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1. Bevezetés
A kukorica termesztése és feldolgozása során keletkező melléktermékek mennyisége és
hasznosítása egyrészt a mező- és erdőgazdálkodás, másrészt a biomassza hasznosítás jövőbeli
céljaitól függnek. Mind a területgazdálkodás, mind a biomasszával való bánásmód jelentős
hatást gyakorol az emberi széndioxid- és metán kibocsátásra, ezért ezeknek a
tevékenységeknek várhatóan komoly klíma- és természetvédelmi szerepe lesz a jövőben.
A klímaváltozással foglalkozó kormányközi testület, az IPCC 2007-es jelentése (IPCC, 2007)
szerint „nagyon valószínű”, hogy a XX sz. közepe óta megfigyelt globális felmelegedés oka
az ún. üvegház gázok (széndioxid, metán, dinitrogén-oxid, stb.) koncentrációjának ugyanezen
időszakban megfigyelt növekedése. Az üvegház gázok koncentrációjának növekedése emberi
tevékenységekre, elsősorban a fosszilis energiahordozók elégetésére és a természetes
növénytakaró irtására vezethetők vissza (Villach-Bellagio, 1987, VAHAVA, 2002,
www.ipcc.ch, 1., 2. sz. ábrák).
1. sz. ábra: Az üvegház gázok légköri koncentrációja

2. sz. ábra: A légkör átlagos hőmérsékletének eltérése az 1961-’90 időszak átlagától

Fi gur e 3. 1
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Az éghajlatváltozás az emberiség számára komoly, egyelőre be nem látható kihívásokat
tartogat. A felmelegedés megváltoztathatja a légkör és a tenger áramlásait, a csapadék
eloszlását, ezeken keresztül extrém éghajlati viszonyokat okozhat és felboríthatja a Föld
ökoszisztémáját. A Föld történetében korábban is voltak felmelegedések és lehűlések, jelenleg
azonban sok egyéb káros emberi hatás is terheli a környezetet, mint pl. a természetes
élőhelyek csökkenése, szennyeződése, a természeti erőforrások (erdők, hal-, vadállomány)
pusztulása, stb., ezért az élővilág ma sokkal sérülékenyebb, mint korábban bármikor volt. A
környezet károsítása végeredményben az emberiség életminőségének romlásához vezet.
Fentiek miatt szükségszerű, hogy kifejlesztésre és alkalmazásra kerüljenek az üvegház
semleges energiatermelési módszerek, valamint azok a megoldások, melyek alkalmasak a
légkörben felhalmozott széndioxid többlet kivonására. Az energetikai szektort úgy tűnik,
könnyebb széndioxid semlegessé tenni, mint a közlekedést. Fejlesztés alatt áll, és az MTA
Energetikai Bizottsága szerint a 2010-es években elérhető lesz az a technológia, amely a
széndioxidot koncentráltan kibocsátó ipari létesítményeket a széndioxid földfelszín alá,
megfelelő talajrétegekbe injektálásával teszi széndioxid semlegessé. Az eljárás hátránya, hogy
alkalmazásával az erőművek hatásfoka a jelenlegi 35-43%-ról 26-34%-ra csökkenne, ennek
következtében a termelt villamos energia ára kb. 50%-al megemelkedne (Beér, 2008).
Széndioxid semleges villamos energia előállítható továbbá atomerőművekben, megújuló
biomasszát égető erőművekben, nap-, szél- geotermikus és vízerőművekben is. A közlekedési
szektor széndioxid semlegesítése nehezebb feladat. Itt azonban nem csak a széndioxid
emisszió, hanem a kőolaj fogyása miatt is fontos, hogy alternatív megoldásokat találjunk. Míg
szénből és egyéb fosszilis energiaforrásokból hatalmas, több száz évig elegendő tartalékaink
vannak, a kőolaj készletek nagyságával és hozzáférhetőségével kapcsolatban meglehetősen
nagy a bizonytalanság, egymásnak homlokegyenest ellentmondó információk keringenek a
médiában és a tudományos világban egyaránt. Mérvadó szakemberek és kutató intézetek
álláspontja szerint még legalább 60 évig elegendő kőolaj vagyon áll rendelkezésünkre
(forrás: www.bme.hu), de az ezen kőolaj vagyon kitermelésével járó költségek egyre
nagyobbak lesznek.
Az energetikai szektor széndioxid semlegesítése hosszú távon a közlekedést is széndioxid
semlegessé teheti. A villamos energiát akár közvetlenül (akkumulátorokban tárolva), akár
közvetetten (vízbontással előállított hidrogén formájában) fel lehet használni közlekedési
célra.
Hidrogént az ún. vízgázreakció útján is elő lehet állítani (Vajta, 1975):
C + 2 H2O

CO2 + 2 H2

Az eljárás során keletkező széndioxidot a földfelszín alá kellene injektálni. Az elgázosítás
során metán is keletkezik, de ennek képződése megfelelő reakció paraméterek
megválasztásával visszaszorítható.
Alternatív üzemanyagok a biomassza alapú, ún. bioüzemanyagok is. Biomassza alatt olyan
szerves anyagokat értünk, amelyek széntartalma – a fosszilizálódott anyagokkal szemben –
részt vesz a szén biogén körforgásában.
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3. sz. ábra: Biomassza és fosszilis alapú üzemanyagok összehasonlítása
CO2

CO2

Bioüzemanyagok

Fosszilis
üzemanyagok

Bioüzemanyagok például a bioetanol, a biodízel, a biogáz, valamint a biomassza pirolízisével,
illetve elgázosításával előállítható termékek (összefoglalóan: Biomass To Liquid – BTL
üzemanyagok, pl.: hidrogén, metán, dimetil-éter, metanol, „sunfuel”). A megújuló,
hozzáférhető biomassza mennyiségéből azonban könnyen kiszámítható, hogy a
bioüzemanyagok teljes mértékben nem helyettesíthetik a kőolajat, csak bizonyos mértékű
hozzájárulást adhatnak a növekvő igények kielégítéséhez.
Jelenleg valószínűleg a bioetanol a legnagyobb mennyiségben gyártott alternatív üzemanyag.
2007-ben a világon összesen 50 millió m3 bioetanolt állítottak elő, (ebből 25-öt az Egyesült
Államokban). Az etanol négyütemű Otto és Diesel motorokban egyaránt használható. A
bioetanolt tisztán, vagy különböző arányban a hagyományos üzemanyaghoz keverve hozzák
forgalomba. A bioüzemanyagok termelését és felhasználását Európában és az Egyesült
Államokban jogszabályok is előírják. Az üvegházgázok kibocsátásának visszaszorítása
érdekében az Európai Unió a 2003/30/EC sz. direktívában előírta, hogy 2010-ig a közlekedési
szektorban legalább 5,75%-nyi, 2020-ig pedig 10%-nyi biokomponenst kell alkalmazni.
A folyékony üzemanyagok két alapanyagból (kőolaj és biomassza) történő előállítása
csökkentheti az ország kőolajtól való függőségét. A bioüzemanyag gyártás új munkahelyeket
teremt, és bizonyos feltételek teljesülése esetén gazdasági hasznot, fellendülést hozhat.
További előnye a bioetanol előállításának, hogy a haszon sok vállalkozás, következésképp
széles társadalmi csoport között oszlik meg, szemben a kőolajból származó haszon
egyenlőtlen elosztásával.
A bioetanol előállítás leginkább vitatott vonatkozása az élelmiszerek termelésével való
verseny helyzet. A megművelhető föld adott területe mind az üzemanyag, mind az élelmiszer
(takarmány) célú növénytermesztésnek határt szab. Az utóbbi években egyre több gabona vált
bioetanol gyártás alapanyagává, és ez jelentős mértékben hozzájárult az élelmiszer árak
globális növekedéséhez. A bioüzemanyagok gyártása következtében az élelmiszer és az
üzemanyag termelés szorosan összefonódott.
A bioetanol gyártás másik kérdéses vonatkozása az előállítás nettó széndioxid és energia
mérlege. A 3. sz. ábra élesen megkülönbözteti ugyan a bio- és a fosszilis üzemanyagokat, a
széndioxid kibocsátás csökkentésének tényleges mértéke azonban attól függ, hogy mennyi
földterületet és fosszilis energiahordozót használunk fel a bioüzemanyagok előállításához.
Széndioxid háztartás szempontjából a folyékony üzemanyag célú növénytermesztésnél
előnyösebb az adott területen őshonos, ún. klímaerdők telepítése, és a szükséges mennyiségű
folyékony üzemanyag kőolajból történő előállítása.
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Fenti szempontokat figyelembe véve arra a következtetésre juthatunk, hogy bioetanolt és
általában biomassza alapú üzemanyagokat csak olyan alapanyagokból lenne szabad
előállítani, melyek nem igényelnek külön földterületet és az élelmiszer (takarmány) ellátással
nem teremtenek verseny helyzetet. Ilyenek a mezőgazdasági melléktermékek, a biológiailag
bontható szerves hulladékok, illetve a lokálisan nagy mennyiségben feleslegessé,
eladhatatlanná vált termények. Klímavédelmi szempontból nem a bioüzemanyag célú
növénytermesztést, hanem a klímaerdők telepítését kellene előírni és támogatni.
Élelmiszer ellátással nem versenyző, hulladékokból is előállítható bioüzemanyag az anaerob fermentáció útján
termelődő biogáz (biometán). A biogáz termeléséhez lignocellulózok, települési szilárd hulladék, szennyvíziszap,
trágya, mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek, stb. felhasználhatók. A mikroorganizmusok a
biomassza szerves anyag tartalmának nagy részét metánná alakítják, a fölösiszap kiszárítva vagy komposztálva
talajerő pótlásra használható. További előny, hogy a termelt biogáz a meglévő földgáz csővezeték hálózatba
táplálható, és onnan vételezhető hő, vagy hő és áram egyidejű termelésére, de akár gépjárművekbe is. Centi
(2008) életciklus elemzésében megállapította, hogy a biogáz mind ár, mind nettó széndioxid kibocsátás
szempontjából jelenleg a legjobb alternatív üzemanyag, lényegesen jobb, mint a bioetanol. Hátránya, hogy a
lignocellulózok metánná alakítása egyelőre lassú folyamat, ezen a téren további kutatásokra van szükség. A
metán gázzal üzemelő járművek hatósugara továbbá meglehetősen kicsi, mivel a metán környezeti
hőmérsékleten csak gázként tárolható.

Különböző, többek között a fentiekben vázolt megoldásokkal, technológiákkal valamelyest
késleltetni, csökkenteni lehet ugyan a klímaváltozás hatásait, de az embereknek előbb-utóbb
be kell látniuk: a Föld véges rendszer, melyben jelenlegi életvitelünk, „fejlődésünk” nem
fenntartható. Az embernek ismét a Természet szerves részévé kellene válnia, azaz vissza
kellene térnie Istenhez.
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2. Irodalmi háttér
2.1. A kukorica termesztése és ipari feldolgozása
A kukorica (Zea mais) az ún. C4-es növények csoportjába tartozik. Gazdasági növényeink
többsége (búza, árpa, cukorrépa, bab, burgonya stb.) a C3-as típusba sorolható, mivel a légköri
szén-dioxidot az ún. Calvin-ciklus segítségével kötik meg, amelynek végterméke a három
szénatomos glicerinsav-foszfát. A C4-es növények ezzel szemben a meglehetősen
energiaigényes, ún. dikarbonsav-ciklusban kötik meg a szén-dioxidot, amelynek a négy
szénatomos almasav a végterméke. Csak olyan növények alkalmaznak C4-es módszert,
amelyeknek fény bőven rendelkezésre áll, ilyenek például a trópusi-szubtrópusi eredetű
kukorica, cukornád, köles és cirok. A C4-es növények fotoszintézise nagy fényintenzitás
esetén hatékonyabb, mint a C3-asoké. Fentiek miatt a mérsékelt égövi növények közül a
kukorica kiemelkedően sok, 324 GJ/ha/év napenergiát képes megkötni, ezért sok ország –
közöttük hazánk – energiaellátásában alapvető szerepe van (http://www.omgk.hu).
Az állandónak mondható vetésterület (1,1-1,2 millió hektár) mellett az összes betakarított
kukorica termés hazánkban jelentősen, 4 és 9 M t/év között ingadozik (4. sz. ábra).
4. sz. ábra: Kukorica termés Magyarországon [M t]
10
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Forrás: http://portal.ksh.hu

A hozam ingadozásának oka a megfelelő csatorna- és öntöző rendszer hiánya. A kukorica
termesztése és ipari feldolgozása során keletkező melléktermékek mennyisége jóval
meghaladja a termés mennyiségét. Kukoricaszárból évente kb. 11 M tonna keletkezik, míg a
kukorica maghéj és a csíra dara mennyisége az ipari feldolgozás függvénye, hisz ennek során
keletkeznek. Az ipari feldolgozás volumenét pedig elsősorban a kukorica alapú bioetanol
előállítás befolyásolja. Kukoricacsutka a csövesen betakarított kukoricát feldolgozó, ún.
hibridüzemeknél keletkezik. A hibridvetőmag üzemekben azonban a csutka jól felhasználható
hőenergia előállítására. A vetőmag szárítása csövesen történik, tehát a csutka is szárításra
kerül. A keletkező, 12-16%-os nedvességtartalmú szárított csutka fedezi a szárítás hőigényét.
Ezt a lehetőséget általában kihasználják, ezért a kukoricacsutka alternatív hasznosítása nem
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aktuális feladat. A kukorica maghéj a feldolgozott kukorica tömegének kb. 9,5, míg a csíra
dara kb. 3,5%-át kitevő melléktermék, melyeket jelenleg takarmányozási célra értékesítenek.
A kukorica termesztése és ipari feldolgozása során keletkező melléktermékek hasznosítása – a
bioetanol gyártástól függetlenül – aktuális, megoldandó feladat. A betakarítás során a
kukoricaszárat, levelet és a csutkát a kombájnok – leggyakrabban aprított formában –
visszaszórják a talajra. Ezen maradékok és a tarló nyílt téren történő égetése az EU-ban –
levegő minőség védelmi okokból – tilos. Alom és takarmány céljára mindössze kb. 6%-ot
használnak fel. A visszaszórás azonban további problémákat vet fel, hiszen az igen lassan
lebomló lignocellulózok megnehezítik a talajművelést (szántást, tárcsázást, magágy készítést),
rontják a talaj vízháztartását, káros pentozán hatást okoznak, akadályozzák az őszi, tavaszi
vetéseket, kártevők, gombák áttelelését segítik és az utóveteményre is károsan hatnak. A
lignocellulózok termőföldre való visszajuttatásának pozitív hatása, hogy a lebomlás során tápés humin anyagok jutnak a talajba. A humuszképződés atmoszférikus széndioxid megkötéssel
is jár. A lebomlás gyorsítása érdekében a gazdák gyakran nitrogénműtrágyát és cellulózbontó
mikroorganizmusokat (pl.: GEOCELL®-1) juttatnak a talajba. Összességében
megállapíthatjuk, hogy a lignocellulózok a gazdák számára a szántóföldön inkább nem
kívánatos melléktermékek. A világon évente kb. 520 millió száraz tonna kukoricaszár
termelődik (Kim, 2004). A hatalmas megújuló energia mennyiséget képviselő kukoricaszár
hasznosításával érdemes tehát foglalkozni.
A betakarított kukoricaszem 18-28% nedvességtartalmú. Ilyen állapotban eltarthatatlan, hisz
gyorsan megromlik. A termelők ezért közvetlenül a betakarítást követően a kukorica
nedvességtartalmát szárítással 13-16% -ra csökkentik, amely ilyen állapotban már
betárolható. A szem fő alkotói a magcsúcs, a héj, a csíra és az ún. endosperm (László, 1994, 5.
sz. ábra). A csíra tulajdonképpen egy inaktív növényi embrió, mely megfelelő környezeti
hatások esetén fejlődésnek indul. A mag tömegének mintegy 11%-át teszi ki, elsősorban olajat
(33%), másodsorban fehérjét és cukrokat tartalmaz. A szem tömegének 83%-át kitevő
endosperm sejtjei elsősorban (88%-ban) a csíra fejlődéséhez szükséges keményítő
szemcséket, ezen kívül fehérjét tartalmaznak. A szem tömegének 5,3%-át kitevő maghéj két
részből áll. Külső része a 25-140 μm vastagságú, ún. pericarp, mely elhalt sejtekből áll, fő
tömegében lignocellulóz (Watson, 1987). Belső része a pericarphoz közvetlenül csatlakozó
ún. aleuron, mely egy egy sejt vastagságú réteg. Az egész maghéj túlnyomórészt
lignocellulózból áll, ezen kívül 3,7% fehérjét és 1% olajat tartalmaz. Elválasztáskor
gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy valamilyen mennyiségű keményítő is a héj frakcióba
kerüljön, mivel az endosperm sejtek erősen tapadnak az aleuronhoz, attól nehezen
választhatók el. A szem tömegének mindössze 0,8%-át kitevő magcsúcs szivacsos szerkezetű
rész, mellyel a szem a csutkához kapcsolódik.
5. sz. ábra: A kukoricaszem felépítése

11

A kukorica alapú etanol előállítás során az endospermben található keményítőt hidrolizálják,
majd erjesztik alkohollá. Az előállításnak alapvetően két módja van, az ún. száraz és az ún.
nedves technológia. A száraz technológia beruházási igénye kisebb, üzemeltetése egyszerűbb
és olcsóbb, fajlagos etanol kihozatala is több mint a nedves technológiáé. Amennyiben
kizárólag az etanol előállítása a célunk, célszerű száraz, vagy félszáraz technológiát
választani. Nedves technológiát általában akkor alkalmaznak, ha a keményítőt nagy
tisztaságban akarják kinyerni. Ez az alkoholgyártáshoz nem szükséges. A tiszta keményítő
kinyerésén keresztül édesítőszerek (izocukrok) és keményítőszármazékok széles spektrumát
lehet előállítani, de a nedves technológia elősegíti a csíraolaj és a kukoricafehérje („glutén”)
kinyerését is. Nedves technológiát tehát akkor érdemes választani, ha nem a bioetanol
előállítása az elsődleges cél, hanem élelmiszeripari ikertermékek, illetve alap- és
adalékanyagok előállítása mellett akarunk bioetanolt előállítani. A termékspektrum előnye a
„több lábon állás”, azaz a változó piaci viszonyokhoz való könnyebb alkalmazkodás.
Hazánkban jelenleg a legnagyobb, és egyben az egyetlen nagyipari kukorica feldolgozó üzem
nedves őrléses technológiát alkalmaz. A gyár az utóbbi években folyamatosan növelte
feldolgozó kapacitását. Jelenleg kb. 730 ezer t/év kukoricát dolgoz fel, de a folyamatban lévő
fejlesztések hatására az év végére valószínűleg elérik az 1 M t/év kapacitást, tehát várható,
hogy az üzem tartósan hazánk legnagyobb, meghatározó kukorica feldolgozója marad.
A nedves őrléses technológia rostálással kezdődik, melynek során a törtszemet és a nagyobb
szennyezéseket távolítják el, ezt követi az ún. aspirálás, mely a portól és a könnyebb
szennyezésektől tisztítja meg a kukoricát. A következő lépés az áztatás, melynek célja az
endosperm fellazítása, előkészítése a csíra, a fehérje és a keményítő elválasztására. Ennek
során 48-52°C hőmérsékletű híg kénessav oldattal kezelik a kukoricát 30-50 órán keresztül,
melynek során a vízoldható anyagok extrahálódnak, a szemek víztartalma 45% -ra nő, a
fehérje mátrix hidratálódik, megduzzad. Az áztatólevet bepárolják, így nyerik az ún.
kukoricalekvárt. Az áztatást durva őrlés („pattintás”) követi, melynek célja a csíra rész
leválasztása a magról minimális csírasérülés és éles elválasztás mellett. A csíra elválasztása
hidrociklonokban történik, a kisebb fajsúlyú csíra felül, míg a nagyobb fajsúlyú endosperm és
a héj alul távozik. A csírát max. 120°C-ra hevítik, majd préseléssel nyerik az étkezési
csíraolajat. A préselésből visszamaradó szilárd frakció a csíra dara. Az endospermet és a
maghéjat (kukoricarostot) tartalmazó, nagyobb fajsúlyú frakciót finomra őrlik, majd a rostot
ívszitasoron, a fehérjét („glutén”) pedig centrifugál szeparátorban vagy hidrociklonokban
választják el. Az így nyert keményítőtejet dobcentrifuga vagy vákuumdobszűrő segítségével
szikkasztják, majd pneumatikus szárítóban szárítják. A technológiában keletkező frakciók
megnevezése és százalékos mennyiségük (a feldolgozott kukoricára vetítve) László (1994)
alapján az alábbi, 1. sz. táblázatban látható.
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1. sz. táblázat: A kukorica nedves feldolgozása során keletkező frakciók
Frakció
Mennyiség
Keményítő
Fehérje [%] Olaj [%]
Hamu [%]
[g/100 g
[%]
kukorica]
Kukoricaszem
100
71,5
10,5
5,1
1,4
Keményítő
68,6
99,0
0,3
0,65
0,08
Olaj
3,8
0
0
100
0
Glutén
5,8
25,8
70,0
3,7
0
Maghéj
9,5
11,4
11,3
1,8
0
Kukoricalekvár
7,6
0
46,1
0
18,0
Préselt csíra dara 3,5
16,0
23,0
15,0
3,0
Látható, hogy a technológiai maghéj nem azonos a szem tömegének mindössze 5,3%-át
kitevő „biokémiai maghéj” és a 0,8%-ot kitevő magcsúcs összegével, hanem jelentős – igen
változó – mennyiségű endospermet is tartalmaz. A nedves technológia legértékesebb frakciói
a keményítő és a csíraolaj. A keményítőből elsősorban enzimes hidrolízis útján élelmiszeripari
adalékanyagokat (keményítőszörpöket, glükózt, izocukrot, magas fruktóztartalmú szirupot),
valamint etilalkoholt állítanak elő. A csíraolajat finomítják, dezodorálják, így készül az
étkezési célú kukoricacsíra olaj. A glutén, a maghéj és a kukoricalekvár keverésével állítják
elő az ún. „corn gluten feed” (CGF) nevű takarmányt. Ezt – magas rosttartalma miatt –
elsősorban kérődzők takarmányozására használják, csakúgy, mint a préselésből származó
csíra darát. Kukorica maghéj a száraz feldolgozás során is hasonló mennyiségben keletkezik.
Préselt csíra dara csak akkor, ha elválasztják a csírát, és abból olajat préselnek. A kukorica
ipari feldolgozásának, a kukorica alapú bioetanol termelésének növelésével a magas
rosttartalmú takarmány komponensek, tehát a maghéj és a préselt csíra dara értékesítése
problémákba ütközhet. Hazánkban ugyanis nem csak a sertésállomány csappant meg
jelentősen az utóbbi években, de a kérődzők száma is csökkenő tendenciát mutat (6. sz. ábra,
forrás: http://portal.ksh.hu).
6. sz. ábra: A magyar szarvasmarha állomány alakulása 1995-2007 –ig (ezer db.)
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A hazai szarvasmarha állomány csökkenése a kukoricaszár és a kukorica maghéj
takarmányként történő értékesítésének korlátaira világít rá. A kukorica feldolgozás során
keletkező, immár mellékterméknek nevezhető frakciók túltermelése nemzetközi jelenség.
Ésszerű tehát alternatív megoldásokat találni a termesztés során keletkező kukoricaszár,
valamint a feldolgozás során keletkező maghéj és csíra dara hasznosítására vonatkozóan.
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Természetesen szóba jöhetnek a biomassza hasznosítás már ismert és gyakorlatban is
alkalmazott technológiái, mint az égetés (hő- és villamos energia előállítása, ezekből esetleg a
bioetanol előállítás energiaigényének fedezése), valamint a komposztálás. Előbbi a biomassza
magas víz-, nitrogén-, kálium- és foszfortartalma miatt kiépítendő speciális égető berendezés,
valamint az égetőkre általánosan vonatkozó szigorú környezetvédelmi előírások (pl.
folyamatos emissziómérés) következtében jelentős beruházási és üzemeltetési költségekkel
jár. A komposztálás környezetvédelmi szempontból jó megoldás, de a komposzt nem
tekinthető érték növelt terméknek. A kukorica feldolgozóknál helyben, nagy mennyiségben
keletkező melléktermékek, tehát a kukoricarost és a csíra dara hasznosítása tekintetében
legcélszerűbb megoldás az lenne, ha a feldolgozó nedves technológiájába beilleszthető
megoldást lehetne találni. Kutatásaim során ezt a szempontot messzemenően figyelembe
vettem.

2.2. A lignocellulózok
A Földön keletkező biomassza legnagyobb hányadát a lignocellulózok teszik ki. A biomassza
és azon belül a lignocellulózok a kőolaj fogyásával szerepet kaphatnak mind a folyékony
üzemanyagok, mind az egyéb szerves vegyipari termékek előállítása területén. A lignocellulóz
cellulóz, hemicellulóz és lignin rostos felépítésű, komplex, fizikai, kémiai és biológiai
hatásokkal szemben igen ellenálló struktúrája. A „lignocellulózok” elnevezés alatt olyan
növényi részeket értünk, melyek túlnyomó részben cellulózt, hemicellulózt és lignint
tartalmaznak, emellett kisebb mennyiségben – eredettől függően – előfordulhat fehérje,
keményítő, lipidek, nukleinsavak, hamu is. Az alábbi, 7. sz. ábra a hemicellulóz és a cellulóz
rostok struktúráját ábrázolja. A fokozott védelmet és ellenálló képességet biztosító lignin tok a
poliszacharid szálakból felépülő rostokat kívülről veszi körbe.
7. sz. ábra: Poliszacharidok struktúrája

A lignocellulózokat lehet egyben is hasznosítani, a jelen dolgozatban később részletesen is
tárgyalt bioetanol gyártáshoz azonban célszerű az egyes frakciókat különválasztani. Az
egyben hasznosítás történhet égetéssel, illetve elgázosítással. A lignocellulózok elgázosítása
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során szénmonoxidot és hidrogént kb. 1:1 arányban tartalmazó szintézisgázt lehet nyerni. A
szintézisgázból pedig Fischer-Tropsch szintézissel folyékony halmazállapotú alifás
szénhidrogéneket tartalmazó üzemanyagot, ún. műbenzint lehet előállítani (Vajta, 1975). A
reakcióegyenlet vázlatosan az alábbi:
n (2 H2 + CO)

(CH2)n + n H2O

Fischer-Tropsch szintézissel dízel olajok is előállíthatók. Az eljárás vegyipari alapanyag
gyártás szempontjából is jelentős szerephez juthat a jövőben. A szintézishez 2:1-nél kisebb
H2:CO arányú gázkeverék is alkalmazható, ebben az esetben olefinek is képződnek.
Lehetőség van a szintézisgáz szénmonoxid tartalmának szelektív katalitikus oxidációjára is,
ezzel az eljárással tiszta hidrogént állíthatunk elő, mely pl. üzemanyagként is hasznosítható.

2.2.1. Cellulóz
Az élővilág legelterjedtebb polimerje. Lineáris molekulái ß-D-anhidroglükóz egységekből
épülnek fel, amelyeket ß-1,4 kötések kapcsolnak össze az energetikailag kedvezőbb szék
konformációban (Sjöström, 1981). A monomerek egymáshoz képest 180°-kal elfordulva
helyezkednek el, ezáltal hozzák létre a feszültségmentes lineáris polimert. A cellulóz
polimerizációs foka nagyon változó lehet (15 – 15 000) a cellulóz eredetétől függően. A
cellulóz – bár hidrofil molekulákból áll – vízben oldhatatlan (Fan, 1980, Sjöström, 1981.) A
láncok között hidrogénhidak és Van der Waals erők alakulnak ki, amelyek a cellulóz fibrilláris
szerkezetét eredményezik. Ennek a felépítésnek köszönhető a nagyon stabil, nagy mechanikai
szilárdságú rostos szerkezet. A cellulózrostok kristályos és kevésbé rendezett amorf részekből
állnak, amelyek egymást váltva fordulnak elő. Az amorf részek viszonylagos
rendezetlenségüknél fogva könnyebben hozzáférhetőek, jobban támadhatóak az enzimek
számára, míg a kristályos részek igen ellenállóak (Fan, 1980).
A cellulózból számos terméket – elméletileg a szerves vegyipar összes termékét – elő lehet
állítani. Legnagyobb mennyiségben a cellulózt a papír- és textilipar hasznosítja. A
papírhulladék hasznosítása a világon mindenhol terjedőben van. Az újrapapír gyártásán túl
újabban a cellulóz kiváló hőszigetelő tulajdonságát is kihasználják, elsősorban építkezések
során. Cellulózból állítják elő a celofánt, valamint a műselymet. A nitrocellulózt (vagy
cellulóz-nitrátot) korábban füstmentes lőpor, valamint celluloid filmek előállításához
használták. A cellulóznak léteznek kromatográfiai felhasználásai is. Bizonyos cellulóz
származékok, például a metil-cellulóz és a karboximetil-cellulóz vízoldható ragasztóanyagok
(pl.: tapétaragasztó) komponensei. Élelmi rostként is hasznosítják a cellulózt, hiszen az
emberi bélrendszer működését előnyösen befolyásolja. A mikrokristályos és a porított cellulóz
E460 kódszámon élelmiszer keverő (ballaszt) komponens. Ásványi savakkal vagy enzimekkel
a cellulóz glükózzá hidrolizálható, amely 30ºC-on közönséges pékélesztővel (Saccharomyces
cerevisiae) etanollá erjeszthető. A cellulózból való bioetanol gyártás műveleteit a
későbbiekben részletesen tárgyalom.

2.2.2. Hemicellulóz
A hemicellulóz az elfásodott növényi szövetek rövidebb láncú, 20-300 polimerizációs fokú,
elágazó, jellemzően öt szénatomos cukrok (pentózok) polikondenzációjából származó
heteropoliszacharidja, mely a cellulózhoz hidrogénhidakkal, a ligninhez pedig kovalens
kötésekkel kapcsolódik (Sjöström, 1981). A cellulóztól való gyakorlati megkülönböztetése
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savakban és lúgokban való nagyobb oldhatóságán alapszik; a cellulóz nem oldódik 17,5% -os
NaOH -oldatban, míg a hemicellulóz igen. A hemicellulóz hidrolízisekor elsősorban D-xilóz
és L-arabinóz, de kisebb mennyiségben D-glükóz, D-mannóz, D-galaktóz és uronsavak (pl. 4O-metil-glükuronsav, D-glükuronsav, D-galakturonsav), valamint ecetsav és hangyasav is
keletkeznek (Aspinnal, 1970, 1980, Puls, 1993, Goodwin, 1983). Általában a xilóz
(esetenként az arabinóz) alkotja a hemicellulóz rostok gerincét, a többi monomer molekula
jellemzően a hosszú lineáris xilán (arabinán) láncról lenyúló rövid oldalágakról származik
(Timell, 1967). Hidrolízis során ezen oldalágak hidrolizálnak először.
A hemicellulóz hasznosítására vonatkozóan több lehetőség kínálkozik. Az egyik a
hemicellulózt felépítő pentózok savas vagy enzimes hidrolízis útján történő kinyerését
követően bioetanol termelése genetikailag módosított mikroorganizmusok (pl. Escherichia
coli KO11, vagy rekombináns Saccharomyces cerevisiae) segítségével. A második lehetőség a
kinyert pentózok élelmiszeripari adalékanyagként történő felhasználása közvetlenül, vagy
származékképzéssel. A származékok képzése történhet katalitikus és mikrobiológiai (enzimes)
úton. Ilyen származék a xilóz hidrogénezésével nyerhető, a fogzománcot nem károsító,
diabetikus édesítőszer, a xilit, vagy a további oxidáció útján nyerhető savanyító szer, a
trihidroxi-glutársav. A harmadik lehetőség a különböző pentózokra zsíralkoholt addícionálva
bio-felületaktív anyagok (szappanok, emulgeátorok) előállítása (Estrine, 2005). A felületaktív
anyagok kb. 12 millió tonna/év piacából jelenleg még csak 200 ezer tonnát kihasító biofelületaktív anyagokban nagy lehetőségek rejlenek. A negyedik megoldás a hemicellulóz
lúgok segítségével, polimer formában történő kioldása, majd etilalkohollal történő kicsapása.
Az ilyen módon polimer formában elválasztott hemicellulózból különböző célra filmeket,
membránokat, felületaktív tölteteket, stb. lehet előállítani (Pontalier, 2005).

2.2.3. Lignin
Az élővilág egyik legellenállóbb anyaga, mely a lignocellulózok ellenállóságát és szilárdságát
elsősorban biztosítja (Xie, 2000). Háromdimenziós aromás polimer, azaz fenolos hidroxi- és
metoxi csoportokat tartalmazó, nagyrészt fahéjalkoholból és gvajakolból felépülő, bonyolult
szerkezetű makromolekula. A cellulózból és hemicellulózból felépülő rostokat részben vagy
teljesen körülfonja, ezzel meggátolja a víz és az enzim molekulák rostok közé jutását. A
növények egyedfejlődése során a sejtek falában rakódik le, ezáltal a növényi sejtfal
elfásodását okozza. Hatására a sejtek elveszítik rugalmasságukat, szilárdságuk megnő, ezáltal
egyes fafajok 100 m-t is meghaladó magasságot és több száz éves kort is elérhetnek. A lignin
leginkább szelektív oldószere a butanol, amely 160°C-on, katalitikus mennyiségű híg kénsav
jelenlétében a lignintartalom 90%-át oldatba viszi, ugyanakkor cukrot egyáltalán nem old ki
(Lee, 1987). Célravezetőbb és hatékonyabb azonban a lignint úgy kinyerni, hogy a
lignocellulózból a poliszacharidokat higított kénsavval vagy enzimekkel elhidrolizáljuk, a
kinyert szilárd frakció így tiszta ligninből áll.
A lignin hasznosítása – akárcsak a teljes lignocellulóz nyersanyagé – leginkább direkt
égetéssel (hő- és villamos energia termeléssel) vagy a fent már említett elgázosítással
képzelhető el. A lignin elgázosításával a reakció körülmények változtatásával szénmonoxidot, hidrogént, szén-dioxidot, vizet, metánt és metanolt különböző arányokban
tartalmazó szintézisgázt lehet előállítani. A lignin elgázosítása során ezek mellett kisebb
mennyiségben általában megjelennek egyéb, a nyersanyagra jellemző összetételű, illékony
szerves komponensek is. Bizonyos reakció körülmények mellett értékes aromás
komponenseket tartalmazó kátrányt, valamint szenet is elő lehet állítani (Kudsy, 1995, Nunn,
16

1985). Indultak kutatások a lignin biokonverziós átalakításának tárgyában is, de ezekkel
kapcsolatban eredményekről még nem számoltak be.

2.2.4. Bioetanol lignocellulózokból
A lignocellulózok poliszacharid tartalmának hidrolízise két úton történhet: ásványi savakkal
vagy enzimekkel. Az ásványi savak közül a kénsav a leghatékonyabb. Nagy (>5%)
koncentrációban alkalmazva alacsony (<120°C) hőmérsékleten is lejátszódik a hidrolízis, híg
(0,5-5%-os) kénsav körülbelül 200°C-on viszi oldatba a poliszacharidokat. Mivel savas
közegben a hemicellulóz könnyebben hidrolizál mint a cellulóz, a hidrolízist általában két
lépésben valósítják meg. Az első lépésben enyhébb körülmények mellett csak a hemicellulózt
hidrolizálják, majd a második lépésben erélyesebb körülmények mellett hidrolizálják a
cellulózt. A kénsavas hidrolízis során jelentős lehet a monoszacharidok tovább bomlása,
illetve ezzel összefüggésben a későbbi erjesztést gátló melléktermékek (inhibitorok)
termelődése. Jelentős inhibitor termelődés esetén az erjesztést megelőzően ezen
komponenseket vegyi úton el kell távolítani (Larsson, 1999), vagy szigorúan ellenőrzött fedbatch erjesztést kell végezni (Nilsson, 2001, Rudolf, 2004).
Hägglund (1951) analitikai célokra alkalmas kénsavas hidrolízist fejlesztett ki. A 4.2.1.
fejezetben kifejtett eljárás pontos betartása jár a legkevesebb, gyakorlatilag jelentéktelen
cukor veszteséggel.
Az enzimes hidrolízist izolált, celluláz illetve hemicelluláz aktivitással rendelkező
enzimekkel, esetleg közvetlenül ilyen enzimeket termelő mikroorganizmus (jellemzően
Trichoderma reesei) segítségével lehet végezni. A cellulóz enzimes hidrolízise vizes
közegben, jellemzően 50ºC-on, 4,8-as pH-n több enzim egyidejű, egymást erősítő
(szinergikus) tevékenysége által valósítható meg. Ezen enzimek együttesét nevezzük celluláz
enzim komplexnek (Wood, 1990). A celluláz enzim komplex komponenseit három típusba
sorolhatjuk. Léteznek endoglükanázok, exoglükanázok (vagy cellobiohidrolázok) és ßglükozidázok. Az endoglükanázok a cellulóz lánc belsejét hasítják, ilyen módon kisebb
polimerizációs fokú fragmentumokat, ún. cellulodextrineket állítanak elő. Az exoglükanázok
az ilyen módon keletkező nagy számú láncvégekről hasítanak le cellobióz (diszacharid)
egységeket (Enari, 1987). A cellobiózt ß-glükozidázok hidrolizálják glükózzá.
Az igen ellenálló lignocellulóz struktúra azonban megfelelő előkezelés nélkül enzimekkel
nehezen bontható. A lignocellulózok enzimes hidrolízisét megelőzően a legtöbb esetben tehát
egy ún. előkezelésre van szükség az enzimes bonthatóság javítása céljából. Az eddigi kutatási
eredmények szerint az előkezelések a cellulóz hozzáférhető felületének növelésén, valamint
kristályosságának csökkentésén keresztül javítják annak enzimes bonthatóságát (Hsu, 1996,
Lee, 1999). Az előkezelések lehetnek fizikai, kémiai, biológiai és kombinált módszerek,
melyek általában valamely frakciót (hemicellulózt, lignint) kisebb-nagyobb mértékben
lebontják (oldatba viszik), míg a cellulóz poliszacharid formában, a szilárd frakcióban marad.
A legtöbb lignocellulóznál aprítás bizonyos mértékben – anyagmozgatási és anyagátadási
okokból kifolyólag – feltétlenül szükséges, ugyanakkor ez a módszer az enzimes bonthatóság
növelése szempontjából kevéssé hatékony, valamint rendkívül energiaigényes. (Kis
szemcseméretű technológiai melléktermékeknél, például faforgácsnál, fűrészpornál, kukorica
maghéjnál értelemszerűen elhagyható.)
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A legegyszerűbb előkezelés az ún. „hidrotermolízis”, vagy „aquasolv” eljárás, melynek során
az alapanyagot vízzel keverik, majd 200°C körüli hőmérsékleten termosztálják kb. 15 percig
(van Walsum, 1996). Ezzel a módszerrel a ligninnek és a hemicellulóznak kb. 50-50%-a
oldatba megy. A módszer hatékonyságát növeli, ha savas vagy lúgos katalizátort adunk a
vízhez. Ekkor az eljárást híg savas, illetve lúgos előkezelésnek nevezzük. A savak elsősorban
a hemicellulózt viszik oldatba, a lúgok inkább a lignint.
A savas előkezelések közül a legtöbb figyelmet a híg kénsavas eljárás érdemli. A híg kénsav a
hemicellulózt és bizonyos egyéb részeket (pl. a savoldható lignint és a fehérjék nagy részét)
kioldja a lignocellulóz mátrixból, és ezáltal a cellulóz részt hozzáférhetőbbé teszi az enzimek
számára. Torget és mtsi (1991) 0,92% m/m kénsav koncentráció (kiindulási pH:1,35-1,40),
160°C reakcióhőmérséklet és 10% sz.a. tartalom mellett kezelt kukoricaszárat. Legjobb
eredménye az enzimes hidrolízis során: kb. 91%-os konverzió volt. Miután az előkezelt
szilárd maradékban a kukoricaszár eredeti glükántartalmának mindössze 75% -a volt
megtalálható, az enzimes hidrolízisben a glükóz kinyerése az elméleti maximumnak csak
68%-a volt (kb. 31 g glükóz/100 g kukoricaszár). Az ipari alkalmazás szempontjából ezen
eredmény értékét tovább csökkenti, hogy a szerzők 2 mm-nél kisebbre aprított nyersanyagot,
rendkívül magas, 42 FPU/g cellulóz enzimdózist alkalmaztak, valamint hogy az előkezelt,
nedves anyagot minden esetben -20ºC-on, fagyasztva tárolták. A lignocellulóz struktúra
ismeretében feltételezhető, hogy a fagyasztás – a struktúra roncsolásán keresztül – javítja a
cellulóz enzimes bonthatóságát. A szerzők sem a hidrolizátum erjeszthetőségét, sem az
inhibítorok koncentrációját nem vizsgálták. Schell és mtsi (1992) szerint 20-30% szárazanyag
tartalom mellett végzett híg (1% m/m) kénsavas előkezelést követően is el lehet érni 85-96%os enzimes konverziót, ehhez 3,2 mm-nél kisebbre aprított kukoricaszárra, 180°C
reakcióhőmérsékletre és 40 IU/g sz.a. enzimdózisra van szükség. A cellulóz veszteségről ezen
publikációban nem esik szó.
Kukorica maghéj 121°C-os, híg kénsavas kezelésével a szilárd frakció 76,1%-a oldatba
vihető, a szilárd maradék kukoricarost olajtartalma az eredeti 1,4-ről 12,2%-ra nő (Singh,
2003a). Különböző irodalmi források feldolgozása alapján úgy tűnik, hogy a híg kénsavas
előkezelés hatékonysága összefüggésben van az alapanyag hemicellulóz/cellulóz arányával.
Amennyiben ez az arány magas, pl. kukoricacsutka, vagy kukorica maghéj esetében, úgy a
híg kénsavas előkezelést követően jó enzimes hidrolízis konverzióra számíthatunk, míg
alacsony hemicellulóz tartalom esetében ez a módszer kevéssé hatékony.
Gőzrobbantással több szerző is eredményesen előkezelt lignocellulóz alapanyagokat, így
kukoricaszárat is. Ezen eljárás során 160-270ºC-os telített gőzzel (nyomás: 0,7-5 MPa)
impregnálják a lignocellulóz forgácsot, majd egy megfelelően kiképezett szelepen át igen
rövid idő alatt expandáltatják. A gőz tehát először bediffundál a lignocellulóz mátrixba, majd
onnan robbanásszerűen expandál, ezáltal a lignocellulóz struktúra szétesik, a hemicellulóz
jelentős része hidrolizál, a cellulóz kristályossága csökken, hozzáférhető felülete jelentősen
nő. Ezt az eljárást alkalmazza az Iotech (Jurasek, 1979), a Stake (Bender, 1979) és a General
Electric (Brooks, 1978). Az eljárás fő hátránya, hogy az alapanyag jelentős része elbomlik és
ezáltal fermentációt gátló melléktermékek (inhibitorok) képződnek. Ilyen inhibitorok például
a pentózokból keletkező furfurol, a glükózból keletkező hidroximetil-furfurol (HMF), az ezen
inhibitorok további bomlásából keletkező hangyasav, a hemicellulózból felszabaduló ecetsav
disszociálatlan formája, valamint a savoldható ligninből származó aromás komponensek
(Stenberg, 2000). Kénsav, kéndioxid vagy széndioxid katalizátor adagolásával javíthatjuk a
hemicellulóz hidrolízisét és a cellulóz enzimes bonthatóságát, valamint valamelyest
visszaszoríthatjuk bizonyos inhibitorok keletkezését (Tenborg, 1998, Puri, 1983). Larsson
18

(2000) szerint azonban savas előkezeléseknél a ligninből a Saccharomyces cerevisiae anaerob
növekedését és etanol termelését jelentősen gátló aromás komponensek szabadulnak fel.
Eklund (1995) szerint fűzfából 1% SO2-t tartalmazó gőzzel olyan termék nyerhető, amelyben
a xilán 62% -a hidrolizált, a glükóz hozam az enzimes hidrolízis után pedig 95%. Az
előkezelés glükán veszteségéről és a hidrolizátum erjeszthetőségéről azonban a szerzők nem
tesznek említést.
Varga (2003b) tapasztalatai a gőzrobbantott lignocellulózok enzimes bonthatósága
tekintetében ennél rosszabbak. A szerző kukoricaszárat kezelt gőzrobbantással, majd a szilárd
frakciót celluláz enzimmel hidrolizálta. 100 g kukoricaszárból 24,8 g glükózt nyert ki az
enzimes hidrolízis során, ami az elméleti maximumnak (45,6 g) mindössze 54%-a. Ezt az
eredményt 210°C-os gőzzel öt percig, 0,5% kénsav katalizátor jelenlétében végzett
impregnálást követő gőzrobbantás, majd ezt követően 48 órás hidrolízis, 25 FPU/g sz.a.
enzim dózis alkalmazásával érte el. Az előkezelés során a hemicellulóznak csak 51%-át tudta
kinyerni a felülúszóban, a többi vagy elbomlott, vagy a szilárd frakcióban maradt. A
hidrolizátum erjeszthetőségét közönséges pékélesztővel, 30ºC-on vizsgálta. 24 óra elteltével
90%-os etanol kitermelést mért, ami kis mértékben ugyan, de jelzi a fermentációt gátló
melléktermékek jelenlétét. Öhgren (2005, 2006a,b, 2007a,b) szintén részletes kutatásokat
végzett kukoricaszár gőzrobbantásával kapcsolatban. Kísérletet tett a teljes folyamat
(gőzrobbantás, cukrosítás és erjesztés) optimalizálására. Savkatalizált gőzrobbantást követően
(T=190°C, t=10 perc) közönséges celluláz enzimekkel és pékélesztővel végzett egyidejű
cukrosítással és erjesztéssel (Simultaneous Saccharification and Fermentation, SSF) az
elméleti etanol kitermelés 70%-át ritkán tudta meghaladni. Ezt szignifikánsan meghaladó, 7380% közötti etanol kitermelést csak az előkezelt szilárd anyagban maradt, az enzimes
hidrolízist gátló xilánt hidrolizáló xilanázok, illetve hőtoleráns (Topt: 55°C) cellulázok
adagolásával tudott elérni.
A nedves oxidáció a gőzrobbantáshoz hasonló eljárás, melynek során az alapanyagot vízzel és
szükség esetén katalizátorral keverik, majd a szuszpenziót oxigén jelenlétében 170-200°C-ra
hevítik. A nedves oxidációs reaktorokban általában valamilyen módon áramoltatják az
anyagot függetlenül attól, hogy szakaszos vagy folyamatos üzemben dolgoznak. Az
áramoltatás a jobb anyagátadás, következésképp hatékonyabb oxidáció érdekében történik.
Lúgos katalizátorok jelentősen fokozhatják az oxidációt. Az oxigén magas hőmérsékleten
szerves savakká vagy széndioxiddá oxidálja a lignin jelentős részét. Az eljárás során a
hemicellulóz nagy része is oldatba megy, illetve elbomlik. A fermentációt gátló
melléktermékek (pl. furfurol, hidroximetil-furfurol, ecetsav) képződése ennél az eljárásnál is
jelentős lehet. A nyomás hirtelen csökkentését ennél a módszernél nem szokták alkalmazni,
bár elméletileg ilyen módon a nedves oxidációt ötvözni lehetne a gőzrobbantással. Az anyag
áramoltatása, az oxigénbevitel és a reaktor belsejében előálló oxidatív közeg speciális reaktort
igényel, ezért ezt az eljárást a gőzrobbantáshoz képest magasabb beruházási és üzemeltetési
költség jellemzi. Varga (2003a) kukoricaszárat kezelt nedves oxidációval, majd a szilárd
frakciót celluláz enzimmel hidrolizálta. Legjobb eredménye 32 g glükóz kinyerése volt 100 g
kukoricaszárból az enzimes hidrolízis során, amely az elméleti maximumnak (45,6 g) 70%-a.
Ezt az eredményt 195°C reakcióhőmérséklet, 15 perc tartózkodási idő és nátrium-karbonát
katalizátor (pHkiind = 9,2; pHvégső = 3,9) alkalmazásával, illetve az enzimes hidrolízis során 25
FPU/g sz.a. enzim dózis és 24 óra reakcióidő mellett érte el. Az előkezelés során a
hemicellulóznak csak 62%-át tudta kinyerni a felülúszóban, a többi vagy elbomlott, vagy a
szilárd frakcióban maradt. A hidrolizátum erjeszthetőségét közönséges pékélesztővel, 30ºC-on
vizsgálták. 120 óra elteltével 60-80% közötti etanol kitermelést mért, ami a fermentációt gátló
melléktermékek jelentős hatását mutatja.
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A lúgos előkezelések egy különleges fajtája az ammóniás kezelés. Szakaszos eljárás
(„ammóniás rost robbantás” – Ammonia Fiber Explosion, AFEX) esetén 60-100°C-on 17-20,5
bar nyomáson 5 percig folyékony ammóniában termosztálják a nyersanyagot, majd hirtelen,
robbanásszerűen expandáltatják (Teymouri, 2005). A szerző szerint kukoricaszár AFEX
kezelésének optimális paraméterei: T=90°C, 1 kg ammónia/kg sz.a. fázisarány, 60%
víztartalom a kukoricaszárban, t=5 perc tartózkodási idő. Ilyen körülmények mellett végzett
előkezelést követően 15 FPU/g glükán enzim dózis 95% körüli (38,5 g/100 g sz.a.) glükóz
kinyerést eredményezett. A szerzők a cefrét 96%-ban erjeszthetőnek találták. Ezek egyéb
előkezelésekkel összehasonlítva rendkívül jó eredmények, kérdéses azonban az ammónia
visszanyerhetősége, mely mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból
alapvetően befolyásolja az eljárás megítélését. A szerzők nem tesznek említést az alapanyag
részecskeméretéről, ami pedig jelentősen befolyásolja az eredményeket. Az AFEX előkezelést
követően a lignocellulóz egyik frakcióját sem választják el. A szerzők szerint az alkalmazott
celluláz enzim komplex az előkezelt kukoricaszár xilántartalmának 80%-át hidrolizálta. Kim
és mtsi (2003, 2005, 2006) folyamatos eljárásban használt folyékony ammóniát, az eljárás
neve: „ammónia perkoláció és visszanyerés” Ammonia Recycle Percolation – ARP. Ebben az
eljárásban a lignint 80-85, a xilánt kb. 50%-ban elválasztják az előkezelt rostból, míg a glükán
veszteség 7-8%. A szerzők az előkezelt cellulóz enzimes bonthatóságára vonatkozóan
hasonlóan jó, az elméleti maximumot közelítő eredményeket kaptak, mint Teymouri (2005).
Fentieken túl léteznek további előkezelési módszerek, pl.: biológiai (jellemzően lignin bontó
gombákkal történő) előkezelések, besugárzás, szerves oldószeres („organosolv”) kezelés
(Lee, 1987), ózonolízis, stb., ezek gyakorlati jelentősége azonban az eddigi publikációk és
eredmények alapján elhanyagolható.
Fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az előkezelésekkel kapcsolatos szakirodalom
gyakori hiányossága, hogy az előkezelés során oldatba menő, illetve bomlást szenvedő
cellulóz (glükán) mennyiségét, valamint a hidrolizátum erjeszthetőségét nem közlik, csak az
enzimes bonthatóságra koncentrálnak, mely önmagában nem elegendő az előkezelés
hatékonyságának megállapításához. Kivételt Varga (2003a,b) és Öhgren (2005, 2006a,b,
2007a,b), Teymouri (2005) és Kim (2003, 2005, 2006) publikációi jelentenek.
Előkezeléseknél a cellulóz enzimes bonthatóságának növelése alapkövetelmény, azonban a
művelet valódi célja a lehető legnagyobb etanol kitermelés az enzimes hidrolízist követő
erjesztés során. Az előkezelések a cellulóz hidrolízisét, illetve bomlását is okozhatják, továbbá
keletkezhetnek erjedést gátló melléktermékek, pl. furfurol, hidroximetil-furfurol, ecetsav,
hangyasav, stb. (Varga, 2003a,b), ezért nem az enzimes hidrolízis konverziója, hanem az
etanol kinyerés maximalizálása a végső cél. Gőzrobbantás és nedves oxidáció alkalmazása
esetén a kukoricaszár eredeti glükántartalmára számítva az elméleti maximum 70%-át
meghaladó etanol kitermelés kivételesen jó eredménynek számít, míg a folyékony ammóniát
alkalmazó kutatók ennél jobb, 85-90% közötti eredményeket kaptak. Utóbbi adatokat
figyelembe véve 100 kg száraz kukoricaszárból (41%-os átlagos cellulóz tartalom mellett) kb.
20 kg etanolt lehet előállítani. (Nem számítva a kb. 24% hemicellulózból rekombináns
mikroorganizmusokkal elméletileg előállítható, maximum +14 kg etanolt, mellyel az eddigi
kísérleti eredmények alapján nem számolhatunk.) Zacchi (1989) szerint problémát okoz, hogy
5 tömegszázaléknál kisebb etanol koncentráció esetén a desztillálás energiaigénye olyan
mértékben megnő, hogy ennek következtében az eljárás – az „upstream” műveletektől
gyakorlatilag függetlenül – gazdaságtalanná válik. A desztilláció energiaigénye
csökkentésének egyik módja az utóbbi időben elterjedt hőszivattyú (párakompresszor)
alkalmazása lehet. Az etanol koncentráció növelésével Öhgren (2005, 2006a,b, 2007a,b)
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foglalkozott részletesen, eredményeiből látható, hogy az általa alkalmazott kísérleti
körülmények mellett már a 2,5 tömegszázalék etanol koncentrációt is igen nehéz elérni.
AFEX előkezeléssel Teymouri és mtsi (2005), valamint Kim és mtsi (2003, 2005, 2006) a
cellulózból kinyerhető etanol elméleti maximumát megközelítő eredményeket értek el, az
eljárást mégsem alkalmazzák ipari méretekben. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy a
lignocellulózokból történő, ún. második generációs bioetanol előállítás csak akkor lehet
gazdaságos, ha a nyersanyag összes frakciójából értékes, ún. ikertermékeket állítunk elő. A
lignocellulózok hasznosításának végső célfüggvénye tehát a teljes alapanyagból kinyerhető
összes érték, tulajdonképpen gazdasági haszon. Ehhez az alapanyagok ún. „biorefining”
jellegű, komplex frakcionálását és hasznosítását kell optimalizálni, amely tehát nem
feltétlenül csak az etanol kinyerés maximalizálását jelenti. Fokozott hangsúlyt kell tehát
fektetni a hemicellulóz és a lignin elválasztására, és ezekből értékes termékek előállítására.

2.3. Keményítő
A keményítő a növényi szervezetek tartalék poliszacharidja. A keményítő hidrolízise
nagyrészt α-D-glükózt, kisebb részben ß-D-glükózt eredményez, mely közönséges
pékélesztővel (Saccharomyces cerevisiae) etanollá erjeszthető. Struktúráját tekintve nem
egységes anyag, amilózra és amilopektinre bontható. Az amilóz több száz, α-1-4glikozidkötéssel kapcsolódó glükózegységet tartalmaz. A hosszú lánc spirális alakú ún. hélixet
képez, melyet intramolekuláris hidrogénkötések tartanak össze. Az amilopektinben több, 2025 egységből álló lánc kapcsolódik össze, az egyik lánc glükozidos kötéssel kapcsolódik a
másik lánc egyik glükóz egységének 6-os szénatomjához, ilyen módon számos elágazást
tartalmazó, rendezetlen struktúrájú anyagról van szó. A keményítő molekulák tömege a 104 –
105 dalton nagyságrendbe esik. A szemcsés formájú keményítő a kukoricaszemben fehérje
mátrixba ágyazva található. A vizes közegben általában könnyen szuszpendálható
keményítőszemcsék melegítés hatására megduzzadnak, majd viszkózus oldatot (csirizt)
képeznek, amely lehűtve géllé dermed.

2.3.1. Bioetanol keményítőből
A keményítő – akárcsak a cellulóz –ásványi savakkal vagy enzimekkel hidrolizálható. Híg
sósavval vagy kénsavval alacsony hőmérsékleten (100-120°C-on) is – szignifikáns glükóz
veszteség nélkül – lejátszódik a hidrolízis. Ezt a módszert korábban az iparban is használták,
ma már szinte kizárólag az enzimes hidrolízist alkalmazzák. Az enzimes keményítő hidrolízis
– akárcsak a cellulózé – több enzimből álló enzimkomplex szinergikus tevékenységét
feltételezi. A szuszpendált, szemcsés keményítőt termostabil α-amiláz képes oldatba vinni.
Sok különböző eredetű és tulajdonságú α-amiláz létezik, alkalmazási hőmérsékletük 80°C –
tól 130°C –ig terjed. Az α-amiláz endoglükanáz, tehát a poliszacharid lánc belsejét támadja,
ilyen módon kisebb láncokra tördeli a keményítő molekulákat. Gyakran alkalmaznak ún.
pullulanáz enzimet is, melynek lánc elágazásokat bontó aktivitása jelentős. A folyósítás során
képződő kisebb lánc fragmentumokat a glükoamiláz (vagy amilo-glükozidáz) enzim képes
glükózzá hidrolizálni. A glükoamilázt általában 60°C hőmérsékleten alkalmazzák. A
keményítő hidrolízise során keletkező, fermentációt gátló melléktermékekről nem számoltak
be. A hidrolízist követően a cefre közönséges pékélesztővel (Saccharomyces cerevisiae)
erjeszthető.
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2.4. Kukoricarost olaj
A kukoricarost olajtartalma mindössze kb. 1,7-2%, azonban igen értékes a benne található
növényi szterinek és szterinészterek miatt (Singh, 2003a, Yongzhi-Jiang, 2005, Moreau,
2002). A szterinek szteránvázas (tetraciklusos, általában 27-29 szénatomot tartalmazó) lipid
komponensek (8. ábra).
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8. ábra: A szteránváz általános képlete
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Két csoportjuk létezik, a dezmetil-szterinek és a 4-metil-szterinek. A növényolajokban a 4metilszterinek csak igen kis mennyiségben fordulnak elő, biológiai szerepük nem ismert.
9. sz. ábra: A legfontosabb dezmetil-szterinek
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A szterinek az olaj/zsír tartalom el nem szappanosítható részének általában jelentős hányadát
(30-60%-át) teszik ki. Az állati zsírok szterintartalmának jelentős hányadát teszi ki a
koleszterin, de ez a komponens növényi olajokban is megtalálható. A növényi olajokban
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azonban általában kettő-öt fő (>5%-nál nagyobb arányt képviselő) szterin található, és a
szterinek száma is nagyobb. A növényi olajok legjellemzőbb szterinje a β-szitoszterin. Az
egyes szterinek aránya jellemző a növényre, amiből az olajat kinyerték, ezért a szterin
összetétel meghatározását hivatalos eljárásokban is alkalmasnak tekintik az olaj/zsír
eredetének meghatározására is. A növényi olajok jellemzően 0,15-0,9% szterint tartalmaznak.
Ezek a vegyületek az emberi szervezetben LDL-koleszterin és vérzsír szint csökkentő
hatásúak, ezért a keringési rendszer betegségeinek megelőzésében fontos szerepük van. A
magas LDL-koleszterin (>4 mg/L) és vérzsír (>1,8 g/L) szint érelmeszesedést
(atherosclerosis) okoz, ami rontja a szervek vérellátását, illetve a szövetek elhalását (infarctus)
okozhatja, a másodlagosan keletkező, érfalról leváló vérrög (thrombosis) pedig bármely
szervben érdugulást (embolia) okozhat. A XX. sz. második felében Magyarországon a legtöbb
halálozás (53,4%) a keringési rendszer betegségeire vezethető vissza (Kiszely, 2004).
A nyugati fejlett táplálkozási szokások mellett naponta átlagosan 3-400 mg fitoszterint
viszünk be szervezetünkbe (Daguet, 2000). A keringési betegségek megelőzése, a koleszterin
szint kontrollálása érdekében azonban Fiala (2006) napi 2.000 mg fitoszterin bevitelét
javasolja. A fitosztinek legnagyobb koncentrációban olajos magvakban és gyümölcsökben
találhatók, de a hüvelyesek és a zöldségfélék magjaiban és leveleiben is megtalálhatóak. A
növényi szövet fitoszterin tartalma a fajtán túlmenően az egyedre ható környezeti tényezőktől,
az érettségtől is függnek. A fitoszterinek a természetben előforduló növényi olajok között a
kukorica maghéj (kukoricarost-) olajban vannak a legmagasabb (8-10%) koncentrációban. A
kukoricarost olaj tartalma azonban igen alacsony (átlagosan 2%), ezért ezt a mellékterméket
szterinek kinyerésére nem használják. Az ipari növényolaj gyártás mellékterméke, a
dezodorálási párlat 10-30%-os el nem szappanosítható frakcióján belül rendkívül magas a
szterinek (jellemzően 40%) és a tokoferolok (15%) aránya (Dauget, 2000). Jelenleg a világon
ez a legjelentősebb, leggazdaságosabb fitoszterin forrás. A második helyen a papírgyártás
mellékterméke, a gyanta áll, melynek 5-10% szterin tartalma van. A dezodorálási párlat és a
gyanta szterintartalmának 50-60%-a β-szitoszterin, a többi komponens: kampeszterin,
sztigmaszterin és brasszikaszterin (Daguet, 2000).
A kukoricarost olaj szterintartalmán belül magas a telített szterinek, a szterinésztereken belül
pedig a ferulsavval alkotott szterinészterek aránya, melyek kimagasló koleszterinszint
csökkentő hatásuk mellett antioxidáns tulajdonságot is hordoznak. Antioxidáns (szabadgyök
fogó) hatást mutatnak az olajban található tokoferolok és tokotrienolok, azaz az E-vitaminok
is. A fitoszterinek humánbiológiai hatásainak, valamint hatásmechanizmusainak kutatása,
feltérképezése – különös tekintettel bizonyos fitoszterinek rákmegelőzésben betöltött
szerepére – napjainkban is számos kutatás tárgyát képezi. A fitoszterinek az LDL-koleszterin
káros hatását a termelődés csökkentésén keresztül, valamint egyfajta kompetitív hatás útján
fejtik ki (Daguet, 2000).
Az utóbbi időszakban folyamatosan nőtt a kereslet a fitoszterinekre. A növényi szterineket,
szterinésztereket elsősorban ún. funkcionális élelmiszerek hatóanyagaiként hasznosítják, de a
kozmetikai-, a gyógyszer-, a festékiparban, valamint a vegyipar számos egyéb területén, így
például a növényvédő szer gyártás során is használják ezeket a vegyületeket (Daguet, 2000).
Az élelmiszeripari alkalmazás szempontjából jelentős előny, hogy a fitoszterinek és
szterinészterek viszonylag hőstabilak (Thanh, 2006). Sikeres orvosi kísérleteket folytattak a
következő, szterinekkel dúsított élelmiszerekkel: tej, tejtermékek, olaj, húskészítmények,
pékáruk, üdítőitalok, italporok (pl. kakaó, tejpor), csokoládé,- vagy energiaszeletek, stb.
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A kukoricarost olajnak jelentős szabad zsírsav tartalma van, és az ilyen olajak élelmi célra
közvetlenül nem értékesíthetők. Brunner (2000) szerint növényi olajok különböző lipid
alkatrészei (pl. a szabad zsírsavak és a szterinek is) ellenáramú folyamatos extrakcióval
szétválaszthatók, míg Czuppon és mtsi. (2007) szerint a szterineket és szterinésztereket az
elszappanosítható komponensek szappanosításával, desztillációval, valamint kristályosítással
lehet elválasztani.
Singh (2003a) enzimekkel és híg kénsavval kezelt kukoricarostot annak érdekében, hogy – a
nem lipid komponensek eltávolításán keresztül – a szilárd maradék olajtartalmát növelje.
Legmagasabb olajtartalmat (12,2%) 121°C-os híg kénsavas kezelés után ért el. Az összes
szterin kinyerése is ekkor volt a legnagyobb: 1.433,1 mg 100 g nyers kukoricarostból. A
kezelés hatására a szilárd maradék tömege az eredetinek 23,9%-ára csökkent, ebből
következik, hogy az olaj kinyerés 100 g nyers rostra számítva 2,92 g volt. 100°C-os híg
kénsavas és enzimes kezelés kombinációjával a szilárd maradék tömegét az eredetinek 20%ára is sikerült csökkentenie, de ennek a maradéknak az olajtartalma csak 7,9% volt, az összes
szterin kinyerés pedig 1.027,2 mg/100 g nyers kukoricarost. A szerzők nem állítottak fel
anyagmérlegeket, így a cikkből nem derül ki a kukoricarost egyéb frakcióinak (keményítő,
cellulóz, hemicellulóz, fehérje, lignin, hamu) sorsa, azaz oldódásuk avagy lebomlásuk,
átalakulásuk mértéke.
Singh (2003b) flotálással is próbált olajban és fitoszterinben dús frakciót kinyerni. A
módszerrel 53-86% olaj dúsítást ért el, a fitoszterin kinyerés azonban a nyers kukoricarost
extrakciójához viszonyítva 27%-ra esett vissza.
A Singh (2003a,b) által nyert szilárd maradékok olajtartalmát préseléssel nem, csak
oldószeres extrakcióval lehet kinyerni. Préseléssel kb. 15% olajtartalmú csíra darát állítanak
elő, az ennél alacsonyabb olajtartalmú anyagokból gazdaságosan valószínűleg nem lehet ilyen
módon olajat nyerni. A leggyakrabban használt oldószerek bizonyos alacsony szénatom
számú alkánok, mint pl. a hexán. Ezek használata azonban komoly élelmiszer egészségügyi és
környezetvédelmi problémákat vet fel. Az étolajokban maradó hexán koncentrációja például
nem lehet magasabb, mint 1 mg/kg, és a teljes technológia hexán vesztesége nem lehet több,
mint 1 kg hexán 1 tonna nyersanyagra vetítve. Ezek igen szigorú előírások, melyek enyhülni
biztosan nem, inkább szigorodni fognak. A biológiailag lebontható vegyületek, mint pl. az
etanol, az etil-acetát vagy az aceton alkalmazását nem kötik ilyen szigorú feltételekhez, ezen
vegyszerekkel azonban kevesebb olajat nyerhetünk ki. A környezetvédelmi és egészségügyi
szempontból is legelőnyösebb szer, a szuperkritikus széndioxid használata – a magas
beruházási költségek miatt – csak bizonyos kapacitáshatár felett gazdaságos. Mindezek miatt
az oldószeres extrakció visszaszorulóban van. A magas élettani értéket képviselő olajaknál
(pl. olivaolaj) ez különösen igaz, hiszen egy ilyen olaj esetében az oldószeres extrakció
alkalmazása a piaci érték jelentős csökkenését okozná. Ilyen nyersanyagok esetében a
hidegen, egyszer préselt (ún. extra szűz) olajok képviselik a legmagasabb értéket. A
kukoricarost olaj a benne lévő szterinek és szterinészterek miatt szintén magas élettani értéket
képvisel, célszerű lenne ezért azt olyan mértékben dúsítani, ami lehetővé teszi a préseléssel
történő kinyerést.

25

2.5. Kukoricacsíra dara olaj
A préselés útján nyert csíra dara mintegy 15% maradék olajtartalmát oldószeres extrakcióval
lehet kinyerni. Az oldószeres extrakcióra vonatkozó, fent részletezett szigorú előírások miatt a
hazai ipari partner nem foglalkozik a csíra dara maradék olajának extrakciójával. A csíra dara
maradék olajtartalmának zsírsav összetétele gyakorlatilag megegyezik a hagyományos
kukorica csíra olajéval. A hazai növényolaj gyártó ipari partner 2002. júliusi mérési
eredményei szerint a három fő alkotó a linolsav (58%), az olajsav (27%) és a palmitinsav
(11%). A kiemelkedő élettani hatást hordozó omega-3 zsírsavak közül csak a linolénsavat
mutatták ki 1,1%-ban. Ezek az értékek a valóságban természetesen bizonyos tartományon
belül ingadozhatnak.

2.6. Fehérje
Az általánosan bevett gyakorlat szerint Dumas módszerrel, összes nitrogén tartalom mérés
alapján számított összes fehérje tartalom sokféle fehérjét foglal magában. Az kukorica
fehérjéit Watson (1987) négy csoportba sorolja, mégpedig „sóoldható” (0,5 mólos NaCl
oldatban oldódó), zein, glutelin, és egyéb részekre. Ezek a fehérjék magas tápértékű anyagok,
azonban – az ipari és piaci hátteret figyelembe véve – az általam vizsgált melléktermékekben
a fehérje nem tekinthető értékes frakciónak.
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3. Célkitűzés
Jelen dolgozat a kukorica termesztése és ipari feldolgozása során keletkező melléktermékek,
úgymint a kukoricaszár, a kukorica maghéj és a kukorica csíra dara hasznosításának – azaz
érték növelt termékek előállításának – lehetőségeit vizsgálja.
A kukoricaszár esetében érték növelt termékek a hidrolízis útján kinyerhető monoszacharidok
(glükóz, xilóz, arabinóz), melyek értékesíthetők, illetve a fentiekben leírtak alapján számos
módon hasznosíthatók. A kukorica maghéj és a csíra dara esetében a monoszacharidokon
kívül értékes termék az anyagok olajtartalma, illetve azon belül a növényi szterinek és
szterinészterek, melyek ún. funkcionális élelmiszerek adalékanyagaiként hasznosíthatók.
Ezen általános célok szempontjából az alábbi konkrét kutatási feladatok megoldása szükséges.
1. A vizsgált melléktermékek összetételének pontos és megbízható megállapítása. Az
eredmények kiértékelése, diszkussziója.
2. A fent meghatározott komponensek éles elválasztása, maximális kinyerése lehetőség szerint
alacsony anyag- és energiaigényű fizikai, kémiai és biokémiai módszerek alkalmazásával.
3. A híg kénsavas előkezelés korábban nem vizsgált alacsony hőmérséklet (T=120ºC) mellett
történő alkalmazásának vizsgálata.
4. Az egyes műveletek után nyert folyadék és szilárd frakciók analízise, anyagmérlegek
felállítása.
5. Az alkalmazott analitikai módszerek ellenőrzése, szükség és lehetőség szerint azok
pontosítása, fejlesztése.
6. Eredmények statisztikai kiértékelése, diszkussziója.
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4. Anyagok és módszerek
4.1. Felhasznált anyagok
A kukoricaszár, mely a szárat és a leveleket tartalmazta a gyökérzet és csutkák nélkül,
Baranya megyei, 1999. és 2000. évi termésből származott. A nyersanyagot mindkét esetben
októberben, tehát közvetlenül a betakarítást követően gyűjtöttük. A kukoricaszárat
szobahőmérsékleten légszárazra szárítottam, majd maximum 2 mm szemcseátmérőjűre
aprítottam. Az aprított, légszáraz nyersanyag szárazanyag tartalma átlagosan 95% volt.
A kukorica maghéj a 2001., 2002. és 2003. éves betakarításokból, nedves őrléses
technológiából származott. A natív kukoricarost kb. 60% nedvességet tartalmaz. A káros
mikrobiológiai folyamatok megakadályozása érdekében az anyagot kézhezvételt követően
azonnal, szobahőmérsékleten légszárazra szárítottam. Kivételt ez alól azok a kísérletek
képeztek, melyeknél a natív rostban lévő kénessav katalitikus hatását vizsgáltam. Ezeket a
kísérleteket közvetlenül a kézhezvételt követően végeztem el. A légszáraz kukoricarost
szárazanyag tartalma átlagosan 93% volt.
A csíra dara a 2005. évi betakarításból, meleg préselésből származott. A nedves úton
elválasztott csírát préselés előtt max. 120°C-ra hevítették. A >95% szárazanyag tartalmú
anyagot nem kellett tovább szárítani feldolgozás előtt, de – az ipari partner tájékoztatása
alapján – a kísérleteket 60 napon belül kellett elvégezni, hogy az avasodási folyamatok még
ne okozzanak gondot.
Acetát puffer (0,5 M, pH = 4,8) készítése: 500 ml desztillált vízben feloldottam 68,04 g
kristályos nátrium acetátot (C2H3O2Na.3H2O) és 31,27 g tömény ecetsavat, majd
kiegészítettem 1.000 ml-re.
Enzimek: a Novozymes A/S (2880, Bagsvaerd, Denmark) cég termékei voltak;
Novozym 188:
Celluclast 1,5 L:
Termamyl LC:
AMG 300 L:

Aspergillus terrus eredetű, β-glükozidáz aktivitású fermentlé sűrítmény.
Trichoderma eredetű, celluláz enzimkomplex tartalmú sűritmény.
Bacillus licheniformis eredetű, α-amiláz aktivitású fermentlé sűrítmény.
Aktivitás: 97,7 μmol/ml/s (gyári adat).
Aspergillus niger eredetű, amiloglükozidáz aktivitású fermentlé
sűritmény.
Aktivitás: 7,318 μmol/ml/s (gyári adat).

Dinitroszalicilsavas reagens (DNS) készítése: 10 g 3,5-dinitro-szalicilsavat feloldottam 500
ml 2% (w/w) -os nátrium-hidroxid oldatban. Melegítés közben hozzáadtam 200 g K-Natartarátot, 0,5 g nátrium szulfitot, majd 2 g fenolt. Lehűlés után desztillált vízzel 1000 ml -re
egészítettem ki, és sötét üvegben tároltam. Élénksárga színű, mérgező oldat. A redukáló
cukortartalom meghatározására alkalmas reagens (Amax= 550 nm).
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4.2. Alkalmazott módszerek
4.2.1. Analitikai módszerek
Bizonyos analitikai módszereket munkám során egyrészt gyorsítani, egyszerűsíteni, másrészt
pontosítani igyekeztem. Ebben a fejezetben ismertetem a régi (szabvány szerint leírt), és az új
mérési módszert is, az eredmények bemutatása és kiértékelése a 5.4. fejezetben található.
Szárazanyag tartalom meghatározása kb. 1 g, analitikai mérlegen lemért reprezentatív minta
105°C-on, súlyállandóságig (ált. 24 óráig) történő szárításával történt. A kiszárított mintát
exszikkátorban hűtöttem le, majd analitikai mérlegen visszamértem a tömegét. A szárazanyag
tartalom a száraz és a bemért tömeg hányadosa.
Szemcseméret eloszlás meghatározása a következők szerint történt. Kb. 50 g légszáraz mintát
mértem a szitasorozat tetejére. A szitákat 350/perc fordulatszámú rázógépen minimum 2 órán
keresztül rázattam, majd lemértem az egyes frakciók tömegét. A szita 8 frakcióra különíti el
az anyagokat, 0,06 – 1,4 mm lyukméret tartományban.
Hamutartalom meghatározása úgy történt, hogy kb. 2-3 g, analitikai mérlegen lemért
reprezentatív mintát izzító tégelybe helyeztem, majd a tégelyt 650°C-os izzítókemencébe
raktam. 6 óra elteltével a tégelyt exszikkátorban szobahőmérsékletre hűtöttem, majd tömegét
visszamértem. A hamutartalom a maradék tömeg és bemért száraz tömeg hányadosa.
Olajtartalom meghatározása úgy történt, hogy kb. 10-15 g, kávédarálóval megdarált,
analitikai mérlegen lemért reprezentatív mintát Soxhlet-extraktorba helyeztem, majd hexánnal
öt órán keresztül (30 átfolyásig) extraháltam. Az extrakció után a hexánt Rotadest
segítségével lehajtottam az olajról. Az olajtartalom a kinyert olaj és a bemért minta száraz
tömegének hányadosa.
Keményítő tartalom szabvány szerinti meghatározása a következők szerint történt. 3,0 g,
kávédarálóval megdarált, analitikai mérlegen lemért reprezentatív mintához 20 ml 1,125 g/ml
sűrűségű sósavat, majd 250 ml desztillált vizet mértem. A szuszpenziót 2,5 órán keresztül –
visszacsepegő hűtővel ellátott gömblombikban – forraltam. A forralás után a felülúszóból
mintát vettem, és ebben az alábbiakban részletezett HPLC módszerrel meghatároztam a
glükóz koncentrációját. A minta keményítő tartalmát az alábbi, [1.] egyenlettel számoltam ki:
C=

c × 0,27
f×m

[1.],

ahol:
C – keményítő tartalom [g/g],
c – glükóz koncentráció [g/l],
0,27 – szuszpenzió térfogata [l],
f – hidratációs faktor (180/162),
m – minta száraz tömege [g].
A fenti eljárásnál egyszerűbb és gyorsabb, ha a savas elegyet csavaros tetejű edényben 1,5
óráig 120ºC-on csavaros tetejű edényekben (rázatás, ill. kevertetés nélkül) termosztáljuk. Az
új eljárás egyéb tekintetben (sav mennyisége, mintavétel, HPLC mérés) megegyezik a régivel.
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Összes glükán, xilán, arabinán és acetát tartalom meghatározása a Hägglund által leírt
módszer módosításával, a következők szerint történt. Az 1,0 g, kávédarálóval megdarált,
analitikai mérlegen lemért reprezentatív mintához 5 ml 72 m/m %-os kénsavat mértem, majd
jól elkevertem és másfél órán át szobahőmérsékleten termosztáltam. Ezután a minta térfogatát
desztillált vízzel 150 ml-re egészítettem ki, majd újabb másfél órán át – zárt edényben – 120°
C-on rázatás, ill. kevertetés nélkül termosztáltam. A felülúszóból ezután mintát vettem, és
ebben az alábbiakban részletezett HPLC módszerrel meghatároztam a cellobióz, a glükóz, a
xilóz, az arabinóz és az ecetsav koncentrációját. A minta összes glükán, xilán, arabinán és
acetát tartalmát az alábbi, [2.] egyenlettel számoltam ki:
C=

c × 0,15
f×m

[2.],

ahol:
C – glükán/xilán/arabinán/acetát tartalom [g/g],
c – glükóz+cellobióz/xilóz/arabinóz/ecetsav koncentráció [g/l],
0,15 – szuszpenzió térfogata [l],
f – hidrátvíz-korrekciós faktor (glükóz: 180/162, cellobióz: 360/342, xilán,
arabinán: 150/132, ecetsav: 1),
m – minta száraz tömege [g].
A cellulóz tartalom az összes glükán és a keményítő tartalom különbsége.
A HPLC mérés ionkizárásos elven működő, Aminex HPX-87H típusú kolonnával történt. A
kolonna mono- és diszacharidok elválasztására alkalmas. A mérést megelőzően ötpontos
lineáris kalibrációt végeztem a 0,3125-5 mg/l, vagy a 0,625-10 mg/l tartományban. A
kalibrációhoz felhasznált anyagok: „analitikailag legtisztább” vegyszerek. A mintákat 0,2 μm
pórusátmérőjű poliészter membránon szűrtem, majd HPLC eluenssel olyan arányban
higítottam, hogy a mérendő komponensek koncentrációja a kalibrációs tartományban legyen.
A HPLC eluens nagytisztaságú vízzel1 készített 5 mM-os kénsavoldat volt. A mérések során
az eluens áramlási sebessége 0,5 ml/perc, a kolonna hőmérséklete 65°C, az injektálási térfogat
40 μl, a detektor pedig a törésmutató megváltozását kimutató (RI, LKB 2145) készülék volt.
Az egyes komponensek azonosítása retenciós idő alapján történt.
Cukor visszanyerési faktor (Sugar Recovery Factor, SRF) meghatározása úgy történt, hogy a
pro analysi tisztaságú monoszacharidokból 1 mg/ml töménységű oldatokat készítettem. Az
oldatokból 1 ml-t, 72 m/m %-os kénsavból 5 ml-t, desztillált vízből pedig annyit mértem egy
zárt üvegedénybe, hogy az oldat össztérfogata 150 ml legyen. Ezt követően az edényt 120°Con másfél órán át termosztáltam, majd a mintából a fent leírt HPLC módszerrel
meghatároztam az egyes monoszacharidok koncentrációját.
Lignintartalom mérése a fent leírt, módosított Hägglund módszer végén kapott csapadék (el
nem hidrolizált szilárd maradék) gravimetriás meghatározásával történt. A csapadékot G4-es,
vagy G3-as üvegszűrőn választottam el. Az elválasztást követően a csapadékból a kénsavat és
a szulfátsókat úgy távolítottam el, hogy a szűrőt desztillált vízzel addig mostam, míg a
lecsepegő víz pH-ja azonos lett a desztillált vízével. A lignintartalom a mosott, 105°C-on
súlyállandóságig szárított szilárd maradék és a bemért minta száraz tömegének hányadosa. A
G4-es és G3-as szűrőkkel mért eredmények különbözőségére vonatkozó hipotézist itt nem
„Millipore Milli-Q Water Purification System”-el tisztított, 25°C-on 18 MΩ*cm (0,05 µS)-nél kisebb
vezetőképességű víz
1
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közölt eredmények statisztikai kiértékelése alapján el lehetett vetni. Bizonyos nyersanyagok
vizsgálatakor szükségessé válhat a fenti módszerrel meghatározott lignin eredmény
korrigálása a csapadék fehérje-, lipid- és hamutartalmának figyelembe vételével. Erre
vonatkozó mérési eredményeimet és tapasztalataimat az 5. fejezetben ismertetem.
Redukáló cukortartalom mérése dinitro-szalicilsavas reagenssel, a következők szerint történt.
Kémcsőbe 1,5 ml, legfeljebb 0,2 mg glükózt tartalmazó oldatot pipettáztam, kisebb térfogat
esetén a mintát 1,5 ml-re egészítettem ki desztillált vízzel. Hozzámértem 3 ml DNS oldatot és
5 percre forrásban lévő vízbe helyeztem. Ez alatt az eredetileg sárga oldat a minta redukáló
cukortartalmától függően megbarnul. Ezután lehűtöttem 20°C -ra és 16 ml desztillált vizet
adtam hozzá. Összerázás után vakkal szemben 550 nm -en mértem az abszorbanciát. A mérést
megelőzően tízpontos lineáris kalibrációt készítettem. A kalibrációhoz felhasznált vegyszer:
„analitikailag legtisztább” glükóz.
redukáló cukortartalom [ g / l ] =

A550
− a
tgα ∗ b

[3.]

Ahol:
A550:
tgα:
b:
a:

a minta 550 nm-en mért abszorbanciája
a kalibrációs egyenes iránytangense [g-1]
a bemért minta mennyisége [l]
kalibrációs egyenes tengelymetszete [g/l]

A DNS módszerrel kapott eredmények azonban szignifikáns eltérést mutattak a HPLC
módszerrel nyert eredményekhez képest, ezért a DNS módszert csak az enzimes hidrolízisek
hozzávetőleges nyomon követésére használtam. A jelen dolgozatban található eredmények
csak a HPLC kromatogramok kiértékeléséből származnak.
Celluláz enzimek aktivitásának meghatározása FPA (Filter Paper Activity, szűrőpapír lebontó
aktivitás) és β-glükozidáz aktivitás mérésén keresztül történt. FPA méréshez kémcsőbe 1,5 ml
enzim mintát pipettáztam, 50 mg Whatman szűrőpapírcsíkot helyeztem bele, majd egy órán át
50ºC-on termosztáltam. Ezt követően a fent leírt módon redukáló cukortartalmat mértem.
FPA=[A550×1000]/[tgα*b*M*T],

Ahol:
A550:
tgα:
b:
M:
T:

[4.]

a minta 550 nm-en mért abszorbanciája
a kalibrációs egyenes iránytangense [g-1]
a bemért minta mennyisége [l]
a glükóz moltömege (180 g/mol)
a termosztálás ideje (60 perc)

β-glükozidáz aktivitás méréshez 100 µl enzim mintát kémcsőbe pipettáztam, majd
hozzámértem 1 ml p-nitro-fenil β-D-glükopiranozid (PNPG) oldatot és 10 percig 50ºC-on
termosztáltam. Ezt követően 2 ml 1 M nátrium-karbonát oldattal leállítottam a reakciót, majd
10 ml desztillált vizet adtam hozzá.

β-glükozidáz aktivitás=[A400×10]/[1,32×10],

Ahol:
A400:

[5.]

a minta 400 nm-en mért abszorbanciája
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Fehérje tartalom mérése szabványos Dumas módszerrel2 történt a Tanszék egy másik
laboratóriumában.
Triglicerid, diglicerid, monoglicerid, szabad zsírsav, szabad szterin, szterinészter, tokoferol
tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel a Bunge ZRt. laboratóriumában, a
következők szerint történt. A homogenizált, szükség esetén megmelegített olaj mintából 300600 mg-ot egy 10 ml-es mérőlombikba mérünk, és jelig töltjük kloroformmal. Ebből
kiveszünk 500 μl-t, hozzáadunk 500 μl pontosan meghatározott, kb. 2 mg/ml koncentrációjú
hexatriakontán (HTC, C36 paraffin kloroformban) belső standard oldatot és 500 μl
kloroformot. 1 μl-t injektálunk a GC-re. Gázkromatográfiás körülmények: készülék: HP 6890
GC System; kolonna: HP-1MS (19091Z-002, 25 m hosszú, 0,2 mm belső átmérőjű, 0,33
mikrométer filmvastagságú); hőmérséklet program: 170ºC-320ºC-ig 5ºC/perc, majd 355ºC-ig
4ºC/perc, hőmérséklet tartása 10 percig; injektor: 350ºC, split arány: 10:1, split áram: 115
ml/perc, nyomás: 30,3 psi; térfogatáram a kolonnán: 2,3 ml/perc; detektor: FID, 355ºC.
Minőségi kiértékelés: retenciós idő alapján. Mennyiségi kiértékelés: csúcsterület [pA×sec]
alapján, a HTC belső standard területéhez viszonyítva (egypontos kalibráció). Retenciós
időablakok: szabad zsírsav: 1,5-10,5 perc; monoglicerid: 10,5-12 perc; szkvalén: 13,24 perc;
tokoferol: 15-17 perc; szabad szterin: 17-20 perc; HTC belső standard: 21,9 perc; diglicerid:
26-29,5 perc; szterinészter: 33-37 perc; triglicerid: 37-44 perc.
Fenti módszernél problémát okoz a szterinészterek és a trigliceridek elválasztása. A két
vegyületcsoport retenciós időintervalluma nem különül el határozottan, ezért a retenciós idő
alapján történő minőségi azonosítás nem teljesen megbízható. Ezen túlmenően alacsony
szterin és szterinészter koncentráció esetén a pontos mennyiségi kiértékelés is problémákba
ütközhet. Ezeket a problémákat küszöböli ki az el nem szappanosítható frakció (ENSZ)
elválasztása és gázkromatográfiás mérése, mellyel szterin és tokoferol összetételt lehet egzakt
és megbízható módon meghatározni, a következők szerint. Kétnyakú 250 ml– es lombikba 5 g
olaj mintát mérünk, majd 5 g KOH-ot és 50 ml etanolt adunk hozzá. Az elegyet egy órán
keresztül N2 áramlás alatt forraljuk, ezután 50 ml desztillált vizet adunk hozzá. Az oldatot
lehűlés után 75 – 50 – 50 ml hexánnal extraháljuk. Az egyesített hexánt fenolftalein tartalmú
desztillált vízzel lúgmentesre (a rózsa szín eltűnéséig) mossuk, majd nátriumszulfáton át egy
lemért 250 ml-es gömblombikba szűrjük. A hexánt rotadesten lehajtjuk, majd a gömblombikot
súlyállandóságig exszikkátorban szárítjuk. Az ilyen módon kinyert ENSZ frakciót
kloroformmal egy 10 ml-es mérőlombikba mossuk, majd jelig töltjük. Ebből kiveszünk 500
μl-t, hozzáadunk 250 μl koleszterin belső standard oldatot, 500 μl piridint és egy ampulla
szililező szert (BSTFA). Húsz percre meleg (kb. 40ºC-os) helyre tesszük. 1 μl-t injektálunk a
GC-re. Gázkromatográfiás körülmények: készülék: HP 6890 GC System; kolonna: HP-1MS
(19091Z-002, 25 m hosszú, 0,2 mm belső átmérőjű, 0,11 mikrométer filmvastagságú);
hőmérséklet program: 240ºC: 1 perc, majd 240ºC-260ºC-ig 5ºC/perc, 260ºC: 30 perc;
injektor: 300ºC, split arány: 50:1, nyomás: 0,94 bar; térfogatáram a kolonnán: 0,6 ml/perc;
detektor: FID, 300ºC. Minőségi kiértékelés: retenciós idő alapján. Mennyiségi kiértékelés:
csúcsterület [pA×sec] alapján, a koleszterin belső standard területéhez viszonyítva (egypontos
kalibráció).
Pirolízissel egybekötött GC-MS (PY-GC-MS) mérések az MTA Kémiai Kutatóközpontjában
történtek. A PY-GC-MS berendezéssel a minta keményítő, cellulóz, hemicellulóz, lignin,
fehérje, lipid, szterin és szterinészter tartalmát egy méréssel, egymás mellett lehet
meghatározni. Ehhez kb. 1 mg mintát 600°C-on 20 másodpercig pirolizálunk hélium
atmoszférában (berendezés: Pyroprobe 2000 – CDS Analytical, Inc.). A pirolízis teret először
2
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felfűtjük, majd bejuttatjuk a kvarccsőbe helyezett mintát, mely így pillanatszerűen (>1000°
C/s) felhevül a pirolízis hőmérsékletére. A pirolízis térben keletkező gázokat a
gázkromatográf (Agilent 6890A) 280°C-on tartott interface és injektor része összegyűjti, 20:1
arányban splitteli, majd pillanatszerűen a kolonnára injektálja. A kolonnát két percig 40°C-on
tartjuk, majd 6°C/perc sebességgel 300°C-ig fűtjük, az áramlási sebesség végig 20 ml/perc. A
kolonna HP5-MS (Agilent Inc.) típusú, 30 m hosszú, 0,25 mm belső átmérőjű, 0,25 μm
filmvastagságú kapilláris kolonna volt. A tömegspektrométer (Agilent 5973) quadrupole
jellegű, elektronütköztetéses (electron impact, „EI”) üzemmódban 70 eV energiával
üzemeltetett berendezés volt. Az ionforrást 230°C-on, az MS interface egységet 280°C-on
üzemeltettük. A tömegspektrumot az m/z = 14-450 tartományban vettük fel. A csúcsok
azonosítása a NIST 98 és a Wiley 138 spektrumkönyvtárak segítségével alapján történt. A
módszer standard szórása 10% körül van.
Tokoferolok meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel a
BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének laboratóriumában történt.
Savszám, szabad zsírsavtartalom meghatározása a Bunge ZRt. laboratóriumában, az ISO
660:1996E módszernek megfelelően, a következők szerint történt. Az olajat titráló lombikba
mértem és hozzáadtam kb. 100 cm3 1:1 arányú etilalkohol-benzol oldószerelegyet. Az
oldószerelegyet előzőleg fenolftalein jelenlétében 0,1 mol/dm3-es lúggal közömbösítettem.
Ezután a feloldott olajat fenolftalein indikátor jelenlétében 0,1 mol/dm3 koncentrációjú
alkoholos KOH oldattal titráltam.
Savszám =

56,1 * V * c * f
m

 mg KOH

 g olaj


 ,


[6.]

Ahol:
V: KOH oldat fogyás (ml)
c: KOH oldat koncentrációja (0,1 mol/l)
f: faktor (0,9681)
m: a bemért minta tömege (g)
Szabad zsírsav (FFA) tartalom=

V *c *M
[%],
10 * m

[7.]

Ahol:
V: KOH oldat fogyás (ml)
c: KOH oldat koncentrációja (0,1 mol/l)
M: dodekánsav moláris tömege (200 g/mol)
m: a bemért minta tömege (g)
4.2.2. Kísérleti módszerek
Keményítő extrakciója és hidrolízise
A keményítő hidrolízissel egybekötött extrakcióját kereskedelmi enzimek segítségével, a
következők szerint végeztem. A légszáraz kukorica maghéj, illetve csíra dara mintából,
valamint 0,1 M-os, pH=4,8-as acetátpufferből 3%-os szárazanyag tartalmú szuszpenziót
készítettem. A folyósításhoz szükséges α-amilázt két lépésben adagoltam. A kísérleti terv
szerint megállapított enzim mennyiség felének hozzáadását követően az elegyet csavaros
tetejű edényben 120°C-ra hevítettem, majd kb. 10 percig ezen a hőmérsékleten tartottam. 90°
33

C-ra hűtést követően adtam az elegyhez az enzim mennyiség másik felét. Állandó rázatás
mellett 60 percig 86°C-on tartottam az edényt. Ezt követően 60°C-ra hűtöttem, glüko-amilázt
adagoltam hozzá, és 24 óráig ezen a hőmérsékleten, állandó rázatás mellett hidrolizáltam a
keményítőt. A felülúszót és a szilárd frakciót szűréssel választottam el, utóbbit az analitikai
vizsgálatokhoz, valamint a további kísérletekhez max. 40°C-on szárítottam.
A keményítő extrakcióját desztillált vízzel a következők szerint végeztem. A légszáraz
mintához annyi desztillált vizet mértem, hogy az elegy szárazanyag tartalma 8-10% legyen. A
csavaros tetejű edényt ezután két óráig 120°C-on tartottam, majd szűréssel elválasztottam a
felülúszót és a szilárd frakciót. A szilárd maradékot háromszor, min. 80°C-os desztillált vízzel
mostam, majd újra szűrtem annak érdekében, hogy a vízoldható komponensek teljes
mértékben a szűrletbe kerüljenek. Az ilyen módon extrahált keményítő mennyiségének
fentebb ismertetett HPLC módszerrel történő meghatározásához a keményítőt hidrolizálni
kellett. Ezért a szűrleteket egyesítettem, ennek térfogatát megmértem, majd homogenizáltam,
és az oldatból mintát vettem. A mintához 1:1 arányban 8%-os kénsavat mértem, majd 10
percig 120°C-on tartottam, ezután következett a HPLC mérés. A szilárd maradékot az
analitikai vizsgálatokat, valamint a további kísérleteket megelőzően 40°C-on szárítottam.
Hidrolizált keményítő erjesztése
150 ml-es Erlenmeyer lombikba 90 ml folyadék mintát, 5 ml inokulumot és 5 ml 0,1 M
(pH=5,5) acetát puffert tettem. Az inokulum összetétele a következő volt: 2,5 g/l élesztő
extrakt, 5 g/l pepton, 2 g/l NH4Cl, 1 g/l KH2PO4, 0,3 g/l MgSO4. A lombikok tetejét szeleppel
ellátott gumidugókkal zártam le azzal a céllal, hogy az anaerob körülmények és a képződő
széndioxid eltávozása egyaránt biztosítva legyen. Az ilyen módon elkészített lombikokat
rázógépbe helyeztem, majd 48 órán keresztül 35 0C-on, 300 rpm fordulatszámú rázatás mellett
termosztáltam. Mintavételi időpontok: 0, 3, 6, 24, 48 óra. A felülúszó mintákból DNS
reagenssel és HPLC-vel határoztam meg a glükóz és az alkohol koncentrációját. A
mintavételek során ellenőriztem és 0,1 M, pH:5,5 acetát pufferrel beállítottam a pH-t.
Híg kénsavas előkezelés
Híg kénsavas előkezelést (vagy előhidrolízist) nyers, aprított kukoricaszár,
keményítőmentesített kukorica maghéj és csíra dara esetében alkalmaztam. A légszáraz
mintához annyi és olyan töménységű kénsav oldatot mértem, hogy az elegyben a szárazanyag
koncentráció 8-10%, a kénsav koncentrációja pedig – a kísérleti tervtől függően – 0,5-5%
legyen. A zárható üveg edényeket ezt követően 2 órán át 120°C-on tartottam. A felülúszót és a
szilárd frakciót szűréssel választottam el. A szilárd frakciót háromszor, min. 80°C-os
desztillált vízzel mostam, majd újra szűrtem annak érdekében, hogy a vízoldható
komponensek teljes mértékben a szűrletbe kerüljenek. Ha a kénsav koncentrációja 2%, vagy
ennél nagyobb volt, a vízoldható komponenseket a fent ismertetett HPLC módszerrel
közvetlenül az egyesített, homogenizált szűrletből határoztam meg. Ha a kénsav
koncentrációja 2%-nál kisebb volt, a keményítő desztillált vizes extrakciójánál leírt módon,
8%-os kénsavval hidrolizáltam az oligoszacharidokat, a HPLC mérés ezután következett. Erre
azon – itt nem közölt – eredmények alapján volt szükség, melyek arra utaltak, hogy a 2%-nál
hígabb kénsav oldatok csak részben hidrolizálják az oldatba kerülő poliszacharidokat. A
szűréssel elválasztott szilárd maradékot az analitikai vizsgálatokat, valamint a további
kísérleteket megelőzően max. 40°C-on szárítottam.
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Egyesített reakcióintenzitási faktor (Combined Severity Factor, CSF, Stenberg, 2000)
számítása a híg kénsavas kezelések erélyességének számszerűsítése céljából, az alábbi, 8. és
9. sz. egyenletek alapján történt.
CSF = log Ro-pH,

[8.]


 (T − T )  
log Ro = log  t ∗ exp  r b   ,
 14,75  


[9.]

ahol:
log R0: a reakcióintenzitási faktor,
t:
idő [perc],
T:
reakció hőmérséklet [ºC],
Tb:
referencia hőmérséklet (100ºC).
Azokban az esetekben, mikor a pH a mérőműszer kalibrációs tartományán kívül, vagy annak
határához közel volt, a pH-t desztillált vízzel történő hígítást követően mértem meg, és a mért
értéket a hígítás tízes alapú logaritmusával korrigáltam.
Enzimes hidrolízis Celluclast és Novozym enzimekkel
A légszáraz mintához annyi 0,1 M-os, pH=4,8-as acetátpuffert mértem, hogy az elegy
szárazanyag tartalma 3% legyen. Az enzimekből a kísérleti terv szerint, legalább két
részletben 5-30 IU/g sz.a. mennyiséget adagoltam az elegyhez. Az enzim adagolás jellemzően
a 0. és a 24. órában történt, a hidrolízis min. 48 óráig, 50°C-on, állandó – jellemzően 150/perc
fordulatszámú – rázatás mellett végeztem. A hidrolízist követően a felülúszót és a szilárd
maradékot szűréssel választottam el. A felülúszót HPLC-vel elemeztem, a szilárd maradékot
max. 40°C-on szárítottam, majd elemeztem.
Amennyiben az enzimes hidrolízist követően két, szemcseméret és ülepedési sebesség alapján
egyértelműen elkülöníthető szilárd frakció keletkezett, úgy azokat dekantálással választottam
szét. A dekantálás során először a kisebb szemcseméretű és ülepedési sebességű frakciót
szűrtem le. Ha egy dekantálással nem lehetett élesen elválasztani a két frakciót, desztillált
vízzel újra felkavartam és dekantáltam a csapadékot addig, amíg a két frakció élesen külön
nem vált.
Az enzimes hidrolízis végén egyes esetekben megmértem a felülúszóban maradt enzimek
aktivitását. Az enzimes hidrolízis felülúszójából kb. 10 ml mintát vettem, a mintát
lecentrifugáltam, és Vivaspin4 10,000 MWCO PES QTY25 típusú membrán segítségével
elválasztottam a cukrokat az enzimtől. (A membrán segítségével a cukrok és a celluláz
enzimek elválaszthatók egymástól.) Ezt követően megmértem a felülúszó enzimaktivitását.
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5. Eredmények és értékelésük
5.1. Kukoricaszár hasznosítása
A kukoricaszár (ide értve a levélzetet és a csutkát is) a kukorica termesztése és feldolgozása
során legnagyobb mennyiségben (Magyarországon kb. 11 Mt/év mennyiségben) keletkező
melléktermék. Fő komponensei a cellulóz, a hemicellulóz és a lignin. Ezen kívül kisebb
mennyiségben tartalmaz fehérjét, hamut, és lipideket. Az irodalmi források azonban gyakran
nem ilyen felosztásban tárgyalják a kukoricaszár összetételét, hanem csak a glükán, a xilán és
a lignintartalmat közlik. Az alábbi táblázatban ezen irodalmi adatokat mutatom be (2. sz.
táblázat).
2. sz. táblázat: Kukoricaszár összetétele irodalmi források alapján [% sz.a.]
Szerző
Származási hely Glükán Xilán Lignin
Torget (1991)
USA
40,9
21,5
16,73
Esteghlalian (1997)
USA
36,0
19,8
19,74
Kaar (2000)
USA
39,0
20,1
21,55
Teymouri (2004)
USA
36,1
21,4
17,23
Öhgren (2007a)
USA
36,1
21,4
17,23
Öhgren (2006a)
Olaszország
41,0
25,3
21,03
Öhgren (2006b)
Olaszország (1.)
42,6
22,7
21,23
Öhgren (2006b)
Olaszország (2.)
43,0
19,2
23,23
Öhgren (2007a)
Olaszország
36,8
22,2
21,23
Öhgren (2007b)
Olaszország
42,2
19,6
20,83
Öhgren (2005)
Magyarország
36,8
22,2
23,13
Öhgren (2006a)
Magyarország
37,2
21,1
26,03
Átlag
39,0
21,4
20,7
Fenti irodalmi eredmények szerint a kukoricaszár összes poliszacharid tartalma igen magas,
(60% feletti), mely a híg ásványi savakkal könnyebben hidrolizálható hemicellulózból és a
savakkal erélyesebb körülmények mellett, illetve celluláz enzimekkel hidrolizálható
cellulózból áll.
A kukoricaszárból való bioetanol előállítás számos korábbi kutatás tárgyát képezte (lásd:
2.3.4. fejezet). Ezen kutatások eredményei arra utalnak, hogy a magas (>80%) etanol
kitermelés elérésének egyik fő akadálya az, hogy az előkezelés során különböző, a
fermentációt gátló melléktermékek (inhibitorok) keletkeznek. Ezen inhibitorok részben a
hemicellulózból (furfurol, ecetsav), részben a cellulózból (hidroximetil-furfurol) keletkeznek,
a magas hőmérséklet és a savas pH hatására. Kukoricaszárral kapcsolatos kísérleteim során
arra kerestem a választ, hogy egy csökkentett hőmérsékletű híg kénsavas előkezelés alkalmas
lehet-e az inhibitorok termelődéséért jelentős mértékben felelős hemicellulóz frakció éles
elválasztására, ugyanakkor enzimesen jól bontható cellulóz előállítására. Mint azt a 2.3.2.
fejezetben kifejtettem, a hemicellulóz frakció ma már számos módon hasznosítható. A korábbi
kutatási eredmények figyelembe vételével a híg kénsavas előkezelések során alacsony (120°
3

Csak a savban nem oldódó lignint tartalmazza.
Tartalmazza a savoldható lignint és a lignin hamut is.
5
Tartalmazza a savoldható lignint, de a lignin hamut nem.
4

36

C) reakció hőmérsékletet és hosszú (>60 perc) tartózkodási időt választottam. Ilyen reakció
paraméterek mellett végzett előkezelésekre vonatkozó eredményeket a szakirodalomban nem
találtam. Az előkezeléseket követően az előkezelt szilárd anyaggal celluláz enzimes
hidrolíziseket végeztem. Kísérleteim vázlatát az alábbi, 10. sz. ábra mutatja.
10. sz. ábra: Kísérletek kukoricaszár hasznosítására
Kukoricaszár

Híg kénsavas
előkezelés

1. Felülúszó

1. Szilárd maradék

Enzimes
hidrolízis

2. Felülúszó

2. Szilárd maradék
Mind az előkezelés, mind enzimes hidrolízis hatékonyságát – a szubsztrát fajlagos felületén
keresztül – jelentősen befolyásolja a nyersanyag szemcsemérete. Az általam aprított
kukoricaszár szemcseméret eloszlását az alábbi, 11. sz. ábrán mutatom be.
11. sz. ábra: Aprított kukoricaszár szemcseméret eloszlása
Darált kukoricaszár szemcseméret eloszlása
S%
60
50
40
30
20
10
0
<0,06

0,06-0,1

0,1-0,2

0,2-0,32

0,32-0,63

0,63-1,0

1,0-1,4

>1,4

Mérettartomány [mm]

Az aprított, homogenizált kukoricaszár összetételét a 4.2.1. fejezetben leírtak szerint
határoztam meg, mérési eredményeimet Torget (1991) eredményeivel összehasonlítva az
alábbi, 3. sz. táblázat tartalmazza (száraz tömeg százalékban).
3. sz. táblázat: kukoricaszár összetétele
Komponens
Saját mérés [% sz.a.]
Torget (1991) [% sz.a.]
glükán
42,1
40,9
37

xilán
15,8
21,5
arabinán
3,3*
1,8
galaktán
n.a.
1,0
acetát
n.a.
1,9
lignin
16,8
16,7
hamu
6,4
6,3
egyéb
15,4
9,9
* - Arabinán + galaktán (az alkalmazott HPLC kolonna nem tudta elválasztani az arabinózt és a galaktózt)
Megállapítható, hogy mérési eredményeim Torget (1991) eredményeivel jó egyezést
mutatnak, kivéve a xilántartalmat. Elképzelhető, hogy az általam feldolgozott
kukoricaszárban – a szárítás és a megfelelő tárolási körülmények ellenére – beindult egy
csekély mértékű biodegradáció, ami általában a legkönnyebben hidrolizálható hemicellulóz
frakciót bontja le először. Ez azonban az eredmények és a lehetséges hasznosításra vonatkozó
eredmények szempontjából nem jelentős, hiszen nagyipari méretekben hasonló mértékű,
csekély biodegradációval szintén számolni kell.
Előkísérleteim, melyeket 120°C-on desztillált vízzel, valamint 2,0% kénsavval 20, illetve 40
percig végeztem, bizonyították, hogy ilyen körülmények között nem történik lényeges
változás az alapanyag enzimes bonthatóságában. Az előkezelés hatására a szárazanyag
tartalom mindössze 5-10% -al csökkent mind a desztillált vizes, mind a kénsavas minták
esetében. A 20-40 perces tartózkodási idő tehát nem volt elegendő arra, hogy a kénsav
katalitikus hatása szignifikáns változást okozzon. Az előkezelt rostok cellulóz tartalmának
bonthatósága 22 – 24% között volt az összes mintánál, míg a kezeletlen, nyers kukoricaszáré
19,8%. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy erélyesebb körülményekre van szükség a
kukoricaszár lignocellulóz struktúrájának megbontásához. Erélyesebb körülményeket
magasabb hőmérséklettel, nagyobb savkoncentrációval, vagy hosszabb tartózkodási idővel
érhetünk el.
Az alacsony hőmérséklet és a hosszú tartózkodási idő hatékonyságának vizsgálata céljából a
4. sz. táblázatban látható kísérleti tervet dolgoztam ki. A „CSF” (combined severity factor,
egyesített reakcióintenzitási faktor, lásd: 4.2.2. fejezet) lehetőséget ad az előkezelés
erélyességének számszerűsítésére. Az egyesített reakcióintenzitási faktor magába foglalja az
időt, a hőmérsékletet és a pH-t. Használatával a különböző paraméterek mellett végzett
előkezelések erélyességének összehasonlítása egyszerűsödik, lehetségessé válik a
kétdimenziós grafikus ábrázolás. A CSF használatakor feltételezzük, hogy a vizsgált reakció
elsőrendű, továbbá hogy az idő és hőmérsékletfüggés az Arrhenius egyenletet követi.
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4. sz. táblázat: Kísérleti terv kukoricaszár előkezelésére
sav % m/m
0
0
0,5
0,5
0,5
2,0
2,0
2,0
5,0
5,0
5,0

idő (perc)
60
90
60
90
120
60
90
120
60
90
120

log Ro

pH

CSF

2,37
2,54
2,67
2,37
2,54
2,67
2,37
2,54
2,67

2,53
2,53
2,53
0,51
0,51
0,51
0,04
0,04
0,04

-0,16
0,01
0,14
1,86
2,03
2,16
2,33
2,51
2,63

A fenti kísérleti terv szerint elvégzett előkezelések után kapott szilárd maradékok tömegét és
poliszacharid összetételét az alábbi, 5. sz. táblázat mutatja be. A lignintartalmat azért nem
tüntettem fel, mert szignifikáns lignin oldódást nem figyeltem meg egyik mintánál sem, az
eredeti (16,8 g) lignintartalom a szilárd frakciókban maradt. Ez alátámasztja Torget (1991)
megállapítását, miszerint híg kénsavas kezelések hatására a lignin – megváltozott szerkezettel
ugyan, de – a szilárd frakcióban marad.
5. sz. táblázat: Híg kénsavas előkezelések eredményei I.:
Szilárd maradék tömege és összetétele
Előkezelések körülményei
Előkezelések után kapott szilárd maradékok
Csav.
tr [perc] CSF
Száraz tömege
Glükán tart.
Pentozán tart.
[%w/w]
[g/100g k.sz.]
[g/100g k.sz.] [g/100g k.sz.]
0
60
88,6
41,7
18,2
0
90
90,9
41,3
17,1
0,5
60
-0,16
85,2
38,6
13,6
0,5
90
0,01
81,5
38,0
12,8
0,5
120
0,14
81,6
37,8
12,7
2
60
1,86
64,7
38,4
4,8
2
90
2,03
61,5
37,8
3,6
2
120
2,16
57,9
33,4
3,0
5
60
2,33
62,2
38,6
0,3
5
90
2,51
56,5
27,4
1,0
5
120
2,63
52,4
26,1
1,3
A táblázatból látható, hogy az alkalmazott reakcióhőmérsékleten a pentozán (hemicellulóz)
frakció eltávolítására a tiszta víz és a 0,5% -os kénsav nem, a 2% -os és töményebb kénsav
oldatok azonban alkalmasak. Megfigyelhető az is, hogy CSF>2,1-nél a szilárd maradék
glükántartalma jellemzően csökken. Azt, hogy a rost glükántartalmának oldódásával
(hidrolízisével) együtt járt-e annak bomlása is, a felülúszók elemzésének eredményeiből
deríthetjük ki (6. sz. táblázat).
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6. sz. táblázat: Híg kénsavas előkezelések eredményei II.:
Az 1. felülúszó összetétele
Előkezelések körülményei
Előkezelés után kapott vizes fázis
Csav.
tr [perc] CSF
Glükántartalma Pentozán tartalma
[s%]
[g/100g k.sz.]
[g/100g k.sz.]
0
60
0,4
0,5
0
90
0,8
2,0
0,5
60
-0,16
2,1
5,5
0,5
90
0,01
2,0
5,9
0,5
120
0,14
2,4
6,2
2
60
1,86
1,7
12,4
2
90
2,03
2,7
15,5
2
120
2,16
3,8
16,1
5
60
2,33
2,4
14,8
5
90
2,51
3,8
18,1
5
120
2,63
4,5
17,8
Az 5. és a 6. sz. táblázatok „Pentozán” adataiból látható, hogy 120°C reakcióhőmérséklet
mellett a hemicellulóz 2, ill. 5%-os kénsavval gyakorlatilag veszteség nélkül oldatba vihető. A
6. sz. táblázatból azonban az is látható, hogy azoknál a mintáknál, ahol a szilárd maradék
glükántartalma jelentősen csökkent (2% -os kénsav, 120 perc, 5% -os kénsav, 90-120 perc), a
vizes fázisban nem jelent meg a teljes hiányzó glükóz mennyiség, ezeknél a mintáknál tehát
az oldatba ment glükóz hiányzó része elbomlott.
Ismert tény, hogy a hemicellulóz is tartalmazhat glükánt (Dominguez, 1997). A hemicellulóz
glükántartalmának meghatározása nem könnyű, ehhez a hemicellulóz és a cellulóz
elválasztása szükséges, amit a Hägglund féle módszer nem tesz lehetővé. A hemicellulóz és a
cellulóz elválasztását lúgokkal (pl. 17,5% -os NaOH oldattal) vagy híg ásványi savakkal lehet
megoldani. Az 5. sz. táblázat szerint mindhárom savkoncentárió esetében 60 perc tartózkodási
idő után (hozzávetőlegesen CSF=2,1-ig bezárólag) 3,5 g glükán oldódott ki a szilárd
maradékból. Irodalmi eredmények (Dominguez, 1997) figyelembe vételével valószínűsíthető,
hogy a 60 perc után a szilárd maradékokból hiányzó 3,5 g glükán nem cellulóz, hanem
hemicellulóz eredetű. A 4. sz. táblázat (Kukoricaszár összetétele) így az alábbiak szerint
módosul (7. sz. táblázat):
7. sz. táblázat: kukoricaszár összetétele
Komponens
% sz.a.
cellulóz
38,6
hemicellulóz
22,6
xilán
15,8
arabinán+galaktán
3,3
glükán
3,5
acetát
n.a.
lignin
16,8
hamu
6,4
egyéb
15,4
A továbbiakban – korábbi irodalmi forrásokkal összhangban – különbséget teszek a cellulóz
és a glükántartalom között, miszerint a cellulóz a hemicellulóz elválasztása után a szilárd
maradékban található (kukoricaszárnál 38,6 g/100 g nyersanyag mennyiségű) glükánt, míg a
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glükán a teljes glükózzá hidrolizáló (tehát a glükóz polikondenzációjából származó)
poliszacharid tartalmat jelenti. Az alábbi, 8. sz. táblázat, valamint a 12. sz. ábra az
előkezelések után a szilárd maradékban maradt cellulóz és a vizes fázisban megjelenő
pentozán eredetihez viszonyított arányán keresztül tulajdonképpen a cellulóz és a pentozán
frakciók elválasztását mutatja be. (A 12. sz. ábrán nem tüntettem fel a 0,5%-os kénsavval
nyert eredményeket, mert azok nagyon távol esnek a többi ponttól, ezért nehezítik a
következtetések szemléltetését.)
8. sz. táblázat: Híg kénsavas előkezelések eredményei III.:
Cellulóz kinyerés a szilárd maradékban, pentozán kinyerés az 1. felülúszóban [%]
Csav
tr
CSF
Cellulóz kinyerés a
Pentozán kinyerés a
[%w/w] [perc]
rostban
vizes fázisban
0
60
100
2,6
0
90
100
10,5
0,5
60
-0,16
100
28,8
0,5
90
0,01
98,4
30,9
0,5
120
0,14
97,9
32,5
2
60
1,86
99,5
64,9
2
90
2,03
97,9
81,2
2
120
2,16
86,5
84,3
5
60
2,33
100
77,5
5
90
2,51
71,0
94,8
5
120
2,63
67,6
93,2
12. sz. ábra: Híg kénsavas előkezelések eredményei III.:
Cellulóz kinyerés a szilárd maradékban, pentozán kinyerés az 1. felülúszóban [%]
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1,50

1,70

1,90

Cellulóz kinyerés
Pentozán kinyerés

2,10

2,30

2,50

2,70
CSF

A 8. sz. táblázatból és a 12. sz. ábrából látszik, hogy – a kiugró eredményeket hozó
CSF=2,33-as mintát nem számítva – a legélesebb elválasztást a 2% -os kénsav érte el 90 perc
tartózkodási idő után. Ezen előkezelést követően a cellulóz 97,9% -ban (a glükántartalom
89,8%-ban) a szilárd frakcióban maradt, míg a pentozán 81,2% -át kinyertem a vizes fázisban.
Magasabb reakcióhőmérséklettel végzett híg kénsavas előkezelésekkel (Torget, 1991) nem
lehet ilyen sok pentózt kinyerni. Az általam alkalmazott reakció körülmények (alacsony
hőmérsékletű híg kénsavas előkezelés hosszú tartózkodási idő mellett) tehát alkalmasak a
hemicellulóz és a cellulóz éles elválasztására. A 120°C-os reakcióhőmérséklet, 2%-os kénsav
90 perc tartózkodási idő mellett a hemicellulóz és a cellulóz elválasztása tekintetében jobb
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eredményt hozott, mint a korábbi irodalmi forrásokban közölt, magasabb
reakcióhőmérséklettel elért eredmények. Bár a bomlástermékek koncentrációját nem mértem,
abból, hogy anyagveszteség – pl. a CSF=2,03-as mintánál – gyakorlatilag nem volt, arra lehet
következtetni, hogy a későbbi erjesztést gátló melléktermékek (a kevésbé jelentős ecetsavat
nem számítva) nem keletkeztek. Ez összhangban van Stenberg (2000) eredményeivel, mely
szerint a cukrok csak CSF>2,0-nál kezdenek tovább bomlani furfurollá és hidroximetilfurfurollá, ezen reakció intenzitás alatt ilyen komponenseket nem mutatott ki.
A hemicellulóz és a cellulóz éles elválaszthatóságát az irodalmi háttérismeretek alapján a
következőképpen magyarázhatjuk. A nagy polimerizációs fokú („degree of polimerization”,
DP: 15-15.000) cellulóz jelentős része struktúrált, kristályos formában van jelen a rostokban,
ezért hozzáférhetősége, fajlagos felülete kisebb, mint az amorf, kristályos részeket nem, ezzel
szemben sok elágazást tartalmazó, kisebb polimerizációs fokú (DP: 20-300) hemicellulózé.
Jelentősége van annak is, hogy a hemicellulózban jelentős mennyiségben találhatók
különböző szerves savak (ecetsav, hangyasav, 4-O-metil-glükuronsav, D-glükuronsav, Dgalakturonsav) észterei is, melyek a híg savas hidrolízis során felszabadulnak, és „helyben
támadnak”, azaz lokálisan katalizálják a hemicellulóz hidrolízisét.
48 órás celluláz enzimes hidrolízissel arra kerestem a választ, hogy a hemicellulóz
elválasztása elegendő-e a cellulóz enzimes lebontásához. Az enzimes hidrolízisek
eredményeit az alábbi, 9. sz. táblázat mutatja be.
9. sz. táblázat: Előkezelt kukoricaszár enzimes hidrolízisének eredményei
Előkezelések körülményei
2. Felülúszó
Csav.
tr [perc]
CSF
Glükán tart.
Pentozán tart.
[%w/w]
[g/100g k.sz.]
[g/100g k.sz.]
0 (kontroll) 0 (kontroll)
8,5
1,8
0
60
9,0
1,0
0
90
8,9
1,0
0,5
60
-0,16
10,6
2,7
0,5
90
0,01
13,0
2,9
0,5
120
0,14
13,0
3,0
2
60
1,86
17,7
2,8
2
90
2,03
19,5
2,7
2
120
2,16
18,8
2,4
5
60
2,33
19,6
2,8
5
90
2,51
19,9
2,3
5
120
2,63
19,2
1,8
A 2,03-2,63 CSF tartományban szignifikánsan nem különbözik az enzimes hidrolízisben
kinyert glükóz mennyisége. A kísérleteim során elért kinyerés – a kukoricaszár eredeti összes
glükántartalmára, 42,1 g-ra vetítve – mindössze kb. 46%, ami nem tekinthető kielégítő
eredménynek.
Felmerül a kérdés, hogy az el nem hidrolizált cellulóz valóban enzimesen bonthatatlan-e,
vagy az alacsony konverziót esetleg a celluláz enzimek inaktiválódása okozta-e. Erre a
kérdésre úgy kerestem a választ, hogy bizonyos előkezeléseket (90 perc tartózkodási idő, 0,5;
2; 5% kénsav koncentráció) újra elvégeztem, majd 15 FPU/g sz.a. enzim dózissal enzimes
hidrolízist indítottam, de 48 óra elteltével még egyszer annyi enzimet (15 FPU/g sz.a.)
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adagoltam a szuszpenzióhoz, mint indításkor. Az eredményeket az alábbi, 13. sz. ábra mutatja
be.
13. sz. ábra: Előkezelt kukoricaszár enzimes hidrolízise

Enzimes hidrolízis görbék

konverzió (%)
100
80
60
40
20
0
0

10
5.0% sav

20
2.0% sav

30
0.5% sav

40

50

60
idő (óra)

Látható, hogy a 0,5%-os kénsavval előkezelt minta esetében a 48. órában adagolt további
enzim mennyiség hatására nem nőtt a konverzió, míg a 2 és 5%-os savval előkezelt minták
esetében szignifikáns (10-15%) növekedés történt. Ha a többlet enzim adagolása nem okoz
konverzió növekedést, kijelenthetjük, hogy elfogyott a celluláz enzimek számára
hozzáférhető, bontható szubsztrát. Ez történt a 0,5%-os savval előkezelt mintánál. Ha viszont
a további enzim adagolás konverzió növekedést okozott – ahogy a 2 és 5%-os savval kezelt
mintáknál – úgy a hidrolízis azelőtt fejeződött be, mielőtt a bontható szubsztrát elfogyott
volna. Ez az enzimek inaktiválódását bizonyítja. Börjesson (2007) szerint a cellulázok
inaktiválódásának oka azok ligninen történő adszorpciója. A szerző által vizsgált
endoglükanáz izolált ligninre 40°C-on, hat óra inkubálást követően 65%-ban, a
cellobiohidroláz pedig kb. 50%-ban adszorbeálódott.
Fenti eredmények azt is bizonyítják, hogy a hemicellulóz eltávolítása önmagában nem
elegendő a cellulóz enzimes lebontására. Hiába nyertem ki 2%-os savval a pentozán frakció
81,2%-át az előkezelés során, a cellulóz konverzió ezt követően mindössze kb. 52% volt.
Jobb cellulóz konverzióhoz – irodalmi háttérismeretek alapján – a cellulóz kristályosságának
csökkentésére, fajlagos felületének további növelésére, illetve a lignin szerkezetének
megváltoztatására (a lignin-cellulóz kapcsolat gyengítésére), gyakorlatilag egy másmilyen
típusú, erélyesebb előkezelésre van szükség.
Kísérleteket végeztem annak eldöntésére, hogy a darált nyers kukoricaszárat, illetve a híg
kénsavval előkezelt kukoricaszárat 96%-os etil-alkohollal 78°C-on (atmoszférikus nyomáson,
az alkohol forráspontján) extrahálva növelni lehet-e az enzimes hidrolízis konverzióját. A
96%-os etil-alkohol kioldja az apoláros (lipofil) alkotókat, és elméletileg a lignin egy részét
is, ezáltal befolyásolhatja a lignin és a cellulóz kapcsolatát. Eredményeim azonban a módszer
sikertelenségét bizonyították be. A glükóz kitermelés nem nőtt, hanem éppenséggel 5-10%-al
csökkent az alkoholos extrakció hatására.
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A kapott eredmények, valamint a felhasznált – 2.3.4. fejezetben ismertetett – irodalom alapján
azt a következtetést vonom le, hogy a híg kénsavas előkezelést követő enzimes hidrolízis
kukoricaszár alapanyag esetében nem biztosít kielégítő glükóz kitermelést. Ennek oka erélyes
reakció körülmények (CSF>2) esetén a glükántartalom előkezelés során tapasztalható
oldódása és bomlása, enyhe reakció körülmények (CSF<2) esetén pedig a kukoricaszár nem
elegendő mértékű előkezelése, a lignocellulóz struktúra elégtelen fellazítása. Eredményeim az
előkezelések általános problémájára mutatnak rá, nevezetesen hogy az intenzitás növelése
egymással szemben ható folyamatokat indukál. Ezek a szilárd cellulóz enzimes
bonthatóságának javulása, ugyanakkor annak hidrolízise, ami azon túl, hogy a hemicellulózcellulóz elválasztást lerontja, általában a glükóz további bomlásával, és ennek során a későbbi
fermentációt gátló hidroximetil-furfurol (HMF) termelődésével jár. Ezek következtében
elfogadható (>80%) etanol kitermelést lignocellulóz alapanyagokból híg kénsavas előkezelést
követően még nem értek el.
A megoldás a kétfokozatú előkezelés lehet (14. sz. ábra). Első lépésben el kell választani az
inhibitorok termelődéséért elsősorban felelős hemicellulóz frakciót. Erre a célra tökéletesen
alkalmas az általam vizsgált, alacsony hőmérsékletű híg kénsavas előkezelés, mely
eredményeim szerint éles elválasztást biztosít a cellulóz és a hemicellulóz között. 2%-os
kénsavval 120°C hőmérsékleten 90 perc tartózkodási időt követően az öt szénatomos
monoszacharidok gyakorlatilag teljes mértékben a felülúszóban jelennek meg, míg a cellulóz
minimális veszteséggel a szilárd fázisban marad. Az így nyert szilárd fázis összetétele: kb.
61,5% cellulóz, 27,3% lignin, 5,85% pentozán. Ezt a szilárd anyagot egy további
előkezeléssel (mely lehet AFEX, nedves oxidáció vagy gőzrobbantás) kell kezelni annak
érdekében, hogy cellulóz tartalma enzimesen jól bontható legyen. Az első előkezelési művelet
savas felülúszójából a pentózok membránszűréssel, vagy bepárlást, tisztítást követő
kristályosítással elválaszthatók, míg a savas anyalúg újra használható.
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14. sz. ábra: Kétfokozatú előkezelés és SSF kukoricaszár hasznosítására
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A fent bemutatott megoldással több olyan problémát le lehet küzdeni, melyek jelenleg a
kukoricaszárból történő bioetanol előállítás legfőbb akadályait jelentik. Egyrészt elkerülhető
lenne a hemicellulózból és a savoldható ligninből származó inhibitorok (pl. furfurol, ecetsav)
megjelenése a cefrében. Stenberg (2000) szerint az inhibítorok miatt a legnagyobb etanol
kinyerés (optimális, CSF=3,0-3,1 intenzitású gőzrobbantást követően) is csak kb. 70%-a az
elméleti maximumnak. Ezekben a mintákban a fermentációt gátló melléktermékek jelenléte
miatt a reakció sebesség (produktivitás) harmadára csökkent azokhoz a mintákhoz képest,
amelyekben nem mutattak ki ilyen vegyületeket.
Ezen túl Varga (2003a,b) és Öhgren (2006c) kimutatták, hogy mind a nedves oxidáció, mind a
gőzrobbantás csak részben távolítja el a hemicellulóz frakciót. Öhgren (2006c) azt is
bebizonyította, hogy gőzrobbantást követően a szilárd fázisban maradt, 6,4-15% xilán
továbbra is jelentős akadályt jelent a cellulázok számára. A gőzrobbantás intenzitásának
további növelése viszont jelentősen növeli a cellulóz hőbomlását, ezért csak kb. 70%
(speciális enzimekkel 73-80%) etanol kitermelést ért el az SSF lépésben.
Fentiek alapján célszerűnek tűnik a hemicellulóz külön műveletben történő elválasztása. A
pentózok ma már számos módon hasznosíthatók (lásd: 2.3.2. fejezet). Rekombináns
mikroorganizmusokkal elvileg – a glükózzal együtt – etanollá is erjeszthetők, de ebben az
esetben is célszerű az öt szénatomos cukrok elválasztása. A pentózokat hasznosító
mikroorganizmusok ugyanis először a glükózt erjesztik, és csak annak elfogyása után
hasznosítják a pentózokat, ez pedig a termelékenység csökkenését eredményezi. Ezen
túlmenően az öt- és hat szénatomos cukrok együttes erjesztésekor a glükózt is rekombináns
élesztővel erjesztjük, ami az eljárás gazdaságosságát negatívan befolyásolja.
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5.2. Kukoricarost hasznosítása
A kukoricarost (kukorica maghéj) a kukorica nedves feldolgozása során, a feldolgozó üzemekben legnagyobb mennyiségben koncentráltan keletkező melléktermék. Ez a biomassza tehát – a kukoricaszárral ellentétben – az üzemekben, helyben rendelkezésre áll, hasznosítása
ésszerű lenne.
Kísérleteim célja egyrészt a cukortartalom, másrészt a kukoricarost olaj, illetve az ebben található fitoszterinek, fitoszterin észterek kinyerése volt. Mivel a préselés mind energetikai, mind
környezetvédelmi szempontból előnyösebb, mint az oldószeres extrakció, az eredmények értékelésének fontos szempontja az is, hogy a kukoricarost olajat valamely szilárd frakcióból
préselés útján is ki lehet-e nyerni, azaz el lehet-e érni az olajtartalom „préselhetőségének” alsó
határát (kb. 15%). A 2.5. fejezetben összegyűjtött irodalmi háttérismeretek felhasználásával az
alábbi, 15. sz. ábrán vázolt kísérleteket terveztem és végeztem el.
15. sz. ábra: Kísérletek kukoricarost hasznosítására
Kukoricarost

Keményítő
elválasztása

1. Felülúszó

1. Szilárd maradék

Híg kénsavas
előkezelés

2. Felülúszó

2. Szilárd maradék

Enzimes
hidrolízis

3. Felülúszó

3. Szilárd maradék
A fenti ábrán látható szilárd és folyadék frakciókat a 4.2.1. fejezetben leírtak szerint analitikai
vizsgálatoknak vetettem alá. Az alábbiakban három különböző évben (2001, 2002, 2003) keletkezett sarzsból vett, összesen kb. 50 nyers kukoricarost minta átlagos összetételét mutatom
be száraz tömegre vonatkoztatva (az alábbi, 10. sz. táblázat alapjául szolgáló konkrét mérési
eredmények a Függelékben láthatóak).
10. sz. táblázat: kukoricarost sarzsok összetétele [g/100 g sz.a.±megbízhatóság*]
Komponens
2001
2002
2003
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Keményítő
Cellulóz
Xilán
Arabinán
Acetát
Lignin
Fehérje
Olaj
Hamu
Egyéb

23,8 ±3,2%
15,0 ±17,3%
21,8 ±2,5%
10,8 ±6,2%
n.a.
7,6 ±15,1%
12,9 ±14%
2,6 ±22%
1,0 ±22%
<3,1

14,0 ±4,4%
12,9 ±1,5%
21,9 ±4,6%
11,3 ±4,5%
2,0 ±3,0%
7,4 ±14,3%
12,8 ±20%
2,2 ±31%
n.a.
<15,5

15,4 ±4,8%
13,5 ±5,8%
20,0 ±3,0%
10,6 ±1,8%
n.a.
5,0 ±5,9%**
13,4 n.a.
2,4 ±11%
n.a.
<18,5

* - a várható érték 95%-os valószínűségű kétoldali (szimmetrikus) konfidenciaintervalluma [a várható
érték százalékában kifejezve]
** - előzetesen hexánnal extraháltam a mintát

Fenti táblázatból látható, hogy a kukoricarost poliszacharid tartalma (60 – 73%) igen magas.
Kézenfekvő, hogy ezt a poliszacharid tartalmat valamilyen módon hasznosítsuk, esetleg olyan
módon, hogy a kukorica feldolgozó üzem számára további feldolgozásra (pl. etanol
termelésre) alkalmas cukor oldatokat nyerjünk.
A kukoricarostból extrahált olajban gázkromatográfiás módszerrel 7% szterinésztert és 2%
szabad szterint mértem. Ezek a többi növényi olajokhoz képest rendkívül magas értékek,
melyek összhangban vannak korábbi irodalmi források eredményeivel. Az étkezési
kukoricacsíra olaj jellemzően 0,45% szterint és szterinésztert tartalmaz. Saját eredményeim és
irodalmi adatok alapján kijelenthető, hogy a kukoricarost olaj ezen komponenseket a
forgalomban lévő növényi (kukorica csíra, repce, olíva) olajoknál hozzávetőlegesen egy
nagyságrenddel nagyobb koncentrációban tartalmazza.
Az olaj α-, γ- és δ-tokoferol tartalmát HPLC módszerrel terveztem meghatározni, de a
detektált tokoferolok koncentrációi nem érték el a mennyiségi meghatározás alsó határát. A
kísérletek során kinyert mintákban ezek után tokoferol tartalmat nem mértem. (Ezen
vegyületek hőérzékenyek, 60°C felett elbomlanak, ezért a 120°C-os kezelések után extrahált
olajokban biztosan nem jelentek meg.) Az olaj szabad zsírsav tartalma 12,7 tömegszázalék,
savszáma 25,3 mg KOH/g olaj volt. Ezek igen magas értékek, melyek valószínűleg a rost
nagy fajlagos felületére és a levegővel való érintkezésre vezethetők vissza.
A 10. sz. táblázatból látható továbbá, hogy a keményítő (endosperm) tartalom jelentős
ingadozásokat mutat a különböző évjáratokból vett mintákban. A kukoricarostban maradó
keményítő az ipari partner tájékoztatása szerint a betakarított kukorica minőségének
függvénye, ez az oka az évjáratonként tapasztalható jelentős ingadozásnak.
Szignifikáns különbség mutatkozik a 2003-as, a Hägglund-féle módszer elvégzése előtt
hexánnal extrahált, valamint a 2001-es és 2002-es, hexánnal nem extrahált minták között a
lignintartalom tekintetében. A 10. sz. táblázatból az is kiderül, hogy a lignintartalom
meghatározásánál van szerepe a lipidek előzetes extrakciójának, hiszen ennek hatására
szignifikánsan alacsonyabb lignintartalmat mérhetünk. A különbség (2,4-2,6 g) éppen
megegyezik az extrakció során kinyert olajtartalommal. Úgy tűnik, mintha a lipidek teljes
egészében a Hägglund-féle eljárás csapadékában maradnának. A lignintartalom Hägglund
által javasolt meghatározása ezek szerint tendenciózus hibával terhelt, amennyiben a
nyersanyagnak jelentős a lipidtartalma.
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Sok mérési eredmény tekintetében az egyes évjáratokon belül tapasztalható szórások is
meghaladják az analitikai gyakorlatban általánosan elfogadott ±5%-ot. Ezen jelenség okának
a következőképpen jártam utána. A Hägglund és a keményítő mérések savas felülúszóiból
párhuzamos mintákat vettem, így meghatároztam a HPLC mérés szórását, mely jellemzően
±1,3%-nak adódott. A poliszacharidok meghatározásánál tapasztalt, ettől jelentősen nagyobb
(17,3%-ot is elérő) szórások tehát az egyes minták közötti tényleges eltérésekre, és nem
mérési hibákra vezethetők vissza. A lignin, olaj és hamutartalmak nagy szórását okozhatja a
mérési eljárás szórása is. Ezen mérések szórásának nem jártam utána, de a kis koncentrációjú
– mg nagyságrendben elválasztott – komponensek gravimetriás mérése az analitikai
gyakorlatban általában elfogadott ±5%-ot a tömegmérés bizonytalansága miatt is
meghaladhatja.

5.2.1. Keményítő extrakciója és hidrolízise
A kukoricarost keményítő tartalma jelentős, hasznosítása hidrolízis és etanol fermentáció
útján ésszerűnek tűnik. Ipari körülmények között a keményítőt (aprítást és szűrést követően)
gravitációs úton (hidrociklonokkal) választják el a többi frakciótól, majd α-amiláz és glükoamiláz enzimekkel glükózzá hidrolizálják. Az α-amilázt csőreaktorban áramló, 120°C-ra
hevített tiszta keményítő szuszpenzióhoz injektálják. A szuszpenzió néhány másodperc alatt
áthalad a csőreaktoron, ami alatt elfolyósodik, azaz dextrinekké hidrolizál. A szuszpenzió
ezután fokozatosan 60°C-ra hűl, ekkor adagolják hozzá a glüko-amilázt, ez az enzim néhány
óra alatt teljes mértékben hidrolizálja a dextrineket.
A kukoricarostban maradt keményítő enzimes hidrolízise elméletileg történhet a kukoricarost
közvetlen szuszpendálásával és enzimes kezelésével, illetve a keményítő elválasztását követő
hidrolízissel. A keményítő elválasztását további aprítás és mechanikai szétválasztás útján
valószínűleg gazdaságossági okokból nem végzi az ipari partner, hiszen az aprítás igen
energiaigényes művelet.
Első megközelítésben a kukoricarostot 4,8-as pH-jú acetát pufferben szuszpendáltam, majd a
rost szuszpenziót keményítő bontó enzimekkel kezeltem. (Az alkalmazott enzimeket ipari
körülmények között nem szokták szilárd, rostos anyagok keményítő tartalmának hidrolízisére
használni, ezt csak én, kísérleti céllal tettem meg.) A hidrolízis körülményeinek
meghatározásakor az ipari technológia paramétereit próbáltam laboratóriumi körülmények
között modellezni. Az enzimeket az iparban szokásos dózishoz képest először feleslegben
alkalmaztam. Az α-amilázból ipari tapasztalatok szerint 3,9 μmol/s/kg keményítő
mennyiséget adagolva az elfolyósítás megfelelő sebességgel lejátszódik. Kísérleteimben
fokozatosan csökkentettem az alkalmazott enzim mennyiségét, egészen nulláig. A kísérletek
eredményeit az alábbi, 11. sz. táblázatban mutatom be.
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11. sz. táblázat: Kukoricarost keményítőmentesítése α-amilázzal
α-amiláz dózis szilárd maradék tömege a kezelés Keményítő a szilárd maradékban
[μmol/s/kg sz.a.]
után [g/100 g kukoricarost]
[g/100 g kukoricarost]
43.965
73
2,1
3.908
77
2,6
3.420
78
2,5
3.224
76
2,5
2.931
78
2,1
2.442
78
2,5
1.954
80
2,3
3,9
78
1,1
0*
73
2,0
* - enzimet nem adtam a rost szuszpenzióhoz, de a 120°C hőmérsékleten tartás idejét fél óráról két
órára emeltem

A keményítőmentesítést mind a három évjáratból származó kukoricarosttal elvégeztem. A
keményítőmentesítés után kapott szilárd maradék tömegében és összetételében nem volt
szignifikáns különbség az egyes évjáratokból származó minták esetén. A keményítő tartalom
eltávolítása gyakorlatilag eltüntette az egyes évjáratok között megfigyelt összetételbéli
különbségeket. A továbbiakban ezért nem teszek különbséget az egyes évjáratú nyersanyagok
feldolgozása során nyert eredmények között.
A 11. sz. táblázat adatainak statisztikai elemzése arra utal, hogy sem az extrakció után
szűréssel elválasztott szilárd frakció száraz tömege, sem az abban maradó keményítő
mennyisége nincs összefüggésben az alkalmazott enzim dózissal.
A 11. sz. táblázat eszerint azt is bizonyítja, hogy ennél az ipari tapasztalatok szerint a
keményítő elfolyósításához elegendő α-amiláz dózisnál nagyságrendekkel több enzimet
adagolva is marad 2-2,5 g „keményítő” a szilárd frakcióban. Felmerül a kérdés, hogy a szilárd
frakcióban maradt, 2-2,5 g mennyiségű, a keményítő méréskor felszabaduló glükóz valóban a
keményítő tartalomból származik-e. Irodalmi forrásokból ismert, hogy a hemicellulóz is
tartalmazhat glükánt. A kérdés eszerint úgy pontosítható, hogy a keményítő meghatározáskor
alkalmazott sósavas hidrolízis hidrolizálja-e a hemicellulózt. Mert amennyiben igen, úgy
valószínű, hogy a keményítő bontó enzimekkel nem hidrolizálható, de a sósavas keményítő
meghatározáskor hidrolizáló glükán a hemicellulóz részét képezi. A kérdés eldöntésére
ugyanazon sarzsból vett minták keményítő méréséből (sósavas hidrolíziséből), illetve
Hägglund-féle méréséből (kénsavas hidrolíziséből) származó felülúszók xilán és arabinán
tartalmát mutatom be (12. és 13. sz. táblázatok).
12. sz. táblázat: Kukoricarost pentozán tartalmának meghatározása.
I. Sósavas módszer eredményei
Xilán (HCl) Arabinán (HCl)
1. mérés
23,0
12,4
2. mérés
22,6
12,1
3. mérés
22,7
12,1
Átlag (µ1)
22,8
12,2
Tapasztalati szórásnégyzet (s2) 3,97×10-2
1,88×10-2
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13. sz. táblázat: Kukoricarost pentozán tartalmának meghatározása.
II. Kénsavas (Hägglund) módszer eredményei
Xilán (H2SO4) Arabinán (H2SO4)
1. mérés
24,8
11,6
2. mérés
18,8
9,7
3. mérés
21,3
11,1
4. mérés
21,5
11,2
5. mérés
21,0
11,0
6. mérés
19,5
10,5
7. mérés
20,6
10,8
Átlag (µ2)
21,1
10,9
Tapasztalati szórásnégyzet (s2) 3,59
0,37
Látható, hogy a sósavas módszer a xilán esetében átlagosan 8%-al, az arabinán esetében közel
12%-al magasabb értékeket eredményezett, mint a kénsavas módszer. A poliszacharidok
ásványi savas hidrolízisen alapuló meghatározásánál alapszabály, hogy a megbízható (kellően
sok mérés átlagolásával nyert) eredmények közül a legmagasabb érték áll legközelebb a
pontos értékhez. Ennek az az oka, hogy pozitív hibát a mérés során elvileg nem tudunk véteni,
negatív hibát viszont okozhat egyrészt a poliszacharidok nem teljes hidrolízise, másrészt a
hidrolízis során felszabaduló monoszacharidok bomlása is. Ezért a savas hidrolízisek
erősségének optimuma van, ahol a negatív hatások minimálisak, az adott cukor kinyerése
pedig maximális. Savas közegben a pentózok, különösen az arabinóz korábbi irodalmi
eredmények szerint is könnyen hőbomlást szenvednek. A híg kénsavas módszerrel történő
hemicellulóz tartalom meghatározás problematikus voltát érzékelteti, hogy az Egyesült
Államok Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriuma (National Renewable Energy Laboratory,
NREL) legutóbb 2004-ben változtatott a hemicellulóz meghatározására javasolt módszerén
(Ruiz, 1996, Sluiter, 2004).
Kérdés, hogy a sósavas módszerrel tapasztalt nagyobb átlag értékek véletlenül adódtak-e,
avagy a fenti mérési adatok az általános gyakorlat szerint alkalmazott 95% konfidenciaszint
mellett tendenciózus különbségre utalnak-e. Először a xilán eredményeket vizsgálom meg.
Fent leírtak alapján azt akarom bebizonyítani, hogy a sósavas módszerrel tendenciózusan
magasabb értékeket mérhetünk, mint a kénsavas módszerrel. Annak érdekében, hogy az ún.
másodfajú hibát kiküszöböljem, az elvetendő hipotézis lesz a H0, a bebizonyítandó hipotézis
pedig a H1 ellenhipotézis, az alábbiak szerint (Kemény, 1999):
H0: µ1-µ2≤0.
H1: µ1-µ2>0.

[10.]
[11.]

A szükséges statisztikai vizsgálat kétmintás t-próba. A t-próba elvégzésének módja azonban
függ attól, hogy a két sokaság varianciája megegyezik-e vagy nem. Ennek eldöntésére pedig
F-próbát kell végezni. Az F-próba próbastatisztikája az alábbi egyenlet alapján számolható.
F0 =

s12 ; (n1-1, n2-1)
s22

[12.]

F-próbánál célszerű a tört számlálójába a nagyobb értékű szórásnégyzetet írni, ekkor a xilán
adatait behelyettesítve F0=90,3 adódik.
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Az „F-eloszlás kritikus értékei α=0,05 egyoldali szinten” c. táblázatból (Kemény, 1999)
kiderül, hogy a fenti példában (ν1=6; ν2=2 esetén) F0 kritikus értéke 19,33, ebből következik,
hogy a két sokaság varianciája különbözik. Ebben az esetben a t-próbát az alábbi
próbastatisztikával kell elvégezni (Kemény, 1999):
t0 =

x1 − x 2
s12 s22
+
n1 n2

[13.]

Ez a t0 statisztika közelítőleg Student-eloszlású, ν paraméterrel, ahol ν:
2





s12
s22




1
1
1
n1
n2



=
× 2
+
×
ν
n1 − 1  s1 + s22 
n2 − 1  s12 + s22 
 n
 n
n2 
n2 
1
1



2

[14.]

[13.] alapján a xilán mérési eredményekre t0 = 2,31, [14.] alapján: ν = 6,30 adódik. Az
egyoldali tkritikus 1,943, ennél t0 nagyobb, ezért H0 hipotézist elvetjük. H1 ellenhipotézist,
miszerint µ1-µ2>0, az Excel statisztikai adatelemzése alapján 97%-os biztonsággal állíthatjuk,
ez meghaladja a statisztikai gyakorlatban alkalmazott 95%-os konfidenciaszintet.
Az „arabinán” eredmények esetében is hasonló módszert követek, tehát H0 hipotézisem: µ1µ2≤0, H1 ellenhipotézisem: µ1-µ2>0. F-próbát végezve F0 = 19,45 adódik, tehát itt is a [13.]
szerinti próbastatisztikával kell dolgozni, eszerint t0 = 5,54, [14.] alapján pedig ν = 7,21
adódik. Az egyoldali tkritikus 1,860, ennél t0 nagyobb, ezért H0 hipotézist elvetjük. H1
ellenhipotézist, miszerint µ1-µ2>0, az Excel statisztikai adatelemzése alapján 99,9%-ot
meghaladó biztonsággal állíthatjuk.
Mérési eredményeim alapján 95%-ot meghaladó biztonsággal kijelenthető, hogy a sósavas
keményítő meghatározással magasabb, ennek következtében pontosabb eredményeket kapok
a xilán és az arabinán tartalomra vonatkozóan. Ez valószínűleg abból származik, hogy a
módosított Hägglund módszer alkalmazásakor a monoszacharidok bomlást szenvednek. A
bomlásból származó hibát a fentebb már részletezett SRF módszerrel lehet közelíteni. Sósavas
keményítő meghatározás alkalmazása esetén a cukor visszanyerési faktor (SRF)
meghatározása az eredmények alapján feleslegesnek tűnik.
Kukoricaszárral kapcsolatos kísérleteim során is hasonló eredményre jutottam, mégpedig arra,
hogy létezik egy bizonyos reakció intenzitás (CSF), amely a hemicellulózt (xilánt, arabinánt)
gyakorlatilag teljes mértékben (kb. 90%-ban) hidrolizálja, míg a cellulózt hasonló mértékben
a szilárd frakcióban hagyja, azaz éles elválasztást biztosít a két frakció között.
Kukoricaszárnál ez az intenzitás CSF=2,03 (2%-os kénsav, 120°C, 90 perc) volt, míg
kukoricarostnál a szabvány szerinti sósavas keményítő meghatározás intenzitása a megfelelő.
Az ennél a reakció intenzitásnál felszabaduló, illetve a szilárd frakcióból hiányzó glükán
irodalmi forrásokkal összhangban a hemicellulóz tartalom részét képezi.
Fentiekből azonban az is következik, hogy a keményítő tartalom sósavas hidrolízis útján
történő meghatározása tendenciózus hibával terhelt abban az esetben, amennyiben a minta
glükánt is tartalmazó hemicellulózt is tartalmaz. A keményítő sósavas módszerrel történő
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mérése ugyanis a fenti kiértékelés alapján a hemicellulózt is hidrolizálja, ezáltal a
hemicellulózból származó glükóz pozitív hibát okozhat.
Mindezek arra utalnak, hogy a keményítő eltávolítása után a szilárd frakcióban maradó, a
sósavas keményítő tartalom méréskor felszabaduló – átlagosan 2,5 g/100 g kukoricarost
mennyiségű – glükóz nem keményítőből, hanem hemicellulózból származik. A keményítőt – a
11. sz. táblázat szerint – desztillált vizes mosással éppen úgy teljes mértékben el lehet
távolítani a kukoricarost felületéről, mint α-amiláz aktivitású enzim használatával. Az emelt
hőmérsékletű vizes extrakció valószínűleg az aleuron réteghez tapadt endosperm részeket
távolította el a rostról. A kukoricarost keményítő tartalma tehát enzim, vagy vegyszer
alkalmazása nélkül szuszpenzióba vihető, amely a továbbiakban tetszőlegesen kezelhető,
töményíthető, hidrolizálható. Ebben az esetben szuszpendálásról, kolloid oldatba vitelről
beszélhetünk, hiszen a keményítő vízben valódi oldatot nem képez. A keményítő szuszpenzió
hidrolízise történhet glüko-amilázzal, vagy híg ásványi savakkal.
Az emelt hőmérsékletű, két órás vizes extrakció után kapott szilárd maradék összetételére
vonatkozó mérési eredményeimet az alábbi, 14. sz. táblázat tartalmazza. A táblázatot a fenti
következtetések figyelembe vételével szerkesztettem meg, tehát a keményítő kimosása után
kapott szilárd maradék sósavas keményítő tartalom mérése során meghatározott glükózt
hemicellulóz eredetűnek minősítettem. A táblázat az egyes komponensek mennyiségét 100
gramm eredeti száraz kukoricarostra vonatkoztatva mutatja.
14. sz. táblázat: Kukoricarost keményítőmentesítése desztillált vízzel:
1. szilárd maradék összetétele
Komponens
Tömeg (g/100 g nyers kr.)
Száraz tömeg
73
Cellulóz
14,4 ±5,3%
Hemicellulóz:
Xilán
21,8 ±5,3%
Arabinán
11,2 ±7,5%
Glükán
2,4 ±6,8%
Acetát
2,6 ±5,7%
Fehérje
9,6 ±21,5%
Lignin
6,7 ±8,0%
Olaj
2,2 ±50%
Hamu
1,0
Egyéb
1,1
A 10. és 14. sz. táblázatok összehasonlításakor kiderül, hogy a kukoricarost keményítő
tartalma 100%-al, fehérje tartalma kb. 25%-al csökkent, míg a többi frakció változatlanul a
szilárd frakcióban maradt. Az eltávolított keményítő és fehérje minden valószínűség szerint az
aleuronhoz tapadt endosperm részekből származik. A táblázat adataiból látható, hogy az
eredmények szórása nem nagyobb, mint az alapanyag összetétel mérésekkor megfigyelt
szórások. A keményítő (endosperm) tartalom eltávolítása után tehát megszűnt az egyes
évjáratok összetétele közötti különbség.
A kukoricaszem eredeti tömegére számítva a keményítő kimosása után kapott szilárd maradék
aránya (9,5%×0,73=) 6,9 %. Watson (1987) hét Egyesült Államokbeli minta mérése alapján a
maghéj és a magcsúcs összegére átlagosan 6,1%-ot ad meg, 5,9-6,8-as tartomány mellett. Az
általam mért 6,9% igen közel áll ehhez a tartományhoz, tehát az első művelet (forró vizes
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mosás) után kapott szilárd frakció gyakorlatilag csak a „biokémiai” maghéjat (pericarp,
aleuron) és a magcsúcsot tartalmazta.
A szilárd maradékból hexánnal extrahált olajban gázkromatográfiás módszerrel 8%
szterinésztert és 2% szabad szterint mértem. Ez gyakorlatilag megegyezik a nyers maghéjból
extrahált olajban mért értékekkel (7%, 2%). A keményítő extrakciója tehát nem volt hatással a
szilárd frakcióból kinyerhető olajra, illetve annak szterin, szterinészter tartalmára. Ebből
kiderül, hogy ezek a komponensek nem bomlanak el 120°C-os hőkezelés hatására.
Megállapítom, hogy az alkalmazott emelt hőmérsékletű vizes extrakció éles elválasztást
valósított meg a keményítő és a többi poliszacharid frakció között. A felülúszót és a
mosóvizeket egyesítettem, majd megmértem a homogenizált folyadék keményítő tartalmát. A
szilárd frakcióból hiányzó, évjárattól függően kb. 12-21 g keményítőt méréseim szerint a
folyadék fázis hiánytalanul tartalmazta.
A natív kukoricarost kb. 60%-ban kénessavas áztatólevet tartalmaz (lásd: 2.1. fejezet). A
kénessav elméletileg katalizálja a keményítő hidrolízisét. Ha ez a katalitikus hatás
számottevő, úgy ezt ki lehetne használni a vizes extrakció hőmérsékletének csökkentésére,
azaz energia megtakarítására. Ezért végeztem olyan kísérletet, melynek során friss, nedves
kukoricarostot extraháltam vízzel 100ºC hőmérsékleten. Az eredmények azonban nem
mutattak számottevő katalitikus hatást, mivel a folyadék fázisban az eredeti rost keményítő
tartalmának mindössze 65%-át sikerült kimutatni, a többi keményítő a szilárd maradékban
maradt. Ellenőriztem továbbá a hazai kukorica feldolgozótól kapott azon információt is,
miszerint a kénessav gátolja az élesztő alkohol termelését. A natív rost vizes extrakciójának
felülúszójában található, szuszpendált keményítőt enzimesen hidrolizáltam, majd alkoholt
erjesztettem (lásd: 4.2.2. fejezet). Az erjesztés eredményeit az alábbi, 15. sz. táblázat mutatja:
15. sz. táblázat: Kukoricarost keményítőmentesítése desztillált vízzel:
fermentációs próba eredménye
Idő (h)
Glükóz
Etanol
[g/L]
[g/L]
0
7,40
0
3
1,15
3,24
6
0,34
3,65
24
0
3,71
Az etanol kitermelés tehát 24 óra elteltével 50,1 tömegszázalék, ami a sztöchiometriai
(elméleti) maximumnak 98,3%-a. Erjesztési próbám tehát sikeres volt, eredményem alapján
úgy tűnik, hogy a kukoricarost szárítása, illetve a kéndioxid eltávolítása nem szükséges
ahhoz, hogy az extrahált keményítőt alkohollá tudjuk erjeszteni.

5.2.2. Híg kénsavas kezelés
A keményítő kimosásával nyert szilárd frakciót 120°C-on két órán keresztül különböző (0,51,5%) koncentrációjú kénsav oldatokkal kezeltem azzal a céllal, hogy a hemicellulózt
pentózok formájában kinyerjem, illetve hogy a cellulózt enzimesen könnyen bonthatóvá
tegyem (részletesen lásd: 4.2.2. fejezet). Az alábbi, 16. sz. táblázatban a keményítő
eltávolítása után kapott szilárd maradék, valamint a különböző kezelések után kapott szilárd
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maradékok összetételét hasonlítom össze, az értékek minden esetben 100 g eredeti, száraz
kukoricarostra vonatkoznak.
16. sz. táblázat: Keményítőmentesített kukoricarost híg kénsavas kezelése:
1. és 2. műveletek után nyert szilárd maradékok összetétele
a savkoncentráció (%, w/w) függvényében
1. szilárd
0,5 % 0,7 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,5 %
maradék
Száraz
73,0
26,0
27,1
24,6
23,8
23,4
25,0
tömeg
Cellulóz
14,4
10,0
12,0
12,2
11,6
11,4
12,9
Hemicellulóz:
Xilán
21,8
0,8
0,6
0,3
0,4
0,3
0,2
Arabinán
11,2
0,1
0,1
0
0
0,1
0,1
Fehérje
9,6
4,2
4,4
3,8
3,2
3,0
3,0
Lignin
6,7
10,3
10,6
9,2
8,7
9,1
9,3
Olaj
2,2
2,1
3,3
3,7
2,1
2,6
3,3
Egyéb
A táblázatból látható, hogy a híg kénsav oldatok a hemicellulózt gyakorlatilag teljesen oldatba
vitték, és a fehérje tartalom is az eredetinek 23-34%-ára csökkent. A 0,5%-os kénsav esetében
a szilárd maradék hemicellulóz tartalma már enyhén nőni kezd, ezért ennél hígabb oldatokkal
már nem végeztem kísérleteket. Figyelemre méltó, hogy kukoricaszár esetében a 0,5%-os
kénsav a hemicellulóznak alig egyharmadát vitte oldatba, míg kukoricarostnál ez az arány kb.
98%. Úgy tűnik, hogy a két anyag hemicellulóza között jelentős különbség van. A
kukoricarost hemicellulózának mindössze kb. 60%-át teszi ki a fő vázat alkotó xilán, míg
kukoricaszárnál kb. 80-85%-át. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kukoricarost
hemicellulóza több oldalelágazást tartalmaz. Az oldalelágazások rendezettsége, kristályossága
kisebb, fajlagos felülete pedig nagyobb, mint a xilán vázé. Ez okozhatja a 0,5%-os híg
kénsavban való oldhatóságban tapasztalt jelentős különbségeket. Úgy tűnik, hogy a xilánon
kívül egyéb cukrokat (arabinán, galaktán, glükán, stb.) nagy mennyiségben tartalmazó
hemicellulóz könnyebben hidrolizálható híg ásványi savakkal.
Az egyesített felülúszóban és mosóvizekben HPLC méréssel minimális veszteséggel
kimértem az oldatba ment, az eredeti száraz kukoricarostra vonatkoztatva 20-21 g xilánt, 11 g
arabinánt, és kb. 2 g glükánt. A cukrok bomlásának termékeit (furfurol, hidroximetil-furfurol)
nem mértem, de abból, hogy nem jelentkezett cukor veszteség, arra lehet következtetni, hogy
a művelet során nem keletkeztek ilyen, a fermentációt gátló melléktermékek.
Az eredmények azt bizonyítják, hogy kukoricarost esetében 1%-os kénsav oldat és 120°C
reakcióhőmérséklet kevertetés nélkül két óra tartózkodási idő mellett éles elválasztást valósít
meg a hemicellulóz és a cellulóz frakciók között. A cellulóz kb. 90%-a a szilárd frakcióban
marad, míg a hemicellulóz 99%-a oldatba megy és onnan monoszacharidok formájában
izolálható. (Ezek az eredmények összhangban vannak a kukoricaszár híg kénsavas
előkezelése során kapott eredményekkel. Ott a legélesebb elválasztást 120°C-on 2%-os
kénsavval, 90 perc tartózkodási idő után értem el: a cellulóz 98%-a maradt a szilárd
frakcióban, míg a hemicellulóz 81%-a ment oldatba.)
A kénsavas kezelések hatására a kinyerhető olajtartalom várható értéke 2,9 g-ra nőtt a
keményítő eltávolítása után mért 2,2 g-ról. Ez a növekmény azonban a statisztikai
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adatelemzés alapján – az eredmények nagy szórása miatt – nem nevezhető szignifikánsnak.
Azt, hogy a kénsavas kezelés hatására több olajat nyerhetünk ki, mint direkt extrakcióval,
csak kb. 70%-os bizonyossággal állíthatjuk. Az olaj kinyerés növekedését a lipoproteinek,
lipopoliszacharidok hidrolízise során felszabaduló, a nyers kukoricarostban kötött, nem
extrahálható állapotban lévő lipidek megjelenésével magyarázhatjuk.
A szilárd frakciókból hexánnal extrahált olajokban a szterinészterek és a szabad szterinek
koncentrációja nem változott az előzőekhez (8%, 2%) képest. Ezek a komponensek tehát a
120°C-os hőmérséklet és a kb. 2-es pH hatására sem szenvedtek bomlást.
A nyers kukoricarostban és az 1. szilárd maradékban is volt néhány százaléknyi „egyéb”
komponens, míg a 16. sz. táblázatban a kénsavas kezelés után kapott szilárd maradékok
komponenseit összeadva minden esetben nagyobb értéket kapunk, mint a szilárd frakció
száraz tömege, ami nyilvánvaló ellentmondás. Ez utóbbi jelenségnek egyetlen oka lehet,
mégpedig az, hogy valamely mérés(ek) átfednek, azaz ugyanazt a komponenst többször
határozzuk meg. Mivel a lignin eredmények ellentmondásosak (az 1. szilárd maradék
lignintartalma alacsonyabb, mint a savas kezelések után nyert szilárd maradékok
lignintartalma, ami elvi lehetetlenség), ezt a frakciót vetettem tüzetesebb vizsgálat alá. Azt a
korábbiakban már bizonyítottam, hogy a lignintartalom mérésekor tendenciózus hibát okoz,
ha a mintát előzetesen nem extraháljuk hexánnal. A 16. sz. táblázatban bemutatott
eredmények alapján a módosított Hägglund-féle poliszacharid meghatározás során kapott
„lignin” csapadék fehérje és olajtartalmát vizsgáltam meg. Az anyag olajtartalma a mérések
szerint kb. 20%, míg a fehérje tartalma kb. 30% volt. A mért „lignin” értékeket 0,5-el
szorozva korrigálni lehet az eredményt, és ilyen módon a mért komponensek tömegének
összege már nem haladja meg az összes száraz tömeget, ezen túl az első és második
műveletek után kapott szilárd maradékok lignintartalma közötti ellentmondás is feloldható.

5.2.3. Hidrolízis celluláz enzimkomplexszel
A híg kénsavas előkezelések során nyert szilárd maradékok közül az 1%-os kénsavval
előkezelt anyag további hidrolízisét vizsgáltam celluláz enzimekkel. Az enzimes bonthatósági
vizsgálatot 5 FPU/g sz.a. celluláz, és 5 IU/g sz.a. β-glükozidáz enzim dózis, pH=4,8-as
kémhatás, 48 óra tartózkodási idő, 50°C-os reakcióhőmérséklet és folyamatos rázatás mellett
végeztem.
A celluláz enzimes hidrolízisek során érdekes, korábbi ilyen témájú publikációban (Singh,
2003) le nem írt jelenséget tapasztaltam. Az addig homogén szilárd anyag két, jól
elkülöníthető fázisra bomlott. A lombikokban megjelent egy világosabb színű, kis
szemcseméretű, nehezen ülepedő, és egy sötétebb színű, nagyobb, az addigival megegyező
szemcseméretű és ülepedési sebességű frakció (16 sz. ábra).
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16. sz. ábra: Finom és durva rost szétválása az enzimes hidrolízis után

Ezeket a frakciókat úgy választottam el egymástól, hogy a szűrés megkezdése előtt
felkavartam a lombikokat, majd ülepedni hagytam a szuszpenziót. A lassabban ülepedő finom
frakció a gyorsabban ülepedő durva frakció fölé rétegződött, így dekantálással szét lehetett
azokat választani. Ezt a műveletsort (felkeverés, ülepítés, dekantálás, szűrés) többször
ismételve a finom frakciót szemmel láthatólag meglehetősen jól el lehetett választani a durva
frakciótól. Az eljárás végén a durva frakciót is leszűrtem. Az alábbi, 17. és 18. sz. táblázatok a
finom és a durva frakció összetételét mutatják, továbbra is 100 g eredeti, száraz
kukoricarostra vonatkoztatva.
17. sz. táblázat: Finom rost összetétele
Komponens
Tömeg (g/100 g nyers kr.)
Száraz tömeg
10,8
Fehérje
4,1
Olaj
4,8
Egyéb
1,9
18. sz. táblázat: Durva rost összetétele
Komponens
Tömeg (g/100 g nyers kr.)
Száraz tömeg
1,9
Cellulóz
0,7
Egyéb
1,2
A legfontosabb eredmény, hogy a finom rost olajtartalma (4,8 g) hozzávetőlegesen kétszer
több, mint a kukoricarost direkt extrakciójával kinyerhető mennyiség. Ez valószínűleg a
pericarp rétegben eredetileg kötött állapotban, lipopoliszacharidokban és lipoproteinekben
lévő lipidek hidrolízis során történő felszabadulásának tudható be. Az olajban
gázkromatográfiás módszerrel kimutatott szterinészter és szabad szterin koncentrációk (6%,
ill. 2%) hasonlóak a korábbi olaj mintákban mért értékekhez. Ebből következik, hogy a
120ºC-os hőkezeléssel járó frakcionálás hatására nem csak az olaj, hanem ezen értékes
komponensek kinyerése is kétszeresére, 0,38 g szterin/100 g kukoricarostra nőtt. A kötött
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állapotban lévő lipidek felszabadításával párhuzamosan ezek szerint olyan szterinek és
szterinészterek is extrahálhatóvá váltak, melyeket a maghéj közvetlen extrahálásával nem
nyerhettem ki. Azt, hogy a kukoricarost fitoszterin tartalmának kinyerését valamilyen kezelés
hatására növelni lehet, korábban nem publikálták.
Az enzimes hidrolízis után elválasztott finom rost olajtartalma 44%. Ez magasabb, mint a
kukorica csíra olajtartalma (33%, Watson, 1987). Ilyen magas olajtartalommal rendelkező
anyagból valószínűleg préseléssel is lehet olajat nyerni. Amennyiben a kukoricarost olajat
közvetlen felhasználásra szánják, ez a lehetőség felmerülhet, hiszen így elkerülhető az
egészségügyi és környezetvédelmi problémákat egyaránt felvető, így visszaszorulóban lévő
oldószeres extrakció. Valószínűbb azonban, hogy az ilyen módon, frakcionálást követően
extrahált kukoricarost olajat érdemes a szterinek tisztán történő kinyerésére felhasználni. A
szterinek elválasztására a Czuppon és mtsi (2007) által leírt módszer tűnik
legalkalmasabbnak. Ebben az esetben felesleges préseléssel kísérletezni, hiszen a módszer
(egyéb műveletek mellett) oldószeres extrakciót is magában foglal.
Singh (2003a) kukoricarostból 12,2% olajtartalmú terméket állított elő, amely még biztosan
nem alkalmas préseléssel történő olaj kinyerésre. Olaj kinyerése (2,9 g/100 g kukoricarost)
nem volt szignifikánsan magasabb, mint a rostból direkt extrakciójával elérhető érték. Ezt
meghaladó mértékben a kukoricarost-olajat a fellelhető publikációk alapján még senki nem
dúsította.
A gázkromatográfiás mérésekből kiderült ugyanakkor, hogy az olajban a gliceridek egy része
az eljárás során hidrolizált, hiszen a detektált gliceridek 15%-a diglicerid, 3%-a pedig
monoglicerid volt. Már a nyers rost olajának szabad zsírsav tartalma is 12,7 % volt. Ilyen
magas szabad zsírsav tartalmú olaj étkezési célra valószínűleg alkalmatlan. Úgy tűnik, hogy a
frakcionálás végén kinyert olajból a további felhasználás, pl. funkcionális élelmiszerek
előállítása céljából a szterineket, szterinésztereket tisztán ki kell nyerni. A szterinek és
szterinészterek Czuppon és mtsi. (2007) szabadalmi bejelentése alapján szappanosítás,
extrakció, desztilláció és kristályosítás célszerű kombinációival nyerhetők ki. A szterin mentes
olaj ezek után takarmány keverő komponensként, fűtőolajként, esetleg biodízel,- vagy
mosószer (szappan) gyártás nyersanyagaként hasznosítható.
Az alábbi, 19. sz. táblázat a hagyományos, finomított kukoricacsíra olaj és az általam kinyert
finom rostból extrahálható olaj szterin összetételét mutatja be. Zárójelben, dőlt betűvel
irodalmi adatok (Daguet, 2000) olvashatók.
19. sz. táblázat: Hagyományos kukoricaolaj és finom rost olaj szterin összetétele
Szterin
Hagyományos
Finom rost olaja
kukoricaolaj [%] [%]
Brasszikaszterin
0 (0)
0
Kampeszterin
17,5 (19,9-20,3)
11,3
Kampesztanol
0 (0)
0
Sztigmaszterin
6,8 (5,9-7,0)
4,9
Δ5,23-sztigmasztadienol 0 (0)
1,4
β-szitoszterin
61,1 (68,7-69,5)
43,7
Δ5-avenaszterin
7,6 (3,6-4,5)
29,4
Δ7-sztigmaszterin
3,9 (0,4-1,0)
0
Δ7-avenaszterin
3,1 (0-0,4)
0
Egyéb
0 (0)
9,3
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Jelentős eltérés figyelhető meg a Δ5 és a Δ7 szterinek (különösen a Δ5-avenaszterin)
koncentrációjában. Fentiek alapján megállapítom, hogy a kinyert finom rost olyan új termék,
amely bizonyos tulajdonságok (kukoricarost-olaj, szterintartalom és -összetétel) tekintetében
eddig nem publikált jellemzőkkel rendelkezik.
A 17. és 18. sz. táblázatokból látható, hogy az alkalmazott celluláz enzimek a cellulózt
gyakorlatilag teljesen hidrolizálták. Ez a hidrolízis felülúszójának elemzésével is
bebizonyosodott, a 12 g cellulózt HPLC méréssel maradék nélkül kimértem a folyadék
fázisban. Ez figyelemre méltó eredmény, hiszen az alkalmazott enzim dózis mindössze 5
FPU/g sz.a. volt, és az előkezelés során is csak 1%-os kénsav oldatot és 120°C
reakcióhőmérsékletet alkalmaztam. Más lignocellulózokat, pl. kukoricaszárat, faanyagokat,
stb. ezektől lényegesen erélyesebb, következésképp drágább körülmények között lehet
hatékonyan előkezelni és hidrolizálni. Hogy ennek ellenére ilyen magas (95% körüli)
konverziót és kitermelést értem el az enzimes hidrolízisben, valószínűleg a pericarp igen
alacsony lignintartalmának és magas hemicellulóz/cellulóz arányának, esetleg a cellulóz
alacsony fokú kristályosságának köszönhető. A nyers kukoricarost hemicellulóz/cellulóz
aránya kb. 2,5, míg a többi lignocellulóznál, pl. fás anyagoknál és kukoricaszárnál kb. 0,5. Kis
hemicellulóz tartalmú anyagoknál, pl. kukoricaszár esetében a hemicellulóz eltávolítása
önmagában nem elegendő a cellulóz enzimes bontásához még 30 FPU/g sz.a. enzim dózis
alkalmazása esetén sem. A fehér rost gyakorlatilag hidrolizált lipoproteinnek, azaz lipidek és
fehérjék feltárt keverékének tekinthető. Az ún. durva rost tartalmazza az el nem hidrolizált
lignocellulózt.
Börjesson (2007) szerint a cellulázok inaktiválódásának elsődleges oka azok ligninen történő
szorpciója. Lignocellulózok enzimes hidrolízise során nyert eredményeim arra utalnak, hogy
ugyanazon enzim mennyiséget több kisebb részletre elosztva, több lépésben adagolva
valamelyest jobb glükóz kitermelést lehet elérni. Ennek oka például az lehet, hogy a nagyobb
enzim koncentrációnál megnő annak a valószínűsége, hogy az enzimek nem férnek hozzá a
jól bontható cellulóz helyekhez, és ezáltal gyorsabban, illetve kevesebb reakció elvégzése
után inaktiválódnak. Akármi is okozza az inaktiválódást, tény, hogy kb. 12 órával az enzim
adagolása után már jelentős aktivitás csökkenést figyelhetünk meg.
Az enzim inaktiválódása következtében az enzimet – mind laboratóriumi, mind nagyüzemi
megvalósítás esetén – folyamatosan pótolni kell, az egymást követő sarzsokhoz folyamatosan
új enzim mennyiséget kell adagolni. Börjesson (2007) azt javasolja, hogy a szorbeálódott
enzimeket polietilén-glikollal deszorbeáljuk, mert azok ilyen módon újra aktiválódnak. Fenti
eredményeim azonban azt mutatják, hogy a kukoricarost gyakorlatilag teljesen
elhidrolizálható, a maradék rost, ill. lignin mennyisége igen kevés. Kísérleteket végeztem
ezért annak eldöntésére, hogy az enzimes hidrolízis során alkalmazott enzimek a hidrolízis
végén nem jelennek-e meg a felülúszóban, illetve hogy a felülúszóban lévő enzimek a
hidrolízis végén nem használhatók-e fel egy következő sarzs hidrolíziséhez. Ehhez az enzimes
hidrolízis végén nyert felülúszó enzimaktivitását kellett meghatározni (lásd: 4.2.2. fejezet). A
felülúszóban azonban a hidrolízis végén redukáló cukrok – elsősorban glükóz – vannak,
melyek az enzimaktivitás mérését lehetetlenné teszik. Vivaspin4 10,000 MWCO PES QTY25
típusú membránnal a cukrok és a celluláz enzimek elválaszthatók egymástól.
Kísérletemben megismételtem ugyanazokat a műveleteket, mint korábban, tehát egymás után
eltávolítottam a keményítőt, a hemicellulózt és a cellulózt, majd az enzimes hidrolízis
felülúszójából kb. 10 ml mintát vettem, a mintát lecentrifugáltam, és a membrán segítségével
elválasztottam a cukrokat az enzimtől. Ezt követően megmértem a felülúszó enzimaktivitását.
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A hidrolízisben alkalmazott enzimaktivitás 0,5396 FPU/ml felülúszó volt, míg az enzimes
hidrolízis végén a felülúszóban 0,3580 FPU/ml-t mértem, ami a kiindulási aktivitásnak
66,3%-a. Ez azt jelenti, hogy az 50°C-os reakcióhőmérséklet és a 70 órás tartózkodási idő
ellenére a felhasznált enzimnek mindössze 33,7%-a inaktiválódott, a többi a következő sarzs
hidrolízisében újra felhasználható. Az enzim elválasztása és újra felhasználása egy ipari
technológiában – főleg, ha egyidejű cukrosítást és erjesztést tételezünk fel – természetesen
nehezebb feladat, mint laboratóriumi körülmények között.
A 17. és 18. sz. táblázatokból további fontos következtetések vonhatók le a kukoricarost
lignintartalmára, valamint a lignin analitikájára vonatkozóan. Kiderül ugyanis, hogy 100 g
eredeti, száraz kukoricarostban nem lehet több, mint 3,1 g lignin. A 16. sz. táblázat
elemzésekor kifejtettem, hogy a Hägglund-féle mérés csapadékának mintegy 50% olaj és
fehérje tartalma volt. A híg kénsavas előkezelések utáni szilárd maradékokban átlagosan 9,5 g
lignint mértem 100 g eredeti kukoricarostra vonatkoztatva, aminek a fele kb. 4,75 g. Ezek
szerint akkor sem jutok pontos eredményre a lignintartalommal kapcsolatban, ha a Hägglundféle mérés csapadékának meghatározom a fehérje és olajtartalmát, és azzal korrigálok. Ennek
pontos okát nem derítettem fel, de elképzelhetőnek tartom, hogy a Hägglund-féle 72%-os
kénsavas roncsolás az lipidek egy részét olyan módon roncsolja, hogy azok hexánnal
oldhatatlan csapadékot képeznek, és ezért nem jutunk helyes eredményhez az extrakcióval
való korrigálással sem. Fentiekből az is következik, hogy a korábbi szerzők (pl: Singh,
2003a,b) hibás eredményt – jellemzően 10% lignintartalmat – közöltek. Az általam kapott és
helyesnek ítélt eredményre csak a poliszacharidok enyhe körülmények közötti hidrolízise, és a
szilárd maradék elemzése útján lehet eljutni.
Fenti eredmények alapján kutatást végeztem arra vonatkozóan, hogy milyen egyéb
módszerrel lehet növényi anyagokban lignint, lipideket, fehérjét, poliszacharidokat egymás
mellett meghatározni. Ilyen módszer lehet a pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektometria
(Py-GC-MS), a származékképzéssel egybekötött Py-GC-MS, és a differenciális
termogravimetria.
A módszerek közül legcélszerűbbnek a Py-GC-MS tűnt, ezért ezzel a módszerrel nyers
kukoricarostot, híg kénsavas kezelés után elválasztott szilárd maradékot, illetve az ezt követő
celluláz enzimes kezelés után elválasztott finom és durva rostot vizsgáltam. A különböző
növényi alkotóelemekből pirolízis során keletkező vegyületeket az alábbi, 20. sz. táblázatban
mutatom be.
20. sz. táblázat: Növényi alkotók bomlástermékei
Növényi alkotó
Poliszacharidok
G és S típusú ligninek
Fehérjék és peptidek
Alifás polimerek (cutan, suberan), zsírsavak
Zsírsavak, hemicellulózok acetil-csoportjainak
lehasadása
Fenilalanin tartalmú fehérjék és peptidek,
ligninek, tannin
Nem hidrolizálható tannin marker

Bomlástermékek
Levoglukozán, furánvázasvegyületek,
piránvázas vegyületek, kismolekulájú termékek
(pl. hidroxi-acetaldehid, stb.), stb.
Gvajakol- és sziringolszármazékok
N-tartalmú vegyületek
Alkánok, alkének
Ecetsav
Sztirol
1,2-benzoldiol (catechin)
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Kondenzált aromás vegyületek

Benzol és alkil-benzol

Az egyes növényi alkotók mennyisége elvileg a megfelelő pirolízis termékek csúcsai alatti
területek összegével arányos. A pirolízis-gázkromatográfia azonban rendkívül nehezen, és
csak bizonyos feltételek teljesülése esetén kalibrálható, ennek következtében a módszer
mennyiségi kiértékelésre ritkán alkalmazható. Az alábbi, 21. sz. táblázat eredményeit a
kromatogram csúcsai alatti területek alapján, kalibráció nélkül számítottam ki. Az
eredmények ezért csak a különböző minták egyes komponenseinek egymáshoz viszonyított
arányát mutatják. A táblázat adataiból tehát csak a különböző növényi alkotók mennyiségének
a kezelések hatására történt változására lehet következtetni.
21. sz. táblázat: Kukoricarost frakcionálása, Py-GC-MS mérések eredményei
Komponens
Nyers
2. lépés után
3. lépés után:
3. lépés után:
kukoricarost
finom rost
durva rost
Poliszacharid
100
42
4
0
Lignin
100
24
15
8
Olaj
100
223
327
9
Zsírsavak
100
372
164
13
Alifás
100
114
648
4
Szterin,
100
183
168
9
szterinészter
Fehérje
0
0
100
33
Fenti táblázat alapvetően alátámasztja a korábbi megfigyeléseket. A Py-GC-MS mérések
alapján a poliszacharid tartalom a kezelések hatására jelentősen csökkent, a kénsav hatására
58%-al (Hägglund mérések alapján: 73%-al), az enzimes hidrolízis hatására 96%-al
(Hägglund: 98%). A lignin eredmények nehezen értelmezhetők. A Py-GC-MS mérések szerint
a kénsavas kezelés hatására a lignin mennyisége az eredetinek 24%-ára csökkent, majd az
enzimes kezelés hatására nagyobb részben a finom, kisebb részben pedig a durva rostba
került. A lignin eredeti mennyisége 76%-ának oldódása a 2%-os kénsav hatására nem tűnik
reálisnak, biokémiailag nem magyarázható. Elképzelhető, hogy a kromatogram csúcsainak
megfeleltetése nem volt tökéletes, azaz olyan pirolízis termékek is lignin eredetűnek lettek
minősítve, melyek nem, vagy nem csak onnan származtak. Az is lehetséges, hogy a kezelések
hatására a lignin szerkezete megváltozott, és a megváltozott ligninből eltérő, nem azonosított
pirolízis termékek keletkeztek. Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy – a várakozásokkal
ellentétben – a harmadik lépés után keletkezett durva rost lignintartalma igen alacsony.
A legérdekesebb következtetések az olaj eredményekből vonhatók le. A kezelések hatására
ugyanis több olajat mutatott ki a Py-GC-MS mérés. Az olaj kitermelés növekedését a hexános
extrakció eredményei alapján a kötött lipidek fokozatos felszabadításával indokoltam, a
pirolízis azonban elméletileg a kötött lipideket is felszabadítja, így nem számítottam az olaj
kitermelés növekedésére. Hogy ez mégis, az extrakcióval mérthez hasonló mértékben
megtörtént, esetleg azzal magyarázható, hogy a komplex, kötésben lévő biokémiai struktúrák
pirolízise során lejátszódó folyamatok eltérnek a kötésből felszabadított, vagy megváltozott
struktúrájú komponensekétől. Ebből viszont az következik, hogy a Py-GC-MS mérés
komplex növényi anyagok esetében egyáltalán nem kalibrálható, azaz nem használható
mennyiségi kiértékelésre. Azt mindenesetre alátámasztják az eredmények, hogy a finom rost
igen gazdag olajban és növényi szterinben, míg a durva rost ezeket alacsony koncentrációban
tartalmazza. (Itt felhívom a figyelmet, hogy a két frakció szétválasztása egyszerű
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dekantálással történt, megfelelő berendezéssel az elválasztást valószínűleg még élesebbé lehet
tenni.)
A fehérje eredményekből is új következtetéseket lehet levonni. A nyers rost és a kénsavas
hidrolízis szilárd maradéka egyértelműen fehérje eredetű pirolízis terméket nem mutatott. A
módszer először csak a finom rost igen magas (Dumas módszer szerint kb. 38%-os) fehérje
tartalmánál „szólalt meg”. Figyelemre méltó, hogy a Py-GC-MS mérés szerint a durva rost a
finom rost fehérje tartalmának egyharmadát tartalmazza. Eszerint az 1,9 g/100 g kr.
mennyiségben kinyert durva rost 1,35 g, azaz 71% fehérjét tartalmazna. A 18. sz. táblázat
figyelembe vételével a durva rost ezen kívül lignint nem, hanem csak hidrolizálatlan cellulózt
tartalmazna.
A Py-GC-MS mérések eredményeit összefoglalva megállapítom, hogy a módszer az általam
felhasznált és előállított, összetett növényi anyagok esetében mennyiségi meghatározásra
gyakorlatilag nem alkalmas. Az egyes komponensek mennyiségének változása többé-kevésbé
nyomon követhető. További információk az egyes mintákban lezajló pirolízis folyamatok
beható tanulmányozásán keresztül lennének nyerhetők. Az eredmények elméletileg akkor
lennének pontosak, ha minden komponens pirolizálna (nem lenne pirolízis maradék), minden
pirolízistermék fajlagos (tömegarányos) jele ugyanakkora lenne, és végül ha minden
pirolízisterméket pontosan és helyesen meg tudnánk feleltetni a kiindulási anyag egyes
komponenseinek. Esetemben a fenti három feltétel egyike sem állt fenn. Kalibrációra szintén
nem volt lehetőségem, de a lignin és az olaj eredmények arra utalnak, hogy – valószínűleg az
anyag komplexitásából, és az egyes alkotók egymásra gyakorolt hatásából kifolyólag –
összetett növényi anyag Py-GC-MS mérése egyáltalán nem kalibrálható.
Összefoglalóan a kukoricarost frakcionálásával kapcsolatos eredményeimet kiemelném, hogy
100 g száraz nyers rostból élesen elválasztottam és hidrolizáltam – alapanyag összetételtől
függően – 14-33 g glükánt, 21 g xilánt és 11 g arabinánt úgy, hogy az eljárás végén
elválasztott finom rost 4,8 g kukoricarost olajat, ez az olaj pedig 6% szterinésztert és 2%
szabad szterint tartalmazott. A glükán hidrolíziséből származó glükózból 8-19 g bioetanolt
lehet termelni, a 24 g xilóz és a 12 g arabinóz az irodalmi fejezetben leírtak szerint, számos
módon értékes termékekké alakítható. A finom rost 44% olajtartalma akár préseléssel is
kinyerhető. A növényi szterinek és szterinészterek pozitív élettani hatásait akár az olaj
közvetlen felhasználásával, akár az értékes komponensek kinyerésével ki lehet aknázni.
Mindezen eredményekhez más lignocellulózok feldolgozásához képest kevés vegyszer, enzim
és energia felhasználásával jutottam. A keményítő elválasztása tiszta vízzel, hidrolízise az
iparban használatos, olcsón hozzáférhető keményítőbontó enzimekkel történt. A hemicellulóz
elválasztásához használt 1%-os kénsavat megfelelő cukor elválasztás (kristályosítás,
preparatív kromatográfia, stb.) kidolgozása esetén vissza lehet forgatni, így nem szükséges
semlegesítőszerről és folyamatos sav utánpótlásról gondoskodni. Az alkalmazott (5 FPU/g
sz.a.) enzimdózis a faanyagoknál általában használt 30-40 FPU/g sz.a.-hoz képest igen
alacsony, ami az eljárás gazdaságosságát pozitívan érinti. Itt nem közölt eredményeim arra
utaltak, hogy a keményítőmentesített kukorica maghéj celluláz enzimekkel közvetlenül – híg
kénsavas előkezelés nélkül is – jól hidrolizálható. Ebben az esetben azonban a pentózok és a
glükóz kevert formában jelennek meg a felülúszóban, és természetszerűleg több enzimre van
szükség a hidrolízishez, ami a gazdaságosságot negatívan érinti. Ezért részletesebb
kutatásokat ebben az irányban nem folytattam.
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5.3. Csíra dara hasznosítása
A nyersanyag szárazanyag tartalma átlagosan 96,7% volt. A korábbi fejezetekben ismertetett
analitikai problémák miatt a csíra dara esetében nem végeztem keményítő tartalom
meghatározást, hanem csak Hägglund-féle mérést, amely az összes glükántartalmat adja meg.
A száraz tömegre vonatkoztatott, mért összetételt az alábbi, 22. sz. táblázat mutatja.
22. sz. táblázat: kukorica csíra dara összetétele
Komponens
[%]
Glükán
16,1
Xilán
7,8
Arabinán
11,2
Fehérje
28,1
Olaj
14,7
Hamu
2,8
Egyéb
19,3
A fenti eredmények jó egyezést mutatnak a hazai kukorica feldolgozó által megadott
értékekkel (1. sz. táblázat), egyedül a fehérjében mutatkozik eltérés (28% vs. 23%). Ez a
magas fehérje tartalom Watson (1987) szerint 73%-ban „sóoldható” (azaz 0,1 mólos NaCloldatban oldódó), 18%-ban glutelin, 5%-ban zein, 4%-ban egyéb fehérjékből áll.
A csíra dara szterintartalmára vonatkozóan korábbi irodalmi információt nem találtam.
Méréseim szerint a csíra dara olajában 6.200 mg/kg összes szterin található, ami meghaladja a
hagyományos kukoricaolajokban jellemző 4.500 mg/kg értéket. Szignifikáns különbséget
azonban csak akkor állapíthatnék meg, ha a vizsgált csíra dara mintából korábban kipréselt
csíra olajat is megvizsgálhattam volna. Ilyen minta azonban nem állt rendelkezésemre, ezért a
csíra darából extrahálható olaj magasabb szterintartalma egyértelműen nem bizonyított.
A csíra darával kapcsolatos vizsgálataim kezdetekor már rendelkezésre álltak a
kukoricarosttal kapcsolatos méréseim eredményei. Ezért a korábbiakhoz hasonló kísérleti
eljárást valósítottam meg annak eldöntésére, hogy a csíra dara kb. 15% maradék olajtartalmát
is fel lehet-e úgy dúsítani a poliszacharidok eltávolításával, mint a kukoricarost esetében,
illetve ilyen módon lehet-e javítani az olaj kinyerését.
Az emelt hőmérsékletű, két órás vizes extrakció után kapott szilárd maradék összetételére
vonatkozó mérési eredményeimet az alábbi, 23. sz. táblázat tartalmazza. A táblázat az egyes
komponensek mennyiségét 100 g eredeti száraz csíra darára vonatkoztatva mutatja.
23. sz. táblázat: Csíra dara összetétele vizes extrakció után
Komponens
Tömeg (g/100 g nyers kr.)
Száraz tömeg
57,6
Glükán
8,0
Xilán
5,3
Arabinán
3,7
Fehérje
18,5
Olaj
11,6
Egyéb
10,5
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Látható, hogy az anyag száraz tömege nagy mértékben, 42,4%-al csökkent. Ezt a csíra dara
különböző alkatrészeinek oldatba, szuszpenzióba, illetve emulzióba kerülése okozta. A nagy
vízoldhatóság egyrészt a csíra (embrió) kémiai összetételéből, másrészt az anyag magas
technológiai feldolgozottságából (áztatás, pattintás, hőkezelés, préselés, elválasztási
műveletek) adódhat. Legnagyobb mértékben (52%-ban) a poliszacharidok extrahálódtak. Az
elválasztás azonban nem olyan éles, mint a kukoricarost esetében, hisz a csíra dara minden
összetevője több-kevesebb mértékben oldatba ment. Még az egyébként hidrofób olajtartalom
20%-a is emulzióba került. A szilárd maradékban az olajtartalom valamelyest feldúsult, hiszen
a vizes kezelés után kapott száraz maradék olajtartalma 14,7%-ról 20,1%-ra nőtt.
A felülúszóban a hiányzó 8,1 g glükánt, 2,5 g xilánt és 7,5 g arabinánt HPLC módszerrel
maradék nélkül kimutattam. A csíra dara esetében tehát nem sikerült élesen elválasztanom az
öt szénatomos cukrokat a glükóztól, a felülúszóban ezek keverten jelentek meg. A csíra a
kukoricaszem egyetlen része, melyben a poliszacharidok mellett jelentős mennyiségben
(11%) monoszacharidok is kimutathatók (Watson, 1987). Méréseim a monoszacharidok
meghatározására nem terjedtek ki. A forró vizes extrakciót követően 8%-os kénsavval 1:1
arányban elegyítettem a felülúszót, így a poliszacharidokat hidrolizáltam, ezt követően
mértem a minta cukortartalmát (lásd: 4.2.2. fejezet). Ezért a felülúszóban kimutatott cukrok
ugyanúgy származhatnak poliszacharidokból (keményítőből, hemicellulózból), mint a
csírában eredetileg meglévő monoszacharidokból. A szilárd maradékot ezek után 1%-os híg
kénsav oldattal kezeltem 2 órán keresztül, 120ºC-on. A kapott szilárd frakció összetételét az
alábbi, 24. sz. táblázatban mutatom be, az értékek itt is 100 g eredeti, száraz csíra darára
vonatkoznak.
24. sz. táblázat: Csíra dara összetétele vizes és híg kénsavas extrakció után
Komponens
Tömeg (g/100 g nyers kr.)
Száraz tömeg
20,0
Fehérje
2,8
Olaj
9,3
Egyéb
7,9
Látható, hogy a száraz tömeg az eredetinek 20%-ára csökkent. Az első lépés maradékának
hemicellulóz tartalmát (5,3 g xilán, 3,7 g arabinán) maradék nélkül kimutattam a
felülúszóban, míg a glükántartalomból 3,13 g volt kimutatható a folyadék fázisban. A kapott
maradék olajtartalma 46% volt, hasonlóan a kukoricarost enzimes hidrolízise (harmadik
lépés) után kapott anyag olajtartalmához (44%). Ebből a maradékból préseléssel is ki lehet
nyerni az olajat. Azt a célt tehát, hogy a csíra dara maradék olajtartalmát feldúsítsam, sikerült
elérni. Az olaj kitermelés azonban – a kukoricarosttal ellentétben – nem nőtt, hanem mintegy
37%-al csökkent.
A csíra dara fehérje tartalmának 90%-a oldatba ment a vizes, illetve híg kénsavas extrakciók
hatására. A Watson (1987) szerint „sóoldható” (73%), és glutelin (18%) fehérjék minden
valószínűség szerint kioldódtak a csíra darából, míg a zein (5%) típusúak, melyek híg
savakban kevésbé oldódnak, valószínűleg a szilárd fázisban maradtak.
Búzakorpával folytatott hasonló kísérleteim itt nem publikált eredményei is azt bizonyítják,
hogy a különböző frakciók (keményítő, hemicellulóz, cellulóz, olaj) jó elválaszthatósága és
kinyerhetősége, illetve az olaj kinyerés növelése a poliszacharidok eltávolításán keresztül
egyáltalán nem magától értetődő. A kukoricarosttal szemben sem a csíra daránál, sem a
búzakorpánál nem sikerült ezen komponenseket élesen elválasztani, illetve az olaj kinyerést
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frakcionálással növelni. A kukoricarost esetében kapott eredmények tehát egyfajta anyagi
tulajdonságra utalnak.
A szterinek és szterinészterek kinyerése csak 10,7%-al csökkent, mivel a második lépés után
kapott maradék olajának szterin és szterinészter koncentrációja magasabb volt, mint a
közvetlen extrakcióval nyerhető olajé. Ez – akárcsak a maghéj esetében – azzal
magyarázható, hogy a rostos anyag hidrolízisével felszabadított olajban kimagasló
koncentrációban találhatók szterinek és a szterinészterek. Csíra dara esetén nem csak az olaj
összes szterin és szterinészter tartalmát, de a szterinek összetételét is meghatároztam, az
alábbiak szerint (25. sz. táblázat):
Szterin
Brasszikaszterin
Kampeszterin
Kampesztanol
Sztigmaszterin
Δ5,23sztigmasztadienol
β-szitoszterin
Δ5-avenaszterin
Δ7-sztigmaszterin
Δ7-avenaszterin

25. sz. táblázat: Csíra dara olajak szterin összetétele
Hagyományos Nyers csíra dara Keményítőkukoricaolaj
olaja [%]
mentesített csíra
[%]
dara olaja [%]
0
0,5
0,7
17,5
21,1
21,2
0
1,4
1,6
6,8
7,0
6,9
0
0,8
0,8
61,1
7,6
3,9
3,1

58,8
7,2
2,1
1,1

58,1
7,9
1,9
0,9

Kénsavval kezelt
csíra dara olaja
[%]
0,3
21,1
1,4
6,5
0,8
59,5
7,3
2,1
1,0

A nyers csíra darából, illetve ennek származékaiból kinyert olajok fitoszterin összetétele jó
egyezést mutat a csíra olaj fitoszterin összetételével. Három olyan komponens is megjelent a
csíra dara olajokban (brasszikaszterin, kampesztanol, Δ5,23-sztigmasztadienol), ami a csíra
olajban nem volt jelen, de ezek aránya legfeljebb 1,6% volt. Ez azt bizonyítja, hogy –
akárcsak a kukorica maghéj esetében – a frakcionálás hatására ismét új szterin összetételű
olajat sikerült kinyerni. A rostos (poliszacharid) részek feltárása, extrakciója tehát
hozzáférhetővé, extrahálhatóvá tesz bizonyos fitoszterineket, melyek a nyersanyag közvetlen
oldószeres extrakciójával nem hozzáférhetőek.
Repceolajban a β-szitoszterin mindössze kb. 30%-os arányt képvisel, a brasszikaszterin
aránya viszont 6% körül van (Gul, 2006). Olívaolajban a szterineken belül a β-szitoszterin kb.
80%-ot képvisel, a második leggyakoribb szterin pedig itt az avenaszterin, kb. 13%-al (Gul,
2006). Irodalmi eredmények felhasználásával ki lehet tehát jelenteni, hogy a fitoszterin
összetétel – az olajsav összetételhez hasonlóan – alkalmas lehet különböző olaj minták
eredetének elkülönítésére, illetve beazonosítására.
Mivel a híg kénsavas kezelés után kapott szilárd maradékban a glükántartalom nem volt
jelentős (<4,9 g), celluláz enzimes kezelést nem végeztem.
A csíra darával kapcsolatos eredményeimet összefoglalva megállapítom, hogy kétlépéses
kezelés alkalmas volt az anyag poliszacharid tartalmának gyakorlatilag teljes mértékű
eltávolítására annak ellenére, hogy az alkalmazott körülmények (deszt. víz, 1%-os kénsav,
120°C) enyhék voltak, az eljárás vegyszer igénye igen alacsony. A híg kénsavas kezelés után
elválasztott szilárd maradék olajtartalma 46% volt. Ez a maradék az eredeti anyag
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olajtartalmának 67%-át, összes szterin és szterinészter tartalmának 89,3%-át tartalmazta. Az
olaj ebben a formában préseléssel kinyerhetővé vált, tehát ebben az esetben is elkerülhető az
oldószeres extrakció. A folyadék fázisokban kimutatott, 100 g eredeti csíra darára számítva
összesen 12,48 g glükóz, 8,86 g xilóz, valamint 12,73 g arabinóz bioetanol termelésre, vagy
egyéb célokra felhasználható.

5.4. Analitikai módszerek fejlesztése
5.4.1. Keményítő tartalom meghatározása
Az 5.2.1. fejezetben kiderült, hogy a keményítő szabvány szerinti meghatározása
tendenciózus hibával terhelt abban az esetben, amikor a nyersanyagban hemicellulóz is van.
Ennek az az oka, hogy a keményítővel együtt a hemicellulóz – amely szintén tartalmaz
glükánt – szintén hidrolizál. Ilyen esetben a keményítő tartalmat a 4.2.2. fejezetben, a
„keményítő extrakciója és hidrolízise” részben leírt módszerrel kell extrahálni. A forró vizes
extrakció után, az α-amilázzal, illetve glükoamilázzal történő enzimes hidrolízist megelőzően
azonban érdemes megmérni a felülószó glükóztartalmát, hiszen a minta vízzel kioldható
monoszacharidokat is tartalmazhat. A vizes extrakciót, valamint az enzimes hidrolízist
követően kapott felülúszók glükóztartalmát többek között a 4.2.1. fejezetben leírt HPLC
módszerrel lehet meghatározni. A keményítő tartalom a vizes extrakció, valamint az ezt
követő enzimes hidrolízis után meghatározott glükóz különbségéből számítható.
A keményítő tartalom szabvány szerinti mérésének gyorsítása érdekében – a sav koncentráció
változtatása nélkül – a forralás hőmérsékletét 120°C-ra növeltem. Előzetes kísérleteim során 1
óra reakció időt biztosítottam. Itt nem közölt eredményeim azt mutatták, hogy ez nem
elegendő a keményítő teljes hidrolíziséhez, mivel a szabvány módszerrel mért keményítő
tartalomnál átlagosan 7%-al kevesebbet mértem. Ezért a tartózkodási időt 1,5 órára növeltem.
A szabványos és az új módszerrel kapott mérési eredményeket az alábbi, 26. sz. táblázat
mutatja.
26. sz. táblázat: Szabványos és új módszerrel történt keményítő mérés eredményei
Szabvány
Új módszer
módszer
1. mérés
16,1
15,8
2. mérés
16,8
16,5
3. mérés
16,8
16,8
4. mérés
15,8
16,9
Átlag (µ)
16,4
16,5
Tapasztalati szórásnégyzet (s2)
0,256
0,247
Az átlagokban mutatkozó különbség lehet a véletlen műve, illetve elképzelhető, hogy a két
módszerrel ténylegesen mást mérünk. Feltételezem, hogy az átlagok különbsége csak
véletlenül adódott, tehát H0: µ1-µ2=0.
A szükséges statisztikai vizsgálat kétmintás t-próba (Kemény, 1999). A t-próba elvégzésének
módja azonban függ attól, hogy a két sokaság varianciája megegyezik-e vagy nem. Ennek
eldöntésére pedig F-próbát kell végezni. Az F-próba próbastatisztikája a [12.] egyenlet alapján
számolható, ez alapján F0=1,037 adódik. Az „F-eloszlás kritikus értékei α=0,05 egyoldali
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szinten” c. táblázatból (Kemény, Deák, 1999) kiderül, hogy a fenti példában (ν1=3; ν2=3
esetén) F0 kritikus értéke 9,28, eszerint a két sokaság varianciája szignifikánsan nem
különbözik. Ebben az esetben be kell vezetni a „d” valószínűségi változót:
d= µ1- µ2
[15.] egyenletből d=0,13 adódik. Az egyesített szórásnégyzet képlete:
1
s2 =
× s12 ( n1 − 1) + s22 (n2 − 1)
n1 + n2 − 2

(

[15.]

)

[16.]

[16.] alapján s2=0,251, s=0,501 adódik. A t-próba képlete:
t0 =

d
1 1
s
+
n1 n2

[17.]

[17.]-ből t0=0,353 adódik. A t-eloszlás kritikus értéke ν1+ν2=6 esetén (α=0,05) 2,447. A
próbastatisztika értéke a kritikus határ alatt van, ezért a nullhipotézist nem vethetjük el, a két
módszer szerinti különbség 95%-os konfidencia szinten nem szignifikáns. A kifejlesztett új
módszer tehát alkalmas a keményítő tartalom meghatározására.

5.4.2. Hemicellulóz tartalom meghatározása
A hemicellulóz tartalom meghatározásával annyi derült ki egyértelműen, hogy a Hägglundféle módszer nem alkalmas a hemicellulóz pontos meghatározására, mivel a hemicellulóz és a
cellulóz is tartalmaz glükózt, a két poliszacharid elválasztását pedig a módszer nem teszi
lehetővé. Eredményeim alapján a hemicellulóz és a cellulóz elválasztására vonatkozóan
általánosságban annyit lehet mondani, hogy általában létezik olyan híg ásványi sav
koncentráció, hőmérséklet és tartózkodási idő (összességében: reakció intenzitás), amely
élesen elválasztja a hemicellulózt a cellulóztól. Ha meg akarjuk határozni a hemicellulóz
glükántartalmát, úgy ezeket a körülményeket kell alkalmazni. Amennyiben azonban a minta
keményítőt is tartalmaz – mint pl. a kukoricarost esetében – úgy a keményítő tartalmat a
5.2.1. fejezetben leírtak szerint, külön meg kell határozni, mivel a híg ásványi savak a
hemicellulózzal együtt a keményítőt is hidrolizálják.

5.4.3. Lignintartalom meghatározása
A lignintartalom meghatározásával kapcsolatban eredményeim alapján annyit lehet
megállapítani, hogy a Hägglund-féle kénsavas hidrolízis során visszamaradó csapadék nem
csak lignint, hanem olajat (lipideket), valamint fehérjét is tartalmazhat. Amennyiben a
nyersanyag jelentős mennyiségű lipidet, illetve fehérjét tartalmaz, úgy a poliszacharidok és a
vízoldható alkotók hidrolízisét, illetve extrakcióját követően a visszamaradó szilárd frakció
lipid és fehérje tartalmát célszerű megvizsgálni. Eredményeim azonban ahhoz nem
elegendőek, hogy a lignintartalom pontos meghatározására ilyen esetekben is alkalmas
analitikai módszert állapítsak meg.
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5.4.4. Cukor visszanyerési faktor (Sugar Recovery Factor, SRF)
A cukor visszanyerési faktor módszerrel (leírás: 4.2.1. fejezet) azt a hibát igyekeztem
közelíteni a poliszacharid (cellulóz, hemicellulóz, keményítő) tartalmak meghatározásánál,
ami az oldatba ment monoszacharidok hőbomlásából származik. Eredményeim szerint az SRF
meghatározásához bemért cukroknak átlagosan 5%-a bomlott el a Hägglund módszer
hatására. A módszer csak tájékoztató jellegű eredményt ad, hiszen a monoszacharidok a
kénsavas hidrolízisek során folyamatosan szabadulnak fel, tehát nem a teljes időtartam alatt
vannak oldott állapotban. A monoszacharidok felszabadulását az idő függvényében
elméletileg – további kísérletekkel – meg lehetne határozni. Az SRF módszerrel azt a hibát
határozhatjuk meg, amit akkor vétenénk, ha a poliszacharidok mindjárt az első pillanatban
teljesen elhidrolizálnának. A módszer a hőbomlásból származó maximális hiba
meghatározására alkalmas, a tényleges hiba a nulla és az SRF módszerrel meghatározott érték
között van. Fentiek miatt az elemzések kiértékelésekor a cukor visszanyerési faktorral nem
számoltam.

5.4.5. Poliszacharid tartalom meghatározása extrakció után
Bizonyos kutató intézetek (pl.: National Renewable Energy Laboratory, NREL, USA) a
lignocellulóz minta lipofil alkatrészeinek eltávolítását javasolják a poliszacharid tartalom
meghatározása előtt. Kísérleteket végeztem annak eldöntésére, hogy a lipofil részek
extrahálása okoz-e szignifikáns különbséget a poliszacharidok mennyiségi meghatározásakor.
Az alábbiakban nyers kukorica maghéj keményítő tartalmának mérési eredményeit, valamint
azok statisztikai kiértékelését mutatom be.
27. sz. táblázat: Keményítő tartalom meghatározása olaj extrakcióval és anélkül
Extrakció
Extrakcióval
nélkül
1. mérés
12,1
14,1
2. mérés
13,1
13,3
3. mérés
14,1
14,8
4. mérés
13,6
5. mérés
15,0
6. mérés
15,2
7. mérés
14,4
8. mérés
14,1
9. mérés
14,3
Átlag (µ)
14,0
14,1
2
Tapasztalati szórásnégyzet (s )
0,899
0,562
Fenti adatok kiértékelésekor a 5.2.1 fejezetben leírt módon jártam el. H0 hipotézisem: µ1µ2=0. Az F-próba eredménye a [12.] egyenlet alapján: F0=1,265. Az „F-eloszlás kritikus
értékei α=0,05 egyoldali szinten” c. táblázat alapján F0 kritikus értéke (ν1=8; ν2=2 esetén)
19,37, eszerint a két sokaság varianciája szignifikánsan nem különbözik. [15.] alapján
d=0,112, [16.] alapján pedig s2=0,831, illetve s=0,912 adódik. [17.]-ből t0=0,184 adódik. A teloszlás kritikus értéke ν1+ν2=10 esetén (α=0,05) 2,228. A próbastatisztika értéke a kritikus
határ alatt van, ezért a nullhipotézist nem vethetjük el, a két módszer szerinti különbség 95%os konfidencia szinten nem szignifikáns.
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Eszerint keményítő mérést megelőzően nem szükséges a lipofil részek eltávolítása. Itt nem
közölt eredmények alapján a Hägglund-féle poliszacharid meghatározással kapcsolatban is
ugyanezen következtetést lehet levonni. Ezek a következtetések természetesen csak az általam
feldolgozott nyersanyagokra vonatkoznak. Nem lehetünk biztosak abban, hogy magasabb
olaj-, ill. zsírtartalmú anyagok esetében sem indokolt az előzetes extrakció.
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6. Összefoglaló, tézisek
A kukorica termesztése és ipari feldolgozása során keletkező melléktermékek, úgymint a
kukoricaszár, a kukorica maghéj és a kukorica csíra dara esetében érték növelt termékeket,
nevezetesen monoszacharidokat (glükózt, illetve pentózokat) tartalmazó vizes fázist, illetve
növényi szterineket és szterinésztereket tartalmazó olajat sikerült elválasztanom. Ezeket az
anyagokat sikerült élesen elválasztanom egymástól.
Kukoricaszár esetében felállítottam a híg kénsavas előkezelések, valamint az enzimes
hidrolízisek teljes anyagmérlegét. A cukor degradáció elkerülése céljából a híg kénsavas
előkezelés hőmérsékletét az általánosan alkalmazott 140-180°C-ról 120°C-ra csökkentettem,
míg a tartózkodási időt 60 perc fölé emeltem. Eredményeim azt bizonyítják, hogy ezek a
körülmények alkalmasak a hemicellulóz szelektív hidrolízisére, tehát a hemicellulóz és a
cellulóz éles elválasztására. Nem alkalmasak azonban a cellulóz megfelelő enzimes
bonthatóságának elérésére. A hemicellulóz eltávolítása tehát önmagában nem elegendő ahhoz,
hogy a cellulózt jó kitermeléssel enzimesen glükózzá hidrolizáljuk. Ehhez további kezelésre
van szükség.
Kukoricarost esetében az alkalmazott módszerek éles elválasztást biztosítottak a keményítő, a
hemicellulóz és a cellulóz frakció között. Az enyhe reakció körülmények (előkezelés: 0,5%
kénsav, 120°C, enzimes hidrolízis: 5 FPU/g sz.a. enzim dózis) ellenére a cellulóz
gyakorlatilag teljes mértékben hidrolizált. Ennek valószínűleg a magas hemicellulóz/cellulóz
arány, valamint az alacsony lignintartalom az oka. Az alacsony lignintartalomnak jelentős
szerepe lehet abban is, hogy az enzimes hidrolízis végén a celluláz enzim aktivitás kb.
kétharmad része fennmaradt a felülúszóban, tehát az enzimeknek csak egyharmad része
inaktiválódott. A frakcionálás végén kapott szilárd maradékot hexánnal extrahálva több, mint
kétszer annyi kukoricarost olajat nyertem ki, mint a nyers kukoricarost közvetlen
extrakciójával. A frakcionálás hatására az összes szterin és szterinészter kinyerése is
jelentősen, 0,21 g/100 g sz.a. – ról 0,38 g/100 g sz.a.-ra nőtt, amit dolgozatom
legfontosabbnak eredményének tartok. A kukorica csíra dara esetében az alkalmazott vizes és
híg kénsavas kezelés olyan szilárd maradékot eredményezett, amelynek olajtartalma 46%.
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Tézisek
1. A megvizsgált lignocellulózok (kukoricaszár, kukorica maghéj, csíra dara)
hemicellulóz tartalma híg ásványi savakkal emelt hőmérsékleten (1-2% w/w
kénsavval T=120ºC hőmérsékleten, két óra tartózkodási idő mellett) élesen
elválasztható a cellulóztól. (A hemicellulóz eltávolítása nem feltétlenül elegendő ahhoz,
hogy egy lignocellulóz nyersanyag cellulóz tartalmát a celluláz enzimek számára teljes
mértékben hozzáférhetővé tegyük, lásd pl.: kukoricaszár. Amennyiben a lignocellulóz
hemicellulóz/cellulóz aránya magas, lignintartalma pedig alacsony, úgy a hemicellulóz
eltávolítása enzimesen hozzáférhetővé, bonthatóvá teszi a cellulózt, lásd pl.: kukorica
maghéj.) Kukorica maghéj esetében 90%-os, vagy azt meghaladó konverzió érhető el 5

FPU/g sz.a. enzim dózis alkalmazása mellett. [Kálmán, 2006a,b]
2. A kukorica maghéj és a préselt csíra dara poliszacharid tartalmának eltávolításával
olyan szilárd termék nyerhető, amelynek lipidtartalma magasabb, mint a kiindulási
anyagé. (Kukorica maghéj esetében a lipidtartalom dúsítása hússzoros is lehet.) A kukorica
maghéj poliszacharid tartalmának eltávolításával az oldószeres extrakcióval
kinyerhető lipidek és fitoszterinek mennyisége jelentősen növelhető. (A lipid kinyerés
kétszeresére, a fitoszterin kinyerés kb. 80%-al növelhető.) [Kálmán, 2006a,b; Kálmán,
2008]
3. A keményítő szabvány szerinti (sósavas, emelt hőmérsékletű hidrolízisen alapuló)
meghatározása tendenciózus hibával terhelt abban az esetben, amikor a nyersanyagban
hemicellulóz is van. (Pontos keményítő meghatározás ebben az esetben enzimes keményítő
hidrolízissel végezhető.) [Kálmán, 2006a; Kálmán, 2008]
4. A Klason-lignin tartalom meghatározása tendenciózus hibával terhelt, amennyiben a
minta lipid vagy fehérje tartalma jelentős, mint pl. a kukorica maghéj és a kukorica
csíra dara esetében. (Ilyen esetekben a fehérje, valamint az összes (kötött és szabad) lipid
külön meghatározása szükséges.) [Kálmán, 2006a]
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