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BEVEZETÉS 

Számos ipari létesítményben alkalmaznak nagy tisztaságú vizet (UPW- ultra pure 

water, ultra tiszta víz) alapanyagként, nyersanyagként vagy h t vízként. Ez rendkívül 

tápanyagszegény, alacsony ozmotikus koncentrációval jellemezhet  közeget jelent, 

mikrobiális szennyezettsége mégis jelent s lehet. A mikroorganizmusok az ipari 

rendszereket alkotó vezetékek bels  felületén megtapadva biofilmeket képezhetnek, melyek 

káros hatással lehetnek az adott ipari rendszerre: nehezítik a h átadást és a víz áramlását, 

továbbá teret adnak a mikróbák által kiváltott és befolyásolt korrózió, azaz MIC 

(microbially influenced corrosion) fellépésének. Mindez a hatékonyság csökkenésében, az 

üzemeltetési és karbantartási költségek növekedésében éreztetheti hatását. A 

mikroorganizmusok többféle szerepet játszhatnak fémfelületek korrozív károsításában: 

közvetlenül befolyásolhatják az anódos és katódos reakciókat, anyagcseretermékeik 

megbonthatják a passzív felületi fémoxid filmet, vagy korrozív környezetet alakíthatnak ki, 

lebonthatják a korróziós gátló anyagokat (véd festék, véd bevonat). Még a korróziónak 

ellenálló ötvözetek is szenvednek a mikrobiálisan el idézett korróziótól ultra tiszta vizek 

h tött, rozsdamentes acélból készült csöveinek pontkorrózióját is leírták.

Egy magyarországi er m  ultra tiszta viz  h t rendszerében üzemeltetési problémák 

jelentkeztek: a vezetékek bélését alkotó gumi elvékonyodott, a folyadéktérrel érintkez

felületeken biológiai romlás (biofouling) és korróziós jelenségek (MIC léptek fel, a víz 

tisztítására alkalmazott ioncserél  gyanták hatékonysága csökkent. Mindez az üzemeltetési 

és karbantartási költségek növekedésében is hatását éreztette. 

Mivel a tapasztalt jelenségekre az üzem által folyamatosan mért és ellen rzött kémiai 

vizsgálatok eredményei nem adtak magyarázatot (kémiai oxigén igény < 0,1 mg/L és 

vezet képesség < 1 S/cm), a jelenségek magyarázatát az els dleges, ill. a másodlagos 

vízkörökben, valamint a vízel készít - és víztisztító rendszerekben feltételezhet

mikróbaszaporodás és ennek következtében kialakuló biofilm bevonatok kialakulásában 

volt feltételezhet . A megoldás érdekében a h t vízrendszer kritikus pontjait kolonizáló 

mikrobiális közösségek polifázikus feltérképezését t ztük ki célul a rendszert károsító 

folyamatokban való szerepük függvényében. 
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CÉLKIT ZÉSEK 

Bár a probléma nem újkelet , mégis mind a mai napig számos, nagy tisztaságú vizet 

használó ipari létesítmény küzd a rendszerben található mikrobiális szennyezettség és a 

mikróbák álatal kialakított biofilmek megsz ntetésével, mely által csökkenthet k a 

rendszerben fellelhet  mikrobiológiai romlások, korróziós folyamatok. A rendszer 

mikrobiális terheltségének és funkcionális aktivitásuk megismerésével szélesebb horizont 

nyílhat meg a mikróbák eradikálására, de legf képpen csíraszámuk csökkentésére irányuló 

védekez  mechanizmusok eszköztára felé.  

Munkánk során egy, a fenti problémákkal küzd  magyarországi er m  f  m ködési 

egységeiben kialakult mikrobiális közösségek összetételének feltérképezését t ztük ki célul, 

mely a következ  részfeladatokat foglalta magában: 

1. Munkánk kezdetén még nem volt képünk a rendszerben fellelhet  baktériumok  

közösségi összetételér l, ezért célunk kett s volt: egyrészt irodalmi adatok alapján 

kipróbálni / kiválasztani az oligotróf baktériumok tenyésztésére alkalmas táptalajokat, 

másrészt a lehet ségekhez mérten feltérképezni a pótvízel készít ben használt, 

kimerül ben lév  és újonnan indított kevertágyas ioncserél  gyantáról származó 

póttápvizek bakteriális közösségi összetételét.  

2. A pótvízel készít ben a nyersvíz számos tisztítási lépésen esik át, melynek végs

lépéseként kevertágyas ioncserél n való tisztítást alkalmaznak. Innen kerül a nagy 

tisztaságú víz a g zfejleszt re és a turbinákra. A rendszerben tapasztalható mikrobiális 

kontamináltság feltérképezéséhez fontos a pótvizet el állító gyanta, illetve a gyantáról 

lejöv  víz szállítására használt gumibevonatos szénacélcs  felületén kialakuló biofilm 

mikrobiális kontamináltságának megismerése. 

3. A dolgozat további részében célunk a g zfejleszt  (primer kör) és a turbinák (szekunder 

kör) f  egységei mikrobális közösség-összetételének feltérképezése volt az alábbi 

módon: 

3.1. A pótvízel készít b l származó víz tárolására szolgáló térfogatkiegyenlít

tartálynak (TK tartály), valamint 

3.2. a primer (I. VT) és szekunder (V. VT) köri víztisztító rendszerek, azaz a primer- és 

szekunder körr l lejöv , majd víztisztításon átesett vizek mikrobiális 

kontamináltságának vizsgálata. 
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A VIZSGÁLT RENDSZER  
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2. ábra. A pótvíz el készít  üzem sematikus vázlata és a mintavételi pontok a 

2005-2007 id szakban. 
(1) els  mintavétel (2005. 05. 04.): R- tisztított víz, kimerül ben lév  gyantáról (a rendszer szétszedése el tt vettvízminta), Ú- tisztított 

víz, frissen indított, regenerált gyantáról, EK- a pótvízel készít  rendszer kevertágyas ioncserél  gyantájáról elfolyó, könyökcs  fehér 

lepedékes gumi bevonata, Gy- a pótvízel készít ben található, kimerül ben lév  kevertágyas gyantaminta. 

(2) második mintavétel (2006. 06. 18.): TKE- térfogat kiegyenlít  (TK) tartály el tti sótalanvíz, TKU- térfogat kiegyenlít  (TK) tartály 

utáni sótalanvíz 

(3) harmadik mintavétel (2007. 03. 08.): I. VT- a g zfejleszt n keresztüláramló h hordozó tisztítása a feladata. Nem regenerált, 

kevertágyas ioncserél  gyantával m ködik. A mintául szolgáló víz kb. két éves, nem regenerált gyantáról származott: I. VT be, I. VT ki; 

V. VT- a szekunder köri h hordozót tisztítja. Mechanikus sz r b l és kevert ágyas ioncserél  gyantából áll. A mintául szolgáló víz kb. 

egy éve betöltött, regenerált gyantáról származott: V. VT be, V. VT ki. 
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A vizsgált er m  két zárt, egymástól g zfejleszt vel (felületi h cserél ) elválasztott 

körb l, az úgynevezett g zfejleszt b l (primer)- és turbina rendszerb l (szekunder kör) 

állnak. A primer-szekunder rendszerek határoló felületeit a g zfejleszt k h átadó csövei 

jelentik. A h  elszállítására h t körök állnak rendelekzésre, melyek közül az egyikhez 

kapcsolódik a nyomássszabályozásra alkalmas úgynevezett térfogatkompenzátor vagy 

nyomáskiegyenlít  tartály (TK). A h hordozó az ausztenites szerkezet  h átadó 

acélcsöveken belül áramlik, a száraz telített g z fejlesztése a csövek közötti térben megy 

végbe a szekunder oldalon. A g zfejleszt  vízszintjének állandó értéken tartása a cs köteg 

fölé vezetett tápvíz beadással történik. A rendszer további részét képezik a tápvíz-, 

sótalanvíz- és h t víz rendszer is. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Mikroszkópia - scanning elektron mikroszkópia (SEM) és epifluoreszcens mikroszkópia 

A mikróbaközösségek morfológiai diverzitásának, a biofilm szervez désének felszíni 

tanulmányozására alkalmas a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM). Mintánkat a csövek 

megbontása után szabad szemmel is jól látható, termékvezeték könyökcsöve (EK) barna 

gumibevonatának felszínén kialakult biofilmje alkotta. A második (TKE, TKU) és 

harmadik (I. VT és V. VT be- és kifolyó ági vizei) mintavétel alkalmával lehet ségünk nyílt 

a heterotróf csíraszámbecslés mellett a minták direkt sejtszámának vizsgálatára is, melyet a 

preparált mintákon DAPI-val való festés után epifluoreszcens mikroszkópia segítségével 

végeztünk. 

Tenyésztéses vizsgálatok 

A víz- és biofilm mintákból tenyésztést végeztünk: a vizekb l (Ú, R, TKE, TKU, I. 

VT ki, V. VT ki) direkt szélesztést és dúsítást végeztünk 3 különböz  (R2A, M27 és TSA) 

táptalajon. A biofilm mintát a mikrobiológia szabályainak megfelel en homogenizálást 

követ en dolgoztuk fel: hígítási sort készítettünk és TSA, R2A, M27 tápagarlemezekre 

szélesztést végeztünk. A mintákat 5-7 napig 28°C-on inkubáltuk, majd nem szelektív 

módon baktériumtelepeket izoláltunk és a direkt szélesztéses mintákból heterotróf 

csíraszámbecslést végeztünk. Az izolátumokat megtisztítottuk. A baktériumtörzseket a 
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könnyebb kezelhet ség és a korrektebb összehasonlíthatóság miatt közös táptalajon (R2A) 

tartottuk fenn. A baktériumtörzseket ARDRA-val csoportosítottuk majd a nagyobb 

csoportok reprezentánsait 16S rDNS szekvencia analízisnek vetettük alá. A GenBank 

adatbázisban (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), illetve az EzTaxon Serveren 

(http://www.eztaxon.org.hu; 2.1 verzió) található szekvenciák közül a törzseink 

szekvenciájához leginkább hasonlókat BLAST algoritmus segítségével kerestük meg az 

NCBI Blast programmal.  

Az I. VT mintából sikerült korábban még le nem írt baktériumokat is izolálni. A 

további új fajleírást az alábbi törzsekkel is szeretnénk elvégezni: I/28 és I/32. A kapott 

szekvenciákat a MEGA 4.0 programcsomag segítségével illesztettük és a szekvenciák 

filogenetikai viszonyainak ábrázolásához törzsfát hoztunk létre Neighbor-Joining módszer 

és Kimura-2 paraméter alkalmazásával 1000 ismétléssel.   

Molekuláris vizsgálatok – T-RFLP vizsgálat és molekuláris klónozás       

Mivel a mikroorganizmusok csak csekély százaléka (0,001-10%) vonható 

tenyésztésbe, a mintáinkat tenyésztést l független módszerekkel is feldolgoztuk: a víz (Ú, 

R, TKE, TKU; I. VT és V. VT be-és kifolyó ági vizei)-, biofilm (EK)- és gyantamintákat 

(GY) T-RFLP elemzésnek vetettük alá AluI (hasítási hely: AG CT) és Hin6I (G CGC) 

restrikciós enzimek felhasználásával. A T-RFLP elemzés során a sz réssel koncentrált 

mintákból kapott T-RFLP profilokból a minták diverzitását a különböz  hosszúságú 

fragmentek számából és egymáshoz viszonyított területarányából számoltuk. Ehhez ún. 

Shannon-Weaver-féle diverzitásindexet alkalmaztuk. A mintákat ABI PrismTM 310 Genetic 

Analyzer automata készüléken futtattuk. Eredményeinket a T-Align programmal értékeltük. 

A csúcsok azonosítása a kés bbiekben elkészített klónkönyvtár segítségével történt. A 

kapott T-RFLP profilok alapján a mintákon Syntax 2000 programcsomag segítségével 

csoportanalízist végeztünk (UPGMA;  SM koefficiens). 

Az els  mintavételb l származó T-RFLP vizsgálatok alapján diverz bakteriális 

közösséget találunk mind a víz (Ú, R), mind a biofilm (EK) és gyanta (GY) minták 

esetében. Mivel ez alapján az újonnan indított és kimerül ben lév  gyantáról származó 

vízminta közül a kimerül ben lév  gyantáról származó vízminta (R) bizonyult a 

legdiverzebbnek, a klónozást és a klónkönyvtár elkészítését ebb l a mintából végeztük. 
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AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEI ÉS 

KÖVETKEZTETÉSEINK 

Legfontosabb eredményeink összegzése 

1. Bebizonyítottuk, hogy a szerves- és szervetlen tápanyagokat közel kiegyenlített 

arányban tartalmazó R2A táptalaj bizonyul a rendszerben lév  baktériumok 

kitenyésztésére alkalmazható legalkalmasabb táptalajnak.

2. A rendszer különböz  pontjain (Ú, TKE, I. VT ki), ahol „tiszta vizet” várunk, bár a 

minták három különböz  helyr l és három különböz  id pontból (sorrendben az els , a 

második és a harmadik mintavételb l, szekvenciálisan közel egy éves mintavételi 

periódussal) származnak, a kisebb tápanyag-tartalommal jellemezhet  táptalajokról 

(R2A, M27) több izolátum származik és fordítva: a rendszer „koszosabb”, azaz 

mikrobiálisan terheltebb részér l származó minták (R, EK, TKU, V. VT ki) esetében az 

oligotrófabb M27 táptalajról kevesebb izolátum származik, mint a tápanyagokban 

dúsabb R2A vagy TSA táptalajokról.

3. A vízminták direkt szélesztésb l származó heterotróf csíraszáma megfelel a tiszta víz / 

ivóvíz kategóriának, kivételt képez a TKU minta, ahol közel 40x-es csíraszám értéket 

tapasztaltunk. A CFU értékek a direkt számolással kapott értékeknél 2 illetve 3 

nagyságrenddel kisebbek. A befolyó vizek direkt sejtszám értékei a kifolyó vizek 

értékeihez képest 1 nagyságrenddel kisebbek, kivéve a TKE-TKU minták esetében, ahol 

is a nagyságrend változatlan marad a mintákban, de kb. 3x-os sejtszámnövekedés 

tapasztalható a TKU esetén. 

4. Bebizonyítottuk, hogy a nagy tisztaságú vizet használó vizsgált er m  számos pontja 

mikrobiálisan er teljesen szennyezett:

4.1. Már a pótvízel készít  rendszer egyes részei- gyanta, gumival bevont szénacél 

cs rendszer felülete, sótalanvíz- már a pótvíz el állításakor mikrobiálisan terheltek. 

4.2. A primer- és szekunder köri rendszerek a rendszerekben lév  speciális paraméterek 

(magas h mérséklet, csökkent tápanyagforrás, er s áramlás, stb.) ellenére 

mikrobiálisan kontamináltak. 

5. Kimutattuk, hogy a rendszernek van saját endogén mikrobiótája: vízi baktériumok, 

melyek forrása pl. a nyersvíz lehet, de szerepet játszhat benne a nyitott rendszer 

leveg vel való érintkezése is. 
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6. A rendszerb l kimutatott szervezetek nagy része aerob, vagy akár anaerob kemolitotróf 

autotróf, sok közülük hidrogén autotrófiára képes. Ezek jelent sen növelhetik a 

rendszerben a rendelkezésre álló szerves anyagok mennyiségét, másrészr l pedig a 

felületekhez tapadnak, biofilmet képeznek. Találtunk a vízrendszerben néhány (aerob, 

vagy anaerob) fotolitotróf autotróf szervezetet is (pl. cianobaktériumok, vagy 

Rhodopseudomonas fajok), melyek passzív túlél k lehetnek. 

7. Bebizonyítottuk, hogy a detektált mikroorganizmusok zöme kemoorgano-

kemoheterotróf szervezet. Ezek a rendszerbe az elpusztult mikróbákkal, illetve 

szerkezeti anyagokkal, valamint technológiai komponensekkel bekerült, valamint az 

el bb említett autotrófok által megtermelt szerves anyagokat fogyasztják. A zömük 

aerob, vagy fakultatív anaerob légz  szervezet. Obligát anaerob szervezet (akár légz , 

akár fermentáló) csak nagyon csekély számban mutatható ki. Sok közöttük képes 

xenobiotikumok, nagyon nehezen mobilizálható szerves anyagok hasznosítására. 

Metabolikus aktivitásuk révén a rendszer szerkezeti elemeinek (gumival bevont 

vascsövek, epoxi gyanták, rozsdamenets acél tartály-és cs felületek) biológiai romlását 

el idézhetik, abban részt vehetnek. 

8. Jellemz  a metilotrófok jelenléte is: ú.n. egy-szén-vegyületeket (metanol, hangyasav, 

formaldehid, metán, metilaminok, metántiolok, vagy komplex szerves anyagok metoxi 

csoportjai) hasznosítanak, mely tevékenységükkel ezeket az egyébként nem 

értékesíthet  szerves vegyületeket "hasznosíthatóvá alakítják". 

9. A nitrogén tekintetében feltehet en nincsen különösebb limitáció a rendszerben: a 

kimutatott mikróbák egy része képes a légköri nitrogén megkötésére. 

10. A rendszerben jelenlév  mikroorganizmusok közvetlenül részt vehetnek a szerkezeti 

elemek, egyéb rendszerkomponensek rontásában. Kiemelked  szerep jut e tekintetben a 

hidrogénfogyasztóknak, amelyek a korróziót serkenthetik, a metilotrófoknak, illetve az 

aromás komponenseket hasznosítóknak, amelyek a bevonatokat, az ioncserél  gyantákat 

rongálják. 

11. A tudomány számára még ismeretlen, faj-és nemzetség szinten is új baktériumokat 

izoláltunk; a rendszerb l új aktinobaktérium került leírásra: Aquipuribacter hungaricus 

(IV-75T -DSM 21674T; NCAIM B 02333T). 

12. A rendszerben végzett mikrobiális közösség-szerkezet feltárása, megismerése további 

vizsgálatok alapját teremti meg:

12.1. A mikróbák rendszerb l való teljes eradikációja lehetetlen feladatnak t nik, 

azonban a már szennyezett rendszerben a hatékony csíraszám-csökkentés 
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megvalósítható: egyrészt a cs rendszerek egy részében mechanikai tisztítási 

módszerekkel, másutt kémiai szerekkel hatékony lehet a felületeken kialakult 

depozitok eltávolítása. Nem utolsó sorban megfontolandó a meglév  rendszerek 

cseréje, különösen ott, ahol az alkalmazott anyagok a mikrobaszaporodást 

támogatják (pl. gumibevonatok).  

12.2. Törekedni kell a megfelel  sejtszámú víz el állítására, akár különböz

víztisztítási technológiák kombinálásával. 

12.3. További kutatás alapját képezheti a rendszerben alkalmazható 

mikrobaszaporodást gátló szerek, például biocidek, alkalmazhatóságára irányuló 

hatástanulmányok: modellrendszer felállítása, majd in situ alkalmazhatósági 

vizsgálatok elvégzése. 
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