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BEVEZETÉS ÉS CÉLOK 

A megújuló energiaforrások és nyersanyagok egyre nagyobb szerepet kapnak, hogy 

csökkentsék a fosszilis alapanyagok használatát. A biomassza is ebbe a csoportba tartozik, 

amely nagy mennyiségben keletkezik szerte a világon. A biomassza olyan szerves anyagok 

összesége, amely különböző élő organizmusokból származik (állatok, növények és 

mikroorganizmusok). A biomassza az egyetlen olyan megújuló energiaforrás, amely 

széntartalommal bír, így alkalmas lehet energia, bioüzemanyagok és biomassza alapú 

vegyületek előállítására, felváltva a fosszilis energiahordozók használatát, így csökkentve 

annak káros környezeti hatásait. A legnagyobb mennyiségben termelődő biomassza a növényi 

biomassza, amely fotoszintézis útján fényforrás és szén-dioxid segítségével állít elő szerves 

komponenseket. A növényi biomassza fő alkotója a lignocellulóz, amely főbb komponensei a 

cellulóz, a hemicellulóz és a lignin. A lignocellullóz alapú biomassza főleg erdészeti és 

mezőgazdasági melléktermékekből áll, amelyek olcsón nagy mennyiségben állnak 

rendelkezésre. Így ígéretes kiindulási alapanyag lehet értéknövelt termékek előállítására. A 

lignocellulóz alapú biomassza hasznosításának egyik lehetősége a biofinomító elven való 

feldolgozás. A biofinomítás egy olyan összetett rendszer, amely során az egyes folyamatok 

során keletkező melléktermékek, egy következő folyamat kiindulási anyagai lehetnek, így 

növelve az értéknövelt termékek előállítását és csökkentve a keletkező hulladékot.  

Doktori dolgozatom célja két mezőgazdasági melléktermék, a búzakorpa és a sörtörköly, 

cukor-biofinomító elven történő feldolgozása volt. A kísérletek során arabinózban, xilózban 

és glükózban gazdag folyadék frakciókat hoztam létre savas frakcionálás és enzimes hidrolízis 

segítségével értéknövelt termékek előállítása céljából. Kísérleteim során vizsgáltam a 

biotechnológiai úton történő arabinóz, xilit és bioetanol előállítását. E mellett vizsgáltam a 

bakteriális enzimtermelést különböző cellulózban és/vagy xilózban gazdag modell 

szubsztrátokon és agro-ipari melléktermékeken, a lignocellulóz alapú biomassza lebontásának 

fokozása érdekében. A dolgozat részletes céljai a következők: 

1. Búzakorpa kétlépcsős híg kénsavas frakcionálása arabinózban és xilózban gazdag 

folyadék és cellulózban gazdag szilárd frakciók létrehozása céljából 

 

2. Arabinóz biotisztítás és xilit fermentáció vizsgálata búzakorpa hidrolizátumokon 

Ogataea zsoltii NCAIM Y.01540 élesztő segítségével 

 

3. A levegőztetés és kiindulási xilóz koncentráció együttes hatásának vizsgálata a xilit 

fermentáció céljából Candida boidinii NCAIM Y.01308 élesztő segítségével xilóz 

modell oldaton teljes faktoriális (32) kísérletterv alapján 

 

4. Búzakorpa hidrolizátum, mint xilit fermentációs tápközeg vizsgálata Candida boidinii 

NCAIM Y. 01308 segítségével 
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5. Sörtörköly kétlépcsős kénsavas frakcionálásának vizsgálata arabinózban és xilózban 

gazdag folyadék és cellulózban gazdag szilárd frakciók létrehozása céljából. A 

cellulózban gazdag frakció enzimes hidrolízisének vizsgálata bioetanol előállítása 

céljából Saccharomyces cerevisiae élesztőtörzzsel 

 

6. Bakteriális lignocellulóz-bontó enzimtermelés vizsgálata Cellulomonas fimi B-402 és 

Cellulomonas sp. B6 baktériumtörzsekkel különböző modell szubsztrátokon és agro-

ipari melléktermékeken. A kapott enzimkészítménnyel történő, enzimes hidrolízis 

vizsgálata extrudált árpaszalmán 

IRODALMI HÁTTÉR 

A biomassza egy értékes, megújuló nyersanyagforrás, amely alkalmas a fosszilis alapanyagok 

helyettesítésre, ugyanis belőle energia, bioüzemanyagok és biomassza alapú vegyületek 

állíthatóak elő. Előnye a fosszilis alapanyagokkal szemben, hogy használata kevesebb szén-

dioxid kibocsájtással jár, amely káros hatással van környezetünkre. A biomassza 

feldolgozásának egyik lehetősége a biofinomító elven való feldolgozás. A biofinomítók 

lényege, hogy minél több terméket lehessen előállítani a kiindulási nyersanyagból amellett, 

hogy minimalizálja a keletkező hulladékot. A biofinomítóknak számos fajtája van, 

amelyeknek egyik ígéretes szegmense a lignocellulóz alapú biofinomító. A lignocellulóz 

alapú biomassza jelentős hányadát teszik ki a különböző erdészeti és mezőgazdasági 

melléktermékek. Ilyen lignocellulóz alapú agro-ipari melléktermék például a sörtörköly és a 

búzakorpa, amelyek a sörgyártás és a gabona feldolgozás melléktermékei.  

A lignocellulóz fő komponensei a cellulóz, hemicellulóz és a lignin. Komplex szerkezete 

miatt előkezelésre van szükség a későbbi hidrolízis lépéshez. Az előkezelésnek több fajtája 

van: fizikai, kémiai, fiziko-kémiai és biológiai előkezelések. Az előkezelések egyik 

általánosan alkalmazott módszere a híg savas előkezelés, amelyhez leggyakrabban kénsavat 

szoktak használni. A kezelés hatására a hemicellulóz frakció nagy része oldatba kerül, míg a 

cellulóz és a lignin frakció csak részben hidrolizál, így elősegítve a következő (enzimes) 

hidrolízis lépést. A híg savas kezelés hátránya, hogy káros inhibitor vegyületek 

keletkezhetnek, valamint a következő fermentációs lépéshez pH beállítás szükséges, amely 

gazdasági szempontból előnytelen lehet. Egy másik negatív tényező, hogy a savas kezelés 

miatt speciális berendezések kellenek a lehetséges korrózió miatt. 

A lignocellulóz alapú biomassza egyik fontos lépése az enzimes hidrolízis, amely segítségével 

a következő fermentációs lépéshez szükséges monomer cukrok szabadulnak fel. Az enzimes 

hidrolízishez leggyakrabban celluláz és xilanáz enzim komplexeket szoktak használni. A 

cellulázok használata során a cellulóz hidrolízise történik meg, amelynek során több enzim 

szinergista hatásának köszönhetően glükóz monomerek szabadulnak fel. A xilanáz 

enzimkomplex alkalmazása során xilóz monomereket kapunk, a xilán főlánccal rendelkező 

hemicellulóz frakcióból. Mivel a hemicellulóz sok esetben egy heteropolimer, így a xilán 

általában szubsztituált formában található meg benne. Így a hatékony enzimes lebontáshoz 

egyéb más oldalláncbontó enzimek is szükségesek. E mellett az enzimes hidrolízis 

hatékonyságát még számos tényező befolyásolja, mint a pH, hőmérséklet vagy a kiindulási 
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szárazanyagtartalom. A felszabaduló cukrokból különböző értéknövelt termékek állíthatóak 

elő. 

A xilit egy természetben előforduló 5 szénatomos cukoralkohol (pentitol). A xilit nagy 

előnye, hogy ugyanolyan édességérzetet biztosít, mint a szacharóz, azonban kalóriatartalma 

négyszer kevesebb. Egészségügyi szempontból fontos, hogy cukorbetegek is fogyaszthatják, 

ugyanis felszívódása nem emeli meg a vércukorszintet. A xilit előállítása két módon történhet: 

kémiai redukcióval (Raney-nikkel katalizátor) vagy biotechnológiai úton, mindkét esetben a 

xilóz transzformációjával. A biotechnológiai előállítás előnye, hogy enyhébb körülmények 

között megy végbe és előállításához nem szükséges tiszta xilóz oldat.   

A xilitet biotechnológiai úton főleg élesztőtörzsekkel állítják elő, amely megfelelő 

metabolikus úttal rendelkeznek a xilit előállítása céljából. A xilit fermentációhoz egyik 

leggyakrabban használt nemzetség a Candida, amely nagy hozammal képes a xilit 

előállítására. A xilit termelést számos tényező befolyásolja (pH, hőmérséklet, levegőztetés 

inhibitorok és így tovább). A levegőztetés egy kulcslépés a xilit fermentációja során, ugyanis 

a xilit termelés mikroaerob körülmények között megy végbe. A nagy kiindulási xilóz 

koncentráció szintén negatívan hathat a xilit fermentációra a nagy ozmotikus stressz 

kialakulása miatt. A lignocellulóz lebontása során az egyes kezelések hatására (főleg az 

előkezelés során) toxikus vegyületek (inhibitorok) keletkezhetnek a fermentációra nézve. 

Ezért egyes esetekben detoxifikálási lépésre van szükség, hogy ezeket az inhibitor 

komponenseket eltávolítsuk. 

Az arabinóz szintén egy értékes termék, amelyet számos módon fel lehet használni, mint 

például egyes gyógyszerek prekurzoraként, élelmiszerek adalékanyagaként vagy 

édesítőszereként. Az arabinóz egyik előállítási módja lehet az arabinózban gazdag 

lignocellulóz biomassza hidrolízise. Ennek egyik módszere a savas kezelés, amely során 

azonban az arabinóz mellett egyéb cukrok is oldatba kerülnek, amelyeket el kell távolítani 

ahhoz, hogy megfelelő tisztaságú kristályos arabinózt lehessen előállítani. Erre egy alkalmas 

módszer az arabinóz biotisztítás, amelynek lényege, hogy egyes mikroorganizmusok nem 

képesek metabolizálni az arabinózt, míg az összes többi cukrot igen, amely a hidrolizátumban 

megtalálható. 

A lignocellulóz alapú biomassza alkalmas bioetanol előállításra is nagy cellulóz tartalma 

miatt, amely, mint második generációs bioüzemanyagként való alkalmazása lehetővé teszi a 

fosszilis energiahordozók helyettesítését.  

Az enzimes hidrolízis a lignocellulóz alapú biomassza lebontásának egyik kulcslépése 

gazdasági szempontból. Egyes baktériumok képesek lignocellulóz bontó enzimeket termelni. 

A bakteriális enzimtermelésnek az az előnye, hogy a baktériumok nagy növekedési 

sebességgel rendelkeznek és az általuk termelt enzimeket a környezeti tényezők (pl. pH, 

hőmérséklet) széles skáláján lehet alkalmazni, amely fontos tényező az iparban történő 

alkalmazás során. Ennek egyik képviselője a Cellulomonas nemzetség, amely megfelelő 

hatékonysággal termel egyaránt celluláz és xilanáz enzimeket. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK  

Nyersanyagok 

A savas frakcionáláshoz használt sörtörköly a Dreher Zrt., míg a búzakorpa a Gyermely Zrt. 

adománya volt. Az enzimtermeléshez használt modell szubsztrátok a Solka-floc valamint a 

karboximetil-cellulóz voltak. Az enzimtermeléshez használt agro-ipari melléktermékek az 

előkezelt csemegekukorica csutka, az előkezelt hulladékpapír, valamint a búzakorpa (étkezési 

boltból származó) voltak. Az enzimes hidrolízishez extrudált árpaszalmát használtam fel. 

 

Mikroorganizmusok 

Candida boidinii NCAIM Y.01308 és az Ogataea zsoltii NCAIM Y.01540 a Mezőgazdasási 

és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményből származott. A két törzset maláta agaron 

(2 m/v% malátakivonat és 2 m/v% agar) tartottam fel felhasználásig. A Saccharomyces 

cerevisieae a Lesaffre Kft.-től származott. A Cellulomonas sp. B6 törzset szubtrópusi 

talajmintából izolálták, míg a Cellulomonas fimi B-402 törzset a Northern Regional Research 

Lab-tól (NRRL, USA) szereztem be. A Cellulomonas törzsek Luria-Bertani tápközegen (10 

g/l tripton, 5 g/l élesztőkivonat és 10 g/l NaCl kiegészítve 20 m/m% glicerollal -80 °C-on 

tárolva) tartottam fel felhasználásig. 

 

Kétlépcsős savas hidrolízis a búzakorpa és a sörtörköly frakcionálására 

Az első savas hidrolízist kénsav segítségével hajtottam végre. Búzakorpa esetén 0,25; 1,25 és 

2,25 m/m% kénsav koncentráció és 25, 75 és 125 perc beállításokat vizsgáltam. Sörtörköly 

esetén 0,5; 1,25 és 2,0 m/m% kénsav koncentráció és 10, 30 és 50 perc beállításokat 

vizsgáltam. A kísérlet állandó körülményei: 90 °C és 10% kiindulási szárazanyagtartalom 

voltak. A második savas hidrolízis 1 m/m%-os kénsavval történt, 121 °C-on, 30 percen 

keresztül mindkét esetben. Búzakorpa esetén 7,5%-os, míg sörtörköly esetében 10%-os 

kiindulási szárazanyagtartalmat állítottam be. 

 

Arabinóz biotisztítás búzakorpa hidrolizátumokon 

Az arabinóz biotisztítási kísérleteket arabinózban gazdag búzakorpa hidrolizátumokon 

végeztem el O. zsoltii NCAIM Y.01540 élesztőtörzzsel, rázatott lombikban. A fermentációs 

körülmények a következők voltak: 37 °C, pH=6, 220 rpm rázatás, 20 ml-es munkatérfogat 

100 ml-es rázatott lombikban, 96 óra. 

 

Xilit fermentáció vizsgálata xilóz modell oldaton és búzakorpa hidrolizátumokon 

A xilit fermentációt befolyásoló tényezőket vizsgáltam C. boidinii NCAIM Y.01308 

(levegőztetés és kiindulási xilóz koncentráció együttes hatása) és O. zsoltii NCAIM Y.01540 

(pH és levegőztetés) élesztőtörzsekkel xilóz modell oldaton ((10 g/l élesztőkivonat; 15 g/l 

KH2PO4; 1 g/l MgSO4.7H2O és 3 g/l (NH4)2HPO4). Mindkét élesztőtörzs esetében a xilit 

fermentációt xilózban gazdag búzakorpa hidrolizátumon is elvégeztem. 

 

Enzimes hidrolízis és bioetanol fermentáció 

A sörtörköly cellulózban gazdag szilárd maradékán enzimes hidrolízist végeztem Cellic Ctec 

3 (Novozymes A/S, Dánia) kereskedelmi enzimkészítménnyel, ahol a kiindulási 
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szárazanyagtartalom (5, 10 és 15%) és az enzim dózis (0,01; 0,03 és 0,05 g enzim /g 

szárazanyag) hatását vizsgáltam. Az ideális körülményeken elvégzett hidrolízis után, a 

felszabadult monomer frakcióból bioetanol fermentációt végeztem Saccharomyces cerevisiae 

segítségével. 

 

Bakteriális enzimtermelés 

A Cellulomonas törzsek (sp. B6 és fimi B-402) extracelluláris enzimtermelését vizsgáltam 

minimál tápközegen 1%-os szénforrással való kiegészítéssel (Solka-floc, karboximetil-

cellulóz, előkezelt csemegekukorica csutka és hulladékpapír, valamint étkezési boltból 

származó búzakorpa) rázatott lombikban. A legnagyobb aktivitást mutató szénforráson a 

kísérletet megismételtem bioreaktorban mindkét törzs esetében. A megfelelő 

enzimkészítményekkel (intra- és extracelluláris frakció keverékei) vizsgáltam az extrudált 

árpaszalma enzimes hidrolízisét.  

 

EREDMÉNYEK 

A búzakorpa nyersanyagelemzése alapján megállapítottam, hogy ígéretes a cukor-biofinomító 

elven való frakcionálásra. A búzakorpa első savas hidrolízisének célja az volt, hogy egy 

arabinózban gazdag frakció keletkezzen. Ennek érdekében kísérletterv keretében vizsgáltam a 

sav koncentráció és a reakció idő hatását az oldatba vitt cukor (glükóz, xilóz, arabinóz) 

hozamokra. Kívánatossági függvény segítségével kétféle beállítást alkalmaztam, annak 

érdekében, hogy minél nagyobb legyen az arabinóz hozam, míg a másik kettő cukor (glükóz 

és xilóz) hozama minél kisebb értéken maradjon. Az egyik körülmény egy 1,16 m/m%-os 

kénsavas kezelés volt 50 percig, amelynek köszönhetően 62,3%, 40,7% és 51,1% volt az 

oldatba vitt arabinóz, xilóz és glükóz hozam. A másik esetben pedig egy 1,61 m/m%-os 

kénsavval történő, 47 percig tartó kezelést kaptam, amely során az oldatba vitt cukor hozamok 

a következőek voltak: 73,7% arabinóz; 45,1% xilóz és 51,0% glükóz. A visszamaradt szilárd 

maradékon egy második kénsavas kezelést végeztem el, hogy a maradék hemicellulóz frakció 

oldatba kerüljön, míg a cellulóz rész érintetlen maradjon. Ennek eredményeként egy 1 m/m%-

os kénsavas kezelést alkalmaztam autoklávban (121 °C, 1 bar) 30 percig, amely 

eredményeként egy xilózban gazdag (>20 g/l xilóz) folyadék frakció és egy cellulózban 

gazdag (>50% szárazanyagtartalomra vonatkoztatva) szilárd frakció keletkezett. 

A kapott arabinózban gazdag frakciók főleg oligemerekből álltak, így oligomer hidrolízis 

segítségével szabadítottam fel a monomereket, amely a hidrolizátum 1 órás kezelésével 

valósult meg autoklávban (120 °C). A kapott monomer cukrokat tartalmazó hidrolizátumokon 

arabinóz biotisztítást végeztem O. zsoltii NCAIM Y.01540 élesztőtörzzsel, amely 

eredményeként arabinózra nézve 91-94%-os tisztaságokat sikerült elérnem 42 óra után, a 

kezdeti 27-28%-os arabinóz tisztasághoz képest.  

A xilózban gazdag búzakorpa hidrolizátumon a xilit fermentációját vizsgáltam szintén O. 

zsoltii NCAIM Y.01540 élesztőtörzzsel. A búzakorpa hidrolizátum maximális hozamát 48 óra 

után kaptam meg 56-57%-os xilit hozammal, rázatott lombikban végzett kísérlet során. Az 

optimális levegőztetés (3,5 mmolO2/(l×h)) oxigén átadási sebesség) modell oldaton történő 
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megállapítása után a búzakorpa hidrolizátumon történő xilit fermentáció maximális xilit 

hozama 52,3% volt, szintén 48 óra után elérve, bioreaktorban.   

A xilit fermentációt befolyásoló két tényező, a levegőztetés (oxigén átadási sebességen 

keresztül) és a kiindulási xilóz koncentráció együttes hatását vizsgáltam a maximális xilit 

hozamra és a maximális xilit térfogati produktivitásra C. boidinii NCAIM Y.01308 

segítségével xilóz modell oldaton. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a kis levegőztetés 

(1,1-1,5 mmolO2/(l×h) és a kis kiindulási xilóz koncentráció (20-30 g/l) a legalkalmasabb a 

nagy maximális xilit hozam elérésére (58-63%). Míg a maximális xilit térfogati 

produktivitásnál megállapítható volt, hogy a két vizsgált tényező nem független egymástól és 

a maximális becsült értéke 71 g/l kezdeti xilóz koncentrációnál és 2,7 mmolO2/(l×h) oxigén 

átadási sebességnél (0,96 g/(l×h)) érhető el. A kísérletterv során kapott modell egyenletek 

interpretálhatóak voltak búzakorpa hidrolizátumra is, mivel az elért maximális xilit hozam 

(60%) és térfogati produktivitás (0,58 g/(l×h)) benne volt a modellek által kapott becsült 

intervallumba. 

A sörtörköly, összetétele alapján szintén alkalmas lehet a cukor-biofinomító elven való 

feldolgozásra. A savas kezelés célja ugyanaz volt, mint a búzakorpa esetében, tehát egy 

arabinózban és egy xilózban gazdag folyadék és egy cellulózban gazdag szilárd frakció 

elérése. Az első savas hidrolízist szintén kísérletterv alapján optimalizáltam, hogy egy 

arabinózban gazdag folyadék frakciót kapjak. A kívánatossági függvény egy 19,5 percig tartó 

1,85 m/m%-os kénsavas kezelést mutatott optimálisnak. Ezen az optimum ponton történő 

kezelés esetén az oldatba vitt cukrok hozama az alábbi volt: 75,7% arabinóz, 36,1% xilóz és 

13,0% glükóz hozam. A kezelés után a folyadék frakció fontosabb összetevői az alábbiak 

voltak: 0,1 g/L glükóz; 0,4 g/l xilóz; 6,2 g/l arabinóz; és 6,6 g/l arabinoxilo-oligoszacharidok. 

A második savas hidrolízis ugyanúgy zajlott, mint a búzakorpa esetében, amelynek 

eredményeként 90%-os xilóz hozamot sikerült elérni, egy xilózban gazdag hidrolizátumot 

eredményezve (14,5 g/l xilóz koncentráció). A visszamaradt cellulózban gazdag szilárd 

frakción enzimes hidrolízist végeztem el, annak érdekében, hogy egy glükózban gazdag 

folyadék frakció keletkezzen. A kiindulási szárazanyagtartalom és az enzim dózis hatásának 

vizsgálata után egy 15%-os kiindulási szárazanyagtartalmú enzimes hidrolízist választottam 

0,04 g enzim/g szárazanyag enzimdózissal, amely 46,1 g/l glükóz koncentrációt 

eredményezett. A hidrolizátumból 16,9 g/l bioetanolt sikerült előállítani (71,6%-os bioetanol 

hozam) 24 óra után Saccharomyces cerevisiae élesztővel. 

A Cellulomonas törzsekkel rázatott lombikban történő enzimtermelés során a Cellulomonas 

sp. B6 számára a legideálisabb szubsztrát a vizsgáltak közül, a búzakorpa volt, amely 

esetében az extracelluláris xilanáz aktivitás 3,06 U/mL volt. A Ce. fimi B-402 esetében az 

ideális szubsztrát az előkezelt hulladékpapír volt, amely extracelluláris frakciója 1,32 U/ml 

xilanáz aktivitást mutatott. A karboximetil-celluláz aktivitás mindegyik szénforrás és törzs 

estében ~0,2 U/ml volt. A kísérleteket a legnagyobb xilanáz aktivitást mutató szubsztrátokon 

megismételtem bioreaktorban, léptéknövelés céljából, ahol sikerült reprodukálni a rázatott 

lombikban kapott eredményeket. A Cellulomonas sp. B6 esetében vizsgáltam az 

oldalláncbontó enzimaktvitásokat és az intracelluláris frakció enzimaktivitását is. Megfelelő 

enzimkoktélt létrehozva az intra- és extracelluláris frakciókkal (15 U xilanáz/ml 
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extracelluláris és 1,5 U xilanáz/ml intracelluláris enzim aktivitás), 5,8 mg/ml xilóz monomert 

sikerült felszabadítani az extrudált árpaszalmából. 
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TÉZISPONTOK 

1. Új, kétlépéses savas frakcionálási eljárást fejlesztettem ki arabinózban és xilózban gazdag 

folyadék, valamint cellulózban gazdag szilárd frakciók előállítására búzakorpából és 

sörtörkölyből. Az első savas hidrolízisek statisztikai optimalizálása arabinózban dúsított 

folyadék frakciókat eredményezett (1,16 m/m%-os kénsavas kezelés 50 percig és 1,61 m/m% 

-os 47 percig 90 °C-on búzakorpa esetén és 1,85 m/m%-os kénsavas kezelés 19,5 percig 

90°C-on sörtörköly esetén). A búzakorpa és a sörtörköly szilárd maradékának második savas 

hidrolízise (1 m/m%-os kénsav, 121°C-on 30 percig) xilózban gazdag folyékony frakciókat és 

cellulózban gazdag szilárd frakciókat eredményezett (I., III. cikk). 

2. Ogataea zsoltii NCAIM Y.01540 élesztőt elsőként alkalmaztam arabinóz biotisztításra 

arabinózban gazdag búzakorpa hidrolizátumokon. Az arabinóz biotisztítások eredményeként 

91-94%-os arabinóz tisztaságokat értem el 42 óra után (I. cikk). 

3. Elsőként vizsgáltam a xilit biotechnológiai úton történő előállítását búzakorpa 

hidrolizátumon. Az Ogataea zsoltii NCAIM Y.01540 által végzett xilit fermentáció 52,3%-os 

maximális xilit hozamot és 0,21 g/(l×h) maximális xilit térfogati produktivitást eredményezett 

xilózban gazdag búzakorpa hidrolizátumon, 3,5 mmolO2/(l×h) oxigén átadási sebesség 

mellett. O. zsoltii élesztő xilit fermentáló képességét elsőként írtam le. Candida boidinii 

NCAIM Y.01308 élesztőt szintén alkalmasnak találtam hatékony xilit termelésre (60%-os 

xilit hozam, 0,58 g/(l×h) xilit térfogati produktivitás) xilózban gazdag búzakorpa-

hidrolizátumon (I. és II. cikk). 

4. A kezdeti xilóz koncentráció és az oxigén átadási sebesség együttes hatását elsőként 

vizsgáltam Candida boidinii NCAIM Y.01308-vel végzett xilit fermentáció során. Kis kezdeti 

xilóz koncentráció (20-30 g/l) és kis oxigén átadási sebesség (1,1-1,5 mmolO2/(l×h)) kedvez a 

nagy xilit hozam (58-63%) eléréséhez C. boidinii élesztővel történő xilit fermentáció estén. 

Ezzel szemben nagy kezdeti xilóz koncentráció (71 g/l) és mérsékelt oxigén átadási sebesség 

(2,7 mmolO2/(l×h)) optimális a nagy xilit térfogati produktivitás (0,96 g/(l×h)) eléréséhez. A 

kezdeti xilóz koncentráció és az oxigén átadási sebesség maximális xilit hozamra gyakorolt 

hatásai egymástól függetlenek, míg ezen tényezők kölcsönhatása szignifikáns hatással van a 

maximális xilit térfogati produktivitásra (II. cikk). 

5. A Cellulomonas fimi B-402 számára az előkezelt papírhulladék megfelelő alapanyagnak 

bizonyult xilanáz enzim előállításához. Az 1% előkezelt papírhulladékot, mint szénforrást, 

tartalmazó minimális tápközegben 1,4 U/ml extracelluláris xilanáz enzimaktivitást értem el 72 

órás bioreaktorban történő tenyésztés után (IV. cikk). 

6. A Cellulomonas sp. B6 B-402 számára a búzakorpa megfelelő alapanyagnak bizonyult 

xilanáz enzim előállításához. Az 1% búzakorpát, mint szénforrást, tartalmazó minimális 

tápközegben 3 U/ml extracelluláris xilanáz enzimaktivitást értem el 48 órás, bioreaktorban 

történő tenyésztés után. A Cellulomonas sp. B6 extracelluláris és intracelluláris enzimjeinek 

keverékei hatékonyan szabadították fel a xilózt extrudált árpaszalmából (IV. cikk). 
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LEHETSÉGES ALKALMAZÁSOK 

A munkám során kidolgozott és optimált kétlépcsős savas frakcionálási eljárás alapjául 

szolgálhat egy búzakorpát hasznosító cukor-biofinomító megvalósításának. Az Ogataea 

zsoltii NCAIM Y.01540 egy alkalmas mikroorganizmus lehet a biofinomító koncepció 

megvalósítására, ugyanis megfelelő hatékonysággal képes xilitet előállítani, valamint 

alkalmas tiszta arabinóz oldat előállítására. A savas hidrolízissel létrehozott xilózban gazdag 

folyadék frakción Candida boidinii NCAIM Y.01308 szintén alkalmas xilit termelésre. A 

kapott cellulózban gazdag frakció enzimes hidrolízisével további értéknövelt termékek is 

előállíthatóak.  

Az eredmények alapján a sörtörköly is alkalmas lehet cukor-biofinomító elven való 

feldolgozására ugyanis a savas frakcionálásával kapott arabinózban és arabinoxilo-

oligoszacharidokban és xilózban gazdag folyadék frakciók alkalmasak lehetnek értéknövelt 

termékek előállítására. A cellulózban gazdag szilárd frakció enzimesen megfelelő 

hatékonysággal lebontható, amely alkalmas például bioetanol, mint értéknövelt termék, 

előállítására. 

A búzakorpa és a sörtörköly frakcionálásával és hasznosításával kapott eredmények alapjául 

szolgálhatnak egy technológiai-gazdasági elemzésnek, amellyel a cukor-bifinomító koncepció 

ipari megvalósíthatósága vizsgálható. 

A Cellulomonas törzsek által termelt enzimek képesek a lignocellulóz alapú biomassza 

hatékony lebontására. E mellet, szakirodalmi adatok alapján, bizonyos termékek előállítására 

is ígéretesek. Ennek alapján érdemes olyan folyamatokat megvizsgálni, ahol a lebontás és a 

termék előállítása egy fermentációs folyamatban történik, akár kevert tenyészet 

alkalmazásával, amely így az úgynevezett egyesített bioeljárás megvalósításához vezethet. 
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