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Bevezető

A  kokszgyártás  bonyolult  folyamata  során  keletkező  szennyvíz  elsősorban  fenol-, 

rodanid-, szulfid-, cianid-vegyületeket tartalmaz nagy mennyiségben. Ezeket el kell távolítani, 

mert  a  vizet  szennyezetten  nem lehet  az  ipari  folyamatokba visszaforgatni,  az  élővizekbe 

juttatva  pedig nagy károkat  okozna,  pl.  3-5 mg/L fenoltartalom elpusztítja  a  halakat  (1.). 

Sokféle  kezelőrendszer  létezik,  melyek  nagymértékben,  99-100%-os  hatásfokkal  tudják 

eltávolítani a szennyvíz fenol- és rodanidtartalmát. Kétlépcsős (kémiai és biológiai) tisztítást 

alkalmaznak általában e céllal.  A biológiai  tisztítást  mikrobák végzik,  amelyek  működése 

nem mindig egyenletes, vannak periódusok, mikor a tisztítás nem megfelelő mértékű. Ilyen 

helyzet  a  kis  hőmérséklet,  vagy  a  terhelés  hirtelen  növekedése.  Ekkor  valahogy  be  kell 

avatkoznunk a rendszerbe, hogy a tisztítás újra megfelelő legyen. A fő gondot a rodanidionok 

nem megfelelő mértékű lebomlása és az ammóniumion mennyiségének növekedése okozza.

Kísérletünkben a szennyvíz tisztításának előkezelését követő lépést, a mikrobiológiai 

tisztítás hatásfokának, megbízhatóságának, egyenletességének speciális, liofilizált baktérium 

kultúra felhasználásával történő növelési lehetőségeit vizsgáltam.
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Irodalmi áttekintés

A koksz gyártásához a szénelegyet  felaprítják,  majd levegőtől  elzárva kemencében 

pirolizálják (szerves anyag hevítése oxigénmentes környezetben) 700°C felett. A szénelegy 

meglágyul,  és  miután  az  illó  anyagok  eltávoztak  belőle  a  gáztérbe,  koksszá  szilárdul.  A 

folyamat kb. 18 órát vesz igénybe. A kokszot vízzel permetezve lehűtik és osztályozzák, majd 

különböző felhasználási területekre küldik szét. (2., 7.)

A koksz gyártása során keletkezett  gáz tisztítására és a koksz hűtésére használt  víz 

fenolokkal, rodanidionnal, cianidionnal, ammóniumionnal és PAH-vegyületekkel (poliaromás 

szénhidrogének) szennyeződik. Ezek eltávolítására sokféle módszert használnak, pl. a nem jó 

vízoldékonyságú  aromás  vegyületeket  olajos  mosókban  extrakcióval,  a  cianid-  és 

ammóniumionok túlnyomó részét pH szabályozott de- és abszorpciós műveletekkel távolítják 

el  a  vizekből,  ezt  követően  kémiai  koagulációs-flokkulációs  eljárással  csökkentik  a 

csapadékképzéssel  eltávolítható toxikus (elsősorban szervetlen) komponensek mennyiségét. 

Mindezen műveleteket követően is jelentős marad még a víz vízoldékony vegyületek okozta 

szennyezettsége,  amit  gyakorta  eltérő  –  gazdaságilag  előnyösen  alkalmazható  –  biológiai 

eljárásokkal távolítanak el.  A biológiai  tisztítási  módszerek hátránya az, hogy ezek egyike 

sem biztosít minden esetben hatékony, biztonságos, egyenletes víztisztítást.

Néhány fontosabb, a témához közel álló szakirodalmi munka bemutatása.

1. Vázquez  és  munkatársai  (2006)  egy  kokszoló  szennyvizének  tisztítását  vizsgálták 

kétlépcsős  aerob  bioreaktorban  35°C-on.  A  fenol,  KOI  (ezalatt  az  alábbiakban  a 

szennyezett vízben levő, nedves oxidációval elroncsolható elektrondonorok értendők), 

rodanidion  bontása  az  első,  az  ammóniumion  nitrifikációja  (és  kismértékű  KOI 

bontás) a második lépcsőben történt. A tartózkodási idő 98 ill.  86 óra volt.  A KOI 

eltávolítás  90  %,  a  három említett  vegyületcsoporté  99  % körül  volt.  A  nitrátion 

eltávolítására egy denitrifikációs reaktort kapcsoltak a rendszerhez (így háromlépcsős 

lett), ahol metanol (adagolt mennyiség 1,2 L/m3) volt a szénforrás, ezzel elérték, hogy 

a  nitrátion  eltávolítás  99%-os  legyen.  Megállapították,  hogy az  első  reaktorban az 

ammóniumion-koncentráció  befolyásolja  a  rodanidion  eltávolítását.  A  98  órás 

tartózkodási idő alatt a rodanidion bontása akkor volt hatékony, ha az ammóniumion 

koncentrációja a szennyvízben nem érte el a 360 mg/L-t (3.).
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2. Egy-egy  tiszta  faj  szennyezőanyag-lebontó  képességeire  is  végeztek  kutatásokat. 

Monteiro  és  munkatársai  (2000)  a  Pseudomonas  putida DSM  548-at  szakaszos 

reaktorban vizsgálták, ahol a fenol volt az egyetlen szénforrás. Úgy találták, hogy 100 

mg/L az a  maximális  fenolkoncentráció,  amit  ez  a  faj  még képes  lebontani.  A faj 

növekedési rátája nagyobb volt, mintha kevert kultúrában lenne, ez jobb lebontáshoz 

vezetett. Nagyobb fenolkoncentrációnál később kezdett el exponenciálisan növekedni 

a kultúra (4.) Noworyta és munkatársai (2005) fenoltartalmú szennyvízre alkalmaztak 

rendszert,  ahol  a  kezelés  egy  elválasztási  és  egy  biodegradációs  zónából  állt.  A 

szennyezőanyagok az elgőzölgött szennyvízből jutottak be a biodegradációs zónába, 

ahol  a  lebontást  a  Rhodococcus  erythropolis  végezte.  A  bioreaktorban  teljes 

szennyezőanyag  eltávolítást  figyeltek  meg  (5.).  Az  Acremonium  strictum 7,4  g/L 

rodanid eltávolítására  képes  85 óra alatt  statikus,  lombikban rázatással  homogénen 

tartott szuszpenzió formájában vizsgálva kokszolómű szennyvizéből. A faj 6-os pH-n 

bontott  a legjobban, de a 4 g/L feletti  rodanidbontást  már  jelentősen gátolta  a 625 

mg/L  feletti  fenol-,  a  16  mg/L  feletti  cianidion-  és  a  100  mg/L  feletti  nitrition-

koncentráció. A ammóniumion és nitrátion gátló hatása jelentéktelen volt 3 g/L ill. 1,5 

g/L-es koncentráció alatt (6.).

3. Staib  és  Lant  (2007)  kutatásaik  során  egy  kevert  kultúra  rodanidion  lebontását 

vizsgálták egy kokszolómű szennyvizében, fenolvegyületek és cianidion jelenlétében. 

A  rodanid  lebontását  az  eltávolítás  mértékével  és  az  oxigénfogyasztással  mérték. 

Tapasztalataik alapján a rodanid, mint szubsztrát lebomlásának útja:

SCN− + 2H2O + 2O2 → CO2 + SO4
2− + NH4

+. (7.)

A  rodanidion  lebomlása  volt  a  leglassabb  a  fenolok  és  cianidion  mellett,  és  ez 

határozta meg a szennyvíz tisztítási idejét. A fenolok lebontását nem befolyásolta a 

rodanid-  és  cianidion  koncentrációja,  de  a  cianidion  hátráltatta  a  rodanidion 

lebomlását,  1  mg/L  feletti  cianidion-koncentráció  teljesen  megakadályozta  a 

rodanidion biodegradációját. (8.)

4. A szennyezőanyag lebontásához elég egy enzim is. A tirozináz enzim szilíciumdioxid 

hordozón rögzítve képes volt  fenolt  bontani.  A hatékonysága 15-60 % között  volt, 

amely  függött  a  kezdeti  fenol-indextől  és  a  pH-tól.  A  8-as  feletti  pH  gátolta  a 

működését,  ekkor  csak  egy  adott  mennyiségű  fenolt  tudott  bontani,  de  a  gátlás 
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reverzíbilis  volt,  6,8-re  csökkentett  pH  mellett  az  enzim  ismét  nagy  mennyiséget 

tudott bontani. (9.) 

5. A gyantagyártásnál  keletkező  szennyvíz  fő  komponensei  a  fenol  és  a  formaldehid 

voltak, eltávolításukra elektrokémiai módszert használtnak. A kezelés során az anód a 

szennyezőanyagokból  erős  oxidálószereket  (pl.  ózon,  hipoklorit,  hidrogén-peroxid) 

generált,  ezek  bontották  le  a  maradék  szennyezőanyagot.  Az  elfolyó  vízben 

adszorbálható szerves halogéneket (AOX) mutattak ki, amelyek mennyisége hosszabb 

kezelési  idő  mellett  csökkent.  A  jobb  KOI  és  AOX  eltávolítás,  a  kevesebb 

energiafogyasztás  érdekében,  kloridot  is  hozzáadtak (a  cikk nem tért  ki  arra,  hogy 

milyen  vegyület  formájában,  csak a koncentrációját  adta meg),  ezért  a kezelt  vizet 

még  aktív  szénnel  is  ajánlatos  volt  szűrni  a  klórtartalmú  szerves  vegyületek 

eltávolítása miatt. A módszer hatékony volt, 82 %-os KOI-eltávolítást eredményezett. 

(10.)

6. A  toxikus  szerves  anyagok,  mint  fenolok,  formaldehid,  BTEX,  peszticidek,  stb. 

lebontására  használható  a  Fenton  reagens  (vas  katalizátor  jelenlétében  hidrogén 

peroxid).  A szerves szennyezőanyagokat eltávolítja,  csökkenti  a toxicitást,  a BOI-t, 

KOI-t, elősegíti a biodegradációt, eltünteti a víz színét és szagát. Hátránya, hogy 3-5 

közötti  pH-n működik,  vas  katalizátorral  (FeSO4)  hidrogén-peroxidból  OH*-gyököt 

generál.

Fe 2+ + H2O2 ----> Fe 3+ + OH - + . OH

Fe 3+ + H2O2 ----> Fe 2+ + . OOH + H+ 

A Fenton  reakció  előkezelési  módszerként  használható,  ha  a  KOI  több,  mint  500 

mg/L. Mint minden kémiai kezelésnek, ennek is a hatékonysága az adott szennyvíztől 

függ,  mivel  néhány  anyag  (pl.  vas-kelátok,  formaldehid,  EDTA,  foszfátok) 

akadályozza  a  hatást,  ezért  a  kezelés  bevezetése  előtt  laboratóriumban  az  eljárás 

alkalmazhatóságát tesztelni kell (11.). A Fenton módszert kombinálni lehet UV-VIS 

fénnyel  való megvilágítással.  A szerves szenet ez a kombinált  eljárás 2-3 óra alatt 

90%-ban átalakítja szervetlen szénné napfény segítségével (12.).

7. A  szerves  és  szervetlen  szennyezőanyagok,  pl.  szulfidok,  merkaptánok, 

klórvegyületek,  cianidok,  fenolok,  aminok  eltávolítására  szokták  alkalmazni  a 

permanganátot  is.  Széles  pH tartományon  belül  működik,  egyéb  anyag,  katalizátor 
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hozzáadása nem szükséges. A keletkezett mangán-dioxid adszorpcióval is segíti ezen 

anyagok eltávolítását a vízből. A reakció:

szennyezőanyagok + MnO4
- => MnO2 + oxidációs termékek (13.)

Célkitűzés

A kokszolómű technológiai vizét kémiai előtisztítást követően eleveniszapos rendszer 

kezeli. Az eltávolítás időnként nem kielégítő mértékű, az egyik gátló tényező a téli hideg. A 

kis  hőmérsékleten  történő  tisztítás  hatékonyságának  növelése  érdekében  liofilizált 

baktériumkultúra hozzáadását tervezték. A baktériumkultúrával folytatott laboratóriumi szintű 

ellenőrző kísérletekbe kapcsolódtam bele.

A kísérlet során azt vizsgáltam, hogy a kultúra adagolása mennyire növeli a tisztítás 

során  a  szennyezőanyagok  lebontásának  hatékonyságát,  elsősorban  a  rodanidion  és  a 

fenolvegyületek koncentrációinak csökkenését,  vagyis a technológiai  módosítás mennyiben 

javíthatja az ipari szennyvíz tisztításának egyenletességét, megbízhatóságát.
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Kísérleti elrendezés

A  kísérlet  első  felében  statikus,  második  felében  dinamikus  körülmények  közt 

vizsgáltam a liofilizált kultúra működését. A kísérletek során használt tisztítandó szennyvíz a 

kokszolómű üzemi tisztítótelepéről származott, már kémiai kezelésen átesett, a továbbiakban 

KK  vízként  szerepel.  Az  általunk  vizsgálni  kívánt  liofilizált  baktériumkultúrát 

fenolvegyületek és rodanidion bontására forgalmazzák.

A  statikus  kísérletrészben  a  baktériumkultúra  bontási  képességeit  ellenőriztem, 

párhuzamosan vizsgáltam kétféle összeállítású A (szennyezőanyaggal táplált) és B (kontroll) 

rendszerben.  Mindkettőt  1,5  L-es műanyag  edényekben,  kb.  1 L-nyi  tápoldatban,  állandó, 

mindig ugyanolyan mértékű levegőztetés mellett tartottam. A hőmérséklet viszonylag állandó 

volt a kísérlet alatt, 23-25°C. Az 1 L tápoldatban 5 g liofilizált kultúrát élesztettem fel és az 

első három napban mindkettő glükózból és tejporból álló tápanyagot kapott (összetételét lásd 

az Anyagok fejezet 3. táblázatában).

A két rendszer zavarosságértékei (baktériumkoncentráció) a felélesztés utáni 6. napon 

eltértek egymástól. Ezért a terhelési vizsgálat kezdete előtt összeöntöttem és homogenizáltam 

a tápoldatokat a baktériumokkal együtt, és kettéválasztottam fele-fele arányban. Ezen a napon 

az  A  rendszernek  KK vizet,  a  B  rendszernek  a  kezdetihez  képest  kisebb  koncentrációjú 

tápanyagot adagoltam. Az A vizsgált rendszer ezután egyre nagyobb adagokban KK vizet, 

míg a kontroll továbbra is a tápanyagot kapott szubsztrátnak. Ekkor a tápanyag összetétele 

már  más  volt,  mint  az  első  három napban  (3.  ábra).  A  baktériumsejtek  életképességét  a 

mintaszuszpenziók oldott oxigénkoncentráció (oxigéntelítettség és endogén légzésintenzitás) 

mérésével ellenőriztem. A statikus kísérlet második felében a kontroll B rendszer is KK vizet 

kapott  a  tápanyag  helyett.  A  kísérlet  során  a  kezdettől  használt  KK  víz  elfogyott,  és  a 

kísérletet új, a régihez hasonló összetételű KK vízzel folytattam.

A dinamikus kísérletben az alkalmazott modellrendszer az ipari tisztítómű biológiai 

egységének  a  laboratóriumi  méretű  modellje  volt.  A liofilizált  kultúrát  egy,  már  meglévő 

baktériumközösséghez, az üzemi berendezésből származó tisztító eleveniszaphoz adagoltam, 

először a gyártó által javasolt ill. ennél nagyobb mennyiségben. Csapvízben élesztettem fel a 

liofilizált  baktériumokat,  és  mágneses  keverővel  segítve a  homogén adagolást  egy pumpa 

nyomta be fokozatosan,  percek alatt  a szuszpenziót  a levegőztetett  medencébe.  A 10 L-es 
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medencében  6,6  L  KK  víz  és  eleveniszap  volt,  és  az  aerob  baktériumok  igénye  szerint 

folyamatos levegőztetés történt.

1. ábra: a – KK víz tartálya, b – eleveniszapos reaktor, c – ülepítő medence, d – tisztított víz 

tartálya, e – reaktor levegőztetése, f – pumpák.

A KK vizet a tartályból (a) egy pumpa nyomta be a reaktorba (levegőztetett medence, 

b),  ahol  az  eleveniszapot  alkotó  mikrobák  a  szennyvízben  található  szennyezőanyagokat 

bontották  le táplálék  gyanánt.  A túlcsorduló tisztított  víz és eleveniszap  átfolyt  az ülepítő 

medencébe (c). A medence aljáról a leülepedett iszapot egy pumpa recirkuláltatta a reaktorba, 

a tisztított víz pedig a felső kifolyón át egy tartályba (d) folyt (1. ábra).

A pumpa teljesítménye szabályozható volt, olyan értékre állítottam, hogy a medencébe 

beáramló  vízmennyiség  az  előre  kiszámolt  ideális  tartózkodási  idő  után  hagyja  csak  el  a 

reaktort.  A számítások alapján az ideális  tartózkodási  idő 24±1 óra lett  volna,  a tényleges 

átlagos tartózkodási idő 23,1 óra volt, a KK víz reaktorba való beáramlásának sebessége 0,1 

L/óra lett.

A  reaktorban  a  frissen  bevitt  KK  víz  és  a  recirkuláltatott  iszap  aránya  35:65 

térfogatszázalék volt.
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A  levegőztetett  medencében  elektródák  állandóan  mérték  a  pH-t  és  az  oldott 

oxigénszintet.  A pH értékek 7,5-8,5 között változtak, átlagosan 8,0, az oxigénkoncentráció 

értéke 1-10 mg/L között nagymértékben változott, átlagosan 3,3 mg/L volt.

A liofilizált kultúra javasolt adagolását térfogatarányosan végeztem, vagyis a modell 

medencéhez 0,2 g kultúrát kellett adagolni a forgalmazó előírása szerint a kísérlet kezdetén.

A levegőztetett  medence  hőmérsékletét  kívülről  szabályoztam,  a  beépített  rendszer 

mérte az értékét. 23 ± 1 °C hőmérsékleten a tisztítás hatékony volt. A kísérlet kezdetén az 1. 

napon lehűtöttem a reaktort 6°C-ra, a téli hidegnek megfelelően, ezután a vártnak megfelelően 

leromlott a tisztítási hatékonyság. A 2. naptól kezdve fokozatosan emeltem fel a levegőztetett 

medence hőmérsékletét,  így a 7. napon elérte a hőmérséklet  a 12-13°C-ot, a továbbiakban 

ezen  a  hőmérsékleten  tartottam  a  rendszert  (2.  ábra).  Az  ábrákon  nyilakkal  jelöltem  a 

liofilizált kultúra hozzáadását. A zöld nyíl 0,2 g-ot, a rózsaszín 1 g-ot, a kék 5 g-ot jelent a 

kultúrából.

5

7

9

11

13

15

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

napok

°C

 
2. ábra: a hőmérséklet változása a levegőztetett medencében
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Anyagok

A statikus kísérlethez használt tápoldat összetételét az 1. táblázat mutatja. A foszfát 

puffer 1 L-re vonatkoztatott összetétele a 2. táblázatban szerepel. A TOC mérés eredménye 

szerint az eredeti, száraz liofilizált kultúra szerves széntartalma 30,3 %.

foszfát puffer 220 cm3

MgSO4 x H2O 2,134 g
CaCl2 x 2 H2O 5,463 g
FeCl3 x 6 H2O 0,04125 g

csapvíz 430 cm3

1. táblázat: a felélesztéshez használt tápoldat összetétele

KH2PO4 8,5 g
K2HPO4 21,75 g

Na2HPO4 x 12 H2O 33,4 g
NH4Cl 1,7 g

2. táblázat: a tápoldathoz használt foszfát puffer összetétele

Tápanyag tartalom A 2-3. napon 6. naptól kezdve
glükóz 5 g 1 g
tejpor 2,5 g 0,1 g

csapvíz 100 ml 100 ml
3. táblázat: a fehérje-glükóz tápanyag összetétele

Az 5 g baktériumkészítményhez kis adagokban adtam hozzá a tápoldatot, a keletkezett 

szuszpenziót  a  maradék  tápoldattal  a  műanyag  edényekbe  mostam.  Másnap  telítési 

oxigénkoncentráció  mérésével  ellenőriztem,  hogy a baktériumsejtek  felélesztése sikerült-e. 

Az  első  három  napban  mindkét  rendszer  tápanyagot  kapott  a  feléledéshez,  a  terheléses 

vizsgálat  alatt,  azaz  a  6.  naptól  kezdve  a  kontroll  csoportnak  ehhez  képest  csökkentett 

koncentrációjú tápanyagot adtam (3. táblázat). A tápanyag KOI értéke 12500 O2 mg/L.

A kísérlet során használt háromféle KK víz kémiai adatai hasonlóak, ezért a 4. táblázat 

az értékek átlagát közli. A tápanyag és a KK víz adagolásának rendjét és az adagok nagyságát 

az 5. táblázat foglalja össze. A 21. napig a B rendszer kontrollként működött.
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KOI 3794 O2 mg/L
Fenol-index 819 mg/L
Rodanidion 494 mg/L

pH 8,38
vezetőképesség 11,20 mS/cm

4. táblázat: a KK víz jellemzői

napok A rendszer B rendszer
táp mL KK víz mL táp mL KK víz mL

1
2 27 27
3 40 40
6 15 10
7 15 10
8 20 13
9 20 20

10 54 75
13 30 25
14 40 30
15 50 13,5
16 60 30
17 60 30
20 75 43,5
21 nem kap 57
22 nem kap nem kap
23 nem kap 15
24 nem kap 20
27 nem kap 25
28 50 25
29 60 30
30 60 40
31 70 50
34 80 60
35 90 70
36 100 80
37 nem kap 80
38 116 100
41 120 120
42 120
5. táblázat: a KK víz és a tápanyag adagolása

A dinamikus kísérletben az eleveniszapban lévő baktériumfajok aerob szervezetek. A 

legnagyobb arányban előforduló genusok a Comamonas, a Pseudomonas és a Thiobacillus. 

Mindegyik genusból több faj is megtalálható, széles skálán képesek bontani a szennyvizek 

anyagait.  Pl.  a  Pseudomonasok  nitrátredukálók,  többek  közt  cianid  és  PAH  vegyületeket 

használnak fel. (15.)
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Módszerek

A kísérlet során két kémiai paramétert vizsgáltam részletesen: a fenol-indexet és a 

rodanidion (SCN-) koncentrációt. A fenol-index az a szám, amely mg/L fenolban kifejezve 

megadja a különböző fenolvegyületek az adott módszerrel – 4-amino-antipirines 

színreakcióval – mért együttes koncentrációját (13.)

A statikus kísérlet során használt vizsgálati módszerek és műszerek

• Tömegmérésekhez Mettler PJ3000 típusú mérleget és Mettler AE100 típusú analitikai 

mérleget használtam.

• A baktériumkultúra életképességét oldott oxigénkoncentráció mérésével szinte 

mindennap ellenőriztem. Az elektród elektrokémiai elven működik. A készülék 

gyártója Cole-Parmer Instrument Company, modell: 2010-0000.

• A pH-t indikátorpapírral mértem: Duotest pH 1-12, Macherey-Nagel.

• A vezetőképességet mérő kézi műszernél a folyadék ellenállásának reciproka adja meg 

az értéket, amit a készülékállandóval korrigáltam. A műszer a Cole-Parmer Instrument 

Company készüléke, modell: 19820-00.

• A zavarosságméréshez Hach Ratio/XR turbidimétert használtam, modell: 43900, mely 

NTU-ban (Nephelometric Turbidity Unit) fejezi ki az értékeket.

• A spektrofotométer a Hach cég DR/2000 típusú készüléke.

• A rodanidion koncentrációjához, a fenol-indexhez és KOI-hoz a kultúrából vett minta 

szűrése után nyert szűrletet használtam. A szilárd anyagot 0,45 μm pórusméretű 

membrán fogta fel vákuumszűrés során.

A rodanidion koncentráció méréséhez 5 ml hígított mintához 0,6 ml ferrikloridot 

(FeCl3) és 2,5 ml 0,5M sósavat (HCl) adtam reagensnek, majd 450 nm-es 

hullámhosszon abszorbanciát mértem spektrofotométerben, és ebből kalibrációs 

egyenes segítségével koncentrációt számoltam. A kimutatás alapja: a rodanidion és a 

ferriklorid vöröses színű vas-rodanid komplexet alkot a következő reakcióegyenlet 

szerint:

3 SCN- + FeCl3 => Fe(SCN)3 + 3 Cl
-

• A fenol-index méréséhez a 10 mL hígított minta mellé 0,5 mL puffert (pH=7), 0,2 mL 

4-amino-antipirint (1-fenil-2,3-dimetil-4-amino-pirazolon-(5), C11H13ON3, 2 g/100 

mL), 0,2 mL vörösvérlúgsót (kálium-[hexaciano-ferrát (III)], K3[Fe(CN)6], 8 g/100 
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mL) adtam reagensnek. Spektrofotométerrel abszorbanciamérést 510 nm-es 

hullámhosszon végeztem, majd kalibrációs egyenessel koncentrációt számoltam

(A reakció: fenol + 4-amino-antipirin => vörös színű kinon)

(Minden minta esetén a fenol- és rodanid-koncentráció meghatározásához is három 

különböző hígítású mintát mértem, hogy legalább az egyik abszorbanciája biztosan 

beleessen a kalibrációs egyenes lineáris tartományába.) 

• KOI mérését kálium-dikromáttal, tömény kénsavas közegben, egy óráig 150°C-on 

tartva (termosztát: Hach, modell: 4560) végeztem. Spektrofotométerben abszorbanciát 

mértem, majd kalibrációs egyenes segítségével számoltam ki a koncentrációt.

Reakcióegyenlet: 4 Cr2O7
2- + C6H12O6 + 32 H

+ => 8 Cr3+ +6 CO2 + 22 H2O

• TOC mérést az Analytikjena cég Multi N/C 2100 S típusú készülékével végeztem. A 

kemencében a mintából a szén CO2-ként a gáztérbe kerül, ezt az infravörös sugárzási 

tartományban mutatott abszorbciója alapján méri a detektor. A nitrogéntartalom NOX-

ként gerjesztett állapotban a gáztérben kemilumineszcens fényt bocsát ki, a detektor ez 

alapján érzékeli.

A dinamikus kísérlet során használt vizsgálati módszerek

• A vízkémiai vizsgálatokhoz mintát a „d” tartályban (lásd 1. ábra) összegyűlt tisztított 

vízből vettem. 3 mL-es mintákat vettem ki a levegőztetett medencéből, centrifugáltam 

5000 fordulat/perccel, majd a felülúszó leöntése után a sűrített iszaprészt további 

felhasználásig -20°C-on tároltam.

• Végig figyeltem az iszapkoncentrációt a Mohlmann-index mérésével. Ennek az 

értékéből az iszap ülepedésére kaptam információt. Ehhez 50 ml-es Falcon csőbe a 

reaktorból vettem mintát, 30 perc ülepedés után néztem a leülepedett iszap térfogatát, 

és ezt az értéket számítottam át 1 L össztérfogatú mintára. Majd a Falcon csőben az 

elektrokémiai elven működő üvegelektróddal pH-t is mértem. A tisztított vízből kivett 

mintában is mértem pH-t ugyanezzel a műszerrel.

• A dinamikus kísérlet során négy paramétert vizsgáltam állandóan, tájékoztató 

jelleggel: fenol-index, rodanidion, ammóniumion (NH4
+), nitrition (NO2

-). Gyors 

színreakción alapuló vizsgálatokat végeztem, a kutatócsoport által beállított recept 

alapján összemért reagensekkel. Hach típusú spektrofotométerrel abszorbancia mérése 

történt, ill. kalibrációs egyenes alapján koncentrációkat számoltam. 
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• A kultúrában található fajok arányának vizsgálatát T-RFLP (Terminális Restrikciós 

Fragmenthossz Polimorfizmus) analízissel végeztem, a DNS izolálásához a MolBio 

Kit-et használtam. Az előkészítés során az előállított PCR terméket Alu és Msp 

restrikciós enzimekkel emésztettem, majd etanolos precipitációval történő tisztítás 

után kapilláris gélelektroforézist alkalmaztam. A kapott kromatogramok 

kiértékelésével a közösségben fellelhető taxonok egymáshoz viszonyított arányáról 

kaptam információt.

• A pontosabb adatok érdekében minden mintavételnél az ELTE Kémiai Technológia és 

Környezetkémiai Tanszék laboratóriuma is meghatározta az említett vegyületeket, és 

ezeken felül még a pH-t, vezetőképességet és KOI-t.

A pH mérése elektrokémiai elven, üvegelektróddal történt. A vezetőképesség 

meghatározásához a folyadék ellenállásának reciprokát mérő kézi műszert használtak. 

A KOI-t az érvényben levő szabványos előírások szerint mérték.

Eredmények és értékelés

A statikus kísérlet során azt vizsgáltam, hogy a liofilizált kultúra a KK víz 

komponenseit képes-e lebontani. Két részletben hajtottam végre a vizsgálatot. Az első részben 

az éppen frissen felélesztett kultúrák három napig könnyen emésztető táplálékot kaptak, 

ezután a vizsgált A rendszernek KK vizet adtam szubsztrátként, a másik B rendszer pedig 

kontrollként működve tápanyagot kapott. A második részben egy, már tápanyagon 

felszaporodott kultúra bontási hatásfokát vizsgáltam. Ezt technikailag úgy valósítottam meg, 

hogy az eredetileg kontroll B rendszer is a KK vizet kapta. Ezután is folytattam a KK víz 

adagolását a vizsgált A rendszerbe, és az adagokat fokozatosan növeltem mindaddig, amíg a 

két rendszer életképessége minimálisra nem csökkent.

Az idő függvényében folyamatosan mértem a rendszerek oxigéntelítettségét, endogén 

légzésintenzitását. Az oxigéntelítettség adatokat úgy nyertem, hogy a műszer által mért 

oxigéntartalom értékeket a légnyomással korrigáltam és 20°C-ra vonatkoztattam, 

összevetettem az adott körülmények közt, egyébként nem élő rendszerben oldható maximális 

oxigéntartalommal, ebből következtettem a baktériumok életképességére.

A hozzáadott KK víz adagjaival egyre nagyobb KOI, fenol- és rodanidtartalom került 

a reaktorokba. Az A rendszerben ideiglenes kimerülés miatt az adagolt szennyezőanyag 

mennyiségeket mutató növekvő görbe megszakad és kicsit lentebbről újrakezdődik (3. ábra), 
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a B rendszerben a növekedés folyamatos és kevesebb ideig tart (4. ábra). Az utolsó adagokkal 

bejutott mennyiségek mindkét rendszernél hasonlóak voltak, vagyis a nyert adatok alapján azt 

tapasztaltam,  hogy  a  kimerülés  egy  adott  koncentrációnál  következett  be.  Kimerüléskor 

mindkét  rendszer  pH-ja  8,0,  a  hozzáadott  KOI-  fenol-  és  rodanidmennyiség  hasonló  volt 

(fenolnál 90-100 mg/L, rodanidnál 60 mg/L koncentrációk alakultak ki a komponensekre a 

rendszerekben).
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3. ábra: az A rendszerbe az egyes napokon bejutó mennyiségek
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4. ábra: a B rendszerbe az egyes napokon bejutó mennyiségek

Az A rendszer felélesztés után néhány nappal már KK vizet kapott,  a kísérlet alatt 

összességében  kevesebbet  (835  mL-t),  mint  a  B  rendszer  (1185  mL-t).  A  B  rendszer 

felélesztés után három hétig tápanyagot kapott, ezután változtattam a szubsztrátot a tápoldat 

helyett  a  KK vízre.  A rövidebb adaptációs  idő  mellett  több  KK vizet  viselt  el,  vagyis  a 

nagyobb  mennyiségű  baktériumsejtből  álló  kultúra  gyorsabban  tudott  adaptálódni  az  ipari 

szennyezőanyag-terheléshez.
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5. ábra: a két rendszer pH-jának összehasonlítása 

A 5. ábra a statikus kísérlet első felében mért pH értékeket tartalmazza, amikor a B 

rendszer  kontrollként  működött  és  tápanyagot  (lásd 3.  táblázat  3.  oszlopa)  kapott.  Sokáig 

mindkét rendszer pH-ja 7,0-7,2 volt, az A rendszer pH-ja három hetes KK víz adagolás után 

tartott egy hetes szünet alatt felment 7,5-ig. Újabb KK víz adagot akkor kapott, mikor ismét 

7,0 volt a pH-ja.

Oxigénfogyasztások

Az oxigéntelítettség  alatt  azt  értem,  hogy az  adott  hőmérsékleten  mértem az adott 

minta  oxigénkoncentrációját.  Ezt  viszonyítottam  a  nem  élő,  de  a  környezeti  légnyomás 

értékében,  valamint  a  víz  hőmérsékletét,  sótartalmát  tekintve  a  vizsgálandóval  megegyező 

állapotú  víz  elvi  oxigén-koncentrcációjához.  Ez  utóbbi  a  100  %  oxigéntartalom,  ehhez 

viszonyítva fejezem ki a vizsgálandó minta  oxigéntartalmát  százalékban,  azaz a telítettség 

mértékét.  Az élő  baktériumsejtek  -  tekintve,  hogy fogyasztanak  oxigént  -  jelenlétében  az 

oxigéntelítettség 100 % alatti értéknek adódik.

Az  endogén  légzés-intenzitás  a  sejtek  életének  fenntartásához  szükséges  oxigén 

elhasználásának  mértéke  (mértékegysége  mg  O2/L  minta*  min).  Az  érték  a  sejtek 

életképességére utal.

A  telítési  oxigénkoncentrációt  valamint  az  endogén  légzésintenzitást  a  szubsztrát 

hozzáadása előtt mértem (6. ábra). A telítési értékeknél az A rendszer és a kontroll nem mutat 

lényeges különbséget, a kultúra ugyanolyan jól kezeli a KK vizet, mint a tápanyagot.
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6. ábra: a rendszerek telítési oxigénkoncentrációja endogén légzésnél a kísérlet során

Az endogén légzésből  eredő oxigén-koncentráció csökkenése (7.  ábra) megmutatja, 

hogy a sejtek az adott szubsztrátot mennyire tudják felhasználni. A kísérlet első két napján 

mindkét rendszer tápot kapott, a 6. naptól kezdve már a szennyezőanyag-terhelésre jellemző 

adatok szerepelnek.  Az A rendszer a terhelés elején, a nagyobb mértékű oxigénfogyasztás 

alapján jól hasznosította a KK vizet, jobban, mint a kontroll B rendszer a tápot. A 12. napon a 

két  rendszer  azonos  mértékben  fogyasztotta  az  oxigént,  a  19.  napon már  fordítva  volt:  a 

kontroll  értéke  stabil,  mivel  a  táp  emészthetőségében  nincs  változás.  Az  A  rendszer 

oxigénfogyasztása  jelentősen,  kb.  a  negyedére  csökkent.  Ezzel  a  tendenciával  hamarosan 

kimerült volna, így a 20-26. napon nem kapott KK vizet, mert az oxigénfogyasztása nagyon 

kicsi  volt.  A  kísérlet  végéhez  közeledve  szinte  már  nem  mérhető  szintre  csökkent  a 

fogyasztás, a rendszer kimerült (7. ábra).

A B rendszer a KK vizet a 27. napon kapta először, az ezt követő első mérésnél a 29. 

napon kisebb mértékű csökkenést tapasztaltam az endogén légzésintenzitásban. A táp után a 

KK vizet  először  kissé  korlátozottan  tudta  felhasználni,  de  a  37.  napra  ismét  megnőtt  az 

oxigénfogyasztás,  a  rendszer  alkalmazkodott  az  új  táplálékhoz.  A  40-41.  napra  nagyon 

lecsökkent az oxigénfogyasztás mértéke, a kimerüléshez közeli állapotba került (7. ábra).

- 17 -



0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1 3 5 7 9 1113151719 21232527293133 35373941

napok

m
g 

ox
ig

én
 /L

 /p
er

c
A rendszer
B rendszer

7. ábra: az oxigénkoncentráció csökkenésének mértéke az endogén légzés során a kísérlet alatt

A reaktorokba kerülő és elbontatlan anyagok

A 6.  táblázat  második sora azt  mutatja,  hogy a 15.  napig az összes beadagolt  KK 

vízből mekkora KOI-, fenol- és rodanidmennyiség került be az A rendszerbe és ebből mennyit 

mutatott  ki  a  vizsgálat.  A  harmadik  sorban  a  15.  nap  után  bejutott  és  le  nem  bomlott, 

rendszerben maradt anyagmennyiségeknek a bontásból a 23. napra megmaradt részük látható.

A rendszer  a  19.  napon kapott  utoljára  KK vizet,  csak  a  27.  napon kezdtem újra 

adagolni. 

Idő

KOI mg 

összes 

(belekerült 

ill. benne 

volt)

KOI mg 

bontásból

megmaradt

fenol mg 

összes 

(belekerült 

ill. benne 

volt)

fenol mg 

bontásból

megmaradt

rodanid mg 

összes 

(belekerült 

ill. benne 

volt)

rodanid mg 

bontásból

megmaradt

15. nap 826 1246 213,5 0,672 117,78 2
23. nap 656,7 728 171,2 3,3 96,126 24,3

6. táblázat: az A rendszerbe bekerült anyagok, és amennyi a bontásból megmaradt

Az A rendszer az első mérésig, 11 nap alatt a rodanidion mennyiségének 98,3 %-át 

távolította el, ez 115,8 mg rodanidot jelent. A következő mérés előtti 8 nap alatt a bekerült 

mennyiség 75,25 %-át, ez 71,8 mg rodanidot jelent.

Az A rendszer 11 nap alatt a fenol-indexszel jellemzett fenolvegyület tartalom 99,7 %-

át távolította el (ez 212,8 mg fenolt jelent). A következő 8 nap alatt a bekerült mennyiség 98,1 

%-át (ez 167,3 mg fenolt jelent).
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Az  A  rendszer  a  fenolt  majdnem  teljesen  lebontotta,  a  rodanidionnak  az  ¼-e 

megmaradt a mintában a 23. napra. A 19. nap után fel kellett hagynom a KK víz adagolásával, 

mert az endogén légzésnél az oxigéntelítettség az eddigi kb. 105-110 %-ról felment 120 % 

fölé, ez azt jelezte, hogy a mikrobák élettevékenysége (oxigénfelhasználása) csökkent. Végül 

egy hét szünet után, a 27. napon folytattam a KK víz adagolását  a szünet előttinél  kisebb 

adagokkal (lásd 5. táblázat). Ekkor az oxigéntelítettség újra 105 % volt, a további lebontás is 

érzékelhetővé vált a megnőtt oxigénfogyasztási értékek alapján.

Sejtkoncentráció (zavarosság alapján)

Az  1.  napon,  mikor  az  5  g  liofilizált  kultúrát  felélesztettem  az  1  L  tápoldatban, 

megmértem  a  folyadék  vezetőképességét.  Másnap  megmértem  az  5  g/L-nek  megfelelő 

zavarosságértéket: egyszeres hígításban 1176 NTU, ötszörös hígításban 137,1 NTU jött ki az 

átlagértékek  figyelembevételével.  A  számításokhoz  az  ötszörös  hígítás  értékeit  ettem 

figyelembe. A turbidiméter 2000-es érzékenység mellett jelezte ki a 7. és 8. táblázatban lévő 

értékeket.  A zavarosságmérések alapján a sejtkoncentráció a kísérlet  feléig nőtt,  a vizsgált 

rendszernél kicsit kisebb mértékben, mint a kontrollnál, vagyis a KK vízhez sikeresen tudott 

adaptálódni a kultúra. 

Vizsgált  A  rendszer  adatai  a  7.  táblázatban  szerepelnek,  a  KK vizet  az  5.  napon 

kezdett kapni. Kontroll (B rendszer) adatai a 8. táblázatban szerepelnek.

A  kezdeti  5  g  baktériumkultúra  az  5.  naptól  a  15.  napig  1,2-szeresére  nőtt  a 

kontrollban, míg a vizsgált A rendszerben 1,15-szörösére.

Vezetőképesség Zavarosság NTU
Idő mS/cm 1x hígítás 5x hígítás megjegyzés

1. nap, 

felélesztés 10,91
2. nap 1176 137,1 átlagérték
5. nap 271,3 max. érték
15. nap 311,2 max. érték

7. táblázat: az A rendszer mért adatai
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Vezetőképesség Zavarosság NTU
Idő mS/cm 1x hígítás 5x hígítás megjegyzés

1. nap, 

felélesztés 10,8
2. nap 1338 219,5 zav: átlagérték
5. nap 329,1 zav: max érték

15. nap 399,2 zav: max érték
8. táblázat: a B rendszer mért adatai

A felélesztésnél a két rendszer a vezetőképességük szerint hasonló volt, de a terhelés 

kezdete  előtt  a  zavarossági  értékek  alapján  eltérés  mutatkozott  köztük.  A  különbségek 

eltüntetésére  összekevertem,  majd  ismét  kettéválasztottam  a  két  rendszert,  így  a 

zavarosságértékük  5*300  NTU  lett.  Ehhez  a  kiindulási  alaphoz  képest  mindkét  rendszer 

gyarapodott, az A kicsit lassabban, mint a kontroll. Ez alapján arra következtetek, a vizsgált 

rendszer a 15. napig jól tűrte a tisztított szennyvizet.

Dinamikus kísérlet

A dinamikus kísérletnél KK víz áramlott levegőztetett medencébe az eleveniszaphoz, 

ahol az megtisztította, ide fecskendeztem a liofilizált baktériumokat. A vízmintákat az elfolyó 

tisztított  vízből  vettem,  az  alábbi  diagramok  ennek a  víznek a  komponens  koncentrációit 

ábrázolják.  A  liofilizált  kultúrát  a  mérések  után,  annak  eredményei  figyelembevételével 

adagoltam a reaktorba (9. táblázat). Az adagok nagyságának meghatározásakor a rodanidion 

mennyiségét vettem figyelembe elsősorban. Az alábbi diagramokon feltüntettem, a liofilizált 

kultúra adagolása előtti értékeket, amikor a rendszer még jól működött. Ehhez viszonyítottam 

a  kultúra  által  okozott  hatást.  Miután  lehűtöttem  a  reaktort,  a  bontási  hatásfok  nagyon 

leromlott. A 4. napon kezdtem a liofilizált baktériumkultúra adagolását.

Hányadik napon Hozzáadott liofilizált 

baktériumkultúra (mg)
4 0,2
11 1
15 1
18 0,2
20 1
22 5
26 5

9. táblázat: a liofilizált kultúra reaktorba adagolásának rendje

- 20 -



Oxigéntelítettség

A bontási hatékonyság leromlásával a 4. napra megnőtt az oxigénkoncentráció. A 13. 

naptól kezdve az átlagos szint kisebb lett,  ami azzal magyarázható, hogy a hozzáadott 1 g 

liofilizált  kultúra segített  a szennyezőanyag-bontásban. A változás egybeesik a fenol-index 

változásaival (8. ábra)
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8. ábra: az oxigéntelítettség a levegőztetett medencében

pH változása
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9. ábra: pH változása a tisztított vízben
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10. ábra: pH változása a levegőzetett medencében

A pH érték a tisztított vízben (9. ábra) rendszertelenül változott, de a kezdeti értékétől 

nem tért el lényegesen. Még az azonos mennyiségű liofilizált baktérium hozzáadása után is 

változatosan alakult. A levegőztetett medencében (10. ábra) egyenletesebb volt a pH, de itt is 

igaz, hogy a liofilizált kultúrák egyes adagjai után másként változott. A pH érték csak az 5 g-

os  adagok  után  csökkent  a  kiindulási  értékre.  A  kísérlet  végén  a  reaktor  pH-ja  az 

átlagértéknek  megfelelő  8  volt.  A  mérési  eredmények  alapján  úgy  gondolom,  a  kultúra 

hozzáadása a pH-t nem befolyásolta lényegesen.

Fenol-index változása

A bontási hatásfok leromlása előtt a fenol eltávolítása 95 %-os volt, leromlás után 82 

%-ra esett vissza. Az elfolyó tisztított víz fenol-indexének változásában (11. ábra) a jelentős 

csökkenés egybeesik a nagyobb, 1-5 g-os baktériumadag hozzáadásával. A 0,2 g liofilizált 

baktériumnak nem volt  pozitív  hatása,  valószínűleg  kevés  volt,  hogy változást  okozzon a 

fenolok bontásában. A 11. napon 1 g után, a 14. napra ismét megnőtt a fenolkoncentráció. A 

15. napon adott újabb 1 g után a koncentráció jelentősen csökkent és kicsi maradt. Az ezután 

kapott adagok mellett a fenol-index továbbra is alacsony szinten maradt. Az utolsó napokon 

további kismértékű csökkenés is történt,  ez a 12. ábrán látszik jól, ahol az y-tengelyen 10 

mg/L-ig tart a skála. A 19-23. napig (1 g-os adagok) átlagosan 9 mg/L fenolból a 26-28. nap 

közötti időszakra (5 g-os adagok) 7 mg/L maradt. Az eredeti rendszerben a megmaradt fenol 

kb. 4 mg/L volt, tehát az eleveniszap eredeti hatékonyságát gyakorlatilag elérte a liofilizált 

kultúra segítségével.
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11. ábra: a fenol-index változása
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12. ábra: a fenol-index változása, az utolsó 10 nap, mikor 10 mg/L alatt volt a koncentrációja 

(a 11. ábra kis koncentrációinak részletesebb bemutatása)

Rodanidion koncentráció változása

Az  elfolyó  tisztított  víz  rodanidion-koncentrációja  is  elég  változatosan  alakult.  A 

szobahőmérsékleten működő reaktorban a rodanidion lebontása jó hatásfokkal ment, 98 %-os 

volt. A rendszer lehűtése után jelentősen leromlott, 67 %-ra, és a liofilizált baktérium nem 

volt  képes  javítani  a  lecsökkent  hatásfokon,  csak  nagyon  kis  mértékben  befolyásolta  a 

rodanidion koncentrációját, ha befolyásolta egyáltalán.

A rodanidion bontására a 4. napi 0,2 g liofilizált kultúraadalék nem volt hatással. A 11. 

napon történt 1 g-os adag után a rodanidion mennyisége 333 mg/L-ről 259 mg/L-re csökkent, 
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de ezt valószínűleg nem a liofilizált adalék segítette, mert a 15. napi 1 g és 18. napi 0,2 g után 

még  egy  kicsit  meg  is  nőtt  a  rodanidion  koncentráció.  A  22.  napon  beadott  5  g 

baktériumkészítmény a 26. napra kb. 2/3-ára csökkentette (441 mg/L-ről 288 mg/L-re), a 26-

án beadott  5 g után tovább csökkent 219 mg/L-re, de két nap múlva megint megnőtt  359 

mg/L-re. A mérések alapján a liofilizált kultúra hozzájárulhatott a KK vízben a rodanidion 

bontásához, de csak 5g-os adagban és gyakran kellene pótolni, mert a hatása nem tart sokáig. 

(13. ábra)
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13. ábra: a rodanidion koncentrációjának változása

KOI érték változása

A KK víz KOI értéke 3700 O2 mg/L volt, a szobahőmérsékletű rendszerben a tisztított 

víz KOI értéke kb. 900 O2 mg/L lett, az eltávolítás hatásfoka 76 %. Változása nagyon hasonló 

a fenol-index változásához. A rendszer leromlása után a KOI mennyisége a kétszeresére nőtt. 

A  15.  napon  adagolt  1  g  liofilizált  kultúra  után  csökkent  az  értéke  (14.  ábra).  A  KOI 

változásai időben egybeesnek a fenol változásával. A KOI csökkent és szinten maradt, de nem 

érte el az 1. napon mért értékét, csak erősen megközelítette. A kis és nagy KOI koncentrációk 

közt sokkal kisebb (kb. 2-szeres) az arány, mint a fenolnál (kb. 15-szörös). Az eltérés oka az 

lehet, hogy a KOI csökkenése a fenolok elbontásából származott, de a más KOI-ban mérhető 

vegyület mennyisége nem csökkent, pl. rodanid- és ammóniumion koncentráció még nőtt is. 

A pH-val nem mutat szoros összefüggést, a pH a kísérlet során nem nagyon tért el a kezdeti 

értékétől.
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14. ábra: a KOI változása

T-RFLP analízissel követtem az eleveniszapot alkotó taxonok egymáshoz viszonyított 

arányának változását, vagyis azt vizsgáltam, hogy a közösség szerkezete hogyan függ össze a 

liofilizált kultúra adagolásával ill. a kémiai változásokkal. A 15. ábrán a T-RFLP analízissel 

kapott csúcsok nagyságának aránya látható. A jobboldali rész az egyes csúcsokhoz tartozó 

nukleotidhosszúságokat mutatja.

A  közösségben  két  taxon  található  meg  jelentős  mennyiségben,  a  137,12-es  és  a 

252,25-ös hosszúságnál. Több taxonnál is tapasztaltam, hogy a kezdeti tendencia, ami az első 

négy mintában megfigyelhető volt, az utolsó mintában megfordult, pl. az 515-ös hosszúságnál 

a gyakoriság a 8. napi 6,7 %-ról a 22. napra lement 2,6 %-ra, a 28. napon 4,5 % volt. A 275-

ös  csúcs  a  liofilizált  kultúrában  2  %-os  gyakorisággal  szerepel,  a  8.  napon  nem  volt 

detektálható a mintában. A 18. naptól a 22. napig 1,1 %-ról 4,1 %-ra nőtt, a 28. napra 2 %-

osra esett vissza a gyakorisága. Ez jól látszik a két leggyakoribbnál is. Az utolsó mintavétel 

idején a reaktorba már 2*5 g liofilizált  baktérium jutott  be, így a kémiai paraméterekre is 

erőteljesebb hatást fejtettek ki, mint a kisebb adagok. Lehetséges, hogy ezeken keresztül, vagy 

akár közvetlenül is hatottak a közösség struktúrájára. A két legnagyobb arányban jelenlévő 

taxonnál  nagy  változások  figyelhetők  meg.  A  137,12-es  csúcshoz  tartozó  gyakorisága 

jelentősen,  54%-ról 23%-ra csökkent, majd  a 28. napra ismét megnőtt 45 %-ra. A 252,25-os 

csúcsnál  a  változás  ellentétes  irányú,  a  kezdeti  0,6  % a  22.  napon  43  % lett,  az  utolsó 

mintában lement a gyakorisága 12,5 %-ra.

- 25 -



A liofilizált kultúrával sokféle baktériumot adtam a közösséghez. Ezek közül néhány 

taxon az első mintában nem detektálható, a további mintákban azonban már kimutathatók. 

Ezek  valószínűleg  a  kultúrából  kerültek  az  eleveniszapba,  és  a  számukra  kedvező 

körülmények közt megnőtt a közösségen belüli arányuk. Ám sok taxonnál nem ez a helyzet, 

nem volt detektálható a jelenlétük, valószínűleg azért, mert ezeknek nem voltak megfelelők az 

ottani körülmények. Ezt szemlélteti az alábbi két kiemelt példa. A liofilizált kultúrában 20 %-

ban jelenlevő taxon, a 69,93-as bázispár hosszúsággal jelzett csúcs, az eleveniszapban csak 

1-3  % között  mozog,  inkább  csökkenő  tendenciával.  A  71-es  hosszúságnál  lévő  csúcs  a 

végére 11 %-os arányig megy fel, a hozzáadott kultúrában 5,5 %-os gyakorisággal szerepel.
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15. ábra: a minták és a liofilizált kultúra T-RFLP csúcsainak egymáshoz viszonyított aránya
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Következtetések

A statikus kísérlet szerint a liofilizált kultúra képes a fenolok és rodanidion bontására, 

és ha hosszabb ideig tart  a tápanyaggal  történő táplálás,  a  sejtek jobban elszaporodnak,  a 

kultúra gyorsabban tud adaptálódni a szennyvíz anyagaihoz.

A dinamikus kísérlet  azonban azt mutatta,  hogy a liofilizált  baktériumkészítmény a 

modellrendszerbe  injektálva  nem  a  várt  eredményt  hozta.  A  fenol-indexszel  jellemzett 

vegyületek bontásában jól teljesít, de csak a javasolt mennyiség sokszorosával értem el ezt a 

hatásfokjavulást.  Ám a rodanidion koncentrációjának alakulásában nem tapasztaltam olyan 

változást, ami a liofilizált baktériumok adagolásával összefüggne.

A statikus és dinamikus kísérlet eredményei közt adódó különbség oka az lehet, hogy 

a statikus körülmények közt a kultúrát 23-25°C-on tartottam, ingadozás alig volt. Továbbá a 

KK  víz  szennyezőanyagai  kis  koncentrációban  voltak  jelen  a  kultúrában  a  baktériumok 

sejtkoncentrációjához képest, tehát egy sejtre kevés mérgező/szennyező anyag jutott. A pH 

szinte  végig semleges  volt.  A kultúrára  más eleveniszap-közösség sem hatott,  ami esetleg 

ronthatta  volna  a  lebontási  hatásfokát.  Fontos  azt  is  kiemelnem,  hogy  ez  a  közösség 

fokozatosan adaptálódott az egyre nagyobb KK víz adaggal bejutó mérgező anyagokhoz.

Ezzel szemben a dinamikus kísérlet során a hőmérsékletet 12-13°C-on tartottam, a téli 

hideg időnek megfelelően. A liofilizált kultúrát csak adalékként adtam a modellrendszerbe, 

pár  perc  alatt  jutott  be  a  reaktor  medencébe,  ahol  a  pH  enyhén  lúgos  volt,  8,0  körül 

ingadozott.  A  már  ott  lévő  eleveniszaphoz  és  szennyezőanyaghoz  képest  jóval  kisebb 

mennyiségben került be, mint a statikus kísérletrésznél.

A kísérlet eredményei alapján megállapítható, hogy ha a rosszabb lebontás oka a kis 

hőmérséklet,  akkor a liofilizált  baktériumkultúra hozzáadása a fenolok esetében meg tudja 

oldani a problémát, de ez csak a forgalmazó által javasolt adag többszörösével érhető el. A 

rodanidion  esetében  azonban  a  készítménynek  semmilyen  hatása  nem mutatkozik,  még  a 

javasolt adag sokszorosánál sem.
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Összefoglalás, továbblépés

Egy  üzem  biológiai  tisztítómedencéinek  eleveniszapja  időszakosan  kevésbé 

hatékonyan  tudja  bontani  a  szennyvizének  anyagait.  Ilyen  időszak  a  változó,  esetenként 

jelentősen megnövekedett  szennyezőanyag terhelés, és a téli  hideg is. A kísérletemben azt 

vizsgáltam,  vajon a kisebb hőmérséklet  okozta  hatásfokcsökkenést  fel  lehet-e javítani  egy 

adalékként  alkalmazott  liofilizált  baktériumkultúrával.  A  vizsgálatban  kétféle  nagy 

szennyezőanyag-terhelést jelentő anyag, a fenolvegyületek és a rodanidion koncentrációjának 

csökkenésén mértem a tisztítás hatékonyságát. A kísérlet előtt a szennyvíz kémiai tisztításon 

már átesett, így került a levegőztetett medencébe az eleveniszaphoz.

A kísérletet két részletben hajtottam végre. Az első részletben statikus körülmények 

közt  tartott  kultúra  szennyezőanyag-bontási  tulajdonságait  vizsgáltam:  tudja-e,  ill.  milyen 

mennyiségben  tudja  szubsztrátként  hasznosítani  a  mérgező  anyagokat.  A  kísérlet  során  a 

kultúra szobahőmérsékleten, 23-24°C-on volt, a fenol- és rodanidkoncentrációt mértem. Az 

eredményekből arra következtettem, hogy a kultúra nagyon jól képes bontani a szennyezést, 

de van egy terhelési határ, amely felett már nem bont, sőt nem mutat egyéb aktivitást sem. A 

fenolok bontása még ekkor is kielégítő, de a rodanidionból viszonylag sok megmaradt.

A  második  kísérleti  szakasz  során  dinamikus  körülmények  közt  vizsgáltam  a 

baktériumkultúra hatását. Egy laboratóriumi modellrendszert állítottam össze, ahol a reaktor 

hőmérsékletét  a  téli  hidegnek  megfelelően  12-13°C-ra  állítottam  be.  Miután  a  meglévő 

eleveniszap teljesítménye leromlott, elkezdtem hozzáadni a liofilizált kultúrát a javasolt, majd 

egyre nagyobb mennyiségekben. A vízkémiai adatokat színreakción alapuló gyorstesztekkel 

folyamatosan  mértem a tisztított  vízben.  A bontó közösség fajainak arányát  is  vizsgáltam 

biológiai  ujjlenyomat  módszerrel.  Jelentősebb  változást  csak  a  javasolt  adag  sokszorosa 

okozott (mind a vízkémiai jellemzőkben, mind a taxonok arányaiban). A fenolok bontásánál 

jó eredményt kaptam, a rodanidion bontásában azonban nem történt javulás.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a liofilizált kultúra képes javítani a telepi 

eleveniszap működésén, de csak nagy adagokban, és nem oldja meg a rodanid eltávolítását, 

tehát nem igazolódott  az a remény,  hogy a kereskedelemben kapható, engedélyezett,  ezért 

kockázatmentesen használható liofilizált baktériumkultúrával egyszerűen megoldható lenne a 

kokszolómű ipari vizének tisztítása.
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A vizsgálatok folytatásának irányai

1. További  kísérletek  során  meg  lehet  vizsgálni,  mi  okozhatja  a  liofilizált  kultúra 

rodanidbontásának ilyen rossz hatásfokát és mivel javítható ez első lépésben a statikus 

kísérlethez hasonló elrendezésben. Vizsgálni lehet más kultúrát is, esetleg azt, hogy 

több készítmény együttes hatása megfelelő tisztítást eredményezne-e. 

2. A  folyamatok  pH-jának  optimalizálása.  Lehetséges,  hogy  a  szennyvíz  pH-ja  nem 

kedvező a liofilizált kultúrának, és a semleges vagy enyhén savas közegben jobb lenne 

a bontás hatékonysága.

3. A  mikrobiális  szennyvíztisztításban  alapvető  problémát  jelent  a  téli  időszak  kis, 

12-13°C-os  hőmérsékletén  a  csökkent  baktériumaktivitás.  Ha  fűteni  tudnák  a 

medencét  a  kokszolómű  valamely  részén  képződő  hulladékhővel  12-23°C-os 

hőmérséklet  közti  szintig,  meg  kellene  határozni  azt  a  minimális  hőmérsékletet, 

amelyen még kielégítő a baktériumok rodanidbontó hatékonysága.
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