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1. Bevezetés 

A textil biotechnológia elmúlt 15 éves története bebizonyította, hogy számos 

hagyományos textilkikészítési művelet helyettesíthető enzimes folyamatokkal, és ezáltal a 

víz-, vegyszer- és energiaigényes lépések környezeti hatásai jelentősen mérsékelhetők. A 

hagyományosan enzimmel végzett írtelenítés mellett mára már enzimek alkalmazhatók a 

természetes és mesterséges szálasanyagok felületi tulajdonságainak javítására és új 

tulajdonságú termékek előállítására. Az enzimes folyamatok azonban időigényesek és emiatt 

legtöbb esetben nem illeszthetők be a folyamatos technológiai sorba. Az utóbbi időben a 

kutatások főként az enzimes folyamatok hatékonyságának növelésére koncentrálnak.  

A közelmúltban publikált kutatási eredmények bizonyították, hogy az enzimes 

textiltechnológiai folyamatok sebessége kisfrekvenciás, nagy energiájú ultrahanggal 

jelentősen növelhető. Több közleményben szemléletesen bemutatták az ultrahang 

hatásmechanizmusát is, amelynek lényege, hogy az ultrahang a folyadékban akusztikus 

kavitációt idéz elő, ami a textília felszíne közelében mikroáramlásokat eredményez, és 

fokozza az anyagszállítást. A nagy sebességű folyadéksugár a határfelületi folyadékréteg 

megbontásával az oldott hatóanyagot vagy enzim molekulákat tartalmazó folyadékot a 

szilárd anyag (pl. fonal) felületére és belsejébe juttatja, és jelentősen fokozza a technológiai 

folyamat (reakció) eredményességét. 

Az enzimreakciók hatékonyságának növelése a szubsztrát, azaz a kezelendő textília 

felületének módosításával, hozzáférhetőségének a növelésével és aktiválásával is elérhető. 

A plazma – az anyagok negyedik halmazállapota, ionizált gáz – vegyszermentes 

felületmódosító eljárásként alkalmazható. A hidegplazma esetén az atomok hőmérséklete 

szobahőmérséklet közeli, míg az elektronoké 10000-50000 K között változhat. A nagy 

elektronhőmérséklet nagy kémiai reaktivitáshoz vezet, ezért a hidegplazmával hatékonyan 

lehet szilárd anyagok, pl. textíliák felületét módosítani, még akkor is, ha azoknak egyébként 

kicsi a szokásos értelemben vett reaktivitása. A plazmakezeléssel az aktivált textília 

nedvesíthetősége javítható, emellett új, oxigéntartalmú funkciós csoportok alakíthatók ki a 

felszínén, amelyek elősegíthetik a későbbi enzimes kezelést. 

Munkám során az említett két kutatási területtel, a kisfrekvenciás ultrahanggal és a 

hidegplazma előkezeléssel foglalkoztam. A dolgozat első felében a kisfrekvenciás 

ultrahanggal elért kutatási eredményeimet mutatom be. Elsőként az alkalmazott ultrahangos 

bemerülőfejes készülék energiasűrűségét, és a keltett kavitáció eloszlását jellemeztem. 

Vizsgáltam, hogy az ultrahang miként befolyásolja az enzim aktivitását és a reakció 

eredményességét az ultrahangos rendszer paramétereinek a függvényében egy választott 
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reakció követése során. A cellulóz alapú szálasanyagok biofehérítéséhez fontos, szilárd 

fázisú fermentációval előállított enzimek (peroxidázok, lakkáz) kinyeréséhez ultrahangos 

kezelést alkalmaztam. Vizsgáltam az egy- és többlépéses extrakció eredményességének 

változását ultrahangos kezelés mellett, valamint a fermentumok mechanikai előkezelésének 

– őrlésének a hatását. Az így extrahált nyers enzimkeveréket nyers lenszövet biofehérítésére 

alkalmaztam ultrahangos rendszerben.  

A dolgozat második felében az atmoszférikus hidegplazma előkezeléshez 

kapcsolódó eredményeimet foglaltam össze. A cellulóz alapú szálasanyagok (pamut és len) 

hidegplazma előkezelésének hatását a szálasanyagok felületi tulajdonságaiban bekövetkező 

változások alapján értékeltem. Lenszövet alkalmazásával a plazmakezelés hatásának 

tartósságát öregedés vizsgálatokkal jellemeztem. A plazma előkezeléssel jelentősen 

változhat a textília nedvesíthetősége és a külső felszíni rétegek hozzáférhetősége, ami 

döntően befolyásolhatja a későbbi enzimes reakciót. Vizsgáltam a plazmakezelést követően 

a pamut enzimes reakciók hatékonyság változását – amiláz és celluláz enzimek 

felhasználásával.  
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2. Irodalmi összefoglaló 

2.1. A cellulóz alapú szálasanyagok kikészítési folyamatai 

2.1.1. A pamut, a len és alkotóik  

A textilipar egyik legjelentősebb nyersanyaga a pamut, amely a ruházati és a 

háztartási cikkek több mint a felét teszi ki, emellett ipari textíliákhoz alkalmazzák. Több, 

mint száz országban termesztik, ezáltal kb. 350 millió embert érint a pamuthoz kapcsolódó 

ipari szektor, így a pamut a harmadik legfontosabb nyersanyag a gabonák és a szójabab után. 

A pamutot a gyapotcserje magházát burkoló gyapotszál leszedésével nyerjük. Elemi 

szála hosszirányban szabálytalanul csavarodott, lapos cső, amely egyetlen sejtből épül fel. 

A szálat kívülről a 9-15 nm vastag kutikula borítja (1. ábra), ami pamutviaszt, kevésbé 

rendezett cellulózt és pektint tartalmaz. A primer fal nagy része cellulóz, de itt található a 

viasz, és a pektin túlnyomó része is. A szekunder fal cellulóz rétegei adják a pamut 90 %-át. 

A szál belső üreges részét, a lument, főleg a protoplazma maradványai töltik ki1.  

A pamut a legtisztább cellulózforrás, cellulóztartalma 90 % fölötti. Tömegének 5-6 

%-át kísérőanyagok alkotják, amelyek közé tartoznak a viaszok, a pektin, a fehérjék, az 

ásványi anyagok, a szerves savak, és a növényi szennyezők – azaz a maghéj, és a 

levéltörmelék. Kis mennyiségben, kb. 0,5 %-ban pigmenteket, természetes 

színezőanyagokat tartalmaz, amelyek flavonoid-típusú vegyületek2. A viaszok és a pektin 

révén a pamut hidrofób külső rétege védelmi szerepet tölt be. A viaszréteget 52 %-ban 

zsíralkoholok, 25 %-ban zsírsavak, 10 %-ban növényi szteroidok, 7 %-ban különféle 

alkánok, továbbá 6 %-ban nem reagáló „inert” anyagok alkotják3.  

 

1. ábra:   A pamut elemi szál felépítése2 
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A len a legnagyobb múltra visszatekintő textília, amelyet már az ókori Egyiptomban 

elterjedten használtak ruházati és hajózási célokra. A lennövényből nyert rostlen a 

háncsrostok közé tartozik. A növény szára 14-40 rostköteget tartalmaz, amelyeket pektin 

ragaszt össze és amelyek egyenként 12-40 elemi sejtből állnak. Az elemi sejt körkörös 

rétegekből épül fel. A len kémiai összetétele hasonló a pamuthoz, külső primer fala 0,2 µm 

vékony cellulóz réteg, emellett pektint és lignint tartalmaz4. A főleg cellulózból és kis 

mennyiségben hemicellulózból álló szekunder fal adja a rost főtömegét. Az elemi sejt belső 

üreges része a lumen, amely a nedvességfelvételben játszik szerepet. Az értékes 

rostkötegeket feltárással nyerik ki, amely után a len kb. 70 % cellulózt, 18 % hemicellulózt, 

4 % pektint és 1-2 % lignint, továbbá zsírokat, viaszokat és 4 % egyéb vízben oldható 

anyagokat tartalmaz5. A len barnás színét a lignin és a természetes színezőanyagok 

együttesen alakítják ki6. 

Mind a pamut, mind a len fő alkotója a cellulóz, amely a Földön a legnagyobb 

mennyiségben előforduló poliszacharid. Lineáris homopolimer, melyben a glükopiranóz 

egységek β-1,4-glikozidos kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. A láncmolekulákból a 

szabályosan rendeződő fibrillák kristályos szerkezetet alakítanak ki, amelyet H-kötések, 

továbbá a síkok közt kialakuló van der Waals kölcsönhatások stabilizálnak. Kétharmad 

részben kristályos és kb. 30 %-ban rendezetlen, amorf térrészek alkotják, ahol a 

cellulózbontó enzimek – a cellulázok – hasítják a polimert. Az endoglükanázok a β-1,4-

glikozidos-kötéseket hidrolizálják a cellulóz lánc belsejében véletlenszerűen, az 

exoglükanázok vagy másnéven cellobiohidrolázok a lánc nem redukáló végéről hasítanak le 

cellobióz, esetenként glükóz egységeket, illetve a β-glikozidáz cellobiózt és más vízoldható 

cellodextrineket alakít glükózzá7. 

A hemicellulózok könnyen hidrolizálható, rövid, hexózokból (pl. mannánok) és 

pentózokból (pl. xilánok) álló elágazó láncú heteropoliszacharidok. A xilán-részek kötik 

össze a lignint a többi szénhidrát komponenssel. A hemicellulózok összetétele és 

mennyisége változó, ami a növény növekedési körülményeitől, a tárolás és az extrakció 

módjától függ. A változó kémiai összetétel miatt a teljes lebontás különböző enzimeket 

igényel, mint pl. a főláncot bontó endo-1,4-β-d-xilanáz és az endo-1,4-β-d-mannanáz8. 

A lignin különböző metoxilezettségű fenil-propán egységekből épül fel. A növényi 

sejtfal szilárdságát adja, emellett UV-fénystabilizáló, antioxidáns, valamint vízzáró 

tulajdonsággal is rendelkezik. A lignin barna színe és a jelenlévő természetes 

színezőanyagok együttesen felelnek a len barnás színéért. A lignin amorf polimer, ami 

kovalens kötéssel kapcsolódik a hemicellulózhoz. Mikrobák által nehezen bontható, savban 

nem, csak lúgban oldódik8. 
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A pektin összetett szerkezetű, d-galakturonsav α-1,4 kapcsolódásával létrejött 

polimer, amelyben a karboxil-csoportok egy része metil-észter formában van jelen. A 

galakturonsavat átlagosan minden 25. helyen l-ramnóz helyettesíti, amihez különféle 

oldalláncok kapcsolódnak, mint galaktóz, arabinóz, ramnóz, vagy xilóz. A pamutban a 

pektin a kutikulában helyezkedik el és a szál to ̈megének átlagosan 0,7-1,2 %-át teszi ki. A 

lenben ennél nagyobb mennyiségben található és mint ragasztóanyag, feladata a 

háncsrétegben lévő rostkötegek elemi szálainak összeragasztása, továbbá a rostkötegeknek 

egyéb sejtekhez való rögzítése5. A pektinbontó poligalakturonáz enzim a pektosavban lévő 

galakturonsav egységek közötti α-1,4 kötések hidrolízisét katalizálja vízfelvétel és redukáló 

csoport keletkezése mellett9. 

2.1.2. Hagyományos textilkikészítési technológiák 

A cellulóz alapú szálasanyagok feldolgozása során számos technológiai lépés követi 

egymást. Nyers pamutszövetek esetén először az íranyagot távolítják el az írtelenítés során. 

A láncfonalakra felvitt íranyag növeli a fonalszilárdságot és ezáltal segíti a szövés 

folyamatát. Leggyakrabban keményítő íranyagot használnak, amelynek eltávolítására 

amiláz enzimes hidrolízist alkalmaznak. A lennél nem alkalmaznak írezést. Az írtelenítést 

az előkészítés-fehérítés követi, melynek célja a természetes kísérőanyagok eltávolításával a 

hidrofil szálfelület kialakítása, jó nedvszívóképességű és megfelelő fehérségű textília 

előállítása, ami színezhető és eredményesen végkikészíthető. A textilfeldolgozás leginkább 

vegyszer-, víz- és energiaigényes részét ezek a folyamatok képezik. Pamut és len esetén a 

folyamatok intenzitása eltérő.  

Az előkészítés legfontosabb lépése a lúgos főzés, amely során a természetes 

kísérőanyagokat, különös tekintettel a felület nedvesítését gátló viaszra, távolítják el forró 

lúgoldattal vagy szódával. A forró, 3-6 % nátrium-hidroxid oldathoz a nehézfémek 

megkötésére komplexáló adalékot adnak, emellett a felületaktív anyagokkal csökkentik a 

kezelőfürdő felületi feszültségét, emulgeálják a zsírokat, így a szövet könnyebben 

kimosható. A mosás több lépésben zajlik, jelentős vízfogyasztás mellett. A lúg csak híg 

savas kezeléssel távolítható el a szövetből10.  

A fehérítés célja a színezőanyagok eltávolítása, amit kémiai vagy fizikai 

módszerekkel végeznek. A hagyományos, vegyszeres fehérítéskor oxidáló vagy redukáló 

hatású (pl. kén-dioxid) szereket, a fizikai fehérítés során pedig optikai fehérítőket 

alkalmaznak. Az oxidatív fehérítést hidrogén-peroxiddal, nátrium-hipoklorittal, esetleg 

perecetsavval végzik 95-100 °C hőmérsékleten, 60-90 percig 10-12 pH tartományban, 
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emellett a kezelőfürdőbe nedvesítőszert, lúgot, nátrium-szilikátot és magnézium-szulfátot 

adagolnak. Ecetsavas, majd vizes öblítéssel zárul a folyamat11. 

A pamut vegyszeres technológiájának fejlesztésével egy lépésben is elvégezhető az 

előkészítés-fehérítés. A lúgos kezelőfürdő hidrogén-peroxidot, magnézium-szulfátot, 

EDTA-t, glükonsavat és nedvesítőszereket tartalmaz, amivel másfél órán át 95 °C-on kezelik 

a pamutszövetet. A lépések összevonásával ugyan csökken a víz- és áramfogyasztás, az 

alkalmazott vegyszerek azonban változatlanul problémát jelentenek a szennyvízkezelés 

során. 

A hidrofil és megfelelő fehérségű textíliák zömét az előkészítés-fehérítés után 

színezik. A színezékek jellegzetes kémiai szerkezetük folytán színesek és megfelelő 

körülmények között a szálas- és rostos-anyagokat tartósan megszínezik. A cellulóz alapú 

szálasanyagokat leggyakrabban direkt és reaktív színezékkel színezik. A direkt színezékek 

– nagy molekulatömegű, koplanáris vegyületek – semleges, vagy gyengén lúgos oldatukból, 

elektrolit jelenlétében a cellulóz alapú szálasanyagokat közvetlenül színezik. A reaktív 

színezékek olyan reakciókész atomcsoportokat tartalmaznak, amelyek a cellulóz hidroxil-

csoportjaival lépnek reakcióba és kovalens kötést alakítanak ki10.  

A színezést leggyakrabban a végkikészítés követi, amely során a textília elnyeri 

végső formáját, esztétikai és használati tulajdonságai pedig a vevői igényeknek megfelelően 

alakulnak. A végkikészítés során fizikai és kémiai műveletek sorozatát alkalmazzák, 

amelyek hatására a textília külseje, fogása, fényessége változik, továbbá olyan különleges 

tulajdonságok is kialakíthatók, mint például a lángállóság, a vízlepergetés, a 

szennyeleresztés, vagy a baktericid hatás. A kémiai műveletek között az egyik legfontosabb 

a cellulózalapú szálasanyagok műgyantás kezelése, amivel gyűrődéscsökkentő és mérettartó 

hatás érhető el10. 

2.1.3. Enzimes textiltechnológiák 

A hagyományos, vegyszeres textilkikészítés részfolyamatai jelentős víz-, vegyszer- 

és energiaigényük miatt komoly környezeti terheléssel járnak. A biotechnológia fejlődése 

azonban lehetővé tette, hogy a vegyszeres kezelések egy részét enzimes reakciók váltsák ki, 

ahol mind hidrolitikus, mind oxidatív enzimek alkalmazhatók. Az enzimes kezelések 

mérsékeltebb reakciókörülmények (pH 5-7, 25-50 °C) mellett alacsonyabb hőmérsékleten 

zajlanak, kevesebb mosási lépést igényelnek, továbbá a keletkező szennyvíz biológiailag 

lebontható. 

A textil biotechnológia legrégebbi és legsikeresebb folyamata a keményítő-tartalmú 

íranyag enzimes bontása, amelyhez α- és β-amiláz, illetve maltáz enzimeket használnak, 
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amelyek a keményítő α-1,4 és α-1,6 kötéseit hasítják, továbbá a képződő maltózt glükózzá 

alakítják. A keményítő eltávolításának hatékonyságát jód-teszttel ellenőrzik és a Tegewa kék 

skálával minősítik, ahol a jód-oldat cseppentésével a szöveten kialakuló kék elszíneződés a 

jód-keményítő komplexre utal. 

A bioelőkészítés során leggyakrabban pektináz, hemicelluláz, lipáz és proteáz 

enzimek hatását vizsgálták a pamut természetes kísérőanyagainak eltávolítására12. A pektin 

enzimes bontásával a felületi viasz mennyisége is csökken, hiszen az kémiai kötéssel 

kapcsolódik a pektinhez13. Összehasonlították, hogy a pektináz, a celluláz, a proteáz és lipáz 

enzimek mennyire hatékonyak a bioelőkészítésben. Külön-külön alkalmazva az egyes 

enzimeket, csak a celluláz és pektináz kezeléseket követően volt értékelhető javulás a kezelt 

szövetek nedvesíthetőségében. A celluláz és pektináz enzimet együtt alkalmazva azonban 

jelentősen javult a szövet nedvesíthetősége, ami a hagyományos lúgos főzéssel volt 

egyenértékű. Megállapították, hogy a bioelőkészítés eredményessége tovább javul a szövet 

forró vizes mosásával, a viasz megolvadásának köszönhetően13. Pektináz enzim 

előkezeléssel a pamutszövet perecetsavas fehérítése fokozható. A savas és lúgos közegben 

aktív pektinázok közül a savas közegben aktív enzim bizonyult hatékonyabbnak14. Pektináz-

lipáz enzimkeverékkel a lúgos főzéssel megegyező hatékonyságú a szennyező anyagok 

eltávolítása, amit a kezelt len szövetek fehérítésével igazoltak15. Korábbi tanszéki 

kutatásokban elsők között mutattak rá, hogy a pamut bioelőkészítése a pamutmaghéj 

enzimes hidrolízisével, és komplexképző adagolásával jelentősen fokozható16-18.  

A len biofehérítésére oxidatív, ligninbontó enzimeket, azaz a lakkázt, a lignin-

peroxidázt és a mangán-peroxidázt használják, amelyeknek hasonló a 

reakciómechanizmusuk19. A lignin-peroxidáz többek között a ligninben a β-O-4 éter kötést, 

a lignin dimer komponenseinek Cα-Cβ kötéseit hasítja, továbbá felelős a fenil-ecetsav 

dekarboxileződéséért, az aromás alkoholok oxidációjáért, a kinon-képződésért, emellett a 

metoxilezett nem fenolos kompenenseket oxidálja. A lakkáz pedig mono-, polifenolos 

komponensek és aromás aminok orto-, para-szubsztituált hidroxil-csoportjairól 

hidrogénatomot távolít el, amely révén egy többlépéses depolimerizációs folyamat játszódik 

le8. A fehérítés során a szín kialakításáért felelős flavonoid típusú vegyületek oxidálódnak. 

Süllyesztett fázisú fermentáció alkalmazásával Trametes hirsula fonalas gombával 

termeltettek lakkáz enzimet a biofehérítési kísérletekhez, ahol a hagyományos hidrogén-

peroxidos fehérítés előtt lakkáz enzimmel kezeltek pamutszövetet. A lakkáz 

hatásmechanizmusát hat különböző flavonoid molekulán modellezték (quercetin, luteolin, 

rutin, morin, apigenin és flavon), a teljes reakciót azonban nem sikerült felderíteni. A lakkáz-

előkezelésnek köszönhetően 8,5 %-kal jobb fehérséget értek el a pamutszöveten19. 
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Az említett technológiai lépéseken kívül egyéb műveleteknél is alkalmaznak 

enzimeket. A vegyszeres fehérítés során visszamaradó hidrogén-peroxid nyomokat kataláz 

enzimmel bontják. A biokikészítés során a celluláz enzimeket alkalmazzák főként kiváló 

fogású és viseletes külső megjelenésű termékek előállítására legnagyobb mennyiségben. A 

celluláz enzim lehasítja a pamutszövetről kilógó felszíni bolyhokat, ezáltal fényesebb, jobb 

fogású terméket nyerünk anélkül, hogy a kezelés szálkárosodáshoz vezetne. A cellulázokkal 

végzett farmerkoptatás pedig rendkívüli jelentőségű, hiszen az enzimreakció 

farmernadrágonként 1-2 kg habkő alkalmazását váltja ki12. Munkám során celluláz és amiláz 

enzimekkel foglalkoztam, emellett a lakkáz és lignin-peroxidáz enzimeket állítottam elő és 

ezek biofehérítő hatását vizsgáltam. 

Az enzimes kezeléseknek azonban nemcsak előnyös tulajdonságai vannak, hiszen az 

enzimek drágák, és a kezelések időigényesek (24-48 óra). A lassú enzimes folyamatokat 

elsősorban a fehérje makromolekulák kis diffúziósebessége, illetve a fázishatáron kialakuló 

folyadékréteg ellenállása, emellett a textília összetett geometriája és a természetes 

szálasanyagok pórusos jellege okozza. A 2. ábrán az elemi szálakból felépülő fonal körüli 

folyadék áramlási profilja látható. A kezelő fürdő nem éri el a fonal közepét, csupán a külső 

elemi szálak közé diffundál be mind a hagyományos, mind az enzimes kezelések során. A 

folyadék áramlása az elemi szálakon belüli, az elemi szálak közötti és a fonal körüli áramlási 

folyamatokkal írható le, ami alapján megkülönböztetjük a belső mag és az elemi szálak közti 

diffúziót, az elemi szálak és a textil-folyadék határréteg közti, továbbá a folyadék határréteg 

és a folyadék főtömeg közötti anyagszállítást. A sebességmeghatározó lépés a fonalban lévő 

diffúzió, ami a stagnáló mag csökkentésével javítható20.  

Az enzimreakciók során indokolt tehát az anyagszállítás gyorsítása, amely a 

hagyományos módszerekkel, mint pl. a hőmérséklet emelése vagy az intenzív kevertetés 

csak korlátozott mértékben valósítható meg. A túlzott hőmérsékletemelés szövet- és 

enzimkárosodást idézhet elő, a fokozott mechanikai kevertetés pedig a textília összetett 

geometriája miatt nem elég hatékony. A közelmúltban közölt kutatási eredmények 

bizonyították21, hogy az enzimes textiltechnológiai folyamatok sebessége kisfrekvenciás, 

nagy energiájú ultrahanggal jelentősen növelhető. 
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2. ábra:   A folyadék áramlási profilja a fonal és az azt alkotó elemi szálak környezetében20 

Az enzimreakciók hatékonysága azonban nemcsak a ’folyadék oldalról’, hanem a 

textília felületének kezelésével, azaz a szubsztrátum felületének aktiválásával is növelhető. 

Atmoszférikus hidegplazma kezeléssel az aktivált textília enzimes hozzáférhetősége javul, 

ezáltal a felületmódosítás elősegíti az enzimreakciót és javítja a kezelés hatékonyságát. 

2.2. Enzimreakciók hatékonyságának növelése kisfrekvenciás 
ultrahanggal 

2.2.1. Az ultrahang általános jellemzése és folyadékban kifejtett hatása 

A hang egy adott rugalmas közegben (pl. folyadékban) található tömegrészek 

periodikus mechanikai rezgése. Ultrahangnak a hallható hang feletti, 16-20 kHz-től 10 MHz 

frekvenciáig terjedő rezgéseket tekintjük (3. ábra). Megkülönböztetjük a nagyfrekvenciás, 

azaz diagnosztikai ultrahang tartományt (5-10 MHz) és a kisfrekvenciás, energia ultrahang 

tartományt (20-100 kHz). A kettő közötti frekvencia tartományt leggyakrabban kémiai 

reakciókban alkalmazzák22.  

 

3. ábra:   A hang legfontosabb tartományai 

Az ultrahanggal kapcsolatos kutatások kezdete a piezoelektromos jelenség 

felfedezésétől és az ultrahang keltésére alkalmas síp kifejlesztésétől számítható23-24. Galton 

a síp segítségével határozta meg az emberi hallás felső küszöbét (kb. 16 kHz). Az első 
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gyakorlati alkalmazás 1917-ben a visszhangtechnika kidolgozásához köthető, amely a mai 

napig a távolságmérési eljárások alapjául szolgál. Az ultrahang keltésére a piezoelektromos 

jelenségen alapuló készülékek alkalmasak, ahol az átalakító az elektromos energiát 

mechanikai rezgéssé alakítja. A szonokémiát, amely az ultrahang energiájával és aktiváló 

hatásával foglalkozik, az 1980-as évek közepétől tekintjük önálló diszciplínának25-27. 

Az ultrahanggal végzett kutatásokban megállapították, hogy az energia ultrahang ún. 

akusztikus kavitációt idéz elő folyadékban, ami kétféle elmélettel magyarázható az 

elektromos és termikus hatások alapján28. Az első értelmezés, az ún. elektromos hipotézis 

szerint, az ultrahang a folyadékban akusztikus nyomást hoz létre, gerjeszti a molekulákat, a 

másodlagos kötések felbomlanak, és üregek, buborékok képződnek. A buborékban 

jelentősen nő az elektromos térerősség, azaz elektrokémiai reakció játszódik le, amelyet a 

vizes oldatokban megfigyelt, ún. szonolumineszcencia (ultrahang hatására bekövetkező 

fényemisszió) jelenségével magyaráztak. A hipotézis azonban a szerves folyadékokban 

tapasztalt fénykibocsátás értelmezésére már nem alkalmas. 

Napjainkban legelfogadottabb az ún. forró pont (hot spot) modell28. A hangforrásból 

keletkező hanghullám a közeg részecskéivel érintkezve kimozdítja azokat nyugalmi 

állapotukból, és a részecskék mozgási energiájuk átadásával, a közegben lokális 

sűrűsödéseket és ritkulásokat idéznek elő. A víz gőznyomása felett a ritkulási fázisban 

mikroméretű buborékok jönnek létre a folyadékban. A jelenséget akusztikus kavitációnak 

nevezzünk, ami a kisfrekvenciás ultrahang alkalmazásakor, 20 kHz-től 1 MHz-ig terjedő 

frekvencia tartományban figyelhető meg. Vízben a kavitációt kiváltó elméleti nyomás kb. 

2 γ/Re, ahol γ a víz felületi feszültsége (72 mJ/m2), Re pedig a van der Waals távolság a 

molekulák közt (~4 × 10-10 m). Az így számolt elméleti nyomás 1500 bar, amely a 

gyakorlatban kb. 5 atmoszférának bizonyult. A folyadékban 5 µm-nél kisebb sugarú 

buborékok, vagy a szilárd felszín réseibe zárt gázok képezhetnek kavitációs gócpontot.  

Az akusztikus kavitáció során a buborékok a sűrűsödési ciklusban összeroppannak 

extrém magas lokális hőmérséklet és nyomás (kb. 5000 K, 100 MPa) kialakulása közben22. 

Megkülönböztetjük a stabil és az átmeneti kavitációt. A stabil kavitáció során a keletkező 

buborékok viszonylag kis amplitúdójú oszcillációt végeznek több hangcikluson keresztül. 

Az átmeneti kavitációkor a buborékok robbanásszerű növekedését követően egy vagy 

néhány hangciklussal később összeroppannak. Az adott típus kialakulását a gerjesztő 

eszközök, a hanghullám nyomás amplitúdója és a frekvenciája, a kezdeti buborék sugara, 

továbbá a közeg statikus nyomása és egyéb jellemzői (pl. pH-ja, sűrűsége, viszkozitása, 

hőmérséklete, gáztartalma, zárványok jelenléte) befolyásolják22,25.  

Szilárd fázishatáron a kavitációs buborék az összeroppanást követően folyadékkal 

töltődik fel, ami a szilárd felszínre irányuló nagy sebességű (kb. 110 m/s) mikroáramlást 
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(mikrojet) idéz elő30. A folyadéksugár a határfelületi folyadékréteg megbontásával az oldott 

hatóanyagot vagy enzim molekulákat tartalmazó folyadékot a szilárd anyag (pl. fonal) 

felületére (4. ábra) és belsejébe juttatja, és jelentősen fokozza a technológiai folyamat 

(reakció) eredményességét27,31. Az akusztikus kavitáció révén nemcsak gyorsul az 

anyagszállítás, hanem javul a katalitikus reakciók hatékonysága, gyökök képződhetnek, 

továbbá csökkenhet a reakciólépések száma30. A továbbiakban az ultrahangos kezelés a 

kisfrekvenciás, nagy energiájú ultrahangra vonatkozik.  

 

4. ábra:   Kisfrekvenciás ultrahang hatására létrejövő ”mikrojet” áramlás27 

2.2.2. A kisfrekvenciás ultrahangos készülékek és az ultrahangos tér 
jellemzése 

Az ultrahangos kísérletek tervezésének alapvető feltétele az ultrahangos készülékek 

ismerete, továbbá az ultrahangos tér jellemzése a kísérletek során. A leggyakrabban használt 

készüléktípusok közé tartozik az ultrahangos kád és az ultrahangos feltáró (azaz 

bemerülőfejes reaktor), emellett egy-, vagy többfrekvenciás, illetve áramló cellás 

berendezéseket alkalmaznak. A reaktorok léptéknövelésére és a nagyobb méretű 

berendezések jellemzésére a dolgozatomban nem térek ki, hanem a két legelterjedtebb 

készülékkel foglalkozom, az ultrahangos káddal és bemerülőfejes készülékkel. 

Az ultrahangos kád térfogata jellemzően 1,5 l-től 30 l-ig változik, ahol a kád aljára 

rögzítve két vagy több hangforrás (másnéven átalakító) található. A kádban a hangforrások 

számától és az azoktól való távolság függvényében más és más a nyomáskülönbség, ami 

nehezíti az ultrahangos kezelések vizsgálatát. 

A feltáró készüléket gyakran alkalmazzák, ahol a reakciótérfogat 150 µl-től akár 2 l-

ig terjed. A kezelés nagy intenzitású, különösen a hangforrás közelében. Az intenzitás 

azonban exponenciálisan csökken a bemerülőfej végétől távolodva 2-5 cm-re. Azonos 

energiasűrűség mellett az anyagátadási koefficiens (az oldott oxigén koncentráció alapján 
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meghatározott KLa) az ultrahangos feltáróban egy nagyságrenddel nagyobb, mint az 

ultrahangos kádban32 , azaz a bemerülőfejes készülék jobban elősegíti az anyagátadási 

folyamatokat, mint a kád. A kutatásaimhoz ultrahangos feltáró készüléket alkalmaztam a 

heterogén fázisú enzimreakciók vizsgálatához. 

A kavitáció jellemzése nem könnyű feladat, hiszen a kavitációs buborékok 

képződése és összeroppanása a másodperc ezredrésze alatt végbemegy, továbbá azok mérete 

nem haladja meg a 100 µm-t. Az ultrahangos tér jellemzésére elméleti és kísérleti módszerek 

állnak rendelkezésre. A differenciális hullámegyenlet a kavitációs üreg maximális átmérőjét 

adja eredményül az idő függvényében és az összeroppanáskori adiabatikus hőmérsékletet, 

adott külső peremfeltételek mellett. Ezen kívül következtethetünk a keletkező szabad 

gyökök moláris mennyiségére az egyenlet kiegészítésével. A valódi körülményeket 

modellezve pedig módosíthatjuk az egyenletet a rendszer csillapítási tényezőjével is. A 

kísérleti módszerek közül az ultrahangos besugárzás elsődleges hatása a nyomás, a 

hőmérséklet vagy a buborék aktivitással mérhető. A másodlagos hatáson alapuló módszerek 

közé tartoznak a jód-, a Fricke-, vagy a szalicilsav dozimetriás mérés, a 

vezetőképességmérés, emellett a szonolumineszcencia, illetve az alufólia degradáció33. Az 

ultrahangos reaktor hatékonysága pedig kalorimetriás módszerrel határozható meg a 

desztillált víz hőmérsékletének időbeli változása alapján34. 

Számos publikációban foglalkoznak az ultrahangos készülékek jellemzésével. 

Modellreakció felhasználásával hasonlították össze a hagyományos kevertetést a 20 kHz 

frekvenciájú ultrahangos feltáró készülékkel, ahol szerves oldószert – benzil-kloridot – és 

kevéssé oldódó szilárd anyagot – nátrium-szulfidot – alkalmaztak, aminek célja az volt, hogy 

a reakció a szilárd-folyadék fázishatáron a filmrétegben, emellett a folyadék főtömegében is 

lejátszódjon. Megállapították, hogy az ultrahang a részecskeméret csökkentésével és a 

fajlagos felület növelésével gyorsította a modellreakciót, ami a számolt anyagátadási 

koefficiens értékét tekintve másfélszeres növekedést jelentett35. 

Gogate és Pandit tanulmányaikban az akusztikus és hidrodimanikai kavitációs 

reaktorokat, továbbá azok méretnövelési lehetőségeit elemezték36. Az ultrahanggal 

előidézett kavitációs berendezések, mint pl. a bemerülőfejes készülék, a kád és egy- vagy 

többfrekvenciás reaktorok, teljesítményét a Weissler-reakció alapján hasonlították össze. A 

kálium-jodid oldat ultrahangos kezelésének hatására a vízből homolitikus disszociációval 

képződő hidroxil-gyökök révén egy reakciósorozat játszódik le, ami a kavitációs aktivitással 

arányos. Megállapították, hogy a hangforrás számának a növelésével javul a készülékek 

hatékonysága. A hangteret függőleges irányban vizsgálták λ/4, λ és 3 λ/2 hullámhossz 

távolságban. A kádban nem alakult ki állóhullám a falról visszaverődő hullámok miatt. A 
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feltáróban pedig a bemerülőfej végétől távolodva csökkenő hatékonyságot állapítottak 

meg37-39. 

A bemerülőfejes reaktort függőleges irányban kalorimetriás és dozimetriás 

mérésekkel jellemezték egy modellreakció követésével, egy 70 kHz frekvenciájú, torony 

típusú készülékben a reaktorba merülő szenzorokkal40. A reakcióban az ultrahangos kezelés 

hatására képződő hidroxil-gyökök révén a tereftálsav 2-hidroxi-tereftálsavvá alakul, amely 

UV-fluoreszcens technikával detektálható vegyület. A magasság függvényében eltérő 

hatékonysággal alakult át a tereftálsav, ugyanis λ/2 hullámhossz távolságonként 

ciklikusságot figyeltek meg a termékképződésben, a hanghullám erősítési és kioltási 

zónáinak megfelelően40. Az erősítési és kioltási zónák hatását liposzóma előállításával is 

vizsgálták. A kavitációs hatást mindössze egy kioltási és erősítési zónában mérték, és a 

bemerülőfej magasságát változtatták a reakcióedény aljától 19 és 38 mm távolságra. Az 

erősítési zónában (19 mm) az előállított liposzómák méreteloszlása nagyobb homogenitású 

volt, amelyet a fokozott kavitációval magyaráztak41. 

A textilfeldolgozási folyamatok fejlesztése céljából alapvető fontosságú az ultrahang 

és a kezelt szövetben kialakuló áramlási viszonyok tanulmányozása. Az ultrahang 

hatékonyságnövelő hatásának egzakt fizikai magyarázata nélkül ezt a területet ún. fekete 

dobozként kezelték. A megközelítés hátterében az állhat, hogy a folyamatot befolyásoló több 

tényezőt, az ultrahang intenzitását és frekvenciáját, a közeg körülményeit, és az ultrahang 

hullámok és a textilszövet között kialakuló kölcsönhatásokat együtt kezelik, ennek 

következtében pedig figyelmen kívül hagyják azokat. Komoly előrelépést jelentett 

Warmoeskerken által vezetett, fizikusokból és kémikusokból álló holland kutatócsoport 

munkája. Saját építésű ultrahang kádban vízszintes elrendezésben, a hangforrástól való 

távolság függvényében elemezték a kavitációt. Az ultrahang hatásának erősítéséhez minden 

esetben reflektor acéllemezt használtak. A mosási technológiai lépést ultrahanggal 

segítették, ahol a mikroáramlások csökkentették a fonalon belüli ún. stagnáló mag méretét 

(2. ábra), ezáltal pedig javult az anyagszállítási folyamat. A folyamatok követéséhez és 

vizsgálatához az akusztikus emissziós spektrum elemzése szolgált, ahol a jelfeldolgozást 

Wavelet-transzformációval végezték és a szubharmonikus rezgéseket összefüggésbe hozták 

a tranziens kavitáció mértékével. Megállapították, hogy a kezelendő fürdő és a szövet 

gáztalanításával, valamint a külső nyomás növelésével növelhető a kavitáció intenzitása, 

ezáltal javítható a mosási hatékonyság fokozott mikrojet-hatás révén27,42-44. 

Az ultrahangos készülékek teljesítményének, frekvenciájának és egyéb 

paramétereinek ismeretében kiválasztható a kísérletekhez legmegfelelőbb berendezés. A 

nagyobb folyadékarányt igénylő vizsgálatokat célszerű ultrahangos kádban elvégezni, egy 
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nagyobb ultrahangos intenzitást igénylő modellreakció vizsgálatához azonban az ultrahang 

bemerülőfejes készülék az alkalmasabb.  

2.2.3. A kisfrekvenciás ultrahang biotechnológiai alkalmazása 

Az ultrahangot korábban főként tisztításra használták elektronikai, optikai és orvosi 

területeken, emellett napjainkban jelentőssé vált az emulzióképzésben, a sterilizálásban, a 

szűrésben, a porlasztásban, illetve a fémfeldolgozásban28. Biotechnológiai területen 

sejtroncsolási és extrakciós lépésekhez alkalmazzák a hatékonyság javítására45-50.  

Az ultrahanggal kísért extrakció fokozatosan az analitikai kémiai gyakorlat részévé 

válik, amit a mintaelőkészítés során alkalmaznak. A minta – legyen az élelmiszermátrix, 

növény, vagy akár az eleveniszapos szennyvíztisztítás során vizsgált szuszpenzió – 

közvetlen vagy közvetett ultrahangozásával jelentősen, átlagosan 5 perc alá csökkenthető a 

kezelési idő. Az akusztikus kavitációs buborékok összeroppanása sérülést vagy szakadást 

idéz elő a sejtmembránon, ezáltal a sejttartalom kiürül, amit az összeroppanást követő 

mikroáramlások gyorsítanak. Az extrakcióhoz ultrahangos fürdőt, vagy az ennél nagyobb 

hatékonyságú, 20-25 kHz frekvenciájú feltáró berendezést alkalmazzák. A növényi 

hatóanyagok kinyerését gyakran ultrahanggal javítják, ahol a növényi őrlemény 

extrahálószeres, pl. alkoholos oldatát ultrahangos kádban kezelik, majd a kezelési idő, a 

hőmérséklet és az ultrahangos kezelés paraméterei függvényében vizsgálják az extrakció 

hatékonyságának változását51-53. Ultrahangos kádban végzett kollagén extrakció során a 

fokozott áramlási viszonyok által az enzimes kezelés hatékonysága és a szubsztrát 

hozzáférhetősége nőtt, így 30 %-kal nagyobb hozamot értek el54. Ötféle extrakciós módszer 

összehasonlításával vizsgálták mikroalgákból lipidek kinyerésének hatékonyságát 

ultrahanggal, ill. anélkül. Az ultrahangos kádban végzett extrakciók nagyobb hozamot 

eredményeztek, amit a kavitáció okozta gyökképződéssel és sejtfalroncsoló hatással 

magyaráztak55.  

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás során az ultrahangot enzimextrakcióra, ill. a 

fermentáció gyorsítására használják. Az ultrahang bontja a szennyvíziszap flokkulum 

szerkezetét, roncsolja a sejteket, így a centrifugálást, a szűrést és a dialízist követően 

kinyerhetőek fontos, pl. proteáz, amiláz, glükozidáz vagy foszfatáz enzimek. Egy 

tanulmányban 20 kHz frekvenciájú bemerülőfejes készülékkel jobb eredményt értek el az 

extrakcióban, mint 40 kHz frekvenciájú ultrahangos kádban. Az ultrahang intenzitása pedig 

jobban befolyásolta a kitermelést, mint az ultrahangos kezelés időtartama, és 10 perc után 

már nem nőtt tovább az enzim kitermelés56. 
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Nemcsak a szennyvízkezelésben alkalmazható sikerrel az ultrahang, hanem mind a 

süllyesztett-, mind a szilárd fázisú fermentációs kísérletek során több pozitív példával 

találkozhatunk. A süllyesztett fázisú fermentáció hatékonyságát az ultrahang az 

elválasztással és a szemcseméret csökkentésével segíti. Fokozza a vegyületek extrakcióját a 

növényi sejtekből, emellett a biomassza felszínének, továbbá a hemicellulóz és a cellulóz 

szerkezetének roncsolásával gyorsítja az anyagszállítást a lignocellulózok előkezelésekor57. 

Aspergillus niger-rel végzett fermentáció során ultrahangos kezeléssel fokozható az invertáz 

enzim termelés. A 20 és 40 % amplitúdón, 2-10 perc (78,6-372 J/ml) között változó kezelési 

idővel végzett ultrahangos kezelést követően a kezelt tenyészetet centrifugálták, majd a 

felülúszóból meghatározták az enzimaktivitást redukáló cukor méréssel. Az ultrahang 

növelte az exrakciós hozamot, amit a penészgomba hifa sérüléseiből a fermentlébe ürülő 

sejttartalommal magyaráztak. Ugyanakkor megállapították, hogy a 4 percnél hosszabb 

ultrahangos kezelés enzimaktivitás-csökkenést okozhat, aminek hátterében a kavitáció 

okozta részleges enzim denaturálódás állhat58.  

A szilárd fázisú fermentáció (SSF) ígéretes alternatívája az ipari enzimtermelésre 

széles körben elterjedt süllyesztett fázisú (szubmerz) fermentációs eljárásnak. 

Térfogategységre vetített termelékenysége nagy, emellett magas a végtermék koncentrációja 

a tápközegben. További előnye lehet a szubmerz fermentációval szemben, hogy a nyers 

fermentált termék feldolgozás nélkül felhasználható59. Alkalmazhatóságát korlátozhatja, 

hogy csak alacsony vízaktivitású közeget kedvelő mikroorganizmust (pl. fonalas gombákat) 

lehet így szaporítani, továbbá a fermentációs paraméterek – mint a pH, nedvességtartalom, 

hőmérséklet, oldott oxigén stb. – mérése nehézkes, emellett az SSF rendszer inhomogén, 

ezáltal kevertetés hiányában a paraméterek a tenyészeten belül eltérőek, és gyakran hosszabb 

a tenyésztési idő. A jövőben nagyobb szerepet kaphat az SSF olyan nagy értékű, kisebb 

termelési volument képző termékek előállításában, mint pl. a másodlagos 

anyagcseretermékek, az enzimek, és a finomvegyszerek. Az SSF módszerrel szubsztrát 

specifikus enzimkeverékeket állíthatunk elő, amelyek például a cellulóz alapú 

szálasanyagok biofehérítése során is eredményesen alkalmazhatók. A biofehérítéshez 

szükséges oxidatív enzimek – eltérően a bioelőkészítésben alkalmazott hidrolitikus 

enzimektől – rendkívül drágák, ezért hasznos ezek előállítása fermentációval17-18. A 

ligninbontásban hatékonynak bizonyultak a fehérrothasztó gombák (pl. Phanerochaete 

chrysosporium, Trametes versicolor, stb.), amelyek szénforrásaként a cellulóz alapú 

szálasanyag felhasználásával a szálasanyag bontására specifikus enzimeket is előállítja60-61. 

Ugyan az SSF módszer gazdaságosabb, ha a nyers fermentált termékeket közvetlenül 

használjuk enzimforrásként, sokszor azonban szükséges az enzimek kinyerése a szilárd 

szubsztrátumból, aminek módja és eredményessége jelentősen befolyásolja a szilárd fázisú 
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fermentáció gazdaságosságát. A hagyományos szilárd-folyadék extrakció fejlesztésre szorul 

az időigényessége miatt, hiszen a különböző extrahálószerekkel (pl. víz, acetát-puffer, citrát-

puffer, alkoholos oldat, aceton, detergens oldat, stb.), 150-200 rpm fordulatszámon végzett 

kinyerés 30 perctől akár 18 óráig is eltarthat62. Az ultrahangot az élelmiszeriparban már 

széleskörűen alkalmazzák az extrakciós műveleteknél63, ugyanakkor szilárd fázisú 

fermentációval előállított enzimek kinyeréséhez még nem alkalmazták. Egy kutatásban 

megállapították, hogy a 8 napos szilárd fázisú fermentáció során 12 óránként 30 perces 

ultrahangos kezelés alkalmazásával fokozható a xilanáz enzimaktivitás a lag- és az 

exponenciális mikrobanövekedési fázisokban (8 IU/g-ról 9,27 IU/g-ra)64. 

2.2.4. A kisfrekvenciás ultrahang szerepe a textilkikészítésben 

2.2.4.1. Hagyományos agitációs módszerek alkalmazása az enzimes textiltechnológia 
folyamataiban 

A textiliparban alkalmazott enzimes kezelések hatékonyságát olcsóbb, hagyományos 

agitációs módszerekkel pl. rázatással és kevertetéssel növelik. A hagyományos mechanikai 

módszerek laboratóriumi vizsgálatához általában síkrázó termosztátot, turbulens áramlást 

keltő kevertetett rendszert vagy függőleges, körkörös irányú mozgást előidéző színező 

berendezéseket (pl. Mathis Labomat, Rotawash, stb.) használnak. Ezeknek a hatását a 

textiliparban elterjedt legtöbb enzim esetén vizsgálták már65-69, amelyek közül számos 

kutatás fűződik Cavaco-Paulo és kutatócsoportja nevéhez. Két tanulmányukban66,70 is 

elemzik az agitáció hatását cellulázok alkalmazásával. A kísérletekben celluláz keveréket és 

endoglükanáz enzimkészítményt használtak színező berendezésben, az agitációt pedig több 

szinten vizsgálták. Az álló, termosztált fürdő mint kontroll mellett az ún. alacsony terhelést 

a színezőberendezésben szimulálták fém korongok nélkül, míg az intenzív agitáció 

eléréséhez 10-15 db fém korongot helyeztek a mintatégelyekbe. A kezelt fehérített pamut 

tömegcsökkenése és az enzimreakció terméke, a kezelőfürdőbe jutott redukáló cukor 

oligomerek mennyiségi meghatározása alapján megállapították, hogy az endoglükanáz 

alacsonyabb terhelés mellett nem okoz tömegcsökkenést, és redukáló cukor felszabadulást. 

Az intenzívebb mechanikai kezeléssel a mikrofibrillák lehasadnak a szövetről, amellyel 

javul az enzim hozzáférhetősége és a hidrolízis. A celluláz kezelés 1,5-3 %-os 

tömegcsökkenést okozott, továbbá a vártnál kevesebb redukáló cukor tartalom az 

intenzívebb kezelés során degradációra utalt. A mechanikai hatás jelentősen befolyásolta az 

enzimek működését.  
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Lyocellből készült szövet hasonló vizsgálata során a celluláz enzimes hidrolízis 

hatékonyságát a tömegcsökkenés és a kristályossági fok mérésével jellemezték. Az acél 

korongokkal fokozott agitáció hatékonyabb enzimes hidrolízist és nagyobb mértékű 

tömegcsökkenést eredményezett, míg a lyocell szövetminta kristályossági foka nem 

változott65. A fém korongok intenzitásnövelő hatását polietilén-tereftalát szálak kutináz 

enzimmel, és poliamid 6,6 szálak kutináz és proteáz enzimkeverékkel való reakcióiban is 

vizsgálták. Az intenzívebb mechanikai hatás növelte az enzimaktivitást, és nagyobb 

mennyiségben adszorbeálódott az enzimfehérje a kezelt szövet felszínére68-69.  

Az enzimmolekulák stabilitása eltérő a mechanikai hatásokkal szemben, pl. 

kevertetés esetén. Celluláz enzimkeverék vizsgálatakor úgy találták, hogy a legellenállóbb 

az endoglükanáz enzim, emellett az össz enzimaktivitás két napos inkubációt követően 20 

%-kal csökken a 0, 150 és 250 rpm fordulatszámon modellezett kevertetés során71.  

Megállapítható, hogy a hagyományos agitációs módszerek, mint a rázatás, a 

kevertetés vagy az acél korongok alkalmazása növelik az enzimes kezelések hatékonyságát. 

Minél intenzívebb eljárást alkalmazunk, annál eredményesebb lesz a hidrolízis, hátrányuk 

azonban a nagyobb szövetdegradáció és a kezelt textília tömegcsökkenése. A fokozott 

agitáció csökkentheti az enzimaktivitást, azonban ennek mértéke függ az enzimek egyedi 

tulajdonságától, stabilitásától. 

2.2.4.2. Kisfrekvenciás ultrahanggal segített enzimes textiltechnológiai folyamatok 

A textil biotechnológia területén a 2000-es évek elején jelentek meg az első kutatási 

eredmények, ahol a kisfrekvenciás ultrahanggal a környezetbarát enzimes műveletek (pl. 

enzimes írtelenítés, bioelőkészítés, biofehérítés) hatékonyságát javították. Ultrahangos 

kádban (25 kHz) α-amiláz enzimmel végzett írtelenítés szembetűnően pozitív eredménnyel 

szolgált. 20 perces ultrahangos kezelést követően az írtelenítési fok a kontroll 2,5-ös értékről 

7-re nőtt a Tegewa skála alapján, ahol a teljes írtelenítést a 9-es érték jelzi. A nedvesíthetőség 

vizsgálatakor az ultrahanggal kezelt szövet szívási magassága 4 cm másfél perc alatt, míg a 

hagyományos enzimreakciót követően a vízszívás eredménye csak 1,5 cm volt. Ezt a 

nedvesíthetőségi fokot már 5 perc ultrahangos kezelés is biztosította a 20 perces 

enzimreakcióval ellentétben, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. A kezelt 

szövetminták szakítószilárdságát nem befolyásolta az ultrahangos kezelés, mindössze 1-2 

%-kal nőtt a tömegveszteség az ultrahang hatására. Az amiláz kezelés hatékonyságának 

javulását az ultrahang és a kavitáció által fokozott anyagszállítással magyarázták72.  

Az enzimes írtelenítés hatékonyságát 5-10 %-kal javította az ultrahangos kádban (53 

kHz) végzett kezelés, attól függően, hogy milyen hőmérsékleten és pH-n zajlott a reakció73. 
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Hasonló eredményre jutottak egy lépéses, szimultán végzett ultrahangos írtelenítés és két 

lépéses, egymást követő kezelés összehasonlításakor. Az α-amiláz enzim 5-15 perces 

ultrahangos előkezelése után írtelenítést végeztek. Megállapították, hogy az ultrahang 20-30 

%-kal csökkenti az amiláz enzim aktivitását, ugyanakkor az írtelenítésben 10 %-os javulást 

eredményez, ahogy szimultán végzett ultrahangos írtelenítésben is. Pásztázó elektron 

mikroszkópos felvételekkel igazolták, hogy az ultrahangos kezelésnek köszönhetően a 

pamutról az íranyag eltávolítása 80-90 %-os hatékonyságú74. 

Egy másik tanulmányban az ultrahanggal kísért enzimes írtelenítést jigger 

berendezésben vizsgálták a kezelőfürdőbe merülő hangforrással. Az írtelenítést követő 

színezési lépés hatékonyságát a víz-, vegyszer- és energiafogyasztás alapján értékelték. 

Ultrahang mellett 10 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten végezhették a tisztító kezelést, 

ezáltal kisebb energiafogyasztást realizáltak. Megállapították, hogy ultrahanggal 20-30 %-

kal csökkent a színezék-, ill. vegyszerfogyasztás, továbbá a kibocsátott szennyvíz 

mennyisége, amely az ipari alkalmazás szempontjából rendkívül figyelemreméltó 

eredmény75. 

Pamut bioelőkészítése során gyakran savas vagy lúgos közegben aktív pektináz 

enzimeket használnak. Lúgos közegben aktív pektinázzal végzett bioelőkészítés 25 kHz 

frekvenciájú ultrahangos kádban hatékonyabbnak bizonyult, hiszen az enzimreakció 

kezelési idejét felére tudták csökkenteni az ultrahang nélkül végzett kezeléshez képest72. 

Yachmenev és kutatócsoportja savas és lúgos közegű pektináz enzim eredményességét 

20 kHz frekvenciájú ultrahangos fürdőben vizsgálta a pamut bioelkészítése során76. A savas 

pektináz érzékenynek bizonyult az ultrahangos kezelésre az enzimaktivitás csökkenés 

alapján. Az ultrahang jelentős javulást eredményezett a pamutszövet nedvesíthetőségében, 

amelyet vízszívás méréssel igazoltak. A nyers, kezeletlen pamutszöveten 26 perc alatt érte 

el a folyadékfront a 3 cm-es magasságot. Egy órás ultrahangos pektináz enzimes kezelést 

követően a vízszívás 13 percet vett igénybe, míg a kontroll pektináz kezeléssel 24 perc volt. 

Hat órás reakciót követően az ultrahang hatására 1,5 perc alatt elérte a kívánt magasságot a 

folyadékfront, míg ultrahang nélkül ez 3 percig tartott. A minták szakítószilárdságát nem 

befolyásolta az ultrahangos kezelés, csupán az enzimes kezelés miatt csökkent a szilárdság. 

A szövetek fehérségében sem láttak eltérést az ultrahangos kezelést követően. A legjobb 

nedvesíthetőséget a pamutszövet kombinált enzimes kezelésével érték el, amikor az írtelenés 

után pektináz enzimet alkalmaztak ultrahangos kezelés mellett12. Hipotézisük alapján az 

ultrahang növelte a pektináz enzim oldatban és pamutfonalon belüli diffúzióját, gyorsította 

a pektin bomlástermékeinek eltávolítását a reakciótérből, továbbá elősegítette a fonalak és 

elemi szálak pórusaiba zárt légbuborékok eltávolítását és a kezelőoldat pórusokba 

jutását12,76.  
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Len bioelőkészítése során az ultrahangos kezelés hatását vizsgálták 29 kHz 

frekvenciájú bemerülőfejes berendezéssel. A lúgos főzés mellett enzimes bioelőkészítést 

végeztek, majd meghatározták a szorpciós tulajdonságok változását. Az enzimes kezelés 

előnyösnek bizonyult a szövetdegradáció csökkentésében, mivel a lúgos főzés 

következtében 6,6 %, míg a bioelőkészítést követően csak 1,8 % volt a tömegveszteség. Az 

ultrahangos kezelés pedig kétszer hatékonyabbá tette a szennyező anyagok eltávolítását 

mindhárom előkészítési reakció során, továbbá az előkészítést követő hidrogén-peroxidos 

fehérítést is segítette77. 

A pamut és len fehérítéséhez leggyakrabban a lakkázt alkalmazzák az oxidatív 

enzimek közül. Lenszövet ultrahanggal kísért hidrogén-peroxidos fehérítését lakkázos 

előkezeléssel egészítettek ki. Megállapították, hogy az ultrahangos kádban fél órás 

előkezelés már javítja a fehérítés hatékonyságát, a lakkáz azonban önmagában nem elég a 

megfelelő fehérség eléréséhez78. A lakkáz enzimes kezelés hatását vizsgálták 20 kHz 

frekvenciájú, ultrahang bemerülőfejes készülékkel pamut hagyományos hidrogén-

peroxiddal végzett fehérítésének javítására, emellett mérték az enzim stabilitását is az 

ultrahangos rendszerben. Meghatározták, hogy az enzimreakció szempontjából a legjobb 

eredmény 7 W teljesítmény mellett, 40 perces ultrahangos kezelési idővel érhető el, ha a 

kezelendő szövetet fél cm-re helyezik el a bemerülőfej végétől. Az enzim stabilitásának 

vizsgálata során kiderült, hogy az ultrahang hatására 12 %-kal csökkent a lakkáz aktivitása, 

amelyet az ultrahanggal keltett mikroáramlások nyíró hatásával, továbbá a kavitációs 

buborékok összeroppanásával fejlődő magas lokális hőmérséklettel és nyomással 

magyarázták. Az enzimaktivitás csökkenést 10 %-os poli(vinil-alkohol) hidrolizátum 

hozzáadásával ellensúlyozták. A lakkázos előkezelés a hagyományos fehérítést javította, 

ahol a Berger-féle fehérségi index 1,67-del nőtt. Az ultrahanggal kísért lakkázos kezelés ezt 

tovább növelte 0,56-tal, továbbá a szövet visszasárgulása sem következett be79.  

A fehérítés megvalósítható glükóz-oxidáz enzimmel is, amely glükóz adagolásával 

H2O2-t termel. 20 kHz frekvenciájú bemerülőfejes készülékben vizsgálták a glükóz-oxidáz 

kezelés hatékonyságát pamutszöveten. Az enzimreakció hatása elmaradt a hagyományos 

fehérítéshez képest, és a szövetek sárgás színűek lettek. Ennek oka a glükóz mellékreakciója 

mellett a H2O2 nem megfelelő stabilizálása lehetett80.  

2.2.5. A kisfrekvenciás ultrahang hatása az enzimekre és az 
enzimaktivitásra 

Az enzimes textiltechnológiai lépések során sikerrel alkalmazták az ultrahangot a 

kezelés hatékonyságának javítására. A kutatások döntő többségében technológiai oldalról 
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vizsgálták az enzimreakciók eredményességét, azaz a szövettulajdonságok (pl. 

íranyagtartalom, nedvesedési idő, fehérség, stb.) változását vizsgálták és meghatározták az 

elvárt értékek eléréséhez szükséges paramétereket, kezelési időt, enzimkoncentrációt vagy 

hőmérsékletet. Ultrahangos rendszerben a heterogén fázisú enzimes technológiai 

folyamatok eredményességét az ultrahang folyadékfázisra, a folyadékban lévő enzim 

fehérjemolekulákra és a szilárd szálfelületre kifejtett hatása befolyásolja. Ezek közül az 

enzim-ultrahang kölcsönhatás döntő fontosságú, hiszen a kavitáció során kialakuló extrém 

lokális hőmérséklet és nyomás, továbbá a mikroáramlások következtében fellépő nyíró hatás 

befolyásolhatják az enzim szerkezetét és aktivitását. A hanghullám hatással van a fehérje 

hurok- és domain-régióira, amely az aktivitást módosíthatja. Az enzim stabilitása az 

ultrahangos kezelés paraméterei mellett függ a molekula tömegétől, ill. az enzim eredetétől 

is45.  

Az ultrahang enzimekre gyakorolt hatásáról a tudományos cikkekben sokszor 

ellentmondásos eredmények szerepelnek. Egyes kutatók megemlítik az aktivitáscsökkenést, 

mások csak pozitív hatásról számolnak be81. Gyakori, hogy a tapasztalt enzimaktivitás 

csökkenést követően rövidebb kezelési időt, kisebb teljesítményt, hűtést alkalmaznak az 

aktiváló hatás érdekében82, a csökkenés okát azonban kevesen vizsgálják. Ez megtévesztő 

lehet, hiszen a kísérlet során teljesen eltérő reakciókörülményeket alakítanak ki a 

paraméterek változtatásával és a kezelési idő vagy a teljesítmény csökkentésével. Rövidebb 

vagy kisebb teljesítményű ultrahangos kezeléskor kevesebb „terhelés” éri a 

fehérjemolekulát, ezáltal az enzim viselkedése és eredményessége is eltérő.  

Dehidrogenáz enzimek és foszfatáz enzim ultrahangos kezelése során 

megállapították, hogy a működési paraméterek, azaz a besugárzás ideje, az akusztikus 

energia, a frekvencia és az enzimoldat viszkozitása, jelentősen befolyásolják az enzimek 

stabilitását. Az ultrahangos kezelés során az enzimaktivitás az enzimek egyedi 

tulajdonságaitól függően széles tartományban változott. A 10 ml-es minták kétszer fél perces 

ultrahangos kezelésével a foszfatáz aktivitása nem változott, azonban a β-galaktozidáznak 

15 %-kal, a tejsav-, az almasav-, az alkohol-, és a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz 

enzimeknek pedig 19, 34, 36 és 48 %-kal csökkent az aktivitása83.  

Bőripari hulladékot ultrahanggal kísért proteáz enzimes kezeléssel bontottak. 

Ultrahang hatására a semleges pH-jú közegben aktív proteáz enzim aktivitása 25 %-kal 

csökkent, míg a lúgos közegben működő proteáz enzim nem degradálódott. Az állati bőrt 

alkalikus proteázzal kezelték a 40 kHz frekvenciájú ultrahangos kádban, amely 30 %-kal 

jobb kitermelést eredményezett. Az ultrahang - enzimkinetikai számítások alapján is - 

bizonyítottan fokozta a hidrolízist, amely valószínűleg a jobb keveredésnek, a gyorsabb 

diffúziónak és a bőrszerkezet bontásának volt köszönhető84.  
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Amiláz enzim aktivitását vizsgálták ultrahangos kádban (40 kHz) 30 °C-tól 100 °C-

ig terjedő hőmérséklet intervallumban. Eltérő hatást tapasztaltak, amikor az ultrahangos 

kezeléseket az enzim hőmérséklet optimuma (50-60 °C) alatt, továbbá ha a hőoptimumon 

vagy afölött végezték. Alacsonyabb hőmérsékleten az ultrahang növelte az enzimaktivitást 

az ultrahangos kezelés okozta hőmérsékletnövekedés következtében. Ugyanakkor az 

optimális és annál magasabb hőmérsékleten az ultrahang – tovább növelve a közeg 

hőmérsékletét – csökkentette az enzimaktivitást85. Egy másik kutatásban ultrahangos kádban 

60 perces kezelést követően az amiláz enzim inaktiválódott, míg a papain (papaya proteáz I) 

aktivitása csak kis mértékben csökkent, a pepszin (emésztést segítő proteáz) aktivitása pedig 

nőtt. Az enzimek szekunder és kvaterner szerkezete közti különbségek miatt az ultrahang 

hatása jelentősen eltért azonos kezelési körülmények mellett86. 

Albumin kezelése során az ultrahang által előidézett, a fehérje szerkezetében 

bekövetkező változásokat vizsgálták. Az ultrahanggal nőtt a fehérjeszerkezet hidrofób 

régióinak aránya, az enzimoldat felületi feszültsége, és az albumin denaturácós entalpiája. A 

szerkezetvizsgálat során megállapították, hogy a random coil és β-redő részek mennyisége 

csökkent, az α-hélix mennyisége pedig nőtt. Denaturációt és dimerizációt azonban nem 

mutattak ki a gélelektroforézissel87. 

A glükóz-oxidáz enzim szerkezetváltozásait vizsgálták 23 kHz frekvenciájú 

ultrahangos kezelést követően. Megállapították, hogy 10 percnél rövidebb kezelés során az 

enzim megőrzi globuláris szerkezetét, a hosszabb ideig tartó ultrahangos kezelés (30-60 

perc) azonban változásokat okozhat az enzim másodlagos szerkezetében. Kimutatták, hogy 

csökken az α-hélix, és β-redő részek mennyisége, továbbá az enzimkinetikai mérések alapján 

az egy órás ultrahangos kezelés már szignifikánsan csökkenti az enzimes reakció sebességét 

(vmax)88.  

A textiliparban leggyakrabban alkalmazott enzimekről, a cellulázokról kevés adat 

jelent meg az ultrahangos kezelés kapcsán. Az ultrahangos kezelés hőfejlődéssel jár, amely 

jelentősen befolyásolhatja az enzimaktivitást, fontos tehát a vizsgálandó enzim 

hőállóságának ismerete. A legtöbb kutatási eredmény a Trichoderma reesei eredetű 

cellulázokról érhető el, amelyekről megállapították, hogy enzimkomponensek hőstabilitása 

egymástól eltérő, a cellobiohidrolázok 65 °C körül, az endoglükanáz enzim pedig csak 75 °C 

felett denaturálódnak89. T. reesei eredetű celluláz aktivitását és pamutszövetre való kötődési 

hajlamát vizsgálták hőkezelést követően. A kezelést követően szintén az endoglükanáz 

enzim bizonyult a leghőstabilabb enzimkomponensnek. Az enzimaktivitás csökkent a 

hődenaturáció és a fehérje kitekeredése miatt, a kötődési hajlam viszont nőtt a hidrofób 

csoportok mennyiségének növekedésével90.  
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Az ultrahang hatása más az enzimoldatok és a rögzített, gélbe zárt enzimek 

kezelésekor. Celluláz-oldat és kitozán gélbe zárt celluláz enzim ultrahangos kezelése során 

a kezelési időnek, az ultrahang frekvenciájának és teljesítményének hatását, továbbá az 

enzimaktivitás és a fehérjeszerkezet változását vizsgálták. 30 perces ultrahangos kezeléskor 

az enzimaktivitás 15 percnél maximumot ért el, majd 10 %-kal a kiindulási érték alá 

csökkent. A jelenséget azzal magyarázták, hogy az ultrahang bontja az enzim 

aggregátumokat, ami növeli az aktivitást. Hosszabb besugárzáskor azonban már 

roncsolódhat a fehérje a magas lokális hőmérséklet, nyomás és nyíró erők következtében. 

Az ultrahang teljesítményének hatása kevésbé volt szembetűnő, ugyanakkor a 40 W-ig 

terjedő intervallumban 15-20 W értéknél 20 %-kal nőtt az enzimaktivitás, majd 

visszacsökkent a kiindulási 50 U értékre. Az eltérő frekvencián (18-29 kHz) végzett 

kezelések ugyanakkor nem befolyásolták az enzimaktivitást. A gélbe zárt celluláz pH 

optimuma az ionos mátrixszal való kölcsönhatás révén 2-3-ra tolódott a pH 5-6 értékről. 

A gél az ultrahangos kezelés során védő funkciót töltött be, így az ultrahangos kezelés 

elhanyagolható mértékben befolyásolta az enzimaktivitást, továbbá nem tapasztaltak eltérést 

a kezelési idő és a teljesítmény függvényében. A fehérjeszerkezet vizsgálat során kiderült, 

hogy az enzimoldat kezelését követően a fehérje helikális része csökken, míg a random coil 

részaránya nő. Az alacsonyabb teljesítményű ultrahangos kezelés pedig ’lazított’ az 

immobilizált cellulázon, ezáltal nőtt az enzim aktivitása81.  

Hasonló eredményre jutottak celluláz enzimoldat 20 kHz frekvenciájú ultrahangos 

bemerülőfejes reaktorban való kezelésekor, ahol a kutatók a kezelési időnek, az ultrahang 

energiasűrűségének és a reakcióközeg hőmérsékletének hatását vizsgálták. Az egy órás 

kezelés során 30 percig folyamatosan nőtt az enzimaktivitás (23 %-kal), majd 30 %-os, 

degradációra utaló csökkenést tapasztaltak a kezelés második felében. Hasonló tendenciát 

figyeltek meg az energiasűrűség függvényében, ahol a 0-25 W/cm2 intervallumban 

17 W/cm2-nél elértek egy maximális aktivitást 23 %-os javulás mellett, majd ez lecsökkent 

a kiindulási érték alá. Magyarázatuk szerint az enyhébb ultrahangos kezelés során a stabil 

kavitáció miatt az oszcilláló buborékok serkentik az aktivitást. Az enzimkinetikai és 

termodinamikai számításaikhoz, és a fehérjeszerkezet vizsgálathoz már az optimálisnak 

tűnő, 30 perces 17 W/cm2 energiasűrűségű ultrahangos kezelést választották. 

Megállapították, hogy 65 %-kal csökkent az enzim aktivációs energiája, amely jelentősen 

segíti az enzimreakciót, emellett az enzim maximális sebessége (vmax) 3,62 µM/s-ről 

4,76 µM/s-re nőtt az ultrahangos kezeléssel. A másodlagos fehérjeszerkezetben kimutatták 

az ultrahangos kezelés hatását, amely csökkentette a helikális részek és 8 %-kal növelte a 

random coil részek arányát a részleges fehérje kitekeredés miatt82.  
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A fejezetben felsorolt, különböző enzimekkel végzett kutatások alapján elmondható, 

hogy az akusztikus kavitációval kialakuló mikroáramlások nyíró hatása, továbbá a kavitációs 

buborékok összeroppanásával képződő extrém lokális hőmérséklet és nyomás az enzimek 

denaturációjához vezethet, amely a besugárzás idejével és a készülék teljesítményének 

növelésével arányosan fokozódhat. Az ultrahang módosítja a fehérjék másodlagos 

szerkezetét, az α-hélix, a β-redő és random coil részek arányát, továbbá növeli a hidrofób 

régiók mennyiségét a fehérje kitekerésével. A kísérletekben megfigyelt enzimaktivitás 

változás jelentősen függ az enzim hőstabilitásától és jellemzőitől. A megfigyelt 

aktivitásnövekedés az anyagszállítás gyorsításával, ill. a közeg hőmérsékletemelkedésével 

magyarázható, különösen akkor, amikor a kezelőfürdő hőmérséklete az ultrahang hatására 

éri el az enzim működésének optimális hőmérsékletét. Fontos megemlíteni emellett, hogy az 

ultrahang segítheti az enzim kötődését és az enzimreakciót a szubsztrát szerkezetének 

lazításával, bontásával, és ezáltal a hozzáférhető felületek növelésével, továbbá gyorsítja a 

reakciótermékek eltávolítását a szubsztrát felszínéről. 

2.3. Hidegplazma előkezelés hatása a heterogén fázisú 
enzimreakciókra  

2.3.1. A plazma fogalma és fő típusai 

Az enzimreakciók hatékonyságának növelése a szubsztrát, azaz a kezelendő textília 

felületének módosításával, hozzáférhetőségének a növelésével és aktiválásával is elérhető. 

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul a plazma, mint felületmódosító 

technológia alkalmazására, amely vegyszermentes és környezetkímélő kezelési eljárás. 

A plazma az anyagok negyedik halmazállapota, ionizált gáz, ami elektrosztatikus töltés 

szempontjából makroszkopikusan semleges. Jellemzője, hogy szabad elektronokat, ionokat, 

atomokat, gyököket, gerjesztett részecskéket és fotonokat tartalmaz. Széles nyomás- és 

hőmérséklettartományban létezhet. Két fő típusa ismert, a termikus (más néven egyensúlyi) 

és hideg (nem egyensúlyi) plazma. A termikus plazmában az atomok és az elektronok 

kinetikus energiája termodinamikai egyensúlyban van, míg a hidegplazma esetén az 

elektronok hőmérséklete 10000-50000 K között változhat, azaz nagyságrendekkel nagyobb 

a szobahőmérséklet közeli atomokénál. A szabad elektronok mennyisége azonban az összes 

részecskéhez viszonyítva kevés, így a töltéshordozó felhő hőmérséklete 100 °C alatt 

marad91. A nagy elektronhőmérséklet nagy kémiai reaktivitáshoz vezet, ezért 

hidegplazmával hatékonyan lehet szilárd anyagok, pl. textíliák felületét módosítani, még 

akkor is, ha azoknak egyébként kicsi a szokásos értelemben vett reaktivitása92. 
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A természetben plazmaállapot alakul ki a lángban, a villámlásban, a sarki fényben és az 

ionoszférában, emellett a plazma a világűr anyagának több, mint 99 %-át alkotja.  

A termikus plazma előállítása nagy nyomást és energiaforrást igényel (≥105 Pa, 

50 MW). Legfontosabb alkalmazási területei a hegesztés, a vágás, és a magfúziós 

energiatermelés. A hidegplazma a hőmérséklet emelésével, vagy ionizált gázon átvezetett 

árammal, azaz elektromágneses tér felhasználásával állítható elő. Az így felgyorsított 

töltéshordozók összeütközése ionizációt és számos reakciót eredményez. Az atomok vagy 

molekulák gerjesztődése és az elektronok leszakadása mellett a molekulák disszociációja és 

ion-ion, elektron-ion rekombinációs folyamatok figyelhetők meg91 (1. táblázat). 

A hidegplazmát atmoszférikus nyomáson vagy vákuumban alkalmazzák. Nagyobb méretű 

berendezésekben hatékonyabb a plazmakezelést atmoszférikus nyomás alatt végezni, pl. a 

mikroelektronikai iparágban, ez azonban szakaszos működést igényel. A nyomás 

növelésével a szabad elektronok hőmérséklete csökken, míg a többi komponenssé nő, ezzel 

egyidejűleg egyre több ütközés jön létre a részecskék között, ami növeli az energiaátadást és 

a hőmérsékletet.  
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1. táblázat:   A hidegplazma részecskefelhőben lehetséges reakciók91 

Reakciótípus Név 

Elektron ütközés 

Ionizáció e + A → 2e + A+ 
Disszociáció e + AB → e + A + B 
Disszociatív ionizáció e + AB →  2e + A + B+ 
Elektron gerjesztés e + A → e + A* 
Ro-vibrációs gerjesztés e + AB → e + AB (v,j ≥ 1) 
Momentum átadás e + A → e + A 

Semleges 

Disszociáció AB + M → A + B + M 
Penning ionizáció Am + B → A + B+ + e 
Atom átadás A + BC → AB + C 
Átrendeződés AB + CD → AC + BD 
Rekombináció A + B + M → AB + M 
Energiaátadás A* + B → A + B* 
Relaxáció A* + B →A + B 
Momentum átadás A + B → A + B 

Ionos 

Neutralizáció A- + B+ → A + B 
A- + BC+ → AB + C 

Asszociatív csatolás A- + B → AB + e- 

Töltés átadás A+ + B → A + B+ 
A- + B →A + B- 

Disszociatív töltés átadás A+ + BC →A + B + C+ 
Momentum átadás A+ + B → A+ + B 

 

A plazmakezelt felületen lezajló kémiai reakciók lehetővé teszik a felületmódosítást 

és -aktiválást, amit különböző területeken hasznosítanak. Gyógyászati célokra a sterilizálás, 

a vérzéscsillapítás, és a sebgyógyászat során alkalmazzák. A levegő oxigén plazma 

gerjesztésével ózon termelhető, amellyel víztisztításra és környezetszennyező gázok 

ártalmatlanítására (pl. szerves illékony vegyületek, nitrogén-oxidok, kén-tartalmú 

vegyületek stb.) van mód. Különösen előnyös a plazma textilipari alkalmazása, hiszen 

alacsony hőmérsékleten (kb. 50 °C) nagymennyiségű textília felületkezelését teszi lehetővé, 

amit légköri nyomáson és folyamatos üzemmódban valósítanak meg91-92.  

2.3.2. Atmoszférikus hidegplazma kezelési eljárások 

Az elmúlt két évtizedben több atmoszférikus eljárást fejlesztettek ki eltérő elektród-

elrendezés alapján. A legfontosabbak ezek közül a koronakisülés, a dielektromos 

akadálykisülés (DBD) másnéven csendes kisülés, továbbá a plazma jet, és az atmoszférikus 

plazmaív. A koronakisülést aszimmetrikus elektródpárral hozzák létre, például fémtű és fém 

elektródlap között, pulzáló egyenárammal. A gerjesztett részecskék eloszlása inhomogén, 

ezért felületmódosításra nem, inkább töltés felvitelére, és eltávolítására használják. A plazma 
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jet előállításához – amelyet gyakran sterilezésnél alkalmaznak – a belső elektródra 

rádiófrekvenciás energiaforrást (13,5 MHz) kapcsolnak, az azt körülvevő elektródot 

földelik, és különböző gázokat (hélium, argon, oxigén, stb.) áramoltatnak át rajta. 

A plazmaívet váltóárammal gerjesztik, szimmetrikus, sík vagy hajlított fém elektródok 

között91.  

A DBD eljárás a koronakisüléssel ellentétben szimmetrikus elrendezésű, ahol az 

elektródpárokat térfogati sík, térfogati csöves, felületi, vagy koplanáris módban helyezik 

el93. Az egyik elektród tökéletesen szigetelt és a két elektród közti résben jön létre a 

plazmakisülés a váltóáram rákapcsolásával. A jelenség rendkívül összetett, így leírását csak 

alapszinten kísérlem meg. Az elektromos mezőben a szabad töltéshordozók felgyorsulnak a 

Coulomb erők hatására, majd néhány szabad elektron iniciálja a kisülést. Ezek új ion-

elektron párokat generálnak a semleges gázmolekulákkal való ütközés során. Rövid idő alatt 

kialakul egy töltéshordozó felhő, amely a + töltésú elektród felé halad. Az elektromos mező 

erősödik az ellenelektród és a felhő közt, míg az elektromos mező kisül a negatív töltésű 

elektród és a felhő közt. A folyamat pár nanomásodpercig tart és függ a gáztól, az elektródok 

közti rés méretétől, a gáz nyomásától, illetve a szigetelő jellemzőitől. A mikrokisülés szálas 

vagy homogén szerkezetű, ami szemmel nem különböztethető meg. Az elektródok közti 

résben több egy-kisülésű ún. szál képződik térben és időben véletlenszerűen, amelyek 

egymással nem reagálnak. Egy filament sugara kb. 0,1 mm, és átlagosan 0,1 A áram halad 

át rajta, továbbá mikrojoule-nyi mennyiségű energiát disszipál91.  

Az ún. nagy sebességű oxidáció során olyannyira sok reakció játszódik le egyidejűleg 

a plazmakezeléskor, hogy annak teljes mechanizmusa még nem ismert. Az oxigént és 

nitrogént tartalmazó szintetikus levegőben a plazma hatására több, mint 100 reakció zajlik 

le és kb. 30 különféle részecske képződik91. A levegőben lévő víz, szén-dioxid, hidrogén és 

egyéb gázok további reakciókban vesznek részt.  

Textíliák felületkezelésére a koplanáris DBD plazma alkalmas leginkább a 

homogenitásának és a stabilitásának köszönhetően. Hatását a teljesítmény, a feszültség, a 

kezelési idő, az alkalmazott gáz és a kezelt szubsztrátum jellemzői befolyásolják. A kezelés 

a felület külső, néhány atomi rétegére korlátozódik, és a tömbi jellegű tulajdonságokat nem 

változtatja meg. A kezelés mélységét a plazmában jelenlévő részecskék eltérő reaktivitása 

befolyásolja. A koplanáris DBD plazma hatótávolsága kb. 200 nm94. Kutatómunkám során 

koplanáris DBD plazma reaktort használtam. 
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2.3.3. Az atmoszférikus hidegplazma textilipari alkalmazása 

A textíliák előkészítése és kikészítése során egyre népszerűbbé válik az 

atmoszférikus hidegplazma kezelés mint felületmódosító eljárás alkalmazása, hiszen 

növekvő igény mutatkozik a funkcionális termékek előállítására. A plazma a hagyományos 

kémiai eljárásokhoz képest számos előnnyel rendelkezik: nem igényel vegyszereket, vagy 

vizet, így a magas beruházási költség ellenére gazdaságos és környezetkímélő módszer. A 

plazmakezelés textilipari alkalmazása többféleképpen csoportosítható, pl. a plazmareaktor 

típusa, vagy a kezeléssel elérni kívánt tulajdonságok szerint. Dolgozatomban az utóbbi 

alapján ismertetem a főbb tudományos eredményeket. 

A plazma a kezelt textílián az alábbi hatásokat eredményezi: 

• a maratáskor a külső réteg eltávolításával az alsóbb rétegek hozzáférhetővé 

válnak, 

• a tisztításkor a felszíni szennyezők roncsolódnak, 

• az aktiválás révén nő a felületi energia,  

• végül bevonat képezhető, ahol egy funkcionális vékony filmréteget rögzítenek 

plazmakezeléssel91. 

A plazmakezelést általában levegőn vagy gázkeverékekkel végzik. A gázkeverék kb. 90 %-

a inert vivőgáz, főleg hélium, argon vagy nitrogén, amely elősegíti a felület aktiválását95. Az 

1-10 %-ban adagolt reaktív gáz a kívánt tulajdonság függvényében lehet pl. oxigén, nitrogén, 

szén-dioxid, ammónia, hidrogén, víz vagy szén-tetrafluorid. A levegő, vagy oxigén-tartalmú 

reaktív gázokkal oxidált funkciós csoportok (pl. hidroxil-, karboxi-, éter-, észter-, 

hidroperoxid-csoportok) képződnek a felszínen, amelyek jelentősen javítják a szövet 

nedvesíthetőségét és adhéziós tulajdonságát. Nitrogén vagy ammónia alkalmazásával 

amino-, és nitrogén-tartalmú funkciós csoportok képződnek, amellyel javítható pl. a gyapjú 

színezék adszorpciója. Fluor tartalmú gázokkal pedig hidrofób, vízlepergető felszín alakul 

ki. Gáz vagy folyadék halmazállapotú prekurzor molekulák adagolásával a plazmával 

aktivált szálfelületen lehetőség nyílik nano-, vagy fémbevonatok létrehozására, emellett 

antimikrobiális, öntisztító vagy lángálló tulajdonság kialakítására. A szál 

nedvesítőképessége igény szerint módosítható, ami a textiltechnológiai lépések során 

alapvető jelentőségű96-100.  

A cellulóz alapú szálasanyagok levegő plazmakezelése során a külső rétegekben 

többféle reakció zajlik párhuzamosan. A gyökképződés során a C-H kötések felhasadnak a 

gerjesztett molekulák vagy atomok energiaátadásával. A képződő instabil hidroperoxi-

gyökök oxigén-tartalmú csoportokat alakítanak ki a felszínen, amelyek növelik a polaritást, 

a felületi energiát és ezáltal a nedvesíthetőséget. A plazma a külső viaszréteg mellett a 
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keményítő tartalmú íranyagot is degradálja és oxidálja. A plazmakezelés során az elemi 

szálakon lévő viasz alatti cellulóz és a vetülék fonalakat borító keményítő hidroxil-

csoportjainak hasonló észterezési és éterezési reakciói figyelhetőek meg. Az egyes OH-

csoportok reaktivitása eltérő, továbbá a keményítő helikális térszerkezete és a kristályosság 

mértéke is befolyásolja a reakciókészséget, mivel a plazma a cellulóz amorf részeiben fejti 

ki hatását. A plazmakezelés minden esetben UV-fotonok felszabadulásával jár, ami a szövet 

mélyebb rétegeibe jutva kémiai kötést bonthat, ezáltal a szakítószilárdság csökkenéséhez 

vezethet91. A szövet nedvességtartalma szintén befolyásolja a plazmakezelés hatékonyságát, 

amellyel kapcsolatban megállapították, hogy a nagyobb víztartalmú szövet rontja a plazma 

hatékonyságát, mivel a plazma energiája a felületaktiválás helyett a víz bontására 

fordítódik101. 

2.3.3.1. Írtelenítés hatékonyságának növelése 

A plazma a pamutszövetet borító viasszal, az íranyaggal, illetve természetes 

szennyező anyagokkal, kisebb mértékben pedig a cellulózban gazdag alsó rétegekkel lép 

kölcsönhatásba. Az írtelenítés hatékonyságát jelentősen befolyásolja a plazmakezelés, amit 

több kutatócsoport is vizsgált94, 101-103. A reaktív gyökök, az ionok és az elektronok 

„bombázzák” a felszínt, amelynek következtében több folyamat játszódik le párhuzamosan. 

A láncfonalakat borító íranyagot, emellett a szövetet borító viasz egy részét és a szennyező 

anyagokat degradálja a plazmakezelés, amit a kezelés előtt és után mért tömeg 

különbségével mérnek. A plazma okozta tömegcsökkenés azonban elhanyagolható ahhoz 

képest, ami a hagyományos lúgos főzés és a fehérítés során bekövetkezne94. A 

plazmakezelés idejének növelésével a tömegveszteség is nagyobb, kb. 2-5 % közé esik102. A 

felszínen a plazma maró hatásának köszönhetően a képződő csatornák és repedések, illetve 

az oxidációs folyamatok révén a felszíni oxigén-tartalmú funkciós csoportok mennyiségének 

növelése hozzájárul a szövet jobb nedvesítőképességéhez, ezáltal hatékonyabbá válik az 

írtelenítés102,104. Írtelenítési reakcióban jelentős hatékonyságnövekedést tapasztaltak. A 

kezeletlen, nyers pamutszövetről az íranyag 77 %-át, míg a 45 s oxigén gázzal plazmakezelt 

mintáról az íranyag 95 %-át távolították el a 60 perces 80 °C hőmérsékleten végzett 

írtelenítés során103. 

2.3.3.2. A nedvesítőképesség javítása 

A nedves textiltechnológiai műveletek során alapvető fontosságú, hogy a kezelendő 

textília nedvesíthető legyen, hiszen a műveletek vizes közegben zajlanak. A plazmakezelés 

kitűnő módszer a felszíni atomösszetétel és a morfológia, ezáltal a nedvesíthetőség 
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módosítására, amire a legtöbb száltípus esetén elérhető szakirodalmi példa96. A 

plazmakezelés célja, hogy olyan funkciós csoportokat alakítsanak ki (pl. –COOH, -OH, –

NH2, stb.) az aktivált felszínen, amelyek révén javuljon a szövet vízabszorpciós képessége 

és gyorsuljon a folyadékszívási sebessége. Levegőn vagy oxigén gáz atmoszférában végzett 

plazmakezeléssel a reaktív oxigén-tartalmú ionok és gyökök kötéseket alakítanak ki a 

felületen a viaszréteg megbontásával, továbbá a viasz alatti cellulóz réteggel96,105. A plazma 

hatására a pamut felszínét borító viasz degradálódik és a marató hatás révén nő a felszín 

mikroérdessége. SEM felvételeken látható, hogy a plazma a viaszréteget roncsolja, 

szakadásokat, mikrorepedéseket képez rajta, ezáltal nő a felszín érdessége, és a viasz alatti 

cellulóz réteg hozzáférhetővé válik a reaktív részecskék számára102,104. Igazolták, hogy az 

oxigén-plazmával kezelt pamut nedvesíthetősége a nyomás és a kezelési idő növelésével 

fokozható az újonnan képződött karboxil- és aldehid-csoportoknak köszönhetően, ami 

ugyanakkor a szövet sárgulását is okozza106. XPS méréssel igazolták, hogy, ahol a felszíni 

oxigén és szén atomok hányadosa (O/C arány) 0,208-ról 0,322-re nőtt oxigén plazmakezelést 

követően. A képződő gyökök a C1 szénatom és a gyűrűs oxigén közti kötés, a C1 szénatom 

és glikozidos hidroxil-csoport közti kötés, illetve a C2-C3 szénatomok közti kötés hasításával 

dehidrogénezést, dehidroxilációt és gyűrűfelnyílást idéznek elő a cellulózon107. Az XPS 

spektrum C1 csúcsintenzitásának elemzésével látható, hogy nő az hidroxil-, karbonil-, és 

karboxil-funkciós csoportok mennyisége az oxigén plazmakezelést követően. DBD 

reaktorban egy perces levegő plazmakezeléssel a nyers pamutszövet víz peremszöge 

107,83°-ról 59°-ra csökkent, azaz a pamut felületi energiája nőtt, ezáltal csökkent a 

peremszög értéke107. A folyadékszívás vizsgálatnál a kontroll nyers pamut végtelen 

hosszúnak tekinthető folyadékszívás ideje plazma jet kamrában végzett 8 perces levegő 

plazmakezelést követően 10 másodpercre csökkent, ami hidrofil felületnek tekinthető94.  

Len minták nedvesíthetőségének javításában a pamuthoz hasonló eredményeket 

értek el108- 110. Két perces levegő plazma kezeléssel nőtt az oxigén-tartalmú funkciós 

csoportok aránya a len fonalak felszínén. Oxidációra utal az O/C arány növekedése 0,36-ról 

0,52-re, ami jelzi, hogy a felszíni oxigén aránya 33 %-kal nőtt110. 15-60 perces 

plazmakezelés teljesen hidrofil len szálfelületet eredményezett, hiszen a nedvesítési idő 140 

s-ről 1 s-re csökkent109.  

2.3.3.3. Plazmával kombinált enzimes kezelések 

Számos publikáció bizonyítja, hogy a plazma előkezelés alkalmazásával az enzimes 

kezelések hatékonysága fokozható. A plazmakezelés megbontja a pamutot borító hidrofób 

viaszréteget, növeli a cellulóz hozzáférhetőségét, ezáltal elősegíti a szövet celluláz enzimes 
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kezelését. A felszíni oxigén-tartalmú funkciós csoportok nagyobb aránya jobb 

nedvesíthetőséget eredményez, ami az enzimes reakciók hatékonyságát előnyösen 

befolyásolja. Pamut celluláz enzimes hidrolízisét plazmakezeléssel kombinálva 

megállapították, hogy a megnövekedett polaritás, a felületi oxidáció, továbbá a felületi 

marással megnövekedett átlag pórusméret elősegíti az enzimes reakciót111. A plazma-

celluláz kezeléssel aktivált pamutszövetre sikerrel rögzítettek baktériumölő hatású 

gyógynövény kivonatot112. Lenszövetek bioelőkészítése után a plazmakezelés a celluláz 

enzimes hidrolízis hatékonyságát nem befolyásolta. Ennek hátterében az állhat, hogy az 

előkészítési lépés már eltávolította a nedvesíthetőséget és az enzimreakció hatékonyságát 

legjobban befolyásoló hidrofób viaszréteget, ezáltal a plazmakezelés hatása már nem 

jelentős. A plazmakezelt felületen nőtt a karboxil-csoport koncentráció, némi 

tömegveszteség és szakítóerő csökkenés jelentkezett, illetve az enzimes kezelés simább 

felszínt eredményezett113. Plazmakezelt len szövetek nedvesíthetősége nagymértékben 

javult a pektináz enzimreakciót követően. A plazma a felszíni pektin hozzáférhetőségét 

növelte. Ugyanakkor a plazmakezelés színváltozással járt és a szövetek sárgábbak, 

sötétebbek lettek, amiért valószínűleg a felszíni aldehid-csoportok a felelősek114. 

2.3.3.4. A plazma tartósságának vizsgálata 

Gyakorlati szempontból indokolt a plazmakezelés tartósságának vizsgálata, hiszen 

az aktivált textília feldolgozása során gyakran hosszabb idő telik el az egyes technológiai 

lépések között. A plazmakezeléssel megnőtt felületi energia idővel csökkenhet és eltűnhet a 

plazma hatása, ugyanakkor a felszínen képződő új kémiai kötések stabilnak bizonyulnak, 

ami XPS méréssel igazolható. A kezelt anyagtól is függ a plazma hatásának tartóssága, ahol 

a nagyobb számú keresztkötések szintén növelik a tartósságot, mint például pamut vagy 

poliészter esetén91. A tartósságot tovább ronthatja a nagy relatív páratartalom és a magas 

tárolási hőmérséklet115. Megállapították, hogy a plazmakezelt pamutszövet színezhetősége 

a kezelést követően 4 nap után csökken a vizsgált egy hetes periódusban116. PET fóliák 30 s 

oxigén plazmakezelése után a nedvesíthetőség és az adhéziós jellemzők nem változtak egy 

hetes periódus során117. Egy másik kutatásban mind a peremszög, mind a felszíni 

atomösszetétel változását mérték a PET fóliák 2 másodperces plazmakezelését követő 8 

napon. A plazmakezelést követően a víz peremszög 30◦ a kezeletlen 75◦-hoz képest, majd a 

vizsgált időintervallumban a peremszög 58◦-ra nő, azaz az aktivált felületi energia csökken, 

de a plazmakezelés kb. 20 %-os hatása megmarad 8 nap után is115. Len esetén a 

nedvesíthetőség, továbbá a színezékfelvétel sem változott a 45 perces plazmakezelést követő 
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5 napban109. A plazma ún. öregedési vizsgálatai azt bizonyították, hogy a felületkezelést 

követő 4 napon megmarad, majd ezt követően változó mértékben romlik a plazma hatása. 

2.3.3.5. A plazma egyéb alkalmazásai – a színezhetőség javítása és antimikrobiális 
hatású textíliák 

A plazma felületmódosító hatása a színezhetőséget is előnyösen befolyásolja. Javítja 

a színezék és a szál kölcsönhatását, továbbá növeli a szálak közé bejutó színezék 

mennyiségét. A plazmakezelést követően nő a színezési sebesség, nagyobb a színezékfürdő 

kihúzatása, emellett javul a színhomogenitás, ugyanakkor a színezék kémiai szerkezete 

szintén befolyásolja a színezést. Oxigén plazmakezeléssel a felületen kialakított oxigén-

tartalmú funkciós csoportok fokozzák a kölcsönhatást a színezék molekulával, vagy a 

fokozott nedvesíthetőség révén javul a színezék molekulák diffúziója. Számos irodalmi 

példa található poliészter, poliészter-pamut keverékek, poliamid, és polipropilén nemszőtt 

textíliák kezeléséről, ahol főleg akrilsav monomert alkalmaznak az ojtási reakcióban118-119. 

Jelentősen nő a színezhetőség plazmakezelt len minták akrilsavval végzett ojtását követően 

is. A plazmakezelési idő függvényében a legnagyobb színezékfelvétel 30 s-nél érhető el a 

vizsgált időintervallumban (30 s - 10 perc)120. Len plazmakezelésével csökken a reakcióidő 

különböző kikészítési lépések, mint pl. a reduktív fehérítés, a bioelőkészítés vagy a színezés 

során, így környezetbarát feldolgozást tesz lehetővé. Igazolták, hogy a len kristályossági 

foka csökken a kezeléssel, és a plazma maró hatása miatt a viasz alatti pektin mérhetővé 

válik, ami segíti a színezhetőséget108- 109.  

Egészségügyi, katonai és élelmiszeripari területen fontos a baktérium-és gombaölő 

hatás kialakítása, mivel a mikrobák növekedéséhez a textíliák kitűnő táptalajul szolgálnak 

nagy fajlagos felületük és nedvességgyűjtő képességük miatt, emellett a megtelepedő 

mikróbák átfertőzést okozhatnak az említett területeken. A plazmakezeléssel antimikrobiális 

hatású bevonat képezhető a textílián, ami a rögzített ezüst, polihexametilén-biguanid és 

kitozán, esetleg gyógynövény hatóanyag révén ellenáll a bakteriális- vagy gombás-

fertőzéseknek121-122. A plazmakezeléssel nyers pamutra rögzített gyógynövény hatóanyag 

100 %-ban baktericid hatásúnak bizonyult Staphylococcus aureus és Escherichia coli 

törzsek esetén, megfelelő mosásállósággal112. Az ezüst-bevonat kialakítása hagyományos 

vegyszeres eljárással nagy mennyiségű, „rossz” összetételű szennyvizet termel, amelynek 

igéretes alternatívája lehet a plazmakezelés. Plazmakezelt pamut-poliészter szövetek 

felszínére felvitt 10-400 Å vastagságú ezüst bevonatok közül már 10 Å vastag filmréteg is 

baktérium- és gombaölő hatású volt121. A közkedvelt ezüstön kívül szervetlen nano-
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részecskéket (pl. TiO2, ZnO, Cu, stb.) is alkalmaznak antimikrobiális hatású bevonat 

kialakítására123-124. 

2.4. Irodalom kritikai értékelése és célkitűzések 

A vegyszeres, ún. nedves textiltechnológiák – az írtelenítés, a lúgos főzés és a 

fehérítés – komoly környezeti terheléssel járnak nagy víz-, energia-, és vegyszerigényük, 

illetve a termelődő szennyvíz mennyisége miatt. A biotechnológia fejlődésének 

köszönhetően a műveleti lépések egy részében már sikerrel alkalmaznak enzimeket, ezáltal 

alacsonyabb hőmérsékleten, az erősen lúgos közeg helyett mérsékelt körülmények mellett 

végezhetők a kezelések, ráadásul jelentősen csökken a szennyvíztermelés is. Egy enzimes 

kezelés akár 24-36 órát is igényelhet az enzimmolekulák lassú diffúziója miatt. Az enzimes 

folyamatok hatékonyabbá tételével csökkenthető a reakcióidő. A kö-zelmúltban publikált 

kutatási eredmények bizonyították, hogy kisfrekvenciás ultrahanggal jelentősen növelhető 

az enzimreakciók hatékonysága, ugyanakkor az ultrahang enzimaktivitásra gyakorolt 

hatásáról kevés publikáció érhető el. A cellulázok a textiliparban a legnagyobb 

mennyiségben felhasznált enzimek, ami indokolttá teszi az ultrahangos kezelés során a 

celluláz enzimaktivitásának, továbbá az ultrahang-enzim-szubsztrát rendszer jellemzését.  

A kisfrekvenciás ultrahangnak fontos szerepe van az extrakciós műveletek 

hatékonyságának javításában is, amit főleg az élelmiszeriparban alkalmaznak. Fermentációs 

műveletek során néhány esetben az enzimtermelés fokozására használták a kisfrekvenciás 

ultrahangot, és eddig még nem alkalmazták szilárd fázisú fermentációt követően az enzimek 

kinyerésére. Indokolt tehát ennek a területnek a vizsgálata.  

Az atmoszférikus hidegplazma előkezelés a szubsztrát felületének aktiválásával és 

módosításával teszi hatékonyabbá a heterogén fázisú enzimkatalizált folyamatokat. A pamut 

hidegplazma kezeléséről sokkal több publikáció olvasható, mint a lenéről, ezért szükséges, 

hogy a plazmakezelés hatásáról és tartósságáról több információt nyerjünk lenszövet 

alkalmazása esetén. A legtöbb tanulmányban a plazmakezelést követően a pamut 

morfológiai és felületi összetételének változását jellemzik, emellett a plazmával új funkciót 

alakítanak ki a szöveten, mint például az antimikrobiális vagy vízlepergető hatás. A textil 

biotechnológia szempontjából azonban fontos a pamut szövet külső felületeinek, a 

láncfonalakra felvitt íranyagnak, a vetülékfonalak elemi szálait borító viaszos rétegnek, 

valamint az ez alatti polimer rétegeknek – cellulóz, pektin – a jellemzése a plazmakezelést 

követően. A felület összetételének és morfológiájának a változása ugyanis jelentősen 

befolyásolhatja a celluláz, pektináz és amiláz enzimekkel végzett reakciók hatékonyságát. A 

plazmakezelés felületmódosító hatása és az enzimes reakciók hatékonysága közötti 
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kapcsolat részletes vizsgálatával azonban a szakirodalom nem foglalkozik. Érdemes tehát a 

plazmakezelést követően az enzimes folyamatok kvantitatív jellemzőinek a 

meghatározásával ezt a területet vizsgálni. 

Doktori munkámat a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének 

Műanyag és Gumiipari Laboratóriumában végeztem, ahol több, mint 15 éve foglalkoznak a 

pamut és a len enzimes textiltechnológiai folyamataival. Számos eredményt értek el a 

természetes szálasanyagok bioelőkészítésében, és biokikészítése területén. A lassú enzimes 

folyamatok javításának egyik módja a folyamatok hatékonyságának a növelése. Munkám 

során vizsgáltam a kisfrekvenciás, nagy energiájú ultrahang és az atmoszférikus 

hidegplazma kezelés hatását a cellulóz alapú szálasanyagok enzimes kezelésére.  

 

Kutatómunkám célja volt:  

• A kisfrekvenciás ultrahang enzimre és az enzimreakció eredményességére 

gyakorolt hatásának jellemzése egy választott modellreakció (celluláz-

cellulóz) követése során, 

• A kisfrekvenciás ultrahang alkalmazása az előállított oxidatív enzimek 

hatékonyabb kinyerésére a szilárd fázisú fermentációt követően, 

• Biofehérítés fokozása kisfrekvenciás ultrahanggal, 

• Az atmoszférikus hidegplazma előkezelés hatásának jellemzése cellulóz alapú 

szálasanyagok (pamut és len) felületi tulajdonságaira, 

• A pamut enzimes írtelenítésének és celluláz enzimes kezelésének a 

hatékonyságjavítása hidegplazma előkezeléssel. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. Kisfrekvenciás ultrahanggal végzett kísérletek 

3.1.1. Felhasznált anyagok 

A celluláz reakció vizsgálatához fehérített pamutszövetet (150 g/m2 területi sűrűségű, 

vászonkötésű, Testfabrics Inc., USA) alkalmaztam. A fermentáció során len előfonalat 

(Hungaro-Len Kft., Komárom) használtunk szénforrásként.  

3.1.2. Felhasznált kereskedelmi enzimek és pufferoldatok 

Beisol LZV (CHT Bezema AG): α-amiláz enzim, maximális aktivitását 70°C-on, 

csapvízben fejti ki. Írtelenítésre szövettömegre vonatkoztatott 2 % koncentrációban ajánlják.  

Celluclast 1.5 L (Novozymes): fonalasgomba eredetű, a Trichoderma reesei-vel 

termeltetett celluláz enzimkeverék, amely maximális aktivitását 50 °C hőmérsékleten, 

pH=5-ön fejti ki.  

Nátrium-acetát pufferoldat (pH=5): a 0,2 M nátrium-acetát oldatból 70 ml, a 0,2 M 

ecetsav oldatból pedig 30 ml szükséges 1 liter oldat elkészítéséhez. 

Citrát pufferoldat (pH=5): a 0,1 M trinátrium-citrát× 2 H2O oldatból 70 ml, a 0,1 M 

citromsav× H2O oldatból pedig 30 ml szükséges 200 ml oldat elkészítéséhez.  

Tartarát pufferoldat (pH=3): a 0,25 M nátrium-kálium-tartarát× 4 H2O oldatot és a 

0,25 M borkősav oldatot 3:2 arányban elegyítettem pH=3 eléréséig. A kálium-só fehér 

csapadékot képez, ezért a puffert dekantálva szűrtem. 

3.1.3. Enzimaktivitás mérések és egyéb tesztek 

Endoglükanáz aktivitás 

Az 1,8 ml 1 %-os hidroxietil-cellulóz (Fluka) oldatból és 0,2 ml enzimoldatból álló 

reakcióelegyet 50 °C-on 10 percig inkubáltuk, majd 3 ml DNS (3,5-N,N’-dinitroszalicilsav) 

reagens hozzáadásával állítottuk le a reakciót. 5 perces forralás és hűtés után a fényelnyelést 

540 nm-en vak próbával (1.8 ml 1 %-os hidroxietil-cellulóz oldat, 0,2 ml 0,05 M citrát puffer 

(pH=4,8) és 3 ml DNS reagens) szemben mértük125. 

Endoxilanáz aktivitás 

Az 1,8 ml 1 %-os xilán (Carl Roth) oldatból és 0,2 ml enzimoldatból álló elegyet 50 

°C-on 5 percig inkubáltuk, majd a reakciót 3 ml DNS reagens hozzáadásával állítottuk le, és 
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5 percig forraltuk. Lehűlés után 20 ml desztillált vizet adtunk hozzá, és az abszorbanciát 540 

nm-en mértük vak próbával (1,8 ml 1 %-os xilán oldat, 0,2 ml 0,05 M citrát puffer (pH=4,8) 

és 3 ml DNS reagens) szemben126.  

β-glükozidáz mérés 

Az 1 ml 5 mM p-nitrofenil-β-d-glükopiranozid (Sigma-Aldrich) oldatból és 0,1 ml 

enzimoldatból álló reakcióelegyet 50 °C-on 10 percig inkubáltuk, majd a reakciót 2 ml 

1 M Na2CO3 oldat hozzáadásával állítottuk le. Lehűlés után 10 ml desztillált vizet mértünk 

a mintákhoz, és az abszorbanciát 400 nm-en határoztuk meg desztillált víz vak próbával 

szemben127.  

Poligalakturonáz aktivitás (PGU) 

1,2 ml kálium-pektát (Sigma-Aldrich) oldatból, és 0,5 ml felülúszóból álló 

reakcióelegyet 10 percig 50 ºC-on inkubáltam, majd 3 ml Stop reagens (EDTA, 0,5 M 

NaOH, 0,5 % PAHBAH (4-hidroxibenzoesav-hidrazid)) hozzáadásával állítottam le a 

reakciót. 5 perces forralást követően mértem a minták fényelnyelését 412 nm-en, a megfelelő 

hátterekkel szemben (1,2 ml 1 %-os K-pektát oldat, 0,5 ml desztillált víz és 3 ml Stop 

reagens) 128.  

Szűrőpapír lebontó aktivitás (FPA)  

Ghose módszere alapján a 0,5 ml enzimoldatot 1 ml 0,05 M pH=5 acetát pufferrel 

egészítettem ki, majd az elegyet 1×6 cm méretű Whatman 1-es típusú szűrőpapírral 50 °C-

on termosztáltam 60 percig. A reakciót 3 ml DNS reagenssel állítottam le, majd 5 percig 

forraltam. Hűtést követően 540 nm-en mértem a minták fényelnyelését acetát puffer vak 

próbával szemben129. Az enzimaktivitást a glükóz kalibráció alapján számolt redukáló cukor 

tartalomból130 határoztam meg.  

Lakkáz aktivitás (Lac) 

A reakcióelegyhez 1,75 ml 0,05 M acetát puffert (pH=5), 0,25 ml 0,05 mM ABTS 

(2,2’-anizo-bisz(3-etilbenztiazolin-6-szulfonsav) diammónium sója) oldatot, 0,5 ml enzim 

oldatot mértem össze. Az ABTS szubsztrátot 2 perces (30°C) előtermosztálás után adtam a 

mintákhoz, majd 10 perccel később jeges vízben leállítottam a reakciót. Az oldatok 

abszorbanciáját 420 nm hullámhosszon mértem acetát puffer vak próbával szemben131. 

Lignin-peroxidáz aktivitás (LiP) 

A reakcióelegy 1 ml 125 mM tartarát puffert (pH=3), 0,5 ml 10 mM veratril-alkoholt, 

0,5 ml enzimoldatot tartalmazott132. 5 perces előtermosztálás (30 °C) után 0,5 ml 10 mM 
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H2O2 oldatot mértem hozzá. Az aktivitást a peroxid hozzáadása előtti, és a 10 perccel 

későbbi, csökkent abszorbancia értékek különbségéből számoltam. 

Redukáló cukor tartalom meghatározása 

A celluláz és az amiláz enzimreakciók hatékonyságát a felszabaduló redukáló cukor 

mérésével jellemeztem130. 1 ml 0,05 M acetát pufferhez (pH=5) 0,5 ml mintát, továbbá 3 ml 

DNS reagenst adtam, majd 5 perc forralást követően a kihűlt oldat fényelnyelését 540 nm-

en acetát puffer vak próbával szemben spektrofotométeren mértem. A redukáló cukor 

tartalmat glükóz kalibráció alapján számoltam. 

Oldott fehérje tartalom meghatározása 

A fehérje tisztítást acetonnal végeztük133. A fehérje koncentrációt Lowry 

módszerén134 alapuló kittel határoztuk meg (DC Protein Assay, BioRad). Standardként borjú 

szérum albumint használtunk (BioRad).  

3.1.4. Az ultrahangos reaktor jellemzése 

Az ultrahangos kezeléseket bemerülőfejes reaktorral végeztem (500 W névleges 

teljesítmény, Sonics & Materials, Vibra-Cell VCX-500 modell, USA), amely 20 kHz 

frekvenciájú ultrahangot bocsát ki a 13 mm átmérőjű cserélhető végnél (5 a. ábra). A hang 

amplitúdójának maximális értéke 124 µm, amely százalékosan állítható. A kísérleteket 

termosztálható kettősfalú üvegreaktorban végeztem, ahol a bemerülőfej vége és az 

üvegedény alja közt fél hullámhossz volt a távolság (λ/2=3,7 cm). Acél reflektor korong 

biztosította a hanghullámok teljes visszaverését. A kettősfalú üvegreaktort vízfürdővel 

termosztáltam. Mérés közben a közeg hőmérsékletét és a készülék által leadott teljesítményt 

a kezelőfürdőbe merülő szenzorokkal követtem a készülékre kapcsolt jelátalakító 

segítségével (5 b. ábra). 
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5. ábra:   Az ultrahang bemerülőfejes reaktor (a) 
és a hozzá kapcsolódó berendezések (b) 

Ultrahang bemerülőfejes készülék hatékonysága 

Kalorimetriás módszerrel jellemeztem az ultrahangos berendezés hatékonyságát35. 

40, 60 és 80 % amplitúdón 10 perces ultrahangos kezelés során rögzítettem a felvett 

elektromos teljesítményt (Pel) és mértem a desztillált víz hőmérsékletének változását. Az 

akusztikus teljesítményt az alábbi összefüggés alapján számoltam ki (1. egyenlet): 

 #$% = (() (*),-. ∙ 0 ∙ c2 (1) 

ahol Pac az akusztikus teljesítmény (W), m (kg) és cp (kJ·kg-1·K-1) a kezelt desztillált víz 

tömege és a hőkapacitása, (dT/dt)t=0 pedig az idő-hőmérséklet függvény kezdeti 

meredeksége (K·s-1). Az akusztikus teljesítmény és a készülék által felvett elektromos 

teljesítmény hányadosa (η= Pac/ Pel, %) megadja a készülék hatékonyságát.  

Luminol reakció 

Az ultrahanggal keltett kavitációt luminol reakcióval jellemeztem. Az alkalmazott 

125 ml reakciókeverék összetétele: 

• 60 ml 0,8 g/l luminol oldat  

• 60 ml 20 g/l Na2CO3 oldat 

• 2,5 ml 6 % H2O2 oldat 

• 2,5 ml 1 mM CCl4 oldat 

Az ultrahangos kezeléssel keletkező hidroxil-gyökök és azok rekombinációja a 

H2O2-dal az alábbi reakcióhoz vezetnek (6.ábra). 60 másodperces ultrahangos kezelést 

végeztem az egyes amplitúdó értékeken (40, 60, 80 %), amelyet folyamatos expozíció 

beállításával, fényképező géppel (Canon SX800) rögzítettem. A fényképek készítéséhez 
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fekete szobát modelleztem fekete színű fotókartonok felhasználásával. A fényképek 

elemzéséhez MathLab és Adobe Photoshop szoftvereket alkalmaztam. 

 

6. ábra:   A szonoluminenszcencia során lejátszódó kémiai reakció mechanizmusa 
luminol-reagens alkalmazásakor 

A hullámhossz meghatározása 

Az ultrahangos horn készülék által kibocsátott hang hullámhosszát az alábbi 

összefüggések alapján határoztam meg. A hang sebessége folyadékokban a 2. egyenlettel 

írható le: 

 345678 =
9
:
 (2) 

ahol c a terjedési sebesség (m/s), κ a térfogati rugalmassági modulus, amelynek értéke 

2,2×109 N/m2 és ρ a folyadék sűrűsége, amely 1000 kg/m3 desztillált víz esetén. 

Ez alapján az ultrahang 1483,24 m/s sebességgel terjed desztillált vízben.  

A frekvencia és a hangsebesség összefüggéséből adódik a hullámhossz értéke (3. egyenlet): 

 3 = ;×= (3) 

ahol c a terjedési sebesség (m/s), λ a hullámhossz (m) és f a frekvencia (Hz, 1/s), azaz 20 kHz. 

λ=0,074 m, azaz 7,4 cm. 

Az ultrahangos tér hőmérsékletének szabályozása 

Az enzimes reakciók állandó hőmérsékletet, azaz termosztált körülményeket 

igényelnek. Az ultrahangos kezelés jelentősen növeli a folyadék hőmérsékletét. Fontos tehát 

meghatározni az összefüggést, amely a hűtőközeg termosztálási hőmérsékletének a 

függvényében az egyes amplitúdókon kialakuló hőmérsékletet jellemzi az általam 

alkalmazott, egyedi méretű kettősfalú reakcióedényben. Desztillált vizet a hűtőközeg három 

hőmérsékletén (25, 35 és 45 °C-on), fél órán át ultrahanggal kezeltem 25, 50, 75 és 99 % 
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amplitúdón, majd a kapott görbékre az alábbi egyenlet (4. egyenlet) alapján meghatároztam 

a Tvég végső hőmérsékletet és a τ időállandó paramétereket. A 7. ábrán az ultrahangos kezelés 

után az egyes hőmérséklet profiloknál kiszámolt véghőmérsékletek láthatók az ultrahang 

amplitúdója és a hűtőközeg hőmérsékletek függvényében. 

 ) = ). + )?éA − ). ∗ (1 − EF(, G)) (4) 

ahol T a reakciótér hőmérséklete az adott pillanatban, T0 a kezdeti hőmérséklet, Tvég a végső 

hőmérséklet, t az idő és τ az időállandó. 

Ennek ismeretében állítottam be a reakciótér 50 oC-on tartásához a termosztált 

köpenyhőmérsékletet (40 % amplitúdón 43 °C-ot, 60 % amplitúdón 33 °C-t, míg 80 % 

amplitúdón 20 °C-ot), amelyet a kísérletekben mindvégig alkalmaztam. 
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7. ábra:   Az ultrahangos reakciótér véghőmérséklete az amplitúdó és a termosztált 
hűtőközeg hőmérsékletének a függvényében 30 perces ultrahangos kezelés után. 

3.1.5. A celluláz – cellulóz modellreakció vizsgálata ultrahangos térben 

A hagyományos agitációs módszerek és az ultrahangos kezelés összehasonlítása 

A textiliparban általánosan alkalmazott agitációs módszerek hatékonyságát vetettem 

össze az ultrahangos kezeléssel. A termosztált rázó (Medingen SWB 20, Labortechnik-

Medingen, Németország) vízszintesen 120 oldalirányú elmozdulást végez percenként az 

alkalmazott 5-ös fokozatban. A mágneses keverőt 250 rpm fordulatszámon működtettem. A 

Mathis Labomat készülékben (BFA12 típus, Mathis AG, Svájc) a zárt acél tégelyekben lévő 

minták függőleges síkban körkörös mozgást végeznek, ahol a hőmérséklet és a forgás 

sebessége programozható. Az ultrahangos kezelést 40, 60 és 80 % amplitúdón végeztem el 
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reflektorral és anélkül. Szubsztrátumként kb. 1 × 1 cm-es négyzetre vágott, fehérített 

pamutszövetet használtam 7,5 g/l koncentrációban. A 0,01 M acetát pufferrel (pH=5) hígított 

celluláz enzimoldathoz hozzáadtam a pamutot, majd az egy órás reakciót 50 °C-os 

hőmérsékleten termosztáltam. A módszerek hatékonyságát redukáló cukor mérés alapján 

hasonlítottam össze (3.1.3. fejezet). Legalább három párhuzamos mérést végeztem.  

A Mathis Labomat berendezésben a mintatartó edények körpályán, függőleges síkban 

mozognak. A forgó mozgás közben a nedves szövetdarabok feltapadhatnak az edény falára, 

ami alacsonyabb termékkoncentrációt eredményezhet (0,23±0,01 g/l). A termosztált rázó 

vízszintes síkban mozgatja a folyadékot, ahol javul a hidrolízis hatékonysága 

(0,28±0,03 g/l). A legjobb eredményt a mágneses keverő alkalmazásával értem el 

(0,33±0,05 g/l). Következésképpen az ultrahangos kezelést a mágneses keverővel végzett 

méréshez viszonyítottam minden esetben (8. ábra).  
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8. ábra:   A hagyományos agitációs módszerek eredményességének összehasonlítása a 
celluláz-cellulóz modellreakció vizsgálatával. A redukáló cukor koncentráció változása a 

reakció időtartamának a függvényében. 

Az ultrahang hatása a celluláz enzim aktivitására 

Az ultrahang cellulázokra gyakorolt hatását a szűrőpapír lebontó aktivitás (FPA) 

változásával vizsgáltam (3.1.3. fejezet). A reakcióteret 50 °C-os hőmérsékleten 

termosztáltam. 1 ml Celluclast 1,5 L oldatot 250 ml-re egészítettem ki 0,01 M acetát 

pufferrel (pH=5), majd ebből 125 ml hígított enzimoldatot 40, 60 és 80 % amplitúdón 

ultrahanggal kezeltem egy órán át, reflektorral és anélkül. Reflektorként kör alakú 

acéllemezt helyeztem el a reakcióedény alján. Mintavételezés induláskor, majd 15 

percenként történt az FPA meghatározásához. A kontroll mágnessel kevert fürdő volt (250 

rpm). Minden mérést legalább háromszor megismételtem. 
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Az ultrahang hatása a celluláz – cellulóz modellreakció hatékonyságára 

A celluláz-cellulóz modellreakció során fehérített pamutszövetet alkalmaztam tiszta 

cellulóz szubsztrátumként. Az őrölt szövet 800-1000 µm szemcseméretű frakciójával 

dolgoztam. Az előzőekben leírt, 125 ml térfogatú, 0,01 M acetát pufferrel (pH=5) hígított 

Celluclast 1,5 L enzimoldathoz 5 g/l koncentrációban őrölt pamutot adtam, majd 40, 60 és 

80 % amplitúdón ultrahanggal kezeltem egy órán át, reflektorral és anélkül. A modellreakció 

hatékonyságának változását a cellulóz enzimes hasításával oldatba jutó redukáló cukor 

oligomerek mennyiségének meghatározása alapján jellemeztem (3.1.3. fejezet). A kontroll 

mágnessel kevert fürdő volt (250 rpm). Legalább három párhuzamos mérést végeztem. 

Az ultrahangos tér jellemzése 

Három különböző magasságban - az ultrahangos bemerülőfej végétől 1, 2 és 3 cm-re 

- helyeztem el a pamut korongokat 7,5 g/l koncentrációban, amelyeket fémkeretre 

rögzítettem (d=52 mm). Az előzőekben leírt módon mértem a redukáló cukor tartalmat 

(3.1.3. fejezet). Az ultrahangos kezeléseket 40, 60 és 80 % amplitúdón végeztem egy órán 

át, reflektorral és anélkül. Kontrollként a mágneses keverő szolgált (250 rpm). Legalább 

három párhuzamos mérést végeztem.  

Az ultrahang és az enzim szövetroncsoló hatását szakítóvizsgálattal is jellemeztem. 

Instron Tester Model 5566 (Instron Co., USA) szakítóberendezésen az ASTM D1682 

szabványnak megfelelően, 2 cm-es mintákon mértem láncirányban a szövetek sávszakító 

erejét és szakadási nyúlását (szobahőmérsékleten, 65 %-os relatív páratartalom mellett). A 

relatív szakítóerő (N/fonal) a sávszakítóerő és a fonalszám hányadosa. A fémkereten lévő 

pamutkorongokat a horn végétől mért 1 cm-es magasságban rögzítettem, majd 80 % 

amplitúdón ultrahanggal kezeltem 30, 60 és 90 percig a hígított enzimoldatban. Kontrollként 

a kezeletlen, továbbá 0,01 M acetát pufferben (pH=5) kezelt szövetminták szolgáltak. 4 

párhuzamos mérést végeztem.  

 

3.1.6. Szilárd fázisú fermentációval előállított enzimek ultrahangos 
kezelése 

A szilárd fázisú fermentáció (SSF) és az előzetes screening enzimaktivitás mérések 

az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéken zajlottak (F2. Függelék). 

Az SSF-ből rázatással kinyert, felülúszó mintákból hidrolitikus és oxidatív enzimaktivitások 

mérése (3.1.3. fejezet) és lenszövet próbafehérítése alapján kiválasztottuk a legjobb 

enzimtermelő és biofehérítő törzseket (Trichoderma virens, Aspergillus oryzae). Az 

enzimaktivitást 1 g száraz SSF tenyészetre vonatkoztattunk. A továbbiakban a kiválasztott 
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törzsek felhasználásával vizsgáltam az ultrahang enzimaktivitásra és extrakcióra gyakorolt 

hatását. Kontrollként a mágneses keverőben (250 rpm) vizsgált minta szolgált. 

A szilárd fázisú fermentáció körülményei 

A szilárd fázisú fermentáció során alkalmazott fonalas gomba törzsek: 

• Phanerochaete chrysosporium NCAIM F 00740 (=ATCC 34541),  

• Phanerochaete chrysosporium ATCC 24725,  

• Phanerochaete chrysosporium VKM F-1767,  

• Aspergillus giganteus NRRL 10,  

• Aspergillus oryzae NRRL 3485,  

• Trichoderma virens TUB F-498.  

A tenyészetek az alábbi törzsgyűjteményekből származnak: ATCC (American Type 

Culture Collection, Manassas, VA, USA), NCAIM (National Collection of Agricultural and 

Industrial Microorganisms, Budapest), NRRL (Northern Regional Research Center, USDA, 

Peoria, Illinois), VKM (Russian Culture Collection, Moscow), TUB (Technical University 

of Budapest). 

A liofilezett törzseket PDA (burgonya-dextróz agar) csészéken (30 °C) növesztettük. 

5 g len szénforrást 12 vagy 15 ml sóoldattal nedvesítettünk, majd sterileztük (120 °C, 1 bar, 

40 min). A kihűlt táptalajt (2. táblázat) adott tenyészettel oltottuk. Az enzimtermelést 30°C-

on végeztük 4-10 napig, körkörös típusú rázógépen (220 rpm). A tenyészeteket egy napig 

szárítottuk szobahőmérsékleten, majd 0,05 M-os citrát pufferrel (pH=4,8, 2 h, 220 rpm) 

extrakciót végeztünk.  
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2. táblázat:   Az SSF fermentációhoz használt 1 és 2 sz. rázólombikos táptalaj összetétele 

Összetevők Len-1 
táptalaj 

Koncentráció�
(g/l) 

Len-2 
táptalaj 

Koncentráció�
(g/l) 

darált len (por alakú) + 20 + 20 
NH4NO3 + 3 -  
(NH4)2HPO4 + 3 + 2 
KH2PO4 + 5 + 1,5 
MgSO4 × 7 H2O + 0,5 + 0,3 
szójaliszt, zsírmentes -  + 1 
kukoricalekvár (50 %) -  + 1 
NaCl + 0,5 + 0,5 
CaCO3 + 0,5 + 1 
karbamid -  + 0,3 
CaCl2 -  + 0,3 
nyomelem oldat-1 -  + 0,5 ml/l 
nyomelem oldat-2 -  + 0,5 ml/l 

 

Előzetes szűrővizsgálatok alapján kiválasztottuk a termelékenyebb fermentációs 

módszert és a legjobb enzimtermelő törzseket. Optimalizáltuk a só-, és a nedvességtartalmat 

a fermentáció során (F2.1. táblázat). Az egyes törzsek enzimtermelő képességét 

enzimaktivitás tesztek alapján hasonlítottuk össze az extrakciót követően (F2.1. táblázat). 

Mértük a poligalakturonáz (PGal), a lignin-peroxidáz (LiP), a lakkáz (Lac), a mangán-

peroxidáz (MnP) és az endo-xilanáz (EXyl) enzimaktivitásokat, melyek fontos szerepet 

töltenek be a len bioelőkészítésében és biofehérítésében a nem-cellulóz tartalmú anyagok 

lebontásában (pl. pektin, hemicellulózok, színanyagok). A cellulózbontó képesség 

jellemzéséhez meghatároztuk a szűrőpapír lebontó aktivitást (FPA), az endoglükanáz 

(EGlu), ill. a β-glükozidáz aktivitást. A legjobb eredményt a #2/12 jelölt fermentáció során 

értük el, azaz 12 ml tápoldattal, a #2 jelzésű sóoldat alkalmazásával, ahol a T. virens törzs 

átlagos relatív enzimtermelése, továbbá a biokezelésben kiemelten fontos enzimek átlagos 

relatív termelése (PGal, LiP, Lac, MnP) bizonyult a legnagyobbnak. Ez alapján a kutatás 

folytatásához a két legjobb enzimtermelő, a T. virens és az A. oryzae törzset szaporítottuk el 

nagyobb mennyiségben az ultrahangos kezelésekhez.  

Az ultrahang hatása az enzimaktivitásra 

Az előállított enzimkeverék ultrahangos kezelése során a lignin-peroxidáz, a lakkáz, 

a poligalakturonáz és a cellulázok szűrőpapír lebontó aktivitását mértem. A fermentációt 

követően az extrahált felülúszó mintákat 40, 60 és 80 % amplitúdón ultrahanggal kezeltem 

60 percig f=1:100 fürdőarány mellett, amelyhez 0,05 M citrát puffert (pH=5) alkalmaztam. 

Az enzimaktivitások meghatározásához (3.1.3. fejezet) induláskor és ezt követően 



52 

negyedóránként vettem mintát. Minden esetben legalább három párhuzamos mérést 

végeztem. 

Nyers enzimek kinyerése ultrahanggal 

A szilárd SSF minták ultrahangos kezelésével a nyers enzimkeverékek kinyerésének 

hatékonyságát vizsgáltam az extrakciós lépések számának és a fermentum mechanikai 

előkezelésének - azaz őrlésének a függvényében. 

Egylépéses szakaszos extrakciót végeztem egy órán át, f=1:100 fürdőaránnyal, 

ultrahangos kezelés mellett 40, 60 és 80 % amplitúdón. 1 g szilárd SSF-re 100 ml 0,05 M 

citrát puffer (pH=5) jutott. Az enzimextrakció eredményességét a lignin-peroxidáz, a lakkáz, 

a poligalakturonáz és a szűrőpapír lebontó aktivitás mérésekkel követtem, amelyhez 

induláskor, majd 15 percenként mintát vettem a kezelőfürdőből. 

Három-lépéses szakaszos extrakciót 60 % amplitúdón végeztem, ahol a 20 perces 

kezeléseket követően dekantálva szűrtem az SSF szuszpenziókat, majd a visszamaradt 

száraz anyag extrakcióját tiszta 0,05 M citrát puffer (pH=5) oldattal folytattam. Az egyes 

szakaszokból mintát vettem az enzimaktivások méréséhez (LiP, Lac, PGU, FPA).  

Az ultrahangos kezeléseket alkalmazva vizsgáltam, hogy a szilárd SSF minta őrlése 

milyen mértékben befolyásolja az extrakció hatékonyságát. Ehhez az SSF mintákat 5 

másodpercig daráltam kávédarálóban, majd egy lépéses szakaszos extrakciót végeztem 

ultrahanggal vagy anélkül az előbbiekben leírt módon. Minden esetben legalább három 

párhuzamos mérést végeztem. 

Nyers lenszövet biofehérítése 

A szilárd fázisú fermentációs kísérletek harmadik részében az enzimextrahálás nyers 

lenszövetek biofehérítésére gyakorolt hatását vizsgáltam. A nyers len mintákból 5 cm 

oldalhosszúságú négyzeteket szegtem be. A biofehérítést rázó termosztátban (shaker) 

végeztem 50 °C-on, 1-1 csepp Felosan TAK nemionos felületaktív anyag hozzáadásával, f 

= 1:60 folyadékarány mellett a különböző módon extrahált SSF szuszpenziókkal.  

A szimultán, egyidőben végzett előextrakció és fehérítés során a reakcióedényben a  

0,05 M citrát pufferrel (pH=5) kiegészített szilárd SSF minta mellé nyers len szövetet 

helyeztem el, majd rázó termosztátban vagy 60 % amplitúdójú ultrahanggal kezeltem 30 

percig. A két lépéses kísérletnél a 30 perces előextrakció után (shaker vagy ultrahang) a 

szuszpenziókkal biofehérítést végeztem. Vizsgáltam továbbá az előextrakció idejének 

hatását a biofehérítésre, ahol 15, 30, 45 percig ultrahanggal vagy rázó termosztáttal 

előextrahált mintákat alkalmaztam. Az előextrahálással nyert szuszpenziókat kétfelé 

osztottam és az egyik felét centrifugáltam (15 perc, 8500 rpm, 10 °C), így tiszta felülúszó 
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oldatot nyertem. A fehérítést felülúszó és szuszpenzió mintákkal végeztem el. A kezelt 

szöveteket 70°C-on 30 percig desztillált vízben mostam, hogy eltávolítsam a szuszpenzió 

maradványait a szövetekről, majd levegőn szárítottam azokat. A biofehérítő hatást 

színméréssel jellemeztem (3.2.1. fejezet). 

3.2. Plazma előkezeléssel végzett kísérletek 

A plazma előkezelésekhez nyers pamutszövetet (153 g/m2 területi sűrűségű, 

vászonkötésű, Pannon-Flax Zrt., Győr) és lenszövetet (276 g/m2 területi sűrűségű, 

vászonkötésű, Pannon-Flax Zrt., Győr) használtam. Az atmoszférikus hidegplazma kezelést 

diffúz koplanáris felületi akadálykisülés (DCSBD) típusú plazmareaktorban (Roplass s.r.o., 

Brno, Cseh Köztársaság) végeztem, levegő atmoszférában, 300 W teljesítmény mellett 

(9. ábra). Az MTA-TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében (Plazmakémiai 

Kutatócsoport) lévő készülék kezelőfelülete 9 cm széles és 20 cm hosszú. A kezelőpanelben 

párhuzamosan, egymással szemben két elektród-sáv fut, amelyek 1,5 mm széles, 0,5 mm 

vastag és 1 mm távolságban lévő, alumíniumba ágyazott elektródokból állnak. A szigetelő 

0,4 mm vastag kerámia réteg. A plazma előállításához 10-20 kHz frekvenciájú, 20 kV 

feszültség szükséges.  

 

9. ábra:   DCSBD plazma reaktor 

Felületanalitikai vizsgálatok 

A plazmareaktorra helyeztem a nyers pamut és len szöveteket, amelyek mindkét 

oldalát 30, 60, 90, 120, és 180 másodpercig kezeltem. A szöveteken végzett analitikai 

vizsgálatok során a minták nedvszívóképességének változását cseppentés, folyadékszívás és 

peremszög méréssel jellemeztem. A felületi összetétel változását XPS és FT-IR ATR 

mérésekkel vizsgáltam. A felületi morfológiát atomi erő és pásztázó elektron mikroszkópos 

felvételek alapján jellemeztem. Az öregedés vizsgálatok során a plazma hatásának 

tartósságát jellemeztem, ahol a len plazmakezelését követő két hetes időintervallumban (a 
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kezelést követő 0., 1., 7. és 14. napokon) mértem a nedvesítési időt és a peremszög változását 

(3.2.1. fejezet).  

A plazma hatása az enzimreakciók eredményességére 

A celluláz kezelés során a nyers, kezeletlen pamut mellett 30, 90, ill. 180 s-ig 

plazmakezelt szöveteket, és fehérített pamutszövetet vizsgáltam. 0,01 M acetát-pufferrel 

(pH=5) hígítottam 250-szeres térfogatra a Celluclast 1,5 L enzimet, majd 50°C-on egy órán 

át kezeltem a szöveteket 1:100 folyadékarány mellett, rázó termosztátban. A hidrolízis 

hatékonyságát a redukáló cukrok mérésével követtem (3.1.3. fejezet), amelyhez 

negyedóránként mintát vettem. Minden esetben legalább három párhuzamos mérést 

végeztem. 

Az amiláz reakcióban az íranyag eltávolításának hatékonyságát vizsgáltam nyers 

kezeletlen pamut és 30, 90, ill. 180 s-ig plazmakezelt pamutszövetek alkalmazásával. A 

reakció 70 °C-on 3 órán át zajlott rázó termosztátban, 1:50 folyadékarány mellett. A 

csapvízzel hígított Beisol LZV enzimoldatot 2 % koncentrációban alkalmaztam. A 

keményítő enzimes bontásából oldatba jutó redukáló cukrok méréséhez 30 percenként 

vettem mintát a kezelőfürdőből. Minden esetben legalább három párhuzamos mérést 

végeztem. 

Az íranyag enzimes bontásának hatékonyságát a Tegewa kék skála alapján jód-

oldattal határoztam meg. A kezeletlen, íranyaggal borított szövet sötétkék színű (1-es 

számérték), míg a keményítőt nem tartalmazó szövet nem színeződik el (9-es számérték). 

Minden esetben legalább három párhuzamos mérést végeztem. 

3.2.1. Felhasznált analitikai módszerek 

Műszeres analitikai módszerek 

Az atomi erő mikroszkóp felvételeket DI Nanoscope Dimension 3100 AFM típusú 

atomierő mikroszkóppal készítettük (Digital Instruments Inc., USA). A ragasztóval rögzített 

vetülék fonalakról 2-20 mm mérettartományban készültek pásztázó felvételek. A felületi 

érdességet az Rq (négyzetes középérték) paraméterrel jellemeztem (5. egyenlet), amely az 

átlagos érdességhez (Ra) hasonló tartalommal bíró paraméter, a matematikai képletében lévő 

négyzetes tag miatt azonban a felszíni apróbb változásokat „felerősítve” mutatja az átlagos 

érdességhez képest.  

 HI =
J
5

KL(M)(M5
.   (5) 
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ahol l a vizsgált alaphossz [nm], Z pedig a függőleges irányú elmozdulás [nm] a mérőgép 0 

magasság koordinátájához viszonyítva. 

Az elektron mikroszkópos felvételeket JEOL 5500 LV típusú pásztázó 

elektronmikroszkóp berendezéssel készítettük (JEOL Ltd., Japán). Előkészítés: Au gőzölés, 

20 kV gyorsító feszültséggel, 20-21 mm-ről 0° dőléssel nézve, fotózva. 

Az FT-IR vizsgálatokat Tensor 27 (Bruker, Németország) spektrofotométeren 

gyémánt ATR cellával (Bruker Platinum ATR) végeztük a 4000-400 cm-1 hullámszám 

tartományban, 1 mm ⋅ 1 mm területen.  

A peremszögmérést Ramé-Hart gyártmányú készüléken (Ramé-Hart, USA) 

végeztem. A megfelelő fényintenzitás beállítása után a kifeszített 2 cm × 4 cm méretű 

szövetekre 5 mm távolságból desztillált vizet cseppentettem, majd a leérkező csepp alakját 

fénykép készítésével rögzítettem. A fényképek kiértékelését az Image J szoftverrel 

(DropSnake) végeztem el. Legalább 5 párhuzamos mérést végeztem.  

Instron Tester Model 5566 (Instron Co., USA) szakítóberendezésen az ASTM D1682 

szabványnak megfelelően, 2 cm-es mintákon mértem láncirányban a szövetek 

sávszakítóerejét és szakadási nyúlását (szobahőmérsékleten, 65 %-os relatív páratartalom 

mellett). A relatív szakítóerő (N/fonal) a sávszakítóerő és a fonalszám hányadosa. 

A szövetek színét Hunterlab Color QUEST típusú (Hunterlab Associates Laboratory 

INC, Reston, Virginia, USA) színmérő berendezésen mértem CIELab színtérben, D65/10 º 

fényforrással. A mintákat az X, Y, Z színinger-összetevőkkel, valamint a standardnak 

választott szövethez viszonyított – ΔEab
*, színingerkülönbség, ΔCab

* krómakülönbség, 

ΔLab
*világosságkülönbség és a ΔHab

*színezetkülönbség értékekkel, továbbá Berger-

fehérségi mérőszámmal jellemeztem. 5 párhuzamos méréssel dolgoztam. 

A röntgen fotoelektron-spektroszkópiai (XPS) méréseket Kratos XSAM800 típusú 

(Kratos, Manchester, UK) készüléken végeztük 4 párhuzamos mellett. 225 W teljesítményű 

Mg Kα1,2 sugárzást alkalmaztunk ún. rögzített analizátor-áteresztés (FAT) üzemmódban. Az 

áttekintő és a részletes spektrumokat 80 és 40 eV áteresztési energiákkal vettük fel. Az 

áttekintő spektrumokat 100-1300 eV kinetikus energia tartományban rögzítettük. Az 

adatgyűjtést és a spektrumok feldolgozását Kratos Vision 2 programmal végeztük. 

Szövetvizsgálatok 

A nedvszívóképességet cseppentéses módszerrel határoztam meg. A szöveteket egy-

enletesen kifeszítve, tűs keretbe fogtam be. Bürettával állandó magasságból desztillált vizet 

cseppentettem a mintára, majd mértem a csepp eltűnéséhez szükséges időt. Legalább 10 

párhuzamos mérést végeztem. 
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A folyadékszívás mérés során a függőleges helyzetben a folyadékkal érintkezésbe 

kerülő textília szívási magasságát mérjük az idő függvényében. A mért időtartamok a 

folyadék fizikai állandóitól (sűrűség/ρ/, viszkozitás/η/, felületi feszültség/γLV/) és a textília 

szerkezetétől, továbbá annak kezelésétől függ. A folyadékszívás mérése során a szívási se-

bességet csak a kapilláris erők határozzák meg, mivel a felszívott folyadékoszlop tömege 

elhanyagolható.  

Később a folyamat lelassul, nő a felszívott folyadékoszlop tömege, és a szívási magasság (x) 

- idő (t) görbe egyensúlyi xe értékhez tart. Kis x értékekre (x<<xe) a szívási magasság-idő 

összefüggést a Washburn-egyenlet írja le135-136 (6. egyenlet).  

A 2×10 cm méretű láncirányú szövetdarabokat 105 °C-on 30 percig szárítottam, majd 

foszfor-pentoxidot, továbbá n-heptánt tartalmazó exszikkátorban kondícionáltam. A 

textíliák 2 cm-es szívási magasságához szükséges időt függőleges helyzetben, 20 °C-on mér-

tem desztillált víz, n-heptán és α-brómnaftalin mérőoldatokkal. Legalább 10 párhuzamos 

mérést végeztem. A felületi energiát az alábbiak szerint számoltam a szívási sebességekből. 

 
tRx L

η
θγ

2
cos2 =

 (6) 

ahol: 
x - a szívási magasság (m) 
R - a látszólagos kapilláris sugár (m) 
t - az x magasság eléréséhez szükséges idő (s) 
γL - a folyadék felületi feszültsége (mJ/m2) 
θ - a dinamikus peremszög a folyadékfront haladásánál  
η - a folyadék viszkozitása (mPas). 

Az egyenletben az R és a cosθ nem ismert. Van Oss szerint az R érték meghatározható az 

előző egyenletből. Kis energiájú, a felületen spontán szétterülő folyadékok szívási 

sebességét mérjük. Kis energiájú folyadékok az alkánok (n-heptán, n-oktán), esetükben a 

cosθ = 1. Az R értékének ismeretében a θ meghatározható. Nagy energiájú, a felületet nem 

nedvesítő folyadékok (α-bróm-naftalin, víz, dimetil-formamid) esetén a haladó 

folyadékfrontnál a peremszög nagyobb, mint 0137. A szilárd anyag felületi feszültségének 

komponensei (poláris és diszperziós) a peremszögekből kiszámíthatók a 7. egyenlet alapján. 

 ( ) P
L

p
S

d
L

d
SL γγγγγθ 22cos1 +=+  (7) 

ahol: 

γL - a folyadék felületi feszültsége (mJ/m2) 
γL

d - a folyadék felületi feszültségének diszperziós komponense (mJ/m2) 
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γL
p - a folyadék felületi feszültségének poláris komponense (mJ/m2) 

γS
d - a szálfelület felületi feszültségének diszperziós komponense (mJ/m2) 

γS
p - a szálfelület felületi feszültségének poláris komponense (mJ/m2). 

 
Apoláris folyadékok esetén γL

p =0, így a 7. egyenlet jobb oldalának második tagja elhagyható 

és γS
d kiszámítható. A γS

d ismeretében pedig γS
p kiszámítható minden egyes poláros 

folyadékra137 (3. táblázat). 

3. táblázat:   A vizsgálathoz használt folyadékok felületi feszültsége, annak poláris és 
diszperziós komponense és viszkozitása 

Folyadékok γL [mJ/m2] γL
d [mJ/m2] γL

p [mJ/m2] η [mPa·s] 

n-Heptán 20,1 20,1 0 0,41 
Víz 72,8 21,8 51 1 

Dimetil-formamid 58 39 19 4,55 
α-Bróm-naftalin 44,6 44,6 0 4,98 

 

A szabadenergia (γS
total) a 8. egyenlettel számítható.  

 
p
S

d
S

total
S γγγ +=  (8) 

 

  



58 

  



 

 59 

4. Eredmények és értékelésük 

4.1. A kisfrekvenciás ultrahang hatásának vizsgálata enzimes 
kezelések során 

4.1.1. Az ultrahang bemerülőfejes reaktor hatékonyságának jellemzése  

A kisfrekvenciás ultrahanggal végzett kutatás elején fontosnak tartottam, hogy 

jellemezzem a bemerülőfejes készülék hatékonyságát elsősorban azért, hogy az ultrahangos 

kezelések során szabályozható legyen a reakciótér hőmérséklete, mivel az enzimes reakciók 

termosztált körülményeket és állandó hőmérsékletet igényelnek. Kalorimetriás módszerrel 

meghatároztam a bemerülőfejes reaktor energiasűrűségét, majd luminol-reakcióval 

jellemeztem az ultrahang által keltett kavitációt. A reakciótér hőmérsékletének 

szabályozásához pedig desztillált víz ultrahangos kezelése alapján határoztam meg a 

hűtőközeg hőmérsékletét. 

4.1.1.1. Az ultrahangos reaktor energiasűrűségének meghatározása 

Kalorimetriás módszerrel (3.1.4. fejezet) meghatároztam az akusztikus teljesítményt 

(Pac), a készülék által felvett elektromos teljesítményt (Pel), továbbá ezek hányadosát, amely 

a készülék hatékonyságát (η) jellemzi (4. táblázat). A készülék által felvett teljesítmény a 

készülék által mért és a kijelzőn szereplő, felvett teljesítmény értéke. Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy jelentős az energia veszteség az ultrahangos kezelés során, ami 

elsősorban a folyadékfázis hőmérsékletének emelésére fordítódik. 40 % amplitúdó értéken 

a készülék által felvett teljesítmény 32,1 %-a, míg 60 és 80 % amplitúdó értékeken 34,6 %-

a és 39,8 %-a a veszteség. A reflektor alkalmazása nem befolyásolja az ultrahangos rendszer 

energiasűrűségét.  
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4. táblázat:   Az ultrahangos reaktor elektromos teljesítmény felvétele, akusztikus 
teljesítménye és hatékonysága különböző amplitúdó értékeken, 

 reflektorral és anélkül 

Amplitúdó (%)1 
Reflektor nélkül Reflektorral 

Pel (W) Pac (W) η (%) Pel (W) Pac (W) η (%) 
40 30,3 20,6 67,9 29,5 19,9 67,5 
60 62,6 40,9 65,3 62,2 40,5 65,1 
80 91,6 55,1 60,1 96,0 54,4 56,7 

1Amplitúdók: 40 %: 49,6 µm; 60 %: 74,4 µm; 80 %: 99,2 µm 

4.1.1.2. A kavitáció jellemzése luminol-reakcióval 

Az ultrahangos kezelés 100 kHz alatti frekvencia tartományban akusztikus kavitációt 

idéz elő, amely a szonolumineszcencia révén láthatóvá válik139. Luminol reagens 

alkalmazásával az oszcilláló buborékok összeroppanását fény felvillanás jelzi, ahol a 

fényintenzitás arányos a kavitációs aktivitással, ezáltal a reakció alkalmas az ultrahanggal 

kezelt tér jellemzésére (F1. Függelék). Gogate és munkatársai38 bemutatták, hogy az 

ultrahangos reaktor hatékonysága a bemerülőfej végétől a távolsággal jelentősen csökken. 

Az általam készített felvételeken látható, hogy az amplitúdó növelésével nő a fényintenzitás 

a luminol-reakcióban, a lumineszcens fény eloszlása alapján pedig az ultrahang terjedésére 

is következtetni lehet (10. ábra). A felső képsorozat az eredeti fekete (alsó) képek inverze, 

amely a könnyebb megértést hivatott szolgálni. 

A hangforrás átmérője 1,3 cm, ami jóval kisebb a hullámhossznál (λ=7,4 cm 

desztillált vízben), ezért a forrásból kiinduló hang közelítőleg gömbhullámként terjed, 

aminek intenzitása a forrástól távolodva csökken. A luminol-reakcióval végzett kísérletek 

során nem tapasztaltam, hogy a forrástól távolodva újra növekedne a kavitáció intenzitása, 

ami azt jelenti, hogy állóhullámok nem alakultak ki a reakciótérben. A luminol-reakcióról 

készült fényképek további elemzésével jellemeztem a lumineszcencia intenzitását, és 

meghatároztam a hangforrástól való távolság függvényében az adott síkra eső 

összintenzitást. Feltételeztem, hogy a vörös (R), a zöld (G) és a kék (B) színkoordináták 

közül a vörös és a zöld a hátteret adja, így kivontam az átlagukat az alábbi művelet szerint: 

B-(G+R)/2. Az így nyert adatok a lumineszcencia intenzitásával és ezáltal a kavitáció 

intenzitásával arányosak, amiket a hangforrástól való távolság függvényében ábrázoltam 

(11. ábra). Látható, hogy a hangforrás közvetlen közelében a legnagyobb a kavitáció, ami a 

távolsággal jelentősen csökken. 
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10. ábra:   A kavitáció eloszlása a 40 % (a), 60 % (b) és 80 % (c) amplitúdón végzett 
ultrahangos kezelés során (60 s, folyamatos expozíció) luminol-reagens felhasználásával. 
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11. ábra:   A lumineszcencia kék színkomponensének intenzitása a hangforrástól való 
távolság függvényében, különböző amplitúdókon. 

 
  



62 

4.1.2. Az ultrahang enzimaktivitásra gyakorolt hatása 

4.1.2.1. A Celluclast 1.5 L ipari celluláz enzim ultrahangos kezelése 

A szakirodalomban nem egységes az álláspont az ultrahang enzimaktivitásra 

gyakorolt hatásáról. Egyesek leírják, hogy az ultrahang károsíthatja az enzimet, amely 

enzimaktivitás csökkenéshez vezet83. Ugyanakkor gyakoribbak azok a megállapítások, hogy 

az ultrahang fokozza az enzimaktivitást81. Gyakran össze is keverik az ultrahangnak az 

enzimes reakció hatékonyságára és az enzimaktivitásra kifejtett hatását. Megállapítják, hogy 

az ultrahang növeli az aktivitást, holott ezt nem támasztják alá tényleges aktivitás méréssel.  

A textil végkikészítés során a legnagyobb mennyiségben a celluláz enzimeket 

alkalmazzák, ezek ultrahangos kezelésének mégis csekély a szakirodalma. Első kísérleteim 

ezért arra irányultak, hogy az ultrahangos kezelés hogyan befolyásolja egy ipari celluláz 

készítmény enzimaktivitását.  

A Celluclast 1.5 L enzimkeverékről a gyártó viszonylag kevés adatot közöl. A vizes 

enzimoldat sűrűsége 1,1-1,3 g/ml, enzimaktivitását pedig >700 U/g-mal jellemzik. 

Tudományos cikkekben az enzimoldat szűrőpapír lebontó aktivitására (FPA) például 80 

FPU/g értéket, a β-glükozidáz aktivitására pedig 40 IU/g értéket közölnek, és megjegyzik, 

hogy ez a celluláz alacsony β-glükozidáz aktivitással rendelkezik151. A Celluclast 1.5 L 

celluláz enzimkeverék kiindulási szűrőpapír lebontó aktivitása 83 ±2,2 FPU/ml, amely 65 

perces mágneses kevertetést követően (kontroll) 78 ±1,5 FPU/ml-re csökkent. Ultrahangos 

kezelés hatására nagyobb mértékű (átlagosan 20 %) aktivitás csökkenés következett be 

(5. táblázat). A reflektor – amely fokozza a hanghullámok visszaverődését – 40 % amplitúdót 

kivéve nem idézett elő további számottevő aktivitás romlást. 

5. táblázat:   Az ultrahang Celluclast 1.5 L enzim szűrőpapír lebontó aktivitására 
gyakorolt hatása az amplitúdó függvényében, 65 perces kezelést követően, 

reflektorral és anélkül 

Amplitúdó (%) 
Szűrőpapír lebontó aktivitás (FPU/ml)1,2 

Reflektor nélkül Reflektorral 
40 73 ± 3,7 (11,7 %)3 67 ± 3,1 (19,2 %)3 
60 67 ± 2,5 (19,2 %)3 66 ± 2,4 (20,5 %)3 
80 63 ± 3,7 (24 %)3 61 ± 4,7 (26,5 %)3 

1 Kiindulási aktivitás: 83 ± 2,2 FPU/ml 
2 Aktivitás a kontroll kezelést követően: 78 ± 1,5 FPU/ml 
3 A zárójelben az enzimaktivitás csökkenés százalékos értéke szerepel a kiindulási aktivitáshoz 
viszonyítva. 
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A 80 % amplitúdón tapasztalt enzimaktivitás csökkenés (12. ábra) magyarázata lehet 

az intenzívebb kavitáció okozta részleges hődenaturáció, vagy a mikroáramlások nyíró 

hatása okozta konformáció változás. A kavitációkor képződő szabadgyökök is 

befolyásolhatják az enzimek szerkezetét. A legjelentősebb enzimkárosító tényező azonban 

a közeg hőmérsékletének növekedése lehet, mivel a folyamatos külső termosztálás ellenére 

a kavitáció következtében kialakuló extrém lokális hőmérséklet befolyásolja az eltérő 

hőstabilitású celluláz komponensek – az endo- és exoglükanázok, cellobiohidrolázok és β-

glükozidáz – aktivitását. Az endo-glükanázok a legnagyobb hőstabilitású celluláz 

enzimkomponensek89, így valószínű, hogy ezek az enzimek károsodnak legkésőbb az 

ultrahangos kezelés során. A többi enzimkomponens érzékenyebb a hőmérséklet emelésére, 

így ezek hőkárosodása lehet az enzimaktivitás csökkenés elsődleges oka. 
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12. ábra:   A Celluclast 1.5 L enzim szűrőpapír lebontó aktivitásának változása az 
ultrahangos kezelés időtartamának a függvényében, 80 % amplitúdón, 

reflektorral és anélkül. 

Az ultrahang fehérjékre gyakorolt hatását gélelektroforézissel is vizsgáltam, mellyel 

(F1. Függelék) a fehérjék méret szerint elválaszthatók, ezáltal a méretbeli változások is 

kimutathatók. A gél zsebeibe egy-egy minta vihető fel, majd a futtatás után megjelenő sávok 

mérete az első zsebbe felvitt molekulasúly marker (MM) alapján határozható meg. 

Megvizsgáltam, hogy az ultrahang okoz-e méretbeli változást a celluláz enzimoldat 

kezelésekor. 80 % amplitúdón egy órán át ultrahanggal kezeltem a celluláz enzimet, illetve 

a kontroll kezelést mágneses keverőben végeztem. A gélelektroforézishez ezután több mintát 

készítettem. A 13. ábrán látható, hogy a marker után az első két zsebbe az ultrahanggal (UH) 

és a kontroll mágneses keverőben (K) kezelt mintából vittem fel. A kicsapódás vizsgálata 

céljából a mintákat centrifugáltam, majd a felülúszóból (f) és a csapadékból (csap) is egy-

egy mintát felvittem a gélre, mind az ultrahanggal kezelt, mind a kontroll minta esetén. A 
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gélfotón nyíllal jelöltem a celluláz enzim sávjait, amely a marker alapján kb. 66 kDa méretű. 

A gélelektroforézis alapján megállapítható, hogy a celluláz enzim mérete az egy órás, 80 % 

amplitúdójú ultrahangos kezelést követően nem változik. A celluláz mellett megjelenő sávok 

az alkalmazott ipari enzimkészítményben lévő, a fermentációs médiumból származó egyéb 

fehérjékre utalnak.  

 

13. ábra:   80 % amplitúdójú ultrahanggal (UH) ill. mágnessel kevert (K) Celluclast 1.5 L 
enzimoldatok gélelektroforetogramja, ahol MM: molekulasúly létra, csap: csapadék, f: 

felülúszó 16 % tricines SDS-PAGE gélen. 

4.1.2.2. Szilárd fázisú fermentációval (SSF) termelt nyers enzimek ultrahangos kezelése 

Az ipari celluláz enzimkészítmény ultrahangos kezelése mellett az ultrahang SSF-fel 

termelt nyers enzimekre kifejtett hatását is vizsgáltam. Hatféle fonalas gomba enzimtermelő 

képességét hasonlítottuk össze oxidatív enzimek előállításához, amelyek közül a két legjobb 

enzimtermelő törzzsel (továbbiakban T. virens és A. oryzae) dolgoztam az ultrahangos 

kezelések során. A szilárd fázisú fermentáció körülményeit és az előzetes szűrővizsgálatok 

eredményeit a függelékben közlöm (F2. Függelék).  

Az SSF-fel termelt enzimeket citrát pufferrel nyertem ki. A 40, 60 és 80 % 

amplitúdókon végzett ultrahangos kezelések hatását a lakkáz, a lignin-peroxidáz (LiP), a 

poligalakturonáz, valamint a szűrőpapír lebontó aktivitás (FPA) változása alapján 

jellemeztem. Az SSF-hez kapcsolódó eredményeket egy oxidatív és egy hidrolitikus enzim 

– a LiP és az FPA – példáján szemléltetem. A másik két enzimaktivitás (lakkáz és 

poligalakturonáz) vizsgálatakor hasonló eredményeket tapasztaltam (F3. Függelék).  

A T. virens-ből származó SSF enzimoldatban a kiinduláskor 4 FPU/g a szűrőpapír 

lebontó aktivitás, ill. 82 IU/g a lignin-peroxidáz aktivitás. 60 percet követően egyik aktivitás 

sem változik a mágneses keverőben. A 14. ábrán bemutatott eredmények azt bizonyítják, 
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hogy az egy órás ultrahangos kezelést követően sem látható jelentős enzimaktivitás 

csökkenés sem a lignin-peroxidáz (14 a. ábra), sem a szűrőpapír lebontó aktivitás (14 b. ábra) 

mérésekor. A T. virens által termelt nyers enzimkeverék tehát ellenállónak bizonyult az 

ultrahangos kezeléssel szemben, ami valószínűleg a törzs egyedi jellemzője. 

0 15 30 45 60
0

1

2

3

4

5

6

kontroll
40 % UH
60 % UH
80 % UH

Sz
űr
őp

ap
írl

eb
on

tó
 a

kt
iv

itá
s (

FP
U

/g
)

Idő (min)

a

0 15 30 45 60
0

20

40

60

80

100

kontroll
40 % UH
60 % UH
80 % UH

Li
gn

in
-p

er
ox

id
áz

 a
kt

iv
itá

s (
IU

/g
)

Idő (min)

b

 

14. ábra:   A T. virens törzsből nyert felülúszó szűrőpapír lebontó (a) és lignin-peroxidáz 
(b) aktivitásának változása az ultrahangos kezelés időtartamának és amplitúdójának 

függvényében. 

Az A. oryzae által termelt nyers enzimoldat szűrőpapír lebontó aktivitása sem 

változik az ultrahangos kezelés hatására (15. ábra). A LiP aktivitás viszont 65,6 IU/g-ról 

53,7 IU/g-ra, azaz 18 %-kal csökken a 80 % amplitúdón végzett egy órás ultrahangozást 

követően (15 b. ábra). 
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15. ábra:   Az A. oryzae törzsből nyert felülúszó szűrőpapír lebontó (a) és 
lignin-peroxidáz (b) aktivitásának változása az ultrahangos kezelés időtartamának és 

amplitúdójának függvényében. 
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Összefoglalásként elmondható, hogy a kereskedelmi celluláz enzim és az SSF-fel 

előállított nyers enzimkeverékek stabilitása eltérőnek bizonyult az ultrahangos kezelés so-

rán. Az ipari celluláz készítmény enzimaktivitása 80 % amplitúdón 24-26 %-kal csökkent.  

A nyers enzimkeveréket vizsgálva csak a lignin-peroxidáz enzimaktivitása csökkent 

20 %-kal. Ez egyrészt az adott törzs (Trichoderma, Aspergillus speciesek) egyedi 

jellemzője45, másrészt feltételezhető, hogy a kinyert felülúszóban lévő, szilárd szemcsékre 

adszorbeálódott enzimek védettebbek lehetnek az ultrahang károsító hatásával szemben az 

adott teljesítménybevitel mellett. Az SSF-fel termelt nyers enzimek esetén tapasztalt hatás 

talán a gélben rögzített enzimek viselkedéséhez hasonlítható81. A gélben rögzített celluláz 

enzim ultrahangos kezelésekor a gél védő funkciót tölt be, így az ultrahangos kezelés 

elhanyagolható mértékben befolyásolta az enzimaktivitást. Nem változott az enzimaktivitás 

a kezelési idő és a teljesítmény függvényében sem.  

4.1.3. Ultrahanggal kísért enzimextrakció szilárd fázisú fermentumok 
kezelésével 

Az extrakció során alkalmazott ultrahangos kezelés a biotechnológia és az 

élelmiszeripar területén már fontos szerepet tölt be. A kisfrekvenciás ultrahang a 

folyadékban kavitációt eredményez, amely fokozza az anyagszállítást, emellett 

szemcsetördelődést okoz, és az esetleges sejtroncsolás révén hatékonyabbá teszi az 

extrakciós folyamatokat. A szubmerz fermentáció során gyakran alkalmazzák az ultrahangot 

a fermentlé kezelésére58. A szilárd fázisú fermentáció során csupán a fermentáció 

hatékonyságának javítására használták a kisfrekvenciás ultrahangot64, enzimek kinyerésére 

még nem volt példa. Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy az SSF minták ultrahangos 

kezelése milyen mértékben segíti elő az enzimek extrakcióját, mágneses keverőhöz 

viszonyítva az enzimkinyerés eredményességét. Az extrakciós vizsgálatokhoz a két legjobb 

enzimtermelő törzset használtam (T. virens és A. oryzae). 

4.1.3.1. Ultrahanggal kísért, egylépéses szilárd-folyadék extrakció  

Lenrost szénforráson T. virens és A. oryzae fonalas gomba törzseket szaporítottunk 

el SSF-fel biofehérítésére alkalmas oxidatív enzimek előállítása céljából. Az 

elektronmikroszkópos felvételen jól látható (16. ábra), hogy a lenrostot micélium borítja. Az 

SSF mintában a mikróba nemcsak a szubsztrát felszínén, hanem a len mátrixon belül is 

növekszik. Az extrakció során az oldószer, azaz a puffer bejut a micéliumba, majd a 

micéliumról lemossa a termelt enzimeket, amelyek így oldatba kerülnek és mérhetővé válik 

az aktivitásuk. Ezt a folyamatot segítheti a kisfrekvenciás ultrahang által gerjesztett 
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kavitáció, amely a szilárd felszínen szétrobbanó buborékok által létrehozott 

mikroáramlásokkal fokozhatja az extrakció hatékonyságát. 

 

16. ábra:   A lenrost szubsztrátumon szilárd fázisú fermentációval elszaporított A. oryzae 
törzs elektronmikroszkópi képe 500 x nagyításban. A belső kép 3000 x nagyítású. 

Az ultrahang amplitúdójának az extrakcióra kifejtett hatását először a T. virens 

törzzsel vizsgáltam. A kinyerés hatékonyságát az oldatba vitt enzimek aktivitásának (Lac, 

LiP, PGal, FPA) mérésével jellemeztem. A 4.1.2.2. fejezethez hasonlóan az extrakció 

eredményét itt is két enzimaktivitáson (FPA, LiP) keresztül szemléltetem (17. ábra). Az 

ultrahangos kezeléssel szignifikánsan nőtt az FPA és a LiP aktivitás az amplitúdó 

növelésével. A 40, 60 és 80 % amplitúdón az oldatban a szűrőpapír lebontó aktivitás 7,7, 

13,3 és 15,2 FPU/g, amely 167, 289 és 330 %-os növekedést jelent a kontroll 4,6 FPU/g 

értékhez képest. Hasonlóan kimagasló eredményt értem el a lignin-peroxidáz enzim 

kinyerése során is, ahol a kontroll 103 IU/g-hoz képest 129, 182 és 247 %-os növekedést 

mértem egy órát követően. 
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17. ábra:   Az ultrahangos kezelés amplitúdójának és időtartamának hatása a nyers 
enzimek kinyerésére szilárd fázisú fermentumokból (T. virens). 

17 a: FPA, 17 b: LiP. 

Az A. oryzae törzs felhasználásával kapott SSF minták esetén kisebb mértékű 

enzimaktivitás növekedés érhető el az ultrahanggal kísért extrakció során (18. ábra). A 

kontroll méréskor az FPA 4,4 FPU/g, míg a LiP 67,7 IU/g egy órát követően. 40 % 

amplitúdón végzett ultrahangos kezeléssel az FPA 32 %-kal nőtt, míg 60 és 80 % amplitúdón 

48 és 111 % javulást értem el. A LiP aktivitás 40 % amplitúdón 44 %-kal nőtt a kontroll 

méréshez képest, míg 60 % és 80 % amplitúdón végzett kezeléssel 94 és 60 %-kal. A 80 % 

amplitúdón tapasztalt visszaesés az előző fejezetben vizsgált LiP enzimaktivitás mérési 

eredményével magyarázható. Bemutattam, hogy az A. oryzae által termelt LiP enzim 

érzékenyebbnek bizonyult az ultrahangos kezeléssel szemben, amely során kb. 20 %-kal 

csökkent a LiP aktivitás.  

Összefoglalásként elmondható, hogy az ultrahangos kezeléssel jelentősen növelhető 

az enzimek kinyerése az SSF mintákból, hiszen a kezeléssel jelentősen nő (247-330 %) az 

FPA és LiP aktivitás. Az ultrahang révén a szilárd felszín közelében kialakuló intenzív 

mikroáramlások szétszedik a ’gumós’ szerkezetű SSF mintát, ezáltal a puffer könnyebben 

bejut a micéliummal benőtt lenrostok közé és az extracelluláris enzimek nagyobb 

mennyiségben kerülnek oldatba. Az ultrahang emellett csökkenti a szálas szerkezet 

részecskeméretét (0,5-1 cm-re, pár mm-re), amely szintén segíti az extrakciót. 
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18. ábra:   Az ultrahangos kezelés amplitúdójának és időtartamának hatása a nyers 
enzimek kinyerésére szilárd fázisú fermentumokból (A. oryzae) 

18 a: FPA, 18 b: LiP. 

4.1.3.2. Az ultrahangos kezelés hatása a mechanikai előkezelést követően, valamint a 
többlépéses extrakció alkalmazásakor 

A kísérletek folytatásában azt vizsgáltam, hogy az SSF minta mechanikai előkezelése 

– azaz őrlése – tovább javítja-e az ultrahanggal kísért extrakció hatékonyságát. Egy korábbi 

tanulmányban megállapították, hogy a len őrlésével nagyfokú fizikai és kémiai változások 

mennek végbe a szálasanyagban140. Az őrlés során a szemcseméret csökkenése együtt jár a 

polimerizációs fok csökkenésével és a vízszorpciós kapacitás növekedésével. Az őrlés 

oxigénben gazdag új felületeket hoz létre. Vizsgáltam az A. oryzae törzsből származó SSF 

minta őrlésének az extrakció hatékonyságára kifejtett hatását 60 % amplitúdójú ultrahangos 

kezelés mellett (19. ábra).  

 
a                                b 

19. ábra:   A. oryzae törzsből származó, kezeletlen (a) és őrölt (b) SSF minta 

Az őrlés nagymértékben javította az enzim extrakció hatékonyságát (20. ábra). A 

kontroll mérés esetén a kezeletlen SSF mintánál az FPA 15 perc után 1,5 FPU/g, míg az őrölt 
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mintánál 5,2 FPU/g. A LiP aktivitása a kezeletlen mintában 58 IU/g az első mintavételkor, 

míg az őrölt mintában 92 IU/g mérhető. Az ultrahangos kezelés tovább javítja az 

enzimextrakció hatékonyságát őrlés után. Ez több tényezővel magyarázható. Mind az 

őrléssel, mind az ultrahangos kezeléssel csökken az SSF minta szemcsemérete. Az őrlés a 

pórusszerkezetet nem befolyásolja, az ultrahangos kezeléssel azonban a puffer elérheti a 

pórusok belső felületeit. A kavitációval képződő, nagy sebességű mikroáramlások pedig 

javítják az anyagszállítást a szilárd felszín közelében és a pórusokban is10,44,53,141. 
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20. ábra:   Szilárd fázisú fermentum mechanikai előkezelésének és az ultrahangos kezelés 
időtartamának a hatása az enzimkinyerés hatékonyságára A. oryzae felhasználásával. 20 

a: FPA, 20 b. LiP. 

Nemcsak az őrlés növeli az extrakció hatékonyságát, hanem az extrakciós lépések 

számával is nő a kinyerés szelektivitása. Vizsgáltam, hogy az SSF minták ultrahanggal kísért 

többlépéses extrakciójával milyen eredmény érhető el. Az őrlés vizsgálatát követően három-

lépéses szilárd-folyadék extrakciót végeztem 60 % amplitúdón. Az enzimaktivitást minden 

extrakciós lépést követően mértem, majd az extraktumok összeöntésével a végső 

enzimaktivitást is meghatároztam, amelyet a 5. táblázatban foglaltam össze.  

A kontroll méréseket összevetve a többlépéses extrakcióval az FPA 4,4 FPU/g-ról 

5,3 FPU/g-ra nő, míg a LiP aktivitása kétszeresére nő a további két extrakciós lépéssel. Az 

ultrahang tovább növeli a többlépéses extrakció hatékonyságát is (6. táblázat), ahol a három 

kinyerési lépéssel az FPA 2,3-szorosára nő, míg a LiP 2,1-szeresére nő az egylépéses, 

kontroll extrakcióhoz viszonyítva.  
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6. táblázat:   A szűrőpapír lebontó és lignin-peroxidáz enzimaktivitások 60 perc után az 
ultrahanggal kísért egy-, és többlépéses extrakció során A. oryzae törzs felhasználásával. 

Enzimaktivitás 
Egylépéses extrakció Három-lépéses extrakció 

kontroll 60 % UH kontroll 60 % UH 
FPA (FPU/g) 4,4 6,5 5,3 10,2 

LiP (IU/g) 67,7 131,2 122,8 138,1 
 

Már az első extrakciós lépés során a cellulázok összaktivitásának kb. 80 %-a mé-

rhető, ugyanakkor a lignin-peroxidáz enzim kinyerése folyamatosan javul a további két ex-

trakciós lépés során (21. ábra). Valószínűleg a lignin-peroxidáz erősebben kötődik a szubszt-

rátumon, így a további extrakciós lépések elősegítik a leválasztását. Látható, hogy az ex-

trakciós lépések száma fontos az enzimkinyerés során, és jelentősen befolyásolja annak ha-

tékonyságát.  
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21. ábra:   A 60 % amplitúdón végzett, ultrahanggal kísért többlépéses extrakció 
hatékonysága az egyes extrakciós lépéseket követően FPA (a) és LiP (b) aktivitás alapján, 

A. oryzae törzs felhasználásával. 

Összességében elmondható, hogy a szilárd-folyadék extrakció hatékonysága 

ultrahangos kezeléssel akár két-háromszorosára is növelhető. Ahhoz, hogy eldönthessem, 

mivel érhető el a legjobb eredmény, összefoglaltam a 7. és 8. táblázatban az extrakciós 

kísérletek a szűrőpapír lebontó és lignin-peroxidáz enzimaktivitás eredményeit. A zárójelben 

szereplő értékek a kezelés közben elért maximális hozamot mutatják, azaz ennek elérését 

követően az ultrahang csökkentette az aktivitást. Ez főleg a lignin-peroxidáz enzimnél 

figyelhető meg mindkét törzsnél.  

A kinyerés hatékonysága fokozható a SSF minták őrlésével, amellyel javul a minta 

nedvesíthetősége. Az őrölt minták ultrahangos kezelése további javulást eredményez, mivel 
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a kavitációval kialakuló mikroáramlások az SSF minta pórusrendszerébe juttatják a puffert. 

Az extrakciós lépések számának növelése is javítja az extrakció hatékonyságát. Három-

lépéses extrakcióval érhető el a legjobb eredmény ultrahangos kezeléskor, ahol a szűrőpapír 

lebontó aktivitás 2,3-szorosára nő, a lignin-peroxidáz aktivitás pedig 2,1-szeresére nő az 

egylépéses extrakcióhoz képest. Az ultrahang nagy hatékonysággal dezintegrálja az 

összetapadó rostokat, csökkenti a szemcseméretet és jelentősen javítja az anyagátadást a 

folyadékban, illetve a pórusrendszerben, amely hozzájárul a kiemelkedő hatékonyság 

javuláshoz az extrakció során. 

7. táblázat:   Az ultrahanggal kísért egy- és többlépéses extrakciós kísérletek 
eredményességének összehasonlítása a szűrőpapír lebontó aktivitás alapján. 

Törzs Őrlés Extrakciós 
lépések száma 

FPA aktivitás 60 perc után (FPU/g) 

kontroll 
Ultrahang amplitúdó (%) 

40 60 80 

T. virens - 1 4,5 7,7 13,3 15,3 

A. oryzae 

- 1 4,4 5,8 6,5 9,3 

- 3 5,3 - 10,2 - 

+ 1 3,6 (4,5)* - 9,9 (10,6)* - 

*A zárójelben a 0-60 perc időtartam alatt elért maximális enzimaktivitás látható. 

8. táblázat:   Az ultrahanggal kísért egy- és többlépéses extrakciós kísérletek 
eredményességének összehasonlítása a lignin-peroxidáz aktivitás alapján. 

Törzs Őrlés Extrakciós 
lépések száma 

LiP aktivitás 60 perc után (IU/g) 

kontroll 
Ultrahang amplitúdó (%) 

40 60 80 

T. virens - 1 102,7 132,2 176,3 
(186,5) 

177,9 
(252,1) 

A. oryzae 

- 1 67,7 97,3 
(112,3) 

131,2 
(140,3) 108,6 

- 3 122,8 - 138,1 - 

+ 1 97,8 - 147,8 
(159,7) - 

*A zárójelben a 0-60 perc kezelési időtartam alatt elért maximális enzimaktivitás látható. 
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4.1.3.3. Az ultrahangos kezelés hatása az SSF enzimekkel végzett biofehérítés ha-
tékonyságára 

Az utóbbi időben egyre nagyobb az igény arra, hogy a cellulóz alapú szálasanyagok 

előkészítésében a fehérítési lépést is enzimes technológiára lehessen cserélni. Fehérítő hatás 

– vagyis a színes komponensek elszíntelenítése - elsősorban oxidatív enzimekkel érhető el. 

Gazdaságos előállításuk például szilárd fázisú fermentációval megvalósítható. 

Kutatómunkámban az így előállított – és korábban már tárgyalt – enzimeket alkalmaztam 

nyers lenszövetek színes komponenseinek az elszíntelenítésére, és vizsgáltam az ultrahang 

hatását a folyamat eredményességére. A szövetet minden kísérletben 30 percig kezeltem az 

enzimekkel.  

Az első kísérletben a T. virens alkalmazásával nyert SFF minta extrakciója 

egyidejűleg zajlott a szövet kezelésével (szimultán, SZ), a második kisérletben pedig egy 30 

perces elő-extrakciós lépést követően került csak a szövet az enzimoldatba (két lépéses, EE). 

A szimultán folyamatot ultrahangozott (60 % amplitúdó) és rázatott (shaker) rendszerben is 

vizsgáltam. Az előextrakciós szakasz ultrahangozott (60 % amplitúdó) és rázatott (shaker) 

rendszerben zajlott, az ezt követő fehérítési folyamat pedig shakerben. A szimultán folyamat 

során a fermentumról oldatba kerülő “friss” enzimek azonnal találkoznak a szövettel, 

adszorbeálódhatnak azon és kifejthetik katalitikus hatásukat. Az előextrakciós folyamatban 

csak a fél órás extrakciót követően kerül a szövet az enzimoldatba, amelynek már jelentős 

az enzimaktivitása. Mindkét esetben számolni kell azzal, hogy a szuszpenzióval végzett 

szövetkezelés során a szuszpenzió színes szilárd komponensei rárakódhatnak a 

szövetfelületre és módosíthatják annak színét. Ez pedig befolyásolhatja a fehérítés színmé-

réssel jellemzett eredményességét.  

A 22. ábra a biofehérített lenszövetek kiindulási szövethez viszonyított 

színkülönbség értékeit mutatja. Már a pufferes (kontroll) kezelés is szemmel észrevehető 

színváltozást eredményez (ΔE*> 0,5). Az enzimes kezelések eredményeképpen a 

színkülönbség megközelítheti a 4-es értéket is. Az előextrakciós folyamat eredményesebb, 

mint a szimultán, továbbá ultrahang alkalmazásával jobb eredmények érhetők el, mint a 

shakerben. Az ultrahanggal segített extrakciót követő fehérítés bizonyult a legered-

ményesebbnek (ΔE=3,73). A mért színkülönbség döntően a világosság javulásának 

köszönhető (ΔL=3,57) és csak kismértékben az elszíntelenítésnek (ΔC= -0,99). Fontos 

megjegyezni, hogy az ultrahanggal végzett szimultán folyamat ΔE és ΔL értékei (3,44 és 

3,34) csak kismértékben maradnak el az előbb felsorolt legmagasabb értékektől, ami jelzi az 

ultrahangos szimultán folyamat eredményességét. Azt is látni kell, hogy ennél a kezelésnél 

kisebb az elszíntelenítés mértéke, azaz a ΔC értéke csupán -0,64. Mivel az ultrahanggal 

segített szimultán folyamatban következhet be a szuszpenzió finom részecskéinek a 
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legnagyobb mértékű visszarakódása a szövetfelületre, a gyengébb elszíntelenedés, és ennek 

következtében a gyengébb fehérítő hatás ennek a nemkívánatos folyamatnak tulajdonítható.  

Kontroll

Sz-Shak

Sz-UH

EE-Shak

EE-UH

-1 0 1 2 3 4 5

 

Színkülönbség

 dE*
 dC*
 dL*

 

22. ábra:   A színkülönbség változása nyers lenszövet ultrahanggal kísért szimultán (Sz) és 
ultrahangos előextrakciót (EE) követő biofehérítésének függvényében a T. virens törzs 

felhasználásával. 

A fenti eredmények alapján indokolt volt a két lépéses folyamatban tovább vizsgálni 

az extrakció idejének a hatását, valamint azt, hogy ha felülúszóval (F, azaz a szuszpenzió 

szilárd komponenseit nem tartalmazó nyers enzimoldattal) végezzük a fehérítést, akkor mi-

lyen hatást érünk el. Ezekre koncentrálva, a következő kísérletsorozatban 15, 30 és 45 percig 

ultrahanggal és shakerben extraháltam az SSF mintákat (A. oryzae), majd ezt követően a 

szuszpenzió (Sz) egyik felét centrifugáltam az SSF minta színes, porszerű részecskéinek a 

leválasztása érdekében. Az így nyert tiszta felülúszókkal is végeztem szövetkísérleteket. 

A 23. ábra alapján elmondható, hogy az alkalmazott kezelések világosság 

különbséggel jellemzett eredményessége nagymértékben függ az enzim extrakció időtar-

tamától és annak hatékonyságától. Mindkét hatás az oldatba kerülő enzimek mennyiségét 

növeli. Nagyobb enzimkoncentráció jelenlétében pedig nagyobb fehérítő hatás mérhető. Az 

ultrahangos extrakció idejének a további növelése az enzim (elsősorban LiP) aktivitás 

csökkenése miatt nem célszerű (15 b. ábra). Az eredmények azt is bizonyítják, hogy általá-

ban kedvezőbb hatás érhető el a felülúszóval végzett kezeléssel, mint a szuszpenzióval. 

Felülúszó alkalmazásával a felületre visszaülepedő szilárd színes SSF anyagból származó 

részecskék színmódosító hatását zárhatjuk ki. Az ultrahang extrakciót segítő hatását a mért 

értékek ismét bizonyítják. Többszörös világosságkülönbség érhető el az ultrahangos ex-

trakciót követően, mint a shakerben végzett extrakció után.  
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23. ábra:   Az előextrakció időtartamának a hatása a biofehérítés eredményességére a 
világosság különbség függvényében A. oryzae törzs alkalmazásával. Sz: szuszpenzió, F: 

felülúszó oldat. 

Összességében elmondható, hogy az oxidatív, nyers enzimekkel végzett fehérítés 

eredményessége javítható az ultrahangos kezeléssel. Az enzimes kezelések eredményekép-

pen a színkülönbség megközelítheti a 4-es értéket is, amely döntően a világosság javulásának 

köszönhető. Az előextrakciós folyamat eredményesebb, mint a szimultán, továbbá ultrahang 

alkalmazásával jobb eredmények érhetők el, mint a shakerben. Az előextrakció idejének 

növelésével fokozható a fehérítő hatás. Az SSF szuszpenzió fehérítő hatása elmarad a 

centrifugált felülúszó mintákétól, mivel a szuszpenzióból a felületre visszarakódó színes 

szilárd komponensek módosíthatják annak színét. Meg kell jegyezni azonban, hogy az 

enzimes kezelés fehérítő hatása elmarad a vegyszeres fehérítéssel elért eredményektől és az 

ipari elvárásoktól, hiszen a fehér szövetszín helyett csak a minták világossága javult. Az 

enzimes fehérítés tehát további fejlesztéseket igénylő kutatási terület. 
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4.1.4. Az ultrahang alkalmazása a celluláz-cellulóz modellreakció 
eredményességének a növelésére 

Az ultrahangos kezelés celluláz enzimre és a cellulóz hidrolízisének 

eredményességére kifejtett hatásának vizsgálata fontos, mivel a celluláz enzimes reakció a 

cellulóz alapú szálasanyagok biokikészítési technológiájának alapja. Kutatásom első 

részében ezért vizsgáltam az ultrahang celluláz enzim aktivitására gyakorolt hatását (4.1.2.1. 

fejezet). Ebben a fejezetben pedig az ultrahang celluláz-cellulóz modellreakció 

eredményességére kifejtett hatását jellemzem. Vizsgáltam, hogy a rozsdamentes acél 

korong, mint reflektor milyen mértékben javítja a reakció eredményességét. A 

szubsztrátumot, azaz a tiszta cellulóznak tekinthető fehérített pamutot háromféle formában 

– őrölt, négyzetre vágott, és fémkeretre rögzített szövetkorongként – alkalmaztam. Az őrölt 

pamut hidrolízise az ultrahangos kezelés szempontjából homogénnek tekinthető. Adott 

magasságban rögzített pamut szövettel az ultrahangos kezelés hatása függőleges irányban 

jellemezhető, míg a négyzetre vágott szövet ultrahangos kezelésekor a besugárzás hatása 

véletlenszerűen éri a szövetet, és egy köztes állapot jellemezhető. 

4.1.4.1. Az ultrahangos kezelés hatása az őrölt pamut enzimes hidrolízisére 

Az őrölt pamut enzimes hidrolízisekor mágnessel kevert fürdőben 0,19 g/l redukáló 

cukor termelődik 60 perc után (9. táblázat). Ultrahangot alkalmazva a hidrolízis 

hatékonysága nőtt, reflektor nélkül 40 % amplitúdón 0,31 g/l, míg 60 és 80 % amplitúdón 

0,71 és 0,75 g/l a redukáló cukor koncentráció a kezelőoldatban. A reflektor 40 % 

amplitúdón 0,56 mg/ml, 60 és 80 % amplitúdón pedig 0,82 és 0,86 g/l termék koncentrációt 

eredményez. Az őrölt pamut hidrolízisének eredményei bizonyítják, hogy az ultrahangos 

kezeléssel a modellreakció hatékonysága két-háromszorosára növelhető, amely reflektor 

alkalmazásával tovább javítható. Az őrölt pamut szemcsemérete (800-1000 µm) a 

hullámhossznál (7,4 cm) jóval kisebb, így a hang terjedése szempontjából a reakcióközeg 

homogénnek tekinthető. Ezért a reflektor hullámerősítő hatása érvényesülhet, amely 40 % 

amplitúdón 80 %-kal, míg 60 és 80 % amplitúdón további 15 %-kal növeli a redukáló cukor 

koncentrációt. 

A 9. táblázat alapján megállapítható, hogy az ultrahang fokozza az enzimes hidrolízis 

hatékonyságát őrölt pamut esetén, annak ellenére, hogy az ultrahangos kezelés során az 

eredetihez képest 12-26 %-kal csökkent a celluláz enzim aktivitása. A pamut szemcse 

felszíne közelében kialakuló intenzív mikroáramlások gyorsítják az enzimmolekula 

diffúzióját22, ami a fázishatáron kialakult folyadékfilmen átjutva gyorsabban éri el a pamut 

felszínét. 
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9. táblázat:   Fehérített, őrölt pamut 60 perces celluláz enzimes kezelése során 
felszabaduló redukáló cukor mennyisége az ultrahang amplitúdójának függvényében, 

reflektorral és anélkül 

Amplitúdó (%) 
Redukáló cukor koncentráció (g/l)1 

Reflektor nélkül Reflektorral 
40 0,31 ± 0,02 0,56 ± 0,05 
60 0,71 ± 0,06 0,82 ± 0,03 
80 0,75 ± 0,06 0,86 ± 0,05 

1 Kontroll mérés: 0,19 ± 0,01 g/l 

Az ultrahang emellett segíti a hidrolízis termékek eltávolítását is a felszínről. A 

celluláz – cellulóz modellreakció eredményességét ultrahang alkalmazása esetén két 

folyamat határozza meg, és ennek következtében a keletkező bomlástermékek 

koncentrációja az ultrahang diffúziót gyorsító és enzimaktivitást csökkentő hatásának az 

eredőjeként alakul ki.  

4.1.4.2. Négyzetre vágott és keretre rögzített pamut ultrahanggal kísért enzimes 
hidrolízise 

Az őrölt pamut hidrolízisét követően négyzetre darabolt és adott magasságokban 

rögzített pamutszubsztrátum hidrolízisét vizsgáltam. A négyzetre vágott szövetek 

kezelésekor az ultrahang amplitúdójától függően 60 perc után 0,21-0,34 g/l között mérhető 

a redukáló cukor koncentráció (24 a. ábra), amely 80 % amplitúdón 79 %-os növekedést 

jelent a kontrollhoz képest. Reflektorral a termékkoncentráció 0,25-0,27 g/l között változik, 

azaz 34-42 %-kal nő a redukáló cukor koncentráció. Ez alapján elmondható, hogy a reflektor 

nem javítja a hidrolízis eredményességét négyzetre vágott pamut szubsztrátum 

alkalmazásakor (24 b. ábra). Ennek magyarázata lehet, hogy a pamutszövet jó hangelnyelő 

a pórusos jellegéből adódóan142. A szövet csillapítja a hanghullámokat és a reakcióedény 

alsó harmadát kitöltő, ’úszó’ szövetréteg alatt a reflektor korong hatása már nem érvényesül 

az ultrahangos kezelés során.  
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24. ábra:   Négyzetre vágott fehérített pamut celluláz enzimes kezelése során felszabaduló 
redukáló cukor koncentráció az ultrahang amplitúdójának és a kezelés időtartamának 

függvényében reflektor nélkül (a) és reflektor (b) alkalmazásával. 

A celluláz-cellulóz modellreakció hatékonyságát a hangforrástól 1, 2, ill. 3 cm 

távolságra elhelyezett pamutszövet kezelésével is jellemeztem (25. ábra), 40, 60 és 80 % 

amplitúdón, reflektor nélkül és reflektor alkalmazásával (26. ábra) az ultrahangos tér 

feltérképezésére. A redukáló cukor koncentráció jelentősen eltérő az egyes amplitúdókon 

végzett kezelések során. 40 % amplitúdójú ultrahangos kezelés mellett a kontrollal 

megegyező vagy annál kevesebb termék képződik. Ez a csökkent enzimaktivitás mellett a 

kavitáció alacsony intenzitásával magyarázható, amelyet a luminol-reakció eredménye is 

bizonyít (26.a-b. ábra). 60 % amplitúdón kétszeresére nőtt a termékkoncentráció 60 perc 

után, amely a bemerülőfejhez legközelebbi pozícióban (1 cm) éri el a legnagyobb értéket 

(26.c-d. ábra). A 2 és 3 cm-re elhelyezett szövetek hidrolízise közt nem látható jelentős 

különbség és a kontroll méréshez képest 15-20 %-kal nagyobb redukáló cukor koncentráció 

érhető el 60 % amplitúdón.  

 

25. ábra:   A celluláz-cellulóz modellreakció során a pamutszövet rögzítésére használt 
fémkeret és a reflektor acél korong 
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Annak ellenére, hogy az ultrahang intenzitása 80 % amplitúdón a legnagyobb, a 

reakció eredményessége elmarad a 60 % amplitúdón mért eredményekhez képest (26.e-

f. ábra). A redukáló cukor koncentráció 1 cm-re a forrástól 60 %-kal nagyobb, 2 és 3 cm-en 

pedig 43 és 33 %-kal nagyobb, mint a kontroll esetén. A korábban meghatározott 24-26 %-

os celluláz enzimaktivitás csökkenés nagy mértékben ronthatja a hidrolízis 

eredményességét. 

A reflektorral végzett mérések során nem tapasztaltam javulást a reakció 

eredményességében egyik amplitúdón sem (26. b, d, f ábrák). A keretre rögzített szövet a 

hangforrásból induló hullámokat csillapítja, így azok valószínűleg csak elhanyagolható 

mértékben jutnak el az edény aljáig, ill. a reflektorig, ezáltal a reflektor nem idéz elő 

számottevő változást a reakció hatékonyságában.  

Összességében elmondható, hogy a lumineszcencia vizsgálat eredményével 

összhangban a függőleges irányú vizsgálatkor csak a forrástól 1 cm-re elhelyezett szövet 

esetén tapasztalható jelentősebb javulás a modellreakció hatékonyságában. 60 % amplitúdón 

érhető el a legjobb eredmény, amely során kétszeresére nő a redukáló cukor koncentráció.  
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26. ábra:   A különböző magasságban elhelyezett, keretre rögzített pamutkorongok celluláz 
enzimes kezelése során termelődő redukáló cukor koncentráció az ultrahang 

amplitúdójának és a kezelés időtartamának a függvényében reflektor nélkül, és 
reflektorral. a-b: 40 % amplitúdó, c-d: 60 % amplitúdó, e-f: 80 % amplitúdó. 

Az ultrahangos kezelésnek a modellreakció eredményességére kifejtett hatása mellett 

a pamutszövet szakítószilárdságára kifejtett hatását is vizsgáltam. Az egy fonalra jutó relatív 
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szakítóerő értékeket a 27. ábra mutatja a kezelési idő függvényében. A szöveteket a 

hangforrástól 1 cm-re helyeztem el, ahol a legnagyobb az ultrahang intenzitása. Látható, 

hogy a szövetek relatív szakítóereje a különböző kezeléseket követően kis mértékben 

csökken. Csupán a másfél órás enzimes hidrolízissel csökken a relatív szakítóerő (2,7 

N/fonal), míg a többi esetben elhanyagolható a kezelések hatása. Az ultrahangos kezelés 

nem befolyásolja a szövet szakítóerejét (2,9 N/fonal). Az ultrahanggal kísért enzimes 

reakciót követően szintén elhanyagolható a változás. Ennek oka, hogy az ultrahang nemcsak 

a szövetre, hanem az enzimaktivitásra is hat. Az enzimaktivitás csökkenés miatt pedig a 

szakítószilárdság sem változik számottevően. Hasonló eredményre jutottak pamut 

ultrahanggal kísért enzimes kezelésekor, ahol az ultrahanggal kevésbé csökkent a szövet 

szakítószilárdsága, mint ultrahang nélkül végzett enzimes kezelés során143. 
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27. ábra:   A keretre rögzített pamut szakítószilárdságának változása celluláz enzimes, 
80 % amplitúdón végzett ultrahangos kezelés, illetve ultrahanggal kísért celluláz enzimes 

kezelés során a kezelés időtartamának függvényében. 
A szövet távolsága a hangforrástól: 1 cm. 

Eredményeim igazolták, hogy az ultrahangos kezeléssel a celluláz-cellulóz 

modellreakció hatékonysága két-háromszoros mértékben javítható a szubsztrát formájától 

függően. Őrölt szövet alkalmazásakor a reakció a hangterjedés szempontjából homogénnek 

tekinthető, ezáltal reflektorral tovább javítható az enzimreakció eredményessége. 

Pamutkockák enzimes kezelésekor mérsékeltebb az ultrahangos kezelés pozitív hatása, 

amellyel 34-79 %-os növekedés érhető el. Bebizonyosodott, hogy a hangforrás közelében, 

továbbá az amplitúdó növelésével javul a hidrolízis hatékonysága. Négyzetre vágott vagy 

keretre rögzített szövet kezelésekor a reflektor nem befolyásolja a modellreakció 

hatékonyságát, amelynek hátterében a pamut hangelnyelő sajátsága állhat.  
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4.2. A plazmakezelés hatása a szálfelület összetételére és az enzimes 
reakciók eredményességére 

4.2.1. A plazmakezelés hatása a szálfelület morfológiájára és kémiai 
összetételére  

Az enzimreakciók hatékonyságának növelése a szubsztrát, azaz a kezelendő textília 

felületének módosításával, hozzáférhetőségének növelésével és aktiválásával is elérhető. Az 

utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul a plazmakezelés, mint felületmódosító 

technológia alkalmazására. A plazmakezelés alkalmas a felszíni atomösszetétel, a 

morfológia, és ezáltal a nedvesíthetőség módosítására a legtöbb száltípus esetén96. A cellulóz 

alapú szálasanyagok plazmakezelése során a külső rétegekben lejátszódó reakciókkal új 

funkciós csoportok alakulhatnak ki, emellett a plazma maró hatása révén a külső rétegek (pl. 

a viasz vagy az íranyag) mennyisége is csökkenhet, elvékonyodhat vagy degradálódhat. 

Ezek a folyamatok jelentősen befolyásolják a szálasanyagok enzimes hozzáférhetőségét és 

nedvesíthetőségét, amelynek ismerete alapvető fontosságú a textiltechnológiai fejlesztések 

során. Kutatásaimban jellemeztem a plazmakezelt nyers len és pamut szövetek felületi 

jellemzőiben bekövetkező változásokat, majd a plazmakezelés hatását vizsgáltam az 

enzimreakciók hatékonyságának alakulásában.  

A plazmakezelés hatására a felületi érdességben bekövetkező változásokat atomierő 

mikroszkóppal (AFM) vizsgáltam. A felületi érdességet az Rq (négyzetes középérték) 

paraméterrel jellemeztem, amely a felületet függőleges irányban jellemzi. A nyers pamut és 

a 180 s plazmakezelt pamut minták atomierő mikroszkópos felvételein (28. ábra) látható, 

hogy a plazma jelentősen módosítja a szálfelületet és akár 215 nm mély ”árkokat” is 

létrehozhat a viaszréteg módosításával vagy lokális degradációjával.  

    
a      b 

28. ábra:   Kezeletlen pamut (a) és 180 s plazmakezelés után (b) kapott pamut 
vetülékfonalakból származó elemi szálak atomi erő mikroszkópos felvételei. �

A koordinátarendszer mérete x és y irányban 5 µm, a z irányban 1 µm. 
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Az Rq paraméter alapján a felszíni érdesség nő a plazmakezeléssel, amely a nyers 

pamut esetén Rq=25 nm, míg a plazmakezelt minta esetén Rq=67 nm. Nagyobb teljesítményű 

berendezéssel akár mikrométer nagyságrendű mélyedések is kialakulhatnak. 40 perces O2 

plazma kezelés 1000-2000 nm mély barázdákat alakított ki len szálak kezelésekor144. 

A plazmakezelés hatására a szálfelület kémiai összetételének változását infravörös 

spektroszkópiával (FT-IR ATR) és röntgen fotoelektron spektroszkópiával (XPS) 

vizsgáltam. Az FT-IR spektrumok alapján a külső viaszos rétegben bekövetkező 

változások145 kimutathatóak mind a len, mind a pamut esetén (29. ábra). A relatív intenzitást 

a 609 cm-1 csúcshoz viszonyítottam, amely a cellulózra jellemző, hidroxil-csoport síkjára 

merőleges deformációs rezgéshez rendelhető, és a kezelések során nem változik az 

intenzitása146. 

  

29. ábra:   Len (a) és pamut (b) szövetekből származó FT-IR ATR spektrumok a 
plazmakezelés időtartamának a függvényében. 

A hidrofób, viaszos felületre jellemző, 2916 és 2850 cm-1 hullámszámnál megjelenő 

(metilén aszimmetrikus és szimmetrikus CH-vegyérték rezgés) csúcsok intenzitása csökken 

a plazmakezelés időtartamával arányosan, mindkét szálasanyag esetén (10. és 11. 

táblázat),ugyan a hatás nem szignifikáns. Ez a viaszréteg elvékonyodásának vagy a viasszal 

borított felület csökkenésének tulajdonítható. A pektin jelenlétére a konjugálatlan észterek 

vegyérték rezgési sávja, azaz a 1730 cm-1 hullámszámnál megjelenő csúcs utal, mivel a 

galakturonsav egységek karboxil-csoportjai kb. 70 %-ban metil-észter formában vannak 

jelen (10. és 11. táblázat). Nyers len esetén a pektin mennyisége nagyobb, mint a pamutnál, 

hiszen ott az elemi szálakat összeragasztó, a középlamellában jelen lévő pektin is mérhető. 

A pamut plazmakezelésével a viasz alatti pektin mérhető lesz, emellett a relatív intenzitása 

is nő. Mindkét szövet esetén a 1730 cm-1 hullámszámnál szignifikáns a relatív intenzitás 

növekedése. 
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10. táblázat:   A plazmakezelés időtartamának (P) hatása a lenszöveten lévő felületi viasz 
és a pektin maradványok mennyiségére. 609 cm-1 csúcsra vonatkoztatott 

relatív intenzitás értékek. 

Szövetminta 
Relatív intenzitások az alábbi hullámszámok esetén (cm-1) 

2850 1730 
Nyers len 1,27 0,34 

P - 30 s len 1,25 0,47 
P - 60 s len 1,17 0,38 

P - 120 s len 1,11 0,38 
P - 180 s len 1,3 0,53 

 

11. táblázat:   A plazmakezelés időtartamának (P) hatása a pamutszöveten lévő felületi 
viasz és a pektin maradványok mennyiségére. 609 cm-1  

csúcsra vonatkoztatott relatív intenzitás értékek. 

Szövetminta 
Relatív intenzitások az alábbi hullámszámok esetén (cm-1) 

2850 1730 
Nyers pamut 1,01 0,25 
P- 30 s pamut 0,97 0,31 
P - 90 s pamut 0,98 0,37 
P- 180 s pamut 0,95 0,41 

 

A plazmakezelésnek a cellulóz alapú szubsztrátumok felületére kifejtett hatása 

nemcsak FT-IR módszerrel, hanem XPS technikával is tanulmányozható kb. 10 nm 

mélységben147-149. A módszer segítségével kvantitatív információ nyerhető nemcsak a felület 

elemösszetételére, de a felület szénatomjainak a kötésállapotára vonatkozóan is. A cellulóz 

alapú szálasanyagok felülete főként szén és oxigén atomokat tartalmaz, de az O/C arány a 

felületen lévő különböző komponensekben (cellulóz, viaszok, lignin) eltérő. Ebből 

következik, hogy a nem-cellulóz komponensek mennyisége a felületen meghatározható. 

Ezen túlmenően az XPS módszer különbséget tud tenni a szén atomok oxidációs állapotai 

között. A lignocellulóz minták felületi szénatomjainak kémiai eltolódásai négy csoportba 

oszthatók: nem oxidált szén (C-C), szén egy oxigénnel kötésben (C-O), szén két oxigénnel 

kötésben (O-C-O vagy C=O), valamint a szén három kötéssel oxigénhez kapcsolódva (O=C-

O). A legkisebb az elméleti O/C arány a viaszokban (0,11), ennél nagyobb a ligninben (0,31 

és 0,4), és legnagyobb a cellulózban (0,83)147.  

Az XPS mérés alapján a kezeletlen, nyers lenszövet O/C aránya 0,316-nak adódott, 

amely 0,597-re nőtt a három perces plazmakezeléssel a felületi oxidáció és a plazma maró 

hatása révén (12. táblázat). A C 1s csúcs felbontásából látható, hogy a viaszra utaló, 285 eV-

os kötési energiánál lévő komponens aránya csökkent, a C=O, O−C−O kötések aránya nőtt 
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a plazmakezelés idejével, míg a 286,7 eV kötési energiájú komponens arányában 

bekövetkezett változás elhanyagolható (12. táblázat). 

12. táblázat:   Az O/C arány és a C 1s csúcs felbontásából származó csúcsok százalékos 
összetétele a plazmakezelés időtartamának függvényében kezeletlen és plazmakezelt len és 

pamut minták esetén. 

Szövetminta O/C arány 
C1 % C2 % C3 % 

285,0 eV 286,7 eV 288,5 eV 
C−C, C-H C−O C=O, O−C−O 

Nyers len 0,33 67 27 6 
P - 30 s len 0,40 67 25 8 
P - 60 s len 0,43 67 24 9 

P - 120 s len 0,54 65 24 10 
P - 180 s len 0,59 54 28 17 
Nyers pamut 0,25 76 18 6 

P - 90 s pamut 0,54 57 25 18 
P - 180 s pamut 0,82 45 38 17 

 

A kezeletlen, nyers pamut O/C aránya 0,25-nek adódott (12. táblázat), amely a 

viaszos réteg és a keményítő tartalmú íranyaghoz tartozó elméleti értékek közé esik. Minél 

hosszabb plazmakezelést végeztünk, annál nagyobb O/C arányt mértünk a plazmakezelt 

pamutszövetek esetén is. Figyelemre méltó, hogy ez az érték három perces plazmakezelt 

mintánál 0,82, amely a tiszta cellulóz jelenlétét valószínűsíti (0,83). 

Az IR és XPS adatok egyértelműen jelzik a szálfelület módosulását a plazmakezelés 

során – a viaszréteg mennyiségének a csökkenését és egy oxigénben gazdagabb felület 

megjelenését. 

4.2.2. A plazmakezelés hatása a szövetek nedvesíthetőségére 

Az előző fejezetben bebizonyosodott, hogy a plazmakezelés módosítja a szálfelület 

összetételét és a morfológiáját, amely a szövet nedvesíthetőségét is előnyösen 

befolyásolhatja. A len- és pamutszövetek nedvesíthetőségét cseppentéses módszerrel, 

peremszög-méréssel és len esetén még folyadékszívás mérésekkel jellemeztem. A 

cseppentéses módszer során a kezeletlen lenszövet nedvesítési ideje jelentősen csökken 53 s-

ról 5 s-ra a 3 perces felületkezelést követően (13. táblázat). A viasszal borított, kezeletlen 

pamutfelszín nem nedvesíthető, míg a 3 perces plazmakezelésnek köszönhetően 5 s-ra 

csökken a nedvesítési idő (14. táblázat).  
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13. táblázat:   Kezeletlen és plazmakezelt len szövetek nedvesíthetőségének és peremszög 
értékének változása a plazmakezelés időtartamának függvényében. 

Jellemzők Plazmakezelés ideje (s) 

Len (-) nyers 30 60 120 180 
Nedvesedési idő (s) 53 ± 4 56 ± 5 43 ± 9 16 ± 4 5 ± 1 
Víz peremszög (°) 108 ± 5 99  ± 6 100 ± 4 37 ± 5 - 

 

14. táblázat:   Kezeletlen és plazmakezelt pamut szövetek nedvesíthetőségének és 
peremszög értékének változása a plazmakezelés időtartamának függvényében. 

Jellemzők Plazmakezelés ideje (s) 

Pamut (-) nyers 30 90 180 
Nedvesedési idő (s) > 180 143 ± 19 17 ± 7 5 ± 4 
Víz peremszög (°) 106 ± 6 82 ± 4 61 ± 3 27 ± 6 

 

Hidrofil szálfelület kialakulására utal, hogy a vízzel mért peremszög len 60 s plazma 

kezelése után csökken, majd a 3 perces kezelést követően már nem is mérhető (30. ábra, 13. 

táblázat). Pamut esetén a plazmakezelési idővel arányosan változik a peremszög (31. ábra, 

14. táblázat), amely a viaszréteg fokozatos degradációjával magyarázható. A két szálasanyag 

peremszög értékében mutatkozó különbség oka azok eltérő szerkezete. A len rostos 

szerkezetű, ahol a rostok felszíne hidrofób, ugyanakkor a rostok közötti pektin 

ragasztóanyag vízzel duzzasztható. 

 

30. ábra:   A peremszög változása nyers és plazmakezelt lenszöveten a plazmakezelés 
időtartamának függvényében 
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31. ábra:   A peremszög változása nyers és plazmakezelt pamutszöveten a plazmakezelés 
időtartamának függvényében 

A folyadékszívás alapján meghatároztam a felületi energiát. A kezeletlen és 

különböző ideig plazmával kezelt len szöveteken a 2 cm magassághoz tartozó szívási időket 

n-heptán, α-Br-naftalin, illetve desztillált víz oldószerekkel mértem (15. táblázat). A 

látszólagos kapilláris sugár – amely a szövet szívóképességét jellemzi – 4,9 µm-ről 7,5 µm-

re nőtt 3 perces plazmakezelést követően. A szabadenergia pedig 26 mJ/m2-ről 56 mJ/m2-re 

nőtt 3 perces plazmakezelés hatására. A folyadékszívás eredménye egyértelműen jelzi a 

plazmakezelés felületmódosító hatását. A viasszal borított szál felületi energiája 

alacsonyabb, a felületi energia növekedése tehát a viasszal borított felszín változásának, a 

viaszréteg csökkenésének tulajdonítható. 

15. táblázat:   A látszólagos kapilláris sugár (R) és a felületi energia alakulása nyers 
lenszövet plazmakezelése során a kezelés időtartamának függvényében. 

Plazmakezelés ideje (s) 0 30 60 120 180 

R (µm) 4,9 ± 0,4 6,1 ± 0,5 6,1 ± 0,2 5,8 ± 0,3 7,5 ± 0,1 
γS

total (mJ/m2) 26 ± 1 45 ± 2 48 ± 4 53 ± 4 56 ± 6 
 

4.2.3. A plazmakezelés hatása a szövetek színére 

A plazmakezelés a textíliák színváltozását idézheti elő114, ezért a felszíni jellemzők 

mellett ezt is vizsgáltam len mintákon (16. táblázat). A fehérségi index (WIBerger) csökken a 

plazmakezelés idejének növelésével, továbbá szemmel alig észrevehető színváltozást okoz 

(ΔEab
*), és a plazmakezelt minták színezete vöröses árnyalat felé tolódik. A plazmakezelt 

minták telítettsége (ΔCab
* pozitív érték), továbbá a világosság is kis mértékben nő (ΔLab

* 

pozitív érték). Ívkisüléses plazmával végzett kutatásokban ennél jelentősebb színelváltozást 

tapasztaltak114. A plazma hatására képződő reaktív gyökök révén a len külső rétegében kettős 

kötések alakulhatnak ki, amelyek eltolják a fény abszorpcióját a látható tartományba és 

színesebbé válik a kezelt minta. A fehérség csökkenése a külső réteg oxidációjával 
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magyarázható144, ahogyan a sárgasági index (YI) növekedését is a felületi oxidáció 

következtében kialakuló nagyobb aldehid-csoport koncentráció okozza150. A 16. táblázat 

eredményei azt bizonyítják, hogy ezek a hatások DBD plazma esetén elhanyagolhatók. 

16. táblázat:   A plazmakezelés hatása a lenszövetek színére. Fehérségi és sárgasági index, 
továbbá a színkülönbség értékek a plazmakezelés időtartamának függvényében. 

Plazma kezelés ideje (s) WIBerger YIE313 ΔHab
* ΔLab

* ΔCab
* ΔEab

* 

0 2,8 31,5 - - - - 
30 2,6 31,5 -0,4 -0,6 -0,1 0,7 
60 2,1 32,1 -0,4 -0,5 0,1 0,6 

120 1,8 32,5 -0,4 0,2 0,4 0,6 
180 1,9 32,3 -0,4 0,3 0,3 0,6 

* Színkülönbség értékek (ΔHab
*, ΔLab

*, ΔCab
* and ΔEab

*) a kezeletlen nyers lenszövethez viszonyítva.  

4.2.4. A plazmakezelés tartóssága 

Gyakorlati szempontból fontos a plazmakezelés tartósságának vizsgálata, hiszen a 

plazmával aktivált textília feldolgozása során gyakran hosszabb idő telik el az egyes 

technológiai lépések között. A plazma hatásának tartósságát két héten át len mintákon 

teszteltem, és mértem a nedvesíthetőség és a peremszög változását 60 s-ig plazmázott 

szöveteken. A cseppentéses módszernél további két mintát is mértem, a legrövidebb (30 s) 

és leghosszabb (180 s) plazmakezelési időt megvizsgálva. Az 1, 7 és 14 nap elteltével mért 

nedvesedési időt minden mintánál a közvetlenül a plazmakezelés után mért értékéhez 

viszonyítottam, és a relatív nedvesíthetőséget adtam meg a 32. ábrán. A plazmázott szövetek 

nedvesedőképessége semmiképpen sem csökken a vizsgált időintervallumban. A változás 

értékeléséhez érdemes figyelembe venni a nem plazmázott nyers len különböző 

időpontokban mért nedvesedési idejét (32. ábra), ami akár 25 %-kal is eltérhet a 

méréssorozat elején mért értéktől. Ez elsősorban a szövet inhomogenitásának és a mérési 

módszer pontatlanságának tulajdonítható. Ezek ismeretében a plazmakezelés hatását 

tartósnak tekinthetjük. 
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32. ábra:   Nyers és plazmakezelt lenszövetek (P - 30, 60 és 180 s) relatív nedvesedési ideje 
a plazmakezelés időtartama és a plazma kezeléstől eltelt idő függvényében. 

A peremszögmérés során a kezeletlen és 60 s plazmakezelt len minták 

peremszögének különbsége 20-30° közt változik a plazmakezelést követő két hétben (17. 

táblázat), azaz a plazma hatása csak kis mértékben csökken. 

17. táblázat:   A peremszög értékének a változása kezeletlen (NY) és 
60 s plazmakezelt (P-60 s) len minták esetén a plazmakezeléstől eltelt idő függvényében. 

Minta 
A plazmakezeléstől eltelt idő (nap) 

0 1 7 14 
NY P-60 s NY P-60 s NY P-60 s NY P-60 s 

CA (°) 101 ± 6 81 ± 5 88 ± 13 67 ± 12 108 ± 6 75 ± 10 115 ± 4 90 ± 5 
ΔCA (°) 20 ± 5,5 21 ± 12,5 33 ± 8 25 ± 4,5 

 

A plazmakezelt pamut- és lenszövetek felületi tulajdonságainak vizsgálatai alapján 

megállapítható, hogy a plazmakezeléssel hidrofil szálfelület alakítható ki. A plazmakezelés 

idejének növelésével nő a felületen az oxigén-tartalmú funkciós csoportok aránya, nő a 

felületi energia és javul a szövetek nedvesíthetősége. A plazmakezeléssel kialakított felületi 

változások 14 nap után is változatlan mértékben megmaradtak, a kezelés tehát tartósnak 

tekinthető. Ez összhangban van az irodalmi példákkal, ahol a kezelést követő 4-8 napban 

stabil nedvesíthetőséget és adhéziós jellemzőket állapítottak meg117, továbbá a peremszög 

és a színezékfelvétel sem változik a kezelést követő egy hetes periódusban len esetén109. 
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4.2.5. A plazmakezelés hatása az enzimes kezelések eredményességére 

4.2.5.1. Plazmakezelt pamut szövetek celluláz enzimes kezelése 

Az előzőekben bemutattam, hogy megváltozik a szálfelület kémiai összetétele és a 

morfológiája a plazmakezelést követően. Nő a felületi érdesség és az O/C arány, ezáltal 

jelentősen javul a szövetek nedvesíthetősége. Valószínűsíthető, hogy a plazmakezeléssel 

módosult felszíni jellemzők az enzimreakciók eredményességét is kedvezően befolyásolják. 

Vizsgáltam tehát a plazma előkezelést követően a celluláz és amiláz enzimes kezelés 

hatékonyságának változását a plazmakezelési idő függvényében. 

A celluláz enzimes reakció célja a viaszos felület épségének, illetve a szövet 

hozzáférhetőségének a jellemzése. A celluláz enzim kis hatékonysággal képes csak áthatolni 

a nyers pamutot borító viaszrétegen, a plazmakezeléssel azonban a viaszos kutikula alatti, 

cellulózt is tartalmazó rétegek (primer fal), és esetleg a tiszta cellulóz szekunder fal is 

szabaddá válhat helyenként, és hozzáférhető lehet a celluláz enzim számára. Ennek 

jellemzésére a celluláz reakcióban a nyers és plazmakezelt minták (P - 30, 90 és 180 s) 

mellett – a tökéletesen hozzáférhető cellulóz modellezésére – fehérített pamutot 

alkalmaztam (33. ábra). A hidrolízist az oldatba jutó redukáló cukrok kolorimetriás 

mérésével jellemeztem a 60 perces reakció során. 

 

33. ábra:   A kezeletlen, plazmakezelt (P - 30, 90 és 180 s) és fehérített pamut minták 
celluláz enzimes kezelése során képződő redukáló cukor koncentráció a kezelési idő 

függvényében. 

Ahogy azt a 33. ábra mutatja, a hidrolízis sebessége jelentősen eltér az egyes 

mintáknál, amelyet az illesztett egyenesek meredeksége is mutat; a nyers szövetnél 0,8 

mg/l×perc, a 30, 90 és 180 s-ig plazmakezelt mintáknál 2,4, 2,4, 2 mg/l×perc, a fehérített 

pamutnál pedig 4,5 mg/l×perc a termékképződés sebessége. A plazmakezeléssel lerövidül 
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az indukciós periódus. Míg a nyers pamutról csak 27 perc inkubáció után detektálható 

redukáló cukor, addig a plazmakezelt és fehérített pamut mintáknál nagyjából egyidőben, 

10-15 perc után már mérhetővé válik a hidrolízistermék. A plazmakezelés jelentősen javítja 

az enzimes reakció hatékonyságát, azonban a különböző ideig plazmakezelt minták 

hozzáférhetősége közt nem látható jelentős különbség.  

Az enzimreakció hatékonyságának jelentős javulása a plazma által megnövelt felületi 

érdességnek, a viasz lokális eltávolításának, továbbá a jobb nedvesíthetőségnek 

tulajdonítható. Az eredményeimhez hasonlóan, Nithya és munkatársai is arra a 

megállapításra jutottak111, hogy a plazmakezelés a pamutot borító hidrofób viaszréteg 

megbontásával növeli a cellulóz hozzáférhetőségét, ezáltal elősegíti a szövet celluláz 

enzimes kezelését. A viaszréteg degradációja mellett a felszíni oxigén-tartalmú funkciós 

csoportok nagyobb aránya jobb nedvesíthetőséget eredményez, amely az enzimreakciók 

hatékonyságát előnyösen befolyásolja.  

Pamut celluláz enzimes hidrolízisét plazmakezeléssel kombinálva megállapították, hogy a 

megnövekedett polaritás, a felületi oxidáció, továbbá a felületi marással megnövekedett 

átlag pórusméret elősegíti az enzimreakciót111. 

Nemcsak a cellulóz, hanem a pektin hozzáférhetősége is javulhat a plazmakezelést 

követően. Annak ellenére, hogy az FT-IR mérések azt bizonyították, hogy a cellulóz mellett 

a pektin hozzáférhetősége is javul, a pektináz enzimes kezelés során a pektin hasításából 

képződő redukáló cukrok nem mutathatók ki DNSZ reagens alkalmazásával. Ez a pektin kis 

mennyiségével magyarázható (kb. 0,1 %). 

Pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken látható a szálfelület változása celluláz 

enzimes kezelés után (34. ábra). A nyers pamut enzimes kezelése során az enzim nehezen 

jut át a zárt viaszrétegen, így nem látunk jelentős degradációt sem (34 a-b. ábra), csupán a 

legkülső réteg lehámozódása figyelhető meg. A 90 s-os plazmakezelt szövet enzimes 

kezelése után megfigyelhetjük a felület bolyhosodását. A 180 s-os plazmakezelt majd 

enzimezett szövetnél a tiszta szálfelület és a fibrillák éles kirajzolódása jelzi, hogy az enzim 

eredményesen degradálta a szálak legkülső rétegeit (34 d. ábra). A fehérített pamuton a 

celluláz enzimes kezelés hatására megkezdődik a fibrillálódás, ahogy azt a 34 f. ábra 

felvételén látszódó repedések mutatják. A felvételek alapján megállapítható, hogy ha 

hosszabb (intenzívebb) a plazmakezelés, akkor a szálak külső viaszos rétege megbomlik és 

az enzim képes elérni a cellulózt tartalmazó rétegeket. 
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34. ábra:   A celluláz enzimmel kezelt különböző vetülékfonalakból származó elemi szálak 
elektronmikroszkópi képe, ahol a: nyers pamut, b: celluláz enzimmel kezelt nyers pamut, c-

d: 90 s és 180 s plazmakezelt, majd celluláz enzimmel kezelt nyers pamut, e: fehérített 
pamut és f: celluláz enzimmel kezelt fehérített pamut (3000) 

4.2.5.2. Plazmakezelt pamut szövetek amiláz enzimes kezelése 

Pamut plazmakezelése során a reaktív gyökök, ionok, elektronok nemcsak a külső 

viaszréteggel lépnek kölcsönhatásba, hanem a láncfonalakat borító, főleg keményítőt 

tartalmazó íranyaggal is. A celluláz enzimes kezelés mellett a plazmakezelés hatását az 

enzimes írtelenítés során is vizsgáltam. Az amiláz enzimes kezelés hatékonyságát redukáló 

cukor méréssel jellemeztem. A nyers és plazmakezelt szöveteken az írtelenítés után 

visszamaradó íranyag mennyiségét Tegewa-teszt alapján értékeltem. 

Az amiláz enzimes hidrolízissel a láncfonalakon lévő íranyag mennyiségének 

változását redukáló cukor méréssel jellemeztem (35. ábra). Az amiláz reakció hatékonyságát 

a plazmakezelést követően két, egymással ellentétes hatású folyamat befolyásolja leginkább. 

Egyrészt a plazma előkezelés javítja a szövet nedvesíthetőségét, ezáltal növeli a keményítő 

hozzáférhetőségét az enzim számára és ezáltal fokozza a redukáló cukor képződés 

sebességét. Másrészt a plazma degradálja a keményítő egy részét, azaz csökkenti az enzim 

szubsztrátjának mennyiségét. Az amiláz reakció első 10 percében a keményítő 

hozzáférhetősége jobb a plazmakezelt minták esetén, mint a kezeletlen szövetnél, amely a 



 

 93 

fokozott felületi érdességnek, és a jobb nedvesíthetőségnek tulajdonítható. A reakció kezdeti 

szakaszában a plazmakezelt mintákról több redukáló cukor jut oldatba, mint a kezeletlen 

mintáról. A reakció második felében azonban lassul a termékképződés a plazmakezelt 

minták esetén. A nyers pamutról a lassabb kezdeti szakasz után egy óra elteltével már több 

redukáló cukor jut oldatba. A 3 órás reakció végén minden mintáról elhidrolizál a keményítő. 

A plazma degradáló hatására utal, hogy a nyers szövetről képződik a legtöbb redukáló cukor 

(0,56 g/l), míg a plazmakezelt mintákról kb. 0,44-0,50 g/L koncentrációban. Annak ellenére, 

hogy a szövetek négyzetmétertömegének meghatározásával nem tudtam alátámasztani a 

keményítő bontását és eltávolítását a plazmakezelés hatására, a 33. ábra bizonyítja, hogy a 

plazmakezelés kb. 10-20 %-kal csökkenti az íranyag mennyiségét. 
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35. ábra:   Az íranyag 10 %-os amiláz enzim oldattal végzett hidrolízise nyers és 
plazmakezelt (P –30, 90, 180 s) pamut szövetek esetén. Redukáló cukor koncentráció a 

kezelési idő függvényében. 

Az írtelenítés hatékonyságát Tegewa teszttel jellemeztem, amely a keményítő-jód 

színreakción alapul és a kék skála alapján 1-től 9-ig értékeli a szöveten maradt keményítő 

mennyiségét (18. táblázat). A nyers pamutszövetről a keményítő íranyag csak 3 óra alatt 

hidrolizálható el teljesen. A plazmakezeléssel lerövidül az írtelenítési reakció, mivel a 3 

perces plazmakezelt szöveten két óra elteltével már nem mérhető a keményítő. Az ipari 

gyakorlatban a Tegewa skála 5-ös értékétől fogadják el a keményítő eltávolításának 

mértékét. A 18. táblázatban látható, hogy ez az érték a plazmakezeléssel 10 perc után 

elérhető, ellentétben a 60 percet igénylő nyers szövettel.  

Ez azt jelenti, hogy jelentősen hatékonyabbá válik az írtelenítési folyamat, hiszen az 

írtelenítési idő hatodára csökkenthető már fél perces plazmakezelést követően. Li és Qiu 45 

s oxigén-gázzal végzett plazmakezeléssel javították az írtelenítés hatékonyságát. A nyers 
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pamutról az íranyag 77 %-át, míg a plazmakezelt szövetről annak 99 %-át eltávolították egy 

órás, 80 °C-on végzett kezelés során103 

18. táblázat:   Az amiláz enzimmel végzett írtelenítés hatékonysága nyers és plazmakezelt 
pamut minták esetén a Tegewa skála szerint 

Szövet minták 
Tegewa kék skála értékelések 

Enzimes kezelés időtartama (min) 
10 30 60 90 120 150 180 210 

Nyers pamut 4 4 5 6 7 7 8 9 
P - 30 s pamut 5 5 6 6 7 7 8 9 
P - 90 s pamut 5 5 6 7 8 8 9 9 

P - 180 s pamut 5 6 7 8 9 9 9 9 
 

Összességében elmondható, hogy a plazmakezelés jelentősen javította mind a 

celluláz-enzimes kezelés, mind az írtelenítés hatékonyságát. A plazmakezeléssel módosított 

felületi érdesség és a pamut fokozott nedvesíthetősége jelentősen javította az enzimek 

hozzáférhetőségét. A celluláz enzimes reakció során a plazmakezelésnek köszönhetően 27 

percről felére csökken az indukciós periódus és a végtermék koncentráció háromszorosára 

nő. Az írtelenítés vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy a reakció kezdeti szakaszában a 

plazmakezelt szöveteken gyorsabb a keményítő hidrolízise. A végső redukáló cukor 

koncentráció alapján azonban kiderült, hogy a nyers pamutról több redukáló cukor jut 

oldatba, mint a plazmakezelt mintákról. Ennek oka, hogy a plazmakezelés kb. 10-20 %-kal 

csökkenti a felületen lévő keményítő íranyag mennyiségét. A Tegewa teszt alapján 

megállapítható, hogy a három perces plazmakezelt szövetekről egy órával rövidebb idő alatt 

eltávolítható a felületen lévő keményítő. Az ipari gyakorlatban elfogadott, Tegewa skála 5-

ös értékének eléréséhez pedig a szükséges reakció idő hatodára csökken a plazmakezeléssel. 
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5. Összefoglalás 

Doktori munkámat a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének 

Műanyag és Gumiipari Laboratóriumában végeztem, ahol több, mint 15 éve foglalkoznak a 

pamut és a len enzimes textiltechnológiai folyamataival. Számos eredményt értek el a 

természetes szálasanyagok bioelőkészítése és biokikészítése területén. Az időigényes 

biotechnológiák gyorsítása a heterogén fázisú enzimes reakciók hatékonyságának a 

növelésével érhető el. Ez két módon valósítható meg, a diffúzió és az anyagszállítás 

gyorsításával, továbbá a szövetfelület aktivitálása révén is gyorsítható az enzimreakció. 

Munkám során a kisfrekvenciás ultrahangos kezelésnek és az atmoszférikus hidegplazma 

előkezelésnek a heterogén fázisú enzimes reakciók eredményességére kifejtett hatását 

vizsgáltam.  

Kísérleteimben 20 kHz frekvenciájú ultrahangos feltárót alkalmaztam. Az 

ultrahangos reaktor energiasűrűségét kalorimetriás módszerrel jellemeztem, ahol 40, 60 és 

80 % amplitúdón 31-40 % energiaveszteség, azaz hőveszteség jelentkezett. Luminol-

reakcióval vizsgáltam a kavitáció térbeli eloszlását, ahol a lumineszcencia intenzitása a 

hangforrástól távolodva exponenciálisan csökkent, csak a hangforrás közvetlen közelében 

(<1-2 cm) alakult ki – a reakció hatékonyságát jelentősen elősegítő – kavitáció.  

Az ultrahang enzimekre, enzimaktivitásra gyakorolt hatását egy ipari celluláz 

enzimkészítmény (Celluclast 1.5 L) és szilárd fázisú fermentációval (SSF) előállított, nyers 

enzimkeverékek felhasználásával vizsgáltam. A Celluclast 1.5 L szűrőpapír lebontó 

aktivitása 12-26 %-kal csökkent az egy órás ultrahangos kezelés amplitúdójának 

függvényében (40, 60 és 80 % amplitúdón). A csökkenés a kavitáció révén a közegben 

kialakuló extrém magas lokális nyomásnak és hőmérsékletnek tulajdonítható. Az SSF-fel 

előállított nyers enzimkeverékek ultrahangos kezelése – a kereskedelmi celluláz enzimnél 

tapasztaltakkal ellentétben – nem csökkentette a kinyert enzimek aktivitását (szűrőpapír 

lebontó aktivitás, poligalakturonáz aktivitás és lakkáz aktivitás), kivéve a lignin-peroxidáz 

enzim aktivitása csökkent 18 %-kal. 

Szilárd fázisú fermentációval oxidatív és hidrolitikus enzimkeveréket állítottunk elő 

nyers len előfonal szénforráson, hogy azokat lenszövet biofehérítésére használjuk. Előzetes 

szűrővizsgálatok alapján kiválasztottuk a hat alkalmazott fonalas gomba törzs közül a két 

legjobb enzimtermelőt (Trichoderma virens és Aspergillus oryzae), amelyeket nagyobb 

mennyiségben szaporítottunk fel. A SSF mintákból származó nyers enzimek kinyerését 

ultrahanggal segítettem, amellyel új kutatási területet nyitottam. A szilárd-folyadék 

extrakció hatékonysága ultrahangos kezeléssel akár két-háromszorosára is növelhető az 

oldatba kerülő enzimek aktivitása alapján. Az SSF minták őrlése szintén javította az enzim 
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extrakció hatékonyságát, amelyet az ultrahangos kezelés tovább fokozott. Ennek oka, hogy 

a kavitációval képződő, nagy sebességű mikroáramlások révén az extraháló pufferoldat 

elérheti a pórusok belső felületeit és javul az anyagszállítás. A legjobb eredmény pedig az 

ultrahanggal segített, három-lépéses extrakcióval érhető el.  

Az ultrahang hatását két enzimes reakció során vizsgáltam. A celluláz enzimes 

reakció a cellulóz alapú szálasanyagok biokikészítési technológiájának alapja. Az SSF-fel 

előállított nyers enzimkeverékekkel pedig biofehérítést végeztem. Az ultrahang a celluláz-

cellulóz modellreakció hatékonyságát – az enzimkárosító hatás ellenére – jelentősen 

javította. A reakció során 2-3-szorosára nőtt a redukáló cukor koncentráció ultrahangos 

kezelést követően az alkalmazott pamut formájától függően (őrölt, négyzetre vágott, keretre 

rögzített). Az amplitúdó növelésével javult a reakció hatékonysága, továbbá a hangforrás 

közelében elhelyezett szövet hidrolízisekor mérhető a legnagyobb redukáló cukor 

koncentráció. Őrölt pamut hidrolízisekor a hang terjedése szempontjából homogén 

reakcióban a reflektor lemez alkalmazása további 15-80 %-kal javította a hidrolízis 

hatékonyságát. A reflektor hatása azonban elhanyagolható négyzetre vágott és keretre 

rögzített szövet ultrahanggal kísért hidrolízise során, amely a szövet pórusos jellegéből 

adódó hangelnyelő hatásnak tulajdonítható. 

Az oxidatív, nyers enzimekkel végzett fehérítés eredményessége javítható az 

ultrahangos kezeléssel. Az enzimes kezelések eredményeképpen a színkülönbség 

megközelítheti a 4-es értéket is, amely döntően a világosság javulásának köszönhető. Az 

SSF minta előextrakciós idejének növelésével fokozható a fehérítő hatás. Az SSF 

szuszpenzió finom részecskéinek visszarakódása a szövetfelületre azonban gyengébb 

elszíntelenedést idéz elő, amely a minták centrifugálásával és a tiszta felülúszó minták 

alkalmazásával kiküszöbölhető. 

Munkám második felében az atmoszférikus hidegplazma előkezeléssel foglalkoztam, 

amellyel módosul a szövetek felületi összetétele, morfológiája, a felületi oxidációval pedig 

javul a szövet nedvesíthetősége. Nyers pamut- és lenszövet plazmakezelését követően (30 s 

- 180 s) felületanalitikai vizsgálatokkal jellemeztem a plazma hatását és annak tartósságát. 

Az XPS és IR-ATR vizsgálatok alapján a lenszövet felszínén a plazmakezelés idejével 

arányosan nő az oxigén-tartalmú funkciós csoportok aránya, csökken a viasz mennyisége és 

mérhetővé válik a viasz alatti polimer – pektin és cellulóz – réteg. A plazma hatása a vizsgált 

két hetes periódusban tartósnak bizonyult a nedvesíthetőség és a peremszög mérések alapján. 

Hasonló eredményeket értem el nyers pamut plazmakezelésekor. 

A plazma előkezelés jelentősen javította mind a celluláz-enzimes kezelés, mind az 

írtelenítés hatékonyságát. A plazmakezeléssel módosított felületi érdesség és a pamut 

fokozott nedvesíthetősége jelentősen javította az enzimek hozzáférhetőségét. A celluláz 
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enzimes reakció során a plazmakezelésnek köszönhetően 27 percről felére csökken az 

indukciós periódus és a végtermék koncentráció háromszorosára nő. Az írtelenítés 

vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy a reakció kezdeti szakaszában a plazmakezelt 

szöveteken gyorsabb a keményítő hidrolízise. A végső redukáló cukor koncentráció alapján 

azonban kiderült, hogy a nyers pamutról több redukáló cukor jut oldatba, mint a 

plazmakezelt mintákról. Ennek oka, hogy a plazmakezelés kb. 10-20 %-kal csökkenti a 

felületen lévő keményítő íranyag mennyiségét. A Tegewa teszt alapján megállapítható, hogy 

a három perces plazmakezelt szövetekről egy órával rövidebb idő alatt eltávolítható a 

felületen lévő keményítő. Az ipari gyakorlatban elfogadott, Tegewa skála 5-ös értékének 

eléréséhez pedig a szükséges reakció idő hatodára csökken a plazmakezeléssel. 

Kutatásom bizonyította, hogy a kisfrekvenciás ultrahanggal jelentősen javítható a 

celluláz-cellulóz modellreakció eredményessége, továbbá az ultrahang sikerrel alkalmazható 

szilárd fázisú fermentumokból nyers enzimek kinyerésére. Figyelembe kell venni azonban, 

hogy az ultrahang csökkentheti az enzimek aktivitását, így fontos a folyamatok optimálása. 

Bizonyítottam továbbá, hogy a hidegplazma előkezelés módosítja a pamut és len felületét, 

javítja a nedvesíthetőséget és az enzimek hozzáférhetőségét. Ezáltal a plazmakezelt szövetek 

enzimes reakcióinak hatékonysága jelentősen javul. 
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6. Summary 

I joined the Laboratory of Plastics and Rubber Technology at the Department of 

Physical Chemistry and Materials Science, where has been doing successful research for 15 

years on textile wet technologies of cotton and linen. Several results were obtained in the 

field of biopreparation and biofinishing of cotton. These technology processes have the same 

drawback - long processing time which can be improved by the intensification of enzyme 

reaction or by the reduction of the reaction time. In this thesis, I was working in the field of 

textile biotechnology in order to improve the rate-limiting heterogeneous enzyme reactions 

by using low frequency ultrasound and non-thermal atmospheric air-plasma treatments. 

In the first part of the work, the intensity of the ultrasonic energy inside the reaction 

chamber was investigated using a homogeneous bath of distilled water. It was revealed that 

at higher amplitudes the energy dissipation was higher – 32, 35 and 40 % of the energy 

delivered to the horn at 40, 60 and 80 % amplitudes, respectively, were lost by heating the 

medium. The spatial distribution of cavitational activity was investigated by 

sonoluminescence using luminol reactant. It was revealed that at higher amplitudes the 

intensity of luminescence was higher and after that it reached the maximum value next to 

the sound source (<1-2 cm), decreased exponentially. 

The effect of ultrasound on the enzyme activity was investigated using a commercial 

acidic cellulase (Celluclast 1.5 L) and crude enzyme mixture produced by solid state 

fermentation (SSF). Sonicating the cellulase solution at different amplitudes, it underwent 

changes, and the reduction of the enzyme activity was occured. At 40 % amplitude, a 12 % 

loss in enzyme activity was measured. By increasing the amplitude to 60 and 80 %, the 

decrease in enzyme activity became more significant, and after an hour the enzyme 

possessed only 80 and 75 % of the original activity, respectively. Application of a reflector 

to intensify the sonication had a pronounced effect and the loss in enzyme activity was 

always higher in the presence of the reflector. Shear forces and extreme local temperatures 

arising from the collapse of cavitating bubbles can be responsible for the loss of enzyme 

activity. The activity of cellulase, laccase and polygalacturonase were not altered by 

ultrasound treatment of crude enzymes from SSF material of T. virens, only 18 % decrease 

of enzyme activity was observed in case of lignin-peroxidase from A. oryzae. 

Despite the activity changes, the efficiency of the cellulase-cellulase model reaction 

was significantly boosted by ultrasound, as the hydrolysis of ground cotton yielded 2-3 times 

higher concentration of reducing sugars compared to a magnetic stirrer. Using cut cotton 

pieces as a substrate resulted also a 2 times higher reducing sugar concentration. Scanning 

the cellulase-cellulose model reaction by fixing cotton at different distance from the sound 
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source (1, 2 and 3 cm, respectively) was investigated. Results proved that the closest position 

resulted in the highest reducing sugars liberation as the activity of cavitation decrease 

exponentially by the distance from the tip of the horn. At 80 % amplitude, performance of 

the reaction decreased probably due to the 25 % loss of enzyme activity. 

Solid state fermentation was used for producing oxidative enzymes like lignin-

peroxidase, and laccase by selected filamentous fungi (T. virens, A. oryzae) on fibrous flax 

carbon source in order to biobleach raw linen fabrics. For improving the efficiency of the 

enzyme extraction, low frequency ultrasound at different amplitudes was applied and 

recovery of the enzymes was characterized. Single stage and multiple (three-stage) 

extractions with or without ultrasound were evaluated. Enormous positive effect on the 

efficiency of enzyme extraction from the SSF material of T. virens strain was achieved by 

sonication, as the level of measured enzyme activities (FPA, LiP, Lac) in the extracts 

increased up to 2-300 % of the control magnetic stirrer bath, depending on the amplitude of 

ultrasound. For the SSF material of A. oryzae, a three-stage extraction with sonication 

provided more than 2 times higher enzyme yield (2,3 %, 2,7 % and 2,1 for FPA, PGal and 

LiP, respectively) when compared to the conventional single stage extraction. Grinding of 

SSF material improved significantly the selectivity of extraction by increased wettability. 

For ultrasound-aided extraction of ground SSF material, however, besides the increased 

outer surface, the availability of internal surfaces and the intensive mechanical action created 

by the collapse of acoustic bubbles are the keys to the improvement of enzyme recovery in 

SSF. 

Depending on the parameters of the extraction, crude enzyme extracts was applied 

for biobleaching of greige linen fabrics. It was revealed that the 30-min long pre-extraction 

by sonication had better effect on biobleaching, than the simultaneous sonication and 

bleaching process. Results of colour measurements of treated linen fabrics proved that 

sonication has a great effect on the removal of colouring materials which were seen in 

increase in lightness and in decrease in colour content. 

In the second part of the research, non-thermal atmospheric air-plasma was used for 

the surface modification of raw linen and cotton fabrics. Changes in physical properties and 

chemical composition of the fibre surface as well as in colour of the fabric were measured 

as a function of time of the atmospheric air-plasma treatment. Wettability and wickability 

were measured and the surface free energy of the fibres was calculated. Changes in the 

chemical composition of the fibre surface were detected by X-ray photoelectron 

spectroscopy (XPS) and infrared spectroscopy (FT-IR ATR). The ageing of the surface 

modifications created by plasma treatment was also tested by characterizing the permanency 

of surface hydrophilicity and chemical composition as well as of fabric colour in a period of 
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1-14 days. Results proved that the destruction of the waxy surface layer and creation of polar 

groups contributed to a significant increase in hydrophilicity characterized by wicking and 

wetting properties and water contact angle, and to a slight but perceptible change in colour 

of the fabrics due to the increase of carboxyl-groups on the surface. Plasma modified 

surfaces where the O/C ratio measured by XPS is significantly higher than the untreated ones 

as a function of time of plasma treatment. Most of the results from wettability, wickability 

and colour measurements demonstrated the stability of the changes induced by plasma in the 

observed 2 week-long period.  

The effect of air-plasma treatment on the performance of enzyme treatments was 

investigated using raw cotton fabric by amylase and cellulase reaction as well. Results 

proved that plasma slightly destroyed and oxidized the starch size on the surface of warp 

yarns and partially removed the thin and hydrophobic waxy coverage of the cotton fibres in 

the weft yarns, resulting in a more hydrophilic fabric with a significantly shorter wetting 

time and lower water contact angle. Plasma etching of the surface was accompanied by a 

creation of deep “pits” with a depth of 250 nm. Enzyme digestion of plasma treated cotton 

fabrics confirmed that air-plasma significantly increased the accessibility of polymers (i.e. 

respective substrates) in the fibres surface to the enzymes which can lead to a significant 

shortening of the desizing process (from 60 to 10 minutes). Reducing sugars liberated from 

the starch-based size by amylase treatment proved that about 10-20 % of starch size in the 

raw cotton was removed by the air-plasma treatment. By plasma-aided degradation and 

removal of the waxy layer, however, the accessibility of cellulose in the primary and 

secondary cell walls to cellulase enzyme improved significantly and an increase in the rate 

of cellulose hydrolysis was observed. Since the plasma treated substrates displayed 

significantly faster enzyme reactions, the enzymatic treatment time can shortened sharply. 
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8. Új tudományos eredmények 

1. Bizonyítottam, hogy a kisfrekvenciás ultrahang (20 kHz) az ipari celluláz enzim 

szűrőpapír lebontó aktivitását - az amplitúdó és a kezelés idő függvényében - 

jelentősen csökkenti. Egy órás ultrahangos kezelés 40, 60 és 80 %-os amplitúdón 

12, 19 és 24 %-os enzimaktivitás csökkenést okoz 20, 40 és 55 W akusztikus 

teljesítmény mellett. Reflektor alkalmazása főként a 40 %-os amplitúdón végzett 

ultrahangos kezelés enzimaktivitás csökkentő hatását fokozza. [I] 

2. Bizonyítottam, hogy a kisfrekvenciás ultrahangnak lényegesen kisebb a hatása 

a szilárd fázisú fermentációval előállított nyers enzimekre, mint az ipari 

cellulázra. Egy órás ultrahangos kezelés még 80 %-os amplitúdón sem befolyásolja 

a T virens törzzsel termeltetett nyers enzimoldat szűrőpapír lebontó, 

poligalakturonáz, lakkáz és lignin-peroxidáz aktivitásait. Az A. oryzae törzzsel nyert 

nyers enzimkeverék lignin-peroxidáz aktivitása viszont érzékeny az ultrahangra. Egy 

órás ultrahangozás 80 %-os amplitúdón 18 %-os enzimaktivitás csökkenést okoz 55 

W akusztikus teljesítményen. Az ultrahang hatása tehát enzimaktivitás- és 

törzsfüggő. [II, III] 

3. Megállapítottam, hogy a fehérített pamutcellulóz celluláz enzimes hidrolízise 

ultrahanggal besugározva - az ultrahang szűrőpapír lebontó aktivitást 

csökkentő hatása ellenére is - sokkal hatékonyabb, mint a kontrollként szolgáló 

mágnesesen kevertetett rendszerben. A folyamat eredményességét az ultrahangos 

kezelés paraméterein kívül a pamut szubsztrátum formája is jelentősen befolyásolja.  

Őrölt pamutcellulóz ultrahanggal segített hidrolízise 40, 60 és 80 %-os amplitúdón 

63, 274 és 295 %-os redukáló cukor koncentráció növekedést eredményez. Reflektor 

alkalmazásával további 15-80 %-os javulás érhető el. A kockára vágott, valamint a 

hangforrástól adott távolságokra elhelyezett pamutszövet hidrolízise során az 

ultrahang hidrolízist segítő hatása mérsékeltebb és a reflektor pozitív hatása nem 

érvényesül. [I, VI] 

4. Elsőként bizonyítottam, hogy kisfrekvenciás ultrahang alkalmas a szilárdfázisú 

fermentációval előállított nyers enzimek kinyerésének hatékonyabbá tételére. A 

kisfrekvenciás ultrahang képes a fermentumok őrlésével már hatékonyabbá tett 

extrakció eredményességének a további fokozására, valamint alkalmas a 

többlépéses extrakciós folyamatok intenzitásának a további javítására is. Az 

ultrahangnak köszönhetően a T. virens törzzsel nyert szilárd fermentumok pufferes 

extrakciója során a nyers enzimoldat lignin-peroxidáz aktivitása 129–247 %-kal, 

lakkáz aktivitása 202 – 413 %-kal, a szűrőpapír lebontó aktivitása pedig 167-330 %-
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kal javult. Az A. oryzae törzzsel előállított fermentumok őrlésnek köszönhetően 44 

% lignin-peroxidáz enzimaktivitás növekedés érhető el, ami ultrahanggal tovább 

növelhető 51 %-kal. A háromlépéses extrakció 81 %-os javulást eredményezett a 

lignin-peroxidáz enzimkinyerésben. Ultrahangos kezeléssel kombinált háromlépéses 

extrakcióban 104 %-os enzimkinyerés érhető el. [II, III] 

5. Bizonyítottam, hogy az atmoszférikus hidegplazma előkezelés felületmódosító 

hatásának köszönhetően a nyers pamut hozzáférhetősége az enzimek számára 

jelentősen javul. A szálfelületet borító viaszréteg részleges degradációja és/vagy 

eltávolítása révén a celluláz enzimes kezelés termék képződésének a sebessége a 

kezeletlen szöveten mért 0,0008 g/l·perc-ről a 180 s-os plazmakezelést követően 

0,0024 g/l·perc-re nőtt, továbbá az inkubációs idő felére csökkent. [IV, V] 

6. Amiláz enzimes kísérletekkel bizonyítottam, hogy plazmakezeléssel a nyers 

pamutszövet láncfonalait borító keményítő íranyag mennyisége 10-20 %-kal 

csökken, a fonalfelületen visszamaradó hányad enzimes degradációja pedig 

jelentősen fokozódik. Az ipari gyakorlatnak megfelelő írtelenítés eléréséhez 

szükséges enzimes hidrolízis időtartama már 30 s-os plazmakezeléssel a hatodára 

csökkenthető. A keményítő íranyag teljes eltávolítása 180 s-os plazmakezelést 

követően 90 perccel rövidebb idő alatt elérhető, mint a nem plazmázott nyers szövet 

esetén. [IV] 
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9. New scientific results 

1. It was proved that the filter paper activity of a commercial acidic cellulase enzyme 

significantly decreased by low frequency ultrasound treatment (20 kHz), depending 

on the amplitude of sonication and duration of treatment. One hour ultrasound treat-

ment resulted in 12, 19 and 24 % decrease in the filter paper activity at 40, 60 and 80 

% amplitude and 20, 40 and 55 W actual power dissipated, respectively. Application 

of reflector boosted the decrease of enzyme activity especially at 40 % amplitude. [I]  

2. It was proved that the effect of low frequency ultrasound treatment on the activity of 

raw enzyme mixtures produced by solid state fermentation was less pronounced than 

that on a commercial cellulase enzyme. One hour ultrasound treatment did not influ-

ence the filter paper, polygalacturonase, laccase and lignin-peroxidase activities of 

the enzymes produced by T. virens strain even at 80 % amplitude. However, the lig-

nin-peroxidase enzyme from A. oryzae was found to be sensitive to ultrasound treat-

ment. One hour ultrasound treatment at 80 % amplitude (55 W power) caused 18 % 

decrease in the enzyme activity. Thus, the effect of ultrasound depends on both the 

enzyme-activity and the strain. [II, III] 

3. It was established that the ultrasound-aided hydrolysis of bleached cotton cellulose 

by a cellulase enzyme is was much effective than that of the control system agitated 

by magnetic stirrer - despite the decrease of filter paper activity caused by ultrasound 

treatment. Efficiency of the process was affected by the form of the substrate and the 

parameters of sonication as well. The ultrasound-assisted hydrolysis of ground cotton 

at 40, 60 and 80 % amplitude resulted in 63, 274 and 295 % increase in reducing 

sugar concentration, respectively. Further 15-80 % improvement in the reducing 

sugar concentration was achieved by application of reflector. The positive effect of 

ultrasound on the hydrolysis of cut cotton and fabric layers fixed in a frame and po-

sitioned perpendicularly to the probe at different distance was less pronounced and 

the effect of reflector was negligible. [I, VI] 

4. It was reported and proved first that the extraction of raw enzymes produced by solid 

state fermentation can be enhanced significantly by low frequency ultrasound. Ow-

ing to sonication 129-247 % increase in lignin-peroxidase 202-413 % increase in 

laccase and 167-330 % increase in filter paper activities were obtained during buffer 

treatment from the solid substrates fermented by T. virens. Sonication can further 

improved the efficiency of extraction from the ground cultivated solids and also the 

yield of the multiple extraction. [II, III] 
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5. It was proved that the accessibility of raw cotton to enzymes could be enhanced sig-

nificantly by atmospheric cold-plasma pretreatment. The rate of cellulose hydrolysis 

of 0,8 mg×l-1×min-1 measured on raw cotton increased to 2,4 mg×l-1×min-1 after 180 

sec plasma treatment and the incubation time of the reaction decreased by 50 % due 

to the partial degradation and/or removal of the waxy coverage of fibres [IV, V] 

6. It was proved that cold plasma pretreatment reduced the amount of starch size by 10-

20 % and significantly accelerated the enzymatic degradation of the residual starch. 

Duration of an adequate enzymatic desizing of raw cotton fabric could be shortened 

from 60 to 10 min subsequent to plasma pretreatment for 30 s. Plasma pretreatment 

with a treatment time of 3 minutes decreased the time required for the total removal 

of starch from raw cotton fabric by about 90 min. [IV] 
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Függelék 

F1. A gélelektroforézis vizsgálat körülményei 

A mérést az MTA Enzimológiai Intézetében végeztük el. A 80 % amplitúdójú 

ultrahanggal 60 percig kezelt Celluclast 1.5 L minták fehérje analíziséhez 16 %-os tricines 

poliakrilamid-SDS (nátrium-dodecil-szulfát) gélt használtunk. 

Az elkészített gél két részből, alsó és felső gélből tevődik össze. Az alsó gél 16 %-os 

tricines poliakrilamid gél, míg a 4 %-os poliakrilamid felső gél feladata a minta 

koncentrálása. Az akrilamid törzsoldat 48 % akrilamidot és 1,5 % bisz-akrilamidot 

tartalmazott. A gélpuffer összetétele: 3 M Tris (2-amino-2-hidroximetil-propán-1,3-diol) és 

0,3 % SDS, pH=8,45. Az alsó tankpuffer összetétele: 0,2 M Tris, pH=8,9. A felső tankpuffer 

összetétele: 0,1 M Tris, 0,1 M tricin, 0,1 % SDS, pH=8,25. Az SDS mintapuffer 100 ml-e 

24 % glicerint, 50 mM Tris-t, 8 % SDS-t és 24 mg brómfenolkéket tartalmazott. Az alsó és 

felső gélekhez egyaránt adtunk AMPER-t (ammónium-perszulfát) és TEMED-et (tetrametil-

etilén-diamin), amelyek az akrilamid polimerizációjában vesznek részt (F1.1. táblázat). A 

tricintartalom hozzájárul a szebb elválasztáshoz és a jobb minőségű fénykép készítéséhez. 

F1.1. táblázat:   16 %-os tricines poliakrilamid SDS gél összetétele 

Alsó gél 16 % Felső gél 4 % 

Millipore desztillált víz 1 ml Millipore desztillált víz 4,2 ml 
Alsó gél puffer 5 ml Felső gél puffer 1,55 ml 
Akrilamid törzsoldat 5 ml Akrilamid törzsoldat 0,5 ml 
TEMED 7,5 µl TEMED 5 µl 
AMPER 75 µl AMPER 50 µl 
50 % glicerin 4 ml 50 % glicerin - 

 

A mágnessel kevert és az ultrahanggal kezelt enzimoldatokat centrifugálását (10 

perc, 13600 rpm) követően a felülúszót és a csapadékot is 10 µl SDS-mintapufferrel 

homogenizáltunk és a gélre kb. 40-40 µl-eket vittünk fel. A molekulasúly markert (GE 

Healthcare) felvitel előtt 10 percig forraltuk. A molekulasúly marker összetételét a F1.2. 

táblázat mutatja. 

Az elektroforézist követően a gélt két lépcsőben festettük: először 30 percig az I.-es 

jelű festékben (50 % triklórecetsav, 0,1 % Comassie C250) áztattuk, majd újabb 30 percre a 

II.-es jelű festékbe (30 % metanol, 10 % ecetsav, 0,1 % Comassie C250) helyeztük. Végül a 
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gélt 10 %-os ecetsav oldatban áztattuk 4x30 percig, hogy a fehérjékhez nem kötődött festék 

kimosódjon belőle. A gélt látható fényben fotóztuk. 

F1.2. táblázat:   SDS-PAGE során használt molekulasúly marker összetétele 

Fehérje neve Retenciós faktor (Rf) Molekulasúly (Da) 

foszforiláz-B 0,36 97000 
marha szérum albumin 0,43 66000 

ovalbumin 0,51 45000 
szénsav-anhidráz 0,63 30000 
tripszin inhibitor 0,71 20100 
α-laktalbumin 0,83 14400 
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F2. A szilárd fázisú fermentáció előzetes szűrővizsgálatának 
eredménye 

F2.1. táblázat:   Nyers len szénforráson elszaporított fonalas gomba törzsek 
összehasonlítása a szilárd fázisú fermentáció optimalizálása során 

enzimaktivitás értékek alapján. 

Média Törzsek 
Relatív enzimtermelésb (%) 

A-RETc,d 

(%) PGal LiP Lac MnP EXyl FPA EGlu β-
Glu 

Len 
12/#1 

ATCC 24725 74 78 18 0 59 61 47 10 43 (46) 
F-00740 100 90 25 5 100 100 100 30 69 (64) 
F-1767 87 100 36 7 53 64 50 25 53 (57) 
F-498 61 86 100 100 67 85 82 55 80 (83) 
NRRL 10 27 58 23 100 21 21 18 10 35 (46) 
NRRL 3485 48 53 22 90 51 39 86 100 61 (53) 

Len 
12/#2 

ATCC 24725 52 80 24 81 15 39 8 15 39 (50) 
F-00740 56 85 18 100 20 46 9 15 44 (56) 
F-1767 53 100 38 98 12 54 6 15 47 (60) 
F-498 100 94 100 99 60 100 47 60 83 (91) 
NRRL 10 63 83 32 42 24 64 13 15 42 (49) 
NRRL 3485 63 66 57 20 100 57 100 100 70 (61) 

Len 
15/#1 

ATCC 24725 93 100 53 100 59 88 59 15 71 (81) 
F-00740 100 72 100 0 100 88 87 5 69 (74) 
F-1767 94 92 72 22 65 100 59 5 64 (69) 
F-498 40 73 82 6 52 75 69 50 56 (51) 
NRRL 10 24 93 92 50 18 25 17 10 41 (55) 
NRRL 3485 46 84 58 0 53 75 100 100 65 (48) 

Len 
15/#2 

ATCC 24725 48 67 32 32 9 32 5 17 30 (38) 
F-00740 55 100 56 100 11 45 5 11 48 (64) 
F-1767 58 73 87 30 10 42 5 17 40 (52) 
F-498 100 77 100 56 64 100 58 89 81 (79) 
NRRL 10 50 59 71 53 14 39 7 11 38 (49) 
NRRL 3485 48 62 65 53 100 48 100 100 72 (66) 

a Szénforrás: len előfonal, amely 12 vagy 15 ml sóoldattal  (#1 vagy #2-es jelölésű) volt nedvesítve. 
b Relatív enzimtermelés (RET): azonos fermentációs körülmények között a legmagasabb aktivitás 
érték és az adott aktivitás hányadosa, %-ban megadva. 
c A-RET: A relatív enzimtermelés értékek átlaga 
d BA-RET: A zárójelben szereplő átlag relatív enzimtermelés, amelyet a len bioelőkészítésében 
fontos, enzimekből számoltunk: PGal, LiP, Lac, MnP és Exyl. 
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F3. Az SSF kísérletsorozathoz tartozó lakkáz és poligalakturonáz 
eredmények 

0 10 20 30 40 50 60
0

4

8

12

16

20

 kontroll
40 % UH
60 % UH
80 % UHLa

kk
áz

 a
kt

iv
itá

s 
(I

U
/g

)

Idő (min)
 

F3.1. ábra:   A T. virens törzsből nyert felülúszó lakkáz aktivitásának változása az 
ultrahangos kezelés amplitúdójának és a kezelés időtartamának függvényében. 
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F3.2. ábra:   A lakkáz aktivitás változása a T. virensből származó szilárd fázisú 
fermentumok enzimextrakciója során az ultrahangos kezelés amplitúdójának és a kezelés 

időtartamának függvényében. 
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F3.3. ábra:   Az A. oryzae törzsből nyert felülúszó poligalakturonáz aktivitásának 
változása az ultrahangos kezelés amplitúdójának és a kezelés időtartamának 

függvényében. 
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F3.4. ábra:   A poligalakturonáz aktivitás változása az A. oryzae szilárd fázisú 
fermentumok enzimextrakciója során az ultrahangos kezelés amplitúdójának és a kezelés 

időtartamának függvényében. 
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F3.5. ábra:   A poligalakturonáz aktivitás változása a 60 % amplitúdón végzett, 
ultrahanggal kísért többlépéses extrakció során, A. oryzae törzs felhasználásával. 
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F3.6. ábra:   A poligalakturonáz aktivitás változása a A. oryzae-ből származó szilárd 
fázisú fermentum mechanikai előkezelésének és a kezelés időtartamának a függvényében. 
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