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I.

Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri
ÖZET
Derin Ötektik Çözgen İle Ön-İşlemin Biyoetanol Üretimi İçin Optimizasyonu
Bu çalışmada; mikrodalga destekli derin ötektik çözgen (MW-DES) ön işleminin buğday
samanının yapısı, enzimatik hidrolizi sırasında elde edilen şeker verimi ve fermentasyonu ile
üretilen etanol verimi üzerine etkinliği araştırılmıştır. Örnekler, farklı mol oranlarında (1:2, 1:3,
1:4) kolin klorür:formik asit ile değişen mikrodalga güçlerinde (270, 360, 450 W) ve işlem
sürelerinde (2, 5, 8 dakika) ön işleme tabi tutulmuştur. MW-DES işleminin lignoselülozik yapı
üzerinde önemli düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu etkiler, XRD ve SEM analizleri
ile de desteklenmiştir. MW-DES ön işleminin biyokütle bileşenlerinden en fazla ksilan üzerinde
etkili olduğu tespit edilmiştir. Mikrodalga gücünün yüksek ve ön işlem süresinin uzun olduğu
koşullarda, ksilanın yaklaşık %90’ının sıvı fazda çözülebildiği tespit edilmiştir. Ksilan ve
ligninin yapıdan ön işlem ile uzaklaştırılması, buğday samanının enzimatik olarak kolaylıkla
hidrolize ve fermente edilebilmesini sağlamıştır. Ön işlem sonrası gerçekleştirilen enzimatik
hidroliz ile glikoz ve ksiloz verimi sırasıyla, %99 ve 85 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra,
glikoz verimi ve ön işlem sırasında uzaklaştırılan ksilan miktarı arasında doğrusal bir
korelasyon gözlenmiştir. Mikrodalga ön işlem koşullarının (1:3 mol oranı, 360 W ve 8 dakika)
maksimum toplam şeker miktarı (619 mg/g işlenmiş buğday salınımı) geleneksel derin ötektik
çözgen ön işleminin 2 katı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Esherichia coli KO11 ile
gerçekleştirilen fermantasyon denemelerinde teorik etanol verimi %81.5 olarak bulunmuştur.
ABSTRACT
Optimization of Deep Eutectic Solvent Pretreatment for Bioethanol Production
In this study, it was aimed to investigate the efficiency of microwave assisted deep eutectic
solvent (MW-DES) pretreatment on the structure of wheat straw as well as the sugar and
ethanol yields. The samples were treated with choline chloride: formic acid at different mole
ratios (1:2, 1:3, and 1:4), microwave power (270, 360, and 450 W) and pretreatment time (2, 5,
and 8 min). MW-DES pretreatment has a significant impact on lignocellulosic structure, which
was also verified by XRD and SEM analysis. It was found that xylan is the most affected
constituent of biomass during MW-DES pretreatment. Severe conditions can solubilize up to
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90% of the xylan into liquid phase. The removal of xylan and lignin during MW-DES
pretreatment led to highly digestible and fermentable wheat straw fibers. Enzymatic hydrolysis
of pretreated wheat straw fibers revealed that MW-DES pretreatment was vastly effective at
achieving very high sugar yields (99 % glucose, 85 % xylose yield). A linear correlation
between xylan removal and glucose release during enzymatic hydrolysis was observed. The
maximum total sugar release (619 mg/g pretreated wheat straw fibers) being twice as much of
conventional deep eutectic solvent (DES) pretreatment, was observed at 1:3 mole ratio, 360 W
microwave power and 8 min retention time. The theoretical ethanol yield using Esherichia coli
KO11 was 81.5 %.
II.

Amaç ve Kapsam
Dünyanın gelecekteki ihtiyacını karşılamak için sürdürülebilir ve çevre dostu olan yenilenebilir
enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Fosil kaynakların oluşturduğu sorunlar ve petrol rezervlerinin
tükenmesi, yenilenebilen enerjiye duyulan ihtiyacı arttırmıştır (Chandel vd. 2018). En çok
araştırılan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında lignoselülozik biyokütle yer almaktadır.
Bitkiler (enerji bitkileri, çok yıllık bitkiler ve su bitkileri), tarımsal atıklar (yaprak, sap, saman,
küspe vb.), orman biyokütlesi (yumuşak ağaç ve sert ağaç) ve endüstriyel atıklar lignoselülozik
biyokütle olarak sınıflandırılmaktadır. Bitkisel kaynaklı biyokütle üretimi dünyada yılda
yaklaşık 200×109 tondur ve bunun 8-20×109 tonu biyoyakıt üretiminde kullanılabilmektedir
(Zabed vd. 2017). Türkiye’nin yıllık tarımsal atık miktarının yaklaşık 21 milyon ton (kuru
ağırlıkta) olduğu belirtilmiştir (Isci vd. 2012).
Lignosellülozik biyokütle, selüloz, hemiselüloz ve lignin adı verilen 3 ana polimerik bileşenden
oluşur. Polimerik şekerler olan selüloz ve hemiselüloz, fermente edilebilen şekerlere ön işlem
ve enzimatik hidroliz ile dönüşebilmektedir. Bitkisel yapı bütünlüğünü sağlayan lignin ise, C-O
ve C-C bağıyla bağlanmış bir seri polimer içeren karmaşık bir yapıdır (Mckendry 2002).
Lignoselülozik biyokütle, hücreler arası karmaşık yapısından dolayı mikrobiyal ve enzimatik
parçalanmaya oldukça dirençlidir.
Ön işlem, biyokütlenin yapısını fermente edilebilen şekerlere dönüştürebilmek için enzimlere
uygun hale getirmede önemli bir araçtır. Ön işlem sırasında lignosellülozun kompakt yapısında
ki ligninin parçalanması ve uzaklaştırılması hedeflenmektedir (Singh vd. 2015). Literatürde
farklı ön işlem metotları (kimyasal, fiziksel, biyolojik ve fizikokimyasal) bulunmaktadır.
Geleneksel ön işlem yöntemlerinde kimyasal geri kazanımın zor olması, atık su arıtma
maliyetinin yüksek olması ve ekipmanların koroziv kimyasallar yüzünden aşınması yeni
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teknolojilere yönelimi arttırmıştır (Rastogi ve Schrivastava 2017).
Çevreye zarar vermeyen proseslere karşı olan yönelim yeşil çözücülere karşı olan ilgiyi
arttırmıştır (Zhang vd. 2012). İki veya daha fazla Lewis asidi ve bazı ya da Bronsted-Lory asidi
ve bazlarının karışımından oluşan ve başlangıç biliklerine göre çok daha düşük erime noktasına
sahip sistem, derin ötektik çözgen olarak tanımlanmıştır (Abbott vd. 2003). Bir diğer ifade ile
hidrojen bağ alıcısı olarak hareket eden bir halojen tuzu ve hidrojen bağı donörünün (HBD)
birleşiminden derin ötektik çözgen oluşmaktadır. Amid, amin, karboksilik asit, alkol ve metal
tuzları hidrojen bağı donörleri olarak kullanılabilmektedir (Smith vd. 2014). Yanıcı ve uçucu
olmamaları, geri dönüştürülebilir olmaları, düşük buhar basıncı ve yüksek kaynama noktasına
sahip olmaları DES’e olan ilginin artmasına neden olmuştur (Zhang vd. 2012). Literatürde,
mısır sapları (Procentese vd. 2015), mısır atıkları (Xu vd. 2016), pirinç samanı (Li vd. 2018)
gibi biyokütle kaynaklarına derin ötektik çözgenler kullanılarak ön işlem uygulanmış ve
yapılarının etkili bir şekilde parçalandığı rapor edilmiştir. Ancak, derin ötektik çözgen
kullanılarak yapılan ön işlemlerin çok uzun sürdüğü (0,5-24 sa) gözlemlenmiştir. Ön işlem
süresinin kısaltılması için mikrodalga destekli derin ötektik çözgen çalışmaları da yapılmıştır
(Chen ve Wan 2018; Sert vd. 2018; Li vd. 2019).
Mikrodalga, dalga boyunun 1mm ila 1 m aralığında, frekansın ise 300 MHz ila 300 GHz
aralığında değiştiği, elektromanyetik ışıma formudur. Mikrodalgalar, iyonik parçacıkların göçü
ya da dipolar parçacıkların rotasyonu ile moleküler bir harekete sebep olurlar. İyonik iletim,
uygulanan elektromanyetik alandaki çözünen veya titreşen iyonların göç etmesini, dipol
rotasyon ise polarize olmuş moleküllerin, bir hizaya sokulması anlamına gelmektedir.
Mikrodalga ısıtma, iyonlaştırıcı olmayan radyoysan yoluyla bitki hücrelerindeki hücresel
basıncı arttırır ve bitki dokusunu parçalar. Ek olarak, mikrodalga ışınlaması derin ötektik
çözgenin iyonik karakterini maksimize eder ve polaritesini arttırabilir. Bu da daha kısa sürede
ön işlemin tamamlanmasını sağlamaktadır (Tan vd. 2020). Literatürde mikrodalga destekli derin
ötektik çözgen ön işlemi ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Chen ve Wan (2018) tarafından
yapılan çalışmada; Kolin klorür: Laktik asit (1:2) ile mikrodalgada-DES (800 W ve 45 saniye)
ön işlemi uygulanan örneklerde glikoz verimleri mısır koçanı, dallı darı otu ve fil otu için sırası
ile %78.5, %75 ve <%40 olarak tespit edilmiştir. Li vd (2019) tarafından yapılan çalışmada
Pinus bungeana Zucc üzerinde mikrodalga ile birlikte uygulanan DES ön işleminde glikoz
veriminin (%81.9) geleneksel yöntemde tespit edilen glikoz verimine (%45.7) göre çok daha
yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayçiçeği kullanılan bir başka çalışmada ise mikrodalga destekli
Kolin Klorür:Oksalik asit (1:1) ön işlemi 180°С sıcaklıkta 1 dakikada gerçekleştirilmiştir. Bu
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koşullarda en yüksek geri kazanım verimi (%99.07) tespit edilmiştir (Sert vd. 2018).
Bu proje ile Türkiye’deki önemli tarımsal atıklardan biri olan ve aynı zamanda lignoselülozik
bir biyokütle olan buğday samanının mikrodalga destekli derin ötektik ön işlem ile yapısının
etkili bir biçimde parçalanması ve eş zamanlı sakkarifikasyon ve fermantasyon yardımı ile
biyoetanol üretimi hedeflenmiştir.
Bu kapsamda; biyokütle yapısının parçalanması, farklı ön işlem koşulları ile saman örnekleri
üzerindeki etkisinin incelenmesi, ön işlem koşullarının (mol oranları, mikrodalga gücü ve ön
işlem süresi) arasından en etkili koşulun belirlenmesi, seçilen koşulda işlenmiş saman üzerinde
morfolojik yapının değerlendirilmesi ve bu koşulda elde edilen örnekte fermantasyon ile
biyoyakıt eldesi hedeflenmiştir.
III.

Materyal ve Yöntem
3.1 Hammadenin hazırlanması
Bu çalışmada kullanılan buğday samanı, Ankara Üniversitesi Kenan Evren Araştırma ve
Uygulama Çiftliği’nden tedarik edilmiştir. Hammadde 2 mm elekten geçirilecek şekilde
öğütülmüştür ve oda sıcaklığında kapalı olarak kullanılana kadar muhafaza edilmiştir.
Samanın kimyasal kompozisyonu NREL Laboratuvar Prosedürü kullanılarak analiz
edilmiştir (Sluiter vd. 2008). Şekil 4.1’de samanın kompozisyonu gösterilmiştir.
3.2 Kimyasallar
Analizlerde kullanılan kimyasallardan; Kolin klorür (%98 saflıkta), glikoz (≥ %99.5
saflıkta), ksiloz (≥ 9%9.0 saflıkta) Sigma-Aldrich firmasından temin edilmiştir. Formik asit
(%98-100 saflıkta) ve HPLC suyu Merck firmasından, Selülaz (Cellic®CTec2) ise
Novozymes firmasından temin edilmiştir.
3.3 Derin ötektik çözgenin sentezi
Kolin klorür ve formik asit (ChCl:FA) farklı mol oranlarında (1:2, 1:3, 1:4) , 30 °С
sıcaklıkta, homojen sıvı oluşana kadar 2 saat süresince 180 rpm hızda karıştırılmıştır
(Abbott vd. 2003). Daha sonra karışım tepkimeye girmemiş asitlerin giderilmesi için bir
gece boyunca 80 °С’de bekletilmiştir (Xu vd. 2016).
3.4 Buğday samanının mikrodalga destekli derin ötektik çözgen ile ön işlemi
10 g öğütülmüş buğday samanı örneği; farklı mol oranlarında (1:2, 1:3, 1:4) hazırlanan
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Kolin klorür ve formik asit karışımı ile 100 mL cam şişede karıştırılmıştır. Karışıma farklı
mikrodalga seviyeleri (270, 360, ve 450 W) ve farklı sürelerde (2, 5, ve 8 dakika)
mikrodalga fırında (GMOM 25, General Electric, Amerika) ön işlem uygulanmıştır. Bu
seviyeler belirlenirken samanın mikrodalga içerisinde yanmadan işlenebildiği maksimum
güç ve süre dikkate alınmıştır. 450 W’ dan yüksek mikrodalga gücünde ve 8 dakikadan uzun
sürede uygulanan ön işlemin örneklere zarar verdiği tespit edilmiştir. Ön işlemin ardından;
200 mL deiyonize su devamlı karıştırılarak ön işlem sonrasında elde edilen bulamaçın
üzerine ilave edilmiştir. Ön işleme tabi tutulan biyokütle, vakum yardımıyla filtre edilmiş ve
250 mL deiyonize su ile yıkanmıştır. Ön işlem sonrasında filtre edilip yıkanarak ayrılan katı
kısım 60 °С’ de bir gece boyunca kurutulmuş ve sonrasında oda sıcaklığında kapalı olarak
muhafaza edilmiştir. Katı kazanımı, ön işlem sonrasındaki biyokütle ağırlığının ön işlem
öncesi biyokütle ağırlığına oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Kurutma sonrası katı kısımda;
kompozisyon (Sluiter vd. 2008), XRD ve SEM analizleri yapılmıştır.
3.5 Buğday samanının derin ötektik çözgen ile geleneksel ön işlemi
Öğütülmüş buğday samanı ve kolin klorür:formik asit (1:3), katı/sıvı oranı 1:10 (g/mL)
olacak şekilde karıştırılmıştır ve 80 °C sıcaklıkta su banyosunda 24 saat bekletilmiştir
(Jablonsky vd. 2015). Ön işlem sonrasında, filtrasyon ve yıkama işlemi mikrodalga ön
işlemde olduğu şekilde gerçekleştirilmiştir.
3.6 Enzimatik Hidroliz
Ön işleme tabi tutulan biyokütlenin enzimatik olarak hidrolize edilebilirliği berlirlenmiştir.
Enzimatik hidroliz deneyleri, 50 °C sıcaklık ve 120 rpm karıştırma hızında 72 saat süresince
gerçekleştirilmiştir (Selig vd. 2008). 1.5 g işlenmiş kuru saman örnekleri; sitrat tamponu (50
mM, pH 4.8), sodyum azid ve selülaz enzimi (Cellic Ctec2) içeren 100 mL’lik şişelerde,
toplam hacim 30 mL olacak şekilde karıştırılmıştır (Selig vd. 2008). Selülaz enziminin
(Cellic Ctec2) aktivitesi standart prosedürler kullanılarak 303 FPU/mL olarak ölçülmüştür
(Adney and Baker 1996). Deneylerde enzim konsantrasyonu 50 FPU/g kuru madde olacak
şekilde ayarlanmıştır (0.165 mL/g ön işlenmiş biyokütle). Enzimatik hidroliz sonunda alınan
örneklerin glikoz ve ksiloz içerikleri, RID dedektörlü HPLC (HPLC; Agilent 1260 Infinity,
Bio-Rad Aminex HPX-87P, akış hızı 0.6 mL/dakika, enjeksiyon hacmi 10 μL, kolon
sıcaklığı 60 °C ) ile analiz edilmiştir (Sluiter vd. 2006). Glikoz ve ksiloz verimleri eşitlik (1)
ve (2) kullanılarak hesaplanmıştır.
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(%)

(%)

Toplam glikoz
ı (g)×0.9
×100
Biyokütlede glukan miktarı (g)
Toplam ksiloz
ı (g)×0.88
×100
Biokütlede ksilan miktarı (g)

(Not: Formüllerdeki 0.9 ve 0.88 katsayıları, glikoz ve ksilozun, glukan ve ksilan eşdeğeri
olarak ifade edilmesi için gerekli çevrim katsayılarıdır. Tüm deneyler iki tekerrürlü olarak
gerçekleştirilmiştir.)
3.7 Eş zamanlı sakkarifikasyon ve fermantasyon
Enzimatik hidroliz sırasında maksimum toplam şekeri (g glikoz+g ksiloz/g işlenmiş saman)
elde etmeyi sağlayan proses koşulları belirlenmiştir (1:3 mol oranı, 360 W mikrodalga gücü
ve 8. dakika). Bu koşullarda ön işleme tabi tutulan saman örneklerine, Cellic Ctec2 enzimi
ve E. coli KO11 (ATCC 55124) ile eş zamanlı sakkarifikasyon ve fermantasyon işlemi
uygulanmıştır.
Luria-Bertani (LB) besiyeri ve %5 (w/w) glikoz çözeltisi 1:1 (v/v) oranında olacak şekilde
karışım halinde hazırlanmıştır. E. coli KO11 karışıma 1:50 (v/v) oranında inoküle edilmiş
ve 37℃’de 24 saat inkübe edilmiştir. Süre sonunda hücreler santrifüjlenmiş ve
fermantasyon deneylerinde kullanılmıştır. Eş zamanlı sakkarifikasyon ve fermantasyon
(SSCF) deneyleri, NREL prosedürü (Dowe and McMillan 2001) ve yapılan önceki
çalışmalardan (Lee et al. 2015) adapte edilerek uygulanmıştır. 1.5 g kuru işlenmiş saman
örneği; 3 mL LB besiyeri (10 kat konsantre), 1.5 mL sodyum fosfat tampon çözeltisi (1 M,
pH 7) ve saf su ile son hacim 30 mL olacak şekilde karıştırılmıştır. Hazırlanan karışım,
selülaz enzimi ve mikroorganizma (%5 toplam hacim) ilavesi öncesinde 121 ℃’de 20
dakika süresince otoklavlanmıştır. Enzim, konsantrasyonu 50 FPU/g biyokütle olacak
şekilde eklenmiştir. Eş zamanlı sakkarifikasyon ve fermantasyon (SSCF) işlemi, tek yönlü
gaz çıkış valfi içeren kauçuk tıpa içeren çalkamalı şişelerde, 37℃’de, 150 rpm çalkalama
hızında 96 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Fermantasyon süresince aseptik koşullarda
alınan örnekler, HPLC kullanılarak analiz edilmiştir (HPLC; Agilent 1260 Infinity, Bio-Rad
Aminex HPX-87H kolonu, mobil faz 0.005 M H2SO4, akış hızı 0.6 mL/dakika, kolon
sıcaklığı 60 °C, ve enjeksiyon hacmi 10 μL, refraktif indeks dedektör). Eşzamanlı
sakkarifikasyon ve fermantasyondaki etanol verimi eşitlik 3’e göre hesaplanmıştır (Şeker
glikoz ve ksiloz toplamı olarak belirtilmiştir.)

EK-11 Sonuç Raporu Formatı

(%)

Ü
ö

ğ

ı
×100%
şeker miktarı×0.511

3.8 XRD Analizi
İşlenmemiş ve işlenmiş buğday samanının kristallik yapısı incelenmiştir. Inel EQUINOX
1000 (Fransa) cihazı kullanılarak yapılan analizde radyasyonun Cu Κα (λ = 1.5418 Å)
olduğu X-ray kaynağı (21.3 mÅ ve 28.1 kV), tarama hızı 0.1°/s olan 5° and 40° değişen 2θ
açı ile uygulanmıştır. Kristalite indeksi (CrI); eşitlik (4)’e göre hesaplanmıştır (Park vd.
2010).

Kristalinite indeksi (CrI), I002 değeri 2θ = 22° yakınlarında kristalinite piki şiddetini, ve IAM
değeri 2θ = 18° yakınlarında amorf selüloz, hemiselüloz ve lignin şiddetini belirtmektedir.

3.9 SEM Analizi
İşlenmemiş ve işlenmiş buğday samanının morfolojisi, SEM ile görüntülenmektedir.
Görüntüler; büyütmenin 100 ve 500× olduğu ve 20 kV ivme voltajı altında tespit edilmiştir.
3.10

İstatiksel Analiz

Tüm istatiksel analizler, Minitab 15.0 (Minitab Inc, Amerika) programı ile yapılmıştır.
Değişkenlerin analizi (ANOVA), %95 güven aralığında belirlenmiştir.
IV.

Analiz ve Bulgular
İşlenmemiş ve işlenmiş örneklerin kompozisyonu ile birlikte geleneksel ve MW-DES işlemi
sonrası glukan, ksilan ve lignin kayıpları Çizelge 4.1, 4.2 ve 4.3’de gösterilmiştir.
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Çizelge 4.1 İşlenmemiş samanın kompozisyonu (kuru madde bazında)
Bileşenler
Glukan
Ksilan
Asitte çözünmeyen lignin
Kül

Bileşen miktarı (%)
33.2±0.6
22.5±0.2
20.8±0.2
7.2 ± 0.0

Çizelge 4.2 MW-DES ön işlemi uygulanmış örneklerde glukan, ksilan ve lignin kaybı
Proses koşulları
1 : 4 mol oranı
Mikrodalga
t
Glukan
Ksilan Lignin
SR*
SR*
Gücü (W) (dak)
kaybı
kaybı kaybı
450
8
62.3Cb
12.4
92.2
24.7
63.0Cb
Bb
450
5
67.1
66.5
33.4
67.7Bb
450
2
82.0Ab
25.9
25.9
82.9Ab
Cab
360
8
63.9
79.2
25.2 67.6Cab
360
5
76.0Bab
57.5
26.4 76.8Bab
Aab
360
2
87.2
17.5
22.4 89.3Aab
270
8
72.0Ca
55.7
36.8
72.0Ca
Ba
270
5
84.6
30.2
23.2
86.2Ba
270
2
90.3Aa
26.7
26.3
92.4Aa
**
Geleneksel ön işlem
70.0
*
SR: katının geri kazanımı(%)
**

Kayıp (%)
1 : 3 mol oranı
1 : 2 mol oranı
Glukan Ksilan Lignin
Glukan
Ksilan Lignin
SR*
kaybı
kaybı kaybı
kaybı
kaybı kaybı
15.1
91.2
9.7
67.3Cb
94.6
8.1
Bb
3.2
66.8
22.1
70.4
69.1
22.7
6.4
33.2
30.8
86.6Ab
28.9
22.2
Cab
79.1
27.7 69.8
79.9
15.7
45.4
31.6 76.8Bab
48.1
23.8
Aab
23.3
21.8 89.5
24.6
23.6
1.4
60.8
23.6
85.5Ca
63.3
14.8
Ba
30.6
24.6
87.5
29.0
23.3
14.0
27.9
93.8Aa
18.2
23.9
71.9
17.6

Geleneksel ön işlem kolin klorür:formik asit(1:3 mol oranı) 80 ℃’de 24 saat süresinca uygulanmıştır.

Farklı büyük harfler, reaksiyon süreleri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğunu gösterir.
Farklı küçük harfler ise, mikrodalga güçleri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğunu gösterir.
Mol oranları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
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Çizelge 4. 3 İşlenmiş buğday samanının kimyasal kompozisyonu
Bileşenler(%)
Proses koşulları
1 : 4 mol oranı
1 : 3 mol oranı
Mikrodalga
t
Glukan Ksilan
AIL*
Glukan Ksilan
AIL*
Gücü(W) (dak)
450
8
46.7±1.4 2.8±0.2 25.2±0.1 44.7±0.3 3.1±0.4 29.9±0.4
450
5
51.8±0.2 11.2±0.2 20.7±0.3 47.4±0.2 11.0±0.4 24.0±0.7
450
2
43.1±1.0 20.3±0.3 18.8±0.3 37.4±1.0 18.1±0.3 17.4±0.1
360
8
55.6±1.8 7.3±0.7 24.4±0.3 49.5±0.7 7.0±0.1 22.3±0.6
360
5
44.4±0.9 12.5±0.1 20.2±0.0 46.8±0.7 16.0±0.8 18.6±0.0
360
2
43.0±0.3 21.3±0.0 18.5±0.3 38.4±0.2 19.3±0.3 18.3±0.1
270
8
52.0±0.4 13.8±0.0 18.3±0.2 45.4±0.5 12.2±0.2 22.1±0.2
270
5
41.7±1.1 18.5±0.7 18.9±0.0 41.3±1.3 18.1±0.2 18.2±0.0
270
2
40.8±0.9 18.2±0.2 17.0±0.0 40.3±0.3 20.9±0.2 16.3±0.2
Geleneksel ön işlem**
48.5±2.1 9.0±0.5 24.5±0.7
*
AIL: asitte çözünmeyen lignin (kül içeriği tespit edilerek hesaplanmıştır)
**

1 : 2 mol oranı
Glukan

Ksilan

AIL*

54.0±1.3
47.3±1.4
41.9±0.7
52.5±1.5
45.1±0.6
37.9±0.7
46.9±0.0
41.2±0.5
35.2±0.4

1.8±0.0
9.9±0.8
18.4±0.6
6.5±0.6
15.2±0.3
18.9±1.1
9.6±1.3
18.2±0.4
19.6±0.1

28.5±1.0
22.9±0.9
18.7±0.1
25.2±0.2
20.7±0.3
17.8±0.6
20.8±0.5
18.3±0.6
16.9±0.1

Geleneksel ön işlem kolin klorür:formik asit(1:3 mol oranı) 80 ℃’de 24 saat süresince uygulanmıştır.
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4.1 MW-DES ön işlemi sorasında biyokütlenin geri kazanımı
Ön işlem sırasında biyotkütlenin parçalanarak sıvı fazda çözündüğü bilinmektedir. Geriye
kalan katı kısmın miktarı belirlenerek geri kazanım oranları tespit edilmiştir. Mikrodalga güç
ve süresi arttıkça, katı biyokütlenin geri kazanım yüzdesinin anlamlı düzeyde azaldığı
belirlenmiştir (Çizelge 4.2)(p<0.05). En yüksek geri kazanımın (%93.8) 1:2 mol oranında,
270 W mikrodalga gücünde ve 2 dakikada olduğu bulunmuştur. 1:4 mol oranında, 450 W
mikrodalga gücünde ve 8.dakikada bu kazanımın (%62.3) düştüğü tespit edilmiştir. Ekstrem
ön işlem koşullarında, lignosellülozik yapı parçalanarak daha fazla katı kısım sıvı kısma
geçerek çözünmüştür.
Literatürde de benzer sonuçlar rapor edilmiştir. Procentese vd. (2015) mısır saplarının
üzerinde geleneksel ön işlem (kolin klorür:gliserol) etkisi ile sıcaklığın 80℃’den 150℃’e
arttırıldığında katı kazanımının %85’ ten %55’ e düştüğünü gözlemlemiştir (ön işlem süresi
15 saattir).
4.1.1 Ksilanın Ayrışması
Mikrodalga destekli ön işlem, ksilanın lignoselülozik yapıdan etkili bir biçimde ayrılarak
sıvı faza geçişini sağlamıştır (Çizelge 4.2). Katı kazanımı verilerine paralel olarak,
mikrodalga gücü ve süresinin artması ile katı kısımdaki ksilanın miktarı azalmaktadır.
Mol oranına bağlı olmadan, 450 W mikrodalga gücü ve 8 dakika uygulanan ön işlem
%90’ dan fazla ksilanı uzaklaştırmıştır. Ksilan uzaklaştırma yüzdesi, mısır koçanında
yapılan çalışma ile uyumludur. Kolin klorür:laktik asit (1:2 mol oranı) çözgeninin
mikrodalga fırında 800 W ve 45 saniye süresince uygulandığında mısır koçanında
%90’dan fazla ksilan uzaklaşmıştır (Chen ve Wan 2018).
Geleneksel ön işlem ile ksilanın ayrıştırılması %72 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.2).
Mikrodalga radyasyonuna maruz kaldığında bitki içindeki hücresel basınç artmaktadır.
Bu durum; bitki dokusunun yırtılmasına ve geleneksel yönteme göre daha fazla tahrip
olmasına neden olur. Mikrodalga ön işlemi sırasında bitkinin hücresel bileşenlerinin
uzaklaştırılması (ksilan ve lignin gibi), formik asitten (hidrojen bağı donörü) ayrılan
protonlardan (H+) kaynaklanabilmektedir. Bu protonlar, lignin ve hemiselüloz arasındaki
ester ve eter bağlarının parçalanmasını kataliz edebilmektedir (Hou vd. 2018).
Biyokütleden ksilanın uzaklaştırılması, örneklerde işlenmemiş samana göre glukan
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içeriğinin artmasına neden olmaktadır (Çizelge 4.3). Benzer şekilde bazı örneklerde,
işlenmemiş samana göre nisbi değerlerde daha yüksek lignin içeriği bulunmuştur. Glukan
ve lignin içeriğinin artması, biyokütlede ksilan içeriğinin azalması ile doğrusal orantılıdır
(Şekil 4.1)

Şekil 4.1 Buğday samanında MW-DES ön işleminde ksilan içeriğine göre glukan ve
lignin içeriğinin değişimi
4.1.2 Glukanın Uzaklaştırılması
Ksilanın ayrılmasının aksine, glukanın büyük kısmı mikrodalga ön işlemi sırasında
korunmuştur (Çizelge 4.2). Sıvı fraksiyonda glukanın çözünmesi (yaklaşık %15) yalnızca
şiddetli işlem koşullarında (örneğin: kolin klorür:formik asit (1:3), 450 W ve 8 dakika)
gözlenmiştir. Literatürdeki sonuçlar ile veriler benzerlik göstermektedir. Derin ötektik
çözgen ile yapılan çalışmalarda selüloz çözünürlüğünün düşük olduğu rapor edilmiştir
(Tan vd. 2020).
4.1.3 Ligninin Uzaklaştırılması
Ön işlem sırasında lignin uzaklaştırma yüzdesi değişiklik göstermiş olup, belli bir eğilimi
takip etmemiştir. Bunun nedeni, ön işlemden sonra su eklenmesiyle çözünen ligninin bir
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kısmının katı ile birlikte çökelmesi olabilir. DES ile yapılan ön işlem çalışmalarında, su,
sıvı kısımdaki ligninin çöktürülmesi için anti-çözgen olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışmada su, filtrasyon aşamasını kolaylaştırmak amacı ile ön işlem sonunda karışıma
eklenmiştir. Bu nedenle, elde edilen karışımdan katıların ayrılmasından önce
rejenerasyonun gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. Lou vd. (2019) yüksek
sıcaklıklarda (150 ℃) çözülmüş ligninin, DES ile yapılan işlemlerden sonra artık
kalıntılara bağlı kalabileceği veya çökebileceğini ifade etmiştir. Bu çalışmada, MW-DES
ön işlem ile ligninin ortalama %24 oranında biyokütleden uzaklaştırılmıştır. Literatürde
de benzer sonuçlara rastlanmıştır. Xu vd. (2016), mısır atıklarını, kolin klorür:formik asit
(1:2) karışımında 130 ℃’de 2 saat boyunca beklettiklerinde, ligninde %23.8 azalma
olduğunu rapor etmişlerdir. Jablonsky vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada ise,
buğday samanına laktik asit ve alanin karışımı 60 ℃’de 24 saat uygulanmış ve örnekten
%23.7 oranında ligninin uzaklaştırıldığı belirtilmiştir.
4.2 Ön İşlemden Sonra Katıların Yapısal Analizi
4.2.1 Morfoloji
Ön işlem sonrası buğday samanının morfolojisi lignosellülozik yapıdaki değişiklikleri
daha iyi anlamak adına araştırılmıştır (Şekil 4.2(a-f)). İşlenmemiş buğday samanı iyi
organize bir yapıya ve kompakt morfolojiye sahiptir. DES ile geleneksel ön işlemden
sonra gevşek kırık yapılar gözlenmiştir. Selüloz liflerinin demetler halinde olması ve iç
gözenekli yapının olmaması, geleneksel DES işleminin biyokütledeki hidrojen bağlarını
parçaladığını göstermektedir. Bununla birlikte, geleneksel olarak DES ile işlenmiş
biyokütlenin büyük kısmı hala fark edilebilir şekilde kapalı ve bozulmadan kalmıştır. Bu
durum, geleneksel olarak işlenmiş biyokütlenin düşük düzeydeki sindirilebilirliğini
açıklamaktadır. Geleneksel ön işlem ile karşılaştırıldığında mikrodalga destekli ön işlem,
lignoselülozik yapıyı etkileyerek selüloza erişilebilirliği arttırmaktadır. Holoselüloz,
geleneksel yöntemle işlenen örneklere göre daha fazla fibrilasyon göstermiştir. Kıvrılmış,
bükülmüş şekilde çok sayıda tek tek liflerin olduğu gözlenmiş ve biyokütlenin yüzey
alanı artmıştır. Literatürde yapılan diğer çalışmalarda da DES ile ön işlem sonrası benzer
yapılar gözlenmiştir (Xu vd. 2016, Loow vd. 2017, Pan vd.2017,Li vd. 2019).
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Şekil 4.2. Buğday samanında işlenmemiş (a,b), geleneksel DES uygulanmış (c,d) ve MW-DES uygulanmış (e,f)
SEM görüntüleri (100 ve 500×) (Geleneksel ön işlem, kolin klorür:formik asit (1:3) ile, 80 ℃’de ve 24 saatte
gerçekleştirilmiştir. MW-DES ön işlemi ise kolin klorür:formik asit (1:3) ile, 360 W mikrodalga gücünde 8
dakikada gerçekleştirilmiştir. Bu koşul enzimatik hidroliz sırasında en fazla şeker açığa çıkmasını sağlayan
koşuldur).

4.2.2 Kristalinite
Literatürde belirtildiği üzere, ön işleme bağlı olarak oluşan selüloz yapısındaki
değişimler kristalinitenin değişmesine neden olur. Bu nedenle, XRD analizi buğday
samanında oluşan kristalinite değişimlerini incelemek için uygulanmıştır (Şekil 4.3). 16
°, 22 ° ve 34 ° karakterize edilen piklerde, işlenmemiş buğday samanının kırınım modeli
doğal selüloz 1 olarak sınıflandırılan kristalinite yapıyı göstermiştir. Ek olarak
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biyokütlede doğal selüloz 1 kristal formu ön işlem ile değişmemiştir.
Kristalinite indeksi (Crl) adı verilen parametre selülozdaki kristal miktarının
tanımlanmasında kullanılmaktadır (Park vd. 2010). Bu çalışmada, sırası ile, işlenmemiş,
geleneksel ve mikrodalga ön işlemi uygulanan buğday samanının kristalinite indeksi
%65.2, 75.4, ve 77.6 olarak bulunmuştur.
Amorf bileşenlerin (hemiselüloz ve lignin gibi) ön işlemler ile uzaklaştırılması
kristalinite indeksinin artışına yol açmaktadır (Zhao vd. 2018). Ek olarak, amorf
bileşenler ne kadar fazla uzaklaşırsa, Crl değerleri de o denli artmaktadır. Bu çalışmada;
mikrodalga destekli ön işlemin geleneksel ön işleme göre biraz daha yüksek Crl değeri
gösterdiği tespit edilmiştir, bu durum da Çizelge 4.2’de gösterilen ksilan ve lignin
uzaklaştırılması verileri ile uyumludur.

Şekil 4.3 İşlenmemiş, geleneksel ve MW-DES ile işlenmiş samanın XRD analizi (Geleneksel ön işlem, kolin
klorür:formik asit (1:3) ile, 80 ℃’de ve 24 saatte gerçekleştirilmiştir. MW-DES ön işlemi ise kolin klorür:formik
asit (1:3) ile, 360 W mikrodalga gücünde 8 dakikada gerçekleştirilmiştir. Bu koşul enzimatik hidroliz sırasında en
fazla şeker açığa çıkmasını sağlayan koşuldur).

4.3 DES Ön İşlemi Sonrasında Buğday Samanının Enzimatik Sindirilebilirliği
İşlenmiş buğday samanının enzimatik olarak sindirilebilirliği değerlendirilmiştir (Şekil
4.4(a,b)). MW-DES ile ön işlem sonrası enzimatik hidroliz verimleri %99’a kadar
yükselmiştir. Yüksek enzimatik sindirilebilirlik, lignin ve hemiselülozun mikrodalga ön
işlemi sırasında uzaklaştırılmasından kaynaklanabilmektedir. Ksilan uzaklaştırılması (ön
işlem sırasında) ve glikoz salınımı (hidroliz sırasında) arasında doğrusal (R2 =0.90) yüksek
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bir korelasyon gözlenmiştir (Şekil 4.5). Mikrodalga uygulanmış ön işlem sırasında ne kadar
ksilan uzaklaştırılırsa, hidroliz sırasında glikoz salınımı o kadar artmıştır. Bu da, selülozun
sindirilebilirliğinin ksilanın uzaklaştırılmasına bağlı olabileceğini işaret etmektedir. Bu
korelasyon, gelecek çalışmalarda buğday samanında glikoz verimini tahmin yöntemi olarak
kullanılabilir. Benzer doğrusal korelasyon (R2=0.86) pirinç samanında farklı DES ön işlemi
uygulandığında da gözlenmiştir (Hou vd. 2018). Uzaklaşan ksilan miktarı arttıkça selülozun
enzime erişilirliğinin arttığı tespit edilmiştir, bu nedenle de enzimatik hidroliz sırasında daha
fazla miktarda glikoz açığa çıkmıştır.

a)

b)
Şekil 4.4 Ön işlem koşullarının enzimatik hidroliz verimi üzerine etkisi a) glikoz verimi b) ksiloz verimi (geleneksel
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ön işlem kolin klorür:formik asit (1:3) ile 80 ℃’de 24 saat süresince uygulanmıştır)

Şekil 4.5 Enzimatik hidroliz süresince açığa çıkan glikoz miktarının mikrodalga destekli DES ön işlemi sırasında
uzaklaştırılan ksilan miktarına bağlı olarak değişimi

Bu çalışmada enzimatik hidroliz sonucu elde edilen glikoz verimlerinin mikrodalga destekli
DES ön işlem yönteminin uygulandığı diğer çalışmalara kıyasla daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Chen ve Wan (2018) tarafından yapılan çalışmada, kolin klorür:laktik asit’in 800
W güçte ve 45 saniye uygulandığı mısır koçanı ve dallı darı otunda glikoz verimleri sırası ile
%78.5 ve %75.0, ksiloz verimi ise yaklaşık %60 olarak bulunmuştur. Li vd. (2019)
tarafından yapılan çalışmada, çam ağacına (Pinus bengeana Zucc) uygulanan mikrodalga
destekli DES ön işlemi ile %81.9 glikoz verimine ulaşıldığı belirtilmiştir. Buğday samanına
da geleneksel yöntem ile (70℃, sıvı/katı oranı 20:1, 9 saat) DES (kolin klorür:mono-etanolamin) ön işlemi uygulanmıştır. Glikoz ve ksiloz verimi sırası ile %89.8 ve %62.0 olarak
rapor edilmiştir. Sonuçlardaki farklılıkların hammadde, ön işlem koşulları, kullanılan DES
çeşidi ve enzimatik hidroliz koşullarından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.
4.3.1 Glikoz verimine proses koşullarının etkisi
Yüksek enzimatik verime ulaşılmasında ön işlem süresi ve mikrodalga gücünün etkili
(p<0.05) olduğu bulunmuştur. Ön işlem süresi 2 dakikadan 8 dakikaya çıktığında glikoz
verimi yaklaşık 2.3 kat artmıştır. Benzer şekilde, glikoz verimindeki artış (1.2 kat)
mikrodalga gücü 270 W’dan 360 W’a yükseldiğinde gözlenmiştir, 360W’dan sonra bu
değer sabit kalmıştır. Mikrodalga gücü ve ön işlem süresinin aksine, mol oranının glikoz
verimi üzerindeki etkisinin az olduğu belirlenmiştir. Uygulanan DES içerisindeki formik
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asit konsantrasyonunun 2 katına çıkarılmasıyla glikoz veriminde hafif bir azalma tespit
edilmiştir. Düşük mikrodalga gücü ve sürede bu azalma daha belirgin olarak
gözlenmiştir.
4.3.2 Ksiloz verimine proses koşullarının etkisi
Glikoz verimine paralel olarak, ön işlem süresinin 2 dakikadan 8 dakikaya
yükseltilmesiyle ksiloz verimi de artış göstermiştir (3.7 kat). İki dakika süreyle
uygulanan ön işlemde, mikrodalga gücünün ksiloz verimi üzerinde önemli bir etkiye
sahip olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, mikrodalga gücündeki değişimlerin, uzun
ön işlem sürelerinde ksiloz verimine daha büyük oranda etki ettiği gözlenmiştir. Örneğin,
mikrodalga gücünün 270 W’dan 450 W’a arttırılmasıyla ksiloz verimi %60’dan %99’a
yükselmiştir. Mol oranının ksiloz verimindeki etkisi istatiksel olarak önemsiz
bulunmuştur (p>0.05)
4.3.3 Mikrodalganın enzimatik sindirilebilirliğe etkisi
Mikrodalganın genel olarak etkisinin ölçülebilmesi için, mikrodalga destekli DES ön
işlemi ile geleneksel ön işlemin enzimatik hidroliz sonuçları kıyaslanmıştır.
Uzaklaştırılan ksilan ve lignin miktarları mikrodalga ve geleneksel yöntemde birbirine
yakın olsa da, enzimatik hidroliz verimleri oldukça farklıdır. Geleneksel yöntemde glikoz
ve ksiloz verimleri sırası ile %45.7 ve %55.1 olarak bulunmuştur. Bu verimler
mikrodalga destekli DES ön işlemi ile elde edilen verimin yaklaşık yarısıdır. Bu sonuç,
uzaklaştırılan ksilan ve lignin miktarının yanı sıra, ön işlemdeki morfolojik değişimlerin
de hidroliz verimi üzerinde etkili olduğu görüşünü desteklemektedir.
Biyolojik materyalde mikrodalga enerjisinin absorpsiyonu, iyonik etkileşim ve dipolar
rotasyon olarak iki mekanizmaya dayanır. İyonların göçü ile dipolar rotasyon materyal
içinde sürtünme yaratır ve materyalin ısınmasına sebep olur. Geleneksel yöntemlere
kıyasla, mikrodalga destekli yöntemlerde ısı biyokütle içinde üretilir. Sonuç olarak,
mikrodalga ışıması uygulanan biyokütle merkezde yüksek sıcaklıklara sahiptir.
Mikrodalganın hacimsel ısıtılması basıncın bitki materyalin hücrelerinin içinde artmasına
bu sayede hücre duvarının yırtılmasına yol açar (Bundhoo 2018). Bu durum, biyokütle
yüzey alanının önemli ölçüde genişlemesine ve enzim ile polimerik şekerlerin
dönüşebilirliğinin artmasına sebep olur. Bitki hücrelerinin içindeki bu anlık ısınma lignin
ve ksilanın çözünmesi ile sonuçlanmaktadır (Li vd. 2019). Sonuç olarak, mikrodalga ön
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işlemi enzimatik hidroliz verimini arttırmaktadır.
4.3.4 En iyi ön işlem koşullarının belirlenmesi
Enzimatik hidroliz sırasında maksimum toplam şeker miktarını (mg glikoz+ksiloz/g
işlenmiş biyokütle) sağlayan koşul maksimum etanol verimini sağlamak amacı ile
fermantasyon analizi için seçilmiştir (Şekil 4.6). E. coli KO11 mikroorganizması, glikoz
ve ksilozu fermente edebildiği için mevcut şekerin toplam miktarını maksimize etmek
önem taşımaktadır. Minumum toplam şeker miktarı 1:4 mol oranı, 270 W ve 2 dakika
süren koşulda 170 mg/g işlenmiş buğday samanı olarak bulunmuştur. Bu değer 3.7 kat
artarak maksimum toplam şeker miktarının elde edildiği 1:3 mol oranı, 360 W ve 8
dakika koşulda 619 mg/g işlenmiş buğday samanı olarak bulunmuştur. Bu nedenle, bu
koşul fermantasyon analizi için uygun görülmüştür.

Şekil 4.6 Ön işlem koşullarının enzimatik hidroliz sırasında açığa çıkan toplam şeker miktarı (mg (glikoz+ksiloz)/g
işlenmiş buğday samanı) üzerine etkisi (geleneksel ön işlem kolin klorür:formik asit (1:3) ile 80 ℃’de 24 saatte
gerçekleştirilmiştir)

4.4 Etanol verimi
Mikrodalga destekli derin ötektik çözgen ön işlemi uygulanan buğday samanı örnekleri (1:3
mol, 360 W ve 8 dakika) 96 saat süresince fermantasyona tabi tutulmuştur (Şekil 4.7). Etanol
verimi 48 saate kadar hızla artmış sonra nispeten aynı kalmıştır. Maksimum etanol verimi
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%81.5 olarak bulunmuştur. Bu değer, 0.26 g etanol/g kuru ön işlem görmüş biyokütleye
karşılık gelmektedir. Literatürde biyokütlenin farklı yöntemler ile ön işleme tabi tutulduğu
çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. Lau vd. (2010), AFEX (amonyak lif patlaması)
ön işlemi uyguladıkları mısır saplarının E. coli KO11 ile fermantasyonu sonucundaki etanol
veriminin %85 olduğunu tespit etmişlerdir. Amonyak ön işlemi uygulanan başka bir
çalışmada ise, etanol verimi %74 olarak bulunmuştur (Yasuda vd. 2014). Seyreltik asit ön
işlemi uygulanan bir başka çalışmada, pirinç samanında etanol verimi en yüksek (7.gün
sonunda) 0.20 g etanol/g kuru ön işlenmiş biyokütle olarak bulunmuştur (Lee vd. 2015).

Şekil 4.7 Etanol veriminin fermentasyon süresince değişimi
V.

Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma, farklı proses koşullarında uygulanan mikrodalga destekli derin ötektik çözgenin
buğday samanında neden olduğu fiziksel ve kimyasal değişimleri incelemek amacı ile
gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga destekli ön işlemin ksilanın çözünmesini çok kısa bir sürede
(8 dakika) sağladığı bulunmuştur. Ön işlem sonrasında biyokütlenin katı kısmında büyük
ölçüde

lignin

bulunsada,

ksilanın

uzaklaştırılmasına

bağlı

olarak

biyokütle

sindirilebilirliğinin arttığı belirlenmiştir. Uzaklaştırılan ksilan oranı ve glikoz salınımı
arasında doğrusal bir korelasyon gözlenmiştir. Maksimum şeker miktarı, 1:3 mol oranı, 360
W mikrodalga gücünde ve 8 dakika boyunca ön işlem uygulanan örneklerde 619 mg/g olarak
bulunmuştur. Glikoz ve ksiloz verimleri bu koşulda sırasıyla %99 ve %85 olarak tespit
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edilmiştir. Maksimum teorik etanol verimi %81.5 olarak bulunmuştur. Bu çalışma,
mikrodalga destekli derin ötektik çözgen ön işleminin etkili, hızlı ve gelecek vaat eden bir
yöntem olduğunu göstermektedir.
Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

VI.

Bir ülkenin ekonomik istikrarı ve ulusal güvenliğini sağlaması, günümüzde enerji güvenliğini ve
enerji bağımsızlığını elde etmesine bağlıdır. Dünyada birçok ülke ekonomik olarak dar
zamanlardan geçmektedir. Ülkemiz bu durumu kendi lehine kullanıp ekonomik bunalımda
yükselen ülkeler arasında yer alabilir. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanındaki
gelişmelerin ve teknolojik ilerlemelerin, ekonomik bağımsızlığımıza katkısı olacağı açıktır.
Gelecekte uygun destekler alınarak ticari anlamda selülozik etanol üretilmeye başlanırsa,
ülkemizin yıllık benzin ihtiyacının tamamına yakınını tarımsal selülozik atıklarımızı kullanarak
karşılamak mümkün olabilecektir. Bu sayede petrol bağımlılığımızın azalmasının yanı sıra,
küresel ısınmaya sebep olan sera gazı emisyonları ve çevre kirliliği azalacaktır. Buna ek olarak,
tarımsal ve şehirsel atıkların biyodönüşümü sağlanarak yeni iş olanakları yaratılacak ve istihdam
oranı artacaktır.
Bu proje ikinci kuşak yenilenebilir biyo-yakıt araştırmalarına katkıda bulunmuştur. Bu ve
benzeri biyo-yakıt araştırmaları, diğer araştırmacılara motivasyon ve ilham kaynağı olacak ve
ortaklaşa yapılabilecek araştırmalar ile ülkemizde biyo-yakıtlar konusunda teknolojik buluşlar
sağlanabilinecektir. Gerçekleştirilen bu tür projeler ile ülkemizde biyo-yakıtlara dayalı güçlü bir
ekonominin temellerinin atılmasına olanak sağlayabilir, yeni iş olanaklarının ve ülkemizin ulusal
güvenliğinin artmasına katkıda bulunabiliriz.
VII.
Bu

Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler
proje

kapsamında

sağlanan

alt

yapı

olanakları

ile

henüz

başka

bir

proje

gerçekleştirilmemiştir. Ancak, ileride projeden sağlanmış olan ekipmanlar kullanılarak yeni
projelerin yapılması planlanmaktadır.
VIII.

Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki
Katkıları

Bu proje kapsamında sağlanan alt yapı olanakları ile GİZEM MELİSSA ERDEM isimli
öğrencimizin yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Tezinin ismi “DERİN ÖTEKTİK ÇÖZGEN
ÖN İŞLEMİNİN BUĞDAY SAMANINDAN BİYOETANOL ÜRETİMİNE ETKİSİ”dir.
Ayrıca bu projeden ve tezden elde edilen sonuçlar SCI kapsamında taranan CELLULOSE
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dergisinde yayınlanmıştır. Yayın bilgisi aşağıda verilmiştir.
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Abstract In this study, it was aimed to investigate
the efficacy of microwave assisted deep eutectic
solvent (MW-DES) pretreatment on the structure of
wheat straw as well as the sugar and ethanol yields.
The samples were treated with choline chloride:
formic acid at different mole ratios (1:2, 1:3, and
1:4), microwave power (270, 360, and 450 W) and
pretreatment time (2, 5, and 8 min). MW-DES
pretreatment has a significant impact on lignocellulosic structure, which was also verified by XRD and
SEM analysis. It was found that xylan is the most
affected constituent of biomass during MW-DES
pretreatment. Severe conditions can solubilize up to
90% of the xylan into liquid phase. The removal of
xylan and lignin during MW-DES pretreatment led to
highly digestible and fermentable wheat straw fibers.
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Enzymatic hydrolysis of pretreated wheat straw fibers
revealed that MW-DES pretreatment was vastly
effective at achieving very high sugar yields (99%
glucose, 85% xylose yield). A linear correlation
between xylan removal and glucose release during
enzymatic hydrolysis was observed. The maximum
total sugar release (619 mg/g pretreated wheat straw
fibers) being twice as much of conventional deep
eutectic solvent (DES) pretreatment, was observed at
1:3 mol ratio, 360 W microwave power and 8 min
retention time. The theoretical ethanol yield using
Escherichia coli KO11 was 81.5%.
Keywords Wheat straw  Deep eutectic solvent 
Microwave  Pretreatment  Bioethanol
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Introduction
In today’s era, economic stability and national security
issues are tightly linked to energy security. The crude
oil consumption not only causes environmental problems and contributes to global climate change but also
creates national security issues. Thus, it is necessary to
replace fossil fuels by domestic renewable and
sustainable sources of energy.
Lignocellulosic material such as agricultural residues (e.g. straw) are widely available in large amounts
and can be used for the production of biofuels. Europe
has a massive potential to become more energy
independent if agricultural residues are utilized properly e.g. for biofuel production (Kim and Dale 2004;
Isci 2012). For instance, the amount of wheat and
barley straw available every year in Turkey are more
than sufficient to replace its total annual gasoline
consumption in theory (Isci 2012). However, the low
digestibility of lignocellulosic materials is the most
important obstacle when considering utilizing these
materials for biorefining. Pretreatment is therefore, the
most crucial step prior to conversion of lignocellulosic
biomass into value added products (e.g. biofuels or
chemicals) (Rabemanolontsoa and Saka 2016).
The type of pretreatment affects the biorefinery
system in terms of configuration and cost. In the last
decades, various pretreatment technologies (physical,
chemical, biological) have been proposed (such as
steam explosion, dilute acid treatment, alkaline pretreatment) to destruct the biomass structure with the
overarching goal to obtain high sugar yields with a
limited amount of degradation products (Rabemanolontsoa and Saka 2016). Even though these
methods have revealed a vast amount of knowledge
about pretreatment of lignocellulosic material, it still
remains a serious challenge to break the recalcitrance
of biomass through an energetically efficient and
environmentally friendly process (Tan et al. 2020).
Application of greener solvents in chemical processes, which reduces the health, safety and environmental issues has drawn much attention in recent
years. A new generation of solvents, named Deep
Eutectic Solvents (DES), have emerged at the beginning of this century. DESs can be obtained by simply
mixing two or more compounds (cheap, renewable
and biodegradable) named hydrogen bond donor
(HBD) and hydrogen bond acceptor (HBA) in a
certain molar ratio, which are capable of forming a
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deep eutectic mixture (Abbott et al. 2003). They share
the promising solvent properties of ionic liquids, such
as low viscosity, low melting point, low volatility,
high thermal stability, high conductivity, high surface
tension, non-toxicity, and biocompatibility (Gorke
et al. 2008). They also have several advantages over
traditional ionic liquids such as their ease of synthesis
and wide availability from relatively inexpensive
components (Zhang et al. 2012). These remarkable
properties make them well suited for the pretreatment
of lignocellulosic biomass.
DES can be categorized into four main groups. The
hydrogen bond acceptor is usually a quaternary
ammonium salt (Type 1–3) or a metal salt (Type 4).
Type 1 and 2 DESs are those with non-hydrated and
hydrated metal halides as Lewis acid, respectively;
whereas type 3 DESs are formed by using amides,
amines, alcohols, sugar alcohols and acids as HBDs.
Type 4 DESs are synthesized by mixing metal salts
and amide and polyols (Tan et al. 2020). Type 3 DESs,
which are arguably the greenest among all, have
received the most attention.
The amount of research on DESs have grown
exponentially in the last few years. Different lignocellulosic biomass such as corn cob, rice straw,
switchgrass, wheat straw and beech wood (Satlewal
et al. 2018; Jablonsky et al. 2019) were reported to be
pretreated effectively with various DES. Although
DES pretreatment appears to be promising for biomass
fractionation, the pretreatment time could be quite
long (may take up to 24 h) (Loow et al. 2017). One
approach to reduce the pretreatment time is to couple
the reaction with microwaves.
Microwave has proven to be a promising assisting
strategy to biomass pretreatment that is able to reduce
reaction times, improve extraction efficiency and
quality. Microwave interacts with polar molecules
and leads to rapid and volumetric heating. Microwave
heating increases the cellular pressure in plant cells
through non-ionizing radiation and ruptures the plant
tissue. In addition, microwave irradiation can maximize the ionic character of DESs and increase their
molecular polarity. This might enable the use of lower
pretreatment temperature and duration (Tan et al.
2020). Recently, a few studies focused on a MW-DES
pretreatment of biomass (Liu et al. 2017; Chen and
Wan 2018; Gaudino et al. 2018; Arslanoğlu and Sert
2019; Kumar et al. 2019; Li et al. 2019; Muley et al.
2019). For example, Arslanoğlu and Sert (2019)
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evaluated the performance of a MW-DES pretreatment (N,N diethylethanol ammonium chloride:oxalic
acid) to convert sunflower stalk cellulose into platform
chemicals. The maximum carbon efficiency (which is
defined as the ratio of converted carbon into valuable
products (namely, levulinic acid, hydroxyl-methylfurfural, furfural, and formic acid) to the fed amount of
carbon) was 38.4% at 170 °C and 5 min. Kumar et al.
(2019) pretreated rice hulls with formic acid and
choline chloride in a 2:1 mol ratio using conductive
heating and microwave heating. They demonstrated
that MW-DES pretreatment not only effectively
pretreated the biomass but also required much less
energy compared to conductive heating. Muley et al.
(2019) reported that MW-DES pretreatment using
oxalic acid-choline chloride (1:1 mol ratio) resulted in
high lignin yield from pine sawdust in less than 1 h
(Muley et al. 2019). Li et al. (2019) found that MWDES pretreatment of Pinus bungeana Zucc achieved
significantly higher enzymatic conversion (81.9%)
compared to conventional DES treatment (45.7%).
The chemical structure of lignin from DES and MWDES pretreatments were similar but topochemical and
morphological structures were significantly different
from each other. Gaudino et al. (2018) used natural
DESs under microwave (MW), and ultrasound (US)
irradiation for delignification of wheat straw. Best
delignification (45%) was achieved with a threecomponent natural DES (lactic acid / glycerol /
choline chloride) under MW irradiation (at 120 °C in
30 min). Chen and Wan (2018) validated that MWDES (800 W, 45 s) was highly effective in biomass
(corn stover, switchgrass, and miscanthus) fractionation and cellulose digestibility improvement as well as
lignin extraction. Liu et al. (2017) reported that MWDES pretreatment (800 W, 3 min) was an efficient
approach to break the lignin-carbohydrate bonds in
poplar wood and extract lignin with high purity. These
studies have focused on the effect of MW-DES
pretreatment on different biomass structure. However,
none of the studies investigated the effect of microwave power, mole ratio and reaction time to maximize
the sugar yields. In addition, the information regarding
utilization of MW- DES pretreated biomass into
biofuels is lacking in literature. There are no studies
that produced bioethanol from MW-DES pretreated
biomass. Against this background, the main objective
of this study was to investigate the efficacy of a novel
‘‘green’’ process (MW-DES pretreatment) on the

structure of wheat straw as well as the sugar and
ethanol yields. The wheat straw was treated with
choline chloride: formic acid (ChCl:FA) at different
process conditions (mole ratio, microwave power and
pretreatment time) and the conditions that provided
the maximum total sugar release during enzymatic
hydrolysis was determined. In order to gain a better
understanding of the effect of MW-DES pretreatment
process, the cellulosic structure was also examined by
X-ray diffraction (XRD) and scanning electron
microscopy (SEM). The bioethanol production from
the MW-DES treated wheat straw fibers by using
Escherichia coli KO11 was also investigated.

Materials and methods
Preparation of feedstock
Wheat straw used in this study was harvested from
Kenan Evren Research and Application Farm of
Ankara University. The feedstock was milled to pass
a 2 mm sieve and kept in sealed plastic bags at room
temperature until used. Chemical composition of the
untreated wheat straw sample was analyzed as
described by NREL Laboratory Analytical Procedures
(Sluiter et al. 2008). The composition of the wheat
straw is shown in Table 1.
Reagents
Choline chloride (98%), glucose (C 99.5%), xylose
(C 99.0%) were purchased from Sigma-Aldrich (St.
Louis, Missouri, USA), formic acid (98 to 100%) and
HPLC grade water was purchased from Merck
(Darmstadt, Germany), and cellulase (CellicÒ CTec2)
was kindly provided by Novozymes (Franklinton, NC,
USA).

Table 1 Composition of untreated wheat straw (on dry weight
basis)
Components

Percentage (%)

Glucan

33.2 ± 0.6

Xylan

22.5 ± 0.2

Acid insoluble lignin

20.8 ± 0.2

Ash

7.2 ± 0.0
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Synthesis of DES

Enzymatic hydrolysis

Choline chloride and formic acid (ChCl:FA) were
mixed at different mole ratios (1:2, 1:3, 1:4) and
heated in a shaker incubator at 30 °C and 180 rpm
until a homogenous transparent liquid was formed
(approximately 2 h) (Abbott et al. 2003). Subsequently; the solvents were heated at 80 °C for
overnight to eliminate the unreacted free acids (Xu
et al. 2016).

In order to determine the digestibility of the pretreated
biomass, enzymatic hydrolysis experiments were
conducted. Enzymatic hydrolysis experiments were
performed following established procedures at 50 °C
and 120 rpm for 72 h (Selig et al. 2008). 1.5 g of
pretreated dry wheat straw fibers was placed into
100 mL flask and mixed with citrate buffer (50 mM,
pH 4.8), sodium azide and a cellulase enzyme (Cellic
Ctec2) according to the NREL lab protocol (Selig et al.
2008). The total working volume was 30 mL. The
cellulase enzyme (Cellic Ctec2) had an activity of 303
filter paper units (FPU)/mL, measured using standard
procedures (Adney and Baker 1996). The cellulase
loading during hydrolysis was 50 FPU/g pretreated
biomass (0.165 mL/g pretreated biomass). Samples
taken at the end of the enzymatic hydrolysis were
analyzed for glucose and xylose content (Sluiter et al.
2006) using HPLC (HPLC; Agilent 1260 Infinity, BioRad Aminex HPX-87P column with mobile phase of
water, flow rate of 0.6 mL/min, column temperature of
80 °C, and injection volume of 10 lL) with a
refractive index detector. Glucose and xylose yields
were calculated based on Eqs. (1) and (2).

MW-DES pretreatment of wheat straw
10 g milled wheat straw sample was mixed in a glass
flask with 100 mL of choline chloride and formic acid
mixture, prepared at various mole ratios (1:2, 1:3, 1:4).
The slurry was treated at different microwave power
levels (270, 360, and 450 W) and pretreatment time (2,
5, and 8 min) using a microwave oven (GMOM 25,
General Electric, USA). These conditions were
selected based on preliminary experiments. Samples
were severely damaged at powers higher than 450 W
and times longer than 8 min. Subsequent to pretreatment, 200 mL de-ionized water was added to the
slurry with rapid stirring. The pretreated biomass was
vacuum filtered and washed with 250 mL de-ionized
water. The liquid phase was not used in this study. The
pretreated wheat straw fibers was dried at 60 °C for
overnight and stored at room temperature in plastic
bags until further analysis.
The solid recovery (SR) was calculated based on
the ratio of dry biomass weight after pretreatment to
dry biomass weight before pretreatment. After drying,
the pretreated wheat straw samples were subjected to
compositional (Sluiter et al. 2008), XRD, and SEM
analysis.
Conventional DES pretreatment of wheat straw
The milled wheat straws were mixed with choline
chloride:formic acid (1:3) with a solid to liquid ratio of
1:10 (g/mL) and kept at 80 °C in a water bath for 24 h
(Jablonsky et al. 2015). Subsequent to pretreatment,
the filtration and washing processes were applied as
stated in MW-DES pretreatment.
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Glucose Yieldð%Þ ¼

Total glucose releasedðgÞ  0:9
Initial glucan loadingðgÞ
 100%
ð1Þ

Xylose Yieldð%Þ ¼

Total xylose releasedðgÞ  0:88
Initial xylan loadingðgÞ
 100%
ð2Þ

0.9 and 0.88 are the conversion factors of glucose and
xylose to equivalent glucan and xylan, respectively
(Selig et al. 2008). All of the experiments were
performed in duplicate.
Simultaneous saccharification and co-fermentation
(SSCF)
The process conditions that provided the maximum
total sugar ((g glucose ? g xylose)/g pretreated dry
wheat straw fiber) release during enzymatic hydrolysis
were determined (1:3 mol ratio, 360 W microwave
power, and 8 min pretreatment time) and the wheat
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straw samples that were pretreated at these conditions
were simultaneously saccharified and co-fermented
using Cellic Ctec2 and E. coli KO11 (ATCC 55124).
The inoculum was prepared in a mixture of Luria–
Bertani (LB) broth and 5% (w/w) glucose solution at
1:1 (v/v) ratio. E. coli KO11 was inoculated (1:50, v/v)
into the mixture and incubated at 37 °C for 24 h. The
cells were centrifuged and used in the fermentation.
Procedures for simultaneous saccharification and cofermentation (SSCF) were adapted from NREL analytical procedures (Dowe and McMillan 2001) and
previous literature (Lee et al. 2015). 1.5 g of dry MWDES pretreated wheat straw fibers was mixed with
3 mL of Luria–Bertani (LB) broth (10 times concentrated), 1.5 mL sodium phosphate buffer (1 M, pH 7)
and distilled water (the final total working volume was
30 mL). The mixture was then autoclaved at 121 °C
for 20 min prior to the addition of enzymes and
fermenting organism (5% of the total volume). The
enzyme loading was 50 FPU/g pretreated biomass.
The shake flasks contained rubber stopper equipped
with a one-way gas release valve. Simultaneous
saccharification and co-fermentation (SSCF) was
performed at 37 °C and 150 rpm for 96 h. Samples
withdrawn aseptically were analyzed by using HPLC
(HPLC; Agilent 1260 Infinity, Bio-Rad Aminex HPX87H column with mobile phase of 0.005 M H2SO4,
flow rate of 0.6 mL/min, column temperature of
60 °C, and injection volume of 10 lL) with a
refractive index detector. The ethanol yield in simultaneous saccharification and co-fermentation (SSCF)
test was calculated according to Eq. (3). (The theoretical yield of ethanol for all consumed monomeric
sugars was 0.51 g ethanol / g sugar. Sugar is
interpreted as glucose plus xylose.)
EthanolYieldð%Þ ¼

Ethanol producedðgÞin reactor
Initial sugarðgÞ in reactor  0:511
 100%
ð3Þ

X-ray diffraction analysis
The crystallinity structure of the raw and pretreated
wheat straw fibers was characterized by X-ray diffractometry. Inel EQUINOX 1000 (France) diffractometer
was employed where radiation Cu Ja (k = 1.5418 Å)
was the X-ray source (with 21.3 mÅ and 28.1 kV)

applied, measured at angle 2h, ranging between 5° and
40° with a scanning rate of 0.1°/s. Crystallinity index
(CrI) was calculated using Eq. (4) (Segal et al. 1959).
CrI(%)=

I 200  I AM
 100%
I 200

ð4Þ

CrI is the crystallinity index, I200 is the intensity of
the crystallinity peak at around 2h = 22°, and IAM
represents the amorphous cellulose, hemicellulose,
and lignin components by the minimum in intensity at
approximately 2h = 18°.
SEM analysis
The morphologies of raw and pretreated wheat straw
were observed with SEM (Zeiss, EVO40, Germany).
The images were acquired under 20 kV acceleration
voltage with a magnification of 100 and 500 9 .
Statistical analysis
All of the statistical analysis were performed using
Minitab 15.0 software (Minitab, State College, PA).
Analysis of Variance (ANOVA) was performed at a
confidence level of 95%.

Results and discussions
The compositions of the untreated and treated samples
as well as the glucan / xylan loss and lignin removal
percentages after conventional and MW-DES treatment are shown in Tables 1, 2 and 3.
Solids recovery after MW-DES treatment
The percent of solids recovered (SR) was decreased
significantly (p \ 0.05) as the microwave power and
pretreatment time was increased (Table 2). For
instance, the highest percentage of solids recovered
(93.8%) was observed at 1:2 mol ratio, 270 W
microwave power and 2 min pretreatment time.
Recovery was decreased to 62.3% when the mole
ratio, power and time was increased to 1:4, 450 W and
8 min, respectively. At extreme pretreatment conditions the lignocellulosic structure is destructed harshly
and more solids are solubilized into the liquid fraction.
Similar results were also reported in literature.
Procentese et al. (2015) studied the effect of
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Table 2 Glucan, xylan loss and lignin removal during MW-DES pretreatment
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Table 3 Chemical composition of pretreated wheat straw fibers
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conventional DES (choline chloride:glycerol) pretreatment conditions on corn cobs. The amount of
solid recovered was decreased from 85 to 55% with an
increase in temperature from 80 to 150 °C (the
pretreatment time was 15 h).
Xylan removal
MW-DES pretreatment effectively removes xylan
from the lignocellulosic structure into the liquid phase
(Table 2). In parallel with SR data, the amount of
xylan in the solid phase was decreased with an
increase in microwave power and pretreatment time.
Regardless of the mole ratio used, more than 90% of
the xylan was removed at 450 W microwave power
and 8 min retention time. The xylan removal percentages comply well with the data reported for corn stover
samples (Chen and Wan 2018). 90% of the xylan was
removed when the corn stover was pretreated with
choline chloride:lactic acid (1:2 mol ratio) in a
microwave oven at 800 W for 45 s.
The percent of xylan that was removed during
conventional DES treatment was approximately 72%
(Table 2). The cellular pressure inside the plant
increases when it is exposed to microwave radiation.
This may rupture the plant tissue and cause more
severe destruction compared to conventional heating
methods. The removal of plant cell components (such
as xylan and lignin) during MW-DES pretreatment
could also be due to the protons (H ?) dissociated
from the formic acid [i.e. hydrogen bond donor
(HBD)]. The protons may catalyze the cleavage of
the ether or ester bonds between lignin and hemicellulose. It may also be possible that the dissociated
protons from formic acid [hydrogen bond donor
(HBD)] are interdependently acting on the cleavage
of the bonds with hydrogen bond acceptor (HBA)
(Hou et al. 2018).
The removal of xylan from the biomass caused an
increase in the glucan content (Table 3) of the samples
with respect to untreated wheat straw. Likewise, some
of the samples showed a higher lignin content in
relative values (due to xylan loss) compared to raw
biomass. Both the percentage of glucan and lignin
increased linearly as the xylan fraction was reduced in
the biomass (Supplementary material Fig. S1).
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Glucan removal
In contrast to xylan removal, most of the glucan was
preserved during the MW-DES pretreatment (Table 2).
Solubilization of glucan (approximately 15%) in the
liquid fraction was observed exclusively at severe
process conditions (e.g. at choline chloride:formic
acid mole ratio 1:3, 450 W, 8 min). The results
presented here are consistent with the literature. The
solubility of cellulose has been reported to be low in
DES studies (Tan et al. 2020).
Lignin removal
The percent of lignin removed during pretreatment
varied and did not follow a specific trend. This may be
due to precipitation of lignin with the solid fraction
when water was added to the slurry after pretreatment.
In pretreatment studies with DESs, water was used as
an anti-solvent to precipitate the lignin from the liquid
fraction. In this investigation, water was added to the
slurry (at the end of the pretreatment) to ease up the
filtration step. Therefore, regeneration might have
been occurred before the separation of solids from the
slurry. In addition to this, Lou et al. (2019) have
claimed that at high temperatures (150 °C) dissolved
lignin might remain attached to or precipitate with the
residual solids after a treatment with DESs. In this
study, an average of 24% lignin removal was observed
during MW-DES pretreatment. Similar results were
reported in literature. Xu et al. (2016) have reported
23.8% lignin reduction when the corn stover was
treated with choline chloride:formic acid (1:2) at
130 °C for 2 h. Jablonsky et al. (2019) have treated the
wheat straw with the eutectic mixture of lactic acid
and alanine at 60 °C for 24 h and found that DES
treatment removed 23.7% of the lignin from the
sample.
Structural analysis of solids after DES treatment
Morphology
The morphology of wheat straw after pretreatment
was investigated to better understand the changes in
the lignocellulosic structure (Fig. 1a–f). The untreated
wheat straw had a well-organized structure and
displayed a compact morphology. After a conventional treatment with DES, loose broken structures

Cellulose

Fig. 1 SEM images of untreated (a, b), conventional DES
treated (c, d) and MW-DES treated (e, f) wheat straw (9100 and
9500) (Conventional DES pretreatment was performed with
choline chloride:formic acid (1:3 mol ratio), at 80 °C for 24 h.

MW-DES pretreatment was performed with choline chloride:formic acid (1:3 mol ratio), at 360 W for 8 min (This is the
condition that provided the highest sugar release during
enzymatic hydrolysis))
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were observed. The inter- and intra-hydrogen bonds
were disrupted by the treatment with choline chloride:formic acid characterized by the bundling of
fibers and absence of internally porous structure.
However, a large portion of the biomass was still
noticeably enclosed and remained intact. This would
explain the low digestibility of conventionally treated
biomass (which was discussed in enzymatic digestibility section). Compared to that, the treatment with the
MW-DES severely affected the lignocellulosic structure improving the cellulose accessibility. Holocellulose exhibited more fibrillation compared to samples
treated conventionally. A great amount of single fibers
with kinking and curling structure can be observed
clearly. The surface area of the biomass was highly
increased. Other researchers (Xu et al. 2016; Loow
et al. 2017; Pan et al. 2017; Li et al. 2019) have also
observed similar structures after a treatment with
DESs.

cellulose I. In addition, the pretreatment did not
change the native cellulose I crystal form of the
biomass.
A parameter called the crystallinity index (CrI) has
been commonly used to describe the relative amount
of crystalline material in cellulose (Segal et al. 1959).
In this study, the CrI of untreated, conventional and
MW-DES treated wheat straw fibers were calculated
as 65.2, 75.4 and 77.6%, respectively.
This is in agreement with literature where it is
reported that the removal of amorphous components
(such as hemicellulose and lignin) leads to an increase
of the CrI after such a pretreatment (Zhao et al. 2018).
In addition, the more of the amorphous components
are removed, the higher the respective values of the
CrI are. In this study, the MW-DES pretreatment
showed a slightly higher CrI compared to a conventional pretreatment with a DES, being also in agreement with the xylan and lignin removal data shown in
Table 2.

Crystallinity
From literature, it is known that alterations in the
cellulose structure due to pretreatment causes changes
in crystallinity. Thus, a XRD analysis was performed
to understand the effect of MW-DES pretreatment on
the crystallinity of wheat straw (Fig. 2). As characterized by the peaks at around 16°, 22° and 34°, the
diffraction pattern of untreated wheat straw indicated
that its crystalline structure is classified as native

Fig. 2 XRD spectra of untreated, conventional DES treated and
MW-DES treated wheat straw [Conventional DES pretreatment
was performed with choline chloride:formic acid (1:3 mol
ratio), at 80 °C for 24 h. MW-DES treatment was performed
with choline chloride:formic acid (1:3 mol ratio), at 360 W for
8 min (This is the condition that provided the highest sugar
release during enzymatic hydrolysis)]
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Enzymatic digestibility of wheat straw after DES
treatment
Digestibility of the pretreated wheat straw fibers was
evaluated by enzymatic hydrolysis (Fig. 3a, b). The
highest enzymatic hydrolysis yields were 99% after
MW-DES pretreatment. High enzymatic digestibility
could be due to the removal of lignin and hemicellulose during MW-DES pretreatment. A linear correlation between xylan removal (during pretreatment) and
glucose release (during enzymatic hydrolysis) was
observed with a high R2 value (0.90) (Fig. 4). The
glucose release during enzymatic hydrolysis was
increased as more xylan was removed during the
microwave induced pretreatment with DES. This
indicated that the digestibility of the cellulose could
be mainly due to extensive xylan removal. This
correlation can be used as a prediction method of
glucose yields for wheat straw in further studies. A
similar linear correlation (R2 = 0.86) was also
observed for rice straw that was treated with different
types of DESs (Hou et al. 2018). It was claimed that as
the amount of xylan removed increases, more cellulose would be accessible to the enzymes. Hence, more
glucose would be released during enzymatic
hydrolysis.
The enzymatic digestibility results reported in this
study are higher than the ones in other studies where a
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respectively, and approximately 60% xylose yield.
Li et al. (2019) found that a MW-DES pretreatment of
a pine tree (Pinus bungeana Zucc) achieved a glucose
yield of 81.9%. Wheat straw has also been pretreated
with a DES (choline chloride:mono-ethanol-amine)
using conventional methods (70 °C, liquid to solid
mass ratio of 20:1, 9 h) (Zhao et. al. 2018). The
glucose and xylose yield was reported to be 89.8 and
62.0%, respectively. The dissimilarities in the results
can be attributed to differences in feedstock, pretreatment conditions, type of DES and enzymatic hydrolysis conditions.
Effect of process conditions on glucose yields

Fig. 3 Effect of pretreatment conditions on enzymatic hydrolysis yields a glucose yield, b xylose yield (Conventional DES
treatment was performed with choline chloride:formic acid
(1:3 mol ratio), at 80 °C for 24 h)

Pretreatment time and microwave power were very
effective (p \ 0.05) on achieving high enzymatic
hydrolysis yields (Supplementary Material Table S1).
An average of 2.3 folds increase was observed in
glucose yields when pretreatment time was increased
from 2 to 8 min. Similarly, an increase in glucose
yields (approximately 1.2 folds) was also observed
when the microwave power was elevated from 270 to
360 W, but remained relatively constant after 360 W.
In contrast to the two influencing factors microwave
power and pretreatment time, the mole fraction had
relatively minor effect on the glucose yields. A slight
decrease was detected in glucose yields when the
formic acid concentration was doubled in the applied
DES. This decrement was more pronounced especially
at low microwave powers and short pretreatment
durations.
Effect of process conditions on xylose yields

Fig. 4 Change of glucose release during enzymatic hydrolysis
with the amount of xylan removed during MW-DES
pretreatment

MW-DES have been employed. Chen and Wan (2018)
pretreated the corn stover and switchgrass with
choline chloride:lactic acid at 800 W microwave
power for 45 s. The so pretreated corn stover and
switchgrass gave 78.5 and 75.0% glucose yield,

Parallel with glucose yield results, an increase in
xylose yields has also been observed (approximately
3.7 folds) as the duration of the pretreatment was
extended from 2 to 8 min. The microwave power did
not have an important impact on xylose yields at
2 min. However, at longer durations the influence of
the microwave power on xylose yields was quite
noticeable. For instance, the xylose yield was
increased from 60 to 99% (at 1:2 mol ratio, 8 min
pretreatment time) as the power was enlarged from
270 to 450 W. The effect of mole ratio on xylose
yields were found statistically insignificant (p [ 0.05)
(Supplementary Material Table S2).
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Effect of microwave on enzymatic digestibility
The overall effect of microwave can be determined by
comparing the enzymatic hydrolysis yields of MWDES pretreatment with that of a conventional pretreatment. Even though the amount of xylan and lignin
removed during conventional treatment were comparable to that of MW-DES treatment, the enzymatic
hydrolysis yields were quite different. The glucose and
xylose yields of the conventional treatment were 45.7
and 55.1%, respectively. These yields are approximately half of what can be achieved by MW-DES
pretreatment. This supports that not only the amount
of xylan and lignin removed, but also the morphological changes during pretreatment play a crucial role in
hydrolysis efficiency.
Absorption of microwave energy in biological
materials includes mainly two mechanism; ionic
interaction and dipolar rotation. The fluctuating electric field during microwave irradiation results in
continuous alignment and realignment of dipoles.
Dipolar rotation together with the migration of ions (as
a result of the electromagnetic field) create friction
inside the material and causes the bulk of the material
to be heated up. Unlike conventional methods, in
microwave assisted pretreatments, heat is generated
internally within the biomass. Consequently, the
biomass subjected to microwave irradiation has a
higher temperature at the center. Microwave volumetric heating causes the pressure to build-up inside the
cells of plant-based materials which eventually lead to
cell wall rupture (Bundhoo 2018). This might substantially increase the surface area of the biomass and
improve the accessibility of polymeric sugars by
enzymes. Together with the explosive action, the
instantaneous localized heating inside plant cells leads
to rapid dissolution of lignin and xylan (Li et al. 2019).
As a result, the enzymatic hydrolysis yields of
microwave treated biomass are enhanced.

reason is that the microorganism used in this study
(E. coli KO11) could ferment both glucose and xylose;
thus it is important to maximize the total amount of
available sugars. The minimum total sugar release
(170 mg/g pretreated wheat straw fiber) was observed
at 1:4 mol ratio, 270 W microwave power and 2 min
retention time. This value was increased by 3.7 fold
and reached its maximum value (619 mg/g pretreated
wheat straw fiber), once the severity of the process
conditions was escalated (1:3 mol ratio, 360 W
microwave power and 8 min). Therefore, the aforementioned settings were selected as the best conditions for the MW-DES pretreatment of wheat straw.
Ethanol yield
Escherichia coli KO11 was used to ferment microwave induced pretreated biomass. The MW-DES
pretreated (1:3 mol ratio, 360 W microwave power,
and 8 min pretreatment time) wheat straw was
fermented for 96 h as shown in the supplementary
material (Fig. S3). The ethanol yield increased rapidly
up until 48 h and remained relatively the same after
that. The maximum theoretical ethanol yield achieved
was 81.5%. This also corresponds to an ethanol yield
of 0.26 g ethanol/g dry pretreated biomass.
Similar results have been reported in literature for
the biomass that was pretreated with different methods. Lau et al. (2010) fermented AFEX (ammonia
fiber explosion) treated corn stalks using E. coli KO11
and reported 85% ethanol yield. The ethanol yield of
ammonia treated napiergrass was stated as 74%
(Yasuda et al. 2014). In a different study, simultaneous
saccharification and co-fermentation (SSCF) was also
performed after dilute acid pretreatment of rice straw
using E. coli KO11. The highest (at 7-days) ethanol
yield was 0.20 g ethanol/g dry pretreated biomass
(Lee et al. 2015).

Fermentation of MW-DES treated wheat straw

Conclusion

Determination of the best pretreatment conditions

The goal of the current work was to present a detailed
understanding of MW-DES pretreatment. This was
achieved by investigating the physical and chemical
changes in wheat straw treated at different process
conditions. MW-DES pretreatment was highly effective in solubilizing xylan at a very short time (8 min).
Even though lignin was remained largely in the solid

The condition that provided the maximum amount of
total sugar (mg of glucose ? xylose/g of pretreated
biomass) release during enzymatic hydrolysis was
selected for fermentation experiments (Supplementary
material Fig. S2) to maximize the ethanol yields. The
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portion of the biomass after pretreatment, the biomass
digestibility was significantly improved which could
be mostly attributed to the removal of xylan. A linear
correlation between xylan removal and glucose
release was observed. The highest amount of sugar
release 619 mg/g was found at 1:3 mol ratio, 360 W
microwave power and 8 min retention time. The sugar
yields at this condition were 99 and 85% for glucose
and xylose, respectively. The percent of maximum
theoretical ethanol yield achieved by the respective
treated wheat straw fiber was 81.5%. This study has
demonstrated that MW-DES pretreatment is an effective, fast and promising method.
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