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Lehet-e a kender a bioetanol gyártás alapanyaga?

A kender

Előkezelő oldat Koncentráció
(%)

Kezelési idő (h)
Kezelési 

hőmérséklet (oC)

NaOH 1 1 150

NaOH 1 2 130

NaOH 2 1 130

NaOH 2 2 150

KOH 1 1 130

KOH 1 2 150

KOH 2 1 150

KOH 2 2 130
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Veszprém

Napjainkban a kendert elsősorban textilipari sokoldalúsága és a
gyógyszeriparban betöltött szerepe miatt termesztik. Több, mint
60 gyógyhatású anyagot tartalmaz: kivonatait többek között
idegnyugtatószerként és táplálkozási zavarok leküzdésére
alkalmazzák.
Ez a Magyarországon őshonos, igénytelen növény magas cellulóz
tartalommal rendelkezik, így potenciális nyersanyagul szolgálhat
bioetanol előállításához. A cellulóz, mint vázanyag a növényvilág
felépítésében fontos szerepet játszik. A légkör megkötött szén-
dioxidjának csaknem a fele ezen természetes polimerré alakul.
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2. ábra – A lignocellulóz szerkezete és a második generációs bioetanol előállítási séma

A lignocellulózokban a cellulózfibrillákat hemicellulóz és lignin veszi körül (2. ábra) biztosítva
ezzel a növények szerkezeti szilárdságát. Ennek az igen komplex struktúrának a
megbontására szolgál ez előkezelés, amely a cellulóz alapú etanol előállítási folyamat első fő
lépése.

Bioetanol előállítás

Az első generációs bioetanol előállítás cukor, illetve keményítő alapon nyugszik és ez az
eljárás már ipari méretekben évtizedek óta létezik.

Keményítő Dextrin Glükóz

ETANOL

a-amiláz Glükoamiláz

1. ábra – A keményítő és a cellulóz alapú bioetanol előállítás folyamatábrája

Az ún. második generációs bioetanol gyártás olyan cellulózban gazdag ipari (pl.
papíriszap) vagy mezőgazdasági (pl. kukoricaszár, búzaszalma) melléktermékeket használ fel
nyersanyagként, amelyek hasznosítása nem megoldott. Mivel ezen technológia igen
összetett, többlépcsős folyamat (2. ábra), ezért ipari megvalósítása még nem létezik.

ETANOL

A kísérleti cél és a kísérleti terv

Kísérleti munkánk során a kender kémiai előkezelésének lehetőségeit tanulmányoztuk egy
24-1 részfaktoros kísérleti tervben (1. táblázat), ahol négy faktor hatását vizsgáltuk az
alkohol fermentációra:

1. Előkezelő oldat
2. Előkezelő oldat töménysége
3. Előkezelés ideje
4. Előkezelés hőmérséklete

Előkísérletek

1. Az előkezelések reprodukálhatóságának vizsgálata

A kendermintákból három párhozamost kezeltünk elő és mindháromból szintén három
párhuzamossal végeztünk nyersanyagelemzést és az enzimes hidrolízist.
Az eredményekből megállapítható, hogy az előkezelés reprodukálható, így a kísérleti terv
egyes beállításai esetén nincs szükség párhuzamos előkezelésekre.

2. A megfelelő fermentációs módszer megkeresése (SSF, vagy SHF)

Az SHF (Separated Hydrolysis and
Fermentation - szeparált hidrolízis és
fermentáció) lényege az, hogy az enzimes
hidrolízis és a fermentáció időben és
térben elkülönítve játszódik le.

Eredmények

SSF alkalmazása során a glükóztartalom mintegy 40-44%-a alakult át etanollá, míg ez az
érték SHF esetén 2-14% volt, ezért az SSF fermentációs technológia mellett döntöttünk.

Szubsztrát

Hidrolízis

Fermentáció

ALKOHOL

Szubsztrát

Cukrosítás
és fermentáció

Az SSF (Simultaneous Saccharification and
Fermentation - szimultán cukrosítás és
fermentáció) során a hidrolízis és a
fermentáció azonos térben, időben
játszódik le.

3. ábra – Az SHF 
és az SSF 

folyamatábrája

1. táblázat – Kísérleti terv a kender kémiai előkezelésének vizsgálatára.

Az előkísérletek során a műveleteket az alábbi körülmények között végeztük el:
Előkezelés: 1, illetve 2%-os lúggal 1, vagy 2 órán át 130ºC, illetve 150ºC-on
Enzimes hidrolízis: 3% száraz szubsztrát koncentráció, 50ºC, enzimes hidrolízis

időtartama 72 h, össztérfogat 80 ml, pH=4,8
SSF: 5% száraz szubsztrát koncentráció, 40ºC, össztérfogat 75 ml, SSF időtartama 72 h,
pH=4,8

Kísérleti körülmények

4. ábra – Az SSF-fel vizsgált minták konverzióértékei

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetet mondanak az OTKA (K 72710) és a Jedlik Ányos Programnak
(OM 00152/2005) az anyagi támogatásért.
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Az SSF során elért konverzió értékeket a 4. ábrán mutatjuk be. A kísérleti terv kiértékelését
STATISTICA 8 programmal végeztük, a vizsgált faktorok hatását Pareto-diagramban
ábrázoltuk (5. ábra).

5. ábra – Pareto diagram

A 4. ábrán jól látható, hogy a legjobb konverziós értéket a 2%-os NaOH-dal 150°C-on két
óráig tartott előkezelés esetében kaptuk.

A statisztikai kiértékelés kimutatta, hogy a fermentáció során keletkezett alkohol
mennyiséget szignifikánsan befolyásolja az alkalmazott előkezelő oldat, illetve leginkább
annak a koncentrációja (5. ábra). Az előkezelő oldat kiválasztása során azonban érdemes
megvizsgálni annak környezet terhelő hatását, és adott esetben a kevésbé hatékony, de
környezet barát KOH-t használni a NaOH helyett.
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