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1. Bevezetés 
 

A textil biotechnológia elmúlt 15 éves története bebizonyította, hogy 

számos hagyományos textilkikészítési művelet helyettesíthető enzimes folya-

matokkal, és ezáltal a víz-, vegyszer- és energiaigényes lépések környezeti 

hatásai jelentősen mérsékelhetők. Az enzimes folyamatok azonban időigénye-

sek és emiatt legtöbb esetben nem illeszthetők be a folyamatos technológiai 

sorba. Az utóbbi időben a kutatások főként az enzimes folyamatok hatékony-

ságának növelésére koncentrálnak. Munkám során kisfrekvenciás, nagy energi-

ájú ultrahanggal és atmoszférikus hidegplazma kezeléssel vizsgáltam ezt a 

területet. 

A cellulóz alapú szálasanyagok feldolgozása során számos technoló-

giai lépés követi egymást. Nyers pamutszövetek esetén először az íranyagot 

távolítják el az írtelenítés során. Leggyakrabban keményítő íranyagot használ-

nak, amelynek eltávolítására amiláz enzimes hidrolízist alkalmaznak. A lennél 

nem alkalmaznak írezést. Az írtelenítést az előkészítés-fehérítés követi, mely-

nek célja a természetes kísérőanyagok eltávolításával a hidrofil szálfelület 

kialakítása, jó nedvszívóképességű és megfelelő fehérségű textília előállítása, 

amely színezhető és eredményesen végkikészíthető. A lúgos főzés során a 

forró, 3-6 % nátrium-hidroxid oldathoz a nehézfémek megkötésére komplexáló 

adalékot adnak, emellett a felületaktív anyagok csökkentik a kezelőfürdő felü-

leti feszültségét, emulgeálják a zsírokat, így a szövet könnyebben kimosható. A 

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

kezelést követően távolítható el a szövetből több mosási lépéssel. 

Az oxidatív fehérítést hidrogén-peroxiddal, nátrium-hipoklorittal, 

esetleg perecetsavval végzik 95-100 °C hőmérsékleten, 60-90 percig, 10-12 pH 
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tartományban1. A színezést a végkikészítés követi, amely során a textília elnye-

ri végső formáját, esztétikai és használati tulajdonságai pedig a vevői igények-

nek megfelelően alakulnak. 

A biotechnológia fejlődése lehetővé tette, hogy a vegyszeres kezelések 

egy részét enzimes kezelések váltsák ki, ahol mind hidrolitikus, mind oxidatív 

enzimek alkalmazhatók. Az enzimes kezelések mérsékeltebb reakciókörülmé-

nyek (pH 5-7, 25-50 °C) mellett alacsonyabb hőmérsékleten zajlanak, keve-

sebb mosási lépést igényelnek, továbbá a keletkező szennyvíz biológiailag 

lebontható. A keményítő-tartalmú íranyag enzimes bontásához α-, β-amiláz és 

maltáz enzimeket használnak. A bioelőkészítés során leggyakrabban pektináz, 

hemicelluláz, lipáz és proteáz enzimek hatását vizsgálják a pamut természetes 

kísérőanyagainak eltávolítására2. A len biofehérítésére oxidatív, ligninbontó 

enzimeket, azaz lakkázt, lignin-peroxidázt és mangán-peroxidázt használnak3. 

A legnagyobb mennyiségben pedig a celluláz enzimeket alkalmazzák főként 

kiváló fogású és viseletes külső megjelenésű termékek előállítására a biokiké-

szítés során. A celluláz lehasítja a pamutszövetről kilógó felszíni bolyhokat, 

ezáltal fényesebb, jobb fogású terméket nyerünk anélkül, hogy a kezelés szál-

károsodáshoz vezetne. A cellulázokkal végzett farmerkoptatás pedig jelentős, 

hiszen az enzimes reakció farmernadrágonként 1-2 kg habkő alkalmazását 

váltja ki2. Munkám során celluláz és amiláz enzimekkel foglalkoztam, emellett 

oxidatív enzimeket állítottam elő szilárd fázisú fermentációval és ezek kinyeré-

sét és biofehérítő hatását vizsgáltam. 

Az enzimes kezelések hátránya, hogy az enzimek drágák és a 

kezelések időigényesek (24-48 óra). A lassú enzimes folyamatokat elsősorban 

                                                 
1 Vigo, T.L., Textile processing and properties: Preparation, dyeing, finishing and performance. 

Vol. 11. Elsevier, (2013) 

 
2 Yachmenev, V.G., Blanchard, E.J., Lambert, A.H. (2004) Ultrasonics, 42:87-91 
3 Pereira, L., Bastos, C., Tzanov, T., Cavaco-Paulo, A. (2005) Environmental Chemistry Letter, 

3:66-69 
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a fehérje kis diffúziósebessége, illetve a fázishatáron kialakuló folyadékréteg 

ellenállása, emellett a textília összetett geometriája és a természetes 

szálasanyagok pórusos jellege okozza. Az előkészítési lépések során a kezelő 

fürdő nem éri el a fonal közepét, csupán a külső elemi szálak közé diffundál be 

mind a hagyományos, mind az enzimes kezelések során4. 

Indokolt tehát az enzimreakciók során az anyagszállítás gyorsítása, 

amely a hagyományos módszerekkel, mint pl. a hőmérséklet emelése vagy az 

intenzív kevertetés csak korlátozott mértékű. A közelmúltban publikált 

eredmények bizonyították5, hogy az enzimes textiltechnológiai folyamatok 

sebessége kisfrekvenciás ultrahanggal jelentősen növelhető. Az enzimreakciók 

hatékonysága emellett nemcsak a ’folyadék oldalról’, hanem a textília 

felületének kezelésével, aktiválásával is növelhető. Atmoszférikus hidegplazma 

előkezeléssel az aktivált textília enzimes hozzáférhetősége javul, ezáltal a 

felületmódosítás elősegíti az enzimreakciót és javítja a kezelés hatékonyságát6. 

A kisfrekvenciás, energia ultrahang ún. akusztikus kavitációt idéz elő 

folyadékban, amelynek magyarázatára a legelfogadottabb az ún. forró pont 

modell7. A hanghullám a közeg részecskéivel érintkezve kimozdítja azokat 

nyugalmi állapotukból, és a részecskék mozgási energiájuk átadásával a kö-

zegben lokális sűrűsödéseket és ritkulásokat idéznek elő. A ritkulási fázisban 

mikroméretű buborékok jönnek létre, amelyek a sűrűsödési ciklusban össze-

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

kialakulása közben8. Szilárd fázishatáron a kavitációs buborék az összeroppa-

nást követően folyadékkal töltődik fel, amely a szilárd felszínre irányuló nagy 

                                                 
4 Warmoeskernen, M.M.C.G., van der Vilst, P., Moholkar, V.S., Nierstrasz, V.A. (2002) Colloids 

and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 210:277-285 

 
5 Kwiatkowska, B., Bennett, J., Akunna, J., Walker, G.M., Bremner, D.H. (2011) Biotechnology 

Advances, 29:768-780 
6 Karaca, B., Csiszár, E., Bozdogan, F. (2011) Plasma Chemistry and Plasma Processes, 31:623-
633 
7 Suslick, K.S. Ultrasound, Its chemical, physical and biological effects, VCH, New York (1988) 
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sebességű (kb. 110 m/s) mikroáramlást idéz elő. A folyadéksugár a határfelüle-

ti 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. 

A közelmúltban publikált kutatási eredmények bizonyították, hogy 

kisfrekvenciás ultrahanggal jelentősen növelhető az enzimreakciók hatékony-

sága, ugyanakkor az ultrahang enzimaktivitásra gyakorolt hatásáról kevés pub-

likáció érhető el. A cellulázok a textiliparban a legnagyobb mennyiségben 

felhasznált enzimek, amely indokolttá teszi az ultrahangos kezelés során a 

celluláz enzimaktivitásának, továbbá az ultrahang-enzim-szubsztrát rendszer 

jellemzését.  

A kisfrekvenciás ultrahangnak fontos szerepe van az extrakciós műve-

letek hatékonyságának javításában is, amelyet főleg az élelmiszeriparban al-

kalmaznak. Fermentációs műveletek során néhány esetben az enzimtermelés 

fokozására használták a kisfrekvenciás ultrahangot, de eddig még nem alkal-

mazták szilárd fázisú fermentációt követően az enzimek kinyerésére. Indokolt 

tehát ennek a területnek a vizsgálata.  

A plazma ionizált gáz, ami szabad elektronokat, ionokat, atomokat, 

gyököket, gerjesztett részecskéket és fotonokat tartalmaz. Egyik fő típusa, a 

hidegplazma esetén az elektronok hőmérséklete 10000-50000 K között változ-

hat, azaz nagyságrendekkel nagyobb a szobahőmérséklet közeli atomokénál9. 

Ez nagy kémiai reaktivitáshoz vezet, így hidegplazmával hatékonyan lehet 

szilárd anyagok, pl. textíliák felületét módosítani10. A plazma a kezelt textílián 

többféle hatást válthat ki: a maratáskor a külső réteg eltávolításával az alsóbb 

rétegek hozzáférhetővé válnak, az aktiválás révén nő a felületi energia és bevo-

                                                                                                            
8 Mason, T.J., Chemistry with ultrasound, Elsevier Applied Science, London (1990) 
9 Shishoo, R., Plasma technologies for textiles, Woodhead Publishing Limited (2007) 
10 Tóth, A., Csiszár, E. (2011) Magyar Textiltechnika LXIX. évf. 4: 158-161 
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nat is képezhető, ahol egy funkcionális vékony filmréteget rögzítenek11. A 

levegő, vagy oxigén-tartalmú reaktív gázokkal oxidált funkciós csoportok 

képződnek a felszínen, amelyek jelentősen javítják a szövet nedvesíthetőségét 

és adhéziós tulajdonságát. 

Az atmoszférikus hidegplazma előkezelés a szubsztrát felületének ak-

tiválásával és módosításával teszi hatékonyabbá a heterogén fázisú enzimkata-

lizált 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 leg-

több 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 felületei-

nek, 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 morfológiá-

jának a változása ugyanis jelentősen befolyásolhatja a celluláz, pektináz és 

amiláz enzimekkel végzett reakciók hatékonyságát. A plazmakezelés felület-

módosító hatása és az enzimes reakciók hatékonysága közötti kapcsolat részle-

tes vizsgálatával azonban a szakirodalom nem foglalkozik. Érdemes tehát a 

plazmakezelést követően az enzimes folyamatok kvantitatív jellemzőinek a 

meghatározásával ezt a területet vizsgálni. 

 

2. Kísérleti módszerek 

A celluláz-cellulóz modellreakció vizsgálatához fehérített pamutszö-

vetet, míg a plazmakezelésekhez nyers pamut- és lenszövetet alkalmaztam. 

Kereskedelmi celluláz (Celluclast 1.5L) és amiláz (Beizol LZV) enzimekkel 

dolgoztam. Az ultrahangos kezelésekhez bemerülőfejes reaktort használtam 
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(20 kHz, Sonics & Materials, Vibra-Cell VCX-500 modell, USA), míg a hi-

degplazma előkezelést diffúz koplanáris felületi akadálykisülés (DCSBD) 

típusú plazmareaktorban (Roplass s.r.o., Brno, Cseh Köztársaság) végeztem, 

levegő atmoszférában.  

Az ultrahang enzimre gyakorolt hatását különböző enzimaktivitás 

(szűrőpapír lebontó aktivitás, lignin-peroxidáz, lakkáz és poligalakturonáz 

aktivitás) mérésekkel jellemeztem, míg a celluláz és amiláz enzimreakciók 

hatékonyságát redukáló cukor méréssel követtem. A plazma előkezelést köve-

tően a felszíni összetételt röntgen fotoelektron-spektroszkópiával (XPS) és 

infravörös spektroszkópiával (FT-IR ATR) jellemeztem. A morfológia változá-

sát atomi erő (AFM) és elektron mikroszkópos (SEM) felvételekkel vizsgál-

tam. A nedvesíthetőséget peremszögméréssel, folyadékszívás méréssel és 

cseppentéses módszerrel jellemeztem.  

 Szilárd fázisú fermentációval (SSF) nyers len előfonal szénforráson 

hidrolikus és oxidatív enzimeket termeltettünk több fonalas gomba felhasználá-

sával (Phanerochaete, Aspergillus és Trichoderma törzsek). A fermentációt a 

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszékén végeztük 

el. Az SSF mintákat és az így nyert nyers enzimkeverékeket extrakciós és bio-

fehérítési mérésekhez használtuk. 

3. Eredmények 

A kisfrekvenciás ultrahang enzimaktivitásra kifejtett hatását egy ke-

reskedelmi celluláz enzim (Celluclast 1.5 L), és szilárd fázisú fermentációval 

termelt nyers enzimkeverékek kezelésével jellemeztem. 60 perces ultrahangos 

kezelést követően a szűrőpapír lebontó aktivitás (FPA) 20-26 %-kal csökken 

(1. ábra). Ennek magyarázata lehet a kavitáció okozta részleges hődenaturáció. 

A folyamatos külső termosztálás ellenére a kavitáció következtében kialakuló 

extrém lokális hőmérséklet befolyásolhatja az eltérő hőstabilitású celluláz 
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komponensek aktivitását. Az endo-glükanázok hőstabilitása a legnagyobb, így 

valószínű, hogy ezek károsodnak legkésőbb az ultrahangos kezelés során. 
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1. ábra A Celluclast 1.5 L enzim szűrőpapír lebontó aktivitásának változása az ultrahangos kezelés 

időtartamának a függvényében, 80 % amplitúdón, reflektorral és anélkül. 

 Az SSF-fel termelt enzimek ultrahangos kezelésének hatását lakkáz, 

lignin-peroxidáz (LiP), poligalakturonáz aktivitás és az FPA mérésével jelle-

meztem. A T. virens törzzsel termelt enzimkeverék az ultrahangos kezeléssel 

szemben ellenállóbbnak bizonyult az A. oryzae törzsből származó enzimekhez 

képest. Az A. oryzae-ből származó enzimek kezelésekor az FPA elhanyagolha-

tó mértékben, a lignin-peroxidáz enzim aktivitás pedig 18 %-kal csökkent 80 % 

amplitúdójú kezelést követően. A többi enzimaktivitás mérésnél nem tapasztal-

tunk ehhez hasonló degradációt. A kinyert felülúszóban lévő, szilárd szemcsék-

re adszorbeálódott enzimek védettebbek lehetnek az ultrahang károsító hatásá-

val szemben adott teljesítmény bevitel mellett. A tapasztalt hatás a gélben rög-

zített enzimek viselkedéséhez hasonlítható. 

Az SSF-fel termelt enzimek kinyerését ultrahangos kezeléssel segítet-

tem. 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 
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a micéliumba, majd a micéliumról lemossa a termelt enzimeket, amelyek így 

oldatba kerülnek és mérhetővé válik az aktivitásuk. Vizsgáltam az egy- és 

háromlépéses szakaszos extrakció eredményességét, továbbá a fermentum 

őrlésének a kinyerésre gyakorolt hatását ultrahangos kezelés mellett. A T. vi-

rens törzsből származó SSF minták egylépéses extrakciójakor az ultrahangos 

kezeléssel kimagasló eredményt értem el. 80 % amplitúdójú ultrahangos keze-

lést követően az FPA 330 %-kal, a lignin-peroxidáz aktivitás pedig 247 %-kal 

nőtt (2. ábra).  
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2. ábra Az ultrahangos kezelés amplitúdójának és időtartamának hatása a nyers enzimek kinyeré-

sére szilárd fázisú fermentumokból (T. virens) 

Az őrlés nagymértékben javította az enzim extrakció hatékonyságát, 

amelyet az ultrahang tovább fokozott. 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. Az ultrahang tovább növelte a többlépéses extrakció hatékony-

ságát is, ahol a három kinyerési lépéssel az FPA 2,3-szorosára nőtt, míg a LiP 

2,1-szeresére nőtt az egylépéses, kontroll extrakcióhoz viszonyítva.  

Az SSF-fel előállított enzimeket nyers lenszövetek színes komponen-

seinek az elszíntelenítésére alkalmaztam, és vizsgáltam az ultrahang hatását a 
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folyamat eredményességére. A szimultán folyamat során a fermentumról ol-

datba kerülő “friss” enzimek azonnal találkoznak a szövettel, adszorbeálódhat-

nak azon és kifejthetik katalitikus hatásukat. Az előextrakciós folyamatban 

csak a fél órás extrakciót követően kerül a szövet az enzimoldatba, amelynek 

már jelentős az enzimaktivitása. A szuszpenzió színes szilárd komponensei 

rárakódhatnak a szövetfelületre és módosíthatják annak színét, ez pedig ront-

hatja a fehérítés eredményességét.  

Az ultrahang celluláz-cellulóz modellreakció eredményességére kifejtett 

hatását jellemeztem, ahol a fehérített pamut szubsztrátumot háromféle formá-

ban – őrölt, négyzetre vágott, és fémkeretre rögzített szövetkorongként – al-

kalmaztam. Az őrölt pamut hidrolízisének eredményei bizonyítják, hogy az 

ultrahangos kezeléssel a reakció hatékonysága két-háromszorosára növelhető, 

amely reflektor alkalmazásával tovább javítható, annak ellenére, hogy az ultra-

hangos kezelés során az eredetihez képest 12-26 %-kal csökkent a celluláz 

enzim aktivitása.  

Négyzetre vágott és keretre rögzített szövetek ultrahangos kezelésével 

mérsékeltebb javulás tapasztalható a reakció eredményességében. Ennek ma-

gyarázata, hogy a szövet csillapítja a hanghullámokat és a reakcióedény alsó 

harmadát kitöltő, ’úszó’ szövetréteg alatt a reflektor korong hatása már nem 

érvényesül. A hangforrástól 1 cm-re elhelyezett szövet esetén tapasztalható 

jelentősebb javulás a modellreakció hatékonyságában.  

Jellemeztem a plazmakezelt nyers len- és pamutszövetek felületi jel-

lemzőiben bekövetkező változásokat, majd a plazmakezelés hatását vizsgáltam 

az enzimreakciók hatékonyságának alakulásában. Az AFM eredményei alapján 

nő a felszíni érdesség a plazma hatására. A plazmakezelés a pamuton 215 nm 

mély ”árkokat” is létrehozhat a viaszréteg módosításával vagy lokális degradá-

ciójával. Az FT-IR ATR mérések bizonyították, hogy a viasz mennyisége 

csökken (2916 és 2850 cm-1), a mérhető pektin mennyisége pedig nő  
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(1730 cm-1) mindkét szálasanyag esetén. Az XPS mérés igazolta a felületi 

oxidációt, ahol a viaszra utaló komponens aránya csökkent, a C=O, OCO 

kötések aránya nőtt a plazmakezelés idejével. A nedvesíthetőség jelentősen 

javul a plazmakezelés időtartamával arányosan, amelyet peremszögméréssel, 

cseppentés és folyadékszívás mérésekkel igazoltam. A plazma hatása a kezelést 

követő két hétben tartós.  

A plazmakezelt pamut celluláz enzimes kezelésének célja a viaszos fe-

lület és a cellulóz hozzáférhetőségének jellemzése. A plazmakezeléssel felére 

csökken a reakcióban az inkubációs idő és a hidrolízistermék képződési sebes-

sége nő. A plazma jelentősen növeli a viasz alatti cellulóz rétegek enzimes 

hozzáférhetőségét, amely a fokozott nedvesíthetőségnek, a felületi oxidációnak 

és a viaszréteg megbontásának tulajdonítható. A plazmakezeléssel az enzimes 

írtelenítés is jelentősen javítható (3. ábra) és a reakcióidő 60 percről 10 percre 

csökkenthető. A keményítő teljes bontása után látható, hogy a plazmakezelt 

mintákról kevesebb redukáló cukor termelődik, azaz a plazma degradálja az 

íranyag 10-20 %-át.  
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4. Új tudományos eredmények 

 

1. Bizonyítottam, hogy a kisfrekvenciás ultrahang (20 kHz) az ipari cel-

luláz enzim szűrőpapír lebontó aktivitását - az amplitúdó és a kezelés 

idő függvényében - jelentősen csökkenti. Egy órás ultrahangos kezelés 

40, 60 és 80 %-os amplitúdón 20, 40 és 55 W teljesítmény mellett 12, 19 

és 24 %-os enzimaktivitás csökkenést okoz. Reflektor alkalmazása főként 

a 40 %-os amplitúdón végzett ultrahangos kezelés enzimaktivitás csökken-

tő 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 amp-

litúdón 55 W teljesítményen sem befolyásolja a T virens törzzsel termelte-

tett nyers enzimoldat szűrőpapír lebontó, poligalakturonáz, lakkáz és lig-

nin-peroxidáz aktivitásait. Az A. oryzae törzzsel nyert nyers enzimkeverék 

lignin-peroxidáz aktivitása viszont érzékeny az ultrahangra. Egy órás ult-

rahangozás 80 %-os amplitúdón 18 %-os enzimaktivitás csökkenést okoz. 

Az ultrahang hatása tehát enzimaktivitás- és törzsfüggő. [II, III] 

3. Megállapítottam, hogy a fehérített pamutcellulóz celluláz enzimes 

hidrolízise ultrahanggal besugározva - az ultrahang szűrőpapír lebon-

tó 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 ultra-

hanggal segített hidrolízise 40, 60 és 80 %-os amplitúdón 63, 274 és 295 

%-os redukáló cukor koncentráció növekedést eredményez. Reflektor al-

kalmazásával további 15-80 %-os javulás érhető el. A kockára vágott, va-
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lamint a hangforrástól adott távolságokra elhelyezett pamutszövet hidrolí-

zise 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 fermentu-

mok őrlésével már hatékonyabbá tett extrakció eredményességének a 

további fokozására, valamint alkalmas a többlépéses extrakciós fo-

lyamatok intenzitásának a további javítására is. Az ultrahangnak kö-

szönhetően a T. virens törzzsel nyert szilárd fermentumok pufferes extrak-

ciója során a nyers enzimoldat lignin-peroxidáz aktivitása 129–247 %-kal, 

lakkáz aktivitása 202 – 413 %-kal, a szűrőpapír lebontó aktivitása pedig 

167-330 %-kal javult. Az A. oryzae törzzsel előállított fermentumok őrlés-

nek 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. Ult-

rahangos kezeléssel kombinált háromlépéses extrakcióban 104 %-os en-

zimkinyerés érhető el. [II, III] 

5. Bizonyítottam, hogy az atmoszférikus hidegplazma előkezelés felület-

módosító hatásának köszönhetően a nyers pamut hozzáférhetősége az 

enzimek számára jelentősen javul. A szálfelületet borító viaszréteg rész-

leges degradációja és/vagy eltávolítása révén a celluláz enzimes kezelés 

termék képződésének a sebessége a kezeletlen szöveten mért 0,8 mg∙l-

1∙perc-1-ről a 180 s-os plazmakezelést követően 2,4 mg∙l-1∙perc-1-re nőtt, 

továbbá az inkubációs idő felére csökkent. [IV, V] 
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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 megfe-

lelő 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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