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– Kukorica rost (Corn Fiber)
– Keményítő mentes kukorica rost (Destarched Corn Fiber)
– Előkezelt kukorica rost (Pretreated Corn Fiber)
– Kukorica rost gumi (Corn Fiber Gum)
– Xilooligoszacharid (XyloOligosaccharide)
– Termoplasztikus keményítő (Thermo Plasticized Starch)
– Szűrőpapír lebontó aktivitási egység (Filter Paper Unit)
– Szűrőpapír lebontó aktivitás (Filter Paper Activity)
– Szimultán cukrosítás és fermentáció (Simultanous Saccharification and
Fermentation)
SF
– Ligninmentesített fenyőfapép (Solka Floc)
TG
– Termogravimetria (ThermoGravimetria)
DTG
– Differenciál termogravimetria (Differential Thermal Gravimetry)
Py
– Pirolízis (Pyrolysis)
GC
– Gázkromatográfia (Gaschromatography)
MS
– Tömegspektrometria (Mass Spectromety)
HPLC – Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (High-Performance Liquid
Chromatography)
FOSHU – Funkcionális élelmiszerek (Foods for Specified Health Use)
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1.

BEVEZETÉS

Az emelkedő olajárak, az energiaforrások körüli politikai bizonytalanságok és a
klímaváltozással kapcsolatos növekvő aggodalmak új energiastratégia kidolgozására
kényszerítik a világot. Az energiahatékonyság, a forrásdiverzifikáció és a nukleáris
energiatermelés növelése mellett egyre határozottabban jelenik meg a megújuló
energiaforrások kiaknázásának igénye hazánkban is. A megújuló energiahordozók (szél, nap,
geotermikus, biomassza) hasznosítása korántsem újkeletű megoldás, ezeken belül a
biomassza elégetése illetve bio-üzemanyaggá (biodízel, bioetanol) való alakítása kínálja a
legnagyobb lehetőséget. A bioüzemanyagok legnagyobb környezetvédelmi előnye, hogy
elégetése során annyi szén-dioxid szabadul fel, amelyet az alapanyagként szolgáló növény
korábban a levegőből a fotoszintézis során megkötött (1. ábra).

1. ábra: A bioetanol elégetésével keletkező CO2 életciklusa

A bioetanol üzemanyagként való felhasználása a világon sokfelé elterjedt. A jelenlegi
technológia szerint előállítása nagy cukor-, keményítő- vagy cellulóz tartalmú növényi
biomasszából történhet fermentáció vagy hidrolízis és fermentáció kombinációja utáni
folyamatos desztillációval. Bioetanolt lignocellulózokból is elő lehet állítani. Az ún. második
generációs, vagy cellulóz alapú etanol gyártás igen fontos kutatási terület. A módszer
lehetőséget nyújt olcsó, mezőgazdasági, fa-és papíripari melléktermékek hasznosítására
motorhajtóanyag előállításhoz.
Hazánkban a lignocellulózokat, mint pl. a mezőgazdasági melléktermékek egy részét
(kukoricamaghéj, búzaszalma) komplex formában a takarmányipar hasznosítja. A rostok
komplex formájának további felhasználási területei a műanyagipar (kompozitok) és a
botanika (komposzt). Az éves szinten nagy mennyiségben keletkező lignocellulóz
melléktermékek zöme azonban nem kerül felhasználásra, így hulladéknak minősül. A
hagyományos hulladékkezelési eljárások mellett a lignocellulóz alapú melléktermékek és
mezőgazdasági maradékok kitűnő alapanyagok különböző biotermékek előállítására. Ilyen
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lehetséges alapanyag pl. a kukoricaszem keményítőipari feldolgozásának folyamatában
keletkező maghéj is, melynek hasznosítása ezen értekezés témája.
Mivel a kukorica maghéj egy kémiailag komplex anyag, amely nagyrészt keményítőt,
cellulózt és hemicellulózt tartalmaz, kézenfekvőnek tűnik a komponensek egymástól való
elválasztása, majd frakciónkénti hasznosítása. Az általam vizsgált lehetséges felhasználási
területeket a 2. ábrán vázolt biofinomítási koncepcióban foglaltam össze.

Frakcionálás

Kukorica maghéj

Cellulóz
Lignin
Hemicellulóz

Műanyagok (PE, PP)
töltőanyagaként
EtOH fermentációra

Bioműanyagokban

Keményítő

Élelmiszeriparban
(CFG)

2. ábra: A nedves őrléses kukoricamag feldolgozása során keletkező kukorica
maghéj biofinomítási koncepciója

A szaggatott vonallal keretezett dobozokba a nyersanyagokat írtam, míg a folytonos
vonallal keretezett dobozok a lehetséges felhasználásokat tartalmazzák. Ezen az egyszerűsített
ábrán is látható, hogy dolgozatomban sok különböző témát dolgozok fel, ezért a jobb
áttekinthetőség érdekében az értekezés kísérleti részét két részre osztom fel. Az első részben
ismertetem a kukorica maghéj frakcionálásával kapcsolatos eredményeket, a második részben
pedig a rost bizonyos frakcióinak műanyagipari felhasználásával foglalkozok részletesen.
A műanyag hulladékok óriási mennyisége, az elhelyezés, az újrahasznosítás
problémája egyre inkább abba az irányba mutat, hogy a műanyagokat olyan biopolimerekkel
kell helyettesíteni, melyek hasonló tulajdonságúak, de a természetbe visszakerülve
lebomlanak. Különböző kifejezéseket szoktak alkalmazni elnevezésükre, én a kicsit nehézkes,
de nemzetközileg is elterjedt bioműanyag kifejezést használom. Már az 1960-as években
megindult a kutatás ilyen biológiailag 100%-ig lebomló, elsősorban keményítő és cellulóz
alapú műanyag termékek előállítására. Ezen biopolimer alapú műanyagok lebomlásának
nincsenek toxikus melléktermékei, így megsemmisülésüknek nincs kapcsolt
környezetkárosító hatása. Mindennapi alkalmazásuk legnagyobb gátja, hogy drágák.
Mechanikai tulajdonságaik sok esetben nem érik utol szintetikus társaikét, és a termékek
gyakran a kívánt élettartam előtt lebomlanak. Utóbbiak miatt a bioműanyagok használata
egyelőre nagyon korlátozott, de a mechanikai-fizikai tulajdonságok javítására erőteljes
kutatások folynak.
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2.

IRODALMI HÁTTÉR

2.1.

A NÖVÉNYI BIOMASSZA, MINT ENERGIAFORRÁS ÉS NYERSANYAG

A lignocellulóz tartalmú nyersanyagok, mint pl. a mezőgazdaság melléktermékei,
olcsó alapanyagai lehetnek az etanolgyártásnak, mivel cellulóz tartalmuk etanollá alakítható.
Ezen anyagok nagy része ma hulladékként jelenik meg, vagy kis mértékben dolgozzák fel,
többnyire rossz hatásfokkal biomasszaként elégetik. Magyarország fő mezőgazdasági
növénye a kukorica, melynek lignocellulóz tartalmú részei (szár, csutka, maghéj) az etanol
gyártás kiváló alapanyagai is lehetnek. Dolgozatomban azonban nem foglalkozom az egész
növény hasznosításával, csak a kukoricaszem feldolgozása során melléktermékként nagy
mennyiségben keletkező maghéj lehetséges felhasználását vizsgálom. Az egyéb kukorica
eredetű lignocellulózokkal (szár, csutka) kapcsolatos PhD értekezések már születtek a
tanszéken [VARGA, E. 2003; KÁLMÁN, G. 2009].
2.1.1. Például a kukorica
A kukorica az egyik legfontosabb takarmánynövényünk, hasznosíthatósága igen
sokoldalú. Közvetlen emberi fogyasztását a kukorica nagy energiatartalma és jó
emészthetősége indokolja. Az utóbbi években választékbővítés céljából több országban, így
nálunk is, előtérbe került a kukorica emberi fogyasztásra való felhasználása. Ilyen pl. a
kukoricapehellyel sütött kenyér, a kukoricaliszt és dara, de a jövőben egyéb
élelmiszerféleségek forgalmazása is várható. Említést érdemel még a konzervált vagy
gyorsfagyasztott csemegekukorica, és a pattogatott kukorica emberi fogyasztása is. Korábban
az ipar a kukoricát többnyire szesz- és keményítő előállítására használta, jelenleg már
kibővült a kukorica ipari feldolgozása: étolajat (kukoricacsíra olaj), cukrot (izocukor - HFCS High Fructos Corn Sirup), keményítőt, finomszeszt és egyéb készítményeket állítanak elő
belőle, melyeket főként az élelmiszer-, gyógyszer-, textil- és papíripar használ fel. A
kukoricakeményítő alternatív feldolgozását jelenti a műanyagokat részben kiváltható
biológiailag lebomló műanyagok előállítása.
A kukoricaszem, magas keményítőtartalmánál fogva bioetanol gyártás szempontjából
ideális alapanyag, 1 tonna bioetanol előállításához 2,5-3 tonna kukorica szükséges. A
jelenlegi magyarországi bioetanol gyártó kapacitás az élelmiszeripar, az italgyártás, a
gyógyszergyártás, valamint a vegyipar igényeit is kielégíti. Az alkohol üzemanyagként való
felhasználásának elterjedésével azonban az etanol-termelő kapacitások növelésére lesz
szükség. A jövedéki adómentes bioetanol termelői ára jelenleg versenyképes a benzin
kiskereskedelmi árával. Az egykori szeszipari vállalatból létrejött Hungrana Keményítő és
Izockorgyártó és Forgalmazó Kft. a kukoricából elsősorban keményítőt, izocukrot és
alkoholokat állít elő. A brit-amerikai Eaststarch és az osztrák Agrana-csoport 50-50
százalékos tulajdonában lévő vállalat mintegy százmillió eurót költött az üzem
kapacitásbővítésére, amely így már évi egymillió tonna kukorica feldolgozására képes. A
GreenPower E85 nevű Hungrana üzemanyagot jelenleg húsz magyarországi töltőállomáson
forgalmazzák.
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A Hungrana Kft. az izocukor előállításához szükséges keményítőt kizárólag
kukoricából izolálja, melynek sematikus rajzát a 3. ábrán szemléltetem. 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 során a szemben lévő fehérje mátrix
hidratálódik, megduzzad, a kemény endosperm rész keményítő-tartalma alkalmassá válik a
kinyerésre. Az áztatást híg kénessav oldattal 30-50 órán keresztül 48-52°C-on végzik, így a
vízoldható anyagok extrahálódnak. A folyamat során a szemek víztartalma 45%-ra nő, a
kukoricaszem szárazanyag tartalmának 6-6,5%-a pedig kioldódik. A pufferolást Lactobacillus
bulgaricus biztosítja, mely az áztatólé oldott szénhidrátjaiból tejsavat termel, ami a
kukoricából kioldódó bázikus anyagokkal reagálva a pH-t 3,9-4,1 között tartja. Az áztatólé
bepárlásával nyerik az ún. kukoricalekvárt. A felpuhult magból a csíra részt durva őrléssel
nyerik ki, majd ezt követően fajkülönbség alapján hidrociklonnal választják el a kisebb
fajsúlyú csírát a nagyobb fajsúlyú endosperm és héj részektől. Előbbi a ciklonban felül,
utóbbiak pedig alul távoznak el. Az endospermet és a maghéjat (kukoricarostot) tartalmazó,
nagyobb fajsúlyú frakciót egy következő őrlési folyamatban finomra darálják, majd a rostot
ívszitasoron elválasztják az endosperm résztől. Az endosperm a keményítőn kívül még 5-8%ban tartalmaz fehérjét (glutént), amit centrifugál szeparátorban vagy hidrociklonokban
választanak el. Az így nyert keményítőtejet dobcentrifuga vagy vákuumdobszűrő segítségével
szikkasztják, majd pneumatikus szárítóban szárítják.
Kukorica
szem
1. Áztatás (áztatólé elvezetése, besűrítése)
2. Durva őrlés
3. Elválasztás ciklonnal

Kukorica csíra

Maghéj + Keményítő + Fehérje

1. Préselés
2. Elválasztás

Csírahéj-rost

1. Finom őrlés
2. Elválasztás

Csíra olaj

Maghéj
(rost)

Keményítő és fehérje
Elválasztás
Keményítő

3. ábra: A kukoricaszem feldolgozásának folyamata
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Fehérje

2.1.2. Keményítő gyártás melléktermékei
Valamely technológia akkor válhat fenntarthatóvá, gazdaságossá, ha a nyersanyag
minden komponensét maximális mértékben hasznosítjuk. A 3. ábrán az áztatás után keletkező
áztatóvíz 50%-os bepárlásával állítható elő az ún. kukoricalekvár, mely kiváló
takarmányalapanyag illetve fermentációs nitrogénforrás. A ciklonnal elválasztott csíra frakció
max. 120°C-ra való hevítése után préseléssel és extrakcióval nyerik ki az étkezési csíraolajat.
A préselésből visszamaradó szilárd frakció a csíra dara, mely a maghéj frakcióval együtt
szintén takarmány alapanyag. Jelenleg a technológia szerint a besűrített áztatóvizet rászárítják
az elválasztott maghéjra, hozzákeverik a szintén elválasztott fehérjét, és az így keletkezett
CGF (corn gluten feed) terméket takarmányként értékesítik.
Dolgozatomban a 3. ábrán vázolt Hungrana-technológia szaggatott vonallal keretezett
részének termékeivel és melléktermékeivel foglakoztam, vagyis a kukoricakeményítővel, a
kukorica maghéjjal (kukorica rost) és a fehérjével. A következő fejezetekben a kukoricaszem
feldolgozása során keletkező melléktermékek szerkezeti felépítését és ipari hasznosíthatóságát
tárgyalom.

2.1.2.1. Kukorica maghéj szerkezete, felhasználása, és a rost frakcionálásával kapcsolatos
főbb kutatások
A kukorica maghéj a kukorica szem külső burka, a szemnek mintegy 10%-át teszi ki.
A szabadegyházi Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. üzemében nagy
mennyiségben keletkező kukorica rost egy részét jelenleg állati takarmány
keverőkomponenseként használják fel. A kukoricaszem alapú bioetanol termelés
fokozódásával azonban ez a mennyiség sokszorosára nőhet, és ezt már nem tudják
takarmányként felhasználni, mivel az állatállomány várhatóan nem növekszik. Ezért fontos,
hogy a fölösleges mennyiségben keletkező ipari melléktermék felhasználására más alternatív
lehetőségeket is felsorakoztassunk.
A rost komplex formájának egyik lehetséges felhasználási területe a műanyagipar
(kompozitok) és a botanika (komposzt) lehet, frakcionálva azonban még értékesebb termékek
előállítására nyílik lehetőség. A kukorica rost legnagyobb részarányú komponensei a
szénhidrátok, amelyek a rost több, mint 70%-át alkotják [SCHELL, D.J. 2004] (4. ábra). A
legkönnyebben kinyerhető komponens a keményítő (~20%). Ennek mennyisége azonban függ
a feldolgozott kukorica minőségétől, az alkalmazott technológiától, és a technológiai
fegyelem betartásától. A többi komponens egymáshoz viszonyított aránya közel állandó,
illetve az azokban mért változások a keményítőtartalom változására vezethetők vissza.
Értékes még a kukorica maghéj olaj-és fehérjetartalma (~2-4%, ~8-12%). Bár a zein
fehérjét a keményítőgyártás folyamata során az endospermmel együtt elválasztják, irodalmi
adatok szerint csekély fehérjét a rost is tartalmaz [SCHELL, D.J. 2004]. A rostolaj élettani
hatásai miatt igen értékes komponens, ugyanis magas koncentrációban tartalmaz
fitoszterineket, szterin-észtereket és tokoferolokat, melyeknek jelentős koleszterinszint
csökkentő és antioxidáns hatásuk van [WILSON, T.A. 2000; HICKS, K.B. 2002]. Ezek ellenére
az olaj extrakciójával ipari mértékben még nem foglalkoznak, mert az eljárás nagyon drága és
kis hozamú (2%). Laboratóriumi méretekben azonban a rostolaj kinyerés hatásfokát a rost híg
kénsavas előkezelése után jelentősen sikerült javítani [KÁLMÁN, G. 2006].
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Hemicellulóz 28-35%

Lignin 5-8%
Hamu 1-8%
Fehérje 8-11%
Olaj, zsír 2-4%

Cellulóz 15-21%

Egyéb 1-3%
Keményítő 20-25%
4. ábra: A kukorica rost összetétele

A poliszacharid tartalom fennmaradó 50%-át a hemicellulóz és a cellulóz alkotja,
melyek az aromás ligninnel nehezen bontható, merev lignocellulóz struktúrát alkotnak. A
lignin aromás polimer, fenolos hidroxi- és metoxi-csoportokat tartalmazó, bonyolult
szerkezetű makromolekula. A cellulózrostokat részben, vagy teljesen körülfonja, ezzel
meggátolva a víz és az enzim molekulák rostok közé jutását [SJÖSTRÖM, E. 1993]. Az ipar
először 1880-ban kezdte el hasznosítani a lignint és a lignoszulfonátokat bőrcserzésre, illetve
festékgyártásra. Széleskörű kutatások folynak a lignin hasznosítására, lehetséges
felhasználásuk tág területet lefed [MARTON, GY. 1990]: kötő-és töltőanyagként (kerámiákban,
útépítésnél), diszpergáló vagy emulgeáló szerként (festék, növényvédő és rovarirtó szerek,
tisztítószerek). A lignin polimert polielektrolitok, ragasztók, gyanták és stabilizátorok
előállítására, monomerjeit pedig kémiai szintézisekben is vizsgálják. Az élelmiszeriparban a
lignin egy származékát, a vanillint [BRYAN, C.C. 1954] ízfokozóként és aromaanyagként
alkalmazzák ételekhez, italokhoz és állati takarmányokhoz keverve. Édeskés illata miatt
fontos alapanyag lehet a kozmetikai ipar számára parfümök, krémek és arcpakolások
készítésénél.
A kukorica rost 15-21%-át alkotó cellulózt ß-1,4-kötésekkel kapcsolódó D-glükóz
egységek építik fel. A monomerek egymáshoz képest 180°-kal elfordulva helyezkednek el,
ezáltal hozzák létre a feszültségmentes lineáris polimert. A láncok között hidrogénhidak
alakulnak ki, amelyek a cellulóz fibrilláris szerkezetét eredményezik. Ennek a felépítésnek
köszönhető a nagyon stabil, nagy mechanikai szilárdságú rostos szerkezet. A cellulózra főleg
polimer formában van szükség a papíriparban, de egyre elterjedtebb gyógyszeripari és
mezőgazdasági felhasználása is. A cellulóz hidrolízisével keletkező glükóz felhasználására
számtalan lehetőség kínálkozik. A glükóz dehidrogénezett formája a levulánsav.
Levulánsavból állítják elő a metiltetrahidrofuránt (MTHF), ami az alternatív üzemanyagok
egyik társoldószere, megakadályozza a fázisok szétválását. A levulánsav delta-amino formáját
(DALA) rovarölő és növényvédő szerként alkalmazzák, észter és pszeudoészter származékait
a lakk-és festékipar hasznosítja, sóit pedig fagyásálló szerként forgalmazzák. Az
élelmiszeripar gyümölcslevek, jam-ek savanyítására használja, etil-levulánsav formában pedig
ízfokozó adalékként hasznosítható. D-glükóz katalitikus hidrogénezésével állítják elő a
szorbitot, amit az élelmiszeripar lekvárok, szirupok édesítésére használ. Ezenkívül szorbitot
alkalmaz gyógyszerek és vitaminok stabilizátoraként a gyógyszeripar, valamint egyéb
iparágak gélek, rágógumi és fogkrémek édesítésére. Szintén jelentős a szorbit felhasználása
szorbóz és aszkorbinsav gyártás során. A glükóz kiváló fermentációs szénforrás, például
anaerob fermentációjával etanol keletkezik, tehát a kukorica maghéj eredetű cellulóz
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bioetanol üzemanyag előállítására is alkalmas [O’BRIEN, D.J. 2004]. Emellett az
élelmiszeripar számára szükséges tejsav, vagy a kozmetikei ipar számára fontos butanol
[QURESHI, N. 2008] és persze bármilyen más olyan fermentációs termék is előállítható, ahol a
mikroba szénhidrát forrásként glükózt igényel [PIMENTEL, D. 1994].
A maghéj 28-35%-át alkotó hemicellulóz típus a D-xilopiranóz (xilóz) egységekből β1,4-glikozid kötésekkel felépülő xilán. Az oldalláncok nagy mennyiségben tartalmaznak Larabinofuranóz (arabinóz) egységeket, amelyek α-1,2 és/vagy α-1,3-glikozidos kötéssel
kapcsolódnak a xilán egységeihez. Az elmúlt 10 évben a xilán polimer formában való
felhasználásának igénye is egyre inkább előtérbe került, lehetséges felhasználási területe – sok
más növényi gumihoz hasonlóan (pl. guárgumi, karajagumi)- az élelmiszeripar, ahol
állagjavítóként, stabilizátorként és emulgeáló szerként kitűnő adalékanyagnak bizonyult
[HROMADKOVA, Z. 1995; SAULNIER, L. 1998]. Az élelmiszeripar ezenkívül dietetikus rostként
használja ivólevek, lekvárok, édességek és joghurtok adalékaként. A dietetikus rostot az
egészségre gyakorolt kedvező hatásai miatt prebiotikumnak is nevezik, pozitív hatásukat a
bélflórán keresztül fejtik ki azáltal, hogy növelik a jótékony Bifidobaktériumok mennyiségét.
Utóbbiak bélben való jelenléte nagyon fontos az egészséges szervezetnek, mivel elnyomják a
toxikus aminok termeléséért felelős baktériumok aktivitását [FUJIKAWA, S. 1991; CAMPBELL,
J.M. 1997], megfelelő szinten tartják a patogén baktériumok burjánzását [GREGG, D. 1996;
OKAZAKI, M. 1990; WOLF, B.W. 1998], kis mólsúlyú szerves savak termelésével csökkentik a
bélrendszer pH-ját, elősegítik a B-vitamin termelődését [OKAZAKI, M. 1990; CAMPBELL, J.M.
1997; WOLF, B.W. 1994], elősegítik az emésztést, a tápanyagok, ásványi sók felszívódását
[OKAZAKI, M. 1990], ezért antibiotikumos, gyógyszeres kezelés után az emésztés gyorsan
helyreáll. Normalizálják a széklet víztartalmát, így csökkentik a diarrhoea (hasmenés)
jelenségét, majd a megfelelően kialakított bélflóra hatására normalizálódik az
emésztőrendszer működése [DOHNALEK, M.I.H. 1998], valamint erősítik az immunrendszert,
és pozitívan hatnak a zsíranyagcserére azáltal, hogy csökkentik a kolesztein szintet [ZIEMER,
C.J. 1998]. A probiotikumok azonban nemcsak az emésztőrendszeren fejtik ki jótékony
hatásukat, hanem közvetve a bőr immunképességét is növelik. A svájci Nestlé kutatóinak
kísérletei azt bizonyítják, hogy a probiotikumok hatására a bőr kevésbé hajlamos a az UV
napsugarak által indukált immun-szupresszív válaszra, vagyis kevésbé hajlamos a leégésre.
Az úgynevezett funkcionális élelmiszerek többsége (pl. FOSHU termékek) – amelyek tejsav
mikrokultúrát és prebiotikus rostot tartalmaznak - növelik a bőr stressztűrő képességét,
csökkentik a bőr allergiás és hiperszenzitív reakcióit [BAUR, M. 2002]. EBRINGEROVA A.
(2000) kutatásai alapján a japán bükk eredetű karboximetilezett xilán daganatos sejtek
kezelésénél kiváló aktivátornak bizonyult a T-limfociták és az immunociták termelésére.
Ugyancsak a japán bükk eredetű xilán alkalmas ellenszernek bizonyult a szarkóma és már
tumorok kezelésénél.
A xilán polimer teljes hidrolízisével keletkező monomer a xilóz, melynek
származékát, az öt szénatomos xilitet az élelmiszeriparban cukorhelyettesítőként használják.
Amellett, hogy alkalmazásával csökkenthető a cukor mennyisége, cariesmegelőző hatásuk is
van. A xilit erjesztésére ugyanis a szájüregi baktériumok nem képesek, így megakadályozza
azok továbbszaporodását. A xilit kíméli a fogzománcot, ezért használják fogkrémek,
rágógumik és rágótabletták gyártásánál. A cukoralkohol egy kellemetlen mellékhatása
hashajtó tulajdonsága, amennyiben nem pont egy ilyen tulajdonsággal bíró hashajtó
gyógyszer alapanyaga. A xilán hidrolízisével keletkező xilózból azonban nemcsak xilit,
hanem enzimes-mikrobiális úton etanol, dehidratálásával pedig furfurol állítható elő. A
hemicellulózból származó furfurol vegyületek peszticidek és gyógyszerek gyártására
használhatóak, az egyéb polimer származékok pedig vélhetően élelmiszer adalékként,
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növények növekedési regulátoraként, vagy gyógyszeripari alapanyagként hasznosítatók
[MARTON, GY. 1990].
Az előbbiekben említett felhasználási területek (lignin, cellulóz, hemicellulóz) a
kukorica meghéj esetében azonban közvetlenül nem kivitelezhetők, mivel a maghéj
szerkezetében ezen polimerek nehezen bontható lignocellulóz struktúrát (5. ábra) alkotnak. A
kívánt polimer csak a komplex szerkezet megbontásával, legtöbbször valamilyen fizikokémiai
vagy kémiai előkezeléssel válik hozzáférhetővé.

Elsődleges
sejtfal
Plazmamembrán

Lignin
Cellulóz
Hemicellulóz

5. ábra: Növényi sejtfal sematikus képe: a lignin, hemicellulóz és cellulóz polimerek
elrendeződése a sejtfalban

A felhasznált kemikália tulajdonságaitól nagymértékben függ az előkezelés után
visszamaradt rost, és a vegyszerrel kioldott frakciók összetétele, fizikai megjelenése. Gyenge
sav alkalmazásával a hemicellulóz polimer frakció kioldódik a rostból, és monomerekre
hidrolizál [SAHA, B.C. 1999]. A szálas szerkezetű rostban pedig visszamarad a cellulóz és a
lignin. A kukorica rost savas előkezelése azon technológiákban lehet fontos, ahol a mono-és
diszacharidokra disszociált hemicellulóz további fermentációja a cél, pl. szerves savakká
[GARDE, A. 2002], alkohollá [GROHMAN, K. 1997], astaxanthinná [NGHIEM, N.P. 2009]
esetleg xilitté [CANILHA, L. 2003; RAO, R.S. 2006].
Ezzel ellentétben lúg használatával a hemicellulóz polimer formában oldódik ki
[WATSON, S.A. 1959], és a lignin nagy része is oldatba kerül [SUN, J.X. 2005], ahonnét a
hemicellulóz polimer formában izolálható [DONER, L.W. 1997]. Utóbbit különleges
tulajdonságai miatt Corn Fiber Gum-nak (CFG-kukorica rost gumi) vagy hemicellulóz-B-nek
nevezi a szakirodalom. Mivel ezt a gumit, illetve pozitív tulajdonságait csak az elmúlt
évtizedben fedezték fel, így még számos kutatási lehetőséget rejt magában. Mindezek között a
legfontosabb természetesen az izolálás gazdaságossá és a lehető leghatékonyabbá tétele.
Ugyanakkor nem elhanyagolható a felhasználási lehetőségek bővítése sem.
A megfelelő előkezelés megválasztásával tehát a kukorica rost komponenseinek
felhasználása széleskörűvé válik. A frakcionálás során kinyert keményítő amiláz és
amiloglükozidáz enzimekkel egyszerűen glükózzá hidrolizálható, majd a glükóz etanollá
fermentálható. A cellulóz enzimes hidrolíziséből származó glükóz szintén etanol fermentáció
alapanyaga lehet. A hemicellulóz hidrolíziséből származó pentózok fermentációja etanollá
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szintén lehetséges, ez azonban nehezebb, és drágább folyamat, mint a glükóz erjesztése, ezért
érdemes alternatív felhasználáson, pl. xilit gyártáson is elgondolkodni, illetve a hemicellulózt
CFG-ként polimer formában izolálni. A következő fejezetben a kukorica rosttal, a CFG
kinyerésének módszereivel, annak szerkezetével, és lehetséges felhasználásával foglalkozó
legfontosabb tudományos eredményeket gyűjtöttem össze.
A kukorica rostban többféle hemicellulóz típus fordul elő, melyek oldhatóságuk
alapján csoportosíthatók. Közös jellemzőjük, hogy mindegyik típusban a xilóz monomer
fordul elő a legnagyobb mennyiségben. SUGAWARA ÉS MTSI (1994) vizsgálatai szerint az
uronsavak %-os aránya befolyásolja az adott hemicellulóz vízben való oldhatóságát, ugyanis
a 7% uronsavat tartalmazó hemicellulóz-B vízben könnyen oldódik, míg a csupán 0,2%-ot
tartalmazó hemicellulóz-C alig (1. táblázat). A hemicellulóz-A enyhén lúgos közegben
oldódik, semleges és savas oldatokban csapadékot képez. A hemicellulóz-B enyhén lúgos,
savas és semleges közegben egyaránt oldható, míg a hemicellulóz-C frakció csak 17,5%-os
NaOH-ban oldódik. Az egyéb hemicellulózok pedig olyan pentozánok, melyek 17,5%
NaOH-nál töményebb lúggal oldhatóak ki a maradékból. A táblázatból azonban az is
szembetűnik, hogy a különböző hemicellulóz típusokban az előforduló szénhidrátok
mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya is változik, ami szintén befolyásolhatja az
oldhatóságot.
1. táblázat: A kukorica maghéj hemicellulóz frakcióinak összetétele

Komponens (%)

Hemi-A

Hemi-B

Hemi-C

Hemi-egyéb

Arabinóz
Xilóz
Glükóz
Galaktóz
Uronsavak

34,1
51,4
6
7,6
1

29,8
49,3
6,6
7,4
7

29,8
49,6
12,5
8
0,2

37,8
50,4
11,8
-

RUTENBERG ÉS HERBST 1957-ben szabadalmaztatták azt az eljárást, melyben a
keményítő mentesített kukorica rost 70°C-os 16 órás Ca(OH)2-os kezelésével 28,2%-os
hemicellulóz-B kitermelést értek el. Két évvel később Watson és Williams [WATSON, S.A.
1959] 1 órás refluxxal és szintén Ca(OH)2 oldattal 35,1%-os kihozatalt ért el. A keletkezett
hemicellulóz sárga színű volt. SAULNIER ÉS MTSI (1995) kimutatták, hogy a hemicellulóz
színét a hozzá kapcsolódó fehérje és lignin okozzák, ezért célszerű ezen komponensek
eltávolítása. A lignin eltávolítására irányuló kísérleteket folytattak GOULD ÉS MTSI (1984).
Vizsgálataik kimutatták, hogy enyhén lúgos közegben peroxid hatására a lignin oldható, kis
mólsúlyú szerves savakká alakul. A ligninmentesítés 11,5-ös pH értéken bizonyult a
leghatásosabbnak. Erre az eredményre alapozva Doner és mtsa [DONER, L.W. 1997]
hemicellulóz-B kukoricarostból való izolálása során az extraháláshoz használt lúgos közegbe
peroxidot tettek, melynek pozitív hatása mind a hemicellulóz kioldás hatásfokán, mind pedig
a kinyert hemicellulóz világosabb színén tükröződött. Tapasztalataik szerint a kukorica
rostból csak abban az esetben nyerhető ki a lúgos előkezelés után megfelelő tisztaságú
hemicellulóz, ha azt előzőleg keményítő mentesítik. Vizsgálataik szerint az előkezelésnél
alkalmazott lúg típusa (Ca(OH)2 vagy NaOH, illetve ezek keverékei) befolyásolja a
következő folyamatban (alkoholos csapadékképzés) izolálható hemicellulóz-B színét
[DONER, L.W. 1998]. A legfehérebb terméket, melynek fehérségi indexe 50,3 volt, Ca(OH)2
alkalmazásával nyerték ki, de a kihozatal hatásfoka NaOH alkalmazásakor nagyobb volt. A
lúgon kívül a hemicellulóz színét befolyásolta még a kicsapáshoz használt alkohol típusa is:
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etanollal világosabb színű termék izolálható, mint i-propanollal. Kihozatal szempontjából
nem volt lényeges különbség az alkalmazott alkoholok között. Megállapították, hogy a
hemicellulóz monoszacharid összetétele függ az alkalmazott lúg fajtájától, viszont peroxid
jelenléte nem befolyásolja. Ennek megfelelően a kinyert minta molekulatömege is az
extraháláshoz használt lúg függvényében változott, míg a tömeget a peroxid jelenléte nem
befolyásolta. Az általuk elért legmagasabb CFG hozam 44% volt [DONER, L.W.,2001].
HESPELL, R.B. (1998) a kukorica rost xilán tartalmának extrakcióját 2%-os Ca(OH)2,
15%-os NH4OH és 10%-os KOH oldatokkal végezte. A 16 órás 70°C-os Ca(OH)2 oldatos
hidrolízissel kapott xilán fehér színű volt, de a kukoricarost xilán tartalmának mindössze
38%-át sikerült kinyernie. Az extrahálási idő és a hőmérséklet növelésével a xilán kitermelés
alig változott, míg csökkentésükkel rohamosan csökkent a kinyert xilán mennyisége, valamint
barnásra színeződött. NH4OH-al a xilán 30%-át sikerült ezzel a módszerrel kioldani a rostból,
a kapott oldat zavaros volt, és jelentős mennyiségű fehérjét és neutrális cukrot tartalmazott.
Kellő tisztaságú termék eléréséhez több egymás utáni tisztítási lépésre volt szükség. 10%-os
KOH oldattal 22°C-on 18-22 órás extrakcióval a xilán teljes mennyiségének nagy részét
sikerült kinyerni, de a termék barna színű volt, és kevés neutrális cukrot tartalmazott. A xilán
tisztítására 0,5%-os 70°C-os KOH-t használtak, majd 4,5 pH-n etanollal csapták ki a tisztított
xilán csapadékot. Az eljárás idejének rövidítése végett a kísérletet elvégezték 2%-os KOH-al.
A 4-6 órás extrakció után világos színű, vízben könnyen oldódó terméket kaptak. Vizsgálataik
szerint a 2%-os KOH-al történő extrakció bizonyult a leghatékonyabbnak.
SINGH ÉS MTSI (2000) kukorica hibrid finom és durva rost frakcióját vizsgálták. Nem
volt számottevő különbség a hibridek CFG tartalma között, viszont eltérést tapasztaltak a
durva és finom rostok cukorösszetételében. A finom rost átlagos xilóz tartalma 6,9%-al
alacsonyabb, arabinóz tartalma pedig 5,7%-al magasabb volt a durva rostéhoz képest, vagyis
a finom rost xilán váza jóval több leágazó arabinóz egységet tartalmaz, mint a durva frakció.
A hemicellulóz-B oldalláncainak elektroforetikus vizsgálatával kiderült, hogy a lánc
elágazásának mértéke (arabinóz/xilóz láncokaránya) befolyásolja a hemicellulóz oldat
viszkozitását [DONER, L.W. 2001]. Ezen felfedezés a gumiipar és az élelmiszeripar (emulziók
készítése) számára fontos lehet, mivel a magasabb xilóz/arabinóz arány nagyobb viszkozitást
biztosít.
Számos lignocellulóz, köztük kukorica rost hemicellulóz és lignin tartalmának
extrahálhatóságát, és a kinyert termékek analitikai vizsgálatát végezték el SUN ÉS MTSI (2005).
Kísérleteik szerint a lúgos peroxidos kezelés hatására (45°C, 16 h, pH=11,6) a kukorica rost
hemicellulóz tartalmának 78,2%-át, lignin tartalmának pedig 87,3%-át sikerült oldatba vinni
(az alkoholos CFG izolálás hatásfokát azonban nem említik). A kinyert CFG 71% xilózt, 14%
arabinózt és 1-2% ramnózt és mannózt, valamint 6,69% glükózt, 4,8% galaktózt és 6,5%
uronsavat tartalmazott. A hemicellulóz preparátum lignin eredetű szennyező komponenseit
nitrobenzolos oxidáció után HPLC-vel vizsgálták meg. Az eredmények szerint a hemicellulóz
pigmentációját egy sor, a lignin degradációjával keletkező szerves molekula okozza, melyek a
hemicellulóz lánchoz észterkötéssel kapcsolódnak. A CFG preparátum FT-IR spektroszkópiás
vizsgálatai szerint a hemicellulóz makromolekuláris szerkezetét az előkezelés során
alkalmazott peroxid nem befolyásolta.
YADAV ÉS MTSI (2008) a CFG emulzióképző tulajdonságait vizsgálták. Kísérleteikben
összehasonlították a száraz és a nedves őrléses kukoricafeldolgozás során keletkező kukorica
rostból izolált CFG mintákat néhány ipari gumival. Az eredmények szerint a CFG -főleg a
nedves őrléses folyamatból származó CFG- jobb emulzióképző tulajdonságokkal rendelkezik,
mint jelenleg az élelmiszeriparban legjobbnak számító gumiarábikum. A kukorica rost gumi
olaj-víz emulziókat stabilizáló, kiemelkedően jó tulajdonságai valószínűleg kémiai
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szerkezetére vezethetők vissza, mivel a hemicellulóz komponens mellett fehérjéket, lipideket
és egyéb minor komponenseket is tartalmaz.
Bár a CFG izolálásával foglakozó első szabadalom már 1957-ben megszületett
[RUTENBERG ÉS HERBST 1957], és az utóbbi 2 évben egyre több CFG-vel foglalkozó
eredményt publikálnak, azonban ezek nagy része még mindig az előkezelési és izolálási
eljárások tanulmányozásával foglalkozik, és alig néhány adat van a CFG szerkezetére és
tulajdonságainak vizsgálatára vonatkozóan. Olyan publikációt sem találtam, ami a CFG
bármilyen termékben történő alkalmazását vizsgálná (pl. élelmiszeradalékként, probiotikus
rostként, műanyagok adalékaként). Szintén nem találtam publikációt a kukorica rost lúgos
frakcionálását követően a frakciók teljeskörű feldolgozására vonatkozóan, vagyis hogy mit
lehetne tenni a CFG izolálása után visszamaradt rosttal.
2.1.2.2. Kukorica fehérje: a zein
A zeint először GORHAM, J. (1821) fedezte fel, és tanulmányozta. A zein szagtalan
fehér vagy sárgás por, amely vízben oldhatatlan, de jól oldódik 70-90%-os etanolban. Sárgás
színe zeaxantin nyomoktól ered. A kukorica fehérjében található, a prolaminokhoz sorolható
főprotein, ami fehérje testecskék formájában akkumulálódik az endosperm sejtjeinek
endoplazmatikus retikulumjában. A zein a kukorica összes fehérje tartalmának 45-50%-át
adja, minősége és mennyisége a kukoricamag fizikai és táplálkozási szempontból fontos
tulajdonságait meghatározza [SHUKLA, R. 2001].
ARGOS, P. 1982-ben modellezte a zein struktúráját (6. ábra) egy olyan helikális
modellel, mely szerint kilenc homológ szakasz rendeződik anti-parallel formába, melyet
hidrogén-hidak stabilizálnak aszimmetrikus fehérjemolekulát alkotva.

9 db zein spirál alkotta fehérje

Zein fehérjék térbeli elhelyezkedése

6. ábra: A zein szerkezete

Elektroforézissel három frakcióra bontható: α, β és γ, melyek alkoholban való
oldhatóságukban különböznek. Az α-zein moltömege 25,000 g/mol, nevét az őt felépítő nyolc
α-hélix régióról kapta. Az ipari zeinnek több, mint 80%-át az α-szerkezet alkotja, ez biztosítja
a zein alapú bioműanyagként való felhasználás kedvező mivoltát. Felhasználási célnak
megfelelően a különböző zein fehérjék az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
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1. Zein F4000: gyógyászati, kozmetikai, és élelmiszeripari felhasználásra.
2. Zein F4400: kifejezetten nem genetikailag módosított kukorica extrakciójával
nyerik ki szintén gyógyászati, kozmetikai, és élelmiszeripari felhasználásra.
3. Zein F6000: többszörös extrakcióval a zeaxantin tartalmat csökkentik, így a
jellegzetes sárga színét halványítják.
4. G10 vagy G20 film réteg készítésére szolgáló oldat, amely 10-20% zeint
tartalmaz oldószerként kristályvizes izopropanolt használnak.
5. Aqua Zein: alkoholt nem tartalmazó zein oldat, amelyet filmréteg gyártáshoz
használnak főleg a gyógyszeriparban.
A zein potenciális felhasználhatósági területei a következők: rostanyagként,
ragasztóként, felület bevonó anyagként, tinták előállítására, kozmetikai iparban, textil iparban,
rágógumi gyártására és biodegradálható műanyagok előállítására. A zein előállításával
foglalkozó cégek külföldön: Freeman Industries (USA), Showa Sangyo Corp. (Japán), illetve
Magyarország (Hungrana Kft, Szabadegyháza). A fehérjét Magyarországon jelenleg
takarmányok keverőkomponenseként használják, de az amerikai kontinensen már régóta
készítenek belőle biodegradálható műanyagokat és fóliákat [HAN, J.H. 2005].
2.1.3. A lignocellulózok
módszerek

hőbomlásának

vizsgálatára

alkalmas

termoanalitikai

A lignocellulózok vizsgálata széleskörű felhasználásuk miatt fontos feladat. Régebben
elsősorban klasszikus analitikai módszerek segítségével vizsgálták a mintákat. Ma a
tudomány fejlődésének köszönhetően egyre fontosabbak a műszeres analitikai vizsgálatok a
biomassza analízis területén is. Utóbbiak közül gyakran alkalmaznak termikus módszereket,
mivel ezek előnye, hogy egy-egy mérést viszonylag rövid idő alatt el lehet végezni, nincs
szükség hosszadalmas mintaelőkészítési lépésekre, és információt kapunk mind az anyagok
összetételéről, mind a hőbomlási reakciókról. A termikus módszereket a fűtési sebesség
alapján két nagy csoportba sorolhatjuk. Amennyiben a mintát inert atmoszférában vagy
vákuumban pillanatszerűen fűtjük a kívánt hőmérsékletre, pirolízisről beszélünk. Lassabb
felfűtést termogravimetria, illetve differenciális pásztázó kalorimetria méréseknél használunk.
Mivel a pirolízis során különböző polaritású, eltérő molekulatömegű termékek képződnek,
valamint izomerek kialakulásával is számolnunk kell, célszerű kromatográfiás módszerekkel
is vizsgálni a növényi mintákat. Erre a célra legalkalmasabb a kromatográfiával és
tömegspektrometriával kapcsolt pirolízis (Py-GC/MS). A termoanalitikai eljárásoknál a minta
hőmérsékletét adott hőmérsékletprogram szerint változtatjuk, és valamilyen fizikai vagy
kémiai sajátságot detektálunk [POKOL, GY. 1998]. A termogravimetriás (TG) mérés során a
minta tömegének változását detektáljuk a hőmérséklet függvényében. Az így kapott görbének
a deriváltja adja a differenciáltermogravimetriás (DTG) görbét, amely a folyamat teljes
sebességét írja le. Ennél a módszernél is elterjedtek a kapcsolt technikák, pl. TG/MS, melynél
a termomérleg segítségével követjük a minta tömegének változását a hőmérséklet (vagy idő)
függvényében, a tömegspektrométer segítségével pedig elvégezhető a hőbomlási termékek
analízise.
A lignocellulózok termikus tulajdonságait és pirolízistermékeit elsősorban a fő
komponenseinek (cellulóz, hemicellulóz, lignin) mennyisége és kémiai összetétele határozza
meg, azonban a kisebb mennyiségben jelenlevő egyéb alkotók befolyásolhatják a fenti
polimerek hőbomlását. Fontos megjegyezni, hogy a kísérleti körülmények (pl. fűtési sebesség,
végső hőmérséklet, stb.) jelentősen befolyásolják a termékeloszlást és azt is, hogy a
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lehetséges reakciók közül melyik folyamat kerül előtérbe [ANTAL, J. 1985]. A lignocellulózok
hőbomlásának termogravimetriai vizsgálatakor összetett, egymással átfedő görbék eredőjét
kapjuk a mérés eredményeként. Az egyes vegyületek relatív mennyiségét, a szerves termékek
arányát elsősorban a poliszacharidok és a lignin mennyisége, valamint a mátrixhatás
befolyásolja. A különböző eredetű lignocellulózok között jellegzetes különbségek figyelhetők
meg az eltérő összetételnek köszönhetően [INGEMARSSON, A. 1999].
A lignocellulóz mátrix cellulóz komponensének bomlása inert atmoszférában 300°C
fölötti hőmérsékleten kezdődik, és több különböző mechanizmus szerint játszódhat le. Mivel
a cellulóz kondenzációs polimer, a depolimerizációs reakcióban nem glükóz, hanem annak
anhidro származéka (1,6-anhidro-β-D-glükopiranóz = levoglukozán) képződik [RADLEIN, D.
1991]. A cellulózból az anhidrocukrok mellett nagy mennyiségű kisebb molekulájú termék is
keletkezik, pl. hidroxi-acetaldehid (glikolaldehid), de a visszamaradó gyűrűs származékokból
további kis molekulatömegű termékek is létrejönnek [SHAFIZADEH, F. 1982, 1985] A cellulóz
hőbomlásakor a fentieken kívül lehetőség van eliminációs reakcióra is, ennek során
elsősorban piranongyűrűs termékek képződésével kell számolnunk. A hemicellulóz
hőbomlása már 200°C körül megkezdődik, és a cellulóznál ismertetett folyamatokhoz
hasonlóan megy végbe. A pirolízis során keletkező főbb termékek között 2-furánaldehid és
laktonok találhatók [RADLEIN, D. 1991]. A lignin pirolízismechanizmusa kevésbé tisztázott,
mint a poliszacharidok hőbomlásáé. Ennek oka az, hogy a ligninek szerkezete a cellulóz és a
hemicellulóz szerkezeténél jóval bonyolultabb. A bomlási mechanizmus fő meghatározója az
alkil-aril éterkötés hasadása, valamint a transzferre alkalmas hidrogének hiánya. A lignin
hőbomlási termékei között az eredeti, szubsztituált fenil-propán egységeket, valamint egyéb, a
szerkezetre jellemző szubsztituált aromás vegyületeket találhatunk [VAN DER HAGE, R.E.
1996]. Ezek mellett szenes maradék és alacsony molekulatömegű termékek is keletkeznek
[JAKAB, E. 1995].
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2.2.

BIOMŰANYAGOK

A bioműanyagok olyan biodegradálható műanyagok, melyeket teljes egészében vagy
részben megújuló nyersanyagokból állítanak elő, és lebontásuk során víz, CO2, és ásványi
elemek maradnak vissza. Tulajdonságaikban hasonlítanak a műanyagokhoz, de biológiailag
lebonthatók, vagyis felhasználásukat követően komposztálhatók. A természetes közegben
mikróbák által lebontható anyagok csoportosítását a 7. ábrán foglaltam össze.
Biodegradábilis polimerek
Biomassza
termékek

Poliszacharidok

Proteinek, lipidek

Keményítők

Állati
eredetűek

Ligno-cellulóz
termékek

Növényi
eredetűek

Mikroorganizmusból előállított
termékek

Biotechnológiai
úton előállított
termékek

Polihidroxialkanoátok (PHA)

Polilaktidok

Polikaprolaktonok (PCL)

Poli(hidroxibutirát)
(PHB)
Poli(hidroxibutirát
kovalerát) (PHBV)

Politejsav (PLA)

Poliészteramidok (PEA)

Egyéb

Petrolkémiai
termékek

Alifás kopoliészterek (PBSA)
Aromás kopoliészterek (PBAT)

7. ábra: Biodegradálható műanyagok csoportosítása

A biokompozitok mátrixanyagai a biopolimerek, amelyeket két fő csoportba lehet
sorolni aszerint, hogy kőolaj alapúak vagy valamilyen természetes erőforrás szolgál
alapanyagukként (biomassza). A kőolaj alapú biopolimerek között találjuk pl. az orvosi
termékek gyártására használt polikaprolaktont (PCL), a mezőgazdasági fóliák lebomló
anyagát, a poli(észer-amidot) (PEA), illetve az alifás-és aromás kopoliésztereket (PBSA,
PBAT). Hátrányuk, hogy kőolajból származnak, illetve az előállítási költségük magas.
Mechanikai tulajdonságaik a polietilén és a polipropilén között helyezkednek el. A biomassza
alapú műanyagok főként fehérje-, lipid-, cellulóz-és keményítő alapúak lehetnek. Az állati
fehérjék közül a kazeinnek van nagy jelentősége, amiből műselymet, gyapjúhoz hasonló
műszálakat, és kiváló ragasztó-hatású hidegenyvet készítenek, amellyel az összeragasztott
falemezek erősebbek a tömör fánál. A növényi fehérjék közül leginkább a zeint használják,
elsősorban műszálak előállítására. A növényi rostok feltárásával nyerhető cellulóz részleges
módosításával állítják elő a viszkózműszálakat, a cellofánt, transzparens fóliákat és a
pergamentet. A cellulóz tartós, kémiai átalakításával nyerik a különböző cellulózszármazékokat, pl. cellulóz-éterekből a metil-illetve etil-cellulózt, amit ragasztó és
bevonatképző anyagként használnak. A cellulóz-észterek átalakításával pedig a cellulóznitrátot és a kereskedelmi szempontból legjelentősebb cellulóz-acetátot állítják elő, melyeket
csomagolóanyagként használnak. Biológiailag bontható és egyúttal termoplasztikus cellulózszármazékok állíthatók elő ha a cellulóz láncokat hosszú láncú szubsztituensekkel térben
eltávolítják egymástól. A legtöbbet tanulmányozott ilyen rendszer a poli-ε-kaprolaktonnal
ojtott cellulóz-acetát. A FKuR cég a polisztirolhoz hasonló mechanikai tulajdonságokkal
rendelkező módosított cellulóz alapú termékcsoportot értékesít Biograde® márkanévvel, a
termékek természetes töltőanyagokat és speciális növényi olajat tartalmaznak, és a szokásos
műanyagipari technológiákkal (fröccsöntés, fúvás, hőformázás) igény szerint feldolgozhatók.
A szerkezeti anyagok piacán különösen gyors a műszaki fejlődés a polimer kompozitok
területén. Biokompozitról akkor beszélhetünk, ha olyan erősítőanyaggal társítjuk a
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biopolimert, amely szintén lebomló. Ilyen természetes erősítőanyagok a cellulóz és lignin
alapú szálak és rostok, mint pl. a len, kender, farost, amelyekkel a biopolimerek kiválóan
összeférnek, kémiailag hasonló felépítésüknek köszönhetően. A nanokompozitok a
kompozitok új generációját képviselik, melyben a nanométeres nagyságú töltő/erősítő
anyagok (pl. a biodegradálható cellulóz és lignin tartalmú növényi rostok) speciális
tulajdonságok kialakulását eredményezik. Amíg néhány évtizede ezeket az anyagokat főleg a
hadiipar alkalmazta, addig mára igen népszerűvé váltak a járműipar, valamint a sportszerek és
orvostechnikai eszközök gyártása területén. A biomasszából előállított biopolimerek közé
tartozik többek között két, a jövőt tekintve legígéretesebb biopolimer, a politajsav (PLA) és a
termoplasztikus keményítő (TPS). TPS-t a növényekből kinyert keményítőből, míg PLA-t a
keményítő erjesztésével, majd a tejsav polikondenzációjával lehet előállítani.
A teljesen lebomló műanyagok gyártásával már évek óta foglalkoznak, de magas
előállítási költségük, illetve a tömegműanyagoknál gyengébb tulajdonságaik miatt
alkalmazási területük korlátozott. Fejlesztések folynak sok cégnél, így például a Mitsubishi
írószergyárban, Cornpol márkanévvel biológiailag lebomló polimerből készülő golyóstollat is
gyártanak [ÉLET ÉS TUDOMÁNY]. Az új toll anyaga nagyrészt kukoricakeményítő, amely a
talajban a mikroorganizmusok hatására másfél-két éven belül lebomlik. Egy másfajta
felhasználási területen a Sanyo Electric olyan, speciális polimer alapú, új generációs optikai
lemezt fejlesztett ki [TÓTH, K. 2003], amelynek alapanyaga szintén a kukorica, ily módon a
lemez környezetbarát módon lebontható. Az utóbbi években megjelentek olyan, keményítőből
gyártott, lebomló termékek is (pl. fóliák, zsákok, evőeszközök), amelyek már elfogadható
áron és nagy mennyiségben megtalálhatóak a piacon.
Az olasz NOVAMONT cég (Umbria, Terni) úttörője a bioműanyagok (Mater-Bi®)
gyártásának, termoplasztikus keményítővel kísérleteznek. Az előállított keményítő
tulajdonságai sok tekintetben nem feleltek meg a további feldolgozás és az alkalmazás
követelményeinek. A legnagyobb gondot a víz- és a hőérzékenysége jelenti, ezért a
termoplasztikus keményítőt szintetikusan előállított polimerekkel (pl. polikaprolakton)
kombinálják, amelyek hidrofil és hidrofób egységeket tartalmaznak. A gyár jelenlegi
kapacitása 8000 t/év. A keményítő alapanyagot főleg kukoricából, búzából és burgonyából
nyerik ki. A cég által forgalmazott bioműanyag alkalmas hagyományos műanyagipari
eljárásokban való használatra (termoformázás, fröccsöntés, hab és fólia előállítás). Főleg
zacskót, tasakot, fóliát és zsákot állítanak elő [BASTIOLI, C. 1998].
Mivel doktori munkám egyik témája a kukorica keményítő műanyagipari
felhasználása biodegradálható műanyagokban, így a következőkben ezen műanyagok
alapanyagával, a keményítővel és a plasztikált keményítővel foglalkozok részletesebben.
2.2.1. Keményítő alapú bioműanyagok
A keményítő a növényi szervezetek tartalék poliszacharidja, amit szükség esetén
gyorsan le tudnak bontani és energiatermelésre fordítani. A fő forrásai: búza, burgonya,
kukorica, rizs, manióka, melyekben a keményítő garnulátumok formájában van jelen. A
granulátumok a forrástól függően a 0,5-175 µm-es méret tartományba esnek, alakjuk sokféle
lehet [FRENCH, D. 1984].
A keményítő D-glükóz-molekulákból épül fel. A keményítőben kétféle polimer típus
található: a lineáris jellegű amilóz (molekula súlya: 105-106) α-1,4 kötésekkel és az elágazó
szerkezetű amilopektin (molekula súlya: 107-109) α-1,4 kötésekkel valamint az elágazásoknál
(22-70 glükóz egységenként) α-1,6 kötésekkel. Az amilózmolekula a glikozidos kötésben
részt vevő csoportok térbeli helyzetéből kifolyóan jellegzetes spirális szerkezetet vesz fel. A
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hélixet intramolekuláris hidrogénkötések tartják össze [ZOBEL, H.F. 1988]. Az amilopektin
szerkezetét gyakran a Hizukuri-féle [HIZUKURI, S. 1986] fürt modellel jellemzik.
A keményítőben az amilopektin lineáris külső láncai krisztallitokat képeznek, amelyek
pedig lamellákat alkotnak [THOMPSON, D.B. 2000]. A lamellákból kilépő, és egy másikba,
vagy ugyanabba belépő, de a kristály építésében részt nem vevő láncrészek alkotják a
kristályos polimer amorf fázisát, ezek az amilopektin elágazó részei. Többféle kristály
módosulat is ismert, melyeket A-, B-, C-, és V-típusként jegyeznek [SARKO, A. 1978]. A
kristálytípusokat az amilóz/amilopektin arány, a molekulatömeg eloszlás, és az amilopektin
oldalláncainak hosszúsága, elágazásainak mértéke szabja meg. Ezek a tényezők a különböző
növényeknél eltérőek. Általánosságban az A-típus a gabonafélékben (pl. kukorica), a B-típus
a gumós növényekben (pl. burgonya) található meg (8. ábra). Míg a ritkábban előforduló Ctípus átmenetet képez e két struktúra között, és jelen van például a zöldborsóban.

A típus

B típus

8. ábra: Az A és B típusú keményítők szerkezete, kukorica és burgonya keményítő
granulátumok elektronmikroszkópos felvételei

A keményítő szemcsék melegítésre vizes közegben duzzadnak, majd viszkózus oldatot
(csiríz) képeznek, amely lehűtve géllé dermed. Az élelmiszeriparban főként sűrítésre, illetve
édességek és joghurt készítmények töltelék anyagaként használják, de jelentős a
gyógyszeripari (gyógyszerek hatóanyag hordozójaként, bevonatként), illetve műanyagipari
hasznosításuk is bioműanyagok alapanyagaként, vagy szintetikus polimerek töltőanyagaként.
A száraz keményítő olvadáspontja (Tm) és üvegesedési hőmérséklete (Tg) (~230°C)
magasabb a bomlási hőmérsékleténél (~220°C). Ezen tulajdonságai miatt a keményítő alapú
bioműanyag előállítása előtt a természetes keményítőt módosítani kell. Az olvadási
hőmérséklet megfelelő lágyítóval a degradáció hőmérséklete alá csökkenthető. A
leggyakrabban használt lágyítók a víz, glicerin és egyéb poliolok (szorbit, polietilén glikol)
[AVÉROUS, L. 2000a], amelyet a feldolgozás során adnak a rendszerhez. Az üvegesedési
hőmérséklet 22%-os víztartalom felett már szobahőmérséklet alá esik [SARKO, A. 1978]. A
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lágyító hozzáadása után, ha a megfelelő hőmérsékletre melegítjük a keményítőt, az ún.
termoplasztikus keményítőt (TPS) kapjuk. Ez az anyag már alkalmas hagyományos
műanyagipari technológiákkal, pl. extrúderrel történő feldolgozásra. Utóbbi folyamat során a
keményítő a hő és a nyírás hatására szerkezetileg bomlik, plasztikus lesz, de ugyanakkor
részben depolimerizálódik is. Az eljárás során tehát egy homogén olvadt anyagot kapunk
[AVÉROUS, L. 2000b]. Az olvadt termoplasztikus keményítő viszkozitása függ a hőmérséklet,
nedvességtartalom és a termomechanikus kezeléstől [PARKER, R. 1990]. A keményítő
szerkezeti modosulása (ami nagyban befolyásolja a termék viszkozitását) jelentős mértékben
függ az előállító gép tulajdonságaitól, illetve az eljárás körülményeitől: keverési sebességtől,
az extruderben lévő nyomástól. A magas amilóz (70%) és a magas amilopektin (98%)
tartalmú kukoricakeményítők reológiai tulajdonságainak vizsgálatakor kimutatták, hogy
szoros összefüggés van az előállítás módja, körülményei és a viszkozitás között [Lai, L.
1990]. Az előállítás körülményei befolyásolják a makromolekulák szerkezeti átváltozását,
illetve a degradáció mértékét is [BARRES, C. 1990].
A natív keményítőhöz képest a termoplasztikus keményítő alacsonyabb fokú
kristályosodást mutat. A termoplasztikus keményítő előállításakor kétféle szerkezetű polimert
nyerhetünk: maradék kristályokat tartalmazó natív keményítőt (A, B, C módosulatok) és az
előállítás által indukált kristályformát (V és E módosulatok). Az indukált kristályforma
azonban idővel visszaalakul helikális szerkezetté (amilóz újrakristályosodik), de a folyamat
időbeli lefolyását nagymértékben befolyásolja a feldolgozás során alkalmazott tartózkodási
idő, keverési sebesség, és a hőmérséklet [VAN SOEST, J.J.G. 1996].
A termoplasztikus keményítőből készült termékek a feldolgozási eljárás után
öregedést mutatnak, vagyis a fizikai tulajdonságok jelentősen változnak [VAN SOEST, J.J.G.
1997], pl. a rugalmassági modulusz növekszik az előállítást követő hetekben. A
termoplasztikus keményítőre kétféle öregedési viselkedés jellemző: az üvegesedési
hőmérséklet alatti tartományban fizikai öregedés játszódik le, ami az anyag sűrűsödését
eredményezi [LOURDIN, D. 2002], míg az üvegesedési hőmérséklet felett a kristályszerkezet
alakul vissza A, B és C módosulatokká. A visszaformálódás kinetikája a makromolekulák
mobilitásától, a plasztikáló anyag típusától és mennyiségétől függ [SMITS, A. 2001].
Ezenkívül a termoplasztikus keményítők különböző permeabilitási tulajdonságokat mutatnak
az eljárástól, és az adalékanyagtól függően. A vízáteresztő képességük poláris karakterüknek
köszönhetően magas, míg az oxigén áteresztő képességük a többi poliészterhez hasonlóan
alacsony. A permeabilitás drasztikusan megnövekszik az üvegesedésnél és tovább nő a
plasztikáló mennyiségének növelésével [VAN TUIL, R. 2000].
A termoplasztikus keményítőnek előnyös tulajdonságai a teljes biodegradálhatóság, és
az előállításához szükséges megújuló, olcsó alapanyag, a növények. A termoplasztikus
keményítő is előállítható a műanyagok előállítására szolgáló gépekkel. Felhasználási területük
azonban néhány előnytelen fizikai-kémiai tulajdonságuk révén jelenleg még szűk korlátok
közé esik. A nagymértékű nedvesség érzékenység és a gyenge fizikai jellemzők javítására az
utóbbi évtizedekben különböző stratégiák alakultak ki. A keményítő kémiai módosításaival a
XX század első fele óta kísérleteznek. A keményítő észterezése (acetilezése) növeli a vízzel
szembeni ellenállóságot [FRINGANT, C. 1996]. Ezzel a módszerrel kontrollálható a keményítő
szubsztitúciójának mértéke is, így megfelelő hidrofób karakterű anyag állítható elő. A kémiai
módosítás azonban erősen korlátozott a kémiai reakciókban keletkező mérgező anyagok és a
melléktermékek nagy száma, valamint a módosítás és tisztítás árnövelő hatása miatt. Ráadásul
a kémiai reakciók molekulatömeg változást indukálnak [AVÉROUS, L. 1999]. Egy másik
stratégiai irány a termoplasztikus keményítő társítása egy másik biodegradálható polimerrel.
Különböző anyagokat társíthatunk a termoplasztikus keményítőhöz úgy, hogy továbbra is
biodegradálható anyagot kapjunk, pl. biodegradálható poliésztereket vagy különböző növényi
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mátrixokat (lignin, cellulóz). Ez a megközelítés viszont felvet olyan problémákat, mint az
érintkező felületek minősége, a folytonosság a fázisok között, és a különböző anyagok közötti
kompatibilitás. Két fázis közötti kompatibilitás növeléséhez egy harmadik anyag hozzáadása
szükséges, ami lehet pl. egyik komponens módosított formája [KONING, C. 1998]. A kutatók
többféle módszert is kidolgoztak:
•
•
•
•

A poliészter reagáltatása poliacilált savval, maleinsav anhidriddel [MANI, R. 1999].
A keményítő reagáltatása poliglicidil-metakriláttal vagy n-butilizocianáttal
[DUQUESNE, E. 2001].
A keményítő-poliészter térhálósítása olyan társító anyagokkal, mint például a
peroxidok vagy a poliizocianát [AVELLA, M. 2002].
A termoplasztikus keményítőt és a polikaprolaktont (PCL) úgy próbálták
összeférhetőbbé tenni, hogy PCL szakaszokat tartalmazó keményítőt állítottak elő a
kompatibilitás növelésének céljából [MANI, R. 1998].

A számos kutatási-fejlesztési próbálkozás oda vezetett, hogy a termoplasztikus
keményítő alapú keverékek üzleti potenciálját a nagyobb vállalatok is felfedezték (pl.
Novamont (Olaszország), Biotec (Németország)). Fejlesztéseik során nem csak
biodegradálható adalékokat használnak (poliolefinek), de így is nagy az előrelépés a
klasszikus műanyagok környezeti hatásaihoz képest. Széles körben alkalmazhatóak pl.
csomagolásra, eldobható evőeszközök előállítására, és kertészeti felhasználásuk is várható a
jövőben.
Egy töltőanyagot tartalmazó műanyag tulajdonságai függnek az alapanyag
mátrixszerkezetétől, az alkalmazott komponensektől és azok arányától. A töltőanyag mindig
kölcsönhatásba lép a mátrix polimerrel, így megváltoztatja annak szerkezetét. Különböző
rostfajtákat (cellulózt) teszteltek már a termoplasztikus keményítő tulajdonságainak javítása
céljából, pl. Avérous [AVÉROUS, L. 2001] a keményítő mátrixhoz 10%-nyi cellulózt adott
hozzá, s így az üvegesedési hőmérsékletben 28oC fokos emelkedést ért el, ami a rost-mátrix
kölcsönhatással magyarázható. Utóbbi ugyanis csökkentette a keményítőláncok mobilitását.
Többféle keveréket készítettek, és tanulmányozták a TPS fizikai, mechanikai tulajdonságait.
Azt tapasztalták, hogy az előállított anyagok tulajdonságainak változása vagy a töltőanyag
jelenlétével, vagy a rost és a mátrix között kialakult kölcsönhatásokkal magyarázható. Ilyen
tulajdonságok például a nagyobb rugalmassági modulus [AVÉROUS, L. 2001], a
vízérzékenység, ami a rost-mátrix kölcsönhatásnak és a hidrofób karakterű cellulóznak
köszönhetően csökken [DUFRESNE, A. 1998], a nagyobb hőállóképesség [DUFRESNE, A.
1998], valamint az anyag kevésbé hajlamos öregedésre a háromdimenziós mátrixhálózat
kialakulása miatt (melyet a különböző szénhidrátok közötti hidrogén hídak erősítenek)
[AVÉROUS, L. 2002].
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3.

FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÉRÉSI MÓDSZEREK

3.1.

FELHASZNÁLT VEGYSZEREK, NYERSANYAGOK ÉS ENZIMEK

A kukorica maghéjat, valamint a termoplasztikus keményítő alapú műanyagok
előállításához használt keményítőt (Meritena 100, 03/436), és zein fehérjét (Albumex 232) a
Hungrana Kft biztosította, a cellulóz port (Cellulose MN100) pedig a Sigma Aldrich Kft-től
vásároltam. A maghéj előkezeléséhez és az analízishez felhasznált vegyszerek a Merc Kft., a
Spektrum 3D Kft. és a Reanal Kft. termékei. Az egyes technológiai lépésekben a Novozymes
Ltd. (Dánia) által gyártott enzimeket használtam. A következő folyamatokban alkalmaztam
enzimeket:
1.
Kukorica maghéj keményítő mentesítéséhez Termamyl Supra enzimet (pHopt:
4.8-5.0, Topt: 90-120°C).
2.
Kukorica maghéj cellulóz komponensének hidrolízisére Cellulast 1.5 L (pHopt:
4.8-5.0, Topt: 50°C) és Novozyme 188 (pHopt: 4.8-5.0, Topt: 50°C)
készítményeket.
3.
A termoplasztikus keményítő minták biodegradációjának vizsgálatára Alfaamylase BAN 480 (pHopt: 5.0-7.0, Topt: 70°C) és AMG 300L (pHopt: 4.8-5.0,
Topt: 60°C) enzimeket.
3.2.

ANALITIKAI MÓDSZEREK

3.2.1. Mintaelőkészítés és HPLC-s analízis: A minták cukor tartalmát (glükóz, xilóz,
arabinóz), valamint az alkoholfermentáció során az etanol és ecetsav koncentrációkat Aminex
HPX-87 H típusú ioncserélős folyadékkromatográfiával határoztam meg. A komponensek
azonosítása és mennyiségi meghatározása retenciós idő alapján standard oldatok
alkalmazásával RID-10A Shimazu LKG törésmutató detektorral 0,5 ml/perces áramlási
sebesség mellett 5 mM-os H2SO4 eluenssel történt. Az elemzés előtt a mintákat 0,2-0,45 µm
pórusátmérőjű membránszűrőn szűrtem át. Az enzimes keményítő mentesítésnél, a lúgos
előkezelésnél valamint a CFG cukorösszetételének vizsgálatánál a poliszacharidok
oligomerként vannak jelen, ami HPLC-vel közvetlenül nem mérhető, így szükséges azok
monomerekké való hidrolízise 8%-os kénsavval (10 perc 120°C-on). Az analízissel
meghatározott glükóz, xilóz és arabinóz koncentrációk ismeretében a következőképpen
számoltam ki a minták glükán-, illetve hemicellulóz tartalmát:
Glükán [g] = Glükóz [g/l] x Voldat/1,11
Xilán [g] = Xilóz [g/l] x Voldat /l,12
Arabinán [g] = Arabinóz [g/l] x Voldat /l,12
A számításnál figyelembe vettem, hogy a poliszacharid láncot felépítő monoszacharid egység
a hidrolízis során egy molekula vizet felvesz, ami glükán hidrolízisekor 11%, míg arabinán és
xilán hidrolízisekor 12% tömegnövekedést okoz. Mindezek miatt az 1,11-es osztó glükózról
glükánra, míg az 1,12-es osztó xilózról és arabinózról xilánra illetve arabinánra történő
átszámítás miatt volt szükséges. A minták cellulóz tartalmát a glükántartalom és a
keményítőtartalom különbsége adja. A hemicellulóz tartalomnál a xilán és arabinán tartalmat
vettem figyelembe.
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3.2.2. Keményítő tartalom meghatározása: 0,5000 g 105°C-on kiszárított szilárd mintához 5
ml 1,125 g/l-es sósavat adtam, és üvegbottal alaposan elkevertem. Ezután hozzáadtam 75
ml millipore vízet, majd a lezárt üveget 1 órára 120°C-os autoklávba helyeztem. A forró
savas roncsolás végeztével a kihűlt minta felülúszójából 3.2.1. szerint HPLC-vel határoztam
meg a glükán tartalmat (keményítőt).
3.2.3. Lignin, hamu és szénhidrát tartalom meghatározás módosított Hägglund módszerrel:
0,5000 g 105°C-on kiszárított mintához 2,5 ml 72%-os kénsavat adtam, majd 2 órát
szobahőmérsékleten termosztáltam. Üvegbottal időnként megkevergettem. A 2 óra elteltével
75 ml millipore vízet adtam hozzá, és a lezárt üveget 1 órára 120°C-os autoklávba helyeztem.
A savas forralás hatására a minta poliszacharid tartalma a felülúszóba került, melyet a 3.2.1.
fejezet szerint HPLC-vel elemeztem. A savoldhatatlan lignin és a savoldhatatlan hamu adták a
szilárd maradékot, melyet G4-es üvegszűrőn választottam el, majd mostam savmentesre
(lignin+hamu). A minta 550°C-os izzítása utáni maradéka a hamu.
3.2.4. Enzimaktivitás meghatározása: Az FPA az egész celluláz enzimrendszer hatásosságát
jellemző aktivitás érték, meghatározása GHOSE, T.K. (1987) módszere alapján történt DNS
reagenssel (MILLER, G.L. 1959). A β-glükozidáz enzimaktivitás méréseket WOOD, M.T.
(1988) módszere alapján hajtottam végre. Az 550 nm-en végzett fotometriás mérésekhez
Ultraspec III. típusú készüléket használtam.
3.2.5. CFG hőbomlásának termoanalitikai vizsgálata: A termoanalitikai méréseket a Kémiai
Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetével együttműködésben végeztem.
Termogravimetriás mérések esetén kb. 4 mg mintát elemeztünk Perkin –Elmer TGS-2 típusú
termomérleggel, a kemence 20°C/perc sebességgel fűtött fel 20°C-ról 900°C-ra. Inert gázként
140 ml/perc áramlási sebességű argont használtunk. A tömegspektrométerben (Hiden HAL
típusú) 70 eV elektronenergiát alkalmazva ionizáltuk a mintákat, majd a kvadrupol analizátor
segítségével elválasztott ionokat elektronsokszorozóval detektáltuk. A tömegspektrometriás
ionok intenzitását a kiértékelés során normáltuk a minta kezdeti mennyiségére illetve a
vivőgáz 38Ar ionjára, hogy kiküszöböljük a tömegspektrométer érzékenységének változásából
eredő hibákat. Az m/z 16, 28 ionok esetén korrekciót alkalmaztunk: a főbb termékek (víz,
szén-monoxid, szén-dioxid) megfelelő fragmens ionjainak intenzitásértékeit kivontuk a mért
adatokból.
A pirolízises mérések során 0,8 mg mintát elemeztünk Pyroprobe 2000 típusú készülékkel.
500°C-on 20 másodpercig pirolizáltuk a mintákat. A fűtés platinaspirál segítségével történt, a
pirolizáló kamra hőmérséklete 250°C volt. A pirolízis során képződő termékeket 20 ml/perc
sebességgel áramló hélium vivőgáz split technikát alkalmazva (split arány 1:20) szállította a
gázkromatográfba (Agilent 6890 típusú, HP-5MS kapilláris kolonnával). A gázkromatográfot
40°C-tól 300°C-ig fűtöttük 6°C/perc fűtési sebességgel, a mérés kezdetén 2 percig 40°C-on
tartottuk az oszlop hőmérsékletét. A gázkromatográffal elválasztott termékeket
tömegspektrometriásan (Agilent 5973) detektáltuk, elektronütközéses ionizációt használtunk
70 eV elektronenergiával. A tömeg/töltés szerinti elválasztás itt is kvadrupol analizátor
segítségével valósult meg. A 14-500 Da tömegtartományban detektáltuk a keletkező ionok
intenzitását. Az egyes termékeket a NIST98 és a Wiley138 spektrumkönyvtárak segítségével
azonosítottuk.
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3.3.

KÍSÉRLETI MÓDSZEREK

3.3.1. A kukorica rost frakcionálásához és a frakciók feldolgozásához használt
módszerek
3.3.1.1. Kukorica rost keményítő tartalmának eltávolítása enzimes módszerrel: A kukorica
rost keményítő mentesítését 10% szárazanyag koncentráció mellett végeztem 0,05 M-os 4,8
pH-jú acetát pufferben. A keményítő hidrolízisénél termostabil α-amiláz (Termamyl Supra,
Novozymes, 15 IU/g rost, vagyis 0,05 ml enzim / g szubsztrát) segítségével 120°C-on 1 órát,
majd újabb adag enzim hozzáadásával 90°C-on 1 óra alatt elfolyósítottam a keményítőt. A
kísérletet 3 párhuzamos mintával végeztem. A felülúszóból HPLC segítségével 3.2.1. pontban
leírtak szerint határoztam meg az eltávolított keményítő mennyiségét. A felülúszó és a
keményítő mentes rost szűréssel való elválasztása, majd a rost forró vizes mosása után a DCF
rostot 50°C-os szárítószekrényben további felhasználásig légszárazon tartottam.
3.3.1.2. Kukorica rost lúgos előkezelése és CFG izolálása: A légszáraz, keményítő mentes
kukorica rostból a lúgos előkezeléshez szárazanyag tartaloma nézve 38 g-ot mértem 800 ml
előre elkészített lúgos oldathoz. A szuszpenziókat 120°C-on 1 bar túlnyomáson adott ideig
hőkezeltem, majd lehűlés után a felülúszót centrifugálással elválasztottam a maradék rosttól.
A felülúszók poliszacharid tartalmát a 3.2.1. fejezet szerint HPLC-vel határoztam meg. A
CFG izolálásához a lecentrifugált felülúszót használtam fel, melynek pH-ját 4,5-re állítottam
37%-os HCl-al, majd kétszeres térfogatnyi 96%-os etanolt adtam a rendszerhez, és egy napi
5°C-on való állás után a kivált és összeállt hemicellulóz gumit (CFG) nejlon szűrőn keresztül
elválasztottam a folyadékfázistól. Az izolált hemicellulóz frakciót átmostam kevés etanollal,
és 105°C-on tömegállandóságig szárítottam. A tömeget gravimetriásan határoztam meg,
mintánként 3-3 párhuzamos mérést végeztem. A CFG poliszacharid összetételét a 3.2.1.
fejezetben leírtak szerint végeztem.
3.3.1.3. Kukorica rost cellulóz tartalmának enzimes hidrolízise: 2,5 g száraz mintának
megfelelő tömegű rosthoz 15 FPU/g szubsztrát celluláz (Celluclast 1.5 L) enzimet, valamint
7,5 IU/g szubsztrát β-glükozidáz (Novozyme188) enzimet adtam. A térfogatot 50 ml-re
egészítettem ki 0,05 M-os pH=4,8-as acetát-pufferrel. A szuszpenziót tartalmazó 100 ml-es
Erlenmeyer lombikot 24 órán keresztül 50°C-on hidrolizáltam rázógépben 250 rpm mellett. A
hidrolízis közben vett minták felülúszóiból a 3.2.1. fejezet szerint HPLC-s cukoranalízist
végeztem.
3.3.1.4. Cellulázfermentáció T. reseei Rut C30-al: A 2,5%-os NaOH oldattal, valamint a
2,5% NaOH + H2O2 oldattal 60, 90 ill. 120 percig előkezelt cellulóz tartalmú kukoricarostokat
szénforrásként használtam fel celluláz enzimek előállítására Trichoderma reesei Rut C30
penészgomba fermentációjánál. Kontrollként CF, DCF és Solka Floc szénforrást tartalmazó
fermentációkat is indítottam. 2 hetes maláta agaron fenntartott T. reesei Rut C30
spóraszuszpenziójával oltottam az inokulum táptalajt [JUHÁSZ, T. 2005] majd annak 4 napos
tenyészetével (10%) oltottam a főfermentáció táptalaját. A tápsó összetétel az inokulum és a
főfermentáció esetén azonos volt, míg a szénforrás az inokulumnál 10 g/l SF, a
főfermentációnál 5 g/l glükózekvivalensnek megfelelő keményítő mentes rost, illetve az
előkezelt rostok voltak. A lombikokat 150/750 ml töltöttséggel 5 napig 30°C-on 350 rpm-en
rázattam. A tápközeg indulási pH-ja 5,5 volt, melyet naponként ellenőriztem, és szükség
szerint állítottam. A felülúszóból 24 óránként mintát vettem, és a 3.2.4. fejezet alapján FPA és
β-glükozidáz enzimaktivitást mértem.
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3.3.1.5. Szimultán cellulózhidrolízis és alkoholfermentáció: Száraz kukorica rostra (CF,
DCF és 1 ill. 2%-os KOH és NaOH-val előkezelt rostok) nézve 100 ml 5%-os szuszpenziót
készítettem 0,1 M-os pH=4,8-as acetát pufferből és a következő tápanyagokból: 2 g/l NH4Cl,
1 g/l KH2PO4, 0,3 g/l MgSO4, 2,5 g/l élesztő extraktum, 5 g/l pepton. A fermentáció előtt 2
órás 50°C-os enzimes előhidrolízist alkalmaztam, az adagolt enzimmennyiségeket a
szubsztrát cellulóz tartalmára vonatkoztattam (25 FPU Celluclast 1.5L / g cellulóz és 25 IU
Novozymes 188 / g cellulóz). Ezután a mintákat beoltottam 2,5 ml 200 g/l-es sejtsűrűségű
élesztő inokulummal, majd 37°C-on 48 órán át 100 rpm rázatás mellett etanolt fermentáltam.
Referenciaként SF szénforrást tartalmazó kísérleteket is indítottam. A 48. órában a keletkezett
etanolt a 3.2.1. fejezet szerint HPLC-vel határoztam meg.

3.3.2. Termoplasztikus keményítő alapú műanyagok előállításával és vizsgálatával
kapcsolatos módszerek
3.3.2.1. TPS készítésének menete I.: Felhasználás előtt a keményítőt, és az adalékokat
(cellulóz, hemicellulóz, polikaprolakton, zein) 105°C-on kiszárítottam. A kompozitokat a
BME Polimertechnika Tanszékén készítettük kézi keveréssel: 70 g kukoricakeményítő + 30 g
glicerint + 10 g valamelyik adalékból. Kontroll mintaként adalékmentes keveréket
vizsgáltunk. Préselés után (présgép P200 Collin gyártmányú) a 3 mm vastag, 160 mm × 160
mm-es lapokból vágóbélyeggel vágtuk ki a piskóta alakú szabvány próbatesteket. Utóbbiakat
használtuk fel a mechanikai tesztek végzésénél (szakítószilárdság, szakadási nyúlás és
elongáció vizsgálatánál), a tesztelő készülék Instron 5566 típusú univerzális készülék volt,
mely szobahőmérsékleten 50 mm befogási hosszal és 10 mm/perc húzási sebességgel
üzemelt. A vágási maradékon vizsgáltam (kb 10 mm × 10 mm darabokra törve) az enzimes
hidrolízist és a vízadszorpciót.
3.3.2.2. TPS készítésének menete II.: A száraz keményítő, a glicerin és az adalék
meghatározott tömegarányú mennyiségeit (F.2. táblázat) először kézzel alaposan
összekevertem, majd a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén Brabender PLE
651 típusú belső keverővel 130°C-on 50 1/perc fordulaton 10 percig plasztikáltuk. A
homogén megömlesztett keveréket ezután Omron E5CW E5CN gyártmányú présgéppel
lapokká préseltük, majd kivágtuk a piskóta alakú probatesteket. A mechanikai tulajdonságok
mérésére Zwick Z050 BZ050/TH3A típusú számítógép vezérlésű, 1 mm/perc szakítási
sebességgel működő tesztelő készüléket használtunk. A maradék törmeléken az enzimes
hidrolízist és a vízadszorpciót vizsgáltam.
3.3.2.3. TPS minták amiláz enzimes lebontásának mérése: Kb. 5 g összetört (kb. 1 cm×1 cm)
TPS mintát bontottam 80 ml 0,05 M-os, pH=4,8-as acetát pufferben. A mintákat 50°C-on 10
percig hidratáltam, majd hozzápipettáztam 50 µl 100-szoros hígítású α-Amylase BAN 480
enzimet, és 50 µl 100-szoros hígítású Amyloglucosidase AMG 300L enzimet. A hidrolízist
50°C-on 250 rpm-el 3 napig rázattam, közben időnként mintát vettem a felülúszóból, hogy
követni tudjam a keményítő bomlását. Az enzimek által felszabadított redukáló cukor
(glükóz) mennyiségét DNS oldattal mértem meg MILLER, G.L. (1959) módszere alapján.
3.3.2.4. TPS minták vízfelvételének mérése: A keményítő alapú biológiailag degradálható
műanyag minták nedvességadszorpcióját 5 különböző páratartalmú légtérben vizsgáltam. Az
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alkalmazott páratartalmat és az előállításukhoz szükséges telített sóoldatot (illetve desztillált
vizet) a 2. táblázatban foglaltam össze.
2. táblázat: Alkalmazott relatív páratartalmak és az előállításukoz
szükséges telített (só)oldatok

Relatív páratartalom (%)
43
54
75
91
100

Alkalmazott só
K2CO3
Mg(NO3)2×6H2O
NaCl
KNO3
Desztillált víz

A különböző páratartalmú légtereket ekszikkátorokban állítottam elő: az ekszikkátor
alsó tároló részébe öntöttem a kívánt páratartalom eléréséhez szükséges telített sóoldatot,
majd a folyadék színe fölé egy fémhálós szerkezetű lemezen helyeztem el a bemérőedényt.
Ezt 5 napig üresen hagytam állni az adott páratartalmú térben, majd belehelyeztem kb. 3 g
TPS mintát. A tömegnövekedést az egyensúly beálltáig naponta mértem (m1, m2,…mi) (kb.
12-14 nap). Minden páratartalom mellett mintánként 3-3 párhuzamos mérést indítottam. Az idik napon a tömegnövekedést %-ban adom meg.
3.3.3. A mérések statisztikai kiértékelése
Az eredmények statisztikai értékelése a Statistica v8 (2008, BME) programmal történt.
A különböző minták értékeinek szignifikanciavizsgálatát az Anova programmal végeztem,
míg az ismétlések (párhuzamos minták) szórásnégyzeteinek elemzésére varianciaanalízist
használtam. Az eredményeket maximum 5%-os megengedett szórással, vagyis 95%-os
konfidencia szinten vizsgáltam.
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4.

ÉRTEKEZÉS CÉLJA

Munkám során a kukorica maghéj poliszacharid tartalmának frakcionálását, majd a
keletkezett poliszacharid frakciók felhasználhatóságát vizsgálom. A frakcionálási folyamat
során szükséges a rost szerkezetében végbemenő változások nyomonkövetése, vagyis a
kiindulási rost, valamint minden egyes frakcionálási lépés után keletkező rost összetételének
elemzése. A frakcionálás anyagmérlegének felállításához az előzőeken túl szükséges még a
frakcionálási lépésekben keletkező elfolyók minőségi és mennyiségi elemzése is, úgy mint a
keményítőmentesítéskor keletkező felülúszó keményítő tartalmának meghatározása, illetve az
előkezelések után az elfolyó lúgos szuszpenzió hemicellulóz tartalmának meghatározása.
Mindezek figyelembevételével a céljaim a következők voltak:
• Olyan frakcionálási módszer kifejlesztése, melynek hatására a rostban lévő cellulóz
frakció enzimes bonthatósága maximálisra nől, így a cellulóz alapú etanol fermentáció
lehetővé válik.
•

Fontos szempont a frakcionálás során keletkező lúgos oldat hasznosítása, mivel utóbbi
nagy mennyiségű hemicellulózt tartalmaz. Az általam vázolt frakcionálási technológia
szerves részét képezi az értékes hemicellulóz-B (CFG) kinyerése a lúgos felülúszóból.

•

A kukorica CFG szerkezetének vizsgálatáról még kevés irodalmi adat létezik, ezért az
izolált CFG összetételét és szerkezetét a klasszikus analitikai eljárások mellett
termoanalitikai
módszerekkel
is
tanulmányozni
szeretném,
melyhez
tömegspektrometriával és gázkromatográfiával kapcsolt pirolízist (Py-GC/MS), illetve
tömegspektrometriával kapcsolt termogravimetriás (TG-MS) módszert alkalmazok.

•

Értekezésem témája annak vizsgálata is, hogy kukoricakeményítő alapú
biodegradálható műanyag tulajdonságainak javítására kukorica eredetű biopolimerek
(zein, cellulóz) vajon alkalmasak-e. A zeint önmagában már használják biofólia
előállítására (glicerinnel plasztikálva), viszont keményítő alapú műanyagban való
alkalmazására nem találtam irodalmat. A cellulózról (nem kukorica eredetű), mint
TPS adalékról kevés publikáció született, melyek szerint a cellulózzal a TPS
rendszerek szakítószilárdsága növelhető [FUNKE, U. 1998, BLEDZKI, A.K. 1999],
illetve maximum 15% cellulóz tartalommal a bioműanyag vízfelvétele csökkenthető
[DUFRESNE, A. 1998]. Az előállított bioműanyagok tulajdonságait illetően célom volt,
hogy azok teljes mértékben biodegradálhatóak maradjanak, ugyanakkor az
adalékanyag az elkészült termékek mechanikai és fizikai tulajdonságaiban javulást
eredményezzen.

•

A hemicellulózról nem találtam olyan irodalmat, ahol termoplasztikus keményítő
adalékaként vizsgálnák, ezért munkám során a CFG egy lehetséges alkalmazási
területén teszek kísérleteket, a kukorica gumit is tesztelem keményítő alapú
bioműanyagok tulajdonságjavító adalékaként.
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5.

KÍSÉRLETI

RÉSZ
VIZSGÁLATA

I.: KUKORICA

ROST FRAKCIONÁLÁSA ÉS A FRAKCIÓK

Célom az volt, hogy a kukorica rost előkezelése során olyan módszert alkalmazzak,
mellyel amellett, hogy a rost bonthatóságát javítom, egy potenciálisan értékes terméket tudok
előállítani. Ezért esett választásom a lúgos előkezelésekre, melyekkel a maghéj hemicellulóz
tartalmát polimerként lehet elválasztani. A 9. ábrán foglaltam össze a kukorica rost
lignocellulóz szerkezetének megbontására általam kidolgozott módszert, melynek
eredményeként a rostot alkotó értékes poliszacharidok alkalmassá válnak bio-és egyéb
technológiai úton való továbbhasznosításra.

Kukorica rost (CF)
(légszáraz, nem darált)

Keményítő bontás (α-amilázzal)
és szűrés

Keményítő mentes rost (DCF)
(légszáraz, nem darált)

Keményítő hidrolízistermékeit
tartalmazó felülúszó

Etanol fermentáció
(lehetőség)

Lúgos előkezelés (1óra 120°C-on
2 bar nyomáson), centrifugálás

Hemicellulóz-B tartalmú felülúszó

Előkezelt rost (PCF)
(légszáraz)

Szimultán enzimes hidrolízis és
alkoholfermentáció S. cerevisiae
élesztővel

pH állítás majd alkoholos
csapadékképzés

Hemicellulóz-B
Etanol

9. ábra: A kukorica rost frakcionálásának lépései

Első lépésként a rost szemcséin megtapadt keményítőt távolítottam el. A keményítő
mentesítésre jó módszernek bizonyult az enzimes hidrolízis, mivel környezetkímélő és a
keletkezett keményítő frakció szimultán vagy szeparált módon etanollá fermentálható. A
keményítő elfolyósítását a 3.3.1.1. fejezetben leírt módon α-amiláz enzimmel végeztem el. A
hidrolizátum analízise alapján megállapítottam, hogy az eredetileg jelenlévő keményítőnek
99,8%-át sikerült ezzel a módszerrel elválasztanom. A kiindulási rost (CF) és a keményítő
mentesített rost (DCF) összetételét a 10. ábrán szemléltetem. A keményítő eltávolításával a
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maghéj glükán tartalma 41,8%-ról 20,4%-ra csökkent, utóbbi érték a DCF cellulóz
tartalmának tulajdonítható. Mivel a többi komponens nem oldódott ki a rostból, így ezek
relatív mennyisége a DCF mintában nőtt.
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10. ábra: A kukorica rost minták glükán ( ), hemicellulóz ( ), lignin ( ), hamu ( )
és egyéb komponenseinek ( ) összetétele

5.1.

CFG IZOLÁLÁS, MARADÉK ROST ENZIMES HIDROLÍZISE ÉS ENZIMFERMENTÁCIÓ

Következő lépésként a keményítő mentes rostot (DCF) lúgos előkezelésnek vetettem
alá, hogy a lignocellulóz mátrix szerkezetét megbontsam, s ezáltal a cellulózt enzimesen
bonthatóvá tegyem. Az enzimes bonthatóság minél eredményesebb javítása mellett az volt a
célom, hogy a lúgos kezeléssel a hemicellulóz frakciót minél jobb kihozatallal nyerjem ki.
Többféle előkezelést alkalmaztam, melynek körülményeit a 3. táblázatban foglaltam össze.
3. táblázat: A kísérletekben alkalmazott előkezelő oldatok, az előkezelések
hőmérséklete és a vizsgált előkezelési idők

Előkezelő oldat

Előkezelés
hőmérséklete

Előkezelés ideje
(perc)

2,5 % NaOH
2,5 % NaOH + 0,5 % H2O2
2,5 % NaOH
2,5 % NaOH + 0,5 % H2O2
2,5 % NaOH
2,5 % NaOH + 0,5 % H2O2

120°C
120°C
120°C
120°C
120°C
120°C

60
60
90
90
120
120

Az előkezelésekhez az irodalmi adatok alapján hemicellulóz kioldás és izolálás
szempontjából leghatékonyabbnak bizonyult [DONER, L.W. 1997] NaOH-os oldatot
alkalmaztam. Az előkezelések egy részénél a lúg mellé peroxidot is adagoltam, mivel egyes
eredmények szerint [WATSON, S.A. 1959; DONER, L.W. 1997] a peroxid hatására a
későbbiekben izolálható CFG színe jelentősen világosodik.
Az előkezelés során a 120°C-os kezelési időt 60, 90 és 120 percben határoztam meg,
minden esetben kétféle oldatot használtam: 2,5% NaOH + 0,5% H2O2 oldatot és 2,5%-os
NaOH oldatot. A kísérletet a 3.3.1.2. pontban leírtak szerint hajtottam végre [GÁSPÁR, M.
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2005A]. Mivel lúgos kezelés hatására a hemicellulóz a felülúszóba polimer formában oldódott
ki, így a xilóz és az arabinóz mennyiségét csak a 3.2.1. fejezetben leírt közvetett módszerrel
tudtam elemezni. Méréseim nem terjedtek ki az előkezelő oldatba kioldódott lignin, fehérje,
növényi zsír és olaj mennyiségének nyomonkövetésére.
Mivel az előkezelések után zselés állagú, ragacsos, nagyon nehezen szűrhető
szuszpenziót kaptam, így a nejlonszűrőn keresztül való vákuumszűrést csak nagy mennyiségű
forró desztillált víz többszöri hozzákeverésével tudtam végrehajtani. A módszer előnye, hogy
jól átmosott rostot kaptam, hátránya viszont, hogy a hemicellulózt tartalmazó felülúszó (kb.
320 ml) jelentős mértékben felhígult (2-3 liter), ami nem volt kedvező a CFG izolálás
szempontjából. Emellett fontos megemlítenem, hogy a szűrés közben jelentős anyagveszteség
keletkezett, mivel a pórusméretnél kisebb rost darabok, az un. finomrost, többszörös
szűrőréteg alkalmazásával is a szűrletben kötöttek ki, opálossá téve azt. Ezenkvül a rost egy
része a szűrőkbe tapadt, melyet nem tudtam kimosni. Az anyagveszteségeket a későbbiekben
az anyagmérlegek számolásánál figyelembe vettem.
A felülúszók hemicellulóz tartalmát a 3.2.1. fejezet szerint határoztam meg. A
kihozatalok a CF kukorica rost hemicellulóz tartalmára vonatkoznak. Az eredményeket a 11.
ábrán foglaltam össze. A legtöbb hemicellulózt 120°C-on 120 perc alatt peroxidot tartalmazó
előkezelő oldattal értem el, ami 83,5% kitermelésnek felelt meg. Az ábra alapján a szórások
figyelembevételével ugyanilyen sikeresnek bizonyultak a 120°C-on 120 percig NaOH-al,
illetve 120°C-on 90 percig peroxidos NaOH-al előkezelt minták.
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11. ábra: A kukorica rost NaOH-os és peroxidos NaOH-os előkezelései során a felülúszóba
kioldódott hemicellulóz mennyisége különböző előkezelési idők (60, 90 és 120 perc)
alkalmazása mellett.

A 3.3.3. fejezetben ismertetett statisztikai számításokat is alkalmaztam annak
eldöntésére, hogy az előkezelések eredményei között van-e szignifikáns különbség. 95%-os
konfidencia szinten a 6 féle előkezelés eredményei szignifikánsan különböznek egymástól. A
következőkben megvizsgáltam, hogy egy paraméter változtatása az előkezelések során
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hatással van-e a hemicellulóz kioldás hatásfokára. Elsőként nézzük az előkezelő oldatban lévő
peroxid hatását. Ehhez az alkalmazott előkezeléseket 2 csoportra osztottam. Az egyikben a
peroxidot nem tartalmazó kísérletek eredményeit gyűjtöttem, míg a másik csoport tartalmazta
a peroxiddal végzett előkezelések hatásfokait. Mivel előkezelésenként 3 párhuzamossal
dolgoztam, így egy csoportba 9 összehasonlítható érték került. A két csoportot 5%-os
megengedett szórással hasonlítottam össze. Ezek alapján megállapítottam, hogy peroxid
jelenléte az előkezelő oldatban nem befolyásolja a hemicellulóz kioldódás hatásfokát. A
forralás ideje is befolyásolhatja a hemicellulóz kioldás hatásfokát, ezért e paraméter hatását is
megvizsgáltam. Az eredmények szerint az előkezelés idejének szignifikáns hatása van a
kihozatalra.
A hemicellulózt tartalmazó felülúszókból a 3.3.1.2. fejezet alapján Doner [DONER,
L.W. 1997] módszere szerint izoláltam a hemicellulóz-B, vagy CFG néven ismert kukorica
rost gumit [GÁSPÁR, M. 2005A]. A kitermelések a CF kukorica rost hemicellulóz tartalmára
vonatkoznak, melyeket az 12. ábrán foglaltam össze.
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12. ábra: Az alkoholos kicsapással nyert hemicellulóz-B kihozatalok

Az alkohollal kicsapott, majd leszűrt friss CFG rendkívül ragacsos állagú volt, így pl.
az alkalmazott szűrőbetéten is letapadt. Mivel laboratóriumi körülmények között kis
mennyiségű mintákkal dolgoztam, így a szűrőbetétre tapadt mennyiség -veszteség- az izolálás
hatásfokát jelentősen csökkentette. Emiatt az előkezelő oldatba kildódott 83,4%
hemicellulózból szilárd formában maximum 51,55%-ot sikerült kinyernem Doner
módszerével. Vagyis a kioldódott hemicellulóz kb. 50-60%-át kaptam meg szilárd formában,
a hiányzó mennyiség az alkohol izolálási folyamat, főként a szűrés vesztesége. Az
eredmények szerint a legtöbb CFG-t a 120 perces előkezelések után tudtam kinyerni a
felülúszóból. A peroxidos lúggal kezelt mintákból származó hemicellulóz-B színe világosabb
volt (okkersárga), mint a peroxid nélküli előkezelő oldat estében (barnás-vörös). Bár az
előkezelés és az izolálási folyamat során jelentős veszteségek keletkeztek, a kinyert 51,55%
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CFG mennyisége még így is 17,2%-al több volt, mint a legtöbb, amit eddig valaha is
publikáltak (44%) [DONER, L.W. 2001].
Az eredmények statisztikai értékelését ezesetben is több szempont szerint végeztem el.
95%-os konfidencia szinten az előkezelések eredményei szignifikánsan különböznek
egymástól, míg a peroxid jelenléte az előkezelő oldatban nem befolyásolja a CFG
izolálhatóságát. Ugyanakkor az előkezelés idejének szignifikáns hatása van a kihozatalra.
Ezen megállapítások a 11. ábra eredményeinek statisztikai értékelésével jól korrelálnak.
A veszteségek minimalizálása végett, és a lehető legjobb CFG kihozatal érdekében a
későbbi előkezeléses kísérletekben és hemicellulóz izolálási folyamatokban a szűrést
centrifugálásra cseréltem.

5.2.

AZ IZOLÁLT CFG ÉS AZ ELŐKEZELT ROSTOK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A lúgos előkezelés után keletkezett oldat a hemicellulózon kívül valószínűleg más
polimereket illetve szerves molekulákat is tartalmaz. Ezek a CFG izolálási folyamat során a
pH állítás és alkoholos csapadékképzés következtében a hemicellulózhoz asszociálódhatnak,
és befolyásolhatják annak fizikai-kémiai tulajdonságait. Az izolált CFG-k szerkezetének
tanulmányozására a 3.2.5. pontban ismertetett műszeres analitikai vizsgálatokat alkalmaztam,
vagyis Py-GC/MS (pirolízis-gázkromatográfia /tömegspektrometria) mérésekkel és TG/MS
(termogravimetria/ tömegspektrometria) technikával is megvizsgáltam az izolátumot
[GÁSPÁR, M. 2009A]. A 13. ábrán szemléltetem a kukorica rost gumik Py-GC/MS módszerrel
kapott kromatogramjait.

2,5% NaOH-s CFG

2,5% NaOH+0,5% H2O2-s CFG

13. ábra: A CFG minták Py-GC/MS-el mért kromatogramjai
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A pirogramok első felében találhatók a szénhidrátok (C), az aromás vegyültek (A), a
lignin (L) és a fehérjék (P) bomlása során keletkező vegyületek, míg magasabb retenciós
időknél azonosíthatóak a zsírsavak és fitoszterolok bomlástermékei. Mindkét ábrán jól látszik,
hogy a CFG fő pirolízistermékei szénhidrátokból származnak, az egyes csúcsok azonosítása
után [GÁSPÁR, M. 2009A / 2. táblázata] pedig elmondható, hogy ezen poliszacharidok zöme a
hemicellulóz bomlásterméke. Mindkét mintában jelen vannak a ligninek, a zsírsavak és a
fitoszterolok bomlástermékei. Az ábrákon jól látszik, hogy az egyes poliszacharid
komponensek előfordulása és mennyisége változik, valamint a hemicellulózt szennyező egyéb
anyagok (zsírok, ligninszármazékok, aromás vegyületek) a peroxidos mintában kisebb
arányban fordulnak elő. Peroxid alkalmazása az előkezelés során növeli az izolálás után
kinyert hemicellulóz-B tisztaságát. Ezt bizonytja, hogy csökkent a lignin pirolízis termékeinek
mennyisége, így pl. a peroxid nélküli CFG minta pirogramján 17,7 percnél eluálódó magas L
csúcs peroxidos lúggal kezelt mintánál nincs jelen. Peroxid alkalmazásával a 30 és 33 percnél
jelentkező zsírsavak bomlásából származó termékek mennyisége is jelentősen csökkent illetve
eltűnt, és nincs jelen a 16,8 percnél lévő fehérjék bomlásából származó csúcs sem. Szintén
szembetűnő változást jelent a peroxidos minták fitoszterolokból származó, 48-50 percnél
keletkező pirolízistermékek mennyiségének csökkenése. A peroxidos CFG tisztaságát jól
demonstrálja a kromatogramon látható, hemicellulóz bomlástermékeiből származó két magas
csúcs is 5,7 perc (furán-2-karbaldehid) és 10 perc retenciós időnél (5,6-dihidro-4-hidroxy2(2H)-pirán). A pirogramokon középtájon jelentkező levoglükozán csúcs valószínűleg a
hemicellulóz polimer glükóz tartalmú oldalláncainak bomlásából származik, mivel az
izolátum nem tartalmaz sem keményítőt (keményítőmentes mintával dolgoztam), sem pedig
cellulózt (utóbbi a lúgosan kezelt kukorica rost maradékában van jelen).
CFG minták szerkezetének és összetételének tanulmányozására a TG/MS mérés során
nyert adatokat is felhasználtam. A 14. ábrán láthatók a 2,5%-os lúgos kezeléssel, valamint a
peroxidos-lúgos kezeléssel kinyert CFG minták DTG és MS görbéi. A DTG görbék
magassága hasonló, ugyanakkor a csúcsmaximumhoz tartozó hőmérséklet a peroxidos minta
esetén lefelé tolódott, és nőtt a DTG görbék alatti terület (szélesedett a görbe). A lúgos CFG
bomlása 200°C körül kezdődött, 300°C-on érte el a maximumot, és 380°C-nál a bomlási
szakasz véget ért. Ezzel szemben a peroxidos CFG bomlása már 180°C-on elkezdődött,
maximuma 300°C-nál jelentkezett, és 400°C körül ért véget. A bomlási hőmérséklet
csökkenésnek valószínűleg az az oka, hogy a peroxid hatására a hemicellulóz térhálós
szerkezete megbomlott, ami a molekulaméret csökkenésén keresztül [BENKŐ, ZS. 2007] a
hemicellulóz hőstabilitásának csökkenéséhez vezetett.
A TG/MS mérések összetett növényi anyagok esetében mennyiségi meghatározásra
megfelelő kalibráció hiányában nem alkalmasak, viszont az egyes komponensek egymáshoz
viszonyított mennyiségének változása nyomon követhető. Az m/z 27 alifás fragmension
(C2H3+) a polimerek és extrahálható anyagok hőbomlásából származó vegyületekből
keletkezhet, míg a poliszacharidok, a lignin és származékainak hőbomlásakor metanol
képződik, melynek fejlődését az m/z 31 (CH3O+) fragmension segítségével követhetünk
nyomon. Az m/z 60 ion lehet ecetsav (a hemicellulóz és származékainak hőbomlásával
keletkező termékek esetén), illetve hidroxi-acetaldehid (a cellulóz hőbomlásakor) is. A
poliszacharidok bomlásánál a furán-2-karbaldehid (m/z 96), míg a xilán (hemicellulóz fő
komponense) bomlásánál a 5,6-dihidro-4-hidroxi-2(2H)-piranon (m/z 114) a jellemző
bomlástermékek.
Mivel a CFG minták fő alkotó komponense a hemicellulóz, így az MS görbéken a
poliszacharid bomlásával keletkező m/z 31, 96 és 114 fragmensek mennyisége jóval nagyobb,
mint a keményítő mentesített és előkezelt rostokban [GÁSPÁR, M. 2009A].
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14. ábra: A CFG minták DTG görbéi és a fontosabb bomlástermékek tömegspektrometriás görbéi

A NaOH-s előkezeléssel kinyert CFG minta DTG és MS görbéin jól látszik, hogy a
pirolízistermékek (m/z 27, 31, 60, 96) szimultán fejlődtek ki 300°C körül, míg a peroxidos
minták görbéit átfedések jellemzik: az m/z 96 fragmentek 250°C körül keletkeztek, míg az m/z
60 és m/z 114 bomlástermékek csak 280°C-on képződtek A keletkezett pirolízistermékek
mennyiségében is jelentős az eltérés a két minta esetén. A peroxidos előkezeléssel kinyert
CFG magasabb hemicellulóz tartalmát (és egyben nagyobb tisztaságát) alátámasztják a
görbéken a poliszacharid bomlásából származó magasabb m/z 96 és m/z 114 csúcsok (a
jelmagyarázatban lévő szorzók figyelembevételével). A lúgos CFG minta extrahálható
komponenseinek (m/z 27) bomlásához rendelhető MS görbén 2 csúcsmaximum látható 300 és
480°C-on, és egy kisebb vállcsúcs található még 380°C körül. A peroxidos CFG extrahálható
komponenseinek csúcsmaximumai kissé alacsonyabb hőmérsékleten (280°C, 360°C, 470°C)
jelentkeznek, az utolsó csúcshoz tartozó relatív magasság kisebb, mint a peroxid nélküli CFG
esetén, ami szintén a peroxidos minta nagyobb tisztaságát bizonyítja.
A lúgos kezelések során keletkezett előkezelt kukorica rostok (PCF) poliszacharid,
lignin és hamu tartalmának meghatározását a 3.2.3. fejezetben írtak szerint végeztem el, az
összetétel adatokat a 4. táblázatban foglaltam össze. A maghéj keményítő tartalmának
eltávolításával a DCF rost 20,4%-os glükán tartalmát a cellulóz komponens alkotja. Ennek
különböző lúgos előkezeléseivel kapott PCF rostok feldúsultak cellulózban, lignin tartalmuk
pedig jelentősen csökkent, mivel a lignin egy része kioldódott a felülúszóba. A 78 g-nyi
kiindulási DCF rostból az előkezelés után kb. 20-24 g előkezelt rost (PCF) keletkezett,
melyek hemicellulóz tartalma jelentős, előkezeléstől függően 11,9-21,7%. A DCF
hemicellulóz tartalmának 67,8-83,5%-a (a 11. ábra alapján) kioldódott a felülúszóba. A rost
egyéb komponenseinek (fehérje, olaj, extrahálható anyagok, pigmentek) aránya mind a
keményítő mentesítés, mind pedig az előkezelések hatására nőtt.
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4. táblázat: A kukorica maghéj, a keményítő mentes rost és az előkezelt rostok összetétele
Glükán (%)

Hemicellulóz (%)

Lignin (%)

Hamu (%)

Egyéb (%)

41,8
20,4

28,7
41,0

7,5
12,2

7,7
8,6

14,4
17,8

60 perc

34,8

20,9

4,1

10,1

30,1

90 perc

36,8
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4,1

11,8

26,1

120 perc
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3,0
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CF
DCF

A maghéjon végzett α-amiláz enzimes keményítő hidrolízis és a lúgos kezelések
folyamatainak anyagmérlegeit az 5. táblázatban foglaltam össze. A folyadék fázisban van
jelen azon komponensek mennyisége, amelyek a keményítő bontás illetve az előkezelések
hatására a felülúszókba kerültek. A szilárd fázisban pedig alkotókra bontva az előkezelt rostok
találhatóak. A táblázatból látszik, hogy mind a 6-féle előkezelés során 6,27 - 7,53 grammnyi
glükán került a felülúszóba. Mivel a keményítő mentesítéskor a keményítő 99,8%-át
eltávolítottam, a cellulóz pedig az alkalmazott előkezelési paraméterek mellett nem
hidrolizálható, így a fenti értékek valószínűleg a hemicellulóz oldalláncok glükóz tartalmából
származnak. Az alkalmazott lúgok a CF hemicellulóz tartalmából 21,79 - 26,84 g polimert
oldottak ki, így 2,35 - 5,02 g visszamaradt az előkezelt rostokban, ami azok 11,9 - 21,7%-át
jelenti. A folyadék fázis komponenseként feltüntetett egyéb értékek tartalmazzák a szűrés
során tapasztalt anyagveszteségeket, valamint azon nem mért szerves komponenseket,
amelyek az előkezelés hatására kioldódtak a DCF rostból. Ilyenek pl. a fehérjék, az olaj, az
extrahálható anyagok és a lignin. Utóbbi következtetést alátámasztják a DCF és az előkezelt
minták TG/MS és Py-GC/MS mérési eredményei is [GÁSPÁR, M. 2009A].

5. táblázat: A keményítő mentesítés és az előkezelések folyamatának anyagmérlegei 100 g kukorica
(CF) rostból kiindulva
Komponens

Glükán (g)
Hemicellulóz (g)
Egyéb (g)

Keményítő
bontás
21,60
low
low
DCF

Glükán (g)
Hemicellulóz (g)
Lignin (g)
Hamu (g)
Egyéb (g)

15,90
32,14
9,56
6,84
13,96

2,5% NaOH-os előkezelés
60 perc
90 perc
120 perc
Folyadék fázis (felülúszó)
7,53
7,37
7,21
21,79
22,89
25,40
25,08
24,91
22,69
Szilárd anyag
PCFNaOH
60 perc
90 perc
120 perc
8,36
8,55
8,78
5,02
4,94
5,02
0,98
0,94
0,78
2,42
2,74
2,74
7,22
6,06
5,78
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2,5% NaOH + 0,5% H2O2-os
előkezelés
60 perc
90 perc
120 perc
6,27
22,42
29,72

6,98
24,30
27,73

6,90
26,84
26,25

PCFNaOH+H2O2
60 perc
90 perc
120 perc
9,64
9,02
9,09
2,35
2,59
2,51
0,78
0,94
0,55
2,20
1,57
1,57
5,02
5,27
4,69

5.3.

AZ ELŐKEZELT ROSTOK CELLULÁZ ENZIMES HIDROLÍZISE

A 120°C-on 60 percig 2,5% NaOH-al, és a peroxidos NaOH-al előkezelt kukorica
rostok cellulóz tartalmának bonthatóságára ipari celluláz enzimkészítményeket (celluláz és βglükozidáz) használtam fel [GÁSPÁR, M. 2005B]. A hidrolízist a 3.3.1.3. fejezetben leírtak
szerint végeztem el. A hidrolízis közben és végén elért glükóz konverziókat a 15. ábrán
foglaltam össze. A kukorica rost és a keményítő mentes rost cellulóz tartalmát kb. 24%-ban
sikerült lebontanom, vagyis a keményítő jelenléte a celluláz enzimek hatékonyságát nem
befolyásolta. Az előkezelt szubsztrátok esetén jelentős javulást tapasztaltam a cellulóz
bonthatóságában, egyformán kb. 91%-os cellulóz hidrolízist értem el, mely szerint 0,5%
peroxid a kezelt rost celluláz enzimes bonthatóságát nem befolyásolja az előkezelő oldatban.
Az ábrán is jól látszik, és a statisztikai elemzésből is az derült ki, hogy nincs szignifikáns
különbség a kétféle módon kezelt cellulóz rost enzimes bonthatósága között, vagyis utóbbit
nem befolyásolja a peroxid jelenléte az előkezelő oldatban.
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15. ábra: A kukorica rost ( ), a keményítő mentesített rost ( ), a 2,5% NaOH-al ( ), és a 2,5%
NaOH + 0,5% H2O2 oldattal ( ) előkezelt rotok celluláz enzimes bontásának eredményei

5.4.

CELLULÁZ ENZIM FERMENTÁCIÓ T.REESEI RUT C30-AL AZ ELŐKEZELT ROSTOKON

A kétféle előkezelő oldattal és a 3 különböző ideig 120°C-on előkezelt kukorica rost
frakciókat (6-félét) szénforrásként alkalmaztam Trichoderma reesei Rut C30 gombával
történő celluláz enzimfermentációban [GÁSPÁR, M. 2005A]. Referenciaként elvégeztem a
fermentációt kukorica maghéjon (CF), keményítő mentes roston (DCF), és egy a kutatásban
általánosan használt cellulóz szubsztráton (Solka Floc - SF) is. A fermentációt a 3.3.1.4.
fejezeben írtak szerint hajtottam végre. A termelt enzimek mennyiségét szűrőpapír bontó
aktivitásuk (FPA) és β-glükozidáz aktivitásuk alapján határoztam meg. Az 5 napos
fermentáció végén elért eredményeket a 16-17. ábrákon foglaltam össze.
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16. ábra: A 6-féle előkezelt (PCF) mintán, valamint a kukorica roston (CF), keményítő mentes
maghéjon (DCF) és Solka Flocon (SF) elért szűrőpapír lebontó aktivitások (FPA) 5
napos fermentáció után
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A PCF szénforrásokon termelt szűrőpapír lebontó aktivitások között nem volt
szignifikáns különbség, átlagosan 0,61 FPU/ml enzimet sikerült termelni, ami 19,7 és 26,2%al magasabb, mint a CF-en (0,49 FPU/ml), illetve a DCF-en (0,45 FPU/ml) elért aktivitás
értékek. Ezen megállapításomat az eredmények statisztikai értékelése is alátámasztja. Az ábra
szerint az előkezelés hatására a rost cellulóz frakciójának fermentálhatósága jelentősen javult,
ugyanakkor a hagyományosan laboratóriumi celluláz fermentációkban használt Solka Floc
szénforrással tapasztalt 0,73 FPU/ml aktivitáshoz képest alulmaradt. Az előkezelések során
0,5% peroxid alkalmazása a enzimfermentációra nem volt szignifikáns hatással. Ugyanakkor
az előkezelés ideje befolyásolta a fermentálható FPA enzimek mennyiségét.

SF

2,5% NaOH + 0,5%H2O2

17. ábra: A 6-féle előkezelt (PCF) mintán, valamint a kukorica roston (CF), keményítő mentes
maghéjon (DCF) és Solka Flocon (SF) elért β-glükozidáz aktivitások 5 nap után
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A β-glükozidáz aktivitás mérések PCF rostok esetén az FPA-hoz hasonló karaktert
mutatnak, vagyis a különböző PCF mintákon termelt enzimaktivitások között nincs
szignifikáns különbség. Az elért enzimaktivitás átlagosan 0,28 IU/ml, ami kb. 20-és 40%-kal
alacsonyabb, mint a CF és SF szénforrásokon elért eredmény (0,35 és 0,51 IU/ml),
ugyanakkor kb. 20%-kal magasabb, mint a DCF-en produkált enzimaktivitás (0,21 IU/ml). Az
előkezelésnél használt peroxidnak és az előkezelés idejének sincs szignifikáns hatása,
ugyanakkor szignifikáns különbség van az előkezelt és a CF mintákon termelt
enzimmennyiségek között, ugyanis a CF-en magasabb β-glükozidáz aktivitást értem el.
Utóbbi valószínűleg annak tulajdonítható, hogy a keményítő tartalom pozitív hatással van a βglükozidáz termelésre. A CF, DCF, SF és előkezelt minták között is szignifikáns a különbség.
A PCF mintákon termelt átlagos enzimaktivitásokat (FPU/ml) átszámolva enzim
hozamokká (FPU/g szubsztrát), a kapott értékek jól összehasonlíthatóak más szubsztrátokon
elért irodalmi adatokkal [BOLLÓK, M. 2000] (6. táblázat). Ezek alapján a PCF-en termelhető
FPA enzimhozam hasonló nagyságrendű, mint a Solka Flocon, vagy papíriszapon elért
eredmények, és kétszer olyan jó, mint gőzrobbantott fenyőn, vagy gőzrobbantott fűzfán elért
értékek. A PCF-en termelt β-glükozidáz hozam pedig hasonló a gőzrobbantott fűzfán elért
eredménnyel.
6. táblázat: Az előkezelt kukorica meghéjon és Solka Flocon elért eredmények
összehasonlítása más lignocellulózokon termelt enzimhozamokkal

PCF
Solka Floc
Papíriszap*
Gőzrobbantott fenyő*
Gőzrobbantott fűzfa*

FPA hozam
(FPU/g szubsztrát)
122
146
75
64
139

β-glükozidáz hozam
(IU/g szubsztrát)
56
102
30
30
51

* Ref.: Bollok, M. [199x]

5.5.

VEGYSZERCSÖKKENTÉSI KÍSÉRLETEK KUKORICA ROST ELŐKEZELÉSÉRE

Mivel az előző kísérletsorozat eredményei szerint peroxid jelenléte nem befolyásolta
az előkezelt kukorica rost cellulóz tartalmának enzimes bonthatóságát, így a következő
kísérletekben peroxid hozzáadását mellőztem. Hosszú előkezelési idő alkalmazásával olyan
degradációs termékek képződhetnek, amik a későbbi alkohol fermentációt inhibeálhatják
[PENG, L. 2007; RETTENHAUS, J.R. 1998], így a további kísérletekben 60 perces előkezelési
időt alkalmaztam. Az előzőekben megállapítottam, hogy a NaOH-al történő kezelés hatására a
cellulóz frakció több mint 90%-ban bontható, így e kísérletek alkalmával nem vizsgáltam meg
külön-külön az előkezelt rostok enzimes bonthatóságát. Célom az volt, hogy a maghéj
cellulóz tartalmát celluláz enzimadagolással és élesztő segítségével minél jobb hatásfokkal
etanollá fermentáljam.
A kukorica rost szerkezetének megbontására és a hemicellulóz frakció kinyerésére
négyféle előkezelő oldatot is megvizsgáltam: 1%-os KOH, 2%-os KOH, 1%-os NaOH, és
2%-os NaOH oldatot [GÁSPÁR, M. 2007]. Az előkezelés menetét a 3.3.1.2. fejezetben
foglaltam össze. Az előkezelést ebben a kísérletben is enzimes keményítő mentesítés előzte
meg, mellyel a keményítő 99,8%-át sikeresen eltávolítottam. A keményítő mentesített rostban
maradt kb. 0,2% keményítő frakció az előkezelés hatására kioldódott a felülúszóba, így az
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előkezelt rost glükán tartalmát a következő számításokban cellulóz frakcióként vettem
figyelembe. Mivel az előző kísérleteim során a szűrés közben a PCF zselés, ragacsos állaga
miatt, és a nejlon szűrő pórusmérete miatt jelentős anyagveszteség adódott (5.1. fejezet), ezért
jelen kísérleteknél centrifugálással választottam el a rostot a felülúszótól.
A maghéjak összetételét a 18. ábrán foglaltam össze. Az adatokból látszik, hogy a
keményítő eltávolítása után a DCF minta glükán tartalma 30,3%-ról 18,8%-ra csökkent, a
többi komponensben pedig arányosan feldúsult.
CF

DCF

26,3

30,3

2% NaOH PCF

18,8

15,4

31,0
8,5

10,4

26,4

8,8

21,3

11,7

10,0
20,9

15,0

1% NaOH PCF

2% KOH PCF

1% KOH PCF

9,1

7,4

13,3

45,2

7,5

11,6

10,6
45,3

44,7

46,4

11,2

11,5

11,3
23,3

23,3

23,5

18. ábra: A különböző kukorica rost minták glükán ( ), xilán ( ), arabinán ( ), savoldhatatlan
komponenseinek ( ) és egyéb komponenseinek ( ) összetétele

Az előkezelések után a kiindulási 38 g keményítő mentes kukorica maghéjból kb. 1213 g maradt, a lúggal kezelt rostok pedig 18,8%-ról max. 46,4%-ra dúsultak fel cellulózban,
8,8%-ról max. 13,3%-ra savoldhatatlan komponensekben, és 31%-ról min. 7,4%-ra csökkent
az egyéb komponensek aránya. A DCF hemicellulóz tartalmának 83-88%-a kioldódott a lúgos
felülúszókba, a ki nem oldódott kb. 12-17% mennyiség viszont a kevés maradék rost
összetételének kb. ¼-ét alkotta. A legkevesebb hemicellulóz a 2% NaOH-al kezelt rostban
maradt, és az előkezelt rostok közül az utóbbi esetében volt a legmagasabb az egyéb
komponensek aránya is (15,4%).
Az előző kísérletekhez hasonlóan most is nyomonkövettem a CF keményítő
mentesítésének, valamint a DCF előkezeléseinek anyagáramait. Az anyagmérlegeket a 7.
táblázatban foglaltam össze, a számolások 100 g kiindulási CF rostra vonatkoznak. A
kiindulási 100 g CF rost enzimes keményítő mentesítésével a glükán tartalom 22,8%-a került
a felülúszóba. A maradék DCF rost alkotóinak arányát a 18. ábra összetételeinek ismeretében
számoltam ki. A felülúszókba került xilánt és arabinánt a 3.2.1. fejezet szerint HPLC-vel
határoztam meg.
Az előkezelés felülúszói valószínűleg tartalmaztak kevés mennyiségű glükózt, ami a
rostban lévő hemicellulózok külső oldalláncának hidrolízisével keletkezhetett, de a magas
xilóz és arabinóz tartalom miatti hígítás következtében a glükóz koncentrációk kívül estek a
HPLC mérési tartományán.
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7. táblázat: A keményítő mentesítés és az előkezelések anyagmérlegei 100g CF-ból kiindulva

Komponens

Keményítő
bontás

Glükán (g)
Xilán (g)
Arabinán (g)
Egyéb (g)

22,8
0
0
0

Glükán (g)
Xilán (g)
Arabinán (g)
Savoldhatatlan (g)
Egyéb (g)

14,5
20,2
11,4
6,8
24,2

1% KOH-os
előkezelés

2% KOH-os
előkezelés

Folyadék fázis (felülúszó)
low
low
15,5
16,0
10,9
11,7
25,1
22,9
Szilárd anyag
11,4
12,1
5,9
6,2
2,9
3,0
3,4
2,8
2,0
2,4

1% NaOH-os 2% NaOH-os
előkezelés
előkezelés

low
15,3
11,5
25,2

low
16,0
11,8
24,5

11,6
5,8
2,8
2,9
2,0

11,2
5,1
2,5
2,1
3,9

Méréseim most sem terjedtek ki az előkezelő oldatba kioldódott lignin, fehérje,
növényi zsír és olaj mennyiségének nyomon követésére, így ezeket, mint savoldhatatlan
(lignin, hamu) és egyéb komponensként (fehérje, olaj, extrahálható anyagok) tüntettem fel az
anyagmérlegben. A felülúszó egyéb komponensei tartalmazzák az esetleges
anyagveszteségeket is.
Az előkezelések hatására a felülúszókba kioldódott hemicellulóz mennyiségének
ismeretében kiszámoltam a hemicellulóz kioldásának hatásfokát, az eredményeket a 19. ábrán
foglaltam össze. A kihozatal értékek a CF kukorica rost hemicellulóz tartalmára vonatkoznak.
Utóbbi adatokból egyértelműen bebizonyosodott, hogy az alkalmazott lúgok hatására a
hemicellulóz 83,5-88,0%-a kioldódott a rostból. Bár a hemicellulóz kioldás eredményei a 19.
ábra szerint hasonlóak, a statisztikai számolások szerint a 4 előkezelés között szignifikáns a
különbség.
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19. ábra: Az előkezelések során a felülúszóba kioldódott hemicellulóz
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A legtöbb hemicellulózt 2%-os NaOH alkalmazásával sikerült kioldanom a kukorica
rostból. Mivel a kísérletek során több párhuzamos mintával dolgoztam, ezért elvégeztem a
párhuzamosok szórásnégyzetének elemzését. A varianciaanalízishez 4-féle modellt
alkalmaztam, az eredmények szerint egyik modell sem mutat szignifikáns különbséget az
ismétlések szórásnégyzeteit illetően, vagyis a párhuzamosok valóban párhuzamosnak
tekinthetőek és átlagolhatóak, a mért értékek normalitása megfelelő (a mért pontok egy
középérték körül szóródnak).
A lúgos előkezelés után a hemicellulóz polimer formában volt jelen a felülúszóban,
ahonnét alkoholos kicsapással izoláltam a 3.3.1.2. fejezetben leírt módszerrel, de szűrés
helyett centrifugálást alkalmaztam. A CFG izolálás hatásfokait a 20. ábrán foglaltam össze. A
kihozatalok a CF kukorica rost hemicellulóz tartalmára vonatkoznak.
Az ábrán jól látszik, hogy a DCF rostból a lúgos közegbe 83,5-88,0%-ban kioldódott
hemicellulóz tartalmának 92-95%-át, vagyis a CF hemicellulóz tartalmának 79,2-82,4%-át
sikerült kinyernem alkoholos kicsapással. Ezek alapján elmondható, hogy a melléktermékként
keletkező kukorica rost lúgos előkezelésének és alkoholos kicsapásának módszerével a rostot
alkotó értékes hemicellulóz polimer több, mint 80%-a sikeresen izolálható, szemben a
Donerék [DONER, L.W. 2001] által izolált 44%-os kitermeléssel.
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20. ábra: A CFG izolálásának hatásfoka a lúgos felülúszókból

Mivel az előkezelés során a felülúszóba a hemicellulózon kívül a rost egyéb alkotói is
kisebb-nagyobb mértékben kioldódtak (lignin, fehérje, pigmentek), valószínűsíthető, hogy a
hemicellulóz izolálása után a kapott termékben szennyező komponensként is jelen vannak.
Ennek vizsgálatára, illetve az izolált CFG-k hemicellulóz tartalmának meghatározása céljából
a mintán HPLC- cukoranalízist végeztem a 3.2.1. fejezetben ismertetett módszerrel. Az izolált
CFG-k pontos hemicellulóz tartalmának ismeretében számoltam ki az izolálás hatásfokát, így
a fenti 20. ábrán lévő oszlopdiagramok már a „tiszta” (vagyis szennyeződésektől mentes)
hemicellulóz konverziókat ábrázolják. Az izolált növényi gumik összetételét a 8. táblázatban
foglaltam össze. A fehérjék mennyiségi meghatározása Dumas-féle szárazroncsolásos
analízissel történt. A táblázatban az összehasonlíthatóság miatt feltüntettem az előző
kísérletben peroxidos NaOH-val izolált CFG összetételét is.
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8. táblázat: Az izolált CFG minták összetétele

CFG minta

Xilóz (%)

Arabinóz (%)

Galaktóz (%)

Fehérje (%)

Egyéb (%)

1% KOH CFG
2% KOH CFG
1% NaOH CFG
2% NaOH CFG
2% NaOH+H2O2
CFG

40,8
39,4
41,5
38,8

28,4
27,1
28,5
26,4

5,1
6
5,7
6,2

4,1
3,8
3,8
3,6

31,7
20,9
23,4
18,4

46,7

35,4

5,9

3,1

8,9

A minták galaktóz tartalma valószínűleg a hemicellulóz oldalláncok hidrolízisével
keletkezett, míg a fehérje és egyéb komponensek, mint pl. a lignin egy része, vagy a szintén
értékes rostolaj, az alkoholos kicsapás során a hemicellulózzal együtt csapadékot képeztek,
szennyezve azt. Utóbbiak jelenléte azonban a CFG néhány felhasználási területén, mint pl. az
élelmiszeripar, akár még előnyös is lehet, mivel a humán szervezet részére oly fontos
rostolajat (fitoszterolokat) tartalmazza.
Az izolált CFG minták termogravimetriás [GÁSPÁR, M. 2009A] tanulmányozása során
azt tapasztaltam, hogy az alkalmazott lúg fajtája nagyobb hatással van a hemicellulóz
összetételére és szerkezetére, mint az alkalmazott lúg koncentrációja. Az eltérést valószínűleg
az okozhatja, hogy az előkezelés után a CFG mintákban K+-és Na+ ionok jelenlétét nem
tudtam kiküszöbölni. A 21. ábra a négyféle előkezeléssel nyert CFG hőbomlásánál tapasztalt
TG és DTG görbéket szemlélteti. A könnyebb átláthatóság érdekében az ábrán feltüntettem az
első kísérletsorozatban vizsgált peroxidos NaOH-al izolált CFG diagramját is.
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21. ábra: Az 1%-os KOH ( ), a 2%-os KOH ( ), az 1%-os NaOH( ), a 2%-os NaOH ( ) és a
2,5% NaOH + 0,5% H2O2 ( ) oldattal izolált CFG-k TG és DTG görbéi

A TG görbék szerint a KOH-os CFG minták bomlása 200°C körül indul meg, míg a
NaOH-al kezelt minták hőstabilitása kb. 50°C-al nagyobb (250°C-nál kezdődik a hőbomlás).
Az 1-és 2%-os NaOH-al kezelt rostokból származó CFG-k esetén a DTG csúcs maximumai
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magasabb hőmérsékleten találhatók (300-310°C-on), mint a KOH-val kezelt mintákból izolált
hemicellulózhoz tartozó görbék esetén (280°C-on). A peroxidos NaOH-val kezelt rostból
származó CFG hőbomlásakor keletkezett csúcs a másik két NaOH-os minta csúcsához képest
alacsonyabb volt, ami a CFG nagyobb tisztaságára enged következtetni.
Más irodalmi adatok alapján [SUN, J.X. 2005] a peroxid jelenlétének az előkezelés
során nincs szignifikáns hatása a CFG szerkezetére és összetételére, míg ezen TG és DTG
eredmények és a 8. táblázatban mért összetétel adatok alapján igenis vannak egyértelmű
karakterisztikus különbségek.

5.6.

SSF CUKROSÍTÁS ÉS ALKOHOLFERMENTÁCIÓ

Az előkezelt rostok cellulóz tartalmát a 3.3.1.5. fejezetben leírt módszer alapján
enzimekkel glükózzá hidrolizáltam, majd a keletkezett monoszacharidokat élesztő
segítségével etanollá fermentáltam [GÁSPÁR, M. 2007]. A kísérletekben mind a 4-féle
előkezelt maghéjat, valamint kontrollként a keményítő mentesített (DCF) rostot, és Solka
Floc-ot használtam. A fermentáció végén mért etanol koncentrációkat és az alkoholtermelés
hozamát a 9. táblázatban foglaltam össze. Az alkoholtermelés elméleti hozama akkor 100%os, ha a mikróba a rendelkezésre álló glükóz szénforrás 1 grammjából 0,51 g etanolt termel. A
9. táblázatban lévő etanol hozamokat ezen összefüggés alapján számítottam ki.
9. táblázat: A keményítő mentesített, a különbözően előkezelt rost mintákon és
Solka Flocon fermentált alkohol konverzió értékei

Minta

Etanol (g/l)M

Yethanol (%)

Solka floc
DCF
1% KOH PCF
2% KOH PCF
1% NaOH PCF
2% NaOH PCF

7,4
1,3
12,5
11,6
12,3
12

53,6
24,1
96,9
89,9
91,8
94,5

A keményítő mentes DCF roston 24%-os etanol konverziót értem el. Ennek oka, hogy
a DCF mintánál a celluláz enzim a lignocellulóz szerkezet miatt nem tudott hozzáférni a
cellulózhoz, így annak csak a külső felületén elhelyezkedő láncait tudta glükózzá hidrolizálni.
A pozitív kontrollként használt Solka Floc-on is csak 54%-os etanol hozamot sikerült
elérnem. Ezzel szemben az előkezelt minták cellulóz tartalma 90% feletti konverzióval alakult
alkohollá. A fermentáció végén méréseket végeztem a fermentlében maradt glükóz
mennyiségének meghatározására is annak megállapítására, hogy a 24 órás fermentáció
elegendő-e a maximális etanol termelés eléréséhez. A mérési eredmények szerint a fermentlé
nem tartalmazott már glükózt, így szükségtelen a további fermentáció, ezenkívül a 24 órás
HPLC-s eredményeknél a kromatogramokon tejsav csúcsot észleltem, aminek mennyiségét az
elhanyagolhatóan kis koncentráció miatt nem tudtam mérni. E csúcs megjelenése újabb
indokként szolgált arra, hogy a fermentáció a 24. órában befejeződjön.
A statisztikai elemzések is alátámasztják az előkezelések azon pozitív hatását, hogy az
etanol hozam 24,1%-ról 89,9 - 96,9%-ra növelhető. Ugyanakkor a párhuzamos mérések
ingadozó szórása miatt a 4 előkezelés eredményei között nincs szignifikáns különbség.
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6.

KÍSÉRLETI

RÉSZ II.: KUKORICA ROST POLISZACHARIDOK ÉS ZEIN
FELHASZNÁLÁSA TPS MŰANYAGOKBAN

A keményítő alapú műanyagok használata csak meghatározott területekre
korlátozódik, mivel biodegradálhatóságuk mellett sajnos rendelkeznek pár hátrányos
tulajdonsággal, ami a belőlük készült műanyagok élettartamát befolyásola. Ilyen pl. a
retrogradációs öregedés, túlzott vízfelvétel, a polipropilénnél és polietilénnél gyengébb
mechanikai tulajdonságok. Környezetvédelmi szempontok alapján azonban nagyon fontos,
hogy ezen műanyagok a mindennapi használatban nagyobb teret kapjanak, és ezáltal
kevesebb, nem lebontható műanyag hulladék keletkezzen. Ehhez azonban szükséges, hogy a
TPS alapú műanyagok néhány fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságát valamilyen módon,
pl. segéd-és adalékanyagok alkalmazásával javítsuk. A befolyásolni kívánt tulajdonságok az
alábbiak:

•

•
•

Vízfelvétel (Ennek csökkentése a cél, mert így később következik be a műanyag
öregedése, illetve a lebomlás ideje is szabályozható. Ez azért fontos, hogy pl. egy eső
hatásainak kitett mezőgazdasági fólia ne folyjék szét az első zivatar után.)
Szakítószilárdság növelése
Lebomlás idejének szabályozása

Ezen fejezetben, az előzőekben előállított és vizsgált hemicellulózt (CFG-t), cellulózt
és a kukorica eredetű zein fehérjét teszteltem TPS alapú műanyagok tulajdonságainak javítása
céljából [GÁSPÁR, M. 2003]. Ezek az anyagok, mivel a kukorica rost és a zein egy ipari
melléktermék, valószínűleg olcsóbbak, mint a Novamont Materbi® termékeiben használt
polikaprolakton. Utóbbi termékei 3-5 Euro/kg (675-1125 HUF/kg) áron kerülnek forgalomba,
melyből csak a polikaprolakton adalék ára 340 Euro/kg (78200 HUF/kg). Ha az általam
vizsgált biopolimerek közül bármelyik helyettesíteni tudná a polikaprolaktont, a TPS alapú
műanyagok használata is széleskörűvé válhatna. Emellett, a természetes adalékanyagokkal
társított, biológiailag lebomló műanyag kompozitokból készült termékek -például a
gyorséttermek ételes dobozai- pasztőrözés után takarmányozási célokra is használhatók
lennének.
A bioműanyagok tesztelését a 3.3.2.1. fejezetben leírtak szerint végeztem el kézi
bekeveréssel (tehát plasztikáláshoz használatos belső keverőt nem alkalmaztam). Pozitív
kontrollként polikaprolaktont használtam adalékként, a negatív kontroll pedig az
adalékmentes TPS volt.
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6.1.

AZ ELŐÁLLÍTOTT TPS RENDSZEREK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

16
14

2,0
Relatív nyúlás [%]

Szakítószilárdság [MPa]

A mért szakítószilárdság, szakadási nyúlás és Young modulusz értékeket a 21. ábrán
szemléltetem. Statisztikai számításokat végeztem annak megállapítására, hogy az 5 féle
vizsgált minta eredményei szignifikánsan különböznek-e. Az ábra első diagramján ábrázolt
szakítási értékek jól láthatóan különböznek egymástól, ezt a statisztika programmal elvégzett
szignifikancia teszt is alátámasztja. Ezután megvizsgáltam a párhuzamos minták szórásának
varianciáját, az analízishez 4-féle modellt alkalmaztam. A Hartley-, Cochran- valamint
Bartlett-féle varianciaanalízisek szerint a szórások között nincs szignifikáns különbség, míg a
Levene-féle legérzékenyebb modell szerint van. Minthogy a varianciák nem megnyugtatóan
egyformák, nem teljesen szabályos a varianciaanalízis használata. Az adalék nélküli minta
szakítószilárdsága 9,00 MPa volt, melyhez képest a zeint illetve a hemicellulózt tartalmazó
TPS minták 11,50 MPa és 10,37 MPa értékekkel jobbnak bizonyultak. Ezen két adalékanyag
használatával a forgalomban lévő, pozitív kontrollként használt polikaprolaktonos mintához
(3,70 MPa) képest is jobb szakítási értékeket kaptam. A cellulózzal töltött TPS 3,35 MPa-os
szakítószilárdsága hasonlóan a polikaprolaktonos mintához, meg sem közelítette az adalék
nélküli műanyaggal kapott értéket.
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21. ábra: Az adalék nélküli ( ), a cellulózzal ( ), a fehérjével ( ), a polikaprolaktonnal ( ) és a
hemicellulózzal ( ) töltött TPS minták szakítószilárdsága, nyúlása és modulusza

A minták nyúlását illetően a műanyag akkor alkalmas csomagolóanyag, fólia
előállítására, ha a nyúlás 0,8% és 20% között van. Minél nagyobb ez az érték, a minta annál
nyúlékonyabb, folyósabb. A statisztikai elemzések szerint a különböző mintákon mért
nyúlások szignifikánsan különböznek egymástól, a varianciaanalízis vizsgálata szerint a
páruzamosok szórásnégyzete nem különbözik szignifikánsan, a normalitás elfogadható.
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Az adalékmentes minta nyúlása 1,23% volt, míg a fehérjével és a hemicellulózzal
töltött TPS-ek 1,14% és 1,06%-al nyúltak meg. A legridegebbnek 0,83%-os nyúlással a
cellulózzal és a PCL-nal töltött minták bizonyultak. Utóbbiak elég könnyen eltörtek, így az
alkalmazott glicerin arány mellett nem lennének alkalmasak sem fólia, sem pedig eldobható
műanyag pohár vagy evőeszköz gyártására. A fólia előállításához szükséges magasabb
elongáció azonban minden minta esetében növelhető nagyobb glicerin arány alkalmazásával.
A modulusz, ami a szakítógörbe érintőjéből számolható, az anyag rugalmasságáról ad
információt. A statisztikai elemzések szerint a különböző minták moduluszai szignifikánsan
különböznek egymástól, a varianciaanalízis teljesen helytálló, a normalitás elfogadható. Az
adalékmentes műanyag modulusza 0,89 GPa volt. Modulusz tekintetében a fehérje és a
hemicellulóz tartalmú minták voltak a legjobbak 1,18 GPa és 1,12 GPa értékekkel, ezek
ugyanis mind a sima TPS-hez, mind a pozitív kontrollhoz képest rugalmasabbnak
bizonyultak. A pozitív kontrollként használt polikaprolaktonos minta modulusza 0,48 GPa, a
cellulóz tartalmú mintáé pedig 0,63 GPa volt. Az eredmények szerint az utóbbi két adalékkal
a műanyag rugalmassága az adalék nélküli mintához képest csökkent, amiért a minták
törékennyé váltak, és többségük már a préselt lapokból a piskóta alakú próbatestek
kivágásánál eltört. Mindkét minta esetén a törési felületeken szabad szemmel látható volt,
hogy sem a cellulóz, sem pedig a polikaprolakton nem plasztikálódott jól. Ennek oka az
lehet, hogy a préselés előtt a minták bekeverésénél nem alkalmaztam külön fűtéssel ellátott
plasztikálást segítő gépi keverést (belső keverőt). Az adalékokat csak kézi keveréssel
homogenizáltam, az ömlesztést pedig a préselőgép végezte. Azt azonban le kell szögezni,
hogy mind az adalékmentes, mind a polikaprolaktonos bioműanyag mért adatai megfelelnek
a piacon kapható keményítő alapú műanyagok esetén mért értékekkel [BASTIOLI, C. 1998;
AVEROUS, L. 2000C]. Zein fehérjével és hemicellulózzal töltött keményítő alapú TPS
rendszereket elsőként én vizsgáltam.

6.2.

TPS MINTÁK VÍZFELVÉTELÉNEK VIZSGÁLATA

Az adalékokkal kevert bioműanyag minták vízadszorpcióját a 3.3.2.4 fejezetben írtak
szerint megvizsgáltam 5 különböző páratartalmú légtérben. Egy adott páratartalom mellett az
egyensúly beálltakor mért vízfelvételeket a 22. ábrán foglaltam össze. Annak eldöntésére,
hogy az egyes RH értékeken mért vízfelvételek különbsége szignifikáns-e, statisztikai
analízist végeztem. Az eredmények szerint az 5 különböző TPS vízfelvétel adatai mind az 5
páratartalmú térben szignifikánsan különböznek.
Elsőként sikerült olyan TPS-t készítenem hemicellulóz illetve zein adagolásával, mely
a pozitív kontrollként használt, polikaprolaktonnal készített TPS-el hasonló vízadszorpciót
mutatott. A vízfelvétel a két adalékanyag alkalmazásával 44-100% relatív páratartalmú térben
20-30%-al kisebb, mint az adalék nélküli TPS esetén. A cellulóz hidrofób karakterének
ellenére, az e polimerrel töltött TPS minta vízadszorpciója nem csökkent az adalék nélküli
mintához képest, ennek oka valószínűleg az, hogy a cellulóz glicerinnel nem jól ömleszthető,
így a TPS mátrixban nem asszociálódott jól sem a glicerinnel, sem pedig a keményítővel
(utóbbi viszont jól ömleszthető glicerinnel). A cellulóz aggregátumok szabad szemmel is jól
láthatóak voltak a kész TPS mintákon.
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22. ábra: Az adalék nélküli ( ), a cellulózzal ( ), a fehérjével ( ), a polikaprolaktonnal ( )
és a hemicellulózzal ( ) töltött TPS minták tömegnövekedése 14 nap után 43%,
54%, 75%, 91% és 100% páratartalmú légtérben

6.3.

TPS MINTÁK EZIMES BONTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

A minták keményítő tartalmának enzimes bontását a 3.3.2.3. fejezetben leírtak szerint
hajtottam végre. Az alkalmazott enzimek az adalékok illetve a glicerin bontására nem
képesek, így a hidrolízis termékeként keletkező glükóz mennyiségének mérésével a
keményítő lebontásának mértéke számolható. A módszer előnye, hogy a bonthatóság
kvantitatíve és kvalitatíve gyorsan mérhető, és jól reprodukálható. A TPS szerkezetének
struktúrája és komplexicitása befolyásolja annak élettartamát, így ennek változtatásával
időzíthető lebomlású termékek állíthatók elő. A gyakorlatban ugyanis sokszor probléma lehet,
hogy a keményítő alapú műanyagok idő előtt bomlani kezdenek (pl. dinnyetermesztésnél a
takarófóliák). Az enzimes módszer hátránya viszont, hogy nem reprezentálja az egész
rendszer bonthatóságát, csakis kizárólag a keményítő komponensét. Itt fontosnak tartom
megemlíteni, hogy a TPS-ben használt cellulóz, hemicellulóz és fehérje adalékok természetes
mivoltuk miatt természetes közegben teljesen lebomlanak. Célom az volt, hogy a választott
adalékokkal lassítani tudjam a bomlási folyamat kezdeti sebességét.
Az enzimes hidrolízis során időközönként mintát vettem a felülúszóból a keletkezett
glükóz mennyiségének mérése céljából, a keményítő bontás konverzió értékeit a 23. ábrán
szemléltetem. A statisztikai számításokat a hidrolízis végén mért értékekkel végeztem el,
melyek szerint szignifikáns különbség van a minták bonthatósága között. A párhuzamos
minták szórásnégyzetének analíziséből az derült ki, hogy az ismétlések varianciái nem
különböznek, a párhuzamosok átlagolhatóak, a normalitás elfogadható.
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23. ábra: Az adalék nélküli ( ), a cellulózzal ( ), a fehérjével ( ), a polikaprolaktonnal ( ) és a
hemicellulózzal ( ) töltött TPS minták keményítő tartalmának enzimes bontása

A 72 órás enzimes hidrolízis során az adalék nélküli minta keményítő tartalmának
87,7%-át sikerült elhidrolizálnom. A hemicellulózzal töltött minta esetén a keményítő
tartalom 57,2%-a került oldatba, ennél 21%-al tovább bomlott a polikaprolaktonos TPS, és
31%-al a fehérjés minta. Az eredmények alapján tehát a hemicellulózzal töltött minták
lassabban (kevésbé) bomlottak el, mint a negatív és pozitív kontrolként használt adalék
nélküli és polikaprolaktonos minták. Ennek oka valószínűleg az, hogy a hemicellulóz és a
keményítő a glicerinnel igen jól megömlött a TPS műanyag előállítása során, ezzel egy
szoros, nehezebben megbontható komplexet képezve. Mivel az eddig vizsgált szempontok
alapján a legjobb adaléknak a hemicellulóz és a zein bizonyult, ezért ezen polimerekkel
további kísérleteket folytattam [GÁSPÁR, M. 2009B]. Állandó keményítő-adalék arány mellett
a glicerin mennyiségét változtattam abból a célból, hogy megtaláljam a lehető legjobb
mechanikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkező kompozitot.

6.4.

GLICERIN TARTALOM VÁLTOZTATÁSA FEHÉRJÉVEL ÉS HEMICELLULÓZZAL
TÖLTÖTT TPS RENDSZEREKBEN

Az előző kísérletek homogenitási problémáinak tanúlsága révén a mintákat a kézi
bekeverés után belső keverőben megömlesztettem, és csak ezután préseltem a már
plasztikálódott anyagot. A minták készítésének pontos menetét a 3.3.2.2. fejezetben foglaltam
össze. Ezzel a módszerrel a TPS minták szemmel láthatóan is sokkal jobban plasztikálódtak,
mint amikor csak kézi keverést alkalmaztam. Az adalékot tartalmazó mintákban a keményítő
és az adalék egymáshoz viszonyított tömegaránya 70:10 volt, míg a glicerin tömegarányát 2850 között változtattam. Kontrollként adalékot nem tartalmazó sorozatot vizsgáltam. Néhány
esetben a kis glicerin tartalom miatt az előállított TPS-ek annyira törékenyek voltak, hogy a
mechanikai vizsgálatokat nem tudtam elvégezni, máskor pedig olyan sok glicerint
tartalmaztak, hogy a minta megfolyása miatt nem tudtam próbatesteket vágni a préselt
lapokból. A 24. ábrán foglaltam össze a különböző glicerin tartalom mellett mért
szakítószilárdság adatokat. A diagramon jól látszik, hogy minden minta esetén létezik egy
optimális glicerin arány, melynek alkalmazása mellett a minta szakítószilárdsága maximális.
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24. ábra: Az adalék nélküli ( ), a fehérjével ( ) és a hemicellulózzal ( ) töltött TPS minták
szakítószilárdság értékei különböző glicerin tartalom mellett

Belső keverő alkalmazásával a 21. ábrán összefoglalt kísérlettel azonos bekeverési
tömegarányok mellett az adalék nélküli minta szakítószilárdsága 9 MPa-ról 16,44 MPa-ra
nőtt, míg zein és hemicellulóz adalékokkal nem változott. Magasabb glicerin tartalom
alkalmazásával azonban javultak a szakítószilárdság értékek. Az adalékot nem tartalmazó
kontroll sorozatból a legnagyobb szakítószilárdsága a K68:G32 bekeverésű mintának volt:
17,7 MPa. A hemicellulózzal és fehérjével töltött minták közül a G36 tömegaránnyal készített
TPS-nek volt a legnagyobb szakítószilárdsága, 19,5 MPa és 16,9 MPa.
A glicerintartalom optimálásakor szakítószilárdság tekintetében legjobbnak bizonyult
mintákat továbbvizsgáltam enzimes bonthatóság és vízfelvétel szempontjából 54% és 75%
relatív páratartalom mellett.
A vízadszorpciós mérések eredményeit a 25. ábrán szemléltetem. Az 54%-os relatív
páratartalmú térben az adalék nélküli TPS vízadszorpciója 15,8%, ehhez képest a zein
adalékot tartalmazó TPS 14%-al kevesebb nedvességet adszorbeált. A hemicellulózzal kevert
minták vízfelvétele 17%, ami valószínűleg a hemicellulóz hidrofil karakterének köszönhető.
A diagramokon jól látszik, és a statisztikai értékelések szerint is 95%-os konfidencia szinten
szignifikáns különbség van a minták relatív vízmegkötő képessége között. A 75%-os relatív
páratartalmú térben vizsgált minták vízmegkötése között kis különbség van, a 3 minta
szórásai átfednek, de a statisztika szerint még ezek a minták is szignifikánsan különböznek
egymástól. Az adalék nélküli K66:G34 minta 26,5% vizet adszorbeált, ehhez képest a
K70:F10:G36 minta 4,6%-al kevesebb vizet, míg a K70:H10:G36 minta 3,1%-al több
nedvességet kötött meg.
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25. ábra: A fehérjével és a hemicellulózzal töltött TPS, valamint az adalék nélküli
minták vízfelvétel értékei RH=54% ( ) és RH=75% ( ) páratartalmú térben
Mivel a vízfelvételeket ebben a kísérletben a legjobb szakítószilárdságú mintákkal
végeztem, így ezekben a komponensek bekeverési aránya már nem azonos az előző
kísérletben a 22. ábrán vizsgált mintákkal. Ennélfogva a vízadszorpciós eredmények
összehasonlítása csak tájékoztató jellegű. Az előző kísérletekben a vízfelvétel eredmények
értékei minden minta esetében kisebbek voltak, mint jelen méréseknél a magasabb glicerin
tartalmú mintáké. Ezen eredmények alátámasztják Avérous azon megállapítását, hogy a
nagyobb mértékű vízfelvétel egyértelműen a magasabb glicerin tartalomnak köszönhető
[AVÉROUS, L. 2000A].
Az enzimes keményítőbontás eredményeit a 26. ábrán foglaltam össze. Bár a
hidrolízist csak 72 órán át végeztem, az egyes minták között a különbségek már most
szembetűnőek.
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26. ábra: Az adalék nélküli ( ), a fehérjével ( ) és a hemicellulózzal ( ) töltött
TPS minták keményítő tartalmának bontása
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Az adalék nélküli kontroll minta keményítő tartalma a kísérlet végére 7,7%-ban
hidrolizálódott el, ami 2,8%-al több, mint a zeines minta esetén. A hemicellulóz adalékkal
készített kompozit keményítő tartalmának csak 4,9%-át sikerült lebontani, ami az adalék
nélküli eredményhez képest 36,6%-os javulást jelent. Ezen eredmények szerint tehát az
általam elsőként vizsgált hemicellulóz és zein természetes adalékok bármelyikével
csökkenthető a keményítő alapú bioműanyag bomlási sebessége.
A bomlási görbe kezdeti lineáris szakaszának meredeksége is kisebb, mint a fehérjés
és az adalékmentes TPS esetében. A minták 72 órás bontási értékeinek statisztikai
vizsgálatával is szignifikáns az eredmények különbözősége.
A korábban elvégzett enzimes bontási kísérletek eredményei (23. ábra) számszerűen
ezesetben sem hasonlíthatók össze a jelen kísérletben tapasztaltakkal, mivel sem a
mintakészítés technológiája, sem pedig a mintákban az alkotók aránya nem azonos. A görbék
lefutása azonban hasonló jelleget mutat, és minkét kísérletben a legkevésbé bonthatónak a
hemicellulózzal töltött kompozitok bizonyultak. Szembetűnő változás a két mérésben, hogy a
keményítő tartalom bonthatósága az optimált kísérletsorozat mintáinál drasztikusan csökkent.
Ennek feltételezhetően az az oka, hogy a belső keverővel való előplasztikálás hatására a
glicerin a keményítővel jobban asszociálódott, mint a kézi keveréskor.
Összességében tehát elmondható, hogy az eredményeim alapján a hemicellulóz
ígéretes „lebomlást időzítő v. késleltető” adalékanyag lehet a biológiailag teljesen
degradálható, keményítő alapú műanyagok előállítása területén.
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7.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Kísérleteim során kukorica rost poliszacharid tartalmának komponenseit (keményítő,
cellulóz és hemicellulóz) egy többlépéses frakcionálási folyamattal élesen elválasztottam
egymástól, majd vizsgáltam azok hasznosíthatóságát. A rost keményítő tartalmát enzimes
hidrolízissel 99,8%-os hatásfokkal távolítottam el. A keményítő mentes rost lúgos kezelésével
(többféle lúg és előkezelési idő alkalmazásával) sikeresen elválasztottam egymástól a cellulóz
és hemicellulóz frakciókat, majd a hemicellulóz 82,4%-át szilárd formában izoláltam.
Mindkét polimert teszteltem keményítő alapú bioműanyagok tulajdonságjavító
adalékanyagaként, ezenkívül megvizsgálam a cellulóz frakció celluláz enzimes bonthatóságát,
majd etanollá való fermentálhatóságát is. Eredményem szerint a kukorica rost cellulóz
tartalma enzimekkel és élesztő segítségével 96%-os konverzióval etanollá fermentálható. A
cellulóz frakciót szénforrásként használtam fel celluláz enzim fermentációban, majd az
eredményekből megállapítottam, hogy mind a kiindulási rost, mind pedig a keményítő mentes
rost és a lúgosan kezelt rost is alkalmas celluláz enzim termelésre.
Összességében tehát a kukorica rost előzetes keményítő mentesítésével, majd azt
követően lúgos frakcionálásával a poliszacharidok egymástól elválaszthatóak. A technológia
egyszerűen és könnyen alkalmazható, az iparban a kukoricaszem feldolgozásának folyamatba
jól beilleszthető.
Mivel a lúgos előkezelési folyamat egyik mellékterméke a tiszta cellulóz frakció, így
az etanol fermentáció könnyen megvalósítható. Szemben a savas frakcionálással, ahol a
hemicellulóz bomlásával keletkező pentózok etanollá való fermentációja nehézkes és
költséges folyamat. A keletkezett alkohol felhasználható üzemanyagként, vagy pedig a
későbbi hemicellulóz izolálásnál a CFG kicsapásához.
A lúgos kezelés értéknövelt terméke lehet a lúgos elfolyóból 82,4%-os hatásfokkal
izolálható értékes kukorica rost gumi. Az izoláláshoz használt alkohol a kicsapódott CFG
leszűrése után az oldat desztillációjával visszaforgatható.
Dolgozatom második részében az előzőekben izolált kukorica rost gumit, cellulózt
valamint zein fehérjét alkalmaztam TPS alapú rendszerek adalékanyagaként. Mindhárom
adalékanyag alkalmazásával természetes közegben teljesen lebontható műanyagot állítottam
elő. Megállapítottam, hogy 10% CFG vagy zein bekeverése a keményítő alapú műanyagba,
növeli annak szakítószilárdságát. Zein alkalmazásával a bioműanyag vízadszorpciós
tulajdonságai mérsékelhetőek, hemicellulóz hozzáadásával pedig a koncentráció és a
feldolgozás körülményeinek függvényében a bioműanyag lebomlási ideje szabályozható.
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8.

TÉZISEK

I.

Olyan technológiát sikerült kifejlesztenem, melynek eredményeképpen a kukorica
maghéjból történő CFG izolálás hatásfoka 44%-ról [Doner, L.W. 2001] 82,4%-ra
javult [Gáspár, M. 2007]. A keményítő mentes rost 2%-os NaOH-val történő 1 órás
120°C-os előkezelése után a felülúszóba kioldódott hemicellulóz 95%-át sikerült
kinyernem.

II.

Elsőként kapcsoltam össze a CFG izolálást a kukorica maghéj híg lúgos
előkezelésével, melynek eredményeként annak enzimes bonthatósága >91%-ra javult
(2,5% NaOH illetve 0,5% peroxidos 2,5% NaOH oldatokkal, 120°C-os 1 órás
előkezeléssel), a cellulóz tartalomra vonatkoztatott etanol kihozatal >95% volt (1-és
2%-os KOH illetve NaOH oldattal 1 órát 120°C-on előkezelt rostokon), s emellett
elsőként bizonyítottam, hogy az előkezelt rostmaradék celluláz enzim fermentációban
kiváló szénforrás (2,5% NaOH oldattal illetve 0,5% peroxidos 2,5%-os NaOH oldattal
30, 60 és 120 percig 120°C-on előkezelt rostokon 0,61 FPU/ml FPA enzimet és 0,28
IU/ml β-glükozidáz enzimet sikerült termelnem) [Gáspár, M. 2003; Gáspár, M. 2007;
Gáspár, M. 2005a].

III.

Megállapítottam, hogy a kukorica rost lúgos előkezelése során adagolt 0,5%
hidrogénperoxidnak nincs szignifikáns hatása a hemicellulóz kinyerésre, viszont a
klasszikus analitikai elemzések valamint az általam elsőként alkalmazott kapcsolt
termoanalitikai vizsgálatok (Py-GC/MS és TG/MS) szerint növeli a kinyert CFG
tisztaságát [Gáspár, M. 2008].

IV.

Elsőként vizsgáltam CFG adalék hatását termoplasztikus keményítő alapú
műanyagokban. Megállapítottam, hogy a kontroll adalék nélküli TPS-hez képest 10%
CFG adalékkal növelhető a szakítószilárdság, valamint az anyag biodegradációját a
keményítő hidrolízis kezdeti sebességének csökkentésével kedvezően sikerült
befolyásolnom [Gáspár, M. 2005b; Gáspár, M. 2009].

V.

Elsőként vizsgáltam zein adalék hatását termoplasztikus keményítő alapú
műanyagokban. Megállapítottam, hogy a kontroll adalék nélküli TPS-hez képest 10%
zein adalékkal növelhető a szakítószilárdság és csökkenthető a vízadszorpció [Gáspár,
M. 2005b; Gáspár, M. 2009].
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