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Összefoglaló  

A biofinomító olyan létesítmény, amely biomassza felhasználásával állít elő különféle értékes termékeket, 

valamint hőt, elektromos áramot és/vagy üzemanyagokat. A kukoricarost a kukorica nedves őrléses feldolgozása 

során keletkező melléktermék, amely hazánkban nagy mennyiségben áll rendelkezésre, és megújuló természete 

miatt biofinomító üzemek alapanyagául szolgálhat. A kukoricarost hemicellulóz tartalmának savas 

frakcionálásával jelentős mennyiségű arabinóz és xilóz szabadítható fel a kukoricarostból. Az arabinóz az 

élelmiszeripar által használt édesítőszer egyéb felhasználási módjai mellett. A xilózból előállítható xilit napjaink 

gyakori édesítőszere, mely cukorbetegek számára is fogyasztható. Az általunk modellezett üzem évi 100 000 

tonna kukoricarost szárazanyag feldolgozására alkalmas, amelyből xilózt, arabinózt, valamint biogázt állít elő. A 

kukoricarost frakcionálása két lépésben történik a modell szerint. Az első savas hidrolízis során a nyersanyag 

arabinóz tartalmának oldatba vitele a cél, majd az oligomerek hidrolízise után Candida boidinii élesztőgombával 

az arabinózt kísérő szénhidrátok mennyiségét csökkentjük, majd további tisztítási lépéseket követően az arabinóz 

kristályosítható az oldatból. A szilárd maradékban található xilán oldatba vitele a második savas hidrolízis során 

történik. A xilóz xilitté történő fermentációja az arabinóz biotisztítása során keletkezett élesztősejttömeggel 

történik. Tisztítási lépések után a xilit az oldatból kristályosítható. A második savas hidrolízis során keletkezett 

szilárd maradékban főként cellulóz található, amely biogáz előállítására alkalmas. A biogáz a szerves anyagok 

anaerob emésztése során mezofil körülmények között keletkezik, majd ezt elégetve egy kazán segítségével 

hőenergia keletkezik, amelyet a folyamat energiaigényének fedezésére fordítunk. Az arabinóz eredő hozama a 

nyersanyag arabinóz tartalmára vonatkoztatva 45,4%, a nyersanyag tömegére vonatkoztatva 61,8 g/kg 

kukoricarost szárazanyag. A xilit esetében ezek a hozamok 19,3%, valamint 41,7 g/kg kukoricarost szárazanyag. 

A gazdaságossági számítások egy részét Aspen Economic Analyzer segítségével, másik részét árajánlatok 

alapján végeztük. Az arabinóz 11,9 EUR/kg áron történő értékesítése során a xilit minimális eladási ára 0 

EUR/kg, tehát bármilyen alacsony áron értékesítjük a xilitet, abból profitunk származik. Az arabinóz 11,9 

EUR/kg ára kedvező, hiszen jelenlegi piaci ára elérheti akár a 60 EUR/kg értéket, a xilit jelenlegi piaci ára 

közelítőleg 6 EUR/kg, így profit realizálása mellett is alacsonyabb áron tudjuk értékesíteni a xilitet. 

Summary 
The biorefinery is a facility that produces various value-added products and heat, electric power and/or fuels 

using biomass as raw material. Corn fiber is a by-product formed during the wet milling process of corn, which 

is available in large amounts in Hungary, and because of its renewable nature, it can serve as a potential raw 

material of a biorefinery. By acid fractionation of its hemicellulose content, considerable amounts of xylose and 

arabinose can be liberated from corn fiber. Arabinose is a sweetener used by the food industry among other 

applications. Xylitol is a common sweetener derived from xylose, which can also be consumed by people with 

diabetes. In our work the modeled biorefinery can process 100000 tonnes of corn fiber dry matter and produces 

arabinose, xylitol and biogas. The fractionation of corn fiber occurs in two steps in our model. The aim of the 

first acid hydrolysis is to solubilize the arabinose content of the raw material, then after the hydrolysis of the 

oligomers, bio-purification with Candida boidinii yeast is carried out. After further purification steps, arabinose 

can be crystallized from the solution. In the second hydrolysis the xylan content of the solid residue is 

solubilized. By using the yeast mass from the bio-purification process, xylose is fermented into xylitol. After 

purification xylitol can be crystallized from the solution. The solid residue after the second hydrolysis contains 

mainly cellulose, and is fed to the anaerobic fermenter, where biogas is produced from the organic materials at 

37°C. The biogas is incinerated to cover the heat demand of the biorefinery plant. The overall yield of arabinose 

is 45.4% of the arabinose content of the raw material, and 61.8 g/kg corn fiber dry matter. These values for 

xylitol are 19.3% and 41.7 g/kg dry matter, respectively. Economic calculations were performed using Aspen 

Economic Analyzer and vendor quotations. If arabinose is sold with a price of 11.9 EUR/kg, the minimum 

selling price of xylitol is 0 EUR/kg, therefore selling xylitol with any price leads to profit. The 11.9 EUR/kg 

selling price of arabinose is favorable, as the current market price can reach 60 EUR/kg. The current price of 

xylitol is around 6 EUR/kg, thus xylitol can be sold under the market price while realizing profit. 


