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1. Célkit zés, el zmények 

Doktori munkám során anaerob lebontás els  (sok 

esetben nem is elkülönített), sebesség meghatározó lépcs jét, a 

hidrolízist kívántam vizsgálni. A fermentorokban végbemen  

folyamatok jellemzésére a szennyvíztelepi laboratóriumok 

számára csak a (mára már klasszikusnak tekinthet ) fizikai-

kémiai paraméterek állnak rendelkezésre. Ezek a szárazanyag-, 

a szervesanyag-tartalom, a kémhatás, az illósav-, a lúgosság-

koncentráció, a gázmennyiség és a gázösszetétel. Bizonyos 

esetekben vizsgálják a redoxipotenciált is. Ezek a paraméterek 

sok esetben nem adnak kell  információt a reaktorokban 

bekövetkez  változásokról, illetve nem jelzik elég gyorsan az 

üzemeltetés és így a biogáz-kihozatal, -termelés érdekében 

fontos változásokat.  

A folyamatok hatékonyabb nyomon követését 

biokémiai paraméterekkel, enzimaktivitás vizsgálatokkal 

kívántam meghatározni. A hidrolitikus enzimaktivitás 

vizsgálatokkal az anaerob lebontás els  lépcs je jellemezhet . 

Kísérleteim során félüzemi és üzemi reaktorokból származó 

iszapminták enzimaktivitásait kívántam meghatározni. A sejtek 

összaktivitásának jellemzésére a dehidrogenáz, míg a 

szennyvíziszap gyakori szubsztrát (els sorban fehérje- és 

zsírtartalom) koncentráció változásainak nyomon követésére a 
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proteáz és a lipáz, illetve növényi hulladék, mint koszubsztrát 

rothasztása esetén a celluláz enzimaktivitás vizsgálatok 

alkalmazhatók. Anaerob szennyvíziszap minták enzimaktivitás 

vizsgálataira nincsenek nemzetközileg elfogadott standardok. 

Kísérleti munkámban ezért el ször adaptálni, illetve átalakítani 

kívántam a szakirodalmakban található, a nem szennyvíziszap 

minták vagy nem anaerob szennyvíziszap minták vizsgálataira 

használt enzimaktivitás mérési módszereket, tekintve, hogy a 

szakirodalomban ismertetett enzimaktivitás vizsgálatok aerob 

eleveniszapra, illetve anaerob talajmintákra vonatkoznak. 

Célom volt olyan enzimaktivitás vizsgálatok kidolgozása és 

alkalmazása, amelyekkel az anaerob fermentorban lejátszódó 

folyamatok az eddigieknél jobban jellemezhet k és az 

üzemeltetés számára is kell  információval szolgálhatnak. 

Célomnak tekintettem továbbá, hogy a kiválasztott 

enzimaktivitás vizsgálatokat mind félüzemi, mind pedig üzemi 

fermentorokból származó iszappal is elvégezzem. Az 

alkalmazott enzimaktivitás vizsgálatokat úgy kívántam 

kialakítani, hogy gyorsan és viszonylag olcsón elvégezhet k, 

így az átlagos felszereltség  szennyvíztelepi laboratóriumok 

számára is kivitelezhet k legyenek.  
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2. Vizsgálati módszerek és kísérleti periódusok 

Kísérleti munkámat a Dél-pesti Szennyvíztisztító 

Telepen (F városi Csatornázási M vek Zrt.) lév  üzemi 

rothasztókból, illetve a telepen lév  félüzemi fermentorokból 

származó iszappal végeztem. Laboratóriumi méréseimet a 

telepi és az egyetemi laboratóriumban folytattam. A klasszikus 

üzemellen rzési paraméterek mellett dehidrogenáz, proteáz, 

lipáz, illetve celluláz enzimaktivitás vizsgálatokat végeztem.  

Kutatásaim során hat kísérleti periódust kívántam 

vizsgálni, amelyek a következ k: 

1. A mezofil és a termofil h mérséklet  rothasztás 

összehasonlítása enzimaktivitás vizsgálatokkal félüzemi és 

üzemi reaktorokban. 

2. A h mérséklet-változtatás hatásának vizsgálata félüzemi 

reaktorokban és a folyamatok nyomon követése kémiai és 

biokémiai paraméterekkel. 

3. A szennyvíziszap terhelés (szervesanyag terhelés 

változtatása) és az enzimaktivitás kapcsolata félüzemi és 

üzemi körülmények között. 

4. Mechanikai el kezelés (roncsolás) hatásának vizsgálata az 

iszapfermentációra félüzemi fermentorban. 
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5. Enzimkészítmény alkalmazásának lehet ségei a biogáz 

termelés fokozása érdekében laboratóriumi körülmények 

között. 

6. Szennyvíziszap és szervesanyagok (tejipari szennyvíz, 

növényi hulladék) együtt rothasztásának vizsgálata 

félüzemi reaktorokban és a folyamatok nyomon követése 

enzimaktivitás vizsgálatokkal. 

 

3. Az új tudományos eredmények összefoglalása 

1. A mezofil és termofil h mérséklet  félüzemi és üzemi 

kísérletek alapján megállapítottam, hogy az iszaprothasztás 

gyakorlatában alkalmazott klasszikus ellen rz  

paraméterek közül csak az illósav koncentrációja mutatott 

korrelációt a fajlagos szervesanyag terheléssel, illetve a 

h mérséklet változtatásával. Az illósav koncentrációja és a 

fajlagos gázmennyiség között negatív korreláció áll fenn.  

2. Az általam kifejlesztett fajlagos dehidrogenáz 

enzimaktivitás mérés alkalmas az anaerob módon 

fermentált szennyvíziszap biokémiai jellemzésére. Az 

anaerob iszap jellemzésére optimált fajlagos proteáz, a 

fajlagos lipáz és a fajlagos celluláz enzimaktivitások - 

félüzemi és üzemi körülmények között végzett kísérleteim 

tanúsága szerint - a fermentorokba táplált szubsztrát 



 6 

gyakori összetétel változásának kimutatására 

alkalmazhatók. A nagy fehérje- és zsírtartalmú szubsztrát 

adagolás esetén a proteáz és a lipáz, míg növényi hulladék 

adagolás hatásának nyomon követésére a celluláz aktivitás 

vizsgálata bizonyult megfelel nek.  

3. Mind félüzemi, mind pedig üzemi körülmények között 

igazoltam, hogy a termofil h mérséklet  iszaprothasztás 

során a mezofil rendszerekben meghatározottakhoz képest 

a fajlagos dehidrogenáz enzimaktivitása nagyobb. Mezofil 

és termofil h mérséklet  félüzemi és üzemi kísérletsorozat 

alapján megállapítottam továbbá, hogy a termofil 

h mérséklet  rothasztásnál a dehidrogenáz, a proteáz- és 

lipáz enzimaktivitás értéke is meghaladja a mezofil 

h mérséklet  rendszerben mért aktivitást. 

4. Félüzemi körülmények között igazoltam, hogy a fajlagos 

dehidrogenáz enzimaktivitás alkalmas a h mérséklet 

változtatás hatásainak nyomon követésére és korrelációt 

mutat a képz dött biogáz mennyiségével. 

5. Félüzemi és üzemi körülmények között, mezofil és termofil 

h mérsékleten végzett vizsgálataim alapján egyaránt azt 

állapítottam meg, hogy a fajlagos szervesanyag terhelés 

változásával szoros korrelációt mutatnak a fajlagos proteáz 

és a lipáz enzimaktivitások. A proteáz enzimaktivitás egy-
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két napos, míg a lipáz enzimaktivitás maximum egy napos 

id beni eltolódással jelezte a fajlagos szervesanyag terhelés 

változását. Ugyanezen kísérleti körülmények közt 

eredményeim szerint egy-két napos id eltolódást tekintetbe 

véve a proteáz és a lipáz enzimaktivitások és a fajlagos 

gázmennyiség között is szignifikáns korreláció áll fenn. A 

proteáz és a lipáz enzimaktivitás értékeinek változása 

ugyanis egy-két nappal korábban már el re jelezte a 

bekövetkezett gázhozam változást. 

6. Félüzemi mezofil körülmények közötti el kezelési 

kísérletek alapján megállapítottam, hogy az ultrahanggal 

történt el kezelés hatására a kontroll reaktor fajlagos 

gázmennyiségéhez viszonyítva 33% gáztérfogat növekedés 

tapasztalható. Az el kezelést alkalmazó fermentáció során 

a dehidrogenáz enzimaktivitás és a fajlagos szervesanyag 

terhelés, illetve a fajlagos gázmennyiség között 

szignifikáns kapcsolatot mutattam ki. Laboratóriumi 

körülmények között, mezofil h mérsékleten végzett 

el kezelési kísérletek alapján pedig megállapítottam, hogy 

az alkalmazott enzimkészítménnyel növelhet  az iszap 

dehidrogenáz, a proteáz, a lipáz és a celluláz 

enzimaktivitása. 
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7. A növényi koszubsztráttal végzett félüzemi kísérlet során 

meghatároztam, hogy a szennyvíziszaphoz adagolt f  

hatására - optimált terhelési viszonyok közt - 33%-kal 

megnövelhet  a fajlagos gázmennyiség. A stabil 

f adagolási id szakban a fajlagos gázmennyiség és a 

proteáz, valamint a celluláz enzimaktivitások között 

szignifikáns kapcsolatot találtam. 
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