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Összefoglaló  

Az itakonsav (2-metilén butándisav) egy telítetlen dikarbonsav mely potenciális építőelemként hasznosítható 

a vegyipar számára. Napjainkban leginkább kenőanyag adalékként, felületaktív anyagok, műanyagok, gyanták, 

szintetikus gumik stb. előállításánál alkalmazzák. Ipari mértékű biotechnológiai előállításánál nagyméretű, 

süllyesztett fermentációs technológiával glükózból, poliszacharid tartalmú ipari szennyvizekből Aspergillus 

tereussal termeltetnek itakonsavat. A gazdaságosabb előállításra többféle kutatás folyik például Pseudozyma 

antartica, Yarrowia lipolytica, Synechocystis sp. PCC6803 baktériumokkal.  

A kinyerés fő problémája, hogy az itakonsav képződéssel párhuzamosan más hasonló tulajdonságú (karboxil 

csoportokat tartalmazó) szerves sav is megjelenik. A hatékony elválasztáshoz megoldást nyújthat a szerves savak 

eltérő pK értékei, alifás / aromás jellegük és vegyértékük, valamint polaritásuk.  

A munka során a fő cél az itakonsav elválasztásának tanulmányozása volt egy integrálásra alkalmas 

membrános elválasztási technikával. Elválasztási művelethez az elektrodialízist választottuk, mivel releváns 

körülmények között az itakonsav előállítása bipoláris membrános elektrodialízis révén és ennek integrálása 

fermentációs folyamatban alig vizsgált témának számít. Az eredmények azt tükrözik, hogy a kiépített 

elektrodialízis rendszer alkalmazható volt az itakonsav elválasztására ezzel lehetőséget teremtve egy 

fermentációs folyamatba való integrálásra. 

 

Summary 

     Itaconic acid (2-methylene butanediacid) is an unsaturated dicarbonic acid, which can be applied as a 

potential building block in chemical industries. Nowadays it is used as an additive in lubrication matter, as a raw 

material for production of surface active agents, polymers, synthetic materials and rubbers. Itaconic acid is 

manufactured from glucose or industrial waste waters containing polysaccharides by submersed fermentation 

technology using Aspergillus tereus. Research is being carried out to enhance the effectiveness of the process by 

applying other strains, like Pseudozyma antartica, Yarrowia lipolytica, Synechocystis sp. PCC6803 bacteria. 

    The main trouble in recovery of the acid is that other organic acids are formed during the fermentation. The 

effective separation should be based on the distinct pK values, aliphatic/aromatic characters, valences, polarities. 

     The aim of this research work was to study the separation of itaconic acid by a membrane separation 

technique which is suitable for integration. Electrodialysis (ED) with bipolar membranes was selected, since its 

integration to the fermentation has been hardly investigated so far. The first results confirmed that ED can 

separate the acid and it is possible to integrate it to the fermentation. 
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