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A kőolaj finomítását napjainkban magas hőmérsékleten és nyomáson 

végbemenő, költséges és környezetszennyező fiziko–kémiai folyamatokkal 
(desztilláció, kémiai katalízis) végzik.  

A biotechnológia lehetővé teszi élő szervezetek felhasználását termékek 
gyártására vagy módosítására, növények és állatok nemesítésére vagy mikro-
organizmusok speciális célokra történő kifejlesztésére. A biológiai katalizáto-
rok környezeti hőmérsékleten és nyomáson is működnek, szelektívek, költsé-
gük és emissziójuk kicsi és nem képeznek nem kívánatos melléktermékeket. A 
mikroorganizmusok és enzimjeik többféle vegyületet fel tudnak használni 
szubsztrátként, speciális termékekké alakítva azokat. Ezáltal a biotechnológia 
alternatívája vagy kiegészítője lehet a kőolaj-finomítási folyamatoknak. 

A „biológiai finomítás” tudományos  
alapjai 

A biológiai finomítási folyamatok kifejlesztéséhez a kőolajipar üzemi kö-
rülményei (komplex hidrofób közeg, magas hőmérséklet) között ellenálló és 
aktív biokatalizátorokat kell kifejleszteni. 

Géntechnika 

A géntechnikával az alkalmazni kívánt mikroorganizmus genetikai szer-
kezetét módosítják (új DNS-szekvenciák kialakítása), új vagy hatékonyabb tu-
lajdonságok kialakítása érdekében. A kőolaj biológiai finomítása során alkal-
mazott mikroorganizmusoknak hatékonyan át kell tudni alakítaniuk a kőolajban 
található vegyületeket, biológiai felületaktív anyagokat kell kiválasztaniuk a 
szénhidrogén-átalakítás növelése érdekében és stabilaknak kell lenniük a fo-
lyamat üzemi viszonyai között. 

 



Fehérjék módosítása 

A fehérjék módosítása új vagy javított tulajdonságú fehérjék (elsősorban 
enzimek) előállítását jelenti a gének közvetlen manipulálásával (rekombináns 
DNS eljárások, polimeráz láncreakciók alkalmazása). A módosítást a fehér- 
jék szerkezetének elemzésére szolgáló szoftver segíti. A kialakítandó enzi-
meknek 

– szerves közegben oldhatónak, aktívnak és stabilnak kell lenniük, 
– meg kell kötniük a hidrofób szubsztrátokat (szénhidrogéneket) az aktív 

helyeiken, 
– többfajta szénhidrogént át kell tudni alakítani. 

Biokatalízis nem vizes  
közegben 

1984 előtt biokatalizátorokat csak vizes közegben alkalmaztak. Az enzi-
mek azonban szerves, gáz és szuperkritikus fázisokban is aktívak és stabilak, 
alkalmasak ipari biotechnológiai folyamatokban való felhasználásra, amely fo-
lyamatokban a szubsztrátok általában vízben oldhatatlanok, ugyanakkor old-
hatók szerves oldószerekben. Kőolaj esetében a üzemanyag maga is lehet 
szerves oldószer, ezáltal elkerülhető vagy minimálisra csökkenthető a víz be-
adagolása. Kis víztartalmú reakcióközeg alkalmazása növeli a hidrofób 
szubsztrátok oldhatóságát és feldolgozhatóságát biológiai úton. 

A szerves közegben alkalmazható biokatalizátorok lehetnek  
– enzimek, amelyek a mikroorganizmusoknál kevesebb vizet igényelnek 

ahhoz, hogy szerves közegben aktívak legyenek, ezért elméletileg egy 
vízfilm elegendő a katalízishez 

– teljes sejtek. 
Komplex átalakulások esetén több enzim és kofaktorok (elektront szállító 

molekulák) jelenléte szükséges. 

Extremofil mikroorganizmusok 

Különleges (extrém) környezetben – magas vagy alacsony hőmérséklet 
(termofilek, hipertermofilek), nagy nyomás (barofilek), pH (acidofilek, alkalo-
filek), nagy sókoncentrációk (halofilek) – növekedésre képes mikroorganizmu-
sokat extremofil mikroorganizmusoknak nevezik. Miután ilyen környezet a kő-
olajiparban is létezik, az extremofil mikroorganizmusok és enzimeik felhasz-
nálhatók katalizátorként a kőolaj-finomításban.  

Az extremofil enzimeket kódoló gének átvihetők mezofil gazdaszerveze-
tekbe (pl. az Escherichia coli Gram-negatív baktériumba), amelyek nagyobb 
mennyiségű enzimet termelnek, de az enzimek aktivitása és egyedi tulajdon-
ságai megőrződnek. A biológiai kőolaj-finomításban szerepet játszó komplex 

 



metabolikus reakcióutak szintén átvihetők extremofilekbe. Az extremofil enzi-
mek különleges körülmények közötti működését biztosító DNS-szekvenciák 
ismerete lehetővé teszi a hagyományos enzimek átalakítását extrém viszo-
nyok közötti működésre. Az átalakítás lehetőségei: 

– a mezofil és az extremofil homológ enzimek fehérjeszerkezetének ösz-
szehasonlítása és a extremofil szerkezeti elemek beépítése a mezofil 
enzimekbe, 

– a mezofil enzimek erősebb változatainak a kiválasztása és a célgén 
vagy génsorozat beépítése az extremofil enzimbe, amely azután ext-
rém körülmények között növekedve mutációkat hoz létre. 

Az elmúlt évtizedben felfedeztek 110 oC-on növekedő mikroorganizmuso-
kat, amelyek felhasználhatók a finomítók üzemi viszonyai között. Magas hő-
mérsékleten a szénhidrogének biológiai átalakíthatósága és oldhatósága na-
gyobb, a halofil környezet kevesebb vizet igényel és a halofilek enzimei jól 
működnek ilyen körülmények (pl. szerves oldószerek) között.  

Üzemanyagok biológiai  
kéntelenítése 

A kőolajalapú üzemanyagok elégetése során a légkörbe kerülő kén-
oxidok hozzájárulnak a savas esők képződéséhez és a levegőszennyezéshez. 
Az USA Környezetvédelmi Hivatala a dízelolaj jelenleg engedélyezett 500 ppm 
kéntartalmát 2006-ra 15 ppm-re kívánja csökkenteni. A jövőben várhatóan nő 
a nagy kéntartalmú kőolajok kitermelése, ezért új finomítási technológiákra 
van szükség az üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó szabványok betartha-
tására. 

A kőolajban a kén 70%-a dibenzo-tiofén (DBT) és származékai formájá-
ban van jelen, amelyek különösen ellenállnak a hidrokéntelenítési eljárásnak 
(HDS). A kéntartalomra vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében a 
HDS technológia alkalmazásakor magas hőmérséklet és nyomás szükséges, 
ami a költségek és az emissziók növekedéséhez vezet, ezért új, alternatív 
kéntelenítési technológiákat kellett kifejleszteni.  

Ilyen alternatív technológia az üzemanyagok biokatalitikus kéntelenítése 
(BDS), amelynek alkalmazására az 1990-es évek kezdetétől került sor, a DBT-
ből a ként a szénváz bontása nélkül eltávolító Rhodococcus erythropolis 
IGTS8 aerob baktériumtörzs izolálásával. Ezen törzzsel kezelt üzemanyagok 
fűtőértéke nem változik, mert a DBT nem bomlik le, csak 2-hidroxi-bifenillé (2-
HBP) alakul, amely a szerves fázisban visszanyerhető, míg a kén szulfát for-
májában a biokatalizátort tartalmazó vizes fázissal eltávolítható. A folyamatban 
a teljes sejtek által vizes oldatban előállított biokatalizátor érintkezik a keze-
lendő üzemanyaggal, a kéntelenítés a vizes és a szerves fázisok közötti határ-
felületen megy végbe. A DBT 2-HBP-vé alakulásában négy enzim vesz részt:  
 

 



két monooxigenáz a katalízis végrehajtására, amelyhez kofaktor szükséges 
(FMNH2), egy flavinreduktáz a kofaktor regenerálására és egy deszulfináz, 
amely a szulfinátból kénatomot szabadít fel. 

Géntechnikával javították az IGTS8 törzs tulajdonságait, ami által 200-
szorosára nőtt a törzs DBT-t kéntelenítő aktivitása, így rövidebb tartózkodási 
időket sikerült elérni. 

Ha különösen alacsony kéntartalom elérésére van szükség, a kéntelení-
tés célpontjai a sztérikusan gátolt DBT-származékok. A kémiai katalízishez 
hasonlóan a DBT 4- és 6-helyzetében helyettesített származékait a legnehe-
zebb kénteleníteni, a sztérikus gátlások miatt. Az IGTS8 törzs genetikailag 
módosított változata tízszer lassabban kénteleníti a C5-DBT-származékokat, 
mint a DBT-t. Kutatások folynak ezen vegyületek kéntelenítési hatásfokának 
javítására a gének módosítása és kemosztátos dúsítás segítségével.  

A japán Kőolaj Energia Központban új, 50–60 oC-on működő termofil bak-
tériumtörzseket izoláltak (Paenibacillus), amelyek szelektíven, az R. erythro-
polis IGTS8 törzzsel azonos metabolikus úton, a szénhidrogénlánc lebontása 
nélkül kéntelenítik a DBT-t és származékait. A mérsékelten termofil Bacillus 
subtilis a szén-kén kötés szelektív hasítása útján szintén kénteleníti a DBT-t 
és származékait. Ennek a két termofil baktériumnak kisebb a kéntelenítő akti-
vitása, mint a mezofil Rhodococcusoknak. A legújabban izolált kéntelenítő, 
termofil Mycobacterium törzs sejtfelületének hidrofób tulajdonsága miatt elő-
nyös az ugyancsak hidrofób DBT és származékai felvételében, így javítva a 
tömegszállítást.  

Termofil törzsek alkalmazhatók a nyersolaj BDS eljárással, magasabb 
hőmérsékleten végzett feldolgozásában, ahol a nyersolaj viszkozitása kisebb. 
A magasabb hőmérsékleten végrehajtott BDS eljárás – miután nem kell a ke-
zelt olajfrakciót környezeti hőmérsékletre hűteni – könnyebben integrálható a 
finomítás folyamatába.  

A nagy kéntelenítési aktivitással rendelkező biokatalizátor megfelelő 
mennyiségben való előállítása – amely általában hagyományos fermentáció 
útján történik – fontos a hatékony BDS folyamat kialakításához, amelynek lé-
pései: a biológiai katalizátor és az üzemanyag érintkeztetése, a kéntelenített 
termék elválasztása, valamint a biokatalizátor visszanyerése és ismételt fel-
használása. A BDS folyamat többlépcsős metabolikus úton zajlik, teljes nyug-
vó sejtes (amelyek nem szaporodó élő sejtek) reakciók formájában. Ezek a 
reakciók a nyugvó sejtekkel nagy sejtkoncentrációkkal, a biokatalizátort tartal-
mazó vizes fázisban és az elektronokat biztosító energiaforrás jelenlétében 
zajlanak. A bioreaktorok lehetnek kevert tartályreaktorok, légkeverékes reakto-
rok, szabad sejteket tartalmazó emulziós fázisú reaktorok (amelyekben kis 
víz/üzemanyag/biokatalizátor cseppek képződnek a bekerülő vízmennyiség 
minimálisra csökkentése érdekében) és fluid ágyas reaktorok. Utóbbiak kü- 
lönösen előnyösek, mert a biokatalizátor egy hordozón megkötve lehetővé  
 

 



teszi a folyamatos üzemvitelt és a termék könnyű elválasztását. A reakcióidő 
és a katalizátor élettartama 1, ill. 400 óra. Az ipari folyamatokban fontos a 
biokatalizátor újrafelhasználása, így a katalizátoroknak megfelelően stabilak- 
nak kell lenniük. A kéntelenített üzemanyag elválasztása a biokatalizátortól 
nem könnyű feladat: a Rhodococcus biokatalizátor stabil, 2–50 µm cseppmé-
retű emulziót képez az üzemanyag és a sejtek között. A Rhodococcus hidro-
fób természete miatt a mikroorganizmus az olaj/víz határfelülethez tapad. Ez 
előnyös a kéntelenítés során, mert a szubsztrátok közvetlenül átkerülnek az 
olajból a sejtbe, ezáltal elkerülhetők a tömegátadás korlátai. Ugyanakkor – kü-
lönösen nagy sejtsűrűség esetén – centrifugálással nem lehet a kéntelenített 
üzemanyagot a biokatalizátortól elválasztani, ezért új elválasztástechnikákat 
(szűrés, hidrociklonok) fejlesztettek ki. 

Több vállalat és szervezet fektetett be összesen mintegy 110 M USD-t a 
biokéntelenítési folyamatok kutatásába és fejlesztésébe. Napjainkban már két 
félüzemi BDS berendezés üzemel: az egyik 1999 óta 5 barrel/nap (1 barrel = 
139,17 kg nyersolaj) kapacitással a Total Raffinage-nál, a másik 2000 óta 
5000 barrel/nap kapacitással a PetroStar-nál Alaszkában, az Egyesült Államok 
Energetikai Minisztériuma pedig 3 éves szerződést írt alá a PetroStar-ral BDS 
biokatalizátor kifejlesztésére és 5000 barrel/nap kapacitású félüzemi berende-
zés tervezésére. A BDS technológia alkalmazásával csökkenthetők a CO2-
emissziók és 70–80%-kal kevesebb energia szükséges a kéntelenítés végre-
hajtásához a HDS-hez viszonyítva. A BDS beruházási költsége kétharmada a 
HDS-ének, az üzemeltetési költség csökkenése 15%. Ipari léptékű BDS tech-
nológia azonban mind a mai napig nem áll rendelkezésre. 

1997-ben Japánban egy tanulmány jelent meg a kőolaj-finomítás környe-
zeti hatásairól, amelyben megállapították, hogy a megfelelően megtervezett 
BDS technológia figyelembe vehető a jövő finomítóinak tervezése során. 
1999-ben ajánlottak néhány lehetőséget a BDS dízelolajat gyártó finomítókba 
való integrálására. A dízelolaj engedélyezett kéntartalma akkor 50 ppm volt és 
két lehetőséget vizsgáltak: a BDS alkalmazását a HDS után vagy a HDS he-
lyett. A BDS azonban csak akkor versenyképes a HDS eljárással, ha hidroxil-
bifenil-szulfinátok keletkeznek, amelyek felhasználhatók vegyipari szintézisek 
alapanyagaként. BDS alkalmazásával önmagában nem lehet elérni az 50 ppm 
kéntartalmat, csak a HDS után elhelyezett BDS technológiával. A kén 15 ppm-
es határértékének eléréséhez a dízelolajban új biokatalizátorok kifejlesztése 
szükséges.  

Ha a DBT (dibenzo-tiofén) kéntelenítésére rekombináns, oldószerálló 
Pseudomonas törzseket alkalmaznak, a DBT kémiai oxidációja és a szulfonok 
oldószeres elválasztása 10%-kal csökkenti az üzemanyag fűtőértékét, ami el-
fogadhatatlan. A tömény szulfonok BDS eljárással való kezelése lehetővé tette 
a megfelelő 2-HBP-k rekuperálását, amit visszavezettek az üzemanyagba.  

 

 



Az enzimek szerves közegben a stabilitásuk és aktivitásuk fenntartásá-
hoz kevesebb vizet igényelnek, mint a mikroorganizmusok. A BDS eljárás so-
rán a mikroorganizmusok működésének biztosításához jelentős mennyiségű 
vizet kell beadagolni. A Rhodococcusok kétfázisú víz/olaj közegben vagy  
emulzióban is tudnak működni. Az olaj/víz emulziók összekeverése és elvá-
lasztása nem könnyű feladat. Ideális esetben a kéntelenítést víz kizárásával 
vagy minimális víz jelenlétében kell végrehajtani. 

A BDS eljárás alternatívája a DBT enzimatikus oxidációja szulfonná, 
amelynek végrehajtásához a Caldariomyces fumagóból előállított klór-per-
oxidáz homoenzimet használják biokatalizátorként. A reakció szobahőmérsék-
leten és légköri nyomáson megy végbe. Miután a DBT-szulfon polárosabb ve-
gyület, mint a DBT, csapadék formájában kiválik vagy a vizes fázisba kerül. 
Forráspontja magasabb, mint a DBT-é, ezért desztillációval elválasztható és a 
kéntartalom a dízelolajban 16 000 ppm-ről 2700 ppm-re csökkenthető. A fo-
lyamatban a víz részarányát csökkenteni kell. 

A biokéntelenítéssel kapcsolatos kutatásokat középdesztillátum frakciók-
kal hajtották végre. Az Egyesült Államokban kísérletek folynak a benzin BDS 
eljárással való kéntelenítésére. A benzin előállítására használt kőolaj a DBT 
mellett benzo-tioféneket (BT) és tioféneket (TH) tartalmaz. A BT-k kénteleníté-
sére felhasználható Gordonia sp. 213E törzs azonosságot mutat az IGTS8 
DBT-t kéntelenítő eljárásával. Érdekes ugyanakkor, hogy a 213E törzs nem 
kénteleníti a DBT-t, az IGTS8 törzs pedig a BT-t.  

A benzin kéntelenítésének további lehetősége oxigénatom bevezetése a 
tiofénvegyületek kén heteroatomjához az IGTS8 törzs segítségével. Ha a DBT 
kénatomja oxidálódott, a vegyület gyűrűs szerkezete felbomlik és tiofénekké 
vagy más kénvegyületekké alakul. A Nocardia asteroides törzs, amely kénfor-
rásként a BT-t fel tudja használni, a TH-t és a 3-metil-TH-t polárosabb vegyü-
letekké alakítja. Ha ezen tulajdonságot kódoló gént beépítik az E. coli-ba, a 
termelődő monooxigenáz enzimek katalizálják a nukleofil nitrogén, kén és 
foszfor oxidációját.  

Japánban jelenleg már folynak kutatások a nyersolaj biotechnológiai úton 
való kéntelenítésére. 

Biológiai nitrogénmentesítés 
A kénhez hasonlóan a kőolaj nitrogéntartalma is hozzájárul a savas esők 

keletkezéséhez és a levegőszennyezéshez, korrodeálja a finomítók berende-
zéseit és mérgezi a katalizátort. A kőolajfrakciók nitrogénmentesítése meg-
könnyíti a HDS kéntelenítést, a természetes poláros alkotórészek eltávolítása 
adszorpcióval pedig javítja a HDS hatásfokát. 

A kénhez hasonlóan a nitrogén is heterociklusos vegyületek (kinolinok, 
karbazolok) formájában fordul elő a kőolajban. A kinolinok erős katalizátor-
mérgek. A Pseudomonas ayucida (IGTN9) törzs 5% nitrogént tartalmazó kő-

 



olaj esetén szelektíven képes eltávolítani a nitrogént a kinolinból, a molekula 
szénláncának lebontása nélkül. Ez az üzemanyag állandó fűtőértékének a biz-
tosítása miatt fontos.  

Fémek eltávolítása 
A nyersolaj a fémeket sók, petroporfirinek vagy komplex vegyületek for-

májában tartalmazza. A sók a nyersolaj sómentesítési folyamatában könnyen 
eltávolíthatók, és a vizes fázisban felhalmozódnak. A másik két esetben a fé-
mek eltávolítása nehezebb, mert a porfirinek komplex aszfaltszerkezetekbe 
ágyazódnak be. A nehézfémek (Ni, V) mérgezik a finomítókban alkalmazott 
katalizátorokat, és az üzemanyag elégetése során erősen toxikus oxidok for-
májában a levegőbe kerülnek. C. fumago klór-peroxidáz enzimét alkalmazták 
a petroporfirinekben és az aszfalténekben található fémek eltávolítására, ezál-
tal 93% Ni- és 53% V-csökkenést értek el. A klór-peroxidáz klórozási reakció-
ban katalizálta a porfiringyűrűk bomlását. Beszámoltak a pertoporfirinek és a 
kőolaj Bacillus megaterium és Catharanthus roseus által termelt citokróm  
C reduktáz enzimmel végrehajtott oxidációjáról: ezen reakciók előnye, hogy a 
porfiringyűrűket klórozás helyett oxidálják, ami által elkerülhető a környezet 
szempontjából nem kívánatos klórvegyületek keletkezése. 

A nehézolajok átalakítása könnyű  
olajokká 

Nehézolajok könnyű olajokká átalakítására mikrobiológiai úton Thioba-
cillus, Achromobacter, Pseudomonas és Sulfolobus törzseket alkalmaztak. Az 
extremofil baktériumokat adaptálták a magas hőmérséklet, a nagy nyomás, a 
só- és a szénhidrogén-tartalom elviselése érdekében. Az ellenálló törzseket 
tömény vizes oldatban a kőolajba adagolták és 50–65 oC-on inkubálták. A ke-
zelt olaj könnyebb lett, és 24–40%-kal kevesebb ként, nitrogént, oxigént és 
nehézfémeket tartalmazott. Feltételezések szerint a mikroorganizmusok a ha-
tásukat a heteroatomokon és a szerves fémvegyületeken fejtik ki. A végbeme-
nő reakciók oxidációk és a nagyobb szénatomszámú szénhidrogének lebom-
lása voltak. Az aszfaltének – feltehetően a heteroatomokat tartalmazó aktív 
helyeik hasadásával – depolimerizálódtak, lehetővé téve a megkötött moleku-
lák felszabadulását. A C8–C26 telített láncok koncentrációjának növekedése a 
nagy molekulatömegű szénhidrogének (feltehetően alkánok) lebomlására 
utalt. A heteroatomok és a fémek mennyiségének csökkenése azt jelzi, hogy a 
heretociklusos vegyületek oldható molekulákká oxidálódtak, amelyek a mikro-
organizmusokat tartalmazó vizes fázisba migráltak. Ilyen átalakításokat meg-
valósító mikroorganizmusok nem ismertek, és nem állnak rendelkezésre ada-
tok a végbemenő biotechnológiai folyamatokról sem. Kémiai markereket al-

 



kalmaztak a technológia gazdaságosságának és műszaki megvalósíthatósá-
gának vizsgálatára. A kéntelenítés esetében megállapították, hogy a legkriti-
kusabb paraméterek a reakcióidő és az eltávolított kén mennyisége voltak a 
technológia költséghatékonyságának optimálása során. 

 
(Regősné Knoska Judit) 
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Röviden… 

Eljárás farostlemezek gyártására műanyag helyett enzimes 
ragasztással 

A farosttermékeket mint sokoldalú szerkezeti anyagokat kiterjedten hasz-
nálja a bútor-, a csomagolóanyag-, az építő- és az autóipar. Rendeltetésüknek 
megfelelő sűrűségű gyártmányok: 

– a tető, fal és padló könnyű hőszigetelő lemezei, előre gyártott házak-
hoz, 

– közepes sűrűségben munkadeszkák, polcok, konyhai és irodabútorok-
hoz, többnyire műanyag vagy furnirlemezzel fedve, végül 

– nagy sűrűségű és szilárdságú farostalapú formatestek, válaszfalak, ré-
tegpadlók és bútor hátoldalak. 

Előnyök–hátrányok 

A farostlemezek előnyei: 
– a fával ellentétben nem deformálódnak, 
– egyenletesen terhelhetők, 
– a rostokat összetartó műanyagnak köszönhetően nagy szilárdságúak 

és vízállók, 
hátrányaik viszont 

– az oldó- és lágyítószer-párolgás éveken át; az EU-határérték túllépését 
csak gondos lefedéssel lehet elkerülni, 

 



– a 10–15%-nyi szintetikus gyantából (melanin-, formaldehid-, fenol-
gyanta vagy keverékek) álló ragasztó a természetes fát veszélyes hul-
ladékká alakítja át, amelyet elégetni is csak speciális égetőműben sza-
bad. 

A régi és az új környezetkímélő eljárás farosttermékek 
gyártására 

A rostlemezek gyártásához a fa szerkezetét lemezes malomban felbont-
ják. Az ezt követő 100–200 °C-os gőzölés hatására a fa rostjai, azaz hosszú-
kás sejtjei elválnak egymástól, mert megolvad az őket összetapasztó lignin. A 
farostokat ekkor gyapotszerű anyaggá „összekuszálva” lemezekké préselik. 

A Drezdai Műszaki Egyetemen folyó kísérletek farostlemezek szintetikus 
ragasztó nélküli gyártására már eljutottak az első ígéretes eredményekig. A 
kutatók abból indultak ki, hogy a farostok közötti erős természetes enzimes 
kötések mechanizmusai a kilazított rostokat is újra összekapcsolhatják. E cél-
ból a hidrolázok csoportjához tartozó 

– xilanáz és 
– celluláz 

enzimeket vizsgálva megállapították, hogy ezek a hemicellulóz és a cellulóz 
finomrostjai (fibrillumai) között számos hidroxilcsoportjuk útján köztes rostkö-
téseket hoznak létre. A rostpép már 3%-nyi enzim hozzáadása után néhány 
perccel úgy alakul át, hogy szárítást követően szilárd lemezzé préselhető, 
amely nem tartalmaz biológiailag lebonthatatlan anyagot. 

A további kísérletek az „enzim ragasztó” mennyiségének és ezzel az elő-
állítás költségének csökkentését célozzák. A hidrolázok jelenleg is az olcsó 
ipari enzimek közé tartoznak ugyan, de felhasználásuk költségét érdemes to-
vább csökkenteni hatékonyságuk fokozásával, amit bizonyos átalakítással ér-
nek el. 

 
(CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 54. k. 3. sz. 2003. p. 109-110.) 

 

Géntechnikai szabású boldogság 
Miután magatartásbeli és pszichológiai változások előidézésének lehető-

sége géntechnikai úton már belátható távolságba került, vajon ugyanilyen esz-
közökkel boldog újszülöttek megtervezésére is van mód? 

„A boldogság a javak java” – írja Csikszentmihályi Mihály, Angliában élő 
pszichológus „A következő ötven év” című könyvében – amelyet művelődés-
sel, pénzzel, szépséggel és intelligenciával remélünk megszervezni. Ha lehe-
tővé válik boldogságot előállítani genetikai manipulációval, ez lesz a szülői kí-
vánságok prioritási listáján az első. 

 



 

A szerző azonban konfliktust lát az uniformizált boldogság és a sokféle-
ség között. A diverzitás ugyanis a túlélés igazi biztosítéka, az emberi faj csak 
úgy maradhat meg az előre nem látható jövőben, ha a lehetséges magatar-
tásminták teljes spektrumának birtokában tud legjobban megfelelni a minden-
kori életfeltételeknek. 

A pszichológia a boldogság „egyenruhája” helyett más megoldást javasol, 
bár a boldogság alanyáról csak kb. két évtizede a tudatfolyamok tanulmányo-
zása nyomán alkot véleményt, és tudja felismerni a mindennapi élet kínálta 
boldogság okait. 

A nyitott tudatosság megengedi az eszmék áramlását előre nem jelezhe-
tő és előzmény nélküli irányokban. Minden, a tudatba belépő hang, látvány, 
érzés vagy ötlet merőben új, megjósolhatatlan pályára terelheti az egyén gon-
dolatait és érzéseit. Ezért a pszichológusok, a tudatfolyamot tovább vizsgálva, 
teljesen megfejthetik a boldogság titkát. 

Csikszentmihályi szerint az emberi erő megnyilvánulásainak minden kul-
túrában, mindenkor elismert, amerikai pszichológusok által régebben felállított 
listáját – tudás, bátorság, kitartás, megvesztegethetetlenség – ki kell egészíte-
ni a boldogsággal, amelynek megszerzéséhez elvezet a tudatfolyam tanulmá-
nyozása. „És erre a tudományra nagy szükségünk lesz, ha szembe akarunk 
nézni a következő 50 év kihívásaival”. 

 
(The Futurist, 37. k. 4. sz. 2003. júl./aug. p. 16.) 
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