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A bakteriális sejtfalakkal ellentétben, amelyek jellemzően peptidoglükánból állnak, az élesztők 

sejtfalában a fő komponensek a glükánok, mannánok és fehérjék. Ezeken a csoportokon belül az egyes 

komponensek szerkezete fajonként változik. Széles körű vizsgálatok alapján azonban megállapítható, 

hogy a glükánok helyenként összekötött glükózláncokból állnak, amelyekben a ß-(1-3) és a ß-(1-6) 

kötések jellemzőek. A pékélesztő mannánjainak alaplánca -(1-6) kötésekkel kapcsolódó mannóz-

egységekből áll, amelyhez rövid oldalláncok kapcsolódnak többnyire -(1-2), ritkábban -(1-3) 

kötésekkel. A mannánban foszfodiészter hidak is előfordulnak. A fehérjék az élesztősejtfalban mannán 

komplex formájában találhatók. Többségük enzim és nem szerkezetalkotó elem, nem strukturális 

fehérje. 

A kísérleti eredmények többségével összhangban van az 3.2.2.1. ábrán bemutatott modell.  

A sejtfal legbelső rétegét glükánszálak alkotják, ez adja a sejt merevségét és alakját. A szálakat 

egy glikoproteinréteg fedi, efölött pedig egy lazább, 1,6-foszfodiészter kötésekkel rögzített 

mannánháló helyezkedik el. Ebben a mannán hálóban helyezkednek el a mannán-enzim komplexek, 

amelyek kovalens kötésekkel vagy gyengébb kölcsönhatásokkal rögzülnek. 

Más elképzelések szerint a mannán-enzim komplexek belül, a citoplazmamembrán és a 

szénhidrátréteg között helyezkednek el. Ez a különbség nem érinti a merevítő réteg leírását. A 

bakteriális sejtfalhoz hasonlóan az élesztőknél is a sejtfeltárás nehézségét az határozza meg, hogy 

milyen vastag és mennyi keresztkötést tartalmaz a szerkezeti réteg. 

3.2.3. A fonalas gombák sejtfala 

A további gombák sejtfaláról általános érvényű szabályokat nem mondhatunk, mivel egyrészt az egyes 

fajoknál az összetételben és szerkezetben jelentősek a különbségek, másrészt túl kevés fajról áll ren-

delkezésre részletes leírás ahhoz, hogy általánosítani lehessen. Ha viszont csak a sejtfeltárás szem-

pontjából nézzük, néhány általános megállapítást tehetünk. Szűkítve a vizsgálati területet csak a 

hifafonalakról lesz szó, mivel egyrészt ezeket tanulmányozták behatóan, másrészt ipari szempontból 

ezek jelentősek. 

A legtöbb gombában a sejtfal elsősorban poliszacharidokból áll, lényegesen kevesebb fehérjét és 

lipidet tartalmaz. Az aránylag kevés törzsön elvégzett részletes elemzések azt mutatják, hogy az egyes 

fajok között is nagyok a különbségek. A baktériumokhoz és az élesztőkhöz hasonlóan az alaktartás és 

a szilárdság a fal poliszacharidjain múlik. A poliszacharidok az egyes törzsekben láthatóan páronként 

fordulnak elő (pl. kitin és glükán), és ennek alapján taxonómiai osztályozás is lehetséges (3.2.3.1. 

táblázat). 

3.2.3.1. táblázat: Sejtfalszerkezet és gombarendszertan 

Kulcs-poliszacharidok Taxonómiai csoport 

cellulóz, glikogén Acrasiomycetes 

cellulóz, -glükán Oomycetes: Saprolegnicales, Peronosporales, Leptomitales (Rhipidiaceae) 

cellulóz, kitin, -glükán Oomycetes: Leptomitaceae 

cellulóz, kitin Hyphochytridiomycetes 

kitozán, kitin Zygomycetes 

kitin, -glükán Chytridiomycetes, Ascomycetes kivéve: Hemiascomycetidae, Basidiomycetes 

kivéve: Sporobolomycetaceae 

mannán, -glükán Hemiascomycetidae 

mannán, kitin Sporobolomycetaceae, Rhodotorulaceae 

 

A legnagyobb fajszámú kategória a falában kitint és glükánt tartalmaz. A kitin-glükán csoportba 

tartozó gombák fala az élesztőkhöz hasonlóan rétegekből áll. Az alaposan tanulmányozott Neurospora 

crassa falában három különböző típusú polimer található: glükán, túlnyomórészt ß-(1-3) és kisebb 

arányban ß-(1-6) kötésekkel, mikrofibrilláris szerkezetű kitin, és egyfajta glükoprotein. Az érett 

sejtfalban ezek a komponensek koncentrikus rétegeket alkotnak (3.2.3.1. ábra). 
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3.2.3.1. ábra: A Neurospora crassa sejtfalának vázlatos szerkezete.  

(a) külső - és -glükán réteg, (b) glükoprotein hálózat, benyúló glükánrészekkel,  

(c) túlnyomórészt fehérjéből álló réteg, (d) kitines réteg, fehérjébe ágyazott mikrofibrillumok 

A fal a hifák csúcsánál vékonyabb, és a glikoprotein ezen a részen nem tömörül jól észlelhető 

rétegbe. 

Bár az összetétel más, a réteges szerkezet bizonyított a Schizophyllum commune sejtfalában is. A 

fal szárazanyagtartalmának 70%-át három különböző polimer alkotja: (S)-glükán, (R)-glükán és kitin. 

Az (S)-glükán -(1-3) kötéseket tartalmaz, ez képezi a külső réteget. Az (R)-glükán erősen 

térhálósodott polimer -(1-3) és -(1-6) kötésekkel, ez a kitinszálakkal komplex kötésben alkotja a 

belső réteget. 

A gombafonalak falának szilárdságát a baktériumokhoz és az élesztőkhöz hasonlóan a térhálós 

molekulaháló adja. Ehhez járul az, hogy számos gomba sejtfala kitinből vagy cellulózból álló fonalas 

szerkezetű elemeket is tartalmaz, amelyek „kompozitként” tovább növelik a fal szilárdságát. 

3.2.4. A falszerkezet és a feltárás kapcsolata 

A mikrobiális sejtek falának alakja és szilárdsága a szerkezeti polimerektől, azok egymás közötti és 

más molekulákkal alkotott keresztkötéseitől függ. A sejt feltárásához le kell győzni a kovalens 

kötésekkel rögzített molekulahálózat ellenállását. A fal tulajdonságait nemcsak a genetikai információ 

határozza meg, hanem függ a tenyésztés körülményeitől, sőt a gombáknál a fejlődési fázisoktól is. A 

befolyásoló környezeti tényezők közé tartozik a keverés nyíró hatása is, egyes gombáknál a fal 

szerkezete változik a fermentor kevertetésének függvényében. 

A mechanikai feltárásnál a sejt mérete és alakja mellett a szerkezeti polimerek térhálósodási foka 

befolyásolja a feltárás nehézségét. Elvileg a sejtfal szerkezetét befolyásolni lehetne a genetikai 

információ módosításával, illetve a környezeti paraméterek megváltoztatásával, de jelenleg nincs 

elegendő információ ahhoz, hogy ilyen módon könnyítsük meg a feltárást. Az eddig összegyűlt 

kutatási eredmények nem teszik lehetővé, hogy elméleti úton megállapíthassuk az egyes mikro-

organizmusok relatív ellenállóképességét a mechanikai feltárási műveletekben. 

A sejtfal kémiai összetételének és szerkezetének ismerete elsősorban az enzimes vagy kémiai úton 

végrehajtott lízisnél fontos. Mivel a szerkezeti molekulahálót külső védőburok is bevonhatja, mind a 
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szerkezeti, mind az egyéb komponensek ismerete hasznos a megfelelő enzimes vagy kémiai 

módszerek kiválasztásánál. A gyakorlatban sokszor fordított a megközelítés: a különféle lítikus 

enzimekkel és vegyi anyagokkal elért eredményekből következtetnek a sejtfal szerkezetére. 

3.3. A feltárás vizsgálata 

Ha a mikrobasejtek összetevőinek izolálását mennyiségileg is le akarjuk írni, a sejtek roncsolódásának 

mértékét meghatározó pontos analitikai módszerekre van szükség. Az elroncsolt sejtek részarányát 

meghatározhatjuk közvetlenül, az ép sejtek számának vagy tömegének mérésével, avagy közvetett 

módon, valamely kiszabaduló sejtalkotórész koncentrációjának mérésével. A közvetlen módszerekre 

mindig szükség van a többi módszer standardizálásához és kalibrálásához, a közvetett módszerek 

viszont általában pontosabbak, szélesebb körben alkalmazhatók és kevésbé munka- és időigényesek. 

3.3.1. Közvetlen mérési módszerek 

Az ép sejteket közvetlenül mikroszkóposan vagy elektronikus részecskeszámlálóval számlálhatjuk. A 

feltárás előtti sejtszám mérésére mindkét módszer általánosan alkalmas, de a feltárás során kibocsátott 

anyagok (DNS és más polimerek) később már zavarhatják a meghatározásokat. Az ép és a roncsolt 

sejtek mikroszkópos számlálásához differenciálfestést alkalmazhatunk. A roncsolt Gram-pozitív 

baktériumok gyakran Gram-negatívként festődnek, és élesztőknél a Gram-festés után az ép sejtek 

sötétpirosak, míg a sérültek halványvörösek lesznek. 

Sok minta esetén a mikroszkópos számlálás egyhangú és időrabló módszer. Az élesztők 

feltárásának mértéke elektronikus részecskeszámlálóval is mérhető, de a sejttörmelék nagyobb 

darabjai megzavarhatják az érzékelőt. Ráadásul a számlálók, amelyeket általában vérsejtek számlá-

lására fejlesztettek ki, nem elég érzékenyek a jóval kisebb méretű baktériumok észleléséhez. 

3.3.2. Közvetett módszerek 

A roncsolt sejtek arányát közvetett úton mérő módszerek azon alapulnak, hogy a sejtek szuszpendálá-

sára használt közegben a feltárás hatására megnövekedik a citoplazma-eredetű anyagok kon-

centrációja, azaz oldható fehérje vagy enzimaktivitás mérésén. Kis koncentrációjú sejtszuszpenziók 

esetén egyszerűen a vizes fázis fehérjekoncentrációját vagy aktivitását hasonlítják össze a 100%-osan 

feltárt mintáéval. Enzimaktivitások mérése esetén ügyelni kell arra is, hogy az enzimkinetika más és 

más lehet az érintetlen sejt, a durva homogenizátum és a tisztított enzim esetében. 

Töményebb szuszpenzióknál a pontosabb meghatározások érdekében korrekciót kell alkalmazni, 

amely figyelembe veszi a vizes fázis térfogatának növekedését, amit a sejtek beltartalmának kisza-

badulása okoz. Ez az eljárás sem megfelelő olyan minták esetében, amelyekben a mért komponens egy 

része denaturálódik a feltárás károsító hatására (pl. hősokk). Ilyen esetekben anyagmérlegeken alapuló 

módszereket használnak. 

3.3.2.1.  Hígításos módszer 

Ha a denaturálódás veszélye nem fenyeget, a feltárás mértékét az oldható fehérje mérésével követhet-

jük nyomon. Ehhez a feltárt minta tiszta (centrifugált) felülúszójából (cf) és egy hígított mintából (ch) 

kell a fehérje koncentrációját megmérni. A feltárás mértékét, azaz a sejtekből kiszabadult vizes fázis 

arányát a összes sejteken belüli folyadékhoz képest (= Fd – értéke a feltárás előrehaladtával 0 és 1 

között változik) a Hetherington-egyenlettel számíthatjuk: 

 
    minta ép sejtek kiszabadult vízV V V   (1) 

    kiszabadult víz
d

minta

V
F

V
  (2) 

A higítás anyagmérlege: 

        kiszabadult víz kiszabadult víz kiszabadult víz higítás higítottV c V V c    (3) 

Átrendezve: 
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A mintatérfogattal elosztva: 
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d
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 (5) 

 

Az oldható fehérjék koncentrációját pl. valamely fotometriás módszerrel (Folin, Lowry, Bradford) 

mérhetjük.  

A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a felülúszó részaránya (Fd) általában független a 

hígítás mértékétől, azaz a fehérjék oldhatósága nem változik a hígítás következtében. Kevésbé 

kíméletes feltárási módszerek alkalmazásánál viszont előfordul oldhatóságváltozás, ezért alkalmazás 

előtt célszerű ellenőrizni a metodikát. 

3.3.2.2.  Anyagmérleg módszer 

A másik lehetséges módszer a feltárás mértékének meghatározására az anyagmérlegek felírása. Felté-

telezzük, hogy feltárt minta vizes fázis frakciója (F) kifejezhető a feltárás előtti vizes fázis (F0) és a 

feltárás során kiszabadult víz összegeként. 

   c
0 0

aq

F F 1 F MR



    (6) 

ahol (1-F0) a sejtek térfogata a kiindulási állapotban, M a sejtek belső folyadéktartalma, R a feltárt sej-

tek részaránya, c a sejtek sűrűsége, aq a szuszpendáló vizes fázis sűrűsége. A (6) egyenletben felté-

teleztük, hogy csak a sejtek belső folyadéktartalma növeli a vizes fázis térfogatát. 

Egy másik, független anyagmérleg állítható fel a nitrogéntartalomra, amely szintén tartalmazza az 

F és R paramétereket. Például Kjeldahl módszerével mérve a sejtek (cNS) és a feltárt minta 

felülúszójának nitrogéntartalmát (cN) felírhatjuk 

 N

NS

cF
R

x c
  (7) 

ahol x a minta kiindulási sejttartalma, R.x a feltárt sejtek mennyisége, R.x.cNS pedig a feltárt sejtekből 

kiszabadult nitrogén mennyisége. 

 

A (6) és (7) egyenletből F-et kiejtve 

 

 

0 N

c
NS 0 N

aq

F c
R

c x 1 F c M






 

 (8) 

Mivel az anyagmérlegek felállításánál néhány feltételezésből indultunk ki, ez az eljárás a feltárás 

mértékének meghatározására kevésbé pontos, mint a hígításos módszer. Ezzel együtt jó közelítésként 

használható olyan esetekben, amikor a hígításos módszer nem alkalmazható. 

3.3.2.3.  Vezetőképesség-mérés 

Sok esetben a feltárás mértékének gyors, közelítő meghatározására a vezetőképesség mérésén alapuló 

módszerek is alkalmasak. A módszer alapja, hogy a feltárt sejtek citoplazmájából a vizes fázisba 

kerülő ionos anyagok megváltoztatják a folyadék vezetőképességét. Bizonyos tartományban a 

vezetőképesség lineárisan növekszik a feltárás mértékével. A módszert kalibrálni kell más 

meghatározásokkal, mert csak relatív értékeket ad. Más szempontból nehéz a standardizálás, mert a 

mérési eredmények erősen függnek a mikroorganizmusok típusától és olyan környezeti 

paraméterektől, mint a sejtkoncentráció, a hőmérséklet és az elektrolitkoncentráció. Így a módszer 
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csak akkor látszik használhatónak, ha a feltárás mértékén kívül minden paramétert állandó értéken 

tartanak.  

3.3.3. A sejtfeltárás kinetikája 

A sejtfeltárást legegyszerűbben elsőrendű kinetikával szokták modellezni. Eszerint a fehérje kiszaba-

dulása a sejtekből a következő egyenlettel írható le: 

 i
i

dP
kP

dt
   (9) 

ahol Pi a sejtben lévő (maradó) fehérje mennyisége. Értéke a t = 0 időpontban Pi = Pi0 = maximális, a 

későbbi t időpontokban csökken, nullához közelít. A fenti egyenletet határozottan integrálva 0 és t 

között a 

 

i

i0

P t

i

iP 0

dP
kdt

P
    (10) 

összefüggéshez juthatunk.  

      i i0ln P ln P - k t - 0   (11) 

átalakítva a 

   kt

i i0P P e   (12) 

formát kapjuk. Ha a feltárás előrehaladásának mértékét nem a bennmaradó, hanem a kiszabadított fe-

hérje mennyiségével (Rk) jellemezzük, akkor 

 i0 = k iR P P  (13) 

és 

 0 1 kt

k iR P e      (14) 

Gyakran a kiindulási termék koncentrációra normálva (R = Rk/Pi0) fejezik ki a feltárás mértékét, 

ekkor a fenti összefüggés 

 
ktR 1 e     (15) 

alakban írható fel. R itt azonos a (6) egyenletben bevezetett paraméterrel. Ezzel felírva a (12) 

összefüggést: 

  =  = 
 

i0

i

P 1
ln kt ln

P 1- R
 (16) 

A feltárás során a kiszabaduló termék, tipikusan a fehérje, rendszerint bomlást szenved, vagy 

denaturálódik. A művelet optimális körülményeinek és időtartamának maghatározásánál ezt a tényezőt 

is feltétlenül figyelembe kell venni. A feltételezés szerint a bomlás is elsőrendű kinetika szerint megy 

végbe, így felírható: 

 
d

dS
K S

dt
   (17) 

A (P) fehérjekoncentráció helyett itt az (S) fajlagos enzimaktivitás (aktivitás/mg fehérje) szerepel, 

ez fejezi ki, hogy a jelenlévő fehérje molekulák mekkora hányada aktív. Értéke a t=0 időpontban S0, 

tetszőleges t időpontban pedig S. Kd pedig a bomlási folyamat sebességi állandója. Az előzőekkel 

teljesen analóg módon levezethető az inaktiválódás exponenciális egyenlete 

 0
dK t

S S e


  (18) 
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Az eredő termékkihozatal a két modell kombinációjával fejezhető ki: 

 Re  =  RkS (19) 

 dK tkt

e i0 0R P 1 e S e
          (20) 

Az állandó értékeket összevonva 

   dK tkt

eR K 1 e e
    (21) 

A görbék alakulását animált digramon mutatjuk be: 

 

3.3.3.1. animáció: A sejtfeltárás kinetikai görbéi 

 

3.3.3.1. ábra: A kinyert enzimaktivitás alakulása a sejtfeltárás során. 

A kettős exponeciális modell sok esetben jól egyezik a kísérleti eredményekkel (3.3.3.1. ábra). A 

két ellentétes lefutású exponenciális függvény szorzata maximumos görbét ad. Ez azt jelenti, hogy a 

sejtfeltáró kezelésnek van egy optimális ideje/mértéke, amelyet túllépve romlik a kihozatal.  

3.4. Mechanikai módszerek 

A feltárásnál tehát egyrészt a maximális feltárási hatékonyságot, másrészt a kinyert sejtbeli anyagok 

minimális károsodását tartották szem előtt. Laboratóriumi léptékben a feltárási módszerek a sejtek 

szerkezetének és működésének kutatását, illetve analitikai célokat szolgáltak. Nagyobb, preparatív és 

ipari méretekben viszont enzimek vagy más sejtalkotók gyártása a cél. 

Kis mennyiségű, néhány milliliternyi sejtszuszpenzió feltárását laboratóriumban manuálisan is 

elvégezhetjük. Ilyen eljárás lehet például a sejttömeg eldörzsölése egy porcelánmozsárban 

kvarchomokkal. Idő- és munkaigényes (15–30 perc egy minta feldolgozása), de fonalas gombák 

intracelluláris enzimjeinek mérésénél bevált. Manuális eszközök az ún. potterek, amelyekben a feltárás 

két szorosan illeszkedő, érdesített üvegfelület közötti dörzsöléssel történik (3.4.1. ábra). Vékonyabb 

falú sejtek, elsősorban szövethomogenizátumok feltárására akalmas. 
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3.4.1. ábra: Kézi homogenizálók, potterek (katalógusfotó) 

A mikrobasejtek feltárására gyakran választanak mechanikai módszereket, mivel erre több, más 

iparágban bevált berendezést is fel lehet használni. A műveletek alapja, hogy a sejteket nagy 

nyírófeszültségnek teszik ki, amit fojtáson való átpréseléssel, erőteljes keveréssel vagy ultrahanggal 

hoznak létre. A legtöbb esetben az energiabevitel pazarlóan nagy, a mechanikai energia egy része hővé 

alakul, és ennek eltávolítására hűtést is alkalmaznak.  

3.4.1. Ultrahangos kezelés 

Az egyik leggyakrabban használt laboratóriumi módszer. A sejtek károsodását a kavitációs hatások 

okozzák. Az ultrahang gyorsan váltakozó nyomáscsökkenést és nyomásnövekedést hoz létre a 

folyadékban. A nyomáscsökkenés hatására a folyadék felforr, apró gőzbuborékok keletkeznek, majd a 

nyomás növekedésével összeroppannak, eltűnnek. Az összeroppanó buborékok lokálisan igen nagy 

energiasűrűséget hoznak létre, és ezek a „mikrorobbanások” kilyuggatják a sejtek burkát.  

Az ultrahangos roncsolók általában alacsony frekvencián, 15–25 kHz-en működnek, a bevitt 

teljesítmény változtatását legtöbbször az amplitúdó szabályozásával érik el. A berendezés elektro-

mágneses hullámokat gerjeszt, és ezeket alakítja át mechanikai rezgésekké. Tipikus felépítése is ennek 

megfelelő: oszcillátorból, erősítőből és hullámátalakítóból áll. A sejtszuszpenzióba merülő kúpos vagy 

bunkós végű, rozsdamentes acélból készült rúd viszi át a rezgéseket (3.4.1.1. ábra). 
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3.4.1.1. ábra: Laboratóriumi ultrahangos sejtfeltáró berendezés (katalógusfotó) 

Két laboratóriumi ultrahangos sejtfeltáró berendezést videón mutatunk be. 

 

3.4.1.1. videó: Ultahangos sejtfeltárók 

A feltárás során a sejtszuszpenziót tartalmazó edényt jéggel vagy cirkuláló hűtőközeggel hűtik. 

Bár az ultrahangos kezelés a folyadék áramoltatásával folytonos műveletben is alkalmazható, nagyobb 

léptékű alkalmazásra mégsem megfelelő, mivel a nagy teljesítménybevitelnél nehéz a kielégítő hűtést 

megoldani. A módszer másik hátránya, hogy egyértelműen kimutatható enzimbomlást okoz. Ennek 

egyik oka a szabad gyökök képződésében keresendő. A bevitt energia növelésével a gyökképződés 

gyakorisága erősen növekszik, ez behatárolja az alkalmazható energiasűrűséget. Az ultrahangos 

feltárás jól leírható az elsőrendű reakciókinetikai modellel, a kísérleti adatok féllogaritmikus 

ábrázolásban egyenest adnak (3.4.1.2. ábra). 
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3.4.1.2. ábra: Fehérjekiáramlás Bacillus-sejtekből 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a különböző enzimek egyszerre és egyenletesen szabadulnak ki a 

sejtekből. Előbb a citoplazmaenzimek jelennek meg (alkohol-dehidrogenáz), majd a mitokondrium 

enzimei (citrátkör: akonitáz, fumaráz, szukcinát-dehidrogenáz) és legvégül a membránba kötött 

enzimek (3.4.1.3. ábra). 

 

3.4.1.3. ábra: Különböző enzimek kilépése élesztőből ultrahangos feltárás során 
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3.4.2. Gyöngymalmok 

A gyöngymalmokat eredetileg a festékiparban használták nagyon finom pigmentporok őrlésére. Innen 

vették át a biomérnöki gyakorlatba, ahol szintén jól alkalmazhatónak bizonyult. Nevét az aprításra 

használt üveggyöngy töltetről kapta. Jellemző kialakítása egy vízszintes henger alakú őrlőtér, tele apró 

üveggyöngyökkel, amelyeket a vízszintes tengelyen lévő keverőtárcsák tartanak mozgásban (3.4.2.1., 

3.4.2.2. ábra). 

 

3.4.2.1. ábra: Gyöngymalom tipikus felépítése (vázlat) 

 

3.4.2.2. ábra Asztali gyöngymalom (katalógusfotó) 

Több roncsolási mechanizmus működik egymás mellett, az egymáshoz dörzsölődő gyöngyök 

koptató, nyíró hatása fokozatosan elvékonyítja, majd eltünteti a sejtfalat. A feltárást számos technikai 

paraméter befolyásolja: a gyöngyök mérete, a feltöltés mértéke, a sejtkoncentráció a szuszpenzióban, a 

keverőelem kialakítása, mérete és kerületi sebessége, a hőmérséklet, folytonos üzemben a betáplálás 

sebessége. Ehhez járul még, hogy ugyanaz a malom másképpen működik vízszintes és függőleges 

helyzetben. A felsorolt paraméterek nemcsak a feltárás mértékét befolyásolják, hanem a teljesítmény-

felvételt is. 

A gyöngyök méretével kapcsolatban szerzett tapasztalatok nem egyértelműek. Az élesztők 

kezelésénél a 0,5–2,8 mm közötti tartományban a legkisebb méretű üvegszemcse-frakció bizonyult a 
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leghatásosabbnak. Más kísérletek szerint az optimum 0,25–0,5 mm között van, efölött és ezalatt 

romlik a feltáró hatás. További eredmények szerint az optimális átmérő függ attól, hogy citoplazma- 

vagy membránkötött enzimet akarunk kinyerni. Általánosítható megfigyelés, hogy minél kisebb a 

sejtek mérete, annál kisebb az optimális átmérő is. Így a baktériumok feltárásához kisebb frakciót 

célszerű használni, mint az élesztőkhöz. Másik oldalról szem előtt kell tartani, hogy folytonos 

üzemmódban az elvételnél az üvegszemcséket vissza kell tartani az őrlőtérben. Kis gyöngyátmérőnél a 

szeparátor nyílásai is kicsik, ami eltömődésveszéllyel és nagy áramlási ellenállással jár. 

A kamrába töltött üveggyöngyök mennyisége mind a feltárásra, mind az energiafelvételre hatással 

van. A feltárás szempontjából a nagyobb mértékű töltés előnyös, az optimum 80–88% között 

észlelhető. A sejtszuszpenzió ekkor szinte csak a hézagtérfogatban helyezkedik el. A töltés mértékével 

viszont a teljesítményfelvétel is nő, ami a hőmérséklet növekedését eredményezi. 

A keverő kerületi sebességének növelése a technológiailag kihasználható tartományban (10–20 m/s) 

fokozza a feltárás hatékonyságát, extrém nagy sebességek esetén viszont a fellépő ellentétes hatások 

miatt ez a növekedés lelassul, majd leáll. 

 

3.4.2.3. ábra: A sejtkoncentráció hatása az üzemi hőmérsékletre 

A keverő kialakításának is jelentős szerepe van a művelet hatékonyságában. Hagyományos 

keverők, propeller vagy turbina itt nem alkalmazhatók. Csak olyan tárcsaszerű elemeket építhetünk be, 

amelyeknek nincs homlokfelülete. Ezek csak rovátkolt, hullámos oldalukkal, illetve peremükkel 

mozgatják a gyöngyöket. Ez viszont azt is jelenti, hogy a keverő csak közvetlen környezetében, 1-2 

cm-es zónában hatékony. Emiatt a tengelyen sűrűn egymás mellett helyezkednek el a tárcsák. A 

keverő mérete, azaz hogy mennyire fedi le az őrlőkamra keresztmetszetét, eltérő hatást vált ki kis és 

nagy sebességeknél. A kis felület hátrányos a kis kerületi sebességeknél, de jobbnak bizonyult a 

nagyoknál. A sima keverőtárcsák helyett rovátkoltak alkalmazása elsősorban a sűrű sejtszusz-

penzióknál előnyös. A beszerezhető gyöngymalmok kerek keverőtárcsái excentrikusan helyezkednek 

el a tengelyen, úgy, hogy egy spirált alkotnak. Ez a kiképzés lehetővé teszi ellenáram létrehozását, 

vagyis a gyöngyök és a folyadék mozgási iránya ellentétes. A tárcsák merőleges helyzetének 

megváltoztatása, elferdítése javítja a feltárást, különösen kis fordulatszámoknál, de nagyobb telje-

sítményfelvétellel és hőmérsékletemelkedéssel járt. 

A vízszintes és függőleges helyzetben működtetett gyöngymalmok közül a feltárás hatásosságát 

tekintve a horizontális elrendezés kis mértékben hatékonyabb. A további műszaki paraméterek 

(tömítések, elvétel beépítése) szintén emellett szólnak. 
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A működési hőmérséklet változtatása a megengedhető 5–40 °C tartományban alig mérhető eltérést 

okoz a feltárásban. Sokkal fontosabb a termelődő hő eltávolítása, és ezzel a hőmérséklet emelke-

désének megakadályozása (3.4.2.3. ábra).  

Kisebb készülékeknél hűtőköpeny alkalmazásával a hőfokszabályozás megfelelően megoldható 

(3.4.2.1. ábra), viszont a léptéknövelésnél ez az egyik legnehezebben leküzdhető probléma. 

A sejtkoncentráció változtatásával szerzett tapasztalatok ellentmondásosak. Egyes esetekben a 

sejtszuszpenzió koncentrációjának növelésével a feltárás is javult, máskor nem észleltek változást, 

vagy maximumos görbét kaptak. Jobban értelmezhetők a jelenségek, ha figyelembe vesszük, hogy a 

koncentráció hatása sebességfüggő, csak kis sebességeknél észlelhető, nagyoknál elhanyagolhatóvá 

válik. Más értelmezés szerint a sejtszuszpenziónak nem a koncentrációja számít, hanem a reológiai 

tulajdonságai. 

A gyöngymalmok igen nagy előnye, hogy folytonos üzemben is működtethetők (3.4.2.4. ábra). A 

készülék egyik végén betáplált lé a másik végén kivezethető, az üveggyöngyök visszatartásával.  

 

3.4.2.4. ábra: Folytonos üzemű gyöngymalom (vázlat) 

Ezzel jelentősen növelhető a feldolgozási teljesítmény. A berendezések alkalmazhatók átáram-

lásos, illetve recirkulációs üzemmódban is. Folytonos üzemben értelmezhető a tartózkodási idő, és a 

térsebesség (hígítási sebesség) paraméter is. 

A gyöngymalomban végbemenő feltárás is általában jól leírható az elsőrendű kinetikával 

 ln
1

1
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kt  (16) 

ahol k az elsőrendű reakció kinetikai konstansa, t pedig az idő, R itt is a feltárt sejtek részaránya az 

összes sejtből. (ld. a 6 egyenletet). 

Recirkulációs üzemmódban, amikor egy adott anyagmennyiséget keringetéssel többször is átvezet-

nek az őrlőkamrán, a kinetikai konstans az áramlási sebesség növelésével csökken. Feltehetően a gyor-

sabb áramlás megzavarja a gyöngyök kialakult rendezett mozgását és ezáltal csökken a feltárás haté-

konysága. Folytonos kísérletekben viszont elsőrendű kapcsolatot lehet kimutatni a feltárás és az áram-

lási sebesség reciproka (tartózkodási idő) között. Nagyobb gyöngymalmoknál a reaktorkinetika össze-

tettebb, a kaszkád reaktorokra kidolgozott modellek használatosak, a lépcsők száma megegyezik a 

keverőtárcsák számával. A modellt ki kell egészíteni a visszakeveredéssel is, ekkor ad jó egyezést a 

kísérleti eredményekkel. A visszakeveredés és a diszperzió csökkentik a feltárás hatékonyságát, külö-

nösen kis átfolyási sebességnél. A keverő sebességének növelése javítja a feltárási sebességet, de 

emellett fokozza a visszakeveredést is. A két ellentétes hatás nagyon nagy sebességeknél kiegyenlíthe-

ti egymást. 

A gyöngymalmok teljes energiafelvétele a keverősebesség, a töltés mértéke és az átfolyási 

sebesség emelésével növekszik. Jelentősen befolyásolja a fogyasztást a keverő kialakítása is. Mérnöki 

szempontból a legérdekesebb paraméter valójában az egységnyi feltárt anyagmennyiségre jutó 
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energia. Ezt az értéket a felsoroltakon kívül számos további tényező befolyásolja, és így gyakran 

előfordul, hogy, hogy nem az összes energiafelvétel optimumánál van a fajlagos érték minimuma. A 

hatásfok nem mindig becsülhető az eddig felsoroltak alapján, pl. figyelembe kell venni az egységnyi 

kamratérfogatra eső keverőtárcsák számát. 

A technikai paraméterek mellett újra meg kell említeni hogy a feltárás hatékonysága függ a 

mikroorganizmus fajtájától és a tenyésztési körülményektől. Érvényesülnek a méret szerinti különb-

ségek, minél kisebb egy sejt, annál nehezebb feltárni. Így könnyebb elroncsolni a fonalas gombákat és 

penészeket, mint a nem túlságosan vastag falú E coli-t. Az élesztők valahol középen helyezkednek el, 

a csoporton belül is vannak különbségek, pl. a Saccharomyces fajokhoz viszonyítva pl. a Candida 

utilis lényegesen ellenállóbb. 

A mikrobiológiai termékek jelentős része könnyen denaturálódik. Ezért a gyöngymalmok konkrét 

alkalmazásánál gondosan kell optimálni a feltárás körülményeit, tekintettel a kinyerni kívánt anyag 

stabilitására. Enzimek esetében észlelhető mértékű inaktiválódás lép fel, még akkor is, ha a működési 

hőmérséklet 5 °C alatt tartják. Valószínűleg a nyírás, vagy más mechanikai hatások is denaturálódást 

okoznak. 

 

A gyöngymalmok ipari léptékben is gyártott készülékek. A bemutatott katalógusoldalon (3.4.2.5. 

ábra) a legnagyobb méretű készülék őrlőtere 275 literes, ehhez 75 kilowattos motor tartozik, a 

készülék tömege csaknem 3 tonna. 

 

3.4.2.5. ábra: Gyöngymalmok méretsora (katalógus) 

Felmerülhet a kérdés, hogy egy 275 literes készüléket hogyan lehet beépíteni egy fermentációs 

feldolgozási technológiába, ahol egy sarzs sokszor 100 m3-nyi fermentlevet jelent. A válaszhoz 

figyelembe kell venni, hogy a 100 m3 fermentléből leválasztott sejttömeg csak ~5 százalék (= 5 m3). 

Az őrlőtérben ~10 perces tartózkodási idő általában megfelelő feltárást biztosít, azaz óránként 

térfogatának hatszorosát képes feldolgozni. A gyöngyök közötti hézagtérfogatot becsüljük 50%-nak, 

tehát egyszerre ~140 liter sejtszuszpenzió tölthető be. Ez óránként 6*140 = 840 literes kapacitást 

jelent. Az 5000 liternyi biomasszát tehát ~ 6 óra alatt lehet feldolgozni, ami üzemi technológiákban 

elfogadható. 

3.4.3. Nagynyomású homogenizátorok 

A nagynyomású homogenizálás a gyöngymalmok mellett a másik választható nagyléptékű mechanikai 

feltárási módszer. Nagynyomású homogenizátorokat használnak az ipar más területein is, ahol nagyon 
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finom emulziók létrehozására van szükség. Legnagyobb léptékben a tejipar használja a tejben lévő 

zsírcseppek (micellák) aprítására. A méretcsökkentéssel megakadályozható a zsír felülepedése, ezáltal 

(és az ultrapasztőrözéssel) a tej hónapokon keresztül tárolhatóvá válik. A tejipari homogenizátorok 

különösebb átalakítás nélkül alkalmazhatók feltárási célokra. 

A roncsoláshoz a sejtszuszpenziót nagy nyomással (200–600 bar) átviszik egy (vagy két sorbakap-

csolt) szabályozható, szűk nyílású szelepen (3.4.3.1. és 3.4.3.2. ábra). 

 

3.4.3.1. ábra: A homogenizáló szelep vázlatos felépítése 

 

3.4.3.2. ábra: Egy- és kétfokozatú homogenizáló szelep hosszmetszete 

A szeleptányért egy rugó szorítja beállítható erővel a szelepülékhez. A nyomás a rugóerő 

ellenében megemeli a szeleptuskót, és ekörül a vékony filmben áramló sejtszuszpenzió a nagy 

nyomáskülönbség hatására rendkívüli módon felgyorsul (2-300 m/s). Ennek megfelelően igen erős 

mechanikai hatások lépnek fel (nyírás, ütközés, kavitáció). Sokkal kevesebb műveleti paramétert kell 

szem előtt tartani, mint a gyöngymalmoknál. Legfontosabb a működési nyomás, a hőmérséklet és az 

átpréselések száma. Emellett a szelep geometriai kialakításán is nagyon sok múlik. 

3.4.3.1.  A működési paraméterek hatása 

A nagynyomású homogenizátorokban a feltárás általában elsőrendű kinetikával írható le, de az idő he-

lyett az átnyomatások számát használják (Np = passzázsszám). 

 
a
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A „kinetikai konstans” a hőmérséklet és a nyomás függvénye. A nyomásfüggés kibontható egy 

hatványfüggvénnyel: P az üzemi nyomás, az (a) kitevő értéke pedig más és más a különféle 

mikroorganizmusokra, de egy mikrobánál is változhat. Pékélesztőnél pl. 2,2–2,9 között változik a 

tenyésztési körülményektől függően. Ha csak a nyomást változtatjuk, akkor log-log ábrázolásban a 
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hatványfüggvénynek megfelelően egyenest kapunk, amelynek paramétereiből (k) és (a) 

meghatározható (3.4.3.1.1. ábra). Mások az ún. homogenizálási faktort (H) használják a feltáró hatás 

jellemzésére: H = (N)(P)  

 

3.4.3.1.1. ábra: Pékélesztő feltárásának nyomásfüggése 

A sejtben maradó fehérje mennyisége az egyenlet szerint exponenciálisan csökken, azaz 

féllogaritmikus ábrázolásban lineáris (3.4.3.1.2. ábra). 
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3.4.3.1.2. ábra: Fehérjekinyerés nagynyomású homogenizátorral 

A mechanikai hatások nemcsak a sejteket roncsolják, hanem a fehérjéket is képesek denaturálni. A 

feltárásnál a termékkihozatalt befolyásoló két ellentétes folyamat, a fehérjekibocsátás és a denaturáció 

egyaránt hatványfüggvény szerint függ a nyomástól. Közös diagramon mutatja be a 3.4.3.1.3. ábra. 

 

3.4.3.1.3. ábra: A fehérjekibocsátás és az enzimbomlás függése a nyomáseséstől 
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A feltárás hatásossága széles tartományban független a feldolgozott sejtszuszpenzió koncentrá-

ciójától. 

Azonos mikrobatörzs esetén is eltérő feltárást kaphatunk a tenyésztési különbségek (táptalaj, a 

tenyészet kora) miatt. A 3.4.3.1.1. táblázat adatai a közel azonos nyomáson (53–55 MPa), egy 

átvitellel elért feltárási hatásfokot mutatják. 

3.4.3.1.1. táblázat: Feltárási hatásfok különböző tenyészetek esetén 

 

Az értékek 12–67% között változnak a különböző mikroorganizmusok és más faktorok 

függvényében. A tenyésztési körülmények jelentős különbségeket okozhatnak, mint az a pékélesztő és 

az Escherichia coli esetében mutatkozik. Az élesztőnél a nyomásfüggést leíró hatványkitevő is 

jelentősen változik (2,2–2,9 ).  

A 90%-os feltárás eléréséhez minimálisan két átnyomásra van szükség, még a legjobb mért 

hatásfok esetén is. Mivel a feltárás erősen függ a műveleti nyomástól, sokkal hatékonyabbnak tűnik a 

nyomás fokozása és kevesebb kezelési ciklus beiktatása. Ehhez nagyobb nyomásra tervezett 

homogenizáló szelepet és megfelelő szivattyút kell alkalmazni. Így el lehet érni a 176 MPa nyomást, 

ami egy lépésben közel teljes, ~100%-os feltárást eredményez. A mérések szerint a hatékonyság 70 

MPa felett már nem emelkedik olyan meredeken, mint az alsó tartományban. Az exponenciális 

összefüggés érvényességének felső határa függ a szelep kialakításától. 

A nyomás kérdése nem vizsgálható egyedül a feltárás szemszögéből. A nyomást szivattyúval 

hozzák létre, és a szivattyú térfogatárama fordított arányban áll a legyőzendő nyomással (3.4.3.1.4. 

ábra). 

 

3.4.3.1.4. ábra: Nagynyomású szivattyúk jelleggörbéi 

Organizmus nyomás (MPa) feltárás (%) 

pékélesztő 53 62 

pékélesztő 55 12 

sörélesztő 55 61 

Candida lipolitica 55 43 

Escherichia coli 53 60 

Escherichia coli 53 67 
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Ilyen nagy nyomásokat csak dugattyús szivattyúval lehet létrehozni. A dugattyús szivattyú által 

létrehozott nyomás, ezzel együtt az áramlási sebesség is szinuszgörbe szerint ingadozik. Ennek 

kiküszöbölésére, vagy legalább is csökkentésére általában háromhengeres dugyattyús szivattyút 

alkalmaznak, az egyes hengerek 120 fokos fáziseltolással működnek (3.4.3.1.5. ábra).  

 

3.4.3.1.5. ábra: Háromhengeres dugattyús szivattyú 

A szelep belsejének kialakítása, geometriája természetesen befolyásolja a feltárás hatékonyságát 

is. Néhány szeleptuskó + szelepülék kialakítást mutat be a 3.4.3.1.6. ábra. 

 

3.4.3.1.6. ábra: Homogenizáló szelepek kialakítása 

Az egyes konstrukciók azonos kísérleti feltételek között felvett adatai azt mutatják, hogy a 

rovátkolt szelep (GV) igen gyenge hatású, a többi négy közel azonos, de a legjobb értékeket az éles 

peremű szelep (KE) esetében kapták. 

3.4.3.2.  A feltárás mechanizmusa 

A feltárást a szűkítéses homogenizátorokban csak kevés paraméter befolyásolja – ezek közül a legfon-

tosabb a nyomás – a roncsolás mechanizmusa mégis nehezen értelmezhető. A kísérleti eredmények 

alapján több mechanizmust is valószínűsítettek, de a szelepben fellépő hidrodinamikai jelenségek túl 

összetettek ahhoz, hogy csak a mért adatokból egyértelmű következtetéseket vonjunk le. A homo-

genizáló szelepben az áramlás erős nyírást, mechanikai feszültséget, örvénylést és a folyadéksugár 

ütközése által létrehozott feszültséget hozhat létre. A folyadék nagyon vékony filmben áramlik, 

áramlása mégsem tisztán lamináris. Örvények lépnek fel, és a folyadék útja többször is éles szögben 

megtörik. 

A különböző homogenizálókkal végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a kulcsparaméter a 

nyomásesés mellett a nyomásesés sebessége (dp/dt). Ezt bizonyítja az is, hogy ha szelep gyanánt egy 

acélkapillárist alkalmaznak, állandó nyomásesés (124 Mpa) mellett annál jobb volt a feltárás mértéke, 

minél rövidebbre vették a kapilláris hosszát. 

A sejtek roncsolódásának hidrodinamikai modelljében feltételezik, hogy a turbulens áramlásnál 

létrejövő kis örvények, amelyek mérete kisebb mint a sejt, a sejtfolyadék lüktetését okozzák, és ennek 

kinetikai energiája elegendő a sejtfal szétszakításához. A méreteket azért fontos említeni, mert az 
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örvény nagyságánál kisebb sejtekre ez a mechanizmus nem hat. Ez az elmélet jól egyezik a kísérleti 

tapasztalatokkal, de csak akkor hozható összhangba a többszöri kezelés során észlelt elsőrendű 

kinetikával, ha a modellt egy időtényezővel is kiegészítik. A másik probléma, hogy az ismételt 

kezelésekkel elért teljes feltárást csak azzal a feltételezéssel lehet leírni, hogy a sejtek fala minden 

egyes passzázs során gyengül, vékonyodik. A hidrodinamikus jelenségek vizsgálatát nehezíti a 

dugattyús szivattyúk ciklikus nyomásingadozása, pulzálása is. 

3.4.4.  Szakaszos üzemű homogenizátorok  

A szűkítésen való átpréselés megvalósítható szakaszos üzemben is. Nagy nyomásra itt is szükség van, 

de elhagyható a folyamatosan óriási nyomást létrehozó dugattyús szivattyú, helyette szakaszosan 

üzemelő hidraulikus rendszer alkalmazható. A készülék kapacitása a henger + dugattyú „lökettér-

fogatától” függ. 

A mintát acélhengerben dugattyúval nyomják át a fojtáson, miközben a nyomást állandó értéken 

tartják (a legnagyobb leírt üzemi nyomás 210 Mpa). A kilépő nagy sebességű folyadéksugarat 

fémfelületnek ütköztetik (3.4.4.1. ábra).  

 

3.4.4. 1. ábra: Szakaszos üzemű homogenizátor (French press) 

 A művelet során a szelep és az anyag felmelegszik, ami denaturálódást okozhat. Ezt elkerülendő, 

hűtőrendszert kell beépíteni. A nyomás szabályozása manuálisan és automatikusan is megoldható. A 

legfejlettebb modellek (pl. Servall-Ribi Fractionator) az újratöltést is automatikusan hajtják végre. A 

módszer léptéknövelése a félüzemi léptéken túl a nagy nyomás és a szakaszos üzem miatt nehezen 

megoldható. A művelet és a készülék hasonlít a nagynyomású homogenizátorokra, valószínűleg a 

feltárás mechanizmusa is azonos. A szűkítésen áthaladó folyadékban igen nagy sebességgradiens 

alakul ki, ez erőteljes nyírást is jelent, ami szétszakítja a sejteket. 

3.4.5. X-press 

Csak látszólag azonos elvű készülék az X-press. A henger + dugattyú, a furaton való átpréselés nagy 

nyomással itt is megvan, de a folyamat itt szilárd fázisban, jéggé fagyasztott állapotban megy végbe. A 

hengerbe fagyasztott szuszpenziót a dugattyú extrém nagy nyomással kényszeríti át egy szűk furaton 

(3.4.5.1. ábra). A szilárd jég ilyen körülmények között plasztikusan viselkedik, és áthalad a résen. 
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3.4.5.1. ábra: Az X-press (vázlat) 

A feltárás során több mechanizmus érvényesül egymás mellett. A jégkristályok roncsoló hatása és 

a szűkítésnél fellépő sebesség- és nyírógradiens mellett érdemes tanulmányozni a jég fázisátmeneteit a 

művelet során (3.4.5.2. ábra). 

 

3.4.5.2. ábra: A víz-jég fázisdiagram 

Az ábrán a római számokkal jelzett területek a jég különböző kristálymódosulatainak felelnek 

meg. A kiindulási pont az atmoszférikus nyomás, és -22 °C (vagy ez alatti hőmérséklet). A fagyott 

szuszpenzióban a jég az I-h (hexagonális) kristályformában van. Állandó hőmérsékleten a nyomás 

növelésével a diagramon fölfelé mozog a rendszer, a piros nyíl mentén. Ha a jég hármaspontja alatt 

(-22 °C, 211,5 MPa) vagyunk, akkor körülbelül 2100 bar nyomásnál elérjük a jég I – jég III átmenetet. 

Ez térfogatcsökkenéssel jár. Tovább növelve a nyomást a jég III – jég V átmenet következik, ami 

további zsugorodást okoz. A furaton való áthaladás után a nyomás pillanatszerűen csökken, visszaáll a 

légköri értékre, miközben ezek az átalakulások fordított sorrendben mennek végbe (lefelé mutató nyíl 

a fázisdiagramon). A jégkristályok térfogatcsökkenése, majd növekedése jelenti a legerősebb feltáró 

hatást ennél a módszernél. 
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3.4.5.1. táblázat: A jég kristálymódosulatainak adatai 

Jég 

kristályforma 

Relatív 

sűrűség 

Térfogat-

csökkenés, 

% 

Jég-I-h 0,92   

    19,3 

Jég-III 1,14   

    7,3 

Jég-V 1,23   

A fotón látható feltáró kamra lényegében egy fémtömb, amibe egy furatot mélyítettek, ebben 

mozog a dugattyú. A bemutatott henger csak kis része a berendezésnek, a nyomást egy jókora, mázsás 

súlyú hidraulikus egység biztosítja. 

 

3.4.5.3. ábra: Az X-Press feltárókamrája (katalógusfotó) 

A fagyasztva préseléses eljárásnak több előnye van: 

–  nagyon hatékony, a mikroorganizmus típusától függetlenül egy kezelés teljes feltárást 

eredményez 

–  az alacsony hőfok miatt denaturálódástól nem kell tartani 

–  koncentrált sejtszuszpenziókat (akár kipréselt szűrőlepényt) is fel lehet dolgozni. 

 

Hátránya, hogy a nagy nyomás és a szakaszos működés miatt nem léptéknövelhető. A 2000–6000 

bar (200–600 MPa) nyomás miatt nem lehet lehet nagy készüléket építeni, csak milliliteres 

mennyiségeket lehet feldolgozni. Minden egyes mintánál be kell állítani a -22 °C alatti hőfokot, ez 

nagyon lelassítja használatát. 

3.4.6. Energiaszükséglet 

A mechanikai sejtfeltárás a választott módszertől függetlenül energiaigényes művelet. Gyakorlati 

szempontból elsősorban az energia hasznosulását, a fajlagos értékeket célszerű vizsgálni. A különböző 

leírások összehasonlításánál nehézséget okoz, hogy az energiafelhasználást gyakran más mennyiségre 

vonatkoztatva adják meg. A legjobban használható összehasonlítási paraméter a bevitt egységnyi 
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energiára eső feltárt sejttömeg (szárazanyagban kifejezve). Ilyen összehasonlítható adatokat mutat be a 

3.4.6.1. táblázat. Az adatok szerint a hatékonyság erősen függ a sejtkoncentrációtól, a keverő 

kialakításától, a térfogati viszonyoktól és az előbb leírtak szerint a mikroorganizmus típusától. A 

táblázat adatai összhangban vannak azzal a tapasztalattal, hogy a Candida utilis és a Scenedesmus 

obliquus esetében a hatékonyság rosszabb, mint a könnyebben feltárható Saccharomyces cerevisiae-

nél. 

3.4.6.1. táblázat: A gyöngymalmok energiafelhasználása 

 

A nagynyomású homogenizátorokban az energiahasznosulást a százalékos feltárás/egységnyi 

energiabevitel alapján is vizsgálták. Ez a mutató pékélesztőre állandó maradt 8,5 és 17% sejt-

koncentráció közötti tartományban, ami a feltárt sejttömegre számolva viszont lineáris növekedést 

jelent. 

3.4.6.2. táblázat: A nagynyomású homogenizátorok energiafelhasználása 

 

A homogenizátorok összehasonlító adatai a 3.4.6.2. táblázatban láthatók. Itt is megmutatkozik, 

hogy a C. utilis feltárásának nagyobb az energiaigénye, mint a S. cerevisiae -nek. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alacsony nyomáson többször végrehajtott átpréselés 

energetikailag is kedvezőtlenebb, mint az egyszeri, nagy nyomással végrehajtott kezelés. 

Az energiahasznosítási szempontok mindkét készüléktípusnál az egy lépésben végrehajtott, 

intenzív feltárás irányába hatnak. Ennek viszont határt szab a termékek bomlása és denaturálódása. A 

bevitt energia jelentős része mindkét berendezésnél hővé alakul. A nagynyomású homogenizátoroknál 

ez gyakorlatilag pillanatszerűen hővé alakul a szelepben A feltárt anyag hőmérséklete erősen 

emelkedik, legalábbis az áthaladás ideje alatt (3.4.6.1. ábra). A hőfejlődés a gyöngymalmoknál is 

jelentkezik, de időben és térben nem koncentrálódik a annyira. 

Organizmus feltárás (%) koncentráció 

(% sz.a./tf) 

hatékonyság 

(mg/J) 

Saccharomyces cerevisiae 80 6 0,51 

 80 11 1,11 

 80 16 1,11 

 85 10-20 0,93 

 95 17 1,26-1,39 

 65 13,5 2,32 

 42 13,5 1,25 

 40 13,5 5,40 

S. carlbergiensis 95 17 1,26-1,39 

C. utilis 85-90 17 0,84-1,07 

Organizmus feltárás (%) koncentráció              

(% sz.a./tf) 

hatékonyság 

(mg/J) 

Saccharomyces 

cerevisiae 

90 17 1,65 

 94 20 1,25 

Candida utilis 90 20 1,26 

 87 20 0,83 
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3.4.6.1. ábra: A nagynyomású homogenizátor hőeffektusa 

3.5. Nem-mechanikai módszerek 

A megfelelő laboratóriumi sejtfeltárási módszer kiválasztásánál több tényezőt kell figyelembe venni, 

pl. a rendelkezésre álló sejtmennyiséget, a kinyerni kívánt komponens érzékenységét (hőmérsékletre, 

vegyi anyagokra, proteolitikus enzimekre), a feltárás kívánt mértékét, megengedhető időtartamát. Az 

esetek túlnyomó részében a lehető legkíméletesebb módszer alkalmazása kívánatos. Ha a vizsgálatok 

legalább távlati célja a kinyerendő termék nagyobb léptékű előállítása, célszerű már laboratóriumi 

szinten egy léptéknövelhető módszert választani. 

A nem-mechanikai módszereket tovább csoportosíthatjuk fizikai, kémiai és biológiai feltárásra. 

3.5.1. Fizikai módszerek 

A fizikai módszereket, mint pl. a fagyasztás-felolvasztás ismételt ciklusokban, hőkezelés és szárítás 

számos esetben alkalmazták. 

A fagyasztás-felolvasztás általában sok ciklus után is elég rossz hatásfokú, ráadásul meglehetősen 

időigényes. Az élelmiszeriparral és a törzsfenntartással szemben itt a lassú hűtés és felmelegítés 

hatásos. Az előbbi két esetben a sejtek épsége érdekében a gyors hűtéssel sok apró jégkristály 

kialakulását segítik elő, míg a lassú hűtés kevesebb, de nagyra növekvő jégkristályt eredményez, 

amelyek roncsolják a sejtes szerkezetet. A hosszadalmas folyamat során a kiszabaduló anyagok egy 

része el is bomlik, és fennáll a befertőződés veszélye is. 

3.5.1.1.  Szárítás, hőkezelés 

A hőkezelés végbemehet vizes közegben, illetve szárítás közben, ahol a folyamat végén már száraz 

állapotban éri a hő a biomasszát. A fermentlé hőkezelése 60–100 fokon (hősokk), gyakran pH-

állítással kombinálva sok esetben javítja a sejttömeg szűrhetőségét, és részleges vagy teljes 

sejtfeltárással járhat. A feltáródás mechanizmusa kettős. A magas hőmérséket hatására egyes fehérjék 

denaturálódnak, és a citoplazmamembrán lipidjei félfolyékony állapotból olvadt állapotba kerülnek, 

kettős réteg helyett cseppeket, micellákat alkotnak. Példa: B12 vitamin fermentlé feldolgozása, ahol 

melegítés és kalcium-hidroxid beadagolásának hatására az intracelluláris vitamin kilép a lébe. 
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A szárítás során (dobszárító, porlasztva szárító) a sejtek magas hőmérsékletnek vannak kitéve, és 

ez veszélyezteti a komponensek biológiai aktivitását, pl. a fehérjék denaturálódását okozhatja. Bár az 

anyag hőmérséklete a víztartalom elfogytáig nem haladja meg a nedves hőmérő hőmérsékletét, ez is 

olyan változásokat idéz elő, hogy a szárított sejtanyagból csak rossz hatásfokkal extrahálhatók a 

fehérjék. Emiatt az atmoszférikus nyomáson, 100–105 fokon szárítást ritkán alkalmazzák. Példa: 

szárított pékélesztő gyártása. A sejtek egy jelentős része a szárítás során elpusztul, de az 

erjesztőenzimek aktivitása megmarad, szén-dioxid termelésére képesek. 

 

 A szárítás nem minden esetben történik magas hőmérsékleten. A liofilizálás (fagyasztva szárítás) 

legalább is a folyamat elején, fagypont alatti hőmérsékleten megy végbe. A fagyasztott és mélyhűtött 

sejttömegre nagyvákuumot adnak. A jég szublimál, felületéről folyamatosan vízmolekulák lépnek ki 

egyenesen a gőzfázisba. A vákuum megnöveli a molekulák szabad úthosszát, így azok nagyobb 

valószínűséggel távoznak el a vákuumszivattyú felé a rendszerből. A könnyen eltávolítható nedvesség 

elfogytával a kötöttebb vizet a hőmérséklet fokozatos emelésével hajtják ki, de a véghőmérséklet sem 

haladja meg a 20-30 fokot. A liofilezés törzseltartási módszer is, az így tartósított sejtek évekig, 

évtizedekig megőrzik genetikai tulajdonságaikat és szaporodóképességüket. A különbség az eltartó és 

a feltáró liofilezés között a védőközegek alkalmazásában és hőmérsékletprofilban van. Védőközegként 

hidrofil anyagokat, cukrokat, fehérjéket adnak a sejtekhez, amelyek beburkolják és tartósítják azokat. 

Védőanyagok nélkül a sejtmembrán a fagyasztva maratásos technikához hasonlóan a felszínre kerül, 

és sok apró rés keletkezik rajta. Pufferben felvéve a nyílásokon keresztül a sejt beltartalma kioldódik. 

3.5.1.2.  Oldószeres feltárások 

A szárítási eljárások közé besorolható be az oldószeres szárítás is. Ehhez vízzel elegyedő, alacsony 

forráspontú oldószert használnak, jellemzően acetont. A sejttömeget leszűrjük (például Büchner-

tölcséren), és még a szűrőn, szívatás közben acetonnal többször mossuk. A víz oldószerelegy formájá-

ban kimosódik a sejtek közül, a maradék oldószer pedig az átszívatott levegőbe elpárolog. (A párolgás 

hőelvonása olyan erős lehet, hogy a tölcsér kívülről deresedhet a labor levegőjéből ráfagyott párától.) 

Az így kapott porszerű, szárazon pergő preparátumot nevezik acetonpornak (jellemzően élesztőből ké-

szítenek ilyet, 3.5.1.2.1. ábra).  

 

3.5.1.2.1. ábra: Acetonpor élesztőből 

Könnyen kezelhető, bemérhető, homogén, napokig, hetekig tárolható anyag, sokkal kényel-

mesebben lehet vele dolgozni, mint a romlékony, autolizáló, kenődő élesztő sejttömeggel. Az aceton 

hatásától a sejtek szerkezete még nem károsodik. Hatékony feltárást akkor lehet elérni, ha a szárítás 

után erősen apoláros oldószerrel kioldjuk a lipideket, azaz eltávolítjuk a citoplazmamembránt. Erre a 

célra laboratóriumban étert szoktak alkalmazni. Veszélyessége ellenére azért jó választás, mert 

alacsony forráspontja miatt könnyen, gyorsan és maradéktalanul eltávolítható a preparátumból. Az 
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éteres kezelés után újra vizes közegben dolgozhatunk, pufferek alkalmazásával oldhatjuk ki a 

szükséges komponenseket.  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem lehet egyből éteres kezeléssel kezdeni, miért van szükség az 

acetonra. A éter nem elegyedik vízzel, így a sejtek között és a felületükön lévő víz távol tartja az oldó-

szert, nem lehet a lipideket kioldani. Az acetonnal vízmentesített sejteket viszont már nedvesíti az 

apoláris folyadék.  

 

Oldószereket alkalmaznak az autolízis elősegítésére is. Élesztő sejttömeghez kis mennyiségű 

(2-3%) toluolt adva néhány nap alatt teljes bomlást érhetünk el. Ez valójában enzimes folyamat, 

amelynek során a lipidmembránok felbomlásával kiszabaduló enzimek bontják le a sejt anyagait.  

3.5.1.3.  A sejten belüli nyomás növelése 

Kíméletes feltárási módszer az ozmotikus sokk. A sejteket nagy ozmózisnyomású oldattal (1 M glice-

rin, 1 M glükóz) hagyják kiegyenlítődni, majd desztillált vízbe viszik át a szuszpenziót. Legegy-

szerűbben úgy valósítható meg, hogy a sejteket a tömény oldatból lecentrifugáljuk, a felülúszót 

dekantáljuk, és a leülepedett réteget nagy mennyiségű vízzel vesszük fel. A sejtekbe behatoló víz 

erősen megnöveli a belső nyomást, amely szétszakíthatja a sejtfalat. Ez a módszer csak a leggyengébb 

falú sejtekre hatásos (ld. a bevezetőt). Nagyon hasznos viszont kombinációban, enzimes kezelés vagy 

falszintézis gátlás után, esetleg az autolízis hatékonyságának javítására. 

Szintén kíméletes módszer a feltárásra a dekompresszió alkalmazása. Ez a gázok oldhatóságának 

nyomásfüggésén alapszik, amit a Henry-törvénnyel írhatunk le. Eszerint a permanens gázok 

oldhatósága lineárisan növekszik a parciális nyomással. Ha tehát egy bombában (3.5.1.3.1. ábra) a 

sejtszuszpenzió fölött a gáz nyomását megnöveljük (10–20 Mpa), akkor az egyensúly beállta után az 

oldott gáz koncentrációja a folyadékban, és a sejtekben is 100-200-szorosára növekszik.  

 

3.5.1.3.1. ábra: Dekompressziós bombák (katalógusfotó) 

A nyomást hirtelen csökkentve az oldott gáz buborékokat alkotva szabadul fel a folyadékból. A 

sejtek belsejében keletkező buborékok valósággal szétpukkasztják a sejtfalat. A módszer kíméletes, 

mert az alkalmazott inert gázok (pl. N2O) nem lépnek reakcióba a biológiai anyagokkal. A gázok 

összenyomása hőfejlődéssel jár, de ha gázpalackból vesszük a gázt, felmelegedés nem észlelhető. A 

kiterjedés viszont éppen hőelvonással jár, tehát ebben a szakaszban nem éri károsodás a termékeket. 
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3.5.2. Kémiai módszerek 

A sejtek kémiai kezelése két célt szolgálhat: egyes sejtalkotórészek extrakcióját vagy a sejt lízisét. A 

lúgos kezelés kioldja a legtöbb sejtalkotót, de általában a sejtfal szerkezete megmarad. Teljes 

hidrolízist lehet elérni pl. 6 n sósavval, 6–12 óra alatt, de ekkor a fehérjék is aminosavakra bomlanak. 

Tömény élesztőszuszpenziók savas kezelése reflux alatt igen jó feltárást eredményez, de elvész a 

vitaminok, fehérjék és színanyagok egy része. 

Más vegyi anyagok, pl. butanol vagy karbamid szintén hatásosak, de a keletkező masszából nehéz 

elválasztani a kívánt terméket, és toxicitási problémák is felléphetnek. 

 

Átmenet a biológiai és kémiai módszerek között a detergensek és az antibiotikumok alkalmazása. 

Ezek szelektíven a citoplazmamembránt károsítják, ezáltal kismólsúlyú anyagok kiáramlását és ezzel a 

sejt pusztulását idézik elő. A szintetikus detergensek (kationos és anionos egyaránt) széles skálája 

alkalmazható a membránstruktúra felbontására, viszont számos molekulánál, pl. fehérjéknél 

denaturálódást okozhatnak. A kórházi fertőtlenítőszerek nagy része ilyen elven működő kationos 

detergens. Hasonlóképpen viselkednek a természetes detergensek (pl. epesavak) is.  

Az antibiotikumok közül a memránfunkciót károsító anyagok két csoportba sorolhatók. A peptid 

típusú antibiotikumok (polimixin B, tirocidin C, gramicidin S) detergens jellegű ciklopeptidek, 

amelyek a baktériumok biológiai membránjaiba beépülve tönkreteszik azt. A polién típusú 

antibiotikumok (amfotericin B, nisztatin, candicidin) szintén detergens jellegű vegyületek, amelyek 

viszont csak a gombák membránját károsítják. Ez a szelektivitás annak köszönhető, hogy a membrán 

szteroid típusú vegyületeivel lépnek kölcsönhatásba, és a prokarióták membránja nem tartalmaz 

ilyeneket. Hatásukat viszonylag lassan fejtik ki.  

Az antibiotikumok egy másik csoportja is lizálja a sejteket, de a hatásmechanizmus egészen más. 

A falszintézist gátló antibiotikumokat (pl. penicillint, cikloszerint, bacitracint) a növekedés késői 

szakaszában adagolják a tenyészethez a lízis kiváltására. A kezelés akkor hatékony, ha az osztódás 

még nem fejeződött be, mivel a falhiányos sejtek legkönnyebben a következő osztódásnál bomlanak 

fel. 

3.5.3. Enzimes módszerek 

Sokat tanulmányozott módszer a sejtfal enzimes bontása. Számos enzimet azonosítottak, amelyek a 

sejtfal jellemző anyagait, kémiai kötéseit bontják (pl. lizozim, mannanáz, celluláz, kitináz, csigaenzim, 

Trichoderma-enzimek).  

3.5.3.1. táblázat: Sejtfalakat bontó specifikus enzimek 

Organizmus Enzim 

Baktériumok  lizozim  

Élesztők 
mannanáz (Yeast 

Lyase, Cytophaga sp.)  

Penészek kitináz, celluláz  

Algák, növényi sejtek  celluláz  

 

Az enzimes lízisnek csak egyik előfeltétele a megfelelő enzim kiválasztása, meg kell találni az 

optimális alkalmazási módot is. Sok mikroorganizmus csak a növekedés egy bizonyos szakaszában, 

vagy csak különleges tenyésztési körülmények között (pl. Mg-hiány) érzékeny az enzimekre. A 

bontásra látszólag érzéketlen fajok között is vannak olyanok, amelyek besugárzás, nagy sókon-

centráció vagy biológiai faktorok jelenlétében érzékennyé válnak. Több enzim kombinációjával 

általában jobb eredményt lehet elérni mint egyfajta enzimmel. Az enzimes kezelés előnye, hogy spe-

cifikusan csak néhány kötésre irányul, más anyagok nem bomlanak el, és a fiziológiaihoz hasonló 

körülmények között megy végbe. A lítikus hatású enzimek viszont jelenleg drágák, és az ismertek 

közül csak kevés van kereskedelmi forgalomban.  

Nagy léptékben is gyártanak egy Cytophaga sp. által termelt, élesztősejtfalat bontó enzimet (Yeast 

Lyase). Szabad és szénhidráthoz kötött formában egyaránt aktív, mindkét formában alkalmazható. 
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A legtöbb mikroba képes a sejtfal polimereit bontó enzimeket is szintetizálni, mivel a növekedés 

során szükség van a sejtfal „tágítására” is. Bizonyos környezeti feltételek megváltozása átállíthatja a 

sejt anyagcseréjét, megindíthatja ezeknek a falbontó enzimeknek, vagy más autolítikus enzimeknek a 

túltermelését. Indítólökésként szolgálhat a hőmérséklet, a pH, az ionerősség megváltozása, vagy ezek 

kombinációja. Az autolízishez általában hosszabb idő szükséges (2–20 óra), és a hatékonysága is 

meglehetősen kicsi. Ráadásul számottevő termékveszteséggel, denaturálódással kell számolni, mivel a 

kiszabaduló enzimek a hosszú inkubációs idő alatt elbontják a rendelkezésre álló szubsztrátokat (pl. a 

proteázok a többi fehérjéket). 

Az enzimes sejtlebontás tipikus termékei a különféle élesztőautolizátumok, plazmolizátumok és 

hidrolizátumok. Az élesztő autolízise 12–24 óra alatt végbemegy 45–50 °C-on. Kis mennyiségű 

nátrium-klorid, etil-acetát, toluol vagy kloroform hozzáadása meggyorsítja a folyamatot. Az elbon-

tatlan sejtfalakat eltávolítva tiszta extraktum kapható. 

3.5.4. Biológiai módszerek 

Ide sorolhatók a genetikai módszerek (falhiányos mutánsok, fágok, programozott lízisű törzsek). Ezek 

nagy része csak laboratóriumi eljárás, de a nagyléptékű tenyésztésnek nincs elvi akadálya. Sajnos ezek 

a módszerek gyakran együtt járnak a fehérjék károsodásával, denaturálódásával, ezért nem mindig 

alkalmasak enzimek előállítására vagy élelmiszeripari célokra, ahol a fehérjék biológiai működése 

lényeges. 

Kevésbé vizsgált terület a fágfertőzéssel létrehozott enzimes bontás. A lízis két irányból indulhat: 

kívülről és belülről. A fertőzés során a fág által hordozott enzim hidrolizálja a gazdasejt falát, hogy a 

nukleinsav bejuthasson a sejtbe. Ha a fertőzés erős, a sejt felbomolhat, mielőtt a fágok belépnének a 

sejtbe (lízis kívülről). Más esetekben a fág reprodukciója során a sejtben képződik egy olyan enzim, 

amely lízist okoz, és ezáltal lehetővé teszi az új fággeneráció kiszabadulását (lízis belülről). Mivel a 

fág átállítja a sejt anyagcseréjét, a kiszabaduló sejtanyag összetétele más lehet, mint amit egészséges 

tenyészetből más feltárási módszerrel kaphatunk. 

 

A programozott sejtlízis nagy léptékű megvalósítására is folynak erőfeszítések. Létezik már pl. 

olyan Saccharomyces cerevisiae törzs, amely autolízist szenved, ha a hőmérsékletet 27 °C-ról 37 °C-ra 

emelik. A hőmérsékletváltozás önmagában nem elegendő, megfelelő sejtkoncentráció és fiziológiai 

állapot is szükséges a lízis kiváltásához.  

3.6. Összefoglalás 

Áttekintve a sejtfeltárási módszereket, megállapíthatjuk, hogy nincs egy „legjobb” művelet, sokféle 

mechanikai, fizikai, kémiai és biológiai módszerből kell kiválasztani az adott esetre legmegfelelőbbet. 

Nagy részük csak laboratóriumi használatra alkalmas, de néhányat továbbfejlesztettek félüzemi, sőt 

üzemi szintre is. A megfelelő feltárási módszer kiválasztásánál több tényezőt kell figyelembe venni: 

–  az adott mikroorganizmus érzékenységét az egyes feltárási módszerekre (ez elsősorban a sejtfal 

szerkezetétől függ) 

–  a kinyerni kívánt termék stabilitását a feltárás körülményei között  

–  a feltárás után keletkező homogenizátum további feldolgozási lehetőségeit 

–  a módszer sebességét és időigényét 

–  a módszer egyszerűségét, megbízhatóságát, reprodukálhatóságát és nem utolsósorban 

költségeit 

–  a feldolgozandó sejtek mennyiségét és az elérendő kihozatalt. 

Mivel igen sok genetikai és környezeti tényező határozza meg a mikrobasejtek szilárdságát, 

ellenállóképességét, és a műveleti paraméterek is széles körben változtathatók, ezért a feltárási 

művelet elméleti alapon nem tervezhető. Az általános (heurisztikus) irányelvek és a kísérleti 

eredmények együttesen alapozhatják meg egy új feltárási lépés optimálását. 
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3.6.1. táblázat: Különböző típusú mikroorganizmusok relatív érzékenysége  

 ultrahang gyöngymalom  homogenizátor X-press 

állati sejtek 7 7 7 7 

Gram-negatív baktériumok 6 5 6 6 

Gram-pozitív pálcák 5 4 5 4 

élesztők 3,5 3 4 2,5 

Gram-pozitív kokkuszok 3,5 2 3 2,5 

spórák 2 1 2 1 

micélium 1 6 1 5 

 

A különböző típusú mikroorganizmusok érzékenységét rangsorolja négy feltárási módszerrel 

szemben a 3.6.1. táblázat. A sorrend mind a négy metodika esetében hasonló. Feltűnő kivétel viszont, 

hogy az igen ellenálló micéliumok milyen érzékenyek a gyöngymalmokkal vagy fagyasztva 

préseléssel végrehajtott kezelésre.  

A sejtfal szerkezetének és a szerkezetet befolyásoló tenyésztési körülményeknek az ismerete nem 

csak a megfelelő feltárási technika kiválasztását segíti elő, hanem a feltárási lépést megkönnyítő 

fermentációs technológia kialakítását is.  

Két mechanikai módszer, a gyöngymalom és a nagynyomású homogenizáló félüzemi, üzemi 

szinten is alkalmazhatónak bizonyult. A készülékek ára (beruházás) és az energiaszükséglet (működési 

költségek) egyaránt nagy. A bevitt energia túlnyomó része ráadásul hővé alakul, amit erőteljes 

hűtéssel kell eltávolítani, hogy a kiszabaduló komponensek hő okozta denaturációját vagy 

inaktiválódását megakadályozzuk. 

Az enzimes bontást még nem alkalmazták félüzemi méretekben, de mégis ígéretes, mint egyszerű 

és kíméletes módszer. Az alapvető probléma az enzim ára. A módszer elterjedésére akkor lehet 

számítani, ha az olcsó enzimelőállítás vagy a többszöri felhasználhatóság megoldódik. A feltárás 

egyszerűsítésének másik, genetikai útja a vékonyabb falú vagy bizonyos körülmények hatására 

autolizáló törzsek létrehozása.  
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4. KONCENTRÁLÓ MŰVELETEK 

Bevezetés 

Ha egy fermentlé feldolgozása során eljutunk odáig, hogy a termék homogén oldatban van, azaz túl 

vagyunk a sejtelválasztáson és az esetleges sejtfeltáráson, akkor az általános séma szerint koncentráló 

műveletekkel érdemes folytatni. Segítségükkel eltávolíthatjuk a vizet, és ezzel együtt megszabadulunk 

jó néhány szennyezőanyagtól is. Célszerűen más fázisba visszük át a terméket, illetve membrán-

műveletekkel választjuk el a kisebb molekuláktól. A Bevezetés fejezetben írottaknak megfelelően a 

koncentráló műveletek között tárgyaljuk az extrakciót, az adszorpciót, a csapadékképzést és a memb-

ránműveleteket. 

4.1. Extrakció  

Az extrakció (kioldás, kivonatolás) szétválasztó, két- vagy többfázisú anyagátviteli művelet, meg-

oszláson alapuló elválasztási módszer. A kiinduló anyag (oldat, elegy, keverék) adott összetevőjét 

(összetevőit) nyerjük ki szelektív módon, oldószer segítségével. Az elválasztás elve a molekulák eltérő 

oldhatóságán (azaz polaritásán) alapul. A víz, mint nagyon poláris oldószer, a poláris/ionos anyagokat 

oldja jól, a kevésbé poláris szerves oldószerek viszont az apoláris jellegű vegyületeket. Megfelelő 

polaritású oldószerek kiválasztásával adott polaritású komponensek szelektíven extrahálhatók. 

A szétválasztás után a kinyerendő komponens már könnyebben elválasztható az oldószertől (pl. 

oldószer lehajtása bepárlással), amely ezután újra hasznosítható a művelet során. 

Az extrakció műveletét a vegyipar szinte minden területén alkalmazzák, de ebben a fejezetben 

csak a biotechnológia területén használatos ismereteket tárgyaljuk. A Vegyipari műveletek tantárgy 

tartalmazza az extrakció kvantitatív leírását, az anyagforgalmat, a berendezéseket, azok méretezését. 

Itt az anyagi minőség hatásait, és néhány speciális extrakciós technikát tárgyalunk. Előbb néhány 

rövid fogalommeghatározás: 

 

Az extrakciós műveletek csoportosítása: 

1. Folyadék-folyadék (F-F) extrakció (angolul: liquid-liquid extraction, LLE): mind a kiindulási 

anyag, mind az oldószer folyadékfázisú (szolvens extrakció). 

 

2. Szilárd-folyadék (S-F) extrakció (angolul: solid-liquid extraction, SLE): a kiindulási anyag 

összetett szilárd anyag, ennek oldható komponenseit vonjuk ki folyékony extrahálószerrel (diffúziós 

extrakció; pl. cukorgyártás, teafőzés). 

 

3. Szuperkritikus extrakció (SCE): a kiindulási anyag szilárd (esetleg folyadékelegy), az oldószer 

fluid állapotban lévő, nagynyomású gáz (például a kávé koffeinmentesítése).  

A fermentlevek feldolgozásánál tipikusan a vizes fázisú levet extraháljuk szerves oldószerrel, ezért 

csak a folyadék-folyadék extrakcióval foglalkozunk. Ez esetben két, egymással nem elegyedő fo-

lyadék között egy egyensúlyi megoszlási folyamatban az adott oldott anyag megoszlik a két fázis kö-

zött. Az egyensúly beállásának sebessége az érintkező felület nagyságának a növelésével növelhető, 

ezért a gyakorlatban a két fázist nagyon finom eloszlásban diszpergálják egymásban (pl. heves és in-

tenzív rázással, befúvatással, turbulens keveréssel). Az egyensúly beállása után a fázisoknak elegendő 

időt kell hagyni a sűrűség különbség szerinti szételegyedésre, illetve ha ez a gravitáció hatására nem, 

vagy csak igen lassan megy végbe, centrifugálással választjuk szét az oldószereket. 

 

A két fázis között megoszló anyagra az ún. megoszlási hányados (k) jellemző: 
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 x

y

c
k

c
   

ahol  cx – az anyag koncentrációja az extraktumban 

  cy – az anyag koncentrációja a raffinátumban 

 

A megoszlási hányados (k) két adott, egymással nem elegyedő oldószer esetén, adott hőmérsék-

leten az extrahált anyagra nézve jellemző állandó. Ez az állandóság csak ideális esetben – egyáltalán 

nem elegyedő híg oldatok esetében – áll fenn. A gyakorlatban általában k konstans, és a koncentrá-

ció viszonyokat a kísérleti úton felvett egyensúlyi görbék segítségével, grafikus vagy numerikus mód-

szerrel lehet meghatározni. 

A folyadék-folyadék extrakció a szilárd-folyadék extrakcióhoz hasonlóan lehet szakaszos, és 

folyamatos is. A folyamatos extraktorokat általában ellenáramban működtetik. 

4.1.2. Szakaszos extrakció 

Szakaszos extrakció esetén általában a megoszlási egyensúly (egyszer vagy többször) beáll, és a 

folyadékfázisok összekeverése és a szétválasztása térben vagy időben elkülönítve történik. A folyama-

tot legegyszerűbben az anyagmérleg felállításával írhatjuk le. 

  
 be  be      o x v y o x v yW c W c W c W c   

ahol: Wo – a szerves (organikus) fázis mennyisége 

  Wv – a vizes fázis mennyisége 

  Cx be – az extrahált anyag koncentrációja a bevitt szerves fázisban 

  Cy be – az extrahált anyag koncentrációja a bevitt vizes fázisban 

  Cx , Cy – az extrahált anyag koncentrációja az egyensúly beállta után 

 

Ha tiszta oldószerrel végezzük a műveletet, akkor Cx be = 0. Ekkor az utolsó taggal végigosztva az 

 
 

1 extrakciós faktor   
y be o

y v

c W
k E

c W
  

alakot kapjuk. A fázisarány szorozva a megoszlási hányadossal adja az extrakciós faktort, amelynek 

segítségével a paraméterek könnyen kifejezhetők: 
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Az extrakció hatékonyságát pedig a 
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kiszámításával jellemezhetjük. 

4.1.3. Folyamatos extrakciós berendezések 

A folyamatos betáplálású, ellenáramú extraktorokban a változó koncentrációk miatt nem áll be 

egyensúlyi állapot, az állandósult állapotban a készülékben az anyagátadás hajtóereje (az egyensúlyi 

és az aktuális koncentráció közti koncentráció különbség) is állandósul. 

Az ipari folyamatos extraktorokat szerkezetük és működésük alapján a következő csoportokba so-

rolhatjuk: 
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– oszlopszerű berendezések 

– külső mechanikai energia nélkül működő (gravitációs) oszlopok 

– forgóelemes oszlopok 

– alternáló mozgású elemekkel ellátott berendezések 

– pulzáló vagy folyadéklüktetéses extraktorok 

– centrifugális extraktorok: a centrifugális elven működő készülékek között vannak olyanok, ame-

lyek csak a fázisok szétválasztását végzik a sűrűségkülönbség alapján, de léteznek olyan komplex 

berendezések is, amelyek a folyadékáramokat áthaladásuk során többszörösen összekeverik és szét-

választják. 

– keverő-ülepítő extraktorok (mixer-settler): több szakaszos extraktor összekapcsolásával 

(kaszkád) jön létre. Minél több lépcsőt tartalmaz, annál jobban közelíti az ideális ellenáramú folytonos 

berendezést. 

4.1.4. Az extrakciót befolyásoló tényezők 

Az anyagi minőség felől közelítve az extrakció irányítására két elvi lehetőség van: vagy az oldószer, 

vagy az oldott anyag tulajdonságait változtatjuk meg. Kezdjük előbb az oldószerrel. 

4.1.4.1.  Az oldószer polaritása 

A polaritás beállításának legegyszerűbb módja a rendelkezésre álló oldószerek közül a megfelelő 

polaritású kiválasztása, esetleg több oldószerből való kikeverése. Oldószert elméletileg az oldhatósági 

(solubility) paraméter alapján választhatunk:  

 
         



2 2

y A y x A xV V
ln K

RT
  

ahol:  Vi – a parciális moláris térfogatok, 

δi  – az oldhatósági paraméterek (ezek a molekulákat alkotó atomcsoportok paramétereiből 

             számíthatók). 

 

A fenti elméleti megközelítés szerint szinte minden vízzel nem elegyedő szerves folyadék alkal-

mas lehetne extrakcióra. Ez azonban nem így van, a gyakorlati szempontok alaposan megrostálják a 

számításba vehető anyagok listáját: 

 

– ár és hozzáférhetőség 

– szelektivitás, jó oldóképesség 

– elegyedés/oldhatóság a másik fázisban kicsi legyen 

– a sűrűségkülönbség a fázisok között nagy legyen (a szétválaszthatóság miatt) 

– fizikai jellemzők (μ, forr. pont, felületi feszültség) 

– veszélyesség (tűz-, és robbanásveszély, toxicitás) 

– regenerálhatóság (az oldószer visszanyerése - az oldószerelegyeknél problémás lehet) 

– az oldószer kémiailag stabil legyen, a többi komponenssel ne reagáljon, a szerkezeti 

anyagokat ne támadja meg 

– viszkozitás, gőznyomás, fagyáspont értéke kicsi legyen, a könnyebb kezelhetőség és tárolás 

szempontjából. 

 

Az oldószer kiválasztásához segítséget nyújthat a klasszikus polaritási sor, amelyben a leg-

gyakoribb oldószerek/oldószercsoportok csökkenő polaritás szerint szerepelnek (4.1.4.1.1. táblázat).  
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4.1.4.1.1. táblázat: Oldószerek polaritási sora 

Víz   

Metanol 
vízzel elegyedő 

oldószerek 
Etanol 

Aceton 

Acetonitril elegyedési határ 

Észterek oxigéntartalmú 

oldószerek Éterek 

Szénhidrogének erősen apoláris 

oldószerek Halogénezett szénhidrogének 

 

A műveletnek a technológiában elfoglalt helye szerint választhatunk „erős” (= erősen apoláris), 

vagy „gyenge” (= kevésbé apoláris) oldószert. Eszerint megkülönböztetjük a totális és szelektív ex-

trakciót. 

Totálextrakció: erősen apoláris oldószerrel (pl.: diklór-metán) minden apoláros anyagot, még a 

sejtek lipidjeit is kivonjuk a fermentléből. 

Szelektív/differenciál extrakció: pontosan beállított polaritású oldószerrel/oldószer-keverékkel egy 

komponens kioldására törekszünk a többi közül (szteroidok, alkaloidok). 

Példaként vizsgáljunk meg egy szteroidfeldolgozási technológiát, amelyben mindkettőt végre-

hajtják. A feladat a szitoszterin → 9OH-androsztén-dion konverzió fermentlevének feldolgozása. A 

fermentlében a konverzió végén együtt van: 

~ 12 g/l 9OH-AD (termék) 

~ 1-4 g/l szitoszterin (megmaradt szubsztrát) 

~ 1-3 g/l egyéb szteroid melléktermék. 

A feldolgozás lépései: 

 

1. Totál-extrakció diklór-metánnal (mindent kiold, csúnya emulzió keletkezik, a sok felületaktív 

anyag miatt nehéz szétválasztani) 

2. Az oldószeres fázis elválasztása és bepárlása (az oldószer lehajtása vákuumban, viaszos, zsíros 

szilárd anyag marad vissza) 

3. Szelektív extrakció diizopropil-éterrel (a 9OH-AD-t oldja, a maradék szitoszterint nem) 

4. A maradék szelektív extrakciója metanollal (a szitoszterint oldja, a 9OH-AD-t nem). 

 

Hasonlóképpen a kétféle célú extrakció kombinációját láthatjuk a Kabay-féle eljárásban is az ópi-

um alkaloidok kinyerésére és szétválasztására. 

4.1.4.2.  A kémiai tulajdonságok megváltoztatása  

Amint látható, az oldószer megválasztásánál sok korlátozó tényezőt kell figyelembe venni, ezek na-

gyon leszűkítik a számba jöhető anyagok körét. A megoszlás befolyásolásának, irányításának lehető-

ségeit viszont szélesíti az, hogy a kémiai környezet megváltoztatásával a kioldandó termék oldhatósá-

gát meg tudjuk változtatni, a megoszlási hányadost értékét növelni. 

 

A pH megváltoztatása 

Gyenge savak és gyenge bázisok esetében a pH megfelelő beállításával a disszociáció mértéke 

változtatható. Ezek a vegyületek a „gyenge” jelzőt azzal érdemelték ki, hogy disszociációjuk nem tel-

jes, a disszociált és nem-disszociált forma egymás mellett, egyensúlyban létezik. 

 R-COO- + H+      R-COOH  

 R-NH2   + H+          R-NH3
+ 
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Az ionizált, töltéssel rendelkező forma értelemszerűen a vizes közegben oldódik jobban, a nem-

ionos forma viszont inkább az apoláris, szerves oldószerekben. A két állapot közötti egyensúlyt a 

disszociációs állandóval írhatjuk le, gyenge savak esetén például: 

 
 

       


d

R COO H
K

R COOH
  

  Erős sav (H+ ionok) hozzáadásával a gyenge sav disszociációja visszaszorítható, ezzel a nem-ionos 

forma kerül túlsúlyba, azaz a gyenge sav megoszlási hányadosa javul. 

Gyenge bázisok esetében a jelenség tükörképe mutatkozik, erős bázis (OH- ionok) hozzáadásával 

növelhető a megoszlási hányados.  

 R-NH3
+ + OH-     R-NH2 + H2O  

Tehát, ha egy gyenge savat szerves fázisba szeretnénk vinni, akkor lefelé; míg, ha gyenge bázist, 

akkor felfelé kell tolni a pH-t. Minél távolabb kerül a pH az extrahálandó vegyület pKd értékétől, annál 

hatékonyabb extrakcióra számíthatunk. Szerves fázisból vizesbe pedig mindkettőt semleges-közeli 

pH-jú oldattal (pufferrel) lehet átoldani. 

 

4.1.4.2.1. ábra: A pH hatása a megoszlási hányadosra 

A megfelelő pH-n végrehajtott extrakcióval számos antibiotikum nyerhető ki a fermentléből. Az 

extrakciós pH beállításához irányadó pKd értékeket a 4.1.4.2.1. táblázat foglalja össze. 

4.1.4.2.1. táblázat: Néhány extrakcióval kinyert antibiotikum pKd értéke 

  pKd 

Cefalosporin C 3,9 5,3 10,5 

linkomicin (bázis) 6,65     

monensin (sav) 7,6     

novobiocin 1,8     

rifamicin B 2,1 6,7   

penicillamin 1,8     

penicillin K 2,77     

penicillin F 3,51     

 

Vizsgáljuk meg technológiai szempontból a penicillin extrakcióját! Ez egy bomlékony, gyenge 

sav típusú molekula, amely savas közegben gyorsan elbomlik.  
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4.1.4.2.2. ábra: A penicillinmolekula szerkezete 

A feltételek ellentmondásosak, penicillin tartalmú levet az extrakcióhoz meg kellene savanyítani, 

de ettől a termék elbomlik. A bomlás minimalizálására két technológiai megoldást alkalmaznak: 

 

- Hűtés: a bomlásnak, mint minden kémiai reakciónak a sebessége exponenciálisan függ az abszolút 

hőmérséklettől (Arrhenius-egyenlet), így hűtéssel (+4 C) a bomlási sebesség jelentősen csökkent-

hető. A hűtés a megoszlási hányadost is befolyásolja, de csak minimális mértékben. 

- A kontaktidő lerövidítése. Ezt a gyakorlatban úgy valósítják meg, hogy nem az egész, ~száz m3-

nyi levet savanyítják meg, majd keverik össze az oldószerrel, hanem egy kisméretű, folyamatos 

kevert tartályban (CSTR) történik a savanyítás és az oldószer hozzákeverése, majd ezt azonnal kö-

veti a fázisok szétválasztása. A sav-bázis egyensúly és a megoszlási egyensúly beállásának ideje 

másodpercekben mérhető, így elegendő ilyen rövid érintkezési (= tartózkodási) időt beállítani. E 

rövid idő alatt pedig csak kis mértékű penicillin-bomlás következik be. A három betáplált anyag 

(fermentlé, oldószer, sav) összekeverése után az elegy szinte azonnal szeparátor centrifugára vi-

hető, amely elválasztja a savas vizes oldatot a penicillint tartalmazó oldószertől (amilacetát, néha 

halogénezett oldószer). 

 

Ionpárképzés 

Az ionos, sószerű molekuláknál az ellenion lecserélése megváltoztathatja a (k) megoszlási há-

nyadost. Egy adott célmolekula oldhatósága erősen függ attól, hogy milyen polaritású ellenionnal ké-

pez sót. Szemléletes példa a kvaterner butil-amin megoszlása kloroform-víz rendszerben. Kloridionnal 

az oldhatóság a két fázisban szinte azonos. Ugyanez a kation acetátanionnal sokkal jobban oldódik a 

kloroformban, a megoszlási hányados két nagyságrenddel nagyobb lett (4.1.4.2.2. táblázat) 

4.1.4.2.2. táblázat: A tetrabutil-ammónium sók megoszlása kloroform-víz rendszerben 

  
k 

(CHCl3/H2O) 

(Bu)4N
+
 Cl- 1,3 

(Bu)4N
+
 acetát- 132 

 

A kloridion felületi töltéssűrűsége nagy, sok vízmolekulából összeálló hidrátburkot vonz maga 

köré. Az acetátionnál viszont a töltés „szétkenődik”, delokalizálódik a két oxigénatomon, a töltés-

sűrűség kicsi, a hidrátburok is jóval kisebb. Ráadásul ott van még egy metilcsoport is, ami erősíti az 

anion apoláris oldhatóságát. Ezekkel a hatásokkal értelmezhető a megoszlási hányados nagymérvű 

eltérése. Az acetát mellett használhatók még más szerves savak anionjai is: 
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– acetát 

– butirát 

– kolát (a kólsav anionja, ez egy szteránvázas karbonsav, az epesavak egyike) 

– dodekanoát 

– linoleát 

– perfluoro-oktanoát 

– tetrafenil borid (ez az egyetlen vegyület, amely nem karbonsav). 

 

Az anionos típusú termékeknél az apoláris kationok javíthatják az extrahálhatóságot. A használt 

kationok között lényegesen kisebb a választék, kémiailag mindegyik kvaternerizált (tetra-alkil) amin, 

mint például (Bu)4N
+; (C16)(Bu)3N

+ . 

 

Reaktív extrakció 

Elve hasonló az ionpárképzéshez, de a céltermék molekula és partnere között nem egyszerű só-

képzés játszódik le, hanem a termék magával a kivonó oldószerrel lép valamilyen reverzibilis kémiai 

kölcsönhatásba (pl.: komplexképződés). A megoszlás nagyságrendekkel nagyobb mértékű, mint egy 

nem-reaktív extraháló oldószernél. Tipikus komplexképzők: 

– foszfo-vegyületek (trioktil-foszfinoxid, tributil-foszfát, di-2-etilhexilfoszfát) 

– szulfoxidok 

– alifás aminok. 

4.1.5. Speciális extrakciós módszerek 

Az extrakció alapesetében egy vizes fázisban és egy szerves oldószer fázisban jön létre a megoszlás. A 

lehetőségeket tágítva több, rendhagyó fáziskombinációt dolgoztak ki, amelyek különösen alkalmasak a 

biológiai ipar érzékeny molekuláinak kivonására. 

4.1.5.1.  Vizes kétfázisú extrakció 

Eddig az extraháló fázist szerves oldószernek neveztük, pedig az is lehet vizes alapú elegy. Ez nagyon 

szokatlan állítás, hiszen az általános vegyészi gyakorlatban a vizes fázisok elegyednek egymással, nem 

válnak szét. Itt mégis ez a helyzet. Hogyan lehetséges ez? 

A jelenség megértéséhez vegyük elő megint a polaritási sort: 

 

4.1.5.1.1. ábra: Oldószerek és oldatok polaritási sora 

(a rövidítések feloldása: PPG – poli-propilénglikol, PEG – poli-etilénglikol, PVA – poli-vinilalkohol, HPD 

– hidroxipropil-dextrán, D – dextrán, CMD – karboximetil-dextrán, DSO3H – dextrán-szulfonsav). 

Ha vízben jelentős mennyiségű (10-20%) polimert oldunk fel, akkor a létrejövő oldat polaritása 

jelentősen megváltozik a vízhez képest. Az oldott polimer polaritásától függően az oldat polaritása 

csökkenhet is (pl.: PPG), és növekedhet is (pl.: dextránszulfonsav). Ha két erősen eltérő polaritású ol-

datot hozunk össze, az két fázist alkot. A két fázis között pedig létrejön a megoszlás jelensége, ezt cél-

zottan kihasználva pedig megvalósíthatjuk az extrakció műveletét. 
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A polárisabb fázis lehet polimer oldat helyett tömény sóoldat is, a sók is növelik az oldószer po-

laritását. A leggyakoribb fázisképző párok: PEG – K2HPO4, vagy a PEG – dextrán rendszer (a dextrán 

drágább, de a tömény sóoldat a fehérjék egy részét kicsapja). A többi poláris fázisképző anyag még 

többe kerül. 

A polimereknél a polaritás, a sóknál az ionok hidratáltsága jellemzi a fázis polaritását. Az ionok 

hatásának összehasonlítására a klasszikus Hofmeister-féle sorozat alkalmas (ld. a 4.4.1. fejezetben). 

Eszerint az anionoknál a többértékű ionok, a kationoknál pedig az alkáli ionok a leghatékonyabbak. 

Ennek megfelelően a leggyakrabban alkalmazott fázisképző sók: K3PO4; MgSO4; (NH4)2SO4; Na2SO4; 

HCOONa; K-Na-tartarát. 

A vizes kétfázisú extrakció menetét laboratóriumi léptékben videón mutatjuk be. 

 

4.1.5.1. videó: Vizes kétfázisú extrakció 

A fázisokat poli-etilénglikolból és dextránból képezzük. A két fázis szétválását és az extrakciós 

hatást jód oldattal, illetve fenolftalein indikátorral szemléltetjük. Mindkét anyag az apolárisabb, felső 

fázisban dúsul fel. 

A vizes kétfázisú rendszer egyensúlyi viszonyait a fázisdiagrammal lehet kvantitatívan jellemezni 

(4.1.5.1.2. ábra). 

 

4.1.5.1.2. ábra: Vizes kétfázisú rendszer fázisdiagramja 

A fázisdiagramon a zölddel jelölt terület egyfázisú, homogén folyadék. A C vonal fölötti összeté-

telek eredményeznek két fázist. A diagram számértékei mutatják, hogy ehhez nagy anyagmennyiségek 

(5–25%) szükségesek. Az egyenes vonalak az egyensúlyban lévő felső és alsó fázisösszetételeket 

kötik össze. A vonalak nem feltétlenül párhuzamosak! A fázisdiagramon a mérlegszabály érvényes, az 

egyensúlyi vonalakat a bemért összetétel (M) olyan arányban osztja ketté, ahogyan a két fázis 

mennyisége aránylik egymáshoz. 

 

Az extrakció hatékonyságát a fázisképzőkön kívül több paraméter is befolyásolja: 
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–  pH: a nem-ionos polimerekre nincs hatással, viszont befolyásolja a fehérjék töltését és ezzel 

megoszlásukat. 

–  Ionok anyagi minősége: minden ion maga is megoszlik a két fázis között, így a beállított 

polaritáson túl az anyagi minőségnek is van szerepe. 

–  hőmérséklet: a rendszer egyik eleme sem érzékeny a hőfokra, a műveletet termosztálás nélkül, 

szobahőmérsékleten szokták végezni. 

 

A kis molekulájú fermentációs termékek extrakciója általában nem jár bomlással, de a fehérjék 

nagy részét a szerves oldószerek kicsapják, denaturálják. A vizes kétfázisú extrakció viszont alkalmas 

a fehérjék, enzimek, sejtalkotók kíméletes extrakciójára. A polimer oldat makromolekulái védőköze-

get jelentenek a fehérjéknek, lassabban bomlanak, denaturálódnak, mint puffer oldatokban. 

A vizes kétfázisú extrakció tipikus alkalmazása az intracelluláris enzimek (fehérjék) kinyerése 

feltárt sejttömegből. A feltárt lé sok és sokféle fehérjét tartalmaz, ennek hatékony közbenső elválasztá-

si lépése lehet az extrakció. Az elválasztás hatékonyságát affinkölcsönhatás beépítésével nagymérték-

ben lehet fokozni (ld. később  affinextrakció). 

A fázisok elválasztása után a fehérjéket el kell különíteni a fázisképző polimerektől illetve a sók-

tól. Erre a célra – hígítás után – ultraszűrést, vagy kromatográfiás lépéseket alkalmaznak. 

A művelet végrehajtása is több szakaszból áll, ezek időigénye lényegesen meghaladja a 

megoszlási egyensúly beállásának idejét. A műveleti sorrend: 

– polimerek oldása (lassú),  

– fázisok kialakulása (gyors),  

– megoszlási egyensúly beállása (keveréssel, ~5-15 perc),  

– fázisok szétválasztása (centrifugálással, lassú).  

Ezek közül az első és utolsó (oldás, szétválasztás) lépés sebessége határozza meg az egész művelet 

időigényét. 

Minden ipari alkalmazásra szánt műveletnél alapkérdés a léptéknövelhetőség. A vizes kétfázisú 

extrakciónál mind a berendezés, mind a működtetés korlátlanul növelhető lenne, viszont a nagy volu-

menű alkalmazásnak határt szab a fázisképző polimerek magas ára. A polimerek sajnos nem, vagy 

csak nagy nehézségekkel regenerálhatók. A legnagyobb leírt eljárás 200 liternyi feltárt sejtet dolgozott 

fel egy menetben. 

4.1.5.2.  Szuperkritikus extrakció 

A szuperkritikus jelző arra utal, hogy az extrakciós oldószer a kritikus hőmérséklet és a hozzá tartozó 

nyomás fölé vitt, fluid állapotban lévő gáz. Fluid állapotú oldószerekkel végzett extrakció al-

kalmazható a biológiai anyagok izolálásánál is, de csak behatárolt területen. Egyrészt elsősorban szi-

lárd-folyadék extrakcióra használatos, másrészt a szükséges nagy nyomású berendezések miatt ipari 

léptékben nem alkalmazzák. A BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékén Simándi 

Béla tanár úr csoportja magas tudományos szinten foglalkozik ezzel a művelettel, ennek oktatása is az 

ő feladatuk, így ezzel ebben a tananyagban nem foglalkozunk részletesen. 

4.1.5.3.  Folyadék emulziós membránok (FEM, LEM) 

A művelet elnevezése egyáltalán nem utal extrakcióra, az emulzió kolloidikai fogalom, a membrán 

kifejezés pedig a membránműveletekre utal. A FEM rendszerek három folyadékfázisból állnak, ahol 

két azonos jellegű (polaritású) fázist egy eltérő polaritású választ el egymástól (v/o/v rendszerek: 

vizes/organikus/vizes fázisok, illetve o/v/o rendszerek). A három fázis között két megoszlási 

egyensúly alakulhat ki, tehát a FEM kétszeres folyadék-folyadék extrakciónak tekinthető. Működési 

elvét jól szemlélteti az 4.1.5.3.1. ábra. 
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4.1.5.3.1. ábra: FEM rendszer működési elve 

A Vizes-(1) fázis (nyers vagy előkezelt fermentlé) tartalmazza a kinyerendő terméket, amelynek 

molekulái átoldódnak a szerves fázisba, majd innen a Vizes-(2) fázisba. A két vizes fázisnak külön-

böznie kell egymástól, hiszen enélkül a céltermék nem lépne át a második vizes oldatba. Ez a kü-

lönbség leggyakrabban az eltérő pH-ban mutatkozik. 

Vegyük elő ismét a penicillin példáját. Savas közegben a penicillinmolekula disszociációja 

visszaszorul, átoldódik a szerves oldószerbe. Ha a másik vizes fázis semlegeshez közeli pH-jú, alkáli 

ionokat tartalmazó puffer, akkor a penicillin ebbe átlépve disszociál és alkáli sót képez, megoszlása a 

szerves fázisból tovább viszi a vizes-(2)-be. 

A kétszeres extrakció a hatóanyag koncentrálása mellett tisztítást is eredményez. A jól extrahál-

ható apoláros szerves szennyezések átmennek az oldószerbe, de nem tudnak tovább lépni a vizes-(2) 

fázisba. Ezzel megszabadulhatunk az olyan olajos jellegű szennyezésektől, mint a például a habgátló 

olaj. Csak a gyenge sav típusú molekulák követik a penicillint. Ilyen például a fermentlébe prekurzor-

ként adagolt fenilecetsav, amely kis mennyiségben megmaradhat a vágás utáni lében is. Gyenge sav-

ként a kettős extrakció során együtt mozog penicillinnel, és megjelenik a vizes-(2) fázisban is. 

Az elv ismeretében már érthető, hogy miért szerepel a membrán szó a művelet elnevezésében. 

Tágabb értelemben a membrán két fázist elválasztó közeg, amelyen keresztül szelektív anyagtransz-

port lehetséges a két fázis között. A FEM-nél a közbenső oldószeren keresztül egyes anyagok áthalad-

nak, mások nem, tehát membránként működik. 

 

4.1.5.3.2. ábra: v/o/v típusú emulzió 

A következő jogos kérdés az lehet, hogy miért nevezik emulziósnak a műveletet?  

Az előző ábrán bemutatott elvi modellnél a fázisok érintkezési felülete kicsi, a molekulák vándor-

lási úthossza nagy, így a művelet sebessége kicsi. Ezen segíthetünk, ha az elrendezés mérettartomá-

nyát a kolloid tartományba csökkentjük le, és v/o/v (máskor o/v/o) emulziókat képezünk (4.1.5.3.2. 

ábra). A zölddel jelölt, külső, folytonos fázis a fermentlé (vizes-1), pirossal a szerves oldószer csepp-

jeit jelöltük, míg a vizes-2 fázis legbelül, a legkisebb, zöld cseppek formájában látható. A termék útját 

a fázisok között a sárga nyilak jelölik. 

Az eltérő geometria ellenére ez is FEM-rendszer, az anyagtranszport alapelve azonos. 

E finom emulzió létrehozásához és stabilizálásához felületaktív anyagok bevitele is szükséges, mi-

vel izotróp stabil emulziót csak a folyadékok közti felületi feszültség csökkentésével lehet elérni. Ez 
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jelentős különbség a FEM-technikák és a folyadék-folyadék extrakció között, ahol nem cél az emulzió 

stabilizálása. Azt, hogy milyen típusú emulzió keletkezik, a felületaktív anyag HLB (hidrofil-lipofil 

balance) értéke dönti el. Ha az anyag HLB-értéke húsz alatt van, akkor víz-olaj-víz rendszer ke-

letkezik, ha ennél nagyobb, akkor olaj-víz-olaj rendszer jön létre. A fermentlevek feldolgozása v/o/v 

rendszerben megy végbe, így erre koncentrálunk. De meg kell említeni, hogy a biológiai iparban van 

szerepe az o/v/o rendszereknek is, a nem-vizes közegben lejátszódó enzimes reakciók kivitelezésében. 

További különbséget tehetünk a termék mozgásának iránya szerint. Az esetek nagy többségében 

az ábrázolt kívülről befelé irány a jellemző. Fordított irányultság csak speciális esetekben fordul elő, 

például formulázott gyógyszerhatóanyag kioldódása a készítményből a szervezetbe. 

A FEM mikroszintű vizsgálata után tekintsük át, hogy ipari méretekben hogyan valósítható meg a 

kettős extrakció (4.1.5.3.3. ábra). 

 

4.1.5.3.3. ábra: Ipari FEM-rendszer 

A víz-oldószer-víz emulzió kialakítása két lépésben történik: 

–  Először elkészítjük a belső fázis és az olaj emulzióját úgy, hogy a szerves fázishoz lassan ada-

goljuk a vizes oldatot, miközben intenzíven keverjük a rendszert (8000–10 000 rpm). A 

keverés eredményeként a szerves fázisban vízcseppek keletkeznek 

–  A kétfázisú emulziót ezután diszpergáljuk a külső folytonos vizes fázisban, ami lehet a (szűrt, 

tisztított) fermentlé is. 

A vizes-2 fázis nagyon kis méretű cseppjeinek kialakításához és stabilizálásához detergensekre 

van szükség (pl.: kvaterner aminok). A vizes-2 fázis cseppjeinek átmérője általában 20–40 m, a szer-

ves fázisé 200–2000 m. 

Lényeges, hogy a cseppek átmérője ebbe a mérettartományba essen, mivel ha a vizes csepp túl ki-

csi, akkor egy kétfázisú csepp túl sok ilyen kis cseppet tartalmazhat, ami gyengíti a membránt és nagy 

eséllyel tönkre is teheti. A túl nagy cseppek viszont kis fajlagos felületet eredményeznek. A létrejövő 

cseppek mérete több tényezőtől függ: 

– a keverési sebességtől (turbulencia, nyírósebesség) 

– az anyagi minőségtől (viszkozitás, felületi feszültség) 

– a felületaktív anyagoktól (HLB-érték, koncentráció) 

– egyéb fizikai paraméterektől. 
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E tényezők hatását elméletileg nehéz leírni, inkább kísérleti úton vizsgálhatók. 

A keverés intenzitása a második emulzióképzésnél is kulcsfontosságú a megfelelő méretű cseppek 

kialakítása szempontjából. 

–  A kettős emulzió létrehozásával végbemennek az extrakciós folyamatok, a termék átmegy a 

vizes-2 fázisba. Az extrakció után a szétválasztás két lépésben történik: 

–  Normál gravitációs ülepítő. A szerves oldószer viszonylag nagy cseppjei a gravitáció hatására 

elválnak, és külön réteget alkotnak. Ez a könnyen elvezethető folyadék tartalmazza még a 

vizes-2 fázis apró cseppjeit, és benne a kioldott hatóanyagot. A másik, a vizes-1 fázis már nem 

tartalmaz terméket, az „üres” fermentlé kilép a technológiából és ártalmatlanításra kerül. 

–  Emulzióbontás. A gondot az jelenti, hogy előbb létre kellett hozni egy nagyon stabil, 

detergensekkel stabilizált emulziót, majd ezt ebben a fázisban meg kell bontani. Ez nagy 

gyorsulású centrifugálással sem oldható meg hatékonyan, ezért inkább elektrosztatikus elven 

működő emulzióbontót alkalmaznak. A készülék nagy feszültségekkel dolgozik, de mozgó 

alkatrésze nincs. Hatására elkülönül a szerves és a vizes-2 fázis. Ez utóbbi tartalmazza a 

célterméket, amit további tisztításra vihetünk, vagy sóképzéssel ki is kristályosíthatjuk. 

–  Mind a szerves oldószer, mind a „kiürített” vizes fázis regenerálás után újra felhasználható. 

 

Immobilizált folyadékmembránok 

Ennél a megoldásnál a membránként szolgáló oldószer fázist egy vékony, szilárd hordozórétegbe 

impregnálva találjuk meg. A szilárd réteg lehet egy porózus (makropórusos) vékony lap (flat sheet) 

vagy üreges szál (hollow fiber). Ezekre a porózus anyagokra alkalmazhatnánk a membrán megneve-

zést is, de ez ebben az esetben félrevezető lenne. Az áthaladó anyagáram szelektivitását ugyanis nem a 

pórusok mérete, hanem a bennük lévő oldószer polaritása határozza meg. 

A kinyerendő molekulának át kell diffundálnia a pórusban lévő oldószerdugón. Mivel itt nincs 

szükség emulzióra, pontosabban a pórusokban rögzített apró oldószerdugók helyettesítik az emulgeált 

cseppeket, elmarad az emulzió létrehozásával, majd megbontásával járó összes probléma, és felületak-

tív anyagokra sincs szükség. 

 
4.1.5.3.4. ábra: Immobilizált folyadékmembrán 

A vizes-1 fázis áramlik a fal egyik oldalán, a másikon pedig a vizes-2 fázis. Másrészt a pórusok 

méretéből eredő kis diffúziós keresztmetszet lassítja az egész folyamatot. 

Ugyanez az elv alkalmazható sík hordozók helyett ún. hollow fiber (= üreges szál, cső kialakítású 

membrán) modulban is. A modulban sok ilyen vékony cső fut párhuzamosan, felépítése leginkább a 

csőköteges hőcserélőre emlékeztet. A szálak belsejében áramlik a folyadék, melyből ki akarjuk nyerni 

a célmolekulát (vizes-1) és a szálak közti térben a fogadó fázis (vizes-2). 
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4.1.5.3.5. ábra: Üregesszál modul 

A csövecskék nagy száma miatt az összes felület is nagy lesz, ez megnöveli a diffúziós kereszt-

metszetet is, ami felgyorsítja az anyagtranszportot. 

A vizes fázisok folyamatos áramoltatásával a művelet folyamatossá tehető. 

4.1.6. Ajánlott irodalom az extrakció fejezethez 

Schügerl, K.: Solvent Extraction in Biotechnology, Springer Verlag (1994) 

4.2. Adszorpció 

A koncentráló műveleteknél a víz eltávolításának bevált módja, hogy a célterméket átvisszük egy 

másik fázisba. Az extrakciónál ez a másik fázis a szerves oldószer, az adszorpciónál viszont a felületi 

kötött fázis. Az adszorpció felületi megkötés, valamely szilárd anyag (adszorbens) a felületén 

reverzibilisen (azaz nem-kovalensen) molekulákat köt meg. Ez a kötődés szelektív jellegű, egyes mo-

lekulák jobban kötődnek, mások kevésbé. Felmerülhet a kérdés, hogy indokolt-e ezt a térrészt külön 

fázisnak nevezni, hiszen nem különül el olyan láthatóan és egyértelműen, mint az egyéb fázisok. A fá-

zis értelmezése jogos, mert a kötött részecskék energiaállapota más, mint szabad állapotban (az ad-

szorpciós és deszorpciós hő jól értelmezhető és mérhető mennyiség), és a felületi kötött fázis összeté-

tele, a komponensek koncentrációja eltér a vele érintkező folyadék vagy gázfázis összetételétől. 

Tágabban megfogalmazva a kötött részecskék kémiai potenciálja eltér az oldatban lévőkétől. A kötött 

és a vele érintkező szabad fázis egymással dinamikus egyensúlyban van, ezt az adszorpciós izoter-

mákkal jellemezhetjük. 

Az adszorbens felülete véges, így véges számú molekulát képes megkötni. Telítés esetén elvileg 

monomolekuláris borítottság alakul ki. A valóságban az adszorbens felülete nem ideális, nem minden 

ponton köti egyformán a részecskéket. A tökéletlenségek, illetve a méretproblémák (a kötődő moleku-

la nagyobb lehet, mint a szorbens pórusátmérője) miatt nem minden kötőhely használható ki – ez 

csökkenti a kötőkapacitást. Másrészt erős kölcsönhatás esetén nem csak egyszeres borítás alakulhat ki, 

hanem vastagabb rétegben is felhalmozódhatnak az anyagok – ez növeli a kötőképességet. 
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4.2.1. ábra: Adszorpció 

Egy adott anyag adszorpcióját a kísérletesen meghatározott egyensúlyi görbével adhatjuk meg. Ez 

az izoterma egy komponensnek a szabad és kötött fázisban kialakuló egyensúlyi koncentrációit jeleníti 

meg. A mért telítési jellegű (felső határértékhez tartó) görbét többféle függvénnyel közelítették (4.2.2. 

ábra). 

 

4.2.2. ábra: Freundlich- és Langmuir-izotermák 

A két leggyakrabban alkalmazott modell a Freundlich- és a Langmuir-egyenlet. Freundlich 

hatványfüggvénnyel (a kitevője egynél kisebb) közelítette az adatokat, Langmuir viszont hiperbolikus 

alakot használt. 

   nq K c   

 max

c
q q

K c



  

ahol: q – koncentráció a felületi kötött fázisban 

  C – koncentráció a fluid fázis főtömegében 
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  K, n, qmax – konstansok. 

 

A mérési adatokra mindkét modell illeszthető, a Langmuir-közelítésnek annyi az előnye, hogy a 

konstansoknak tényleges fizikai jelentése van. A qmax az adott adszorbens maximális kötőkapacitása, K 

pedig az adszorpciós-deszorpciós folyamat egyensúlyi állandója. Érdemes megjegyezni, hogy a Lang-

muir-egyenlet formailag teljesen megegyezik az enzimkinetikában használatos Michaelis–Menten-

összefüggéssel, illetve a mikrobanövekedés szubsztrátfüggését leíró Monod-féle egyenlettel. Ez azt is 

jelenti, hogy a hiperbolikus függvény linearizálására használt ábrázolások (Lineweaver–Burk, Eadie–

Hofstee, Hanes–Langmuir) az adszorpciós izoterma linearizálására, a konstansok meghatározására is 

alkalmazhatók. Az egyensúlyi állandót a következő „reakcióra” írhatjuk fel: 

 Szabad molekula + üres kötőhely  kötött molekula  

Az egyensúlyi állandót a következőképpen írhatjuk föl: 

 
    

  egyensúlyi

szabad molekulák koncentrációja üres kötõhelyek " koncentrációja"
K

fedet t kötõhelyek " koncentrációja"
  

A kötőhelyek koncentrációja szokatlan egységekben adható meg, például mmól/kg adszorbens, 

vagy darab/ágytérfogat, de ha a számlálóban és a nevezőben ugyanazt az egységet használjuk, akkor 

az kiesik, és nem okoz problémát. A kötőhelyek koncentrációját mérni is nagyon nehézkes, sokszor 

lehetetlen. Ilyenkor az anyagmérlegből indulunk ki, feltételezve, hogy a bemért anyagmennyiségből 

levonva az oldatból visszamérhető szabad anyagmennyiséget a különbség adja a megkötött frakciót. 

Ezt az adszorbens mennyiségére vonatkoztatva kapjuk a fedett kötőhelyek koncentrációját (q). A q - c 

függvényt kimérve a Langmuir-modell illesztésével megkaphatjuk az egyensúlyi állandót és a maxi-

mális kötőkapacitást = az összes kötőhely koncentrációját. 

Az ipari gyakorlatban az adszorpciós folyamatok ritkán követik az elméleti viselkedést, legjobban 

az ásványi sók ioncserés megkötése közelíti meg az ideálist. A leggyakoribb problémák:  

  

–  Komponens interakció (ugyanazért a kötőhelyért többféle, eltérő kötéserősségű molekula/ion is 

verseng, leszorítják egymást). 

–  Sztérikus gátlások (nagyobb kötődő molekuláknál előfordul, hogy nemcsak egy kötőhelyet 

foglalnak el, hanem a szomszédos kötőhelyeken is akadályozzák más részecskék belépését). 

–  size-exclusion (= méretkizárási) hatások: a legtöbb adszorbens pórusai nem egyformák, és a 

legkisebb méretű pórusokba az egyébként kötődő makromolekulák nem tudnak behatolni – így 

a kötőhelyek egy része hozzáférhetetlen. Sőt ezek a porózus anyagok nem csak adszorbensként, 

hanem gélkromatográfiás töltetként is viselkednek, ami nagyon megzavarja az elválasztást 

(4.2.3. ábra.). 

 

4.2.3. ábra: Méretkizárás porózus adszorbensnél 
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4.2.1. Ipari adszorbensek 

A biológiai iparban gyakrabban használatos adszorbensek a következők: 

– aktív szén, 

– ioncserélők 

– szintetikus gyanták 

– speciális anyagok.  

Az aktív szén, amelyet sok iparágban, sőt gyógyszerként is használnak, elsősorban a szennyező 

anyagok (azaz nem a céltermék) megkötésére alkalmas. Gyártása növényi anyagok száraz lepárlásával 

történik. A fás szerkezetű növényi melléktermékeket (fahulladék, csonthéj) levegőtől elzárva, több 

száz fokon hevítik. A szerves anyagok elbomlanak és elpárolognak (kátrány és gázvíz frakció) és csak 

az elszenesedett cellulózból és hemicellulózból álló kiürült sejtfalak maradnak meg. Ettől olyan nagy 

az aktív szén fajlagos felülete. Őrlés nélkül az anyagon még felismerhető a fa eredeti szerkezete 

(4.2.1.1. ábra).  

 

4.2.1.1. ábra: A fa szerkezete még felismerhető az aktív szénen 

 

4.2.1.2. ábra: Az aktív szenet elszenesedett növényi sejtfalak alkotják 

A legjobb minőségű, orvosi célra is használható aktív szenet csonthéjas gyümölcsök héjának (kó-

kuszdió, nálunk: konzervgyári hulladékmag) elszenesítésével állítják elő. Az így kapott szén 

minőségét tovább lehet javítani vízgőzös kezeléssel (sztripelés). A forró vízgőz további „rásült” 
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anyagokat távolít el a felületről, ezzel növeli a kötőkapacitást. Az egyes aktív szén gyártmányok az 

alapanyag, a technológia és az utólagos tisztítás mértéke szerint nagyon sokfélék lehetnek. Az egyik 

legnagyobb ipari aktív szén gyártó cég, a NORIT katalógusában több mint száz különféle termék 

szerepel. Az aktív szenes kezelés után nagyon nehéz a kötött anyag visszanyerése, ezért is használják 

inkább derítésre, a szennyező anyagok eltávolítására. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy maga az aktív 

szén is nehezen regenerálható. Megtisztításához ugyanúgy fel kell hevíteni, mint a gyártásnál. Ez 

drága, energiaigényes eljárás, ezért a derítőszenet általában csak egyszer használják, majd ártalmat-

lanításként kazánban elégetik. 

Az ioncserélők csoportja tovább osztható mesterséges és természetes eredetű anyagokra. Mind-

kettőnek közös jellemzője, hogy a felületén ionizálható csoportokat tartalmaz, amelyek az oldatban 

lévő ellenionokat ionpár formájában megkötik. A szintetikus ioncserélő gyanták általában polisztirol 

alapú polimerek, amelynek felületére savas vagy bázikus csoportokat kötnek. A kationcserélőknél 

jellemzően szulfonsav- vagy karbonsav csoportot, az anioncserélőknél pedig valamilyen alkilezett 

aminocsoportot (4.2.1.3. ábra). 

 

4.2.1.3. ábra: Ionizálható csoportok ioncserélő gyantán 

A leggyakoribb ionizálható csoportok szerkezetét, nevét és rövidítését foglalja össze a 4.2.1.4. ábra. 

 

4.2.1.4. ábra: A leggyakoribb ioncserélő gyantatípusok 

Az ionizálható csoportok nem minden pH-értéknél viselkednek ionosan. Ahogyan az extrakciónál 

a 4.1.4.2. fejezetben tárgyaltuk, erősen savas, illetve lúgos közegben a savas és bázikus csoportok 

disszociációja visszaszorul, elvesztik ionos karakterüket. Ugyanígy az ioncserélők csoportjai is elvesz-
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tik töltésüket, nem képesek az ellenionok megkötésére. A kationcserélők az erősen savas, az anioncse-

rélők az erősen lúgos közegben nem alkalmasak adszorpcióra. Az egyes ioncserélők viselkedését kü-

lönböző pH-értékeken a titrálási görbével jellemezhetjük (4.2.1.5. ábra). 

 

4.2.1.5. ábra: Titrálási görbék 

Az optimális alkalmazási tartomány a görbék közel vízszintes szakaszán, a platón található. A 

savas, illetve lúgos kezelést használják fel a gyanták regenerálására. A pH-állítás hatására a gyantáról 

minden kötött anyag leválik, az ioncserélő megtisztul és újabb használatra kész.  

A természetes anyagok között jelentős ioncserélő kapacitása van az agyagásványoknak. Jelentős a 

szerepük a talajok ionháztartásában, a talajvízből megkötik, visszatartják a kationokat, ezzel a 

növények ásványianyag-háztartására pozitív hatásuk van. Az ipari adszorbensek között a legérde-

kesebbek a zeolitok. Ezek jellegzetes kristályrácsot alkotnak (4.2.1.6. ábra), amelyen belül nagyon 

szabályos és állandó méretű pórosok találhatók (molekulasziták). 

 

4.2.1.6. ábra: A zeolitok szerkezete 

Külön érdekessége a zeolitoknak, hogy a pórusméret változik aszerint, hogy milyen kationok kö-

tődnek a rács egyes pontjain. A bal oldalt látható zeolit-A pórusmérete Na+ ionok kötése esetén 0,4 

nm. Ha ezek a nagyobb méretű K+ ionokra cserélődnek ki, a pórusok átmérője leszűkül 0,3 nm-re 

(4.2.1.7. ábra). 
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4.2.1.7. ábra: Ionok hatása a zeolitok pórusméretére 

A kalciumionok mérete hasonló a káliuméhoz, de két töltése miatt csak kettő kötődik meg egy 

pórusban, így kevésbé szűkíti le azt, az átmérő 0,5 nm körüli érték. 

A szintetikus gyanta adszorbensek legtöbbször ugyanolyan sztirol-divinilbenzol kopolimerek, 

mint az ioncserélő gyanták alapváza, de nincsenek rajtuk ionizálható csoportok. Az apoláris polimer 

felületén kötődnek meg az apoláris molekulák (például szteroidok), majd a gyantagyöngyök kiülepí-

tésével és dekantálással a megkötött hasznos anyag kinyerhető. A működési elv hasonlít az extrakció-

hoz, csak az apoláris szerves oldószer cseppjei helyett az apoláris gyanta szilárd szemcséi veszik fel a 

termékmolekulát, és nem a cseppek belsejében kötődnek meg (abszorpció), hanem a polimer felületén 

(adszorpció). 

Az adszorpció speciális esetének tekinthető az affinkromatográfia, amely neve ellenére ad-

szorpciós művelet. Ezzel részletesebben az 5.1. fejezetben foglalkozunk.  

4.2.2. Az adszorpció művelete 

Az adszorpció műveletét többféleképpen is végrehajthatjuk. Adszorpció alatt a megkötés folyamatát 

értjük, miközben tudjuk, hogy ezt mindig követi az elúció, az anyagok leoldása, lemosása a felületről. 

Ez a második lépés időben – néha térben is – elkülönül a megkötéstől. 

4.2.2.1.  Szakaszos (batch) adszorpció 

A legegyszerűbb, laboratóriumban és az iparban egyaránt könnyen végrehajtható művelet. Kevert 

tartályreaktorba összemérjük a folyadékot és az adszorbenst, és az egyensúly beállásáig kevertetjük. A 

szakaszos műveletet szilárd-folyadék elválasztás követi (szűrés, centrifugálás). Az egyensúlyi görbe és 

az anyagmérleg ismeretében a szakaszos extrakcióhoz hasonló módon írhatjuk le a folyamatot. 

 

 

ahol:  Q – adszorbens mennyisége 

  W – a folyadék mennyisége 

  q – a kötött anyag koncentrációja az adszorbensre vonatkoztatva  

  c – a szabad anyag koncentrációja a folyadékban 

Átrendezve: 

  be be

Q
q q c c

W
     

be beQq Wc Qq Wc
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A qbe értéke nulla, ha „üres” adszorbenst használunk a megkötéshez. A felírt q-c függvény egy 

negatív meredekségű egyenes, a meredekség a két fázis egymáshoz viszonyított aránya. Ezt az egye-

nest az egyensúlyi diagramon ábrázolva az adszorpció munkavonalának nevezzük, amely az egyensú-

lyi görbén kimetszi a munkapontot (4.2.2.1.1. ábra). A munkapont koordinátái pedig megadják a 

kialakuló egyensúlyi koncentrációkat. A szerkesztésnél a cbe pontból kiindulva a Q/W meredekséggel 

metsszük ki a munkapontot. 

 

4.2.2.1.1. ábra: Az adszorpció munkavonala 

4.2.2.2.  Adszorpció folytonos kevert reaktorban 

A folytonos jelző nem írja le tökéletesen a működést, mivel csak a folyadékfázis áramlik át folyama-

tosan a reaktoron, a lebegő szilárd adszorbenst egy szűrő visszatartja a készülékben (4.2.2.2.1. ábra). 

 

4.2.2.2.1. ábra: Folytonos reaktor szűrővel 

Ez az összeállítás végig tranziens állapotban működik, hiszen az állandósult állapot csak akkor áll 

be, amikor az adszorbens már telítődött. A tranziens analitikus leírása differenciális formában a fo-

lyadékfázisra felírt mérlegegyenletből indul ki: 

 Változás  = Bevitel – Kivitel  – Adszorpció  

  1be t

dc dq
V Wc Wc V

dt dt
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ahol:  ε  – a folyadék részaránya a reaktor töltetéből 

  1-ε – az adszorbens részaránya a reaktor töltetéből 

  V – a reaktor töltőtérfogata 

  c – koncentráció a folyadékban 

  q – a megkötött anyag koncentrációja az adszorbensre vonatkoztatva. 

 

A tranziens szakaszban nem élhetünk a dc/dt=0 egyszerűsítéssel. A dq/dt sebességet viszont kife-

jezhetjük, figyelembe véve, hogy a tömegátadás az adszorbens felületére diffúziós folyamat, melynek 

hajtóereje a pillanatnyi és az egyensúlyi koncentráció közötti különbség. 

     1be t egyensúlyi t

dc
V W c c VkA c c

dt
       

ahol:  k  – a tömegátviteli tényező 

  A  – a két fázis határfelülete 

 

Ez a forma már integrálható, de ne menjünk végig a részleteken, hasznosítsuk a Folyamatirányítás 

tárgyban tanultakat. Először vizsgáljuk meg a két szélsőséges esetet: 

– Az adszorpció nagyon gyenge, gyakorlatilag nulla. 

– A kötődés erős és gyors, a bekerülő molekulák pillanatszerűen, teljes mértékben megkötődnek 

a felületen. 

A valóságos folyamatok valahol e két szélsőség között helyezkednek el. 

Az első esetben a reaktor úgy viselkedik, mintha az adszorbens ott sem lenne. Az ideálisan kevert 

folyamatos tartályreaktor elsőrendű tárolóként viselkedik, a betáplálás koncentrációjának váltása nul-

láról cbe-re pedig az egységugrás zavarásnak felel meg. A Folyamatirányítás tárgyban erre az esetre a 

formulát vezették le: 

 1
ˆ ˆ 1

t

Ty y e
  

ahol:  ŷ  – eltérés változó 

  t – idő 

  T – a rendszer időállandója (tehetetlensége) 

 

Jelen esetben az idő helyét a betáplált térfogat (W) veszi át (állandó térfogatáramú betáplálásnál e 

két változó lineáris kapcsolatban van egymással). A tehetetlenséget pedig a reaktor térfogatával jel-

lemezzük (V). Így a fenti összefüggés átírható a 

 1
W

V
be

c c e   

formába. Ez az animációban a pirossal jelölt görbe. Néhány térfogatcsere (W/V = a térfogatcserék 

száma) után a kifolyó koncentráció gyakorlatilag azonos lesz a belépővel. 

 

4.2.2.2.1. animáció: Tranziensek folytonos reaktorban 

 



