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Kivonat 

A növények által fotoszintetizált szénhidrátok, cukrok és cukorpolimerek 

jelentik a jövő energia- és vegyiparának egyik legfontosabb megújuló szén- és 

energiaforrását. Napjainkban jelentős mennyiségű élelmiszernek is alkalmas 

gabonából nyert keményítőt alakítanak át etanollá, amit nagyrészt alternatív 

üzemanyag komponensként hasznosítanak. A keményítőt először cukorrá 

hidrolizálják azután etanollá fermentálják. Várhatóan növekedni fog a 

biomasszából előállított új vegyipari termékek, oldószerek, polimerek, 

agrokémiai anyagok, és egyéb termékek iránti igény is. Cukrok kémiai 

átalakításával viszonylag egyszerűen lehet két funkciós csoportot tartalmazó 

levulinsavat előállítani. A levulinsav vegyipari platformvegyület, amiből sokféle 

vegyi anyag állítható elő. A biomassza hasznosítás bővülésével nyersanyagként 

egyre nagyobb szerepet kell kapjon a lignocellulóz, mely cellulóz és 

hemicellulóz cukorpolimert tartalmaz. A lignocellulóz alapú etanol és más vegyi 

anyag tömeges gyártását ma még hátráltatja, hogy gabonából kisebb költséggel 

lehet ugyanazokat a termékeket előállítani, mint lignocellulóz típusú növényi 

anyagból. A biomassza nyersanyagok szükségszerű vegyipari térnyerése és az 

élelmiszer anyagok vegyipari hasznosításának várható visszaszorulása 

kikényszeríti a lignocellulóz típusú nyersanyagok növekvő mértékű 

hasznosítását, a lignocellulóz feldolgozás technológiájának fejlődését. Ma még a 

legelsők közé tartozhatnak, és piaci előnyre tehetnek szert azok a vállalkozások, 

melyek lignocellulóz nyersanyagból etanolt tudnak előállítani. Még inkább azok, 

akik levulinsavat vagy levulinsav származékot gyártanak. Magyarország gazdag 

feldolgozásra váró hulladék és melléktermék lignocellulóz típusú anyagban.  
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1. Bevezetés 

A természeti erőforrások kizsákmányoló jellegű hasznosítása hosszabb időtávon 

bizonyosan nem fenntartható, de számos területen már belátható ideig sem 

folytatható. Az energiaipar számára rendelkezésre állnak a környezetbarát 

kimeríthetetlen energiaforrások, például a nap-, a szél-, a vízi- és geotermikus 

energia. Az ipar, mezőgazdaság és közlekedés fenntartható energia- és 

nyersanyag ellátása területén a körforgásos gazdálkodás mind szélesebb körű 

megvalósítása lehet a megoldás. A körforgásos gazdálkodás egy fontos területe 

a megújuló energia- és szénforrások hasznosítása. Megújuló szénforrás lehet a 

szén-dioxid. Szerves vegyipari feldolgozásának viszont még hosszú ideig 

akadálya lesz a kémiai folyamatok termodinamikai törvényszerűségből fakadó 

magas és megkerülhetetlen energiaigénye. Ezzel szemben szénforrásként és 

energiaforrásként is hasznosítható megújuló nyersanyag a biomassza. A 

legnagyobb tömegben újratermelődő, élelmiszernek alkalmatlan bioanyag a 

lignocellulóz, ami cellulóz és hemicellulóz cukor polimert tartalmazó növényi 

anyag. Legnagyobb felhasználók a fa-, építő- és energiaipar, valamint a 

mezőgazdaság. Szélesebb körű energiaipari és vegyipari hasznosításra csak az 

erdészeti, mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok 

számíthatnak. A lignocellulóz vegyipari hasznosítását fékezi, hogy nem állnak 

rendelkezésünkre olyan technológiák, melyekkel a fosszilis eredetű 

alapanyagokból előállított, megszokott termékekkel azonos használati értékű 

termékeket lehet előállítani versenyképes áron. Ez nagyrészt a biológiai eredetű 

nyersanyag sokféleségéből fakad és abból, hogy ez az anyag időben és térben is 

változó minőségben és mennyiségben jelenik meg. Ebből következik, hogy a 

biomassza feldolgozása sokkal decentralizáltabb módon kell megvalósuljon, 

mint a koncentráltan, kisebb változatosságban megjelenő fosszilis eredetű 

nyersanyagoké. 
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A biomassza és a lignocellulóz féleségek hazai előfordulásának áttekintésével 

segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a levulinsav gyártó technológia 

előnyös nyersanyagbázisát és a technológia telepítésének helyét meg lehessen 

választani. 

A lignocellulóz típusú anyagok legnagyobb hasznosítója az energiaipar, ami erre 

a nyersanyagbázisra alapozva megújuló energiát állít elő, azaz a nyersanyagot 

elégeti. A lignocellulóz sokkal értékesebb vegyipari alapanyagként, mint 

tüzelőanyagként. A kimeríthetetlen energiaforrások hasznosításának bővülésével 

remélhetően kevesebb lignocellulózt fognak megújuló energiaforrásként 

hasznosítani, ami növeli a vegyipari hasznosítás lehetőségét. Itt említjük meg, 

hogy a papíripar lignocellulózból nyeri ki cellulóz alapanyagát. Ugyanakkor, 

nem számíthatunk rá, hogy a papírhulladék jelentősebb vegyipari nyersanyaggá 

válik, hiszen a hulladékpapírt a papíripar nagyrészt újra feldolgozza. Minden 

esetre a papíriparral számolni kell, mint versenytárssal, melynek ugyancsak a 

lignocellulóz nyersanyagra van szüksége. 

Szigorú előírások − melyek kizárólag klíma- és környezetvédelmi szempontokra 

tekintve születtek − kikényszerítik, hogy a cseppfolyós motorhajtóanyagokat is, 

részben vagy egészen alternatív, megújuló nyersanyagforrásokból előállított 

cseppfolyós motorhajtóanyaggal helyettesítsük. A lignocellulóz típusú 

nyersanyagnak nem a kőolajtermékekkel kell versenyezni, hanem a könnyebben 

feldolgozható, élelmiszernek is alkalmas keményítő típusú alapanyaggal. 

Tanulmányunkban összevetjük a kétféle cukor polimer, a cellulóz és a 

keményítő szerkezetét, feldolgozásuk hasonlóságait és különbségeit. Ezt azért 

gondoljuk fontosnak, mert ugyanazokat a termékeket, például etanolt vagy 

levulinsavat mind a két nyersanyagból elő lehet állítani − természetesen 

különböző költséggel és haszonnal. A termékek versenyeznek a piacért.  

A termékek versenye mellett a termék előállítási technológiák is versenyeznek. 

A cukor polimereket feldolgozó technológiák közös vonása, hogy első lépésben 
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katalitikus hirolizálással cukor monomereket állítanak elő. A cukor 

fermentálásával etanolt lehet előállítani. A cukor dehidratálásával pedig, többek 

között, levulinsavat lehet kapni. A katalizátor szobahőmérséklet közelében lehet 

enzim. Az enzimes hidrolizálást követheti az fermentálás etanollá. Gyorsabb 

folyamat a magasabb hőmérsékleten lejátszódó savas hidrolízis és 

dehidratálódás levulinsavvá. A technológia hatékonyságát a nyersanyag 

tulajdonságai, továbbá a termék elválasztási, koncentrálási műveletek 

hatékonysága határozhatja meg. 

A lignocellulózt feldolgozó technológiák töretlenül fejlődnek. Kétségtelen, hogy 

hosszabb távon mindenképpen az élelmiszernek alkalmatlan és nagyobb 

tömegben elérhető lignocellulózból előállított termékeknek jósolható nagyobb 

jövő.  

A levulinsav két funkciós csoportjával vegyipar számára az egyik, legnagyobb 

lehetőségeket biztosító, u.n. platformvegyület. Tanulmányunkban áttekintjük a 

levulinsavból előállítható legfontosabb termékeket és ezek alkalmazási 

lehetőségeit. 

 

2. A fosszilis eredetű és megújuló energia- és szénforrások jelene 

és perspektívái 

Napjainkban a fosszilis eredetű széntartalmú anyagok (kőolaj, kőszén, földgáz) 

az energia és vegyi anyagok előállításának elsődleges nyersanyagforrásai. 

Nyilvánvaló, hogy ezekre alapozott gazdaság hosszabb távon nem fenntartható, 

mert a fosszilis nyersanyagforrások fogyasztásának sebessége nagyságrendekkel 

meghaladja a természetes keletkezésük sebességét, továbbá mértéktelen 

felhasználásuk életminőséget rontó, mi több, életet veszélyeztető környezeti 

hatásokkal jár. 
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Az emberiség számára létkérdéssé vált, hogy még azelőtt áttérjen a 

környezetbarát, megújuló erőforrások széleskörű használatára, mielőtt a földi 

környezet károsodása visszafordíthatatlanná válna. 2017-ben a Földön 

felhasznált 

 

1. ábra. Az energiaforrások megoszlása, 2017 [1]. 

összes energia mintegy 86 %-a fosszilis forrásokból származott, és ebből csak 

mintegy 10 % volt megújuló forrásból (1. ábra).  

A fosszilis szénforrások kémiai energiájának átalakítása más energiaformába 

többnyire elégetés révén valósul meg. Az átalakítást szén-dioxid és víz 

képződése kíséri és rendszerint további levegő-, víz- és talajszennyező anyagok 

kerülnek a környezetbe. A nem megújuló szénforrások növekvő felhasználását 

részben a Föld lakosságának robbanásszerű növekedése okozza, részben pedig 

az, hogy emelkedik az egy főre jutó felhasznált energia mennyisége is. Egyre 

nagyobb a kibocsátott üvegház-hatású szén-dioxid mennyisége [1]. Ennek 

tudományosan bizonyítottnak látszó negatív hatása a globális felmelegedés [2]. 

Ezek az aggodalmak ösztönzik a kimeríthetetlen és megújuló energiaforrások 

energetikai hasznosítását is, aminek része az egyéb célra nem használható 

biomassza energetikai hasznosítása is. 
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Európai Uniós irányelv, hogy 2020-ra a felhasznált energia 20 %-át, 2030-ra 

pedig a 32 %-át megújuló energiaforrásokból kell biztosítani. Célul tűzték ki, 

továbbá, hogy a közlekedésben használt motorhajtó-anyagok megújuló 

energiatartalma elérje a 14, ill. 25 %-ot [3].  

Az energiaipar mellett a fosszilis szénforrások jelentős felhasználója a szerves 

vegyipar. A szerves vegyipar terméke rövidebb-hosszabb időtávon, még akkor 

is, ha egy része újra hasznosításra kerül, hulladékként jelenik meg a Föld 

anyagforgalmában. A szerves hulladékok jó esetben energetikai hasznosításra 

kerülnek, rosszabb esetben szabályozatlan természeti folyamatokban történik 

meg lebomlásuk. Mindkét folyamat végeredménye megint csak szén-dioxid.  

Fontos, hogy a fosszilis szénforrásokra támaszkodó vegyipar is egyre inkább 

megújuló szénforrásokat használjon fel. A megújuló szénforrások egyike maga a 

szén-dioxid, míg a másik a napenergiából, szén-dioxidból és vízből származó, 

hasznosítható kémiai energiát is raktározó növényi és állati eredetű biomassza. 

Ez idő szerint a szén-dioxidnál előnyösebb ipari nyersanyag a biomassza, mivel 

szén-dioxidra alapozott szerves vegyipar csak akkor válhat realitássá, ha 

korlátlan mennyiségben áll majd rendelkezésünkre a napenergiához hasonló 

„tiszta” energia, melynek felhasználásával a szén-dioxidból kiindulva is lehet 

szerves vegyületeket szintetizálni. 

 Gazdaságossági és társadalmi tényezők mellett a biomassza nyersanyagok 

térnyerését a vegyiparban az is hátráltatja, hogy a meglévő vegyipari 

technológiák kiváltására alkalmas, zöldkémiai szempontoknak is megfelelő 

technológiák ma még alig állnak rendelkezésre.  

 

3. Energiatermelés és fogyasztás, valamint a megújuló 

energiaforrások felhasználása hazánkban 
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A KSH adatai [4] szerint (1. táblázat) 2017-ben 1126 PJ energiát használunk fel. 

A hazánkban megtermelt energia 2017-ben 475 PJ volt, amiből 360 PJ energiát 

exportáltunk. A hazai energiaigények kielégítéséhez 1011 PJ energiát 

importáltunk. Az adatokból jól látszik energia-importfüggőségünk, az  

1. táblázat. Hazai és importált energia mennyisége, és energiaforrások 
szerinti primer energia felhasználás 2017-ben Magyarországon [4]. 

Primer energia felhasználás 
mennyisége összesen, PJ 

1 126 

Ebből forrás szerint  

Hazai 475 

Behozatal 1 011 

Ebből típus szerint  

Szén és széntermékeka 94 

Kőolaj és kőolajtermékek 318 

Földgáz 358 

Megújuló energiaforrásokb 133 

Nukleárisc 177 

Villamos energia nettó importd 46 
a A brikettet és kokszot is tartalmazza.  
b Éghető megújulók és hulladékok (biomassza, bioüzemanyag, biogáz, 
kommunális és ipari hulladék), víz, szél, egyéb nem éghető megújulók 
(geotermikus energia, napkollektorral termelt hőenergia, napelemmel termelt 
villamos energia - becsült).  
c Hazai termelésűnek tekintve a nukleáris energiát. 
d Villamos energia fizikai import-export szaldó. 

 

energiaigény fedezésére szolgáló források 35 %-a hazai termelésből, 65%-a 

importból származott. (Az energiaimport-függőség mutatóját a nettó import és a 

készletváltozással korrigált bruttó belföldi primer energiafelhasználás 

hányadosaként határozzuk meg. A nettó import az összes import és az összes 

export különbsége. 2017-ben a készletváltozás – 49 PJ volt.)  
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Uniós összehasonlításban Magyarország a közepesen energiaimport-függő 

országok közé tartozik, az uniós átlag 53 %. 

2017-ben a felhasznált energia 11,8 %-át fedeztük megújuló alapú energiából, 

ami 

 az EU-28 átlagánál (17,0 %) alacsonyabb volt. A 2009/28/EK uniós irányelv 

szerint 2020-ig a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát 20 %-ra 

kell növelni a közösségi energiafogyasztásban. Az irányelv tagországi szinten is 

meghatározza az elérendő célértékeket, amely Magyarország esetében 13 %-ot ír 

elő a teljes bruttó végső energiafelhasználáson belül. Hazánk a Megújuló 

Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében ennél magasabb, 14,65, míg a 

villamos energia esetében 10,9 %-os arányt vállalt. 

Az energiafelhasználás a különböző szektorok között a következőképpen 

alakult. Magyarországon a lakosság energiafelhasználása a legnagyobb, 2017-

ben 35 % volt. (A lakosság energiaigénye a téli (fűtési) szezonban kimagasló.) 

Ezt követi a közlekedés (25 %), az ipari szektor (24 %), végül a kereskedelem és 

a szolgáltatás (13 %) valamint a mezőgazdaság (3 %). A háztartások fogyasztása 

az EU tagországokban alacsonyabb, átlagosan 26 %.  

Meg kell jegyeznünk, hogy az energiatermelés és energiafelhasználás 

hatékonysága ugyan nőtt az elmúlt években, de még mindig magas az un. 

energiaintenzitás mutató, ami azt mutatja meg, hogy egységnyi GDP 

előállításához mennyi energiát kell felhasználni. Uniós összehasonlításban a 

magyar gazdaság nagymértékben energiaigényes. 2016-ban egységnyi GDP 

termeléséhez az EU-28 átlagánál 95%-kal több – bruttó belföldi felhasználásra 

rendelkezésre álló – energiát kellett felhasználni. Magyarország 

energiaintenzitás mutatójához képest mindössze 3 ország (Bulgária, Csehország, 

Észtország) mutatója volt kedvezőtlenebb. (2016-os adatok nem, csupán 2014-es 

mutatók állnak rendelkezésünkre [5]. 2014-ben a hazai energiaintenzitás mutató 

228 kilogramm-olajegyenérték/1000 euro volt, ami akkor közel 80 %-kal volt 
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nagyobb, mint az uniós átlag (122 kilogramm-olajegyenérték/1000 euro). 2016-

ban a különbség 95 %-ra nőtt.)  

 

 

3.1. A megújuló energiaforrásokból termelt energia mennyisége 

Magyarországon a gazdaságosan bányászható fosszilis energiahordozók készlete 

egyre szűkösebb. A primerenergia-termelés összetételét tekintve 2000 es 2014 

között a földgáz kitermelése 42 %-kal, a kőolajé, valamint a kőszéné mintegy 

felére csökkent hőértékben számolva (2. ábra). Széntermelésünk erősen 

visszaesett, bányászatunk jelenleg csak a mátra- és bükkaljai külszíni 

lignittermelésre korlátozódik, 2005-ben a feketekőszén-bányászat megszűnt.  

A fosszilis energiahordozók csökkenő kitermelését a növekvő ütemű 

atomerőművi villamos és megújuló alapú energiatermelés kompenzálja. A 
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primerenergia-termelésben a megújulók aránya a 2000. évi 10 %-ról 2016-ra 29 

%-ra emelkedett.  

2. ábra. Magyarország energiatermelése fosszilis, nukleáris és megújuló 
források szerint 2001-2016 között [4]. 

 

A megújuló energiaforrásokat elsősorban hő- és villamosenergia-termelésben, 

illetve egyelőre még kismértékben bioüzemanyagként hasznosítjuk. A megújuló 

energiaforrások intenzív felhasználása 2003-tól indult meg, döntően a kedvező 

támogatási rendszer (KÁT– kötelező átvételi rendszer) hatására felfutó 

biomassza alapú villamosenergia-termelésnek köszönhetően. A kötelező átvételi 

rendszer lényege, hogy a villamos energia a piaci árnál magasabb, 

jogszabályban meghatározott átvételi áron értékesíthető. A kedvezmény 

időtartama korlátozott ideig, legfeljebb a beruházás megtérüléséig tart. 

A megújuló energiatermelésnek továbbra is legnagyobb hányadát a 

biomasszából és a kommunális hulladék megújuló részéből termelt energia 

képezi, amelynek aránya 2010-ig 80 % fölötti volt. 2017-re az arány kissé 

csökkent (76 %, 2. táblázat), de még mindig magas. A biomassza származhat a 

növénytermesztésben és erdészetben képződő melléktermékekből, 

állattenyésztésből, élelmiszeriparból (növényolajiparból), települési 

hulladékokból és ipari hulladékokból. 

Ez azt jelenti, hogy a biomasszából levulinsavat előállító projektünkkel komoly 

versenyben állunk a lignocellulóz nyersanyagért azokkal az erőműegységekkel, 

akik kormánytámogatást kapnak a biomassza energetikai felhasználásához. 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia 13 %-a bioüzemanyagok hazai 

felhasználásából adódik, ami 2011 óta megduplázódott. A többi, főképpen 

kifogyhatatlan energiaforrás (víz-, szél- és napenergia, valamint geotermális 

energia) együttesen is csak 11 %-ot képvisel.  
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2. táblázat. A megújuló energiaforrásokból termelt energia mennyisége 2017-
ben [4]. 

A megújuló energiaforrásokból és hulladékból 
termelt primer energia mennyisége összesen,  

PJ 

133 100 % 

Energia források szerinti megoszlása   

Vízerőművi 0,8 0,6 

Szélerőművi 2,6 2,0 

Geotermális 5,5 4,1 

Napenergiaa 1,7 1,3 

Szennyvíztelepi gáz, depónia gáz, egyéb biogáz 3,8 2,9 

Bioüzemanyagok 17,6 13,2 

Biomassza és kommunális hulladék megújuló 
részeb 

101,0 75,9 

a Napelem és napkollektor. 
b Magában foglalja a tűzifát és egyéb szilárd energiahordozókat. 

A megújuló forrásokból előállított energiának csupán a 1,3 %-át állítottuk elő 

napenergiából 2017-ben. Növekedés várható az elkövetkező években, mert a 

kormány támogatja a naperőművek telepítését. Míg 2010-ben 2 megawattnyi, 

2018-ban már 680 megawattnyi hasonló erőművi kapacitás volt az országban, 

többségük háztartási kiserőmű [6]. Később akár hatezerre is nőhet a 

naperőművek száma. 2017-ben azonban több mint 2000 MW nagyobb, akár 

ipari méretű fotovoltaikus erőműre adott ki a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal létesítési engedélyt, melyeknek az eredeti tervek szerint 
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2019 végére meg kellene épülniük (különben az engedély érvényét veszti). A 

2018 végén Brüsszelben leadott, 2030-ig szóló energetikai és klímatervben 4000 

MW napelemes potenciál szerepel.  

Az elmúlt években megépült, 10 MW teljesítménynél nagyobb kapacitású 

létesítmények: Paksi naperőmű 20,6 MW (2019), Mátrai naperőmű 

(Bükkábrány) 20 MW (2019), Felsőzsolcai naperőmű 20 MW (2018), 

Százhalombattai naperőmű 17,6 MW (2018), Mátrai naperőmű (Visonta) 16 

MW (2015), Pécsi naperőmű 10 MW (2016).  

Az adatokból jól látszik, hogy a napenergia-ipar fellendülőben van hazánkban. 

A projektünk szempontjából bíztató, mert a lignocellulóz alapú biomassza 

energetikai hasznosítása bizonyos mértékben visszaszorulhat, így több 

nyersanyag állhat rendelkezésünkre a levulinsav előállításához. 

Az uniós országokhoz képest termelőkapacitásunk igen alacsony, az utolsó 

helyen állunk a rangsorban. Az európai napelemes berendezések 

termelőkapacitása 2018-ban ~ 130 GW volt, ami előrejelzések szerint a 

következő években megduplázódik [7]. 2023 végére az összeurópai kapacitás 

meghaladja a 250 GW-ot, így az éves növekedés 20 GW lesz. A tagállamok 

közül Németországé a vezető szerep, mert 2018-ban kb. 40 GW 

elektromos áramot állítottak elő napelemek segítségével.  

 

3.2. A megújuló energiaforrások részesedése a villamos 

energiatermelésben 

Villamosenergia-termelésünk 2008 óta csökkenő tendenciát mutat [4]. 2007–

2008-ban megközelítette, illetve elérte a 40 TWh-t, 2017-re viszont 33 TWh-ra 

csökkent. Az ezredforduló előtt szinte csak fosszilis és nukleáris forrásokra 

támaszkodó villamosenergia-termelésben napjainkra a megújuló energiaforrások 

is szerepet kaptak. Az áramellátásban a behozatal szerepe is egyre jelentősebb, 
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2000 óta a villamosenergia-importunk megduplázódott. Napjainkban Paks a 

magyar áramtermelés bő felét adja, de a magyar fogyasztásnak csak 

egyharmadát, vagyis a fogyasztás kétharmadát import áram fedezi. 

 

3. táblázat. A megtermelt villamos energia energiaforrások 
szerinti megoszlása 2017-ben [4]. 

A megtermelt villamos energiamennyisége,  

TWh 

32,9 

Energiaforrások szerinti megoszlás   

Fosszilis energiaforrások részesedése, % 39,6 

Nukleáris energiaforrások részesedése, % 49,0 

Megújuló energiaforrások részesedése,a % 10,5 

Egyéb,b % 0,9 

a Víz, szél, nap, biomassza, biogáz, geotermikus energia, kommunális hulladék megújuló 
része.  
b Ipari és kommunális hulladék nem megújuló része, véggáz. 

 

A 3. táblázatból jól látszik, hogy 2017-ben az 1982 óta működő paksi 

atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés felét, a fosszilis energiaforrások 

közel négytizedét, a megújulók 10-11%-át biztosította. A fosszilis források 

közül a szén és földgáz aránya közel azonos volt. A kőolajtermékek tüzelése alig 

0,1%-át fedezte az áramtermelésünknek. A zöldáram-termelés fő forrása a 

biomassza és a biogáz elégetése, valamint a szél energiájának hasznosítása volt. 

 

4. A biomassza 
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A biomassza kifejezés az összes megújuló szerves anyagot jelenti. Magába 

foglalja az élő és a már nem élő növényi és állati anyagokat, beleértve a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari szerves hulladékot és mellékterméket. Az 

ember testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni. A növényi 

biomassza, a fitomassza, fő tömegében lignocellulózból, míg az állati eredetű 

szerves anyag, a zoomassza, lényegében fehérjékből és zsírokból áll [8]. 

A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a biomassza lehet 

elsődleges, másodlagos és harmadlagos. Az elsődleges biomassza a természetes 

vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben 

élő növények. A másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok 

összessége, továbbá az állattenyésztés fő termékei, melléktermékei, hulladékai. 

A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok 

termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű 

szerves hulladékai. 

Egyes becslések szerint a Földön évente 40 [9], illetve mintegy 170 [10,11] 

milliárd tonna biomassza termelődik. Ennek mindössze 3−4 %-át használja fel 

az emberiség [12]. A biomassza a fosszilis széntartalmú anyagokkal ellentétben 

viszonylag rövid időn belül újratermelődik, fölrajzi eloszlása a széntartalmú 

geológiai képződményekénél egyenletesebb. Utóbbi jellemzőt a biomassza 

hasznosítási technológiáknál fontos számításba venni, mert a nagy területen 

viszonylag kis koncentrációban, időben és térben is változó formában és 

mennyiségben megjelenő biomassza szelektív összegyűjtése és szállítása olyan 

költségtényező, mely a koncentráltabb formában, egyenletesebb minőségben 

előforduló szén, kőolaj és földgáz technológiai hasznosításánál kisebb súllyal 

jelentkezik. 

A biomassza teljes oxidációja sokkal alacsonyabb fajlagos környezeti CO2 

terhelést jelent a kapott energia mennységére viszonyítva, mint a fosszilis 

széntartalmú anyagok teljes oxidálása. A növény széntartalma ugyanis a 
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légkörből fotoszintézissel megkötött szén. A fotoszintézis és az égetés együttes 

szén-dioxid forgalma a légkör számára nem jelent szén-dioxid terhelést [13]. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a biomassza felhasználás a biomassza teljes 

életciklusát tekintve nem feltétlenül teljes mértékben CO2-semleges. A 

növények termesztéséhez, betakarításához, szállításához, feldolgozásához, a 

végtermék szállításához, a hulladékok elhelyezéséhez/ártalmatlanításához stb. 

felhasznált energiát és az abból származó kibocsátásokat is számításba kell 

vennünk, amikor a technológia ökológiai lábnyomát meghatározzuk. 

 

4.1. Az elsődleges biomassza Magyarországon 

Dolgozatunk a lignocellulóz típusú biomassza átalakításáról szól nagyobb 

hozzáadott értékű anyagokká, fókuszálva a levulinsavra és származékaira. Ezért 

a Magyarország elsődleges biomassza készletét tüntettük fel a 4. táblázatban. 

Az elsődleges biomassza készletből 105–110 millió tonna évente újra 

termelődik [8]. Az összes megújuló növényi biomassza bruttó energiatartalma 

átlagosan évi 1185 petajoule (PJ), ami meghaladja az ország 1125 PJ (2017-ben) 

éves energiafelhasználását. 

A mezőgazdaságban előállított növénytermesztési és állattenyésztési fő- és 

melléktermékek mennyisége átlagosan évi 57–58 millió tonna. Az erdők évi 9 

millió tonna újratermelődő biomasszát adnak. A mezőgazdaságban előállított 

elsődleges biomasszából mindössze 4,5–5,0 millió tonna kerül emberi 

fogyasztásra, 16–17 millió tonnát takarmányozásra fordítanak. További 6–7 

millió tonnát az ipar dolgoz fel. A biomassza- állomány zöme a talaj 

szervesanyag-készletét gyarapítja. A bedolgozásra kerülő szalma és 

szármaradványok mennyisége 12–14 millió tonna. Az elsődleges biomasszából 

a növények és fák gyökerének tömegét 8–10 millió tonnára becsülik. 
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Amennyiben a vegyipar megtalálja a biomassza feldolgozásban rejlő üzleti 

lehetőségeket a mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek vegyipari 

nyersanyaggá válnak, értékük megnő, és többlet nyereséget hoznak a 

mezőgazdasági termelőknek is. Magyarországon évi 4,0–4,5 millió tonna szalma 

keletkezik kalászos gabonafélékből; ebből az állattartás és az ipar 1,6–1,7 millió 

tonnát használ fel. A maradék 2,4–2,8 millió tonnányi szalmát energia- vagy 

vegyipari alapanyag lehetne. 

4. táblázat. Az elsődleges biomassza mennyisége Magyarországon. (Forrás: 
Kiss Gabriella [8], KSH 2018 [14].) 

Elsődleges biomassza Mennyiség 

millió tonna 

Gabona összesen 14,3 

- kukorica 8,0 

- búza 5,2 

- árpa 1,1 

Olajnövények összesen 2,8 

- napraforgó 1,8 

- repce 1,0 

Egyéb ipari 3,3 

Szálastakarmány 7 

Zöldség 1,6 

Gyümölcs 0,8 

Melléktermék 28-30 

Gyökérmaradvány 8-10 

Gyep, nádas 3 

Erdő 9 
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Összesen 78-82 

Teljes élőfa készlet 250 

Összes elsődleges biomassza 328-332 

 

A szántóföldi növénytermesztésben évi 8–10 millió tonna kukoricaszár 

keletkezik. Ebből 4–5 millió tonnát lehet kémiailag feldolgozni vagy, végső 

soron bevonni az energiatermelésbe. A szalma és a kukoricaszár mellett még 

számottevő mennyiségű napraforgószár és repceszalma is keletkezik, ez szintén 

felhasználható nyersanyag- és energiaforrás biomassza. Említést érdemelnek 

továbbá a szőlő- és gyümölcstermesztés fás szárú növényi melléktermékei, a 

szőlővenyige és gyümölcsfa-nyesedék. A nagyüzemi szőlőültetvények évenkénti 

metszésekor keletkező venyige mennyisége 150–200 ezer tonna. Ennek nagyobb 

részét a szabadban égetik el, a többit összezúzzák, majd a talajba keverik. A 

viszonylag magas fűtőértékű venyigéből készült apríték, vagy bála jól tárolható. 

Kémiai hasznosításának lehetőségével is érdemes lenne foglalkozni.  A 

gyümölcsfák évenkénti ritkító metszésekor 400–500 ezer tonna, míg a négy-

ötévente esedékes fafelújítások során ennél is nagyobb mennyiségű nyesedék 

keletkezik, ennek kalorikus értéke és értéke potenciális vegyipari 

nyersanyagként megközelíti a venyigéét. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felismerte annak fontosságát, hogy 

az elsődleges termékek előállítóinak, a magyar gazdáknak mind szélesebb körét 

sikerüljön bevonnia a biomassza hasznosításba. Ezt kívánja elősegíteni a NAK 

Kertészeti és Beszállítóipari Osztályán belül megalakult Biomassza-alapú 

gazdaság alosztály.  

Papírgyártás 

A hazai papírgyártást is meg kell említenünk, mert némely cég versenyezni fog 

a lignocellulóz nyersanyagért a vegyi termékeket előállító cégekkel. A 
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papírgyártás legfontosabb kiinduló anyaga a fából (lucfenyő, jegenyefenyő, 

erdei fenyő, nyárfa, nyírfa, bükk, gyertyán) kinyert cellulóz. A papíripar évente 

150 millió tonna cellulózt használ fel [15]. 

A cellulózgyártásnál a cellulózrostok mellől lúgos vagy szulfitos eljárással 

kioldják a fa többi komponenseit, a lignint és a hemicellulózt. Kétféle lúgos 

eljárás ismert, a szulfátos, az un. Kraft eljárás és a szódás kioldás. Kraft 

technológiával állítják elő a cellulóz 80 %-át.  

Magyarország környezeti adottságai a papírgyártás szempontjából nem 

kedvezőek, mivel nincs elég fenyőerdő a nagyobb arányú fakitermeléshez. A 

Vajda-Papír Kft. 2017-es dunaföldvári beruházásának egyik célja az eddig 

importból beszerzett cellulóz alapanyag magyarországi gyártásának 

megteremtése, azaz az import kiváltása. 

Említést érdemel továbbá, hogy pár évtizeddel ezelőtt lignocellulózt feldolgozó 

furfurol üzem működött Magyarországon. 

Furfurol üzem Hódmezővásárhelyen  

A 70-es években a Péti Nitrogénművek furfurol gyárat működtetett 

Hódmezővásárhelyen. A gyár termelőkapacitásáról sajnos nincs információnk, 

csupán néhány adatot találtunk arra vonatkozóan, hogy milyen kiindulási 

alapanyaggal dolgoz(hat)tak, hogyan hasznosították a mellékterméket. Továbbá 

arról, hogy a leállást követően a gyár területén felhalmozódott kezeletlen 

melléktermék veszélyes hulladékká vált. 

A Csongrád megyei hírlap 1966 október 6.-i számában jelent meg az a hír, hogy 

kukoricacsutkát feldolgozó furfurol üzemet építenek a hódmezővásárhelyi 

ipartelepen. A termelést 1968-végén kezdi meg a gyár.  

Egy jóval később, 1978-ban az Erdészeti Lapokban [16] megjelent cikkből azt a 

következtetést lehet levonni, hogy a Péti Nitrogénművek Furfurol Üzeme 

cserfából is gyártott furfurolt. Abban az időben a furfurolgyártás miatt a cserfa 
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hiánycikké vált. Az üzemet a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 

látta el nyersanyaggal. 

A gyár tudomásunk szerint 1986-ban leállt.  

Hosszú évekig működött, amit az is bizonyít, hogy jelentős mennyiségű kb. 

80 000 m3 furfurolkorpa melléktermék halmozódott fel a gyár területén. A 

Délmagyarország 2001 novemberében [17] tudósított arról, hogy a 

furfurolkorpahegy veszélyessé vált, mert öngyulladásra hajlamos és 

veszélyezteti a környéken élők egészségét. A furfurolgyár működése idején, 

hosszú évek alatt, jelentős mennyiségű, ipari fölhasználásra is alkalmas 

termelési hulladék keletkezett. Azt korábban biobrikettként hasznosították. A 

hatóság a hulladék elszállítására kötelezte az ingatlan tulajdonosát. 

A furfurolgyár működését az is alátámasztja, hogy a Péti Nitrogénművekben 

foglalkoztak a furfurol hidrogénezésével. A Magyar Kémikusok Lapja 2013 

júniusi számában [18] a 80 éves gyár tevékenységét mutatták be. A kiadványban 

számos kutatás-fejlesztési példa között megemlítették a furfurol 

hidrogénezésének háromszoros méretnövelésekor fellépő problémákat. A 

furfurol hidrogénezése exoterm reakció. Kulcskérdés volt a reakció 

paramétereinek lehető legpontosabb betartása, mert az exoterm reakció 

megfutása, illetve lokális hidrogénhiány miatt is melléktermékek tömege 

képződött. Réz-kromit katalizátoron 200 °C-on szelektíven hidrogéneződik az 

aldehidcsoport, azonban 10 °C-nál nagyobb hőmérsékletemelkedés esetén 

megkezdődik a furángyűrű (konjugált kettős kötés) szintén exoterm 

hidrogéneződése is. A hőfoknövekedés és a többlet-hidrogénfogyás, valamint az 

ennek következtében fellépő helyi hiány hatására beindul a furfurol gyökös 

polimerizációja, gyantásodása, amely szintén exoterm reakció. A méretnövelést 

a fejlesztők megoldották.  

A további részben rövid áttekintést adunk a lignocellulóz felépítéséről az 

alkotóelemek (cellulóz, hemicellulóz, lignin) szerkezetéről és tulajdonságairól. 
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A kémiai átalakítás első lépése a cukorpolimerek hidrolízise monomerekké. A 

hidrolízis körülményeit a szerkezet döntően befolyásolja. Bemutatjuk, hogyan 

épül fel a keményítő, összehasonlítjuk a cellulóz szerkezetével. Rámutatunk 

arra, hogy bár mindkettő glükóz molekulákból épül fel, de a kialakult kötések 

különbözőek, ezért a keményítő viszonylag könnyen, míg a cellulóz erélyesebb 

körülmények között hidrolizálható. A hemicellulóz szerkezete könnyebben 

bontható, mint a cellulózé, de nehezebben, mint a keményítőé. 

 

4.2. A lignocellulóz típusú biomassza felépítése 

A lignocellulóz cellulózból, hemicellulózból és ligninből épül fel, amelyek 

mennyisége száraz anyagra vonatkoztatva 40−50 %, 15−30 % illetőleg 15−30 % 

(3. ábra, [19]). A növényi anyag a lignocellulózon kívül fehérjét, olajat és 

szervetlen anyagokat is tartalmazhat kisebb mennyiségben. A különböző 

növényi anyagok összetétele többé-kevésbé különbözik [20] (4. ábra). 

 

3. ábra. A lignocellulóz szerkezete [19]. 
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4.2.1. A cellulóz 

A cellulóz a természetben a legelterjedtebb lineáris láncú szénhidrát polimer, 

megközelítőleg 700 milliárd tonna cellulóz van a Földön. Habár évente mintegy 

170 milliárd tonna biomassza keletkezik, mindösszesen csak 200 millió tonnát 

hasznosítunk újra. A cellulózban β-D-glükóz molekulák váltakozó térállásban 

β(1→4) glikozidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz és lánccá formálódnak. Az 

összekapcsolt molekulák száma elérheti a tízezret. Az ismétlődő egység két 

glükózegységből áll, melyeket „cellobióznak” nevezünk (5. ábra). Az 5. ábrán 

látható alsó szerkezet azt mutatja, hogy a hidroxilcsoportok csoportok közötti 

inter- és intramolekuláris hidrogénkötések alakulnak ki. Az intramolekuláris 
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4. ábra. Különböző növényi anyagok cellulóz, hemicellulóz és lignin tartalma 
[20]. 
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hidrogénkötések merevítik az egyes láncokat, míg intermolekuláris 

hidrogénhidak a hosszú fonalak szoros egymáshoz illeszkedését biztosítják. 

Ennek következtében a cellulóz vizes oldatban teljesen oldhatatlan. A lineáris 

cellulóz láncok olyan kötegeket képeznek, amelyek hajlamosak csavarodni, 

olyan szálakat képezve, mint a mikroszálas anizotróp (erősen rendezett) 

szerkezetek, amelyek erősen orientálódnak a sejtfal szerkezetében. Ez a 

szerkezet a hemicellulózhoz és a keményítőhöz viszonyítva viszonylag nagy 

stabilitást biztosít a termikus és a biokémiai lebomlás ellen. 

A cellulózban a glikozidos, áthidaló oxigén körüli korlátozott hely miatt a 

homogén vagy heterogén katalizátorok hozzáférése ehhez a kötéshez 

korlátozott. A cellulóz felhasználásának egyik kihívása tehát a reakciók 

megfelelő oldószerekben történő végrehajtásának lehetőségéhez kapcsolódik. A 

cellulóz vízben nem, csak néhány meglehetősen szokatlan oldószerben oldódik, 

mint például koncentrált ZnCl2 oldat és ionos folyadékok. Ezért szükséges a 

gazdaságilag versenyképes technológiák fejlesztése, amely lehetővé tenné a 

5. ábra. Az ismétlődő cellobióz (diszacharid) alkotóelem a cellulóz 
szerkezetben. A cellobiózban két glükózmolekula kapcsolódik össze β(1→4) 
glikozidkötéssel (felső ábra). A cellulóz hidroxilcsoportjai inter- és 
intramolekuláris hidrogénhidas kötései (alsó ábra). 

Cellobióz egység 
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cellulóz szélesebb körű használatát. A cellulóz bontása csak erélyes 

körülmények között valósítható meg. A cellulóz savval vagy enzimes kezeléssel 

glükózmolekulákká hidrolizálható. A biomassza előkezelését követően, enzimes 

hidrolízissel nagy glükóz hozam (>90 % elméleti maximum) érhető el. A savas 

(pl. kénsavas) hidrolízis az enzimes hidrolízishez viszonyítva magasabb 

hőmérsékleten megy végbe, ezáltal 5-hidroximetil-2-furfural (HMF), és 

levulinsav (LA) ill. hangyasav is képződik. 

 

4.2.2. A hemicellulóz 

A hemicellulóz elágazó láncú poliszacharid, amely pentóz (D-xilóz és L-

arabinóz) és hexóz (D-glükóz, D-mannóz, D-galaktóz) szénhidrát-molekulákból 

épül fel (6. ábra). Összetétele elsősorban a növény eredetétől függ. A 

hemicellulóz viszonylag kisszámú molekulákból áll, amelyek 50-200 

monoszacharid származékot tartalmaznak. A növényi biomasszában a második  

leggyakoribb biopolimer fajta. A hemicellulóz a növényi sejtfalakban vázképző 

anyagként szolgál, a cellulóz-micellákat és a rostokat együtt tartva, ezért nevezik 

őket „szerkezeti szénhidrátoknak”. A hemicellulóz körülveszi a cellulózszálakat, 

6. ábra. A hemicellulóz szerkezete. 
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ezáltal kapcsolatot biztosít a cellulóz és a lignin között. A hemicellulózt alkotó 

különböző cukrokban lévő oldalláncok és axiális hidroxilcsoportok jelenléte 

miatt, a sztérikus gátlás megakadályozza a kristályszerkezet kialakulását, 

elősegítve a különböző biomassza komponensekkel, köztük a cellulózzal való 

reakciókat.  

Amennyiben a cellulóz külön feldolgozása a cél, a cellulóz hidrolízis 

hatékonyságának növelése érdekében a biomassza hemicellulóz frakciója 

eltávolítható az előkezelés során. Az előkezelési eljárás célja, hogy megőrizze a 

hemicellulózból nyert xilózt, valamint gátolja a lebomlási és dehidratációs 

termékek képződését. A hemicellulóz a cellulóznál könnyebben hidrolizálható 

egyszerű cukrokká. Híg kénsavas oldatban a hemicellulóz pentóz és hexóz 

monomerekké depolimerizálódik, mely a monomerek fermentációval etanollá, 

vagy további savkatalizált hidrolízissel a pentózok furfurollá [(furán-2-

il)metanol], míg a hexózok a cellulózhoz hasonlóan HMF, LA és hangyasav 

elegyévé alakíthatók. 

 

4.2.3. A lignin 

A lignin összetett aromás polimer, metoxilezett fenilpropén alegységekből épül 

fel. Szerkezete parakumaril-alkohol, szinapil-alkohol és koniferil-alkohol 

molekulák polimerizációjával és dehidratálásával alakul ki (7. ábra). A 

fenilpropén alegységék éter és szén-szén kötéseken keresztül kapcsolódnak 

össze. A lignin a cellulóz és a hemicellulóz molekulák közötti kötőanyag, ami a 

növények szilárdságát biztosítja. Továbbá védelmet nyújt a növények számára 

például a baktériumok ellen. Az állati enzimek számára általában nem 

emészthető. Ezenkívül stimulálja a víz keringését a növények érrendszerében. 

Végül ez az elpusztult növények legkevésbé lebomló része, így a humusz 

legfontosabb összetevője.  
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A lignin nagy mennyiségben a papíripar melléktermékeként keletkezik, amely 

alacsony lignintartalmú cellulózszálakat igényel. Ezen felül, a lignin szerepet 

játszik a gumi és az antioxidánsok előállításában is 

A lignin oxigéntartalmú aromás polimerjeiből fenol gyanta állítható elő, illetve 

pirolízissel bioolajjá és aromás vegyületekké alakítható. A lignin krakkolása 

vagy hidrokrakkolása a kőolajfinomítás során alkalmazott katalizátorokkal is 

megvalósítható. A katalizátor hordozóként alkalmazott zeolit savas centrumai a 

lignin krakkolásához szükséges, amely lényegében a szén-szén kötés hasítását 

jelenti. A katalizátor fém centrumai (palládium, nikkel, kobalt) pedig a telítetlen 

kötések hidrogénezéséhez szükségesek. A lignin hasznosításának másik 

lehetősége, hogy elégetésével hő- vagy villamosenergiát termelünk. 

 

4.3. A keményítő 

A cellulózhoz hasonlóan a keményítő is biopolimer, és a poliszacharidok 

családjába tartozik. A cellulóz β glükózegységekből épül fel, míg a keményítő α 

glükózegységekből. (Az α D-glukóz módosulatban a glikozidos hidroxilcsoport 

a gyűrű tengelyével párhuzamos (axiális) helyzetű, a β módosulatban a tengelyre 

merőleges (ekvatoriális) helyzetű.) A cellulóz molekula lánc alakú, míg a 

keményítő molekula spirális. A keményítőt minden zöld növény termeli 

7. ábra. A lignin szerkezete. 

 

Puhafa lignin 
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energiatárolóként. Ez a leggyakoribb szénhidrát az emberi táplálkozásban, és 

nagy mennyiségben megtalálható olyan alapvető élelmiszerekben, mint a 

burgonya, a búza, a kukorica és a rizs. A keményítőmolekulák félig kristályos 

granulátumban helyezkednek el a növényben. 

A keményítő melegítés közben oldódik vízben. A keményítő két polimerből áll: 

amilózból (ami körülbelül 20%) és amilopektinből (kb. 80%). Mindkét esetben 

ezek a glükóz polimerek, amelyek a szerkezetben különböznek egymástól. Az 

amilóz egy lineáris polimer, amelyben a glükóz egységek α(1→4) 

glikozidkötésekkel kapcsolódnak össze ˙(8. ábra, a szerkezet). A hélix 6 glükóz 

molekulából áll, melyek hidrogénkötésekkel stabilizálódnak, úgy mint a DNS-

ben. Az amilopektin ugyancsak glükózegységekből épül fel, de elágazó 

szerkezetű, mert az α(1→4) kötések mellett α(1→6) kötéseket is tartalmaz ˙(7. 

ábra, b szerkezet). Általában 24-30 α(1→4) kötéssel kapcsolódó glükóz után 

található egy α(1→6) kötést tartalmazó elágazás [21]. 

Egy amilóz molekula akár 1000 glükóz egységet tartalmazhat. Az amilóz köti 

8. ábra. A keményítő komponensek, az amilóz (a) és az amilopektin (b) 
szerkezete [21]. 
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össze az amilopektin szerkezetet. 

A keményítő hidrolízissel cukormolekulákká bomlik. A cukrok élesztővel 

végzett fermentálása ismert nagyüzemi biokémiai eljárás. Ez egy újabb példa az 

első generációs bioüzemanyagra, amelyben az élelmiszer- vagy állati 

takarmányozásra alkalmas bioforrást üzemanyaggá alakítják át. 

Néhány biomassza, különösen a cukornád és a cukorrépa, jelentős mennyiségű 

szabad cukrot (szacharózt) tartalmaz, amely közvetlenül alkalmazható, vagy 

fermentációval átalakítható első generációs bioetanollá. Napjainkban a polimer 

szénhidrátok hidrolíziséből származó egyéb cukrok is fermentálhatók. 

 

5. A biomassza képződés és felhasználás szén- és energiamérlege 

A kémiai hasznosításkor a cukorpolimereket kisebb molekulákká kell 

átalakítani, depolimerizálni kell. Ez történhet termikus módszerekkel, például 

pirolízissel, elgázosítással vagy, előnyösen, hidrolizálási művelettel. A termikus 

eljárások során nem csak a szénhidrát polimerek alakulnak át, hanem a növényi 

anyag valamennyi szerves komponense. Ezekről a műveletekről a 7.1.1. és 

7.1.2. fejezetekben adunk áttekintést. 

A növények fotoszintézissel szén-dioxidból és vízből napenergiával glükózt 

állítanak elő.  

6CO2 + 6H2O + napenergia = C6H12O6 + 6O2  

A napenergia a keletkezett glükózban halmozódik fel. A glükóz égéshője -

2916 kJ/mol. A glükózmolekulákat a növények szénhidrát polimerekké 

alakíthatják. A cellulóznál és hemicellulóznál könnyebben cukrokká 

hidrolizálható növényi eredetű szénhidrát polimer a keményítő, amiből 

fermentációval vagy kémiai eljárással ugyanolyan termékeket lehet előállítani, 

mint a lignocellulózból előállított cukorból. Ebből az következik, hogy a 
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lignocellulózból előállítható termékek piacán adott esetben versenyezni kell a 

keményítőből előállított hasonló termékekkel. 

 

5.1. A glükóz etanollá és levulinsavvá alakításának szénmérlege 

A depolimerizálási műveletben kapott elegyet célszerű további biológiai és/vagy 

kémiai művelettel értéknövelt termékekké alakítani. Arra kell törekednünk, hogy 

a szénhidrát lebontási és átalakítási folyamatának szénmérlege minél kedvezőbb 

legyen. 

Etilalkohol előállításakor a cukornövények (cukorrépa, cukornád) közvetlen, ill. 

a nagy keményítő tartalmú gabonafélék (kukorica, búza, burgonya) hidrolízist 

követő erjesztésekor a szénhidrátokból élesztők vagy baktériumok segítségével 

etilalkohol és szén-dioxid képződik az alábbi reakcióegyenlet szerint:  
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CHHO
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OHCH
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A folyamatban a szénatomok 1/3-a szén-dioxiddá alakul, ami nem hasznosul, 

kezeléséről gondoskodni kell.  

Az etanol előállítás és hasznosítás teljes energiamérlege, mely a nyersanyag 

megtermelésétől a felhasználásig felmerülő összes energiaigényt számításba 

veszi, nagymértékben függ a felhasznált nyersanyagtól és az alkalmazott 

technológiától. Néhány tanulmány szerzője szerint az etanol előállítás 

energiamérlege negatív, mivel a folyamat több fosszilis energiát igényel, mint 
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amennyi a megtermelt etanol hasznosításakor felszabadul. Más szerzők azt 

állítják, hogy az energiamérleg az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően 

enyhén pozitív [22, és irodalomjegyzékében hivatkozott közlemények]. 

Az etanol előállításhoz képest a cukrok levulinsavvá alakításának szénmérlege 

kedvezőbb.  

Amennyiben a levulinsavat (amely öt szénatomot tartalmaz) öt szénatomszámú 

cukrokból (pentózok) állítjuk elő nincs szénatom veszteség, valamennyi 

szénatom beépül a termékbe. 

 

Hat szénatomszámú cukrokból (hexózokból) levulinsav és hangyasav képződik. 

A kiindulási anyag 6 szénatomjából 5 szénatom megtalálható a levulinsavban.  

 

A képződő hangyasav melléktermék hasznosítható. Egyik felhasználási 

lehetőség, hogy a levulinsav tovább alakításánál hidrogén forrásként szolgál, 

mert magasabb hőmérsékleten (160 °C felett) szén-dioxidra és hidrogénre 

bomlik. Ebben az esetben a képződő hidrogén hasznosítható, de a szén-dioxid 

szénatomja veszteségnek számít. 

Tehát levulinsav előállításánál pentózokból kiindulva nincs szénatom veszteség, 

hexózokból kiindulva pedig a 6 szénatomból csak egy (17 %) kerül hangyasav 
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melléktermékbe. Az etanol előállításánál a kiindulási szénatomok harmada 

(33 %-a) nem hasznosul, széndioxid formájában távozik. 

 

5.2. A glükóz etanollá és levulinsavvá alakításának energiamérlege 

Az összehasonlítás alapja a kiindulási anyag, és a képződő termékek égéshője 

volt. Az égéshő az anyagok oxigénfeleslegben történő elégetésekor felszabaduló 

hőmennyiség. Az 5. táblázatban található standard képződési entalpiákból a 

következő módon számítottuk ki az egyes vegyületek égéshőjét: pl. a glükóz 

esetében az alábbi egyenlet alapján: 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 +6 H2O 

∆cHº(C6H12O6) = 6x(- 394) + 6x(- 286) - (- 1164) = -2916 kJ/mol. 

Hasonló módon jártunk el az etanol, a levulinsav és származékai (γ-valerolakton, 

2-metil-tetrahidrofurán) égéshőjének számításánál. Az eredményeket a 6. 

táblázatban közöljük. 

A számításból jól látszik, hogy a glükóz etanollá alakításakor a termék 

energiatartalma (2x(- 1366) = - 2732 kJ/mol) nagyobb, mint amikor levulinsav 

képződik ( - 2501 kJ/mol). Amennyiben a levulinsav mellett képződő hangyasav 

energiatartalmát is beleszámítjuk, akkor a levulinsavvá alakításkor az 

energiatartalom – 2756 kJ/mol (- 2501 + (- 255) = - 2756 kJ/mol). Kétféle 

reakció energiamérlege gyakorlatilag azonos. A levulinsav katalitikus 

hidrogénezésekor nagyobb égéshőjű vegyületek képződnek, mint pl. γ-

valerolakton (- 2650 kJ/mol), illetve 2-metil-tetrahidrofurán (- 3288 kJ/mol), 

amelyek üzemanyag komponensként is hasznosíthatók. Természetesen az 

átalakításkor energiát fektetünk be és egy molekula hidrogén, illetve még 

további két molekula hidrogén fogy a reakcióban. 
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5. táblázat. Standard képződéshő értékek (kJ/mol). 

Vegyület neve  Standard képződéshő, ∆∆∆∆fHº 
kJ/mol 

Glükóz  - 1164 

Etanol - 234 

Levulinsav - 613a 

Hangyasav - 425 

Gamma-valerolakton - 461 

2-Metiltetrahidrofurán - 172 

Szén-dioxid - 394 

Víz - 286 

a D. Reichert, A. Montoya, X. Liang, H. Bockhorn and B. S. Haynes,  

Conformational and Thermodynamic Properties of Gaseous Levulinic Acid,  
J. Phys. Chem. A, 2010, 114, 12323–12329. 

 

6. táblázat. Standard képződéshőből számított égéshő (kJ/mol). 

Vegyület Összegképlet Égéshő, kJ/mol 

Glükóz  C6H12O6 - 2916  

Etanol C2H5OH - 1366 

Levulinsav C5H8O3 - 2501 

Hangyasav HCOOH -  255 

Gamma-valerolakton C5H8O2 - 2650 

2-Metil-tetrahidrofurán C5H10O - 3288 
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6. A biomassza hasznosításának lehetőségei 

Ez a fejezet főképpen Dumesic és munkatársai [22] összefoglalójának 

gondolatmenetét követi, arra épül. 

 

6.1. Üzemanyagok biomasszából 

A biomassza eredetű alkoholok és olajok Kr.e. 6000 óta folyékony 

energiaforrásokként használatosak. Az alkoholokat már a belső égésű motorok 

1897. évi feltalálásától kezdve használják motorhajtóanyagként. A 

dízelmotoroknak jó hajtóanyagai növényi eredetű olajok. Az olcsó kőolaj 

eredetű petróleum majdnem teljesen kiszorította ezeket a zöld alternatívákat. 

Napjainkban a kőolajkészletek mind nehezebb kitermelhetősége, a biztonságos 

energia ellátás stratégiai jelentősége, de elsősorban a fosszilis szénforrások 

használatából fakadó kedvezőtlen környezeti hatások miatt megújult és 

fokozódik az érdeklődés a biomassza-eredetű üzemanyagok előállítása iránt, 

továbbá aziránt is, hogy miképpen lehetne minél több biomasszát vegyipari 

alapanyagként, szénforrásként használni a fosszilis eredetű szénforrások helyett. 

Számos új javaslat vált megfontolás tárgyává. 

Az élelmiszerként is felhasználható alapanyagokból, például cukorból, 

keményítőből és egyes növényi olajokból előállított motorhajtó-anyagokat első 

generációs bioüzemanyagoknak nevezzük. Az első generációs üzemanyagok 

főleg alkoholok (bioetanol) és zsírsav-észterek (biodízel). Ezek az üzemanyagok 

könnyen hozzáférhetőek, mert a termelésük ma már sokéves fejlesztés során 

finomított, jól ismert technológiákkal történik. A további kutatás-fejlesztés 

kihívása az ismert folyamatok optimalizálása a költségek csökkentése 

érdekében, hogy ezek a zöld üzemanyagok versenyképesek lehessenek a kőolaj 

eredetűekkel. Az élelmiszernek és takarmánynak nem használható biomasszából 

előállított motorhajtó-anyagokat második generációs bioüzemanyagoknak 
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nevezik. A lignocellulóz típusú biomasszát a fenntartható, második generációs 

bioetanol termelés megfelelő alapanyagaként tartják számon. Jelenleg a 

lignocellulóz-biomassza hasznosításának egyik legfőbb kihívása a cukrok 

előállításához vezető előkezelés és hidrolízis, és ezek a lépések képezik a 

lignocellulóz eredetű cukorgyártási eljárások gazdasági életképességének 

legnagyobb akadályát. Aktív kutatás-fejlesztés folyik az előkezelési és hidrolízis 

lépések optimalizálására. Mivel az algák szénhidrátokat fehérjéket és zsírokat is 

tartalmaznak bioetanol és biodízel alapanyagok forrásaként is szolgálhatnak. Az 

algákból származó üzemanyagokat általában harmadik generációs 

bioüzemanyagoknak nevezik. Azonban ezek a lehetséges alternatívák még 

mindig a fejlesztés korai szakaszában vannak, és az alapanyagok elérhetőségét 

elősegítő és a folyamatok optimalizálását célzó további kutatás-fejlesztésre van 

szükség.  

A könnyen feldolgozható cukor monomerek, dimerek és triglicerid frakciók a 

biomasszának csak kis részét teszik ki. Felhasználásukkal előállított 

energiahordozók fajlagos energiatartalma lehet viszonylag nagy, de az elérhető 

nettó energiahozam összességében kevés, mivel csak egyes specifikus növények 

alkalmasak feldolgozásra. A biomasszából származó üzemanyagok 

energiahozamának javítása érdekében a nagy lignocellulóz tartalmú 

nyersanyagokat, a feldolgozási eljárások összetettsége ellenére is, fel kell tudni 

használni. Fontos, hogy a nem ehető biomasszát használjuk alapanyagként 

üzemanyagok és a vegyi anyagok előállításához, és ezáltal az üzemanyagok és 

vegyianyagok termelése ne veszélyeztesse az élelmiszerellátást, ne versenyezzen 

az élelmiszertermeléshez szükséges növények termőterületeiért. 

 

6.1.1. A bioetanol  

2006-ban 51,3 milliárd liter volt, ami a teljes bioüzemanyag-termelés 94 %-át 

érte el. Az etanol termelés gyorsan nőtt, 2008-ban már 65,4 milliárd liter 
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bioetanolt állítottak elő, 2018-ban pedig 108 milliárd litert (9. ábra). Legtöbb 

bioetanolt az Egyesült Államok termeli, őt követi Brazília. A gyors növekedés 

valószínűleg annak köszönhető, hogy az etanol és benzin keverékei 

használhatóak a modern benzinmotorokban, a motor módosítása nélkül. A 

bioetanol előállítás első lépése a biomassza előkezelése, melynek során cukor 

monomer (pl. glükóz) keletkezik, melyek fermentáció útján különféle 

mikroorganizmusok (pl. baktériumok és gombák) felhasználásával etanollá 

alakíthatók. Az így előállított és desztillációval koncentrált és vízmentesített 

etanol alkalmas üzemanyag vagy üzemanyag komponens (10. ábra). A bioetanol 

előállításához előnyben részesített alapanyagok az olyan élelmiszerként is 

hasznosítható növények, melyek sok cukrot vagy könnyen hidrolizálható 

keményítőt tartalmaznak (pl. brazil cukornád, kukorica). Ezek az anyagok – 

ellentétben a nagy cellulóz-tartalmú, élelmiszerként nem hasznosítható 

nyersanyagokkal – könnyen használhatók etanol előállításra. 

A világ többi országa
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9. ábra. A világ bioetanol termelése 2018-ban [23]. 
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Azokban az országokban ahol jelentős cukoripar van a cukorrépa és a melasz 

bioetanol előállítás legfőbb nyersanyaga. Európában ilyen ország Franciaország. 

Más európai országokban elsősorban gabonafélékből, búzából és kukoricából 

gyártanak etanolt, azaz keményítő hidrolizálásával állítanak elő cukrokat a 

fermentáláshoz. 

Magyarországon az etanolgyártás elsődleges nyersanyaga a kukorica. Az 

átlagosan évi 7,0 millió tonnás kukoricatermésből a takarmány szükséglet és 

élelmiszeripar szükségletének kielégítése után 2–3 millió tonna marad az 

alkoholgyártóknak. Évente körülbelül 1 millió tonna búza áll az etanolgyártó 

üzemek rendelkezésére [24]. 

 

10. ábra. Első és második generációs bioetanol előállítása [22]. 
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Két nagy bioetanol gyártó üzem működik, a Hungrana Kft. Szabadegyházán, és 

a Pannon Bio Zrt. Dunaföldváron. Ezek az üzemek évente mintegy 2,2 millió 

tonna kukoricát dolgoznak fel etanollá és egyéb termékekké. Magyarország első 

generációs bioetanol termelése napjainkban megközelíti az évi 700 ezer tonnát. 

Harmadik legnagyobb kukorica feldolgozó gyárrá vált a KALL Ingredients Kft. 

Tiszapüspökiben. Évente több mint 500 000 tonna kukoricából izocukrot, 

élelmiszeripari és gyógyszeripari minőségű alkoholt és állati takarmányt 

állítanak elő. A három cég együttesen az éves magyarországi kukoricatermés 

harmadát vásárolja fel.   

Az utóbbi időszakban a második generációs, lignocellulóz alapú bioetanol 

részesedése az etanol gyártásban folyamatosan nő. A lignocellulózt felhasználó 

üzemek termelési költségei ma még sokkal magasabbak, mint az élelmiszeripari 

növényeket felhasználó üzemeké, mert az alapanyag előkezelésére van szükség, 

és a cellulóz és hemicellulóz elkülönítésére a lignintől. Ehhez több energia és 

vegyszer kell, mint a cukorból vagy keményítőből kiinduló etanol gyártáshoz. 

Nem csoda, hogy az üzleti vállalkozások hosszú időn át nem tudnak veszteséget 

termelni és számos üzem hosszabb rövidebb idő után bezár. 

A világ bioetanolgyártói várakozással tekintenek a Clariant cég arra a 

vállalkozására, hogy a romániai Podariban megépíti a világ első etanolgyárát, 

mely mezőgazdasági melléktermékek cellulóztartalmából fog nagyüzemi 

léptékben etanolt előállítani. Az üzem a tervek szerint 2020-ban indul és évi 

250 000 tonna szalmát fog feldolgozni. A „Sunliquid” néven nevezett 

technológiát alkalmazzák. A növényi anyag aprítása és gőzölése után 

végrehajtják az anyag enzimes hidrolizálását és élesztővel alkohollá erjesztik a 

terméket. Elkülönítik a lignint és az etanolt desztillálással koncentrálják. A 
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lignint a technológia energiaforrásként alkalmazza. A vizet is visszaforgatják a 

technológiába. Az eljárás fő költségtényezője az enzim és az élesztő előállítása. 

6.1.2. A biodízel 

A biodízel éves termelése 2008-ban 16,3 milliárd liter, míg 2017-ben 36 milliárd 

liter [25] volt. A jelenleg használatos injektoros motorokban a biodízel jól 

használható kőolaj eredetű dízellel keverve, vagy akár önmagában is (kőolaj-

eredetű dízel üzemanyag nélkül). Az előállítás lépései a 11. ábrán láthatók. Az 

első generációs biodízelt zsírsavak, illetve olajok (trigliceridek) alkoholokkal 

(általában metanollal vagy etanollal) történő észterezésével, illetve 

átészterezésével állítják elő bázikus vagy savas katalizátorok segítségével. 

A glicerintől dekantálással elválasztott és desztillációval tisztított 

zsírsavészterek közvetlenül használhatóak üzemanyagként. Másik alternatíva 

olajok bioüzemanyaggá alakítására a hidrogénező finomítás, amely a meglévő 

11. ábra. A biodízel előállítás műveletei [22]. 
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kőolajfinomító infrastruktúrában megvalósítható a növényi olajok és kőolajból 

nyert nyersanyagok keverékének együttes feldolgozásával. Általában pálma-, 

napraforgó-, repce- és szójaolajokat használnak fel, ezek azonban igen drágák, 

és hasznosításuk üzemanyagként élelmezés-biztonsági kockázatot jelent. 

A magyarországi helyzet sok tekintetben különbözik a világhelyzettől. 

Magyarország növényolaj és bioetanol termelése messze elegendő arra, hogy a 

hazai előállítású üzemanyagok vállalt hányadát, 2020-ra 14 %-át 2030-ra 25 %-

át, bioetanollal, illetve növényolajból és bioetanolból előállított megújuló 

üzemanyaggal helyettesítsék. A helyettesítő készítmény biodízel, azaz etanollal 

átészterezett triglicerid. A biodízel a jelenlegi üzemanyagszabványok szerint 7 

százalékig a gázolajba keverhető (B7), és így alkalmas a hagyományos 

dízelmotorok meghajtására is. Egy másik része a bioetanol és az etil-tercier-

butil-éter (ETBE). Utóbbit és kőolaj eredetű izobutilénből állítanak elő. Jelenleg 

az EU 27 tagállamában a bioetanol felhasználása ETBE adalékanyagként 

és/vagy E5 benzinüzemanyagként (5 %-ban bioetanol tartalmú benzin) történik, 

azonban egységes gyakorlat illetve szabvány nem alakult ki. 

A biodízel kutatások egy fontos kihívása olyan új katalitikus folyamatok 

kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik alacsonyabb minőségű olajok, esetleg 

hulladékolajok (pl. használt sütőolaj) használatát, hogy a biodízel előállítás 

kevésbé költséges és az élelmiszertermelésnek lényegesen kisebb mértékű 

versenytársa legyen. Az alacsony minőségű olajok használata célszerűen a 

költségcsökkentést kell, hogy szolgálja, azonban a használt olaj összetételének a 

bizonytalansága, és az, hogy gyakran nagy mennyiségű vizet és egyéb 

szennyeződéseket tartalmaz, megnehezítheti a feldolgozásukat. Alternatívaként 

különféle nem ehető olajokat javasoltak nyersanyagként (pl. Cynara , Jatropha, 

Karanja) Ezek mellett fontos kutatási terület a harmadik generációs biodízel 

előállítása alga-eredetű trigliceridek átalakításával. 
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A következő fejezet a nagy lignocellulóz tartalmú nyersanyagok jelenleg 

rendelkezésre álló különböző feldolgozási lehetőségeiről ad áttekintést. 

 

7. A lignocellulóz biomassza folyékony üzemanyaggá alakítása  

A lignocellulóz biomassza szénhidrogén üzemanyaggá történő átalakításának 

általános célkitűzése az oxigén atomok eltávolítása és új C-C kötések kialakítása 

által a végtermék szénhidrogének molekulatömegének szabályozás, valamint 

fontos szempont az is, hogy az eljárás minél kevesebb külső forrásból származó 

hidrogént igényeljen (mint pl. a kőolaj vízgőzös reformálása). A fenti célok 

eléréséhez szükséges stratégia jellemzően két eltérő típusú lépésekből áll: (i) a 

szilárd lignocellulóz-biomassza nyersanyag átalakítása gáz- vagy folyadékfázisú 

kémiai platform vegyületté, miközben az oxigén eltávolítás részlegesen 

végbemegy; és (ii) a kapott platform vegyület katalitikus továbbfejlesztése a 

végtermék szénhidrogén-üzemanyaggá szabályozott C-C kapcsolási reakciókkal, 

valamint a megmaradt oxigén-tartalmú funkciós csoportok eltávolításával. A 

következő fejezetekben bemutatjuk ezt az általános stratégiát különféle konkrét 

példák esetére. 

Először a Fischer-Tropsch-szintézissel kombinált elgázosítást mutatjuk be 

röviden, melyben a lignocellulóz biomassza átalakítás első lépése a szintézis 

gázhoz (CO/H2 gázkeverék) vezető elgázosítás, a második lépése pedig a 

szintézis gáz katalitikus átalakítása dízel üzemanyag tartományba eső 

egyenesláncú szénhidrogénekké. Másodszor a pirolízis és cseppfolyósítás 

eljárását ismertetjük, melynek első lépése – a lignocellulóz biomassza anaerob 

hőkezelése – folyadék halmazállapotú bioolajat eredményez, amiben az oxigén 

kb. 80 %-a eltávolításra került. A második lépés a bioolaj katalitikus tovább 

alakítása H2 jelenlétében, hogy bekövetkezzen a C-C kapcsolás és a maradék 

oxigéntartalom eltávolítása. 
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Harmadikként a vizes fázisú reformálással foglalkozunk, melyben a biomasszát 

egy előkezelési lépésben cukrok és poliolok vizes oldatává alakítják. Ezekben a 

vízoldható platform vegyületekben a C és O atomok sztöchiometriai aránya 1:1, 

és rendszerint C-C ill. C-O kötéshasítási reakciókban konvertálják őket 

monofunkciós (csak egy funkciós csoporttal rendelkező) szerves vegyületekké 

(alkoholok, ketonok, karbonsavak, heterociklusos vegyületek). A monofunkciós 

köztitermékeket ezután különféle katalitikus C-C kapcsolási és 

oxigénmentesítési reakciókban (mint pl. dehidratálás, aromatizálás és alkilezés 

savas zeolit katalizátorokon, alkoholok és ketonok aldol kondenzációja fémes és 

bázikus aktív helyekkel rendelkező bifunkciós katalizátorokon, karbonsavak 

ketonizálása bázikus oxid katalizátorokon) értékesebb kémiai vegyületekké 

alakítják.  

Negyedikként röviden ismertetjük azt az eljárást, melyben a biomassza 

előkezelésével előállított cukrok vizes oldatát katalitikus folyamatokban furán 

származékokká, pl. furfurollá vagy 5-hidroximetil-furfurollá (HMF) 

dehidratálják. Ezek a furángyűrűs aldehidek ezután alkalmasak arra, hogy 

bázikus katalizátorokon aldol kondenzációs reakciókban részt vegyenek és 

megfelelő dízel-komponens szénhidrogénekké alakuljanak, amennyiben 

minimalizáljuk a nemkívánatos melléktermékekhez vezető folyamatokat. Végül 

bemutatjuk a levulinsavval kapcsolatos eljárásokat, melyek első lépése – a 

lignocellulóz biomassza savas oldatokkal való kezelése – levulinsavat 

eredményez. A levulinsavat ezután vizes oldatban (hangyasav jelenlétében) γ-

valerolaktonná redukálják (GVL), amely vegyület köztitermékként szolgál dízel-

üzemanyag nonán, vagy nagy molekulatömegű, elágazóláncú alkánok 

előállításához, mely szénhidrogének alkalmas repülőgép üzemanyagok lehetnek. 

Részletesebben kifejtve a GVL gyűrűnyitás és redukció útján pentánsavvá 

alakítható, mely ezután 5-nonanonná ketonizálható, végül egy hidrogénező 

oxigénmentesítési lépés vezet a nonánhoz. Emellett más katalitikus reakcióban a 

GVL buténné és széndioxiddá alakítható. Ha ezt a reakciót butén-
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oligomerizációval kombináljuk 8 és 20 közötti szénatomszámú alkénekhez 

jutunk. 

 

7.1. A lignocellulóz hőbontása és hidrolízise 

A 12. ábra a biomassza-feldolgozási eljárások két leggyakrabban alkalmazott 

csoportját foglalja össze. Az első csoportba a termokémiai technológiák 

tartoznak, ezeknél az egész lignocellulóz biomassza feldolgozása magas 

hőmérsékleten és/vagy nyomáson történik (pl. pirolízis, gázosítás, 

cseppfolyósítás). A biomassza hőbontása által termelt köztitermékek (mint pl. 

pirolízis során keletkező bioolaj, gázosítás során keletkező CO/H2 szintézisgáz) 

értékes kémiai vegyületekké alakíthatók tovább. A termikus folyamatokat 

jellemzően kémiai/katalitikus eljárások követik (Fischer-Tropsch szintézis, 

12. ábra. Termokémiai és hidrolízisen alapuló eljárások a biomassza 
folyékony üzemanyaggá alakítására [22]. 
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hidrogénező oxigénmentesítés), melyekben üzemanyagként használható 

szénhidrogéneket állítanak elő. A lignocellulóz biomassza feldolgozási eljárások 

másik csoportját a frakcionálási/hidrolízis technológiák alkotják, ezekben az 

eljárásokban a cukrokat és a lignint izolálják a lignocellulóz biomasszából, majd 

különféle biológia vagy kémiai folyamatokban szelektíven feldolgozzák. 

Általában a biomassza hidrolízise nehezebben megvalósítható és költségesebb 

is, mint a termokémiai átalakítás. Viszont a hidrolízis alapú stratégiák szelektív 

feldolgozási módszereket kínálnak és hasznos kémiai platform vegyületeket 

eredményeznek, melyek a termokémiai technológiákkal nem érhetőek el. Ebben 

a fejezetben bemutatjuk a biomassza feldolgozás legfontosabb termokémiai és 

hidrolitikus eljárásait is. 

 

7.1.1. Elgázosítás 

A gázosítást a szilárd biomassza részleges elégetésével végzik, célja a 

biomassza szintézisgázzá, vagy termelőgázzá alakítása, mely gázok jellemzően 

különböző mennyiségben széndioxidot, metánt és (a termelőgáz esetében) 

nitrogént tartalmaznak. A szintézisgázból Fischer-Tropsch szintézissel 

folyékony üzemanyag, pl. dízelolaj vagy benzin állítható elő, pl. Dél-Afrikában 

óriási FT termelői üzemek vannak használatban (SASOL). A gázosítást 

általában 1000 K feletti hőmérsékleten hajtják végre, de a közelmúltban 

bemutattak egy eljárást, amelyben a glicerin vizes fázisú reformálása H2/CO 

szintézisgázzá alacsonyabb hőmérsékleten is végbe megy (<620 K) mely 

hőmérsékleten az eljárás Fischer-Tropsch szintézissel való integrálása is 

megvalósítható. A CO/H2 arány változtatható a vízgáz reakció (CO + H2O ⇌ 

CO2 + H2) egyensúlyának eltolásával. A 13. ábrán egy tipikus biomassza 

elgázosítási eljárás folyamatábrája látható. Az gázosítás előnye, hogy nem 

korlátozódik csupán egy adott növényi alapanyagra, hanem bármilyen 

összetételű lignocellulóz biomassza megfelelő nyersanyag lehet. Ugyanakkor a 
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biomassza víztartalma, valamint a termelt gázok szennyeződései nehézséget 

okozhatnak a későbbi FT folyamatoknál, ahol tiszta gázbetáplálásra van 

szükség. 

 

7.1.2. Pirolízis 

A pirolízis oxigéntől elzárt (anaerob) körülmények közt végbemenő hőbontást 

jelent. 650-800 K hőmérsékleten a biomasszából keletkező gőzfázisú termékek 

tovább reagálnak egymással, majd lehűtés hatására kondenzálódnak, és több 

mint 350 különböző vegyületből (mint pl. savak, alkoholok, aldehidek, ketonok, 

észterek, cukrok, aromás vegyületek) álló folyadék keletkezik, melyet un. 

„bioolaj”-nak neveznek. A reaktorba betáplált biomassza tömegének akár 70 %-t 

visszakapjuk bioolaj formájában. Jellemzően rövid tartózkodási idő (néhány 

másodperc) szükséges a folyadék halmazállapotú bioolajok előállításához. 

13. ábra. A biomassza elgázosítása és minőségjavító átalakítása [22]. 
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Hosszabb reakcióidővel a pirolízis fő terméke szilárd fázisú koksz lesz (lassú 

pirolízis), melynek elégetése szolgáltathat hasznos energiát.  

 

 

Nemrégiben fejlesztették ki a katalitikus gyors pirolízis eljárást, melynek célja 

hogy aromás vegyületeket állítsanak elő a lignocellulóz biomassza közvetlen 

pirolízisével. H-ZSM-5 katalizátor jelenlétében végzett katalitikus gyors 

pirolízis esetében 20-30%-os aromás vegyület hozamról számoltak be egy 

tudományos közleményben. A pirolízis alapú technológiák iránt egyre nő az 

érdeklődés, mert viszonylag olcsón megvalósítható lehetőséget nyújt a 

lignocellulóz biomassza teljes hasznosítására, és alkalmas a lignin 

feldolgozására is, amely a lignocellulóz biomasszából marad vissza a 

szénhidrátok kivonása után. Tekintettel arra, hogy a 14. ábrán bemutatott 

pirolízis folyamatok nem igénylik a hidrolízisen alapuló, illetve a cukor platform 

14. ábra. A biomassza pirolízise és minőségjavító átalakítása [22]. 
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vegyületeken keresztül végzett biomassza feldolgozási eljárások közös 

előkezelési lépéseit, a bioolaj előállításának költsége lényegesen kisebb, mint a 

cukor alapú termékek ára. A bioolaj közvetlen üzemanyagként való 

felhasználásának legfőbb korlátja egyrészt a magas oxigéntartalom miatt az 

alacsony energiasűrűsége, másrészt a magas savtartalom miatt a bioolaj 

korrozív, és motorokban felhasználva gyorsan csökkenti élettartamukat. 

 

7.1.3. Cseppfolyósítás 

A cseppfolyósítás egy alternatív lehetőség bioolajok előállítására, az eljárás 

folyamatábrája a 15. ábrán látható. A cseppfolyósítás során katalitikus hőbontás 

által a biomassza nagy molekulái depolimerizálódnak kisebb, nem stabilis 

molekulákká, amelyek később újrapolimerizálódnak, így folyadék 

halmazállapotú bioolaj keletkezik. A biomasszát vízzel és bázikus katalizátorral, 

15. ábra. A biomassza cseppfolyósítása és minőségjavító átalakítása
[22]. 
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pl. nátrium-karbonáttal összekeverik, és a műveletet alacsonyabb hőmérsékleten 

(525–725 K), viszont nagyobb nyomáson (5–20 atm) és hosszabb tartózkodási 

idővel végzik, mint a pirolízist. Ez utóbbi tényezők miatt a cseppfolyósítás 

folyamata költségesebb, mint a pirolízis; azonban a kapott folyadék 

oxigéntartalma (12–14 %) kisebb, mint a pirolízissel előállított bioolajé, és 

jellemzően kevésbé bonyolult további feldolgozást igényel. 

 

8. A levulinsav előállítása 

A biomassza savkatalizált hidrolízisét követően a termékelegy fő összetevője a 

levulinsav (LA). Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (United 

States Department of Energy, DOE) közel 300 biomasszából előállítható 

vegyületet vizsgált meg abból a szempontból, hogy melyek lehetnek a 

biomassza alapú vegyipar legígéretesebb intermedierjei. Tizenkét un. platform 

vegyületet választott ki: borostyánkősav, furán-2,5-dikarbonsav, 3-hidroxi-

propionsav, 2-aminobutándisav, D-glükársav, itakonsav, levulinsav, 3-hidroxi-

butirolakton, glicerin, D-szorbit és D-xilit. A kiválasztás szempontjai a 

következők voltak: az előállítás gazdaságossága, a vegyületből képezhető 

termékek sokasága és a platform molekula és származékainak potenciális piaca.  

Hat platform molekula biokémiai úton a másik hat kémiai úton állítható elő. A 

könnyű tovább alakíthatóság annak köszönhető, hogy többfajta és több azonos 

funkciós csoportot (karboxil-, karbonil- és hidroxilcsoportokat, telítetlen szén-

szén kötéseket, amincsoportot) tartalmaznak. 

A platform molekulák közül az egyik legígéretesebb molekula a levulinsav (4-

oxopentánsav), mely karboxil- és karbonil (C=O és COOH) funkciós csoportot 

tartalmaz.  

Az LA ipari mértékű előállítása a felhasznált alapanyagoktól függően több 

reakció-útvonalon keresztül is lehetséges (7. táblázat). A jelenleg alkalmazott 
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ipari eljárás petrolkémiai eredetű maleinsav-anhidridet használ alapanyagként. 

Azonban a kialakuló biomassza alapú technológiák a lignocellulózt nagyrészben 

felépítő hexózokat és pentózokat alkalmaznak nyersanyagként. 

7. táblázat. A levulinsav és a levulinátok előállításának útvonalai. 

Nyersanyag Eljárás Fő köztitermék Termék 

Petrolkémiai útvonal   

Maleinsav 
észterek 

DSM borostyánkősav 
származékok 

LA 

Hexóz útvonal    

Glükóz Fermentáció Piroszőlősav és 
acetaldehid 

LA 

 Savas 
dehidratáció 

HMF LA 

Fruktóz Savas 
dehidratáció 

HMF LA 

 Savas 
dehidratáció 
metanolban 

MMF ML 

d-glükózamin, 

N-Ac- d-
glükózamin 

Savas 
dehidratáció 

HMF LA 

Pentóz útvonal    

Xilóz Savas 
dehidratáció, 

hidrogénezés, 
hidrolízis 

Furfuril-alkohol LA 

 Savas 
dehidratáció, 

hidrogénezés, 
hidrolízis, 

éterezés 

Furfuril-alkohol EL 

Polimer 
források 
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Papíriszap DSM Glükóz LA 

Lignocellulóz BioFine Glükóz és xilóz LA 

Keményítő, 
Kitin 

GFBiochemicals Glükóz LA 

Annak ellenére, hogy a DOE az LA-t ígéretes megújuló alapanyagnak 

minősítette, csak nagyon kevés vállalat foglalkozik az LA és származékai 

előállításával. 

Az új technológiáknál fontos szempont a szelektív dehidratáció fejlesztése a 

kívánt termékek minél nagyobb hozammal történő előállítása érdekében, ezáltal 

a mellékreakciókon keresztül keletkező humin mennyiségének csökkentése. 

Ezenfelül fontos a meglévő katalizátorrendszerek tökéletesítése, valamint az 

alkalmazott erős szervetlen savak, mint például a H2SO4, a HCl és a H3PO4 

helyettesítése heterogén katalizátorokkal. 

Az BioFine olcsó alapanyagokat, például lignocellulózt és/vagy települési 

hulladékokat használt fel az LA előállítására. Ezt a megközelítést a 

GFBiochemicals továbbfejlesztette. A Segetis az LA-t a termékportfóliójuk 

alapján kívánta használni. Egy másik, a területen tevékenykedő vállalat az 

Avantium Chemicals, amely platformvegyületként jelentette be a metil-

levulinátot (ML), amelyet a furán származékok mellett gazdaságosan képes 

előállítani kereskedelmi mértékben. 

Egy 2018 szeptemberében megjelent kutatás szerint 2017-ben az előállított 

levulinsav éves mennyisége 14 950 tonna volt. Az előállított levulinsav 

mennyiségének 61,2 %-a Ázsia csendes-óceáni térségéből származott. 

Előrejelzések szerint 2025-re az előállított levulinsav éves mennyisége elérheti a 

42 580 tonnát [26]. Néhány levulinsav gyártó kínai cég: Heroy Chemical 

Industry Co., Ltd., China Shijiazhuang Pharmaceutical Group Co., Apple Flavor 

& Fragrance Group Co., Hebei Langfang Triple Well Chemicals Co. 
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8.1. A levulinsav előállítása maleinsav-anhidridből 

Az LA előállítása megvalósítható petrolkémiai intermedierekből. A DSM 

maleinsav-anhidridet használ alapanyagként a Linz-i (Ausztria) telephelyén (16. 

ábra). Első lépésben a maleinsavat észterezik, általában dietil-észterré. A 

képződött észter aktivált kettős kötését ezt követően acilezik. Utolsó lépésben a 

keletkezett acetil-szukcinát vízben és savas vagy bázikus katalizátor jelenlétében 

szelektíven etil-levulináttá (EL) dekarboxileződik. Ugyanebben a lépésben a 

fennmaradó észtereket általában savakkal hidrolizálják, vagy bázisokkal 

szappanosítják. A legjobb hozamokat sósav (90-92 %) és p-toluolszulfonsav 

(94 %) katalizátorokkal kaptak. A DSM által alkalmazott eljárás szerint a 

keletkezett LA mennyisége elérte a 3 tonna/napot.  
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8.2. A levulinsav előállítása hexózokból 

A megújuló szénhidrátok közül leggyakrabban a glükózt és a fruktózt (hexózok) 

alkalmazzák nyersanyagként az LA előállítására. Az első feljegyzések már az 

1840-es évekre tehetők, amikor is Mulder és munkatársai szacharózt oldottak fel 

HCl-ben majd az oldatot melegítették. A termékelegyben az LA is megtalálható 

volt. Frost és Kurt 1951-ben kimutatták, hogy az LA-t olyan olcsó 

alapanyagokból is elő lehet állítani, mint a cellulóz. Elméletileg 67,8 wt%-os LA 

hozamot kaphatunk hexózokból, a maradék hangyasav és víz (17. ábra). A 

hexózok savas dehidratálódásakor 5-hidroximetil-2-furfural (HMF) keletkezik, 

melynek savkatalizált hidrolízisekor egyenlő mólarányban LA és hangyasav 

képződik. A gyakorlatban kapott hozamok lényegesen alacsonyabbak. 

17. ábra. A levulinsav előállítása cellulózból és hemicellulózból. 

 

16. ábra. Az LA előállítása maleinsav-anhidridből 
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A közelmúltban az Avantium Chemicals számolt be a metil-levulinát (ML) 

előállításáról a szénhidrátok, különösen a fruktóz, savkatalizált 

dehidratációjában. Metanolt alkalmaztak egyaránt oldószerként és reagensként. 

Metanol jelenlétében a hexózok dehidratálódásakor 5-metoximetil-2-furfural 

(MMF) köztiterméken keresztül keletkezik az ML.  

Jelentős különbség van a glükóz, beleértve a legtöbb lignocellulóz nyersanyagot, 

és a fruktóz esetében elért eredmények között. A fruktózból lényegesen nagyobb 

mennyiségű LA lehet előállítani. Ezt általában a levulinsav képződésének 

mechanizmusa magyarázza. A kezdeti lépés a HMF és az RMF (R=metanol, 

etanol, stb.) képződése vízben, illetve alkohol oldószerben, három dehidratálási 

lépést követően. A HMF és kisebb mértékben az MMF instabil molekulák, és a 

szénhidrátokkal, valamint annak bomlástermékeivel együtt könnyen 

kondenzálódnak fekete, oldhatatlan anyagokká, amelyeket huminnak neveznek.  
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A fruktóz átalakulása HMF-é a glükóznál enyhébb reakciókörülmények között 

megy végbe, amit azzal magyaráznak, hogy a glükóznak előbb fruktózzá kell 

izomerizálódnia. Az izomerizáció báziskatalizált reakció, és így lassan megy 

végbe a fruktóz későbbi dehidratálásához használt savas körülmények között. 

Az erélyesebb reakciókörülmények alkalmazásakor nagyobb mennyiségű humin 

keletkezik. 

Az LA előállításának egy alternatív útvonala lehet a szénhidrátok fermentálása. 

A glükóz átalakulása élő szervezetekben, baktériumokban vagy gombákban 

18. ábra. Az LA előállítása glükózból enzimatikus reakciókon 
keresztül. 
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termelődő enzimek hatására játszódik le. A folyamat kémiai lépéseit a 18. ábra 

mutatja. 

 

8.3. A levulinsav előállítása pentózokból 

A cellulóz a biomassza száraz tömegének csak a 25–40 %-a, így csak a 

cellulózrészek használata esetén alacsony LA hozam érhető el. A lignocellulóz 

alapú biomassza másik jelentős része a hemicellulóz, amely elsősorban 

pentózokból és hexózokból áll (összetétele nagymértékben függ a 

nyersanyagtól). A hemicellulóz furfurollá alakítását Quaker Oats 1922-ben 

fejlesztette ki. A furfuril-alkohol levulinsavvá történő átalakulását már 1938-ban 

kimutatták. Később kidolgoztak egy eljárást a furfuril-alkohol levulinsavvá vagy 

levulinsav-észterekké alakítására. 

A biomasszából induló teljes folyamat egy háromlépéses eljárás (17. ábra). Első 

lépésben a hemicellulóz sav hatására hexózokká és pentózokká hidrolizálódnak, 

amellyel egyidejűleg a hexózokból HMF, míg a pentózokból furfurol keletkezik 

dehidratálódást követően. A furfurol 135 °C-on történő gázfázisú hidrogénezése 

után furfuril-alkohol keletkezik réz-króm alapú katalizátorokon. Az utolsó 

lépésben a furfuril-alkoholt LA-vá hidrolizálják, vízben történő refluxáltatás 

alatt erős savkatalizátorok alkalmazásával. 

Egy jelenleg vizsgált alternatív útvonal során hidrolizáló szerként víz helyett 

alkoholokat használnak. Termékként levulinát-észterek képződnek. Az eljárás 

előnye, hogy a képződő észterek forráspontja alacsonyabb, ezáltal lehetővé válik 

a desztilláció alkalmazása a tisztításban, és ami még fontosabb, hogy magasabb 

hőmérsékleten nem képződnek angelika-laktonok.  

Megjegyzendő, hogy az eljárások önmagában kevésbé vonzóak a lehetséges 

nyersanyagok magas ára miatt. Az árak az LA előállítását túl költségessé tennék 

a BioFine eljáráshoz képest. 
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9. A BioFine eljárás 

A BioFine eljárás folyamatábrája 19. ábrán látható. Az eljárás, két lépésben, két 

reaktorban, folyamatos üzemmódban valósul meg. Az első reaktorba 

(csőreaktor) folyamatosan táplálják be a lignocellulóz és az 1,5−3 tömeg %-os 

H2SO4 keverékét, ahol 210−220 °C-on, 25 bar nyomáson és rövid tartózkodási 

idő (12 másodperc) alatt lejátszódik a szénhidrátok hidrolízise/dehidratációja 

furfurollá és HMF-é. Az anyagáramot bevezetik egy üstreaktorba, ahol 

190−200 °C-on, 14 bar nyomáson és 20 perc tartózkodási idő alatt a HMF 

levulinsavvá és hangyasavvá alakul. Az LA hozama kb. 50 tömeg %. A 

hangyasav és a furfurol hasznos melléktermékek, desztillációval kinyerhetők a 

termékelegyből. A folyadék állapotú levulinsav szűréssel választható el a nem 

kívánt szilárd maradéktól, a lignintől. A levulinsavat alkohollal reagáltatva 

vízzel nem elegyedő levulinsav-észterré alakítják, majd az észtert és a vizes 

oldatot szétválasztják. 

A hangyasav katalitikus eljárással könnyen hidrogénre és szén-dioxidra 

bontható. A hangyasavban tárolt hidrogént redukáló szerként lehet hasznosítani, 

adott esetben - mint említettük - a levulinsav értéknövelt termékekké 

redukálására. Hasznosítható más redukálási folyamatokban is, például, ha füst -

vagy kipufogó gázok nitrogén-oxid tartalmát kell ártalmatlan nitrogénné 

redukálni. A hangyasavban tárolt hidrogén hasznosítása lehetővé teszi a polimer 

elektrolit membrán típusú üzemanyag cellák (PEMFC-k) rugalmas 

működtetését.  
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19. ábra. A BioFine eljárás folyamatábrája. 
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A kalcium-formiát, azaz a hangyasav kalcium sója, környezetbarát jégmentesítő 

útszóró anyag komponens, mely a szokásosan alkalmazott sóoldatoknál kevésbé 

korrozív. Oldata a fagyálló hűtőfolyadékoknál kevésbé mérgező. 

Az eljárás szilárd maradéka a betáplált faanyag tömegének mintegy fele, nagy 

kalorikus értékű, finom eloszlású bioszén, melynek széntartalma eléri a 

70 tömeg %-ot. A szén energiája elegendő a BioFine technológia 

energiaigényének fedezésére. Fűrészporral együtt pelletizálva is hasznosítható. 

Magas széntartalmából következik, hogy nagy értékű széntermékeket lehet 

belőle készíteni, például aktív szenet, szénszálat vagy katalizátor hordozót. 

Végső soron el is lehet gázosítani, szintézisgázt vagy hidrogént lehet belőle 

előállítani. 

 

10. A levulinsav hasznosítása  

 

10.1. A GFBiochemicals jelenlegi termékei 

 

Levulinsav-észterek 

 
A levulinsav alkoholokkal képzett észterei felhasználhatók a kozmetika- és az 

élelmiszeriparban, valamint üzemanyag adalékként is hasznosíthatók [27]. A 

levulinsav-észterek gyümölcsös íze és illata miatt ételízesítőként, illetve 

illatanyagként is értékesíthetők. Az etil-levulinát gyümölcsös, míg a butil-

levulinát gyógynövény ízű. A levulinsav-észterek oldószerként is használhatók, 

kevésbé károsak az egészségre, mint az egyéb szerves oldószerek. Mindkét 

levulinsav-észter a magas forráspontú oldószerek csoportjába tartozik (8. 

táblázat). 
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Ígéretesek az üzemanyag-adalék hasznosítás területén kapott eredmények. 

Megállapították, hogy a 15 % ban etillevulinátot tartalmazó benzinnel üzemeltett 

gépkocsikban a motor- és üzemanyagvezetékek állapota, az olaj minősége és 

kipufogógáz összetétele nem romlott 250 000 km (500 km/nap) után [18]. 

 

8. táblázat. Az etil- és butil-levulinát fontosabb tulajdonságai. 

Összegképlet Molekulatömeg 
(g/mol) 

Sűrűség 
(g/ml) 

Olvadáspont 
(°C) 

Forráspont 
(°C) 

C7H12O3 144,17 1,016 25  204 

C9H16O3 172,22 - -  237 

 

 

Levulinsav-ketálok 

Polialkoholok vízkilépéssel járó savkatalizált addíciója a levulinsav karbonil 

csoportjára ketált eredményez. 

 

 

A levulinsavból származtatott ketálok felhasználása széleskörű, mint pl. 

műanyag lágyító, poliol prekurzor és oldószer. 

lágyítók  

A levulinsavból származó ketál lágyítószerekkel részben kiválthatók a széles 

körben alkalmazott ftalátalapú lágyítószerek. A levulinsav ketál lágyítók 

kompatibilisek hidrofil biopolimerekkel, mint pl. a politejsavval (PLA-val), 
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növelik annak rugalmasságát. A PLA biológiai úton lebomló, hőre lágyuló 

műanyag, melyet ma még elsősorban magas keményítő tartalmú gabonafélékből 

(kukorica, rizs, búza) előállítanak elő. 

poliol prekurzorok 

A poliuretánok kiindulási anyagai a diizocianátok és a poliolok. A poliuretán-

habok előállításánál a levulinát-ketálok alkalmazásával csökkenthető az uretán 

csoportot tartalmazó izocianát vegyület és a reakcióhoz szükséges katalizátor 

mennyisége. A levulinát-ketálok maradék telítetlenséget biztosítanak, és 

nagymértékben kompatibilisek más poliolokkal. Alkalmazásukkal a poliuretán-

hab üvegesedési hőmérséklete finoman szabályozható. 

A levulininsav-ketálok nem túl illékonyak, biológiailag lebonthatók. 

 

γ-Valerolakton (GVL)  

 

 

 

9. táblázat. A GVL fontosabb tulajdonságai. 

Összegképlet Molekulatömeg 
(g/mol) 

Sűrűség 
(g/ml) 

Olvadáspont 
(°C) 

Forráspont 
(°C) 

C5H8O2 100,116 1,0465 -31 207 

 

A γ-valerolakton (GVL) színtelen, alacsony toxicitású, öt szénatomból álló 

gyűrűs észter. A természetben is megtalálható, gyümölcsök összetevőjeként. 

Kémiai és fizikai tulajdonságának köszönhetően, mint például a stabilitás, 

alacsony dermedési pont (−31 °C) és gőznyomás, magas lobbanáspont (96 °C) 
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és forráspont (207 °C), megújuló szénforrásként szolgálhat vegyi- és 

üzemanyagok előállításában (9. táblázat). 

GVL legegyszerűbben levulinsav redukálásával állítható elő, így az előállított 

GVL mennyiségét nagymértékben befolyásolja az előállított levulinsav 

mennyisége. A GVL előállítható közvetlenül szénhidrátokból levulinsav 

köztiterméken keresztül. 

A GVL felhasználható környezetbarát oldószerként akár a biomassza 

átalakításában, élelmiszer-adalékként, kellemes illatának köszönhetően 

alapanyagként szolgálhat parfümök gyártásánál. Üzemanyag-adalékként kiváló 

tulajdonságai és magas energiatartalma miatt az etanolnál kedvezőbb hatása van. 

GVL hozzáadásával csökkenthető a motor által kibocsátott füst és CO 

mennyisége. 

Az előállított GVL mennyiségének több mint 80 %-át ételízesítőként 

alkalmazzák. Kedvező tulajdonsága, hogy a hagyományos oldószerekénél 

kisebb a gőznyomása. Számos polimer alapanyag, monomer is előállítható 

GVL-ből, mint pl. adipinsav, kaprolaktám és akrilátok. Vegyi anyagok például a 

pirrolidinon-izomerek gyártásánál is használják. 

 

1,4-Pentándiol (1,4-PD) 

 

 

Az 1,4-PD levulinsavból, konszekutív hidrogénezési és dehidratálási 

lépésekben, GVL köztiterméken keresztül állítható elő. Legfőképpen 

oldószerként alkalmazzák kozmetikumok és élelmiszer ízesítők gyártásánál, 
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valamint intermedierként poliészterek és poliuretánok előállításánál. Főbb 

tulajdonságai a 10. táblázatban látható. 

10. táblázat. Az 1,4-PD fontosabb tulajdonságai. 

Összegképlet Molekulatömeg 

(g/mol) 

Sűrűség 

(g/ml) 

Olvadáspont 

(°C) 

Forráspont 

(°C) 

C5H12O2 104,15 0,986 - 215 

 

2-Metil-tetrahidrofurán (2-MTHF)  

 

 

 

11. táblázat. A 2-MTHF fontosabb tulajdonságai. 

Összegképlet Molekulatömeg 

(g/mol) 

Sűrűség 

(g/ml) 

Olvadáspont 

(°C) 

Forráspont 

(°C) 

C5H10O 86,134 0,854 -136  80 

 

A 2-MTHF előállítható a GVL katalitikus hidrokonverziójával 1,4-pentándiol 

(1,4-PD) köztiterméken keresztül. Az 1,4-PD vízkilépéssel járó intramolekuláris 

gyűrűzáródásával képződik. A 2-MTHF igény szerint tovább alakítható 

alkoholokká és alkánokká. 

A 2-MTHF alacsony olvadáspontú (-136 °C), 80 °C forráspontú, hidrofób, 

gyűrűs éter (11. táblázat). Fizikai és kémiai tulajdonságainak, figyelemre méltó 
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kémiai stabilitásának köszönhetően a tetrahidrofurán és a dietil-éter 

alternatívájaként használható oldószerként számos szerves reakcióban. Roppant 

gyúlékony folyadék és mivel nem elegyedik vízzel, ezért akár 60 térfogat % 

koncentrációban benzinhez keverhető. Az Amerikai Egyesült Államok 

energiaügyi minisztériuma a 2-MTHF-t új bioüzemanyagnak minősítette. 

 

10.2. A jövő termékei 

Alfa-metilén-gamma-valerolakton (α-Metilén-GVL)  

 

 

Műanyag adalékként hasznosítják, növeli a műanyag üvegesedési hőmérsékletét. 

Javítja az átlátszó plexi (poli(metil-metakrilát)) műanyag keménységét és 

karcállóságát. Nagy lehetőség rejlik elektronikai alkalmazásában, mint pl. 

érintőképernyők alapanyaga lehet. 

Delta amino levulinsav (DALA) 
 

 

A delta-amino-levulininsav (DALA) természetben is előforduló vegyi anyag. 

Gyepek és bizonyos gabonafélék gyomirtására alkalmas. A szigorúbb 

környezetvédelmi előírások a hagyományos peszticid-vegyszerek mennyiségét 

csökkenteni kell, így a DALA a hagyományos herbicidek és peszticidek 

helyettesítőjévé válhat. A rák diagnosztizálására és kezelésére szolgáló 
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gyógyszer készítményekben is alkalmazható (fotodinámiás terápia során 

alkalmazható fényérzékenyítő szer). 

Difenolsav (DPA) 

OH

O

HO OH

 

DPA alkalmazható a biszfenol-A adalékanyag megújuló helyettesítőjeként, 

polikarbonátok előállításánál. A biszfenol-A a műanyaggyártásban használt 

adalékanyag.  

A 20. ábra szemlélteti, hogy a levulinsav és a levulinsavból előállított 

vegyületek hasznosítása széleskörű. 

 

 

 

  

 

20. ábra. A levulinsav és származékainak felhasználási területe. 
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Összefoglalás 

A klímakatasztrófa elkerülésére, az élővilág és az emberiség fennmaradására, a 

civilizáció elért eredményeinek megtartására, rövidebb-hosszabb időtávon a 

körforgásos gazdálkodás elterjedése teremthet esélyt. A biomassza szerves 

anyag, melynek hasznosítása a körforgásos gazdálkodás fontos eleme. A szerves 

anyagok, hasznosítás során vagy a nélkül is, végső soron, nagyrészt szén-

dioxiddá és vízzé alakulnak. Utóbbi termékek visszaforgatásáról a napenergiát 

hasznosító, fotoszintetizáló anyagok gondoskodnak. Mára nyilvánvalóvá vált, 

hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban termelődő biomassza 

hatékony felhasználása hozzájárulhat a környezet állapotának javulásához a 

klímaváltozás lassításához. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a biomassza 

hasznosítás a folyamat teljes ciklusát tekintve nem feltétlenül CO2-semleges. A 

növények termesztéséhez, betakarításához, szállításához, feldolgozásához, a 

végtermék szállításához, a hulladékok elhelyezéséhez/ártalmatlanításához stb. 

felhasznált energiát és az abból származó kibocsátásokat is számításba kell 

vennünk, amikor a technológia ökológiai lábnyomát meghatározzuk. 

Egyes becslések szerint a Földön évente 170 milliárd tonna biomassza 

termelődik. Ennek ma mindössze 3−4 %-át használja fel az emberiség. 2017-ben 

a Földön felhasznált összes energia mintegy 86 %-a fosszilis forrásokból 

származott, és csak mintegy 10 % volt megújuló forrásból. 

Az összes elsődleges biomassza, amin lényegében növényi eredetű anyagokat 

értünk, Magyarországon 328-332 millió tonna. Ebből 105–110 millió tonna 

évente újra termelődik. Magyarországon az energiaipar hasznosítja a legtöbb 

biomasszát. A primerenergia-termelésben a megújulók aránya a 2000. évi 10 %-

ról 2016-ra 29 %-ra emelkedett. Legnagyobb hányadát a biomasszából és a 

kommunális hulladék megújuló részéből termelt energia képezi, amelynek 

aránya 2010-ig 80 % fölötti volt. 2017-re az arány 76 %-ra csökkent. 

Bioüzemanyagok, bioetanol, biodízel, felhasználásából adódik az energia 
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13 %-a. Fontos lenne, hogy üzemanyagok és a vegyi anyagok előállításához 

nem ehető bioanyagokat használjunk, azaz a bionyersanyag termelése ne 

veszélyeztesse az élelmiszerellátást és ne versenyezzen az élelmiszer 

termeléshez szükséges növények termőterületeiért. Ma ez még nem így van. A 

hazai etanol gyárak évente 2-3 millió tonna keményítőben gazdag, élelmiszernek 

alkalmas gabonát, elsősorban kukoricát és búzát, dolgoznak fel. 

Fenti számok világosan mutatják, hogy nálunk, de a világon máshol is, a 

bioanyagok kémiai feldolgozásra kerülő része viszonylag csekély. A legtöbb 

hasznosított bioanyag rövid úton elégetésre kerül. A fosszilis eredetű 

tüzelőanyag helyettesítése biomasszával a körforgásos gazdálkodás 

legegyszerűbb, környezeti hatását tekintve ugyan előnyös módja, de bármilyen 

más hasznosítással nagyobb mértékű pozitív környezeti hatást lehetne elérni. 

A vegyipar számára hasznosítható nagy mennyiségben termelődő növényi 

anyagok a növényolajok, kémiailag trigliceridek, illetve szénhidrátok, azaz 

cukrok és cukor polimerek. A legjelentősebb eredményt a legnagyobb tömegben 

újratermelődő lignocellulóz típusú anyag hasznosításától remélhetjük, mely 

lignin mellett, mely nem szénhidrát polimer, cellulóz és hemicellulóz 

cukorpolimert tartalmaz. Magyarországon az állattartás és az ipar búzaszalma 

felhasználása után megmarad 2,4–2,8 millió tonnányi szalma, aminek legalább 

egy része energia- vagy vegyipari alapanyag lehetne. Az évente keletkező 8–10 

millió tonna kukoricaszárból 4–5 millió tonnát lehetne kémiailag feldolgozni 

vagy, végső soron bevonni az energiatermelésbe. Számottevő mennyiségű 

napraforgószár és repceszalma is keletkezik, ez szintén felhasználható 

nyersanyag- és energiaforrás. Említést érdemelnek továbbá a szőlő- és 

gyümölcstermesztés fás szárú növényi melléktermékei, a szőlővenyige és 

gyümölcsfa-nyesedék. A venyige mennyisége évi 150–200 ezer tonna. A 

gyümölcsfák metszésekor 400–500 ezer tonna nyesedék keletkezik. A négy-

ötévente esedékes fa felújítások során ennél is nagyobb mennyiségű a hulladék. 
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Nyilvánvaló, hogy rendelkezésünkre álló lignocellulóz hulladékra és 

melléktermékre, mint szénforrásra komoly szerves vegyipart lehet alapozni. 

Főleg a szénhidrátok vegyi termékekké alakításával érdemes foglalkozni. 

Értéknövelt vegyipari tömegtermék az etanol és a jövőben az lehet a levulinsav 

is. Mindkettőt cukorból lehet előállítani. A levulinsav gyártó üzemeknek 

elsősorban az etanol gyártó üzemekkel kell versenyezni. Egyelőre tekintsünk el 

attól a kérdéstől, hogy hogyan lehet a cukorpolimer szénhidrátokból cukrot 

nyerni. Az etanolt cukrok fermentálásával állítják elő. A glükóz (hexóz) 

átalakulását a következő bruttó egyenlettel lehet leírni: 

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2. 

A levulinsav előállítása glükózból kémiai eljárással történhet. Ennek bruttó 

egyenlete a következő: 

C6H12O6 → C5H8O3 + H2O +H2+CO2. 

Az egyenletek alapján mérlegelhető, hogy az átalakulások közül, csak az anyag- 

és energiamérlegét tekintve melyik lehet a kedvezőbb. Az etanol képződés 

folyamatában két szénatom nem kerül be a hasznos termékbe, míg levulinsav 

képződéskor csak egy szénatom a veszteség. (Ha a levulinsavat nem hexózból, 

hanem pentózból állítjuk elő, akkor nincs szénveszteség.) A reakciótermékek 

égéshőjét összehasonlítva látszik, hogy a levulinsav és a hidrogén termék 

együttes hasznosítható energiája (égéshője) 2756 kJ/mol, ami valamivel 

nagyobb, mint a két etanol molekula 2732 kJ/mol - os energiatartalma. 

A levulinsav előnyösebb vegyipari intermedier, mint az etanol, mert két 

funkciós csoportja sokféle kémiai átalakítást tesz lehetővé. Szelektív katalitikus 

hidrogénezésével például az etanolnál nagyobb kalorikus értékű, alternatív 

motorhajtóanyagként alkalmazható γ-valerolaktont és 2-metil-tetrahidrofuránt 

lehet előállítani. A levulinsav intermedier lehet oldószerek, élelmiszer adalékok, 

polimer alapanyagok, agrokémiai termékek, stb. előállításához.  
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Fentiek ellenére a levulinsav-gyártás igencsak szerény az etanol gyártáshoz 

képest. 2018-ban a világ etanol termelése 108 millió m3 volt, míg a levulinsav 

gyártás alig néhány tízezer tonna. Magyarország éves bioetanol gyártó 

kapacitása eléri a 700 ezer tonnát. Az etanol gyártást serkenti a bioüzemanyagok 

(bioetanol, biodízel) iránti növekvő kereslet és az a gazdasági és szabályozási 

környezet, mely lehetővé teszi és megengedi, hogy az etanolt élelmiszernek is 

alkalmas, többnyire jelentős fosszilis energia ráfordítással megtermelt gabonából 

állítsák elő. A népességnövekedés és a fosszilis energiaforrások pazarló 

használatának kedvezőtlen környezet hatásai kikényszerítik, hogy növekedjen a 

biomassza hasznosítás és megtörténjen az áttérés az élelmiszerként nem 

használható, lignocellulóz típusú biomassza feldolgozására.  

Szükség van lignocellulózt feldolgozó technológiákra, melyek képesek a 

fosszilis eredetű szénforrásokból előállított termékeket helyettesítő termékeket 

versenyképesen előállítani. A versenyképesség kérdése először a nyersanyag 

megtermelésénél, összegyűjtésénél, tárolásánál és szállításánál merül fel. A 

bioanyagok időben változó mennyiségben és viszonylag kis területi 

koncentrációban jelennek meg. Ebből következik, hogy a lignocellulóz 

nyersanyagra alapozó vegyi üzem gazdaságos üzemmérete kisebb kell legyen, 

mint a fosszilis nyersanyagot feldolgozó üzemeké. 

A lignocellulóz szénhidrát polimerjeit, a cellulózt és a hemicellulózt sokkal 

nehezebb egyszerű cukrokká hidrolizálni, mint a gabona keményítőt. A 

lignocellulózt felhasználó üzemek beruházási és termelési költségei ma még 

sokkal magasabbak, mint az élelmiszernek alkalmas növényeket felhasználó 

üzemeké, mert az alapanyag munka- és energiaigényes előkezelésére van 

szükség, és a cellulóz és hemicellulóz elkülönítésére a lignintől.  

Ezt a versenyhátrányt rövid időtávon a gazdasági környezet szabályozásával, a 

keményítő alapú vegyianyaggyártás korlátozásával lehet csak kompenzálni. 

Hosszabb távon a megújuló szénforrásokra támaszkodó vegyipar 
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nyersanyagigényét növényolajjal, cukorral és keményítővel nem lehet majd 

kielégíteni – eljön a lignocellulóz feldolgozás ideje. 

A lignocellulózból előállított cukrok feldolgozását tekintve is az etanolgyártás a 

levulinsavgyártás fő versenytársa. Az etanolgyártásnál a fermentációt enzimes 

hidrolízissel kombinálják. A folyamatok híg oldatban eloszlatott lignocellulózzal 

viszonylag alacsony hőmérsékleten lassan játszódnak le. Az utóbbi időszakban a 

második generációs, lignocellulóz alapú bioetanol részesedése az etanol 

gyártásban folyamatosan nő, de még mindig nagyon csekély. 

Levulinsav gyártáskor előnyösebb a savas hidrolízist választani. A hidrolízis 

magasabb hőmérsékleten viszonylag gyorsan lejátszódik. Egyidejűleg a 

cukormolekulák dehidratálódása is végbemegy. A hexózok dehidratálásával 

kapjuk az 5-hidroximetil-2-furfuralt, míg a pentózok dehidratálása furfuralt 

eredményez. Az 5-hidroximetil-2-furfuralból további átalakulással hangyasav és 

levulinsav keletkezhet. 

A lignocellulóz alapú etanol- és levulinsavgyártás technológiájának fejlődése és 

a technológiák elterjedése ma még kezdeti szakaszában van. A vegyipar 

szempontjait tekintve jobbnak látszik a platformvegyület levulinsav gyártásának 

perspektivája. A lignocellulóz feldolgozás területén ébredező versenyben azok a 

vállalkozások tehetnek szert előnyre, melyek a legelsőkkel együtt indulnak. Erre 

ma még van lehetőség. 
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