles increased and the amount of char and ash decreased due
to the washing. A considerable part of the alkali ion contents of
the samples was dissolved by the hot water so the decomposition
mechanism of the lignocelluloses was changed. Depolymerization
is the preferred decomposition route in the washed samples at the
expense of the fragmentation and char formation [19,46–48]. The
potassium and sodium ion contents of the samples were decreased
due to the steam explosion as well. Native woody samples contain
much less K+ and Na+ than the herbaceous biomass samples. In all
cases the sodium ions were dissolved by the 60 ◦ C water more effectively than by the steam explosion, just like the potassium ions in
the cases of willow and spruce samples. About 90% of the potassium and 80% of the sodium ion content were extracted by the hot
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Table 2
Characterization of the measured biomass samples on dry basis.
Sample

Treatment

Volatiles (%)

Char (%)

Ash (%)

Willow

–
Washing
Steam explosion
–
Washing
Steam explosion
–
Washing
Steam explosion
–
Washing
Steam explosion
–
Washing
Steam explosion

84.1
87.3
81.3
85.4
86.9
76.2
80.5
86.8
87.2
75.7
82.8
82.5
78.6
85.9
83.6

15.9
12.7
18.7
14.6
13.1
23.8
19.5
13.2
12.8
24.3
17.2
17.5
21.4
14.1
16.4

1.11
0.59
1.14
0.32
0.11
0.16
2.83
0.91
0.83
6.28
5.02
5.08
3.74
2.67
4.16

Spruce

Hemp

Wheat
straw
Sweet sorghum
bagasse

water and more than 70% of the potassium and 40% of the sodium
ion contents were removed by the steam explosion pretreatment.
This could be more effective using more washing steps after the
pretreatment. Although the potassium and sodium ion contents
decreased signiﬁcantly, the ash contents did not reduce proportionally or even increased in a few steam exploded samples. Apparently,
sulfonate groups were introduced into the samples from the SO2
catalyst of the steam explosion. After the SO2 catalyzed pretreatment step, the sulfur content of willow and spruce increased 3–4
times in comparison with the native samples (Table 2). The sulfur
concentration of hemp and sweet sorghum bagasse is increased
after the steam explosion but to a lower degree comparing to the
woody samples. The formation of SO2 during pyrolysis demonstrates the higher concentration of sulfur in the steam exploded
hemp sample (Fig. 5 and Table 3). It is interesting to note that the
sulfur content of wheat straw decreased by a factor of 4 during
the steam explosion pretreatment, where H2 SO4 was used as an
impregnation material. Similar effect was observed after the hot
water washing: the washed biomass samples contain negligible
amount of sulfur. It is likely that the sulfate groups can be removed
by dilute acid or hot water washing.
3.2. TG/MS results
In Fig. 1, the thermogravimetry (TG) and derivative thermogravimetry (DTG) curves of the woody samples are presented. The
char yield of the biomass samples is greatly inﬂuenced by two
factors: the lignin content and the alkali ion content. The lignin
produces about 30% char [9,42], while cellulose yields only about 5%
[46,48] and hemicellulose has about 5–10% residue. The alkali ion
content has a catalytic effect on the charring reactions: the higher
the alkali ion content of the biomass the higher the char yield and
the gas evolution during thermal decomposition [19]. The amounts
of the carbonaceous residue of washed samples (Fig. 1a and c) are
lower than that of the native samples because greater part of the
alkali ion content was dissolved by the hot water washing (data are
given in Table 2). Depolymerization is the main mechanism during the thermal decomposition of cellulose, therefore lower char
yield is generated in the washed samples [19,37,47,48]. Although
most of the potassium and sodium ions were eliminated by the
expanded hot steam during the steam explosion pretreatment,
more char was formed during the thermogravimetry measurement.
This observation can be explained by changes in the composition
of wood samples during steam explosion: the relative amount of
lignin molecules was increased due to the signiﬁcant decrease of
the hemicellulose fraction.
Fig. 1b (willow) and d (spruce) shows signiﬁcant changes in the
decomposition mechanism caused by the washing and the steam

K+ content (ppm)
2479
38
729
747
15
203
12,954
1170
610
15,862
1036
79
14,122
1333
2568

Na+ content (ppm)

S content (ppm)

359
56
220
305
22
141
1014
67
185
1724
289
731
968
173
599

100
24
374
48
6
132
281
44
399
400
61
101
167
21
172

explosion. The main DTG peak can be attributed to the thermal
degradation of cellulose. Values of the maximum rate of the thermal decomposition (DTGmax ) of the native samples are 0.299%s−1
at 381 ◦ C (willow) and 0.347%s−1 at 391 ◦ C (spruce). After the
washing the decomposition shifts to a slightly higher temperature
range with a higher value of DTGmax (willow: 0.339%s−1 at 391 ◦ C;
spruce: 0.407%s−1 at 397 ◦ C). The shoulder on the DTG peak can
be attributed to the decomposition of hemicellulose which is separated much better after the washing with hot water. The majority
of the hemicellulose fraction was removed during the steam explosion so the relative amount of the modiﬁed lignin and cellulose
fraction increased in the composition of samples. The maximum
rate of the thermal decomposition is at about 330 ◦ C (Tpeak ) in
case of steam exploded woody samples. Intra- and intermolecular hydrogen bonds broke up during the steam explosion [25]
and the crystallinity of the cellulose molecules decreased during
the pretreatment. The cellulose molecules were probably fragmented, too. Due to these changes in the structure of cellulose, the
Tpeak and the corresponding value of the DTGmax decreased in the
thermogravimetric experiment. The thermal decomposition of the
steam exploded willow and spruce ends above 500 ◦ C. The shoulder at about 420 ◦ C on the DTG curves of the steam pretreated
samples can be attributed to the relatively increased amount of
lignin.
Fig. 2 shows the TG and DTG curves of native, washed and
steam exploded herbaceous samples. The char yield of the herbaceous samples is much higher than that of woody samples due
to the high mineral matter content and the catalytic effect of the
high alkali content (Table 2). The yield of carbonaceous residue
decreased in case of washed as well as steam exploded samples
because a great part of the alkali ion content was removed by the
washing or steam explosion (Table 2). The DTG curves of the samples illustrate the effect of the washing and the steam explosion
on the thermal decomposition. Owing to the decreased potassium
and sodium ion content, the thermal decomposition of washed and
pretreated samples starts at higher temperature and has a higher
maximum of decomposition rate (DTGmax ) at a higher temperature
(Tpeak ) compared to the untreated samples. On the DTG curves of
the native samples the main peak – attributed mainly to the thermal decomposition of cellulose – covers the characteristic shoulder
generated by the degradation of hemicellulose fraction. This shoulder can be clearly seen on the DTG curves of the washed samples
because the thermal degradation of cellulose shifted to a higher
temperature range due to the strongly reduced K+ and Na+ contents.
The cellulose decomposes at the same temperature range in the
steam exploded samples but the characteristic shoulder is missing
because the hemicellulose fraction was strongly decreased by the
steam explosion pretreatment.
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Fig. 1. (a and c) TG and (b and d) DTG curves of native and treated woody samples.

Fig. 3 illustrates the DTG curves as well as the evolution proﬁles of a few important decomposition products of native, washed
and steam exploded spruce. The fragment ion m/z 95 and the
molecular ion m/z 96 can be attributed to furfural formed from
both hemicellulose and cellulose. Relatively high yield of water
(m/z 18) is produced during the thermal decomposition of wood
due to the large number of hydroxyl groups present in carbohydrates and lignin. It is likely that the m/z 30 ion represents mainly
formaldehyde during the TG/MS experiment. Fragment ions of
other molecules can attribute to the intensity of m/z 30 ions to
a smaller degree since the high molecular mass products cannot
be analyzed by this method. Formaldehyde (m/z 30) also represents a general product of hemicellulose, cellulose and lignin.
Fragment ion m/z 31 originates mainly from the methanol evolution during the thermal decomposition. On the other hand this
fragment can be formed from various decomposition products
e.g., hydroxyacetaldehyde, which is released from cellulose. The
methane formation is monitored by its molecule ion (m/z 16). The
mass spectrometric curve m/z 16 can only be attributed to methane
because the m/z 16 fragment ions of water, carbon monoxide and
carbon dioxide were subtracted by the analyzing program. The
evolution of the m/z 15 methyl ion fragments is parallel with the
formation of the molecule ions m/z 16 in the temperature range
350–750 ◦ C. Methane can be formed during two main reactions.
The ﬁrst methane peak (from 350 to 470 ◦ C) on the mass spectrometric curve of native spruce sample (Fig. 3a) can be attributed to
the thermal decomposition of lignin fraction [9,19,42]. The slow
charring processes start at about 470 ◦ C and last till about 750 ◦ C
with the release of methane. These two stages can be observed
on the mass spectrometric curve of methane during the thermal
decomposition of washed spruce sample as well (Fig. 3b). During
the thermal degradation of steam exploded spruce (Fig. 3c) the
enhanced methane evolution between 370 ◦ C and 510 ◦ C reﬂects

the increased ratio of lignin in the steam exploded spruce sample.
The shoulder on the DTG curves at about 340 ◦ C, characterized by
mass spectrometric peaks of e.g. methanol, formaldehyde, furfural
and water (Fig. 3a and b), demonstrates the presence of hemicellulose in the native and washed samples. This shoulder disappears
during the thermal decomposition of steam exploded samples due
to the strongly reduced hemicellulose content (Fig. 3c). The evolution of water, formaldehyde and furfural shows that the thermal
degradation of cellulose shifted to lower temperature (from 200 ◦ C
to 400 ◦ C) in the steam exploded spruce sample indicating a reduction in the molecular mass or a change in the crystalline structure
of cellulose during the treatment (Fig. 3c). This sample was treated
under the severest conditions: at 210 ◦ C with 2.5% SO2 catalyst.
The herbaceous samples behave slightly differently as illustrated by the TG/MS curves of wheat straw in Fig. 4. Due to the
higher alkali content, the native sample decomposes at lower temperature because the cellulose decomposition is shifted to lower
temperature and is not separated from the decomposition of hemicellulose (Fig. 4a). After the hot water washing, the hemicellulose
presents a shoulder on the DTG curve at about 330 ◦ C (Fig. 4b). This
fact is supported by the mass spectrometric curves as shown by the
curves of the wheat straw samples in Fig. 4. The thermal decomposition of cellulose and hemicellulose can be characterized by the mass
spectrometric ion m/z 60. The peak at about 380 ◦ C can be attributed
to hydroxyacetaldehyde formed by the thermal decomposition of
cellulose and the characteristic shoulder on the evolution curve
of m/z 60 can represents acetic acid evolving from the hemicellulose. The assignment is conﬁrmed by the fragment ions of these
molecules (not shown here). The main evolution temperature of the
decomposition products from steam exploded wheat straw sample
(Fig. 4c) is between 300 and 430 ◦ C, so the cellulose decomposition
does not shift to lower temperature as during the decomposition of
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Fig. 2. (a, c, e) TG and (b, d, f) DTG curves of the herbaceous samples.

steam exploded wood samples. Apparently the cellulose fraction of
herbaceous samples does not suffer so drastic depolymerization as
that of the woody samples due to the less severe conditions during
the steam explosion. The enhanced methane formation (m/z 16)
from the lignin component at about 450 ◦ C indicates the increased
relative amount of lignin in the steam exploded sample similarly
to woody samples.
3.3. Pyrolysis results
Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry has been
applied to reveal the changes in the pyrolysis product distribution
of the samples after washing and steam explosion. The pyrolysis temperature was chosen 600 ◦ C because the TG/MS results
showed that the thermal decomposition of the woody and herbaceous samples ended below this temperature. Fig. 5 shows the
volatile products originating from native (a), washed (b) and steam
exploded (c) hemp samples as examples for the pyrograms of the
herbaceous samples. The numbering and identiﬁcation as well as

the relative intensities of the pyrolysis products are listed in Table 3.
The identiﬁcation of the products is based on NIST mass spectral
library and literature data [49–54]. The mass spectra of carbohydrate derivatives are very similar, so the relative retention times of
the individual compounds given by Faix et al. [51] were also used
for the identiﬁcation. The peaks at lower retention times (e.g., 2, 4,
6, 9) correspond to the main smaller molecular mass products of
cellulose and hemicellulose. The yield of these molecules reduced
after washing and even stronger decreased after steam explosion.
The presence of alkali ions in the native hemp sample enhances
the char formation and the fragmentation leading to the release
of small molecules. The greater part of alkali ions was removed by
the hot water washing as well as by the steam explosion, so the
decomposition mechanism was changed in the treated samples.
Characteristic thermal decomposition product of cellulose component is hydroxy-acetaldehyde (7), which is increased from the
washed hemp and reduced from the steam exploded sample. The
main decomposition product of cellulose under inert atmosphere
is levoglucosan (39) [46], a dehydrated derivative of glucose. The
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Fig. 3. DTG and mass spectrometric curves of (a) native, (b) washed and (c) steam
exploded spruce.

Fig. 4. DTG and mass spectrometric curves of (a) native, (b) washed and (c) steam
exploded wheat straw.

relative amount of the released levoglucosan is about 8% from the
native hemp sample calculating the area % values of the volatile
products. This value is almost 4 times higher (29%) from the washed
hemp and 9 times higher (75%) from the steam exploded sample
(Table 3). As discussed above, the removal of alkali ions by the
hot water washing and steam explosion altered the decomposition
mechanism and enhanced the depolymerization reactions leading
to levoglucosan formation [19,46–48]. The higher cellulose content
also contributes to the signiﬁcantly higher levoglucosan yield from

the steam exploded sample caused by the removal of the majority
of the hemicellulose component during the treatment. Higher yield
of other carbohydrate products is observed from the treated hemp
samples, like pyranone (32) and glucofuranose derivative (46). The
latter molecule is not formed in case of native and washed samples
(Fig. 5a and b).
Acetic acid (8), 3-hydroxypropanal (10) and 4-hydroxy-5,6dihydro-(2H)-pyran-2-one (16) are the most typical decomposition
products of hemicellulose component under inert atmosphere. The
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Fig. 5. Pyrograms of (a) native, (b) washed and (c) steam exploded hemp samples. Numbered peak identities are given in Table 3.

yields of these molecules signiﬁcantly decreased from the steam
exploded sample that indicates the reduction of the hemicellulose
component during the steam explosion in agreement with the literature data [4,24–28]. This ﬁnding has been conﬁrmed by the TG/MS
curves of the samples (Figs. 3 and 4) as well. Furfural (13) originates from both cellulose and hemicellulose; its intensity is also
signiﬁcantly diminished from the steam exploded sample due to
the decreased hemicellulose component. However, small amount
of hemicellulose remained in the steam exploded sample which
is indicated by the evolution of an anhydro-xylofuranose (34) and
anhydro-galactopyranose (37) that are probably formed from xylan
and galactan, respectively.
Hemp lignin belongs to HGS-type lignins; the abbreviation H,
G, S refers to the presence of 4-hydroxyphenylpropanol, guaiacylpropanol and syringylpropanol units in the lignin macromolecules.
Phenol (18), guaiacol and its derivatives (19, 21, 23, 27, 33, 43,
44) as well as syringol and its derivatives (30, 35, 36, 40, 41, 45,
47–50) are the major products of HGS lignins as it can be seen in
the pyrograms after the retention time of 16.9 min in Fig. 5. Steam
explosion changed the structure of lignin macromolecules as indicated by the altered intensity of several monomeric lignin products
during pyrolysis. The oxidation effect of the steam explosion is
shown by the evolution of ␣-oxy-lignin product (38) from the
steam pretreated sample. Another effect of steam explosion is the
cleavage of methoxy groups from the lignin molecules as shown
in Scheme 1. This observation is supported by the reduction of
syringol derivatives (Table 3) and increasing of lignin monomeric
products without methoxy groups in the pyrograms. Table 4
presents the enhanced formation of 3-methoxycatechol and catechol during pyrolysis. In case of herbaceous samples and hardwood
(willow), the methoxy group of the syringol moieties loses a methyl
group under the steam explosion, for example, 3-methoxycatechol
(26) unit is formed from the syringol moieties. There are no syringol
molecules in the lignin component of spruce, so the yield of guaiacol
decomposition products is reduced. The guaiacol units of the spruce
lignin suffer a demethylation reaction as well resulting in enhanced
catechol release during pyrolysis. Further changes in the structure
of lignin molecules are shown by the peak intensities of transconiferyl alcohol (43), coniferyl aldehyde (44), synapyl alcohol (48,
49) and synapaldehyde (50) in the chromatograms. The yield of
trans-coniferyl alcohol and trans-synapyl alcohol decreased after

the washing treatment but the yield of coniferaldehyde and synapaldehyde is unchanged. As an effect of steam explosion, the peak
of trans-coniferyl alcohol disappeared, the yield of trans-synapyl
alcohol and the two aldehydes compounds decreased as well.
Apparently, the thermolabile CH2 OH groups in gamma positions
had been cleaved from the lignin monomeric units during the steam
explosion treatment (Scheme 1) therefore the yield of coniferyl
and synapyl alcohols and aldehydes is signiﬁcantly reduced in the
pyrolyzate of the steam exploded samples. This change of the lignin
structure also explains the decreased yield of formaldehyde during
the pyrolysis of the hemp sample (Table 3). The TG/MS results conﬁrm these observations: the yield of formaldehyde is reduced in the
pyrolyzate of treated samples due to the reduced gamma CH2 OH
groups in the steam exploded lignin. So the composition of lignin
component obviously changed by the steam explosion. Similar
structural changes of the lignin component have been observed in
the non-hydrolyzed softwood residues from bioethanol production
by Dizhbite et al. [55].
3.4. PCA calculations
Principal component analysis has been applied to ﬁnd correlations in the changes of the functional groups of the lignin molecules
incurred by the steam explosion. In the PCA calculation, the relative amounts of lignin products containing alkyl, alkenyl, oxo,
aliphatic hydroxyl, phenolic OH groups and lignin monomers
without aliphatic functional groups have been used in comparison
with the summed intensities of lignin products. The results have
been obtained using all peaks of lignin monomers in the pyrolysis
chromatograms of native and steam exploded samples. In the PCA
the ﬁrst principal component (Factor 1) describes 45.5% and the
second principal component (Factor 2) explains 27.9% of the total
variance. In the score plot (Fig. 6a) it can be seen that the native
samples differ markedly from the steam exploded samples, excluding the sweet sorghum bagasse samples. The wheat straw and the
sweet sorghum bagasse were pretreated using the mildest steam
explosion parameters, but the applied impregnation material was
different (Table 1). H2 SO4 was applied during the pretreatment of
the wheat straw, while SO2 was used in case of sweet sorghum
bagasse. Apparently, the milder conditions and catalyst caused no
changes in the structure of functional groups of lignin molecules of
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Table 3
The main decomposition products released in the Py-GC/MS experiment of native, washed and steam exploded hemp samples. Peak numbers refer to the peaks in Fig. 5.
Peak
number

Retention
time (min)

Compound

Most abundant
ions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
4.2
5.1
5.8
8.7
9.9
10.0
10.3
13.4
14.9
15.4
16.0
16.9
17.2
19.5
19.7
19.8
21.6
21.8

44
29, 30
64, 48, 32
29, 44, 43
31, 32, 29
43, 29, 72
31, 29, 32, 60
43, 45, 60
43, 74
43, 73, 74
58, 57, 29
43, 102
96, 95, 39, 67
98, 55, 42, 69
55, 84, 54
114, 58, 29
112, 69, 55, 83
94, 66, 65, 39
109, 124, 81
98, 66, 53, 144
138, 123, 95, 77
44, 57, 43
137, 152, 122
114, 56, 84, 42

25
26
27
28
29
30
31
32

22.4
22.8
22.9
23.8
23.9
24.1
24.3
25.2

33
34
35
36
37
38
39

25.6
25.7
25.9
28.5
29.2
29.7
30.5

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

30.9
31.5
32.4
32.9
33.3
33.4
33.6
34.1
35.9
37.3
37.5

Carbon dioxide
Formaldehyde
Sulfur dioxide
Acetaldehyde
Methanol
Propanal-2-one
Hydroxy acetaldehyde
Acetic acid
1-Hydroxy-2-propanone
3-Hydroxypropanal
Carbohydrate
2-Hydroxybutanal-3-one
Furfural
1,2-Cyclopentandione
(5H)-Furan-2-one
4-Hydroxy-5,6-dihydro-(2H)-pyran-2-one
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one
Phenol
Guaiacol
Carbohydrate
4-Methylguaiacol
Anhydrosugar
4-Ethylguaiacol
4-Hydroxy-3-methyl-(5H)-furanone or
3-Methyl-2,4-furandione
1,4:3,6-Dianhydro-␣-d-glucopyranose
3-Methoxycatechol
4-Vinylguaiacol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
1,2-Benzenediol
Syringol
Unknown
2-Hydroxymethyl-5-hydroxy-2,3-dihydro(4H)-pyran-4-one
trans-Isoeugenol
1,5-Anhydro-␤-d-xylofuranose
4-Methylsyringol
4-Vinylsyringol
1,6-Anhydro-␣-d-galactopyranose
␣-Oxy-propioguaiacone
1,6-Anhydro-␤-d-glucopyranose
(Levoglucosan)
trans-4-Propenylsyringol
Syringaldehyde
Anhydrosugar
trans-Coniferyl alcohol
Coniferaldehyde
Syringyl acetone
1,6-Anhydro-␤-d-glucofuranose
␣-Oxy-propiosyringone
cis-Synapyl alcohol
trans-Synapyl alcohol
Synapaldehyde

a

Molar mass
44
30
64
44
32
72
60
60
74
74
102
96
98
84
114
112
94
124
144
138
132
152
114

Area %a native

Area %a washed

19.43
3.80

10.69
3.74

9.12
3.84
2.89
3.95
5.07
3.27
1.34
2.18
0.85
0.91
1.59
0.79
0.37
1.46
0.69
1.13

5.41
2.55
2.69
5.43
3.48
2.12
1.40
1.03
1.21
0.87
1.29
0.66
1.05
1.25
0.22
0.53

0.39
1.25
0.48
0.51

0.47
0.64
1.43
0.88

2.47
0.85
0.44
1.18
0.69
0.54
0.75
0.43
0.23
0.11
0.09
0.11
0.26
0.17
0.08
0.20
0.17
0.09
0.27
0.29
0.28
0.08
0.47
0.10

0.49
0.60
1.42
0.42
0.94
2.32

0.36
0.45
0.74
1.32
0.62
1.07
0.29
0.92

0.30
0.44
0.23
0.74
0.29
0.39
0.28
1.14
0.13
0.56
0.34
0.26
0.86
0.23
75.02

69, 57, 41, 98, 144
140, 125, 97
150, 135, 107, 77
97, 126, 41, 69
110, 64, 81, 92
154, 139, 111, 96
43, 69, 57, 73
144, 87, 97

144
140
150
126
110
154

164, 149, 131, 103
57, 73, 43,
168, 153, 125
180, 165, 137
60, 57, 73
151, 123, 108
60, 57, 73

164
132
168
180
162
194
162

0.79
0.49
0.61
2.43

0.60
0.80
0.75
1.31
0.74

7.95

29.08

194, 91, 179
182, 181, 167, 111
45, 69, 73, 41
137, 180, 124, 91
178, 135, 147, 107
167, 210, 123
73, 69, 44, 43
181, 43, 182
210, 167, 154, 182
210, 167, 154, 182
208, 165, 137, 177

194
182

1.48
1.00
1.03
2.11
1.26
0.91

1.10
0.85
2.72
0.35
1.70
0.50

0.93
4.08
3.39

0.76
0.56
0.53
2.81

144

180
178
210
162
224
210
210
208

Area %a steam
exploded

0.28
0.42
0.17
7.02
0.07

0.44

Area % of the identiﬁed peaks of native, washed and steam exploded sample.

the sweet sorghum bagasse. It should be noted that sweet sorghum
bagasse is a residue obtained after sugar juice extraction from the
sweet sorghum stalk and this treatment might have caused already
some changes in its structure. As the score plot indicates in Fig. 6a,
the difference between the native and steam exploded samples is
characterized mainly by Factor 1. The loading plot (Fig. 6b) suggests

that the pyrolyzates of the native samples contain higher amount of
aliphatic hydroxyl and C3 -alkenyl groups, whereas the pyrolyzates
of the steam exploded samples have shorter aliphatic chains or
no aliphatic side groups and more phenolic hydroxyl groups. This
is in agreement with the previously described conclusions: the
steam explosion leads to the shortening of the alkyl side chains

Table 4
Relative amount of 3-methoxycatechol and catechol in the pyrolyzates of the samples.
Samples

Native
Washed
Steam exploded

3-methoxycatechol % of total lignin area

Catechol % of total
lignin area

Willow

Hemp

Wheat straw

Sweet sorghum bagasse

Spruce

2.5
4.9
6.3

1.9
2.0
7.8

1.2
1.5
1.7

1.6
2.4
3.4

4.7
5.4
15.0
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Scheme 1. Modiﬁcation of the lignin molecules during the steam explosion.

Fig. 6. Results of principal component analysis based on the functional group composition of lignin pyrolysis products: (a) score and (b) loading plot. N, native; SE, steam
exploded; S, spruce; W, willow; H, hemp; WS, wheat straw; SB, sweet sorghum bagasse.

and the scission of methyl groups from the methoxyl side groups.
The native and steam exploded woody samples differ to a great
extent from the herbaceous samples as described mainly by Factor
2. Spruce and willow samples release more oxogroup-containing
lignin monomers than the herbaceous samples.
4. Conclusions
Native, washed and steam exploded woody and herbaceous
plant samples were analyzed by thermal analysis methods (TG/MS
and Py-GC/MS) with the goals of determining the structural
changes of main components; comparing the effects of steam

explosion in the woody and herbaceous biomass samples and
revealing the inﬂuence of the different alkali ion content on the
thermal decomposition.
The TG/MS and Py-GC/MS results show that the hemicellulose
content was decreased, while the relative amounts of cellulose
and lignin were increased during steam explosion. The severity of steam explosion was higher in wood samples than in
the herbaceous plant samples, which caused greater structural
changes. The reduced thermal stability of steam exploded wood
samples indicates the modiﬁcation of cellulose structure (e.g.,
crystallinity, degree of polymerization). The altered distribution
of the pyrolysis products of lignin shows that the structure of
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lignin molecules was modiﬁed by the steam explosion. Demethylation of the methoxyl groups is indicated by the increased yield of
cathecol and 3-methoxybenzene-1,2-diol. Shortening of alkyl side
groups is conﬁrmed by the reduction of the yield of coniferyl and
synapyl alcohol and aldehyde. Statistical correlations have been
found between the functional group composition of lignin pyrolysis products in native and steam exploded samples using Principal
Component Analysis. There is no signiﬁcant change in the lignin
structure of sweet sorghum bagasse because the steam explosion
was less severe and the impregnation material was SO2 instead of
H2 SO4 . Furthermore sweet sorghum bagasse is the only sample that
has been treated before the steam explosion, since it is a residue
after the sugar extraction.
The alkali ion content of the samples was diminished by washing
and steam explosion resulting in the shift of thermal decomposition
of cellulose component to higher temperature in herbaceous plant
samples. Depolymerization is the preferred way of decomposition
in treated samples against the fragmentation and char formation
in native samples of high alkali ion content.
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Abstract The thermal behaviours of a sewage sludge
sample, woody (black locust, poplar and willow) and herbaceous (energy grass and wheat straw) biomass as well as
mixed (sewage sludge and black locust in ratios 1:1 and 1:3)
samples were compared under inert and oxidative atmosphere. The thermogravimetric experiments of each sample
demonstrate that the beginning temperature of decomposition is similar in inert and oxidative atmospheres, i.e. the
primary bond scissions are not affected by the atmosphere.
Nevertheless, oxygen increases the decomposition rate and
the volatile evolution of all samples at higher temperatures.
Thermogravimetry/mass spectrometry (TG/MS) experiments have been performed to determine the mass loss of
the samples and the formation of volatile products as a
function of temperature in inert atmosphere. Wood and
herbaceous biomass samples evolved various organic
products (aldehydes, ketones, acids, furan derivatives, etc.)
beside water and gaseous products. Sewage sludge released
mainly water, carbon oxides, methane, hydrogen, hydrocarbons, ketones, acids as well as sulphur- and nitrogencontaining products. High heating value and low heating
value of the samples have been determined by a bomb
calorimeter. Principal component analysis (PCA) has been
used to find statistical correlation between the data. The
results unambiguously support the correlation between the
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thermogravimetric parameters (e.g. DTGmax) and the heating values of the samples.
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Abbreviations
DTGmax Maximum value of the -dm/dt curves
Tpeak
Temperature belonging to the maximum of the
-dm/dt curves
T1%
Temperature belonging to the 1% mass loss of
the dried samples
Tstart
Onset temperature extrapolated from the DTG
curves
Tend
Extrapolated offset temperature
Char
Char residue at 600 °C temperature

Introduction
The countries depending on foreign energy supply try to find
economically feasible ways to substitute the fossil energy.
Part of the fossil fuels can be replaced by renewable energy
resources. An increasing number of studies are focused on
the utilization of the energy from biomass [1–4], sunlight [5,
6], wind [7, 8] and thermal power [9, 10]. Other researches
try to enhance the effectiveness of hydroelectricity production from falling water [11] and tidal energy [12, 13].
Sewage sludge is a solid residue originating from
industrial and communal wastewater processes. The annual
sewage sludge production is about 10 million tons [14] in
Europe. The European Union’s target is to reduce final
waste disposal by 50% by 2050. To minimize the amount
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of sewage sludge, thermochemical processes can be
applied. Sludge can be converted to combustible liquid, tar
and gaseous products by pyrolytic methods. The combustible fraction of the volatile products can be applied as a
fuel in internal combustion engines [15].
Thermochemical processes are used for converting biomass and the sewage sludge to valuable bioenergy [14–17].
Non-food crops, agricultural residues and wastes as well as
sewage sludge can be suitable energy sources. The energy
content of the sample has been utilized during the thermochemical methods, and the volume of the solid residues
becomes much lower than that of the raw material. The
energy content of different materials can be characterized
by high heating value and low heating value [18, 19], which
are measured by a calorimeter [20, 21]. The energy contents
of biomass samples are higher than that of the sewage
sludge because the sludge contains substantial amount of
inorganic compounds. The traditional power plants are not
suitable for burning exclusively sewage sludge because of
its high ash content. Therefore, the sewage sludge can be
used as a mixture with biomass fuel of plant origin. Owing
to this reason, great emphasis has been placed in this study
on the comparative study of the decomposition characteristics of sewage sludge and biomass samples.
Thermal degradation of biomass samples has been
studied extensively [22–30], which is a way to produce
combustible volatile materials and char residue from natural products. In this study, biomass samples were measured under inert and oxidative atmospheres by
thermogravimetry/mass spectrometry. Thermal behaviours
of woody, non-woody, mixed and sewage sludge samples
were measured with the aim to find relationship between
the thermal decomposition parameters and the energy
content of the samples. Statistical analysis (Principal
component analysis) has been applied as a mathematical
method to find the correlations between the experimental
data.

Experimental
Materials
In this study, woody (black locust, poplar and willow) and
non-woody (energy grass and wheat straw) biomass samples, sewage sludge as well as mixed black locust and
sewage sludge samples were measured. The air-dried biomass samples were ground by a cutting mill to \1 mm and
further ground to\0.12 mm particle size. The solid sewage
sludge sample was pounded in an agate mortar to about
\0.1 mm particle size. The mixtures of black locust and
sewage sludge samples were prepared after the grounding
in ratios 1:1 and 3:1. The moisture contents have been
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measured after drying the samples at 105 °C for 2 h. The
ash content has been determined at 550 °C in a furnace
(MSZ ISO 1171:1993). The carbon, hydrogen, oxygen
(MSZ 24000-11/1989), nitrogen (ISO 333:1996), sulphur
(MSZ 24000-12:1989) and chlorine contents (ISO
587:1997) of the samples have been determined based on
standard methods.
Methods
Bomb calorimetry
High heating value and low heating value were determined
using an automatic IKA C 2000 bomb calorimeter. During
the assessment, the samples take fire from an electric firing
system, so that the temperature of the inside water is raised.
The rise of the temperature of water in the inside vessel
was measured during the combustion of about 1 g sample
in pure oxygen atmosphere under 30 bar. The heat capacity
of the calorimeter system was determined by benzoic acid
calibration material. The heating values were determined
using three replicates.
TG/MS
The TG/MS system consists of a modified Perkin-Elmer
TGS-2 thermobalance and a Hiden HAL quadrupole mass
spectrometer. About 4 mg of the biomass samples, and
8 mg of the sewage sludge sample were measured in inert
(argon) atmosphere, and 0.5 mg biomass and 1.8 mg
sewage sludge samples were analysed in oxidative (20%
oxygen and 80% nitrogen) atmosphere, using flow rates of
140 mL min-1. The sample size was chosen to release
similar amount of volatile products from each samples.
Smaller sample size should have been used under oxidative
atmosphere to avoid self-ignition of the samples. The
samples were flushed for 45 min by the carrier gas before
the experiments to remove the air from the furnace. During
the flushing, the samples lost the majority of their moisture
contents. The samples were heated in a platinum sample
pan at a rate of 20 °C min-1 from 25 to 950 °C in inert
atmosphere and from 25 to 600 °C using oxidative carrier
gas. A few experiments have been repeated to check the
reproducibility of the measurements. During the measurements in inert atmosphere, the intensity of the volatile
products was monitored by the mass spectrometer. The
evolved products were introduced through a glass-lined
metal capillary heated at 300 °C into the ion source of the
mass spectrometer which was operated at 70 eV electron
energy. The mass range of 15–100 Da was scanned at
every 25 s excluding the main ions of the argon carrier gas.
The ion intensities were normalized to the sample mass and
to the intensity of the 38Ar isotope of the carrier gas.

Correlation between heating values and thermogravimetric data

Results and discussions
Characterization of the samples
Table 1 shows the proximate analysis data and the energy
content of the samples. The volatile content and the char
yield were measured by the thermobalance heating up the
samples to 900 °C under inert atmosphere. The woody
samples (poplar, black locust and willow) have the highest
energy contents, whilst the wheat straw and energy grass
have a 3–4% lower heating values. The sewage sludge can
be characterized by the lowest energy content because of
the highest inorganic content. The wood samples release
the highest yield of volatile matter, whereas the sewage
sludge evolves the lowest amount of volatile products. The
values of the energy content and composition of the mixed
samples lie between the corresponding values of black
locust and sewage sludge. The volatile matter of the mixed
samples is higher by 1.6–1.7% than the expected value
indicating only slight interactions between the wood and
sewage sludge during the decomposition.

1503

The elemental analysis results can be found in Table 2.
As expected, the wood samples have the highest carbon
content, whilst sewage sludge has only 22% carbon.
However, sewage sludge has relatively high nitrogen and
sulphur contents, which requires thorough flue gas cleaning
during its combustion. Wheat straw and energy grass
contain perceptible amount of chlorine, which should be
taken into account during their combustion.
TG results in inert and oxidative atmosphere
Figure 1a–c show the TG and DTG curves of wheat straw
(a), willow (b) and the sewage sludge samples (c) in inert
and oxidative atmospheres. The mass loss curves can be
divided into three parts. The first smallest DTG peak
between 50 and 170 °C can be attributed to the evaporation
of the moisture content. This peak is very small in the plant
samples because we studied air-dried samples. In addition,
a few per cent moisture was lost before the experiment
when the thermobalance is flushed by the carrier gas. The
second major peak (between 180 and 400 °C) is due to the

Table 1 Proximate analysis data and energy contents of the samples
Sample

Moisture/%

Char/% db

Volatiles/% db

Black locust

11.8

16.7

83.3

Poplar

13.4

17.2

82.8

Willow

14.4

16.8

Wheat straw
Energy grass

12.8
12.5

Sewage sludge
50% Black locust
and 50% Sewage sludge
75% Black locust
and 25% Sewage sludge

Ash/% ar

High heating
value/kJ kg-1

Low heating
value/kJ kg-1

2.7

17085

15657

1.6

17181

15653

83.2

1.2

16816

15253

20.6
24.1

79.4
75.9

4.1
5.9

16449
16319

14942
14933

15.4

49.4

50.6

38.8

9841

8760

13.6

31.3

68.7

20.8

13463

12209

12.7

23.1

76.9

11.7

15274

13933

db Dry basis, ar As received
Table 2 Ultimate analysis of the samples (as received)
Sample

Carbon/
m/m %

Hydrogen/
m/m %

Oxygen/
m/m %

Nitrogen/
m/m %

Sulphur/
m/m %

Chlorine/
m/m %

Black locust

42.3

5.2

37.2

0.7

0.04

0.05

Poplar

42.5

5.4

36.6

0.5

0.09

0.01

Willow

42.1

5.4

36.4

0.4

0.09

0.01

Wheat straw

40.9

5.3

35.8

0.7

0.10

0.33

Energy grass

40.1

5.0

35.4

0.8

0.10

0.24

Sewage sludge

22.0

3.2

16.7

2.9

0.89

0.09

50% Black locust
and 50% Sewage sludge

32.2

4.2

27.0

1.8

0.47

0.07

75% Black locust
and 25% Sewage sludge

37.2

4.7

32.1

1.2

0.25

0.06
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Fig. 1 TG and DTG curves of a wheat straw, b willow and c sewage sludge at 20 °C min-1 heating rate in argon and oxidative (20% O2 ? 80%
N2) atmosphere

thermal decomposition of the main components of the
biomass samples. The devolatilization phase is very similar
in inert and oxidative atmospheres, although oxygen
increases the decomposition rate and the volatile evolution
is shifted to lower temperatures. However, the thermal
decomposition of this stage starts at the same temperature
in both atmospheres indicating that oxygen does not take
part in the primary bond scissions. Above 400 °C, a slow
charring process takes place in inert atmosphere. In oxidative atmosphere, a third peak appears on the DTG curves
between 400 and 500 °C that can be attributed to the
burning of the char. The ash residues from the willow and
wheat straw at 600 °C amount to only a few per cent (4 and
8%, respectively), whereas from the sewage sludge, the
amount is rather high (47%). Therefore, the sludge should
be mixed with wood samples in the power plants. The
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measured DTG curves of the mixed sewage sludge and
black locust samples are very similar to the curves calculated from the component curves (not shown here) in spite
of the 1.6–1.7% difference in the measured and calculated
total volatile content (Table 1).
TG/MS results in inert atmosphere
Figure 2 presents the evolution of the most significant
products measured by the mass spectrometer during the
thermal decomposition of wheat straw (Fig. 2a–b) and
willow (Fig. 2c–d) in inert atmosphere. The intensities
have been scaled to obtain comparable peak heights. The
scaling factors for the individual species evolved from
wheat straw and willow are the same. After the release of
moisture content, the decompositions of both the woody

Correlation between heating values and thermogravimetric data
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Fig. 2 The DTG curves and the evolution profiles of some products from a, b wheat straw, and c, d willow in argon atmosphere (m/z 2,
hydrogen; m/z 15, methane; m/z 18, water; m/z 28, carbon monoxide; m/z 30, formaldehyde; m/z 31, CH3O?; m/z 44, carbon dioxide; m/z 50,
methyl chloride; m/z 58, acetone; m/z 60, acetic acid and hydroxy acetaldehyde; m/z 84, furanone; m/z 95 ? 96, furfural)

and non-woody samples start with the thermolysis of the
extractives and lignin side groups at about 180 °C. As the
mass spectrometric evolution curves reveal, low molecular
mass products (e.g. water, formaldehyde, etc.) can be
detected at low temperatures. The shoulder on the DTG
curves at about 230 °C can be attributed to the decomposition of the extractives [23]. The thermal degradation of
the lignin starts at about 200 °C and ends at about 600 °C
[24]. However, the decomposition of lignin cannot be
separated from the other parts of the DTG curves because it
has a significantly lower decomposition rate than the
carbohydrates.
The second shoulder on the DTG curves at about 310 °C
can be attributed to the degradation of hemicellulose
components. This can be clearly seen on the DTG curve of
willow (Fig. 2c–d). The hemicellulose shoulder is less
pronounced on the DTG curve of wheat straw because it is
merged with the cellulose peak. This can be explained by

the well-known observation [22, 26, 27] that the decomposition of cellulose is shifted to lower temperatures in the
presence of alkali ions. Wheat straw has relatively high
inorganic content (Table 1) including potassium, and
therefore its cellulose content decomposes at lower temperatures than that of willow. During the decomposition of
hemicellulose, significant amounts of low molecular mass
products are released (e.g. water, carbon dioxide, formaldehyde, etc.) indicating the fragmentation of the sugar
moieties. The evolution of acetic acid confirms the presence of acetyl groups in hemicellulose. Furanaldehyde
represents a typical product of both hemicelluloses and
cellulose, showing that it can be formed from pentoses and
hexoses, too. The pyrolysis of cellulose results in the formation of significant amount of levoglucosan, which cannot be detected by TG/MS because of condensation in the
transfer line. Nevertheless, other major products like furfural, furanone, hydroxyacetaldehyde, and acetone can be
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Fig. 3 The DTG curve and the evolution profiles of some products
from sewage sludge in argon atmosphere: a main products (m/z 2,
hydrogen; m/z 15, methane; m/z 18, water; m/z 28, carbon monoxide;
m/z 44, carbon dioxide), b other organic compounds (m/z 27, C2H3?;

m/z 31, CH3O?; m/z 41, C3H5?; m/z 58, acetone; m/z 60, acetic acid
and hydroxy acetaldehyde), c nitrogen- and sulphur-containing
products (m/z 17, ammonia; m/z 30, NOx; m/z 64, sulphur dioxide)

monitored from both wheat straw and willow. However,
the major products of cellulose decomposition are the low
molecular mass fragmentation products, such as water,
carbon monoxide, carbon dioxide, formaldehyde and
methanol. Wheat straw releases measurable amount of
methyl chloride (m/z 50 in Fig. 2b), which is the reaction
product of the inorganic chlorine of relatively high amount
(see Table 2) with methyl groups evolved from cellulose or
lignin. Willow produces a small sharp carbon monoxide
peak at about 510 °C and a carbon dioxide peak at about
650 °C (Fig. 2c), which are the decomposition products of
calcium oxalate present in the axial parenchyma cells of
the bark of wood. Methane and hydrogen represent other
high-temperature products, which are formed during the
charring process of the organic matter. Methane has a
separated small peak at about 450 °C from the willow,
which is originating from lignin. Hardwood lignin has the

highest methoxyl group content, which is split during
thermal decomposition leading to methane formation [24].
The thermal decomposition of sewage sludge occurs in a
very broad temperature interval as shown in Fig. 3. The
evaporation of water starts at the beginning of the measurement and ends at about 170 °C. The high amount of
adsorbed water and the crystallization water of the inorganic components of sewage sludge results in a double
water peak as seen on the DTG and mass spectrometric
curves (m/z 18) in Fig. 3a.
The centre peak of the DTG curve originates mainly
from the thermal decomposition of organic components,
which can be monitored by the fragments of methane
(m/z 15), water (m/z 18), carbon dioxide (m/z 44) and
CH3O? ion (m/z 31) corresponding to the main fragments
of hydroxyacetaldehyde and methanol. The evolution of
hydroxyacetaldehyde and acetic acid (m/z 60) as well as
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Fig. 4 Results of principal
component analysis: score
(a) and loading (b) plots based
on the calorific values and
TG-parameters
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acetone (m/z 58) indicates the presence of carbohydrates in
the sewage sludge (Fig. 3b). The shoulder on the DTG
curve at about 480 °C can be attributed to the release of
aliphatic fragments as illustrated by the formations of
ethenyl (m/z 27) and propenyl (m/z 41) fragments. The
aliphatic products in this temperature range can be derived
from the decompositions of fatty acid esters. This
assumption is supported by the release of carbon dioxide at
the same temperature indicated by the shoulder on the
evolution curve of m/z 44. Fatty acid esters present in the
extracts of wood decompose also at this temperature range
[23]. At high temperatures, slow charring reactions of the
organic matter of sewage sludge take place with the release
of methane at about 500 °C and evolution of hydrogen at
about 700 °C, producing very broad peaks. The carbon
dioxide evolution continues up to 900 °C with two peaks at
about 660 and 840 °C, which can be attributed to the
decompositions of inorganic carbonates, probably calcium
and sodium carbonates. The last carbon dioxide peak
coincides with a high carbon monoxide peak, which can be
explained by the secondary reaction of the evolved carbon
dioxide with the carbonaceous residue leading to carbon
monoxide formation (Boudouard reaction).
The sewage sludge contains almost 3% nitrogen and
0.9% sulphur (Table 2). The curves of nitrogen- and sulphur-containing MS ions can be seen in Fig. 3c. Signal at
m/z 17 represents exclusively ammonia since the fragment
ion of water has been subtracted from the total intensity of
m/z 17. Small amount of adsorbed ammonia is released
together with the moisture content above 100 °C. The
maximum of ammonia evolution is at about 350 °C, where
the devolatilization of the organic matter occurs. Various
nitrogen-containing compounds (e.g. carbamide) are present in the sewage sludge, which may release ammonia
during heating. There is a shoulder on the ammonia curve
at lower temperature (at about 240 °C). This shoulder
probably originates from ammonium salts. Nitrite or nitrate
compounds must be present in the sludge because a significant amount of nitrogen oxides are formed as evidenced
by the m/z 30 ion (NO?) at about 230 °C temperature. A
much broader peak is formed from the sulphur-containing

T end

0.0

–1.0
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

Factor 1: 75.15%

moieties. Sulphur dioxide (m/z 64) evolution occurs from
200 to 700 °C indicating the presence of various sulphonates or sulphates in the sewage sludge.
PCA calculations
Principal component analysis has been applied to find
correlations between the TG-parameters and the energy
data of the samples [25, 27]. In the calculation, the most
important TG parameters (Tpeak, DTGmax, T1%, Tstart, Tend
and Char yield) and the low and high heating values of the
samples have been used. PCA gives the linear combinations (Factors) of the original parameters to present the
differences and similarities between the samples [31, 32].
As Fig. 4 shows, Factor 1 describes 75.15% and Factor 2
describes 19.87% of the total variance, i.e. these two factors are sufficient to characterize the major differences
between the samples. The score plot (Fig. 4a) shows that
the woody, non-woody and the sewage sludge samples are
found in the different parts of the figure. The first principal
component separates the woody and non-woody samples
from the sewage sludge sample. The difference between
the thermal decompositions of the herbaceous crops
(energy grass and wheat straw) and the woody samples is
described by the second principal component. The thermogravimetric and calorific characteristics of the mixed
samples are found between those of the woody samples and
the sewage sludge, because they have been mixed from
these two constituents.
The loading plot (Fig. 4b) shows that the values of Tend
and char yield correlate negatively with the low and high
heating values as well as with DTGmax of the samples.
Factor 1 is composed mostly of these parameters and
mainly differentiates the sewage sludge from the other
samples. The high char yield of sewage sludge is due to the
high ash content, which results in lower energy content.
The lower volatile content of sewage sludge leads to the
lower devolatilization rate, i.e. lower DTGmax value. Tpeak,
Tstart and T1% contribute mainly to Factor 2, which shows
the main differences between the wood and herbaceous
plant samples. Tpeak can be attributed to the temperature of
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the maximum decomposition rate of cellulose component
of biomass samples. It is well known that the decomposition of herbaceous crops is shifted to lower temperature
than that of wood samples because of the higher inherent
potassium ion content. The decomposition of wood samples commences at lower temperature because of their
higher extractive content in comparison with the herbaceous plant samples. Therefore Tstart and T1% contribute to
cause the differences between these samples, which are
described mainly by Factor 2.

Conclusions
During this study, thermogravimetric parameters and calorific values of woody and herbaceous biomass samples,
sewage sludge and mixed samples were determined and
compared. The differences between the samples have been
evaluated by means of principal component analysis.
Correlations have been found between the calorific values
and the parameters of the thermal decomposition. Woody,
herbaceous and sewage sludge samples were clearly separated by the TG parameters in the score plot. The higher
inorganic content of sewage sludge explains the main difference in the thermal decompositions of the sewage sludge
and the other biomass samples. These differences manifest
itself in the calorific values, yield of carbonaceous residue,
rate of the thermal decomposition and the ending temperature of the degradation. Woody and herbaceous biomass
samples can be discerned mainly by the TG parameters
characteristic of the thermal decompositions of cellulose
(Tpeak) and extractives (Tstart). The mechanism of thermal
decomposition under inert atmosphere can be changed by
low amount of inorganic components. The decomposition
of cellulose is shifted to lower temperatures in the herbaceous crops as the mechanism of the cellulose decomposition is changed by the higher potassium ion contents of
wheat straw and energy grass. Wheat straw and energy
grass contain 0.2–0.3% chloride ions, which can react with
methyl fragments deriving from the organic moieties of the
samples, thus leading to methyl chloride evolution. During
the thermal decomposition of sewage sludge, NH3, NOx
and SO2 are released from nitrogen- and sulphur-containing inorganic components. As TG measurements under
oxidative atmosphere confirm, sewage sludge starts and
ends to burn at similar temperatures as in the case of biomass samples. Therefore, sewage sludge can be mixed and
burned with agricultural by-products if the flue gas is
cleaned from NOx and SO2.
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4. Dumanli AG, Tas S, Yürüm Y. Co-firing of biomass with coals–
Part 1. Thermogravimetric kinetic analysis of combustion of fir
(abies bornmulleriana) wood. J Therm Anal Calorim. 2011;103:
925–33.
5. Rathore NS, Panwar NL. Design and development of energy
efficient solar tunnel dryer for industrial drying. Clean Technol
Environ Policy. 2011;13:125–32.
6. Mericq JP, Laborie S, Cabassud C. Evaluation of systems coupling vacuum membrane distillation and solar energy for seawater desalination. Chem Eng J. 2011;166:596–606.
7. Bilgili M, Yasar A, Simsek E. Offshore wind power development
in Europe and its comparison with onshore counterpart. Renew
Sustain Energy Rev. 2011;15:905–15.
8. Mabel MC, Raj RE, Fernandez E. Analysis on reliability aspects
of wind power. Renew Sustain Energy Rev. 2011;15:1210–6.
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anyaga.A bioetanol-gydrt6s
bioetanolar6nylagmagasel66lmeg6rlik,majd a ,,dar6b6l" megfeleldparam6terekmellett etanolldala- gener6ci6s
a nyersanyagot
litdsi kcilts6geaz els6gener6ci6salkohollal
kulnak.A k6pz6dcittro trimegsz6zal6kos
Ezut6n
k6szitenek.
vizesszuszpenzi6t
6sa fosszilisiizemanyagokkal
etanoltartalmri fermentl6desztill6ci6val
szemben.
krivetkezikaz elfoly6sit6s:a kem6nlt6
alkoholkoncentA lignocellul6zalaprigy6rtdsegyiklegroo-r7o oC-ramelegitikfel, 6s trim6nlthet6 (tcim6nyebb
szuszpenzi6t
ig6retesebbitja az enzimesirt. Nevearra
rdci6 mellett az 6leszt6nem 6letk6pes).Az
ott tartjdk n6h6nypercig.Ennekeredm6utal, hogy a poliszacharidokegyszeriicuknyek6ntazegy6bk6ntvizoldhatat]pnkem6- itt leirt technol6giaifolyamatbanaz enzil6p6sid6rokkd bont6saenzimekkeltort6nik. A folyameshidrolizis6sa fermentdci6s
azapritottnyersanyaben 6st6rbenelkiilciniilvej6tsz6dikle (SHF mat els6l6p6sek6nt
ALLgwooeLLt{62aLaql"
)
= SeparatedHydrolysisand Fermentation) got hig sawal, higgal,vagy6ppeng6zrobbLoetaw oL-eLb6LLit6s r 6v{,w
ellent6tbenazzala m6dszerrel,amikor a
bantdssalt6rj6k fel. Ez az6rtsziiks6ges,
a cvtkor-6sEevw(,wytt\- cukrositds6sferment6ci6egyl6p6sben
eLherilLhetb
mert a lignocellul6zokban
a
megyv6gbe(SSF= Simultaneous
cellul6zfibrill6kathemicellul6z6slignin
ohoLgydv+ds,hLtaL
aLaql"aLR
Saccharification
and Fermentation).
veszikririil, v6delmetbiztositvaszdmukraa
a:,,\LeLvwLszer
f eLvete* dtLevwvw
cellul6ztlebont6mikroorganizmusokkal
szemben.Az el6kezel6s
ezt a komplex
struktrirdt sziintetimeg,ncivelvea cellul6z
Az 6lelmiszer6rak
dr6gul6saaz els6gener6- szabadfeliilet6t,ahol a hidrolizis sordnaz
is kciszonhet6.
Ez enzimhozzilkota szubsztr6tj6hoz.
ci6sbioetanol-gy6rtdsnak
Acellujelens6gnem krivetkezettvolna 16zgliJk6zz6
bontdsasordna celluldz
A h6kezeltszusz- a gazdas6gi
lebomlanak.
r6szlegesen
enzimkomplexetalkalmazzilk.H 6romf6
be, ha az etanoltkiz6r6laga nriv6nyek
penzi6tdwezetikazenzimeshidrolizis
alkalmatlan
alkot6i: endogliikanilzok,
emberi6s6llati fogyasztdsra
kddba,ahol
helyszin6re,
az elfoly6sit6
cellobiohidroldzok
6sB-gliikozid6zok.
Mig
a-amil6z
mintegy9o oC-osh6m6rs6kleten
az endogliikandzok
a cellul6zl6ncokbels6
enzimetadagolnakhozz6.Aza-amil6za
Hemlcelluloz
r6gi6it t6madj6k,6skiikjnboz6 glik6ztagkem6nlt6l6ncokattartalmaz6szuszpenzi6szdmf oligomereketszabaditanak
fel, addig
felbont6sa
r6v6n
aG-D
krjt6sek
az
b6l
Cellulo:
a cellobiohidrol6zoka l6ncv6gekr6lhasitamaltodextrineket6smalt6zmolekul6kat
Lignin
nak le cellobi6zmolekuldkat.A
tartalmaz6hidroliz6tumotk6szit.Ennek
jelent6sen
utols6
alatt
hatdsdraazelfoly6sit6s
B-gliikozid6zoka cellul6zbont6s
(l6sd
l6p6s6t
kataliz6lj
folyamat6bra).
6k
Az
etawszkozit6sa.
csokkena szuszpenzi6
Hat6sukraa cellobi6zdimer k6t gliik6zra
nol-el66llit6skovetkezd l6p6sea cukrosit6s,
***{H.ffi
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L,rAg.
esiksz6t.A lignocellul6zalapiretanol-el66llit6s is tort6nhetSHF6sSSFtechnol6gia
szerint.
Ha a m6sodikgenerdci6s
etanol-el66llit6stkombindlnitudjuk a term6foldhaszn6lat6nakhat6konyabbstrat6gi6j6val,ncivekv6 mez6gazdasdgi
hozammal6sa nyersanyagulszolgdl6nciv6nyifajok (gyorsan
nciv6,kev6s6sv6nyianyagotfelvev6energianriv6nyek)megfelel6kivdlasztdsdval,
akkornemkell vdlasztanunk
6lelmiszer6s
iizemanyagkrizott.Gyorsanncivekv6fiizfa
vagynydrfafajok k6pesekszennyezett
talajon is fejl6dni.Ezeka f6k gyorsabban
alakitjek 6t a leveg6COztartalm6t,igy
nagyobbbiomassza
hozamotbiztositanak

A vessz5sk6les
a lignocellul5z
alap0
bioetanolgy5rtSsegyik kivSloalapanyaga lehet

lecsrjkkenne
a visszaforgatott
mennyis6g,
akkora talaj min6s6geroml6snakindulna.
Probl6maa biomasszaszAllitisilnakgazdas6goslebonyolitdsa
is. Egyikmegold6s
lehetkisebbtelepek6pit6se,igy a nyersanyagbesz6llit6si
sugaracscikken,
viszonta
kisebbkapacitdsiriizem nagyobbfajlagos
kolts6geket
is jelent.A lignocellul6zalapri
alkoholgydrtdsnak
mintegyf6l 6vsz6zados
h6tr6nyavanazels6generdci6ssal
szemben,m6gid6revan sziiks6ge,
hogyversenyk6peslegyen,azonbanbiztat6jelek m6r
mutatkoznak.
Hat6konyabbenzimekkelcsrikkenthetd
lennea folyamatvegyszer-,
kcilts6g-6sid6ig6nye.L6teznekalternativlehet6s6gek
(termeszbeleibental6lhat6mikr6b6k,vagy
a fa tcirzs6nfejl6ddrothaszt6gombdk),
csakannyi a feladat,hogymegtal6ljuka
m6djdt,hogyanlehetezeketipari l6pt6kben
alkalmazni.A fur66szk6krigyk6pesekf6kkal tdpl6lkozni,hogya t6pcsatorn6ikban
nincsmikrobi6lis6let.Azonis dolgoznaka
kutat6k,hogymegtal6lj6ka g6neket,amelyekfelel6seka cellul6zenzimrendszer
tagjainaktermel6d6s66rt
6sazoptimdlis
cisszet6tel
kialakit6sd6rt.A vegyszerek
ktizrjttis vannaklehet6s6geink:
bizonyos
ionosfolyad6kok(s6k,melyekszobah6m6rs6kletenfoly6konyak)k6pesek6thatolnia
ligninen,6selfoly6sitania biomasszdt.
A
folyamatmechanizmusa
m6gnemteljesen
ismert.N,N-dimetil-acetamid
6slitium-klorid tartalmri ionosfolyad6kk6pesk6miai
m6dosit6sn6lkiil kioldani a cellul6zt.Az
alternativlehet6s6gek
kcizcittszerepela
2,5-dimetilfur6n(DMF)iizemanyagk6nt
tcirt6n6alkalmaz6sa,
amit szint6nbiomaszszfb6l dllitanakel6,6saz energiasiiriis6ge
(MJ/kS) {o o/o-kal
nagyobb,mint az etano16.Nagyh6tr6nya,hogybdr- 6sl6gritiirrit6ci6tokoz.

6sa talaj szennyezetts6g6t
is cscikkenthetik.
Evel6fiivek, mint az energian6dvagya
vessz6skciles
is a jelciltekkrizrittvannak.
Hol tartunk most?A forma t-esversenyauEzekkev6svizet 6s6svdnyianyagotrakt6k csakolyanbenzinthaszndlhatnak,
t6roznak,ez6rta talajjavit6sdracsakkis
amelyneklegal6bb5,7S %-amegrijul6
mennyis6gben
kell miitr6gy6katalkalmaz- nciv6nyibiomassz6b6l
szdrmazik.Au amerini. De a mez6gazdasdgi
mell6kterm6kek
kai l6gier6pil6t6ja egyF-zz Raptortipusri
felhaszn6l6s6nak
is megvannaka maga
vad6szg6ppel
a hangsebess6g
m6sf6lszerekorl6tai. Ha p6ld6ula kukoricasz6rak
tcibb s6tmeghalad6
sebess6get
6rt el k6olajb6l
mint 4o %-6ttakaritandkbe a frildekr6l,6s
sz6rmaz6iizemanyag6sa s6rgarepc6b6l
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k6sziiltbioiizemanyag
1:1ar6nyukever6ke
segits6g6vel.
Ezekj6 p6lddiannak,hogy
egyesbioiizemanyagok
k6pesekkiel6giteni
aztizemanyagokkal
szembent6masztott
ig6nyeket,az6lelmiszer-termel6s
cscjkkent6sen6lkiil.
A korm6nyokdolldrmillidrdokatfektetnek a bioiizemanyagokba.
Eur6p6ban
2020-r a a kcizleked6sben
felhaszn6lt
bioiizemanyagok
hdnyaddtro %o-r
a ncjveln6k,6s2o5o-rea vil6gbanezekfelhaszn6l6s6nakardnyhtz7 %-raszeretn6kemelni,
a l6gikcizleked6sben
csakmegrijul6forrdsb6l szdrmaz6
folyad6khalmazdllapotir
iizemanyagot
haszn6ln6nak.
Eur6p6ban6s
az EgyesiiltAllamokbanaz 6llami t6mogat6soknakkciszcjnhet6en
eddigr75 milli6
liter/6v kapacit6sri
m6sodikgenerdci6s
bioetanoliizem6pillt,6sjelenlegr,9 milli6rd liter/6v kapacit6sfetanol-gydr611
6pit6s,vagytervez6salatt.A tiz 6veelkezdett
risv6nyen
haladvaazels6gener6ci6s
bioiizemanyag-el6dllit6sn6l
ig6retesebb
a
lignocellul6z alapi bioetanol-gyilrtils.Au
energiam6smegirjul6forrdsai- mint a
nap 6sa sz6l -hozziljirulnak azelektromos
hillzat kapacitdsdnak
ncivel6s6hez,
de a
j6rmiivek nagytribbs6gefoly6konyiizemanyaggalkcizlekedik,
6sezigy leszm6g
nagyonsok6ig.,,Kcinnyii
mondani,hogya
bioetanolrossz,de akkoralternativak6nt
haszn6ljuktov6bba fosszilisiizemanyagot?"A bioiizemanyagoknak
fontosszereptik van a vil6g energiaig6ny6nek
ell6t6s6ban.Megfelel6technol6gidval,
6vatosfoldhaszn6lattal
6sa nyersanyagok
m6rlegelt
felhaszn6l6s6val
el6rhet6hogytankolni is
tudjunk,6s6lelmez6si
probl6m6inkse
legyenek.
Sebesty6nZolt6n,
Barta Zsolt,
JakabEmma
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