
 

 

 

 

 

  

2013 

Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília 

egyetemi docens 

a kémiai tudomány kandidátusa 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 
Műanyag- és Gumiipari Laboratórium 

 

 

Habilitációs dokumentáció 



 
2 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Habilitációs Bizottságának 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

HABILITÁCIÓ megszerzéséhez1  

(ha a pályázó nem az MTA doktora és nincs Kossuth- vagy Széchenyi-díja) 

 

Alulírott Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília habilitációs eljárás megindításának engedélyezését kérem a 

természettudományok tudományterületen, kémiai tudományágban.  

Az eljárást magyar/angol2 nyelven kívánom folytatni. 

 

Az eljárás megindításához szükséges adatok: 

Születési hely, idő: Kapuvár, 1960. február 14.     Állampolgárság: magyar 

Anyja neve: Horváth Olga 

Munkahelye: BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 

Lakcíme: 1223 Budapest, Meggyvágó u. 6. 

Telefonszáma: 1-463-1423 

E-mail címe: ecsiszar@mail.bme.hu 

 

Egyetemi oklevél megnevezése, száma, kelte, kiállító egyetem: 

Vegyészmérnök, 38/1983; 1983. június 15. Budapesti Műszaki Egyetem 

A tudomány kandidátusa fokozat megnevezése, száma, kelte, kiállító intézmény: 

17-087; 1998. június 29.  Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 

PhD oklevél3 száma, kelte, kiállító egyetem:  

598-PhD; 1997. július 3. Budapesti Műszaki Egyetem 

A benyújtott tézisek címe4:  

 

Enzimes technológiák a cellulóz alapú szálasanyagok textilkikészítésében 

 

                                                             
1 A habilitáció szabályai a http://www.tudig.bme.hu/dokthab/dokthab.html címen a Humánpolitikai Szabályzat 
XIX. fejezetében találhatók. 
2
 A megfelelő válasz aláhúzandó. 

3
 H. Sz. 78. § (2) a). 

4 Angolul írt értekezés esetén angolul és magyarul is. 



 
3 

A habilitációs előadás javasolt témái5: 

1) A fa szerkezeti polimerjei 

2) Cellulóz alapú szálasanyagok kikészítése 

3) Biopolimerek 

 

A habilitációs előadás idegen nyelvű összefoglalóját angol nyelven kívánom megtartani. 

 

A személyazonosító hivatalos okmányon szereplő nevem6: Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília 

 

Budapest, 2013. május 28. 

 

        …………………………………………… 

                                                                              Jelentkező aláírása 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Kijelentem, hogy ugyanezen tudományágban nem kezdeményeztem és nincs folyamatban habilitációs 

eljárásom, illetve ilyet két éven belül nem utasítottak el7. 

 

Budapest, 2013. május 28. 

 

        …………………………………………… 

                                                                                  Jelentkező aláírása 

 

                                                             
5 Az előadásnak nem a pályázó tudományos eredményeit kell ismertetnie, hanem inkább egy sokak által 
érthető témáról szóljon (pl. nappali tagozatos előadás) (H. Sz. 92. § (8)) 
6
 Az oklevelét erre a névre fogják kiállítani. 

7 H. Sz. 84. § (3) d) 



 
4 

MELLÉKLETEK
8
 

1. A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos eredmények tézisekben való 

összefoglalása
9
. (3 nyomtatott + 1 elektronikus példányban) 

2. Másolat (vagy különlenyomat) a pályázónak a tézisekhez kapcsolódó (legfeljebb 10) 

publikációiról. (3 ny. + 1 e) 

3. Szakmai életrajz
10

. (3 ny. + 1 e) 

4. (esetleges) Az életrajzot kiegészítő okiratok, elismerések másolatai
11

. (3 ny. + 1 e) 

5. A pályázó publikációinak és a kapott hivatkozásainak jegyzéke
12

. (3 ny. + 1 e) 

6. (esetleges) A még meg nem jelent, de közlésre elfogadott publikációkhoz a szerkesztő 

elfogadó nyilatkozata. (3 ny. + 1 e) 

7. (esetleges) Társszerzői nyilatkozatok. (3 ny. + 1 e) 

8. A pályázó által egyetemen oktatott tárgyak adatai, témavezetésével készült 

értekezések listája
13

. (3 ny. + 1 e) 

9. A tananyagformáló-készséget bizonyító anyag
14

. (jegyzet és könyv esetén 1 + 

lehetőleg 1 e.; óravázlat esetén 3 ny. és 1 e. példányban) 

10. Az egyetemi oklevelének hitelesített másolata. (1 hitelesített + 2 másolat) 

11. A doktori oklevelének másolata
15

. (1 hitelesített + 2 másolat) 

12. (esetleges) Ha a PhD oklevél tudományterülete nem egyezik a kért habilitáció 

tudományterületével, akkor ennek indoka
16

. (3 ny. + 1 e) 

13. Erkölcsi bizonyítvány
17

 (ha nem a BME dolgozója). (1 példány) 

14. Az eljárási díj befizetésének igazolása. (1 példány) 

  

                                                             
8
 H. Sz. 84. § (2)-(4) 

9
 H. Sz. 84. § (2) a). 20-30 oldalon önmagában érthető rendszerben bemutatni az eredményeket, az új 

megállapításokat tézisek formájában megadva, melyek a pályázó legfeljebb 10 publikációjához vannak 
rendelve. 
10

 Ebben külön pontban írjon a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben végzett tevékenységéről 
(H. Sz. 78. § (2) c), 84. § (2) b)), 
11

 H. Sz. 84. § (2) b), (4) b). 
12 A kari előírásoknak megfelelő formában, pontszerű értékeléssel. 
13 H. Sz. 78. § (2) a), 84. § (2) d). 
14 H. Sz. 84. § (2) e) 
15

 H. Sz. 84. § (3) b) 
16

 H. Sz. 84. § (1) 
17 H. Sz. 84. § (3) c) 



 
5 

Tartalomjegyzék 
                          oldalszám

  

1. A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos eredmények 

tézisekben való összefoglalása 

6 

1. Bevezetés 7 

2. Bioelőkészítés, biofehérítés 

2.1. Irodalmi összefoglaló 

2.1.1. A pamut és len szerkezete és összetevői 

2.1.2. Hagyományos vegyszeres előkészítés  

2.1.3. Bioelőkészítés 

2.1.4. Biofehérítés 

10 

 

 

12 

13 

15 

2.2.  A kutatómunka célja, fontosabb részterületei 16 

2.3. Szubsztrátumok, enzimek, kezelések és vizsgálati módszerek 17 

2.4 A bioelőkészítés és biofehérítés területén elért legfontosabb kutatási 

eredményeim 

2.4.1. Hatékony enzimek (Publikációk: 10/1; 10/6) 

2.4.2. Komplexképző hatása (Publikációk: 10/3; 10/5) 

2.4.3. Célzott maghéjdegradáció (Publikációk: 10/7) 

2.4.4. Szövettulajdonságok alakulása (Publikációk: 10/1; 10/3; 10/4; 10/10) 

2.4.5. A felületi tulajdonságok alakulása (Publikációk: 10/8; 10/9; 10/10) 

2.4.6. A bioelőkészítés hatékonyságának a növelése (Publikáció: 10/9) 

2.4.7. A bioelőkészítés üzemi megvalósítása 

2.4.8. Felhasznált irodalom 

18 

 

 

21 

24 

26 

28 

30 

31 

33 

3. Biokikészítés 

3.1. Irodalmi összefoglaló 

3.2.  A biokikészítés üzemi megvalósítása 

3.2.1. Új technológiák kidolgozása a len és len-tartalmú (len-pamut, len-

poliészter) szövetek fogásának és esésének a javítására (Publikáció: 10/P2) 

3.2.2. Cellulóz alapú kötött kelmék biokikészítésének üzemesítése 

3.3. Felhasznált irodalom 

36 

 

37 

 

 

38 

39 

4. Új tudományos eredmények 40 

2. A téziskehez kapcsolódó publikációk másolata – II. kötet 

A tézisekhez kapcsolódó műszaki alkotások az igazoló dokumentumokkal 

41 

42 

3. Szakmai életrajz 43 

4. Az életrajzot kiegészítő dokumentumok 45 

5. Publikációs jegyzék a hivatkozásokkal 46 

6. Hazai és nemzetközi szakmai és az egyetemi közéletben való részvétel 

6.1. Részvétel hazai és nemzetközi szervezetekben, bírálói tevékenység 

6.2. Részvétel a nemzetközi szakmai közéletben, nemzetközi szakmai kapcsolatok  

48 

 

50 

7. Társszerzői nyilatkozatok 52 

8. Oktatási tevékenység, oktatásszervezés 

8.1. Oktatott tárgyak 

8.2. Tudományos utánpótlás nevelése 

8.3. Új szak, tanterv, tantárgy bevezetése, fejlesztése 

53 

 

55 

62 

9. Tananyagformáló-készséget bizonyító anyag – II. kötet 68 

10. Egyetemi és doktori oklevelek hitelesített másolata 69 

11. Az eljárási díj befizetésének igazolása 70 

 



 
6 

1. A doktori fokozat megszerzése óta végzett 

tudományos eredmények tézisekben való összefoglalása 
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Enzimes technológiák a cellulóz alapú szálasanyagok 

textilkikészítésében 

1. Bevezetés 

Az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltoztak a textiltechnológiai folyamatok: a 

környezetszennyező hagyományos technológiákat környezetbarát eljárások váltották fel; új 

technológiák bevezetésével a végtermékek viselési, használati és esztétikai tulajdonságai - a 

vevői igényeknek megfelelően - jelentősen javultak; továbbá speciális tulajdonságok 

kialakításával lehetővé vált a textíliák felhasználási körének a bővítése. Kutatómunkámban 

főként az első két folyamatra koncentráltam és cellulóz alapú szálasanyagok környezetbarát, 

enzimekkel segített előkészítését és végkikészítését vizsgáltam.  

A nemzetközi szakirodalom egyértelműen bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban a textil 

biotechnológia volt az egyik legígéretesebben fejlődő területe a textilipari kutatás-

fejlesztésnek. Évek óta jelentős kutatási potenciál összpontosul erre a területre. Megvan az a 

biotechnológiai háttéripar is, amely az adott feladat megvalósításához optimálisan 

alkalmazható enzimkészítményeket nagy volumenben és gazdaságosan képes előállítani. A 

környezetvédelmi előírások folyamatos szigorodása, az energia és a víz árának folyamatos 

növekedése, az új és szokatlan tulajdonságú textíliák iránti megnövekedett fogyasztói igény, 

mind-mind azt segítette elő, hogy az enzimes textiltechnológiák széles körben elterjedjenek.  

Az enzimes technológiák környezetbarát alternatívát jelentenek a víz-, vegyszer- és 

energiaigényes hagyományos textilkikészítési folyamatokkal szemben. A nagy múltra 

visszatekintő enzimes írtelenítés mellett ma már enzimek alkalmazhatók a szálasanyagok 

természetes kísérőanyagainak az eltávolítására, a fogásjavításra, a koptatott/viseletes külső 

kép, vagy akár sima, pillingesedés-mentes felület kialakítására is.  

Kutatómunkámban több mint tizenöt éve foglalkozom enzimes textiltechnológiákkal. A 

kilencvenes évek második felében a világon az elsők között kezdtem vizsgálni a cellulóz 

alapú szálasanyagok - főként pamut és len - enzimes előkészítését, ami a nem-cellulóz 

kísérőanyagok (főként viaszok, fehérjék, pektinek, hemicellulózok, maghéjmaradványok) 

enzimekkel segített eltávolítását jelentette. A bioelőkészítés új szemléletet kínált az addig 

alkalmazott intenzív vegyszeres - forró lúgos - kezeléssel szemben, hiszen az enzimek 
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lényegesen enyhébb körülmények között – semlegeshez közeli pH-n és alacsonyabb 

hőmérsékleten – alkalmazhatók, a kísérőanyagokra specifikusan hatnak, a folyamat során 

mérsékelt a szál tömegvesztesége és minimális a cellulóz károsodása, ugyanakkor hasonlóan 

jól nedvesedő szálfelületet eredményez, mint a hagyományos lúgos főzés.  

A bioelőkészítés során főként hidrolitikus enzimeket (pektináz, xilanáz, celluláz) alkalmaztam 

a cellulóz alapú szálasanyagok nem-cellulóz kísérőanyagainak az eltávolítására és a hidrofil 

szálfelület kialakítására. Az enzimes kezelésekhez kereskedelmi forgalomban kapható 

enzimeket, valamint nyers enzimkészítményeket használtam, amelyeket főként szilárd fázisú 

fermentációval állítottunk elő egy adott cél megvalósításához. Az utóbbi időben az enzimes 

folyamatok hatékonyságának a növelését vizsgálom hidegplazma előkezelés és kisfrekvenciás 

ultrahang alkalmazásával. 

A bioelőkészítés területen az alapkutatástól a 2000-es évek közepére eljutottam az ipari 

megvalósításig. Egy elnyert kutatás-fejlesztés pályázat megteremtette a lehetőségét pamut és 

pamut-tartalmú kötött kelmék ipari pektináz enzimekkel laboratóriumban optimált 

bioelőkészítésének az ipari bevezetésére. 2006-ban a vállalat termékeinek több mint 50 %-át 

enzimes előkészítéssel tisztította. 

Az előkészítés másik részfolyamata a fehérítés, amelyhez tradicionálisan oxidálószereket 

(főként hidrogén-peroxidot és nátrium-hipokloritot) alkalmazunk. Kutatómunkámban 

foglalkoztam a szálasanyagokban lévő természetes színezőanyagok enzimes degradációjával. 

A biofehérítéshez oxidatív enzimeket (lignin-peroxidáz, mangán-peroxidáz, lakkáz) 

használtam, amelyek alkalmasak pl. lenben lévő lignin és más színes vegyületek 

degradációjára és elszíntelenítésére.  

 Az enzimes előkészítéssel párhuzamosan – elsősorban elnyert alkalmazott kutatás-fejlesztés 

pályázatokhoz kapcsolódóan – vizsgáltam az enzimes kezelések alkalmazhatóságát és 

eredményességét a cellulóz alapú szálasanyagok végkikészítésében. Len és len-tartalmú 

szövetek esetén a szövetek fogásának és esésének a javítására hemicelluláz/celluláz enzimeket 

alkalmaztam. Vizsgáltam az enzimes kezeléssel párhuzamosan alkalmazott intenzív 

mechanikai igénybevétel (törés) hatását a szövettulajdonságokra. A kutatás-fejlesztési 

tevékenység eredményeképpen kidolgozott technológiát a gyár még ma is sikeresen 

alkalmazza lágy fogású és kiváló esésű len és len-tartalmú kelmék előállítására. 
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Színezett pamut kötött kelmék celluláz enzimes kezelésével az alapszín fakulását kívántam 

elérni. A laboratóriumban kidolgozott és üzemesített technológiával a gyár az utóbbi évek 

divatirányzatának megfelelő fakó színű, viseletes hatást keltő és puha, lágy fogású kelméket 

állított elő.  

Dolgozatom irodalmi összefoglalójában először a vizsgált cellulóz alapú szálasanyagok 

legfontosabb, az előkészítés-fehérítés szempontjából meghatározó jellemzőit mutatom be, 

majd ismertetem a hagyományos és enzimes előkészítés és fehérítés elvét. Ezt követően 

összefoglalom a pamut és len bioelőkészítése és biofehérítése területén elért legfontosabb 

kutatási eredményeimet és az üzemesített bioelőkészítési technológia tapasztalatait. A 

biokikészítést a gyári technológiák eredményeinek bemutatásával tárgyalom.  
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2. Bioelőkészítés, biofehérítés  

2.1. Irodalmi összefoglaló 

2.1.1. A pamut és len szerkezete és összetevői 

A textilipari célra felhasznált szálasanyagok kb. 40 %-a pamut. A pamut elemi szála egyetlen 

sejt, amely hosszirányban szabálytalanul megcsavarodott ellapult cső, üreges belső résszel. A 

nyers pamutszál kb. 95 %-a cellulóz. A fennmaradó 5 %-ot fehérjék, aminosavak, pektin-

származékok, hemicellulózok, viaszok, szerves savak, cukrok, és szervetlen sók teszik ki. Kis 

mennyiségben poli-fenolokat és pigmenteket is tartalmaz (Lewin, 1998). Ezek felelősek a 

nyers pamut színéért (Agrawal, 2007). A természetes kísérőanyagok egy része forró vízzel 

eltávolítható a szálból. A fennmaradó rész viasz, fehérje, pektin és hemicellulóz alkotói a 

primer falban lévő cellulóz fibrillákkal komplex szerkezetet hoznak létre (1. ábra), amelynek 

megbontása  – és ezáltal a nem-cellulóz kísérőanyagok eltávolítása – intenzív vegyszeres 

kezelést igényel. 

 

1. ábra  A pamut primer fal szerkezete, a cellulóz és nem-cellulóz alkotói között kialakuló 

kapcsolat (Agrawal, 2007) 

A szál legkülső rétege a viaszban gazdag kutikula, amely kb. 12 nm vastag (Ryser, 1985) és 

védi a szálat a külső behatásokkal szemben. Ennek tulajdonítható a nyers pamut hidrofób 

tulajdonsága. A pamutviasz fő komponensei nagy móltömegű alkoholok és szerves savak 

szabad és észterezett formában. A pamut tömegének átlagosan 0,7-1,2 %-a pektin, amely α-D-

galakturonsavból 1-4-es kapcsolással keletkezett polimer. A pektinben a karboxil-csoportok 

egy része metil-észterezve van, a nem észterezett karboxil-csoportok pedig nem oldható 
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kalcium-, magnézium- és vas-sók formájában vannak jelen. A pektin blokk kopolimernek 

tekinthető, ahol észterezett és nem észterezett galakturonán láncok váltják egymást. A nem 

észterezett karboxil-csoportok a jelen lévő kalcium-ionokkal keresztkötéseket alakíthatnak ki 

(2. ábra), és nemcsak a szomszédos pektin láncokkal, hanem más jelen lévő 

poliszacharidokkal is (Hardin, 2010). 

 

2. ábra A szomszédos pektin láncok nem-észterezett karboxil-csoportjai között kálcium-

ionokkal  kialakuló keresztkötések (Demarty, 1984) 

A nyers pamutszövet - a pamut elemi szál nem-cellulóz alkotóin kívül - általában 

maghéjmaradványokat is tartalmaz (3. ábra). A maghéj szennyezés a pamutmag egy darabja, 

általában fekete vagy sötétbarna színű, legfontosabb összetevői a cellulóz (43-48 %), 

pentozánok (döntően xilánok, 5-10 %) és lignin (22-26 %). Jelentős a kalcium és magnézium-

ion tartalma is (Reicher és Csiszár 1992).  

 

3. ábra  A pamutmaghéj elektronmikroszkópos képe  

A maghéjak a pamut legveszélyesebb szennyezései (Verschraege, 1989). Mivel a maghéj-

fragmensek a hozzájuk kapcsolódó elemi szálaknak köszönhetően észrevétlenül 
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összekeverednek a laza pamuttal, a fonást megelőző tisztító műveletek során nagyon nehéz 

eltávolítani azokat (Mangialardi és Shepherd, 1969). Bejutásuk a szövetbe nem akadályozható 

meg, így ott sötét apró foltokként jelennek meg. A pamutmaghéj lignin-holocellulóz 

rendszerének a degradációja az előkészítés-fehérítés legnehezebb feladata (Reicher és Csiszár, 

1992; Csiszár és társai, 1998).  

A cellulóz alapú szálasanyagok másik fontos képviselője a len. A len a háncsrostok közé 

tartozik. Az értékes háncsrostok a növény szárában, a kéreg alatt találhatók (4. ábra). A 

lenrost pektinnel összeragasztott, szögletes keresztmetszetű elemi sejtekből épül fel. Eltérően 

a pamuttól, a len csak kb. 70 % -cellulózt tartalmaz. Viszonylag nagy az intercelluláris, nem 

cellulóz alkotóinak mennyisége (hemicellulóz: 18 %; pektin: 2 %; lignin: 2 %; viasz: 1,7 %; 4 

% vízoldható anyag), ami megnehezíti az előkészítés-fehérítés folyamatát. A nyers barnás 

színéért valószínűleg a lignin a felelős. A cellulózt a hemicellulózokhoz erős hidrogén-híd 

kötések kapcsolják. A hemicellulózok pedig kovalens kötéssel kapcsolódnak a sejtközi 

állományban lévő amorf mátrix polimerhez, a ligninhez. Az elemi sejtek külső része – a 

primer fal – és a sejtközi állomány pektint is tartalmaz, melyek feladata az elemi sejtek 

”összeragasztása” (Astley és Donald, 2001; Morvan és társai, 2003; Focher és társai, 1992). 

 

 

4. ábra  A lenkóró keresztmetszeti képe a rostkötegekkel, áztatás előtt és után (bal oldali fotó: 

Akin, 2005), valamint a lenrost hosszanti képének SEM felvétele 

2.1.2. Hagyományos vegyszeres előkészítés  

A cellulóz alapú szálasanyagok előkészítésének és fehérítésének célja a kísérőanyagok 

eltávolításával jó nedvszívóképességű és megfelelő fehérségű textília előállítása, amely ezt 

követően eredményesen színezhető, mintázható és végkikészíthető. A fehérített pamut tiszta 
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(100 %) cellulóz. A lenszövetek előkészítése és fehérítése során nem cél a nagyobb 

mennyiségben jelenlévő nem-cellulóz kísérőanyagok teljes mértékű eltávolítása.  

Az előkészítés és fehérítés a cellulóz alapú szálasanyagok textilkikészítésének egyik 

leginkább energia- és vegyszerigényes része. A hagyományos vegyszeres előkészítés fő 

folyamatai a lúgos főzés és az oxidációs fehérítés. Lúgos főzés során a színező anyagok 

kivételével a cellulóz alapú szálasanyagok valamennyi kísérő anyagát, de főként a 

nedvesedést gátló viaszos anyagokat távolítjuk el forró (90-100 C) nátrium-hidroxid (kb. 1 

mol/l) vagy nátrium-karbonát oldattal. A hatékony kísérőanyag eltávolításhoz pamut esetén 

kilogrammonként 30 g NaOH szükséges, míg len esetén 25 g, aminek egy része 

helyettesíthető szódával (Rusznák, 1988). A lúgos főzés után a szálasanyag tömegvesztesége 

pamut esetén átlagosan 5 %, len esetén ennél néhány százalékkal nagyobb. Eredményes lúgos 

főzés után hidrofil, de nem fehér szöveteket kapunk. A színes kísérőanyagok elbontása az ezt 

követően alkalmazott oxidációs fehérítés feladata. A fehérítéshez forró hidrogén-peroxidot 

és/vagy szobahőmérsékleten is aktív nátrium-hipokloritot használunk 9-11-es pH 

tartományban.  

Mindkét folyamatban nagy mennyiségű lúgos szennyvíz keletkezik. Különösen lúgos főzés 

után a nátrium-hidroxid eltávolítása a szálasanyagból igényel jelentős öblítővíz felhasználást. 

Sem a lúgos főzés, sem az oxidációs fehérítés nem specifikus, így nemcsak a kísérőanyagok, 

hanem a szál is degradálódhat, oxidatív károsodást szenvedhet. Ennek gyakran polimerizációs 

fok és szakítószilárdság csökkenés lehet a következménye.  

2.1.3. Bioelőkészítés 

A kísérőanyagok enzimkatalizált reakcióval történő eltávolítása – a bioelőkészítés - 

környezetbarát alternatívája a hagyományos folyamatnak. A bioelőkészítés kidolgozásának 

elsődleges célja a lúgos főzés vegyszerigényének, valamint a lúgos kezelést követő öblítő 

lépések nagy vízigényének csökkentése volt. A biotechnológiai módszer alacsonyabb 

hőmérsékleten alkalmazható, ezáltal kisebb energiaköltséget jelent, valamint könnyebben 

kezelhető szennyvizet eredményez.  

A pamutszál hidrofób karaktere a viaszban gazdag legkülső rétegnek, a kutikulának 

tulajdonítható. A viaszok közvetlenül, enzimkatalizált reakcióval nem degradálhatók, 

valószínűleg a viaszréteget alkotó vegyületek rendkívül összetett és bonyolult kémiai 

szerkezete miatt (Nierstrasz és társai, 2003). Közvetett eltávolításuk viszont lehetséges. 
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Számos enzimet (pl. cellulázok, proteázok, lipázok) kipróbáltak, és az utóbbi évek kutatási 

eredményei azt bizonyítják, hogy a pamut enzimes előkészítése során a pektin degradációja a 

leglényegesebb folyamat, és pektináz enzimekkel a legeredményesebb a kísérőanyagok 

eltávolítása (Buchert és Pere, 2000; Durden és társai, 2001; Lin és Hsieh, 2001; Traore és 

Buschle-Diller, 2000; Tzanov és társai, 2001). A folyamat lényege: a pektináz enzimek a 

kutikulát a primer falhoz ”ragasztó” pektin réteget bontják meg (5. ábra), és ezáltal a viaszos 

külső réteg - azaz a kutikula - egy része is eltávolítható a felületről. A kutikula eltávolítása 

nem teljes, de elegendő mértékű ahhoz, hogy jól nedvesedő szálfelületet eredményezzen a 

folyamat (Li és Hardin, 1998a, 1998b; Hardin, 2010). 

 

5. ábra  A cellulóz és nem-cellulóz alkotók elhelyezkedése a pamutszálban (Agrawal, 2005) 

A pektin degradációját katalizáló pektináz enzimeknek 3 fő csoportja van: a pektin-

észterázok, a poli-galakturonázok és a pektin-liázok. A pektin-észteráz a karboxil-csoportok 

metil-észterét bontja, és csökkenti a pektin észterezettségi fokát. A poligalakturonázok az α-

(1-4) glikozidos kötéseket hidrolitikusan hasítják savas közegben. A pektin liázok a 

poligalakturonán α-(1-4) kötéseit -eliminációs reakcióban, lúgos közegben hasítják úgy, 

hogy a 4-es és 5-ös szénatom között kettős kötés keletkezik (Sakai és társai, 1993).  

A Novo Nordisk (ma Novozymes) cég 1999-ben megjelent a piacon a BioPrep nevű pektin 

liáz enzimmel. Azóta ennek továbbfejlesztett változatai és más cégek (Bayer, Dexter stb.) 

főként alkálikus közegben működő pektináz enzimjei is forgalomban vannak elsősorban 

pamut szövött és kötött kelmék bioelőkészítésére.  

A bioelőkészítés a hagyományos eljárással szemben alacsonyabb hőmérsékleten és 

semlegeshez közeli pH-n, enzimek segítségével távolítja el a pamut kísérőanyagait. Az 

enzimes kezelést követő öblítő lépések száma kevesebb, ezért a vízfelhasználás akár 50-70 %-
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kal is kisebb lehet (Nikolov, 2002). Az enzimek szubsztrát specifikusak, a bioelőkészítéskor 

alkalmazott enzimek kizárólag csak a kísérőanyagok degradációját katalizálják, és nem hatnak 

a cellulózra, így a cellulóz degradációja minimális, a tömegveszteség pedig jóval kisebb, mint 

lúgos főzésnél. A folyamat hátránya, hogy a bioelőkészített szövetek fehérsége elmarad a 

lúgos főzéskor mérhető értéktől, és a pamutmaghéjak eltávolítása nem megfelelő. 

A pektináz enzimek hatékonysága fokozható celluláz kísérőenzimmel, vagy a pektináz és 

celluláz enzimes kezelések kombinálásával. A kombinált kezelés esetén számítani kell a 

celluláz enzim okozta szakítószilárdság csökkenésre (Hartzell és Hsieh 1998; Buchert és Pere, 

2000). 

2.1.4. Biofehérítés 

Az utóbbi időben intenzív kutatások folynak a fehérítés főfolyamatának – azaz a természetes 

színezőanyagok degradációjának – enzimkatalizált reakcióval történő megvalósítására. A 

szakirodalomban főként hidrogén-peroxidot termelő enzimek (pl. a glükóz-oxidáz enzim) és 

oxidatív enzimek alkalmazását vizsgálják. Kutatómunkámban oxidatív enzimeket 

alkalmaztam a színes kísérőanyagok elszíntelenítésére.  

Az oxidatív enzimek egy része (lignin-peroxidázok, mangán-peroxidázok, lakkázok) képes az 

aromás gyűrű katalitikus bontására, így elvileg alkalmazható a természetes szálasanyagokban 

lévő lignin és más aromás rendszerek, pl. színezékek redox bontására, elszíntelenítésére. A 

lignin összetett polimer rendszer, amit csak viszonylag kevés mikroorganizmus tud 

degradálni. Főként a fehérkorhadást okozó gombák képesek ligninbontó extracelluláris 

enzimeket termelni. Természetes környezetben a lignindegradáló gombák a lignocellulóz 

szubsztráton nőnek, így mindig termelnek hemicelluláz és celluláz enzimeket is. (Fujian és 

társai, 2001; Daljit és társai, 2002) 

A lignin biodegradációjában hatékony gomba eredetű peroxidázok a lignin-peroxidáz (LiP), 

és a mangán-peroxidáz (MnP). Az LiP a lignin nem-fenolos részegységeit oxidálja, a MnP 

pedig a lignin fenolos részein hat (Grönqvist és társai, 2003). Mivel a fenolos szerkezetek 

aránya a ligninben az összes egységéhez képest csupán 10-15 %, a MnP lignin-oxidáló 

kapacitása korlátozott. A lignin biodegradációjában hatékony oxidatív enzimek második 

csoportja az oxidoreduktázok. Ezek közül a legelterjedtebb a lakkáz, amely a lignin 

polimerizációjában és depolimerizációjában is részt vesz. A legtöbb izolált és jellemzett 

lakkáz gomba eredetű. A lakkáz önmagában csak a fenolos lignin egységeket képes oxidálni, 



 
16 

mediátorok alkalmazásával viszont már a nem-fenolos lignin egységeket is (Papinutti, 2003). 

A legszélesebb körben tanulmányozott lignolitikus gomba a Phanerochaete chrysosporium. 

A papíriparban biofehérítésnek nevezik azt az indirekt fehérítési módszert, amelyben 

hemicelluláz - főként xilanáz – enzimeket alkalmaznak a xilánok bontására.  A biofehérítést 

magyarázó egyik elmélet szerint a xilanáz azt a xilánt hidrolizálja, ami kémiailag kötődik a 

ligninhez. A xilanázok hidrolízise révén módosul a szubsztrátum szerkezete és nő a  

hozzáférhetősége az enzimes kezelést követő kémiai fehérítés vegyszereivel szemben,  és 

ezáltal a lignineltávolítás eredményesebbé válik. A másik elképzelés szerint az enzim azt a 

xilánt degradálja, amely a főzés során kioldódik, majd ahogy az alkáli koncentráció csökken a 

főzés vége felé közeledve, az oldatba ment xilán visszarakódik a cellulóz mikrofibrillák 

felületére (Viikari és társai, 1996). 

A xilanázok hatására tehát részlegesen hidrolizálódik a felületre visszaülepedett xilán, vagy a 

lignin-szénhidrát (LC) komplexből történik a xilán eltávolítása. Az elméletek nem zárják ki 

egymást, hiszen a visszarakódott xilánok tartalmazhatnak lignin-szénhidrát komplexeket és 

mindkét mechanizmus lehetőséget ad a nehezen eltávolítható lignin diffúziójára. Mivel a 

különböző fajta xilánok tartalmazhatnak kromofórokat, egy további elképzelés szerint, a 

hemicellulázos kezelés eltávolítja a kromofór csoportokat a pulpból (Eriksson, 1998; Jacobs-

Young és társai, 1998). 

2.2.  A kutatómunka célja, fontosabb részterületei 

A kilencvenes évek második felében, amikor elkezdtem ezzel a kutatómunkával foglalkozni, 

még minden teljesen új volt ezen a kutatási területen. Így a következő alapvető kérdésekre 

kerestem a választ.  

− Milyen enzimek lehetnek alkalmasak a hidrofil szálfelület kialakításában? 

− Milyen enzimek hatnak a pamut legnehezebben bontható maghéj szennyeződésére és 

segítik elő annak eredményes degradációját? 

− Adalékanyagok – komplexképzők – segítik-e a kísérőanyagok enzimes degradációját, 

és van-e hatásuk az enzimaktivitásra? 

− Milyen a bioelőkészített szövetek fehérsége és fehéríthetősége, valamint 

színezhetősége?  

A kétezres évek elejére a szakirodalomban az alapvető kérdések tisztázódtak, és elegendő 

információ és megfelelően hatékony enzimkészítmények álltak rendelkezésre a bioelőkészítés 
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üzemi megvalósításához. Ebben az időszakban foglalkoztam a bioelőkészítés üzemesítésével. 

A kutatómunkám iránya is változott és elsősorban a következő kérdésekre kerestem a választ: 

− Milyen enzimek hatékonyak a természetes színezőanyagok eltávolításában, és segítik 

elő a szubsztrátum elszíntelenedését és világosodását?   

− Hogyan befolyásolja az alkalmazott enzimkészítmény a szálasanyag fehéríthetőségét?  

− Hogyan változik a szálfelület összetétele az enzimes kezelések hatására? 

− Hogyan lehet fokozni a heterogén fázisú folyamatok hatékonyságát?  

2.3. Szubsztrátumok, enzimek, kezelések és vizsgálati módszerek 

Szubsztrátumként laza nyers pamutot, nyers pamutszövetet és pamutmaghéjat, valamint nyers 

lenszövetet használtam. Különböző cégektől származó ipari enzimkészítmények - celluláz, 

pektináz, xilanáz, hemicelluláz-pektináz - hatását jellemeztem a kísérletek során. Az oxidatív 

enzimeket a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék 

törzsgyűjteményéből származó gombatörzsekkel, szilárdfázisú fermentációval állítottuk elő. 

Az enzimek aktivitását nemzetközileg elfogadott módszerekkel határoztam meg. 

A kezeléseket az enzimek optimális működéséhez szükséges pH tartományban, puffer 

oldatban végeztem. Az enzimes kezelés során vizsgáltam az enzimkoncentráció, a kezelési 

idő és az enzimoldatba adagolt komplexképző (EDTA) hatását a szubsztrátum 

tulajdonságaira. A kontrollként alkalmazott hagyományos lúgos főzést 50 g/l nátrium-

hidroxid oldattal végeztem. A bioelőkészített szövetek fehéríthetőségét 2 ml/l (30 %) 

hidrogén-peroxidot tartalmazó oldatban vizsgáltam. A bioelőkészített szövetek színezési 

tulajdonságainak a vizsgálatára heterobifunkciós reaktív színezéket alkalmaztam különböző 

koncentrációkban, kihúzatásos eljárásban. A felület aktiválását az enzimes kezelés előtt 

hidegplazma kezeléssel értem el.   

A kezelések során mértem a szubsztrátumok tömegveszteségét és a felszabaduló redukáló 

cukor koncentrációját. A szálfelület hidrofilitásának jellemzésére a cseppentéses módszert, a 

folyadékszívást és inverz gázkromatográfiát (IGC) alkalmaztam. A szubsztrátumok színét 

színméréssel követtem, mértem a bielőkészítés után a színegyenletességet és vizsgáltam a 

színezett szövetek mosásállóságát. Az enzimes kezelés után visszamaradó színes 

komponensek mennyiségét a hidrogén-peroxid fogyasztással jellemeztem. A szubsztrátumok 

és az enzimek fémion-tartalmát atomabszorpciós spektroszkópiával (ICP-OES) követtem. A 

szálfelület kémiai összetételét ATR-FTIR és röntgen fotoelektron spektroszkópiával (XPS), a 
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kioldódó lignin mennyiségét UV-VIS spektroszkópiával (a standard addíciós módszerrel) 

követtem. A szálfelület morfológiáját scanning elektronmikroszkópiával vizsgáltam. 

A bioelőkészítési technológiák eredményességét a hagyományos vegyszeres előkészítés 

hatásával vetettem össze. 

2.4 A bioelőkészítés és biofehérítés területén elért legfontosabb kutatási 

eredményeim 

2.4.1.  Hatékony enzimek (Publikációk: 10/1; 10/6) 

A kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején hét kereskedelmi forgalomban kapható 

enzimkészítményt (1. táblázat) választottam ki a kísérletekhez, és megvizsgáltam a hatásukat 

a pamutelőkészítésben. Arra kerestem a választ egyrészt, hogy az enzimek alkalmasak-e a 

hidrofil szálfelület kialakítására, másrészt hogy a folyamat a szálfelület módosítása mellett 

milyen más tulajdonságait változtatja meg a pamutszövetnek. A felület hidrofilitását a 

nedvszívóképességgel mértem, a pamut degradációját pedig a tömegveszteséggel, a 

polimerizációs fokkal és a fürdő redukáló cukor tartalmával jellemeztem. Vizsgáltam még a 

szálfelület morfológiáját is.  

1. táblázat A pamut bioelőkészítésében alkalmazott 7 ipari enzimkészítmény általunk mért 

aktivitás értékei 

  

Enzim 

 

Celluláz 

 

[FPU/ml] 

pH 4,8 

Endoglükanáz 

 

[[EGU/ml] 

pH 4,8 

Xilanáz 

 

[[IU/ml] 

pH 4,8 

Béta-glükozidáz 

[IU/ml] 

pH 4,8 

Cellusoft L 100 37000 5000 76 

Viscozyme 120 L 8 12700 800 5 

Celluclast 1.5 L 67 28000 2300 11 

Pulpzyme HC 0,02* 33* 120000* 0,2* 

Denimax L 7* 2500* 16700* 87* 

Denimax Acid L 18 6300 1000 12 

Cellulase (EBT) 108 73200 12900 81 

* pH 7,0 értéken mérve. (Ez a két enzim a neutrális pH tartományban a legaktívabb.) 
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Az eredmények azt bizonyították, hogy mindegyik vizsgált enzim jól nedvesedő szövetet 

eredményez (a nedvesedési idő 3 s-nál rövidebb). Az enzimes kezelések után nem 

keletkeznek fragmentált molekulaláncok a szövetben, a pamutcellulóz viszkozitásos 

polimerizációs fok nem csökken. Ugyanakkor, egyes enzimek (Cellulase EBT, Celluclast 1.5 

L) különösen rázott rendszerben, jelentős tömegveszteséget okoznak (3,8-7 %), és a 

kezelőoldat redukáló végcsoport-tartalma is jelentős. A Cellulase (EBT) enzim alkalmazása 

esetén megfigyelhető volt a szálfelület ”lehámozódása” (6. ábra), de a szál fő tömegének 

degradációjára utaló repedések az elemi szálakban nem keletkeztek.  

Az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a celluláz és pektináz enzimek mellett a 

xilanázok is hatékonyak a hidrofil szálfelület kialakításában. A xilanáz enzimek jó 

nedszívóképességű szövetet eredményeznek, és nem okoznak száldegradációt. 

 

6. ábra  A nyers pamut (bal) és a Cellulase (EBT) enzimmel kezelt (jobb; 1 g/l, 2 óra, rázott 

rendszer) pamut scanning elektronmikroszkópos felvétele 

A xilanáz enzimek hatékonynak bizonyultak a pamutmaghéj degradációjában is. A 

pamutmaghéj pentozán alkotóinak jelentős része xilán (Csiszár, 1988; Csiszár és társai, 1998), 

amely hirolitikusan degradálható xilanáz enzimekkel. A xilanáz enzim maghéjdegradációra 

kifejtett közvetlen hatását az enzimes kezelés során felszabaduló redukáló cukor 

mennyiségével érzékeltetem (7. ábra), amely arányos az enzimkoncentrációval és a kezelés 

időtartamával.  
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7. ábra Pamutmaghéj xilanáz enzimes kezelésekor felszabaduló redukáló cukor mennyisége 

az enzimkoncentráció és a kezelési idő függvényében 

Az enzimes kezelés során lignin csak kis koncentrációban (0,4 g/l) detektálható a 

kezelőoldatban. Ugyanakkor a xilanázos előkezelés jelentősen hat a lignin kioldódására az 

enzimes hidrolízist követő alkálikus kezelés során (8. ábra). A megnövekedett lignin 

kioldódással párhuzamosan jelentős világosodás mérhető a visszamaradó maghéj minták 

színében a kontroll mintához képest. Az eredmények a lignin kioldódás mértéke és a 

szubsztrátum világosodása közötti kapcsolatot bizonyítják. A hatás analóg a papíriparban 

ismert és alkalmazott ’biobleaching’ hatásával, aminek a lényege, hogy xilanáz enzimeket 

alkalmaznak a fa cellulóz és lignin alkotóit összekapcsoló xilán keresztkötések megbontására,  

így a barna színért felelős lignin könnyebben eltávolítható a rendszerből az enzimes kezelést 

követően, és világosabb szubsztrátum nyerhető.  

 

8. ábra A xilanáz enzimes előkezelés hatása a pamutmaghéj-lignin kioldódására lúgos 

kezelőoldatban. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy a xilanáz enzimek hatékonyak a pamutelőkészítésben: a 

hidrofil szálfelület kialakításában és a maghéj szennyeződés bontásában. A xilanáz enzimek 

jó nedszívóképességű szövetet eredményeznek, és nem okoznak száldegradációt. A maghéj 

xilán komponensének a bontásával elősegítik a színes lignin degradációját és visszamaradó 

maghéj színének a világosodását eredményezik.   

2.4.2.  Komplexképző hatása (Publikációk: 10/3; 10/5) 

A pamut és a len bioelőkészítése során a pektin degradációja a leglényegesebb folyamat. A 

pektinben a makromolekulák kalcium-keresztkötésekkel kapcsolódnak össze, és ugyancsak 

kalcium-keresztkötések vannak a pektin és más poliszacharidok között is. Következésképpen, 

a kalcium-ionok eltávolításával a pektin hozzáférhetősége növelhető és a degradációja 

fokozható. Kutatómunkámban megvizsgáltam a komplexképző - etilén-diamin-tetraecetsav 

(EDTA) - hatását a pamut és a len bioelőkészítésének az eredményességére. 

Több vizsgálatban is tapasztaltam, hogy pamutszövet bioelőkészítésének hatékonyságát 

jelentősen növeli az enzimoldathoz adagolt komplexképző. Az EDTA fokozza a 

pamutmaghéj degradációját is. Az EDTA hatásának a magyarázatát keresve vizsgáltam az 

enzim-EDTA, enzim-szubsztrátum, EDTA-szubsztrátum, továbbá az enzim-EDTA-

szubsztrátum kölcsönhatásokat. Mértem az enzimek (Viscozyme 120L, Pulzyme HC) 

aktivitását EDTA jelenlétében és anélkül, továbbá vizsgáltam a kiválasztott szubsztrátumok 

(pamutmaghéj, lenszövet) nem-cellulóz típusú összetevőinek enzimes degradációját EDTA 

jelenlétében és anélkül. 

Az enzim-EDTA kölcsönhatást vizsgálva megállapítottam, hogy az enzimekhez adagolt  

0-8,6 mM/ml EDTA nem befolyásolja az enzimek fő aktivitását, mivel sem a Viscozyme 

120L enzim pektináz aktivitása, sem a Pulpzyme HC enzim xilanáz aktivitása nem változott 

meg számottevő mértékben (9. ábra).  

A pamutmaghéj és a nyers lenszövet szubsztrátumok esetén az enzim-szubsztrátum, EDTA-

szubsztrátum, valamint az enzim-EDTA-szubsztrátum kölcsönhatásokat vizsgálva következő 

kezeléseket alkalmaztam: kezelés EDTA-val, kezelés enzimmel, EDTA előkezelés után 

alkalmazott enzimes kezelés, továbbá enzimes kezelés EDTA jelenlétében. Pamutmaghéj 

szubsztrátum esetén a mért tömegveszteség, a szubsztrátumok visszamaradó kalcium-ion 

tartalma, valamint az enzimes kezelés során felszabaduló redukáló cukor mennyisége az 2. 

táblázatban látható. 
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9. ábra Az EDTA komplexképző hatása az enzimek xilanáz és pektináz aktivitására. 

A tömegveszteség a teljes degradáció mértékét jellemzi. Az enzimes kezelések után mért 

tömegveszteség értékek megközelítőleg azonosak. A kalcium-ionok mennyisége viszont a 

savas közegben végzett pektináz enzimes kezelés hatására jelentősen, a semleges közegben 

aktív xilanáz Pulzyme HC esetében pedig kisebb mértékben csökkent. Az EDTA-Pulpzyme 

HC két lépcsős kezelés esetében az EDTA hatása nagyobb, mint az enzimhatás.  

2. táblázat Pamutmaghéj degradációja. A tömegveszteség és a visszamaradó kalcium-ion 

tartalom alakulása EDTA komplexképző és enzimek alkalmazása esetén. 

Kezelések 
Tömegveszteség  

[%] 

Kalcium-ion  

[ppm] 

Redukáló cukor  

[mg/g szubsztrátum] 

- (kezeletlen) - 34900 - 

EDTA 
a
 10,6  18500 - 

Viscozyme 120L 
b
 14,8  17700 38 

EDTA + Viscozyme 120L 
c
 22,5 13200 13 

Viscozyme 120L és EDTA 
d
 21,5 11900 64 

Pulpzyme HC
 b

 14,1 31100 12 

EDTA + Pulpzyme HC 
c
 25,0 16000 9 

Pulpzyme HC és EDTA
 d

 22,2 16800 17 

a 
 Kezelés EDTA-val. 

b 
Enzimes kezelés. 

c 
EDTA előkezelés után alkalmazott enzimes 

kezelés. 
d 
Enzimes kezelés EDTA jelenlétében. 

 

Az enzimes kezelő fürdőben mérhető redukáló cukor tartalom az enzim reakciót jellemzi. Az 

EDTA előkezelés jelentősen csökkentette az enzimes kezelés hidrolizáló hatását. Az EDTA a 
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kétértékű kalcium-ionokat komplexálta, a kalcium-ionok által létesített keresztkötések 

megszűntek, és - feltételezésünk szerint - egy ideiglenesen nyílt szerkezet jött létre, amely a 

kezelést követően aztán ”összeomlott”, és ezáltal kevésbé hozzáférhetővé vált az enzim 

makromolekula számára. 

Ugyanakkor az enzim oldathoz adagolt EDTA jelentősen növelte a hidrolízis mértékét. A 

hemicellulózokban található kalcium-keresztkötések megszüntetésével szabad és hozzáférhető 

helyek jöttek létre az enzim számára, ahol a jelenlévő enzim valószínűleg azonnal ki tudja 

fejteni katalitikus hatását. Az EDTA tehát jelentősen befolyásolja a pektináz és xilanáz 

enzimek hatékonyságát, mivel a pektin és a xilán polimerek egyaránt tartalmaznak kétértékű 

ionok által létrehozott keresztkötéseket. Ezek eltávolítása módosítja a polimer szerkezetét és 

befolyásolja az enzim hozzáférését a szubsztrátumhoz.  

A fenti elmélet igazolására len szöveten is elvégeztük az EDTA-s enzimes kezeléseket. Az 

eredmények (10. ábra) megerősítették a pamut előkészítése során levont következtetéseinket: 

az EDTA módosítja a szubsztrátum szerkezetét a pektinben található kalcium-keresztkötések 

megszüntetése révén és ezáltal jelentős hatással van az enzimes kezelések eredményességére. 

 

10. ábra Len pektináz enzimes előkészítése. Az EDTA komplexképző hatása sz enzimes 

kezelés során keletkező redukáló cukor koncentrációjára és a szövetben visszamaradó 

kalcium-ionok mennyiségére 

Az enzimes kezelőfürdőbe adagolt komplexképző fokozza az enzimreakciót és növeli a 

felszabaduló redukáló cukor mennyiségét. Ugyanakkor az enzim segíti a komplexálást, ezáltal 

az enzim-EDTA-szubsztrát rendszert alkalmazva a legkisebb a szálasanyagban visszamaradó 
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kalcium-ionok mennyisége. Az enzim és az EDTA szinergizmusa tehát hatékonyabb 

enzimreakciót és hatékonyabb kalcium-ion extrakciót eredményez.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a bioelőkészítés hatékonysága jelentősen növelhető az 

enzim oldathoz adagolt komplexképzővel (EDTA). A komplexképző a vizsgált 

koncentrációkban adagolva nem csökkenti és nem is növeli a hidrolitikus enzimek (pektináz 

és xilanáz) domináns aktivitását. Az EDTA módosítja a szubsztrát szerkezetét azáltal, hogy 

eltávolítja a pektin makromolekulák között keresztkötést létesítő kalcium-ionokat. Az enzim 

és az EDTA szinergizmusa révén az enzim-EDTA-szubsztrát rendszeben az enzimreakció is 

és a fémion-extrakció is hatékonyabb.   

2.4.3.  Célzott maghéjdegradáció (Publikációk: 10/7) 

Kb. 10 évvel ezelőtt a bioelőkészítés területén dolgozó kutatók egyetértettek a bioelőkészítés 

alapvető folyamataiban, és abban is, hogy a bioelőkészítés sikeres és széleskörű elterjedését a 

pamutmaghéjak elégtelen eltávolítása hátráltatja (Nierstrasz és Warmoeskerken, 2003). A 

nyers szövet felületén apró barna foltokként megjelenő maghéjak elemi szálakon keresztül 

kapcsolódnak a szövetfelülethez, ill. beleszövődnek a szövettestbe. Mennyiségük ugyan 

csekély – a szövet tömegének kb. 0,08%-a – eltávolításuk mégis szükséges, mivel cellulóztól 

eltérő színük és morfológiájuk miatt rontják a szövet esztétikai hatását (11. ábra, bal).  

Nyilvánvalóvá vált, hogy a maghéjak lignin-holocellulóz rendszerének enzimes bontására 

kitüntetett figyelmet kell fordítani. A bioelőkészítés során elterjedten alkalmazott hidrolitikus 

enzimekkel a pamutmaghéjak csak részben degradálhatók, illetve távolíthatók el a szövetből. 

EDTA komplexképző nagymértékben segíti a maghéj holocellulóz komponensének a 

degradációját. A pamutmaghéjak lignin összetevőjének bontásához viszont oxidatív enzimek 

szükségesek.  

A kutatómunkának ebben a szakaszában oxidatív enzimek előállítását és alkalmazását 

vizsgáltam a pamut előkészítésben. Mivel a kereskedelmi forgalomban kapható oxidatív 

enzimkészítmények rendkívül drágák, ezért a Biotechnológia és Élelmiszertudományi 

Tanszék törzsgyűjteményéből kiválasztott törzsekből szilárd fázisú fermentációval állítottunk 

elő nyers enzimkészítményeket. A szilárdfázisú fermentációban a szilárd szubsztrátum 

(szénforrás) kémiai összetétele befolyásolja a termelt enzimek aktivitását, ezért ebben a 

kísérletsorozatban pamutmaghéj hulladék volt a szilárd szubsztrátum, hogy a szöveten lévő 
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maghéj szennyezés degradációjában hatékony enzimek fermentációját elősegítse. 

Szilárdfázisú fermentációval tehát célirányosan, pamutmaghéj szubsztrátumon (11. ábra, 

jobb) állítottunk elő hidrolitikus és oxidatív aktivitással rendelkező enzimkomplexeket, 

amelyek hatékonynak bizonyultak a pamutmaghéjak degradációjára, továbbá a lignintartalmú 

len bioelőkészítésében is.  

Mértem az előkísérletek során leghatékonyabbnak bizonyult törzsek {Aspergillus oryzae 

(NRRL 3485), Aspergillus giganteus (NRRL 10), Phanerochaete chrysosporium (ATCC 

24725), Phanerochaete chrysosporium (NCAIM F-00740), Phanerochaete chrysosporium 

(VKM F-1767), Trichoderma virens (TUB F-498)} által termel nyers enzimkészítmények 

aktivitását, majd szövetvizsgálatokat kezdtem. A szöveten lévő maghéjak darabszámát és 

területét analizálva megállapítottam, hogy a leghatékonyabb enzimmel (P. chrysosporium 

NCAIM F00740) hasonló mértékű maghéjdegradáció érhető el, mint a hagyományos lúgos 

főzéssel.
18

 

 

11. ábra P. chrysosporium NCAIM F00740 szilárdfázisú fermentációja pamutmaghéj 

szubsztrátumon (SEM, 5000) 

                                                             
18  A fenti kísérletsorozat publikált eredményeiről Dr. Ian R. Hardin (Georgia Power Professor 

of Textile Science) az ”Enzymatic treatments versus conventional chemical processing of 

cotton” (Advances in textile biotechnology, Woodhead Publishing Limited. Oxford, Chapter 

6, p 132-149, 2010) című könyvfejezetében a következőket írja: 

”A unique approach was the application of a hydrolytic and oxidative enzyme mixture 

produced by solid-state fermentation on seed coat fragments (Csiszar et al., 2007). The seed 

coat fragments were used as a carbon source for the production of the enzymes, which were 

then applied to the seed coat fragments in fabrics, with promising results. At present, despite 

the advances that have been made, a completely enzymatic process for removing and 

decolorizing seed coat fragments in woven fabric has not been achieved, though the solid 

state fermentation approach seems to generate the specific enzymes that will be needed for 

success.” 
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A szilárdfázisú fermentációval nyert enzimkészítmények hatékonynak bizonyultak a len 

lignintartalmú kísérőanyagainak a bontásában is (Csiszár és társai, 2008). Egyes 

enzimoldatokkal jelentős világosodást értünk el.  Különösen akkor volt eredményes a 

folyamat, amikor a szilárd szubsztrátumról a kezelendő szövetet is tartalmazó pufferoldatban 

extraháltuk ki a nyers enzimet.   

2.4.4.  Szövettulajdonságok alakulása (Publikációk: 10/1; 10/3; 10/4; 10/10) 

Előkészítés hatékonysága számos szövettulajdonsággal jellemezhető. Én az előkészítés után a 

nedvesedőképességet, a fehérséget, a fehéríthetőséget, a színezhetőséget, és esetenként a 

szakítószilárdságot és a polimerizációs fokot vizsgáltam.  

A nyers pamut és len hidrofób felülete enzimes kezelés hatására hidrofillé, jól nedvesedővé 

válik (lásd 2.4.1. fejezet). Az enzimek nem-ionos nedvesítőszer jelenlétében homogén, a 

további kikészítési műveletek számára megfelelő nedvszívóképességű szövetet 

eredményeztek. Az enzimes kezelés után a szövetek nedvesedőképessége azonos a 

hagyományosan nátrium-hidroxiddal főzött szövetek nedvesedőképességével. A nedvesedési 

idő minkét előkészítés esetén kisebb, mint 1 s. 

Míg a pamut hagyományos lúgos főzése jelentősen növeli a világosságot és csökkenti a 

színezetet, és a kiindulási szövethez viszonyítva E
*
a,b  8,4 színkülönbség érték mérhető, 

addig az enzimes kezelés lényegesen kisebb színkülönbséget eredményez (0,4-1,1). Ez azt 

bizonyítja, hogy a természetes színes anyagok eltávolításának a mértéke lényegesen kisebb a 

bioelőkészítéskor. A bioelőkészített szövetek fehérsége tehát elmarad a hagyományosan 

főzött szövet fehérségétől. Enyhe hidrogén-peroxidos fehérítés hatására viszont a 

bioelőkészített és a hagyományosan főzött szövetek közötti színkülönbség  jelentősen csökken 

(fehérítés előtt E
*
a,b ≈ 8,0, a fehérítés után pedig E

*
a,b ≈ 2,0), a bioelőkészített szövetek 

tehát kiválóan fehéríthetők.  

A bioelőkészítéskor alkalmazott enzimek hatással vannak a szövetek fehérségére és 

fehéríthetőségére. Két különböző enzimgyártó cégtől származó ipari pektináz enzim hatását 

vizsgáltam lenszövet bioelőkészítésében. Mértem a szövet színét, továbbá indirekt módon 

meghatároztam a pektináz enzimes kezelés után a szövetben maradó színes komponensek 

mennyiségét. Az enzimes kezelések során a szövetszín alakulása, a szövet enzimes kezelést 

követő fehéríthetősége és a szál pórusszerkezetében az enzimes kezelés hatására lejátszódó 
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változások között összefüggést találtam. Hatékony kísérőanyag eltávolítás világosodást és a 

pórusszerkezet változását (a látszólagos kapilláris sugár növekedését) eredményezi. A 

látszólagos kapilláris sugár növekedése pedig jobb fehéríthetőséget eredményez, hiszen a 

szálasanyag hozzáférhetősége a fehérítőszer számára megnő. 

A színezhetőség jellemzésére reaktív színezést alkalmaztam. Az első kísérletsorozatban a 

lúgos főzés, illetve a bioelőkészítés után közvetlenül – fehérítés nélkül - színeztem a 

pamutszöveteket. A második kísérletben a lúgos főzést, illetve a bioelőkészítést fehérítés 

követte, majd a fehérített szöveteket színeztem. A 12. ábra a 0,2 %-os színezés után mérhető 

színkülönbség értékeket mutatja a hagyományosan főzött és az enzimmel kezelt szövetek 

között. Fehérítés nélkül a színkülönbség lényegesen nagyobb, mint azoknál a szöveteknél, 

ahol az előkezelést fehérítés is követte.  

12. ábra Színkülönbség a hagyományosan főzött és a bioelőkészített pamutszövetek között 

0,2 %-os reaktív színezés után, az alkalmazott enzimektől függően 

A színezék koncentráció növelésével a színkülönbség minden szövetnél csökken. 2 % 

színezékkoncentráció esetén például, fehérítés nélkül színezve a szöveteket, a E
*
a,b értéke 

2,3-2,9 között van, és szemmel nem érzékelhető a különbség a bioelőkészített és a 

hagyományosan főzött, majd közvetlenül (fehérítés nélkül) színezett szövetek között. Ha a 

színezést hidrogén-peroxidos fehérítés előzi meg, a E
*
a,b értéke 0,7-1,1 között van. Szemmel 

nem érzékelhető a különbség az enzimmel kezelt és hagyományosan főzött, színezett szövetek 

között. Valamennyi színezett szövet (megelőző fehérítéssel vagy anélkül) színe homogén. A 

Celluclast Viscozyme Pulpzyme HC

0

1
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3

4

5

120L1.5L

 Enzimek

E
a,b

*

 Bioelőkészítés és színezés   Bioelőkészítés, fehérítés és színezés
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bioelőkezelés tehát homogén szövetet eredményez, amely további oxidatív fehérítés nélkül is 

színezhető sötét színekre.  

Pamutszövet enzimes kezelésekor nem tapasztaltam polimerizációs fok csökkenést. Len 

pektináz enzimmel EDTA jelenlétében végzett kezelésekor a szakítószilárdság csökkenés nem 

jelentős.   

Összefoglalva megállapítható, hogy bioelőkészítés homogén, jó nedvszívőképességű szövetet 

eredményez, de a szövetek fehérsége elmarad a hagyományosan főzött szövet fehérségétől. A 

bioelőkészített és hagyományosan főzött szövetek közötti színkülönbség jelentősen 

csökkenthető enyhe hidrogén-peroxidos fehérítés alkalmazásával.  

A bioelőkészített szövetek az enzimes kezelés után, fehérítés nélkül közvetlenül színezhetők 

reaktív színezékekkel. Nagyobb színezék koncentrációk esetén nem tapasztalható szabad 

szemmel érzékelhető különbség a bioelőkészített és a hagyományosan főzött szövet között. 

Világos színeknél viszont a színkülönbség nagy, és szabad szemmel is érzékelhető. A 

bioelőkészítés után alkalmazott hidrogén-peroxidos fehérítés jelentősen csökkenti a 

bioelőkezelt minták és a hagyományosan főzött szövet között színezés után mért 

színkülönbséget. 

2.4.5.  A felületi tulajdonságok alakulása (Publikációk: 10/8; 10/9; 10/10) 

Az előkészítést követően a szálfelület hidrofilitásának a jellemzésére többféle módszert 

alkalmaztam. Legelterjedtebb és egyben leggyorsabb vizsgálat a cseppentéses módszer, amely 

a szövetre cseppentett desztillált vízcsepp eltűnésének, azaz beszívódásának az idejét méri. Az 

ipari gyakorlatban jól nedvesedő az a felület, amelynek a nedvesedési ideje 3 s alatti. A 

módszer könnyen kivitelezhető és a gyakorlat számára hasznos információt ad. Ugyanakkor - 

a rövid időtartamok mérési pontosságából adódóan - nem elég érzékeny ahhoz, hogy a 

különböző enzimes és vegyszeres kezelések között különbséget tegyen (Kissa, 1996; Crow, 

1998). A cseppentéses módszer mellett ezért két másik módszert, a folyadékszívást és inverz 

gázkromatográfiát alkalmaztam. 

A folyadékszívás mérése során különböző felüli feszültségű folyadékokat alkalmazva 

meghatározható a látszólagos kapilláris sugár, a peremszög és a textília felületi feszültségének 

poláris és diszperziós komponensei. Lineáris inverz gázkromatográfiával a felületi feszültség 

diszperziós komponensét (
d

S ), illetve a sav-bázis konstansokat határozhatjuk meg.   
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A folyadékszívás mérésből nyert, a pórusszerkezetre, a színes komponensek eltávolítására és 

a szövetek fehéríthetőségére vonatkozó információkról már írtam korábban. A másik 

alkalmazott módszer az inverz gázkromatográfia, ami a felületi tulajdonságok vizsgálatának 

manapság divatos módszere. Nyers, lúgos főzött és pektináz enzimmel viasztalanított laza 

pamutot vizsgáltam inverz gázkromatográfiával, 30-70 C hőmérséklet intervallumban (13. 

ábra).  A hőmérséklet növelésével a d

s  értéke mindhárom szubsztrátum esetén csökken. 

Legkisebb a felületi energiája a viasszal borított nyers pamutnak. Legnagyobb felületi 

energiával a lúgos főzött (teljes mértékben viaszmentesített) pamut jellemezhető. Az 

enzimezett minta felületi energiája a nyers és a lúgos főzött minta között van. Az enzimes 

kezelés tehát csak részleges viaszeltávolítást eredményez. Az IGC vizsgálat eredményei és a 

szálasanyagok ATR-FTIR módszerrel meghatározott viasztartalma jól korrelálnak, az IGC 

igazolta a kezelések okozta felületi változásokat.  
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13. ábra Nyers, lúgos főzött és enzimmel kezelt laza, kifűtetlen pamut minták felületi 

feszültségének diszperziós komponense a mérési hőmérséklet függvényében 

Az IGC alkalmas a felület sav-bázis tulajdonságainak a jellemzésére is. A nyers, laza 

pamuttölteten nem lehetett a poláris adszorbátum-molekulákat mérni, míg a nyers darált 

pamuttölteten minden alkalmazott hőmérsékleten (40 és 60°C) elváltak az adszorbátum és a 

metán retenciós csúcsai. Lúgos főzés és pektináz enzimes kezelés hatására javul a poláris 

adszorbátumok mérhetősége laza pamuton. A viasszal borított szálfelület bázikus karakterű. A 

nyers pamuthoz képest jelentősebb Kd értékekkel jellemezhetők a viasz eltávolítását célzó 

előkezelések után visszamaradt hidrofilebb szálfelületek.  
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Összefoglalva elmondható, hogy a gyorsan és könnyen kivitelezhető cseppentéses módszer 

mellett más vizsgálatokat is célszerű alkalmazni a szálasanyagok felületi tulajdonságainak 

követésére a bioelőkészítést követően. Inverz gázkromatográfiával és folyadékszívással a 

felület energetikájára és sav-bázis jellemzőire is hasznos információt kaphatunk. Az inverz 

gázkromatográfiával nyert 
d

s  értékek igazolták az a korábbi megállapítást, hogy a viasz 

eltávolítása pektináz enzimes kezelés során nem teljes, továbbá bizonyították, hogy a felület 

bázikus karakterű. 

2.4.6.  A bioelőkészítés hatékonyságának a növelése (Publikáció: 10/9) 

A bioelőkészítésnek számos előnyös tulajdonsága mellet kétségtelen hátránya az 

enzimreakciók lassú lejátszódása. A folyamat hatékonyságának a növelésére kétféle módszert 

alkalmazunk: a hidegplazma kezelést és a kisfrekvenciás ultrahangot. A plazmakezelés a 

szálfelület aktiválásával, az ultrahangos kezelés pedig az enzim makromolekula diffúziójának 

a fokozásával segíti a heterogén fázisú enzimes folyamatok eredményességének a javulását.  

A plazma ionizált gáz, amely szabad elektronokat, ionokat, atomokat, gyököket, gerjesztett 

részecskéket és fotonokat tartalmaz. Textilek felületmódosítására a hidegplazma alkalmas, 

amelyben az atomok szobahőmérsékleten, vagy ahhoz közeli állapotban vannak, 

elektronhőmérsékletük azonban ennél akár nagyságrendekkel is nagyobb lehet (Tóth és 

Csiszár, 2011). Plazma előkezelés során nyert és publikált eredményeink egyértelműen 

bizonyítják, hogy már az előkezelés önmagában is jelentősen módosítja a szálfelületet, 

megváltoztatja a nyers szövetek felületének hidrofobicitását. A plazmakezelés az enzimes 

kezelés hatékonyságát jelentősen fokozza (3. táblázat), a hatás függ a plazmakezelés során 

alkalmazott gázatmoszférától. Argon atmoszférában végzett plazmakezelés és azt követően 

alkalmazott pektináz enzimes kezelés után a lenszövet vízszívási sebessége nagyon hasonló a 

lúgos főzés után mért értékkel.  

3. táblázat Lenszövetek vízszívási sebessége (cm
2
/s) plazmakezelés (levegő és argon 

atmoszférában), pektináz enzimes kezelés, valamint ezek egymást követő alkalmazása esetén 

Kezelések 

- Lúgos főzés Air-P Ar-P Enzim Air-Enzim Ar-Enzim 

0,016 0,101 0,032 0,033 0,053 0,052 0,093 

 



 
31 

Egy másik kísérletsorozatban ATR-FT-IR és XPS mérésekkel bizonyítottam a szálfelület 

módosulását, a viaszos komponensek mennyiségének a csökkenését és oxigénben gazdagabb 

felületek megjelenését a plazmakezelés során. Az eredmények alátámasztják az atomierő 

mikroszkópos felvételeken látható mély árkok létrejöttét, amelyek valószínűleg tiszta cellulóz 

felületek. Modell enzimreakcióval (cellulóz-celluláz) bizonyítottam, hogy a plazmakezelést 

követően ”átjárhatóvá” válik a szálfelületet borító viaszréteg (14. ábra). A plazmakezelést 

követően az enzimes hidrolízis eredményesebb, mint a nyers szövet esetén, amit a 

felszabaduló redukáló végcsoportok megnövekedett mennyisége bizonyított. 

 

14. ábra Nyers, nyers-plazmázott és fehérített pamutszövet celluláz enzimes kezelése során a 

felszabaduló redukáló cukor koncentrációja az enzimes kezelés időtartamának a 

függvényében. 

Az utóbbi időben a szálasanyagok enzimes folyamatait kisfrekvenciás ultrahangos térben 

vizsgálom. Az ultrahangos térben kialakuló kavitáció és a szilárd fázishatáron érvényesülő ún. 

mikro-jet hatás a nagyméretű enzimmolekulának a szálfelületre érkezését, illetve a fonal 

belsejébe jutását segítheti elő, továbbá a reakció bomlástermékeinek az eltávolítását is 

fokozhatja (Szabó és Csiszár, 2011). Mindez az enzimkatalizált reakciók sebességének a 

növelését eredményezi. 

2.4.7.  A bioelőkészítés üzemi megvalósítása 

Cellulóz alapú kötött kelmék bioelőkészítésének üzemesítése:  

GVOP-AKF-3.1.1.-2004-05-0520/3.0 pályázat keretében 2005-ben üzemesítettük pamut, 

pamut-len és pamut-kender kötött kelmék bioelőkészítését pektináz enzim és komplexképző 

együttes alkalmazásával.  
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Az Easton Kelmegyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hódmezővásárhelyi telephelyén 

vezettük be a bioelőkészítést. Először laboratóriumban, kereskedelmi forgalomban kapható 

enzimkészítmények alkalmazásával optimáltuk a folyamatot. Ezt követően az üzemi próbák 

tapasztalatait felhasználva sikeresen bevezetésre került az enzimes technológia. 2006 év 

végére a vállalat termékeinek több mint 50 %-át bioelőkészítéssel állította elő (2.2. 

Melléklet).  

A sikeres üzemesítéshez a következő részfolyamatok eredményes elvégzése vezetett: 

 Kísérleti terv összeállítása 

 Kelmék kiválasztása, előállítása és bevizsgálása 

 Enzimek kiválasztása és beszerzése 

              Optimális laboratóriumi bioelőkészítési technológia kidolgozása 

              Üzemi próbák lefolytatása, termékvizsgálatok 

              Nagyüzemi bioelőkészítés, termékvizsgálatok 

Az alábbi 4. táblázatban egy bioelőkészített fehér végtermék jellemző tulajdonságait mutatom 

be a vegyszeresen előkészített mintákhoz hasonlítva. A termékek tulajdonságai és az 

üzemesítés tapasztalatai alapján elmondható, hogy az enzimes előkészítés technológiai sorba 

iktatásával jó nedvszívóképességű cellulóz alapú (pamut, len, kender) kötött kelmék állíthatók 

elő nagyüzemi technológiával. Az enzim hatásának köszönhetően a bioelőkészített 

végtermékek fogása és szakítószilárdsága lényegesen jobb, mint a hagyományosan, kizárólag 

vegyszeres technológiával előállított végtermékeké. 

 

4. táblázat Bioelőkészített és lúgos főzött pamut kötött kelmék tulajdonságainak 

összehasonlítása 

 Bioelőkészített kelme  Lúgos főzött kelme 

Nedvesedési idő (s)  1 1,6 

Világosság (L) 93,2 93,6 

Hajlítási merevség (mg·cm) 70,5 83,3 

Relatív szakítóerő 1,7 1,3 
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3. Biokikészítés 

3.1. Irodalmi összefoglaló 

Enzimek a textilkikészítés végső szakaszában is alkalmazhatók. A biokikészítés lényege: jó 

minőségű, kiváló felületi tulajdonságú textiltermékek előállítása környezetet károsító 

vegyszeres kezelés nélkül. A folyamat során új tulajdonságú termékek állíthatók elő, amelyek 

az elérni kívánt hatás (pl. fogásjavítás) mellett minden esetben kiváló felületi képpel is 

jellemezhetők (Lange, 1993).  

A cellulóz alapú szálasanyagok biokikészítésekor celluláz/hemicelluláz enzimeket 

alkalmaznak. Az utóbbi másfél évtizedben a textiliparban legsikeresebben alkalmazott 

enzimek a cellulázok. Kontrollált celluláz enzimes kezeléssel szokatlanul új és kedvező 

irányba módosíthatók a pamut és egyéb cellulóz alapú szálasanyagból (pl. len, kender, 

lyocell) készült termékek tulajdonságai, továbbá a hagyományos folyamatok 

egyszerűsíthetők, a költségek csökkenthetők. Celluláz enzimek alkalmazásakor a cellulóz 

hidrolízisének veszélye miatt a szálasanyag tömegveszteségét és szilárdságcsökkenését 

minimalizálni kell. Különösen fontos ez például lenből készült termékek esetén, mivel a len 

érzékenyebb az enzimes kezelésre, mint a pamut (Kumar és társai, 1997). Endoglükanázban 

gazdag enzimkészítményekkel még könnyű len termékek biokikészítésére is megvalósítható 

jelentős cellulóz degradáció nélkül. 

Az enzimes kikészítés legfontosabb területei a farmerkoptatás, a fogásjavítás, továbbá a sima 

pillingesedés-mentes felület vagy a viseletes, fakó külső kép kialakítása színezett termékek 

esetén. A nyolcvanas évek végétől kezdve a hagyományosan alkalmazott kőmosást szinte 

teljesen kiszorította az ugyanolyan hatást eredményező celluláz enzimes kezelés, az ún. 

biostoning. Az enzimhatás és a rendszer mozgatása együttesen szükséges a koptatott külső 

kép kialakításához. A folyamat mechanizmusa bonyolult, a szakirodalomban elfogadott 

elmélet szerint az enzim "leborotválja" az elemi szálak felületét, ezáltal a "bezárt" színezék 

molekulák szabaddá válnak. Ezt követően az oldatba távoznak, vagy a folyamat során a 

pamutszál felületéről leválasztott finom cellulóz poron kötődnek meg. Endo-glükanázban 

gazdag enzimek a leghatékonyabbak ebben a folyamatban.  

A cellulóz alapú szálasanyagok esetén a pillingesedési probléma megoldására néhány évvel 

ezelőtt alternatív technológiaként a cellulolitikus enzimek alkalmazása mutatkozott. A 

biopolishing-nak nevezett folyamatban cellulázokat alkalmaznak a nedves technológiai 
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lépések egyikében. Az enzimhatás következtében a felületből kiálló laza, rövid szálvégek 

eltávolíthatók. A folyamat elfogadott mechanizmusa szerint az enzim gyengíti a kiálló szálak 

fibrilláit, azok eltávolításához viszont mechanikai hatásra is szükség van. A mechanikai hatás 

az alkalmazott berendezésben létrehozható, és a szövetfelület dörzsölése, koptatása magának 

a mozgó szövetnek köszönhető. Az alkalmazott fürdőaránynak fontos szerepe van a 

folyamatban. Minél kisebb, annál nagyobb felületi dörzsölés érhető el (Tyndall, 1992; Snyder,  

1997; Klahorst és társai, 1994) 

A közelmúlt divatirányzatainak a viseletes, kopott hatást keltő, puha, lágy fogású kötött 

termékek, pólók, pulóverek felelnek meg. A tompa, hamvas színek a megfelelő színezési 

technológia kiválasztásával és azt követő enzimes kezeléssel érhetők el. Leggyakrabban 

speciális kationizáló szerrel előkezelik a kelmét a színezést megelőzően, majd a színezést 

követően enzimmel eltávolítják a kationizálás miatt a szálhoz nem kötődött színezéket. 

Gyakran konfekcionálás után alkalmazzák az enzimes kezelést, így a varratok mentén, a 

vastagabb kelmerészeknél intenzívebb színhalványulás/fakulás érhető el. 

3.2.  A biokikészítés üzemi megvalósítása 

3.2.1. Új technológiák kidolgozása a len és len-tartalmú (len-pamut, len-

poliészter) szövetek fogásának és esésének a javítására – (Publikáció: 10/P2) 

OMFB ALK-00239/98 pályázat keretében len típusú ruházati szövetek kombinált (enzimes, 

mechanikai, kémiai) lágyításának technológiai fejlesztése volt a feladat. A kutatás-fejlesztési 

tevékenység eredményeképpen kidolgozott technológiát a gyár sikeresen alkalmazza még ma 

is, lágy fogású és kiváló esésű len és len-tartalmú termékek előállítására (2.1. Melléklet). 

Az utóbbi két évtizedben megtízszereződött a len ruházati célú felhasználása. Ez elsősorban a 

lenből készült termékek kedvező tulajdonságainak köszönhető. Felsőruházati termékek esetén 

a lenszövetek merevsége nemkívánatos sajátság, melyet az utóbbi időben enzimekkel és más 

megoldásokkal csökkentenek.  

A Pannon-Flax Győri Lenszövő NyRt. a pályázatot megelőzően új berendezést vásárolt, 

amely a végtelenített lenszövetet köteg alakban, nagy sebességgel mozgatja és a 

berendezésben elhelyezett ütközőknek csapja (15. ábra). Az intenzív mechanikai kezelés 

hatása fokozható és a szövettulajdonságok módosíthatók enzimes vagy vegyszeres kezeléssel 

kombinálva. A berendezés tárolóegységében elhelyezhető pl. enzimoldat, ekkor a 
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végtelenített szövet köteg nem szárazon ”törik”, hanem az enzimoldat hatása is érvényesül, 

ami a szövet végső tulajdonságait jelentősen módosítja.  

 

15. ábra A Combisoft berendezés vázlata – szövetek köteg alakban végrehajtott mechanikai 

kikészítése 

A pályázat keretében – az új Combisoft berendezésre – enzimes és szilikonos kikészítési 

technológiákat dolgoztunk ki és optimalizáltuk a szövettulajdonságokat. A szövetek esése és 

fogása jelentősen javult a kezelések hatására. A színváltozás az enzimes kezeléssel kombinált 

folyamatban jól szabályozható volt. Ugyanakkor minden esetben – a technológiai 

paraméterektől függően - szakítószilárdság csökkenés és tömegveszteség kísérte a folyamatot. 

A technológia eredményes bevezetését jelzi, hogy a vállalat még ma is alkalmazza len és len-

tartalmú szövetek lágyítására. 

3.2.2. Cellulóz alapú kötött kelmék biokikészítésének üzemesítése 

GVOP-AKF-3.1.1.-2004-05-0520/3.0 pályázat keretében 2006-ban üzemesítettük színezett 

pamut kelmék enzimes kikészítését. A celluláz enzimes kikészítési technológiával kiváló 

felületi tulajdonságú és a divatirányzatnak megfelelő viseletes külső megjelenésű kötött 

kelméket gyártott a cég nagyüzemi körülmények között. (2.2. Melléklet). 

Az Easton Kelmegyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hódmezővásárhelyi telephelyén 

vezettük be a biokikészítést. Feladatom volt a biokikészítés optimális technológiáinak 

kidolgozása pamut, pamut-len és pamut-kender kötött kelmékre.  

Az enzimes kezeléseknek köszönhetően lágy fogású és esésű kelméket kaptunk. Egyes 

enzimek eredményesek voltak a pillingesedés csökkentésében is. Enzimes kezeléssel 

egyenetlen színű és hamvas kelmefelületű kelmék nyerhetők (16. ábra). Legeredményesebb a 
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kezelés kationizált és azt követően színezett kelmék esetén. A kötéstípus is befolyásolja a 

kelmék színét és színegyenletességét. Mechanikai hatás segíti az enzimhatást és fokozza a 

színezék eltávolítását. Konfekcionált mintadarabok esetén a varratmenti színezékeltávolítás 

lényegesen jelentősebb volt, mint a kelme főtömegének színváltozása. A szakítószilárdság 

nem, vagy csak kismértékben változott a kezelések során. A kelmék rugalmassága sem 

csökkent.  

 

16. ábra Az enzimes kezelés színezékeltávolító (fakító) hatásának illusztrálása pamut kötött 

kelmén.  Kötéstípus: gyöngy 

A FAO/Escorena: Week of the Natural Fibers nemzetközi konferencián (June 21-24, 2009, 

Arad, Romania) a bioelőkészítés és biokikészítés üzemesítéséről tartott előadásommal 

(Csiszár, E.: Application of enzymes in preparatory and finishing technologies of cellulosic 

fabrics) megkaptam a konferencia ”The Best Innovation in the Field – Díját. 
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4. Új tudományos eredmények 

1. A celluláz és a pektináz enzimek mellett a xilanázok is hatékonyan alkalmazhatók a 

pamut bioelőkészítése során. A bioelőkészítés hidrofil és jó nedszívóképességű szövetet 

eredményez, amelynek a színegyenletessége kitűnő. 

2. A bioelőkészített szövetek fehérsége elmarad a hagyományosan főzött szövet 

fehérségétől. A bioelőkészített és hagyományosan főzött szövetek közötti színkülönbség 

jelentősen csökkenthető enyhe hidrogén-peroxidos fehérítés alkalmazásával.  

3. A bioelőkészített szövetek az enzimes kezelés után, fehérítés nélkül közvetlenül 

színezhetők reaktív színezékekkel. Nagyobb színezék koncentrációk esetén nem 

tapasztalható szabad szemmel érzékelhető különbség a bioelőkészített és a 

hagyományosan főzött szövet között. Világos színeknél viszont a színkülönbség nagy, és 

szabad szemmel is érzékelhető. A bioelőkészítés után alkalmazott hidrogén-peroxidos 

fehérítés jelentősen csökkenti a bioelőkezelt minták és a hagyományosan főzött szövet 

között színezés után mért színkülönbséget. 

4. A bioelőkészítés hatékonyságát jelentősen növeli az enzim oldathoz adagolt etilén-

diamin-tetra-ecetsav komplexképző. Az EDTA fokozza a pamutmaghéj degradációját, 

amely a pamut legnehezebben eltávolítható kísérőanyaga. Az EDTA befolyásolja a mintás 

világosodását is. 

5. A pamut és a len bioelőkészítése során az enzim-EDTA-szubsztrát kölcsönhatás 

vizsgálatának eredményei azt bizonyítják, hogy a különböző koncentrációkban adagolt 

komplexképző nem csökkenti, de ugyanakkor nem is növeli a hidrolitikus enzimek 

(pektináz és xilanáz) domináns aktivitását. Az EDTA módosítja a szubsztrát szerkezetét 

azáltal, hogy eltávolítja a pektin makromolekulák között keresztkötést létesítő kalcium 

ionokat. 

6. A pamutmaghéjak lignin összetevőjének bontásához oxidatív enzimek szükségesek. 

Szilárdfázisú fermentációval célirányosan, pamutmaghéj szubsztrátumon előállított, 

hidrolitikus és oxidatív aktivitással rendelkező enzim-komplex alkalmas a 

pamutmaghéjak hatékony degradációjára. Az enzim-komplex eredményes a 

lignintartalmú len előkészítésében is. 

7. Az enzimes előkészítés technológiai sorba iktatásával jó nedvszívóképességű cellulóz 

alapú (pamut, len, kender) kötött kelmék állíthatók elő nagyüzemi technológiával. Az 

enzim hatásának köszönhetően a bioelőkészített végtermékek fogása lényegesen jobb, 

mint a hagyományosan, kizárólag vegyszeres technológiával előállított végtermékeké. 


