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Ez az egyenlet könnyen normalizált formára hozható, ha bevezetjük az alábbi dimenziómentes 

változókat: 
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ahol db a buborék átmérője. Ezek szerint a dimenziómentes tömegátadási koefficiens (a Sherwood-

szám) egy differenciálegyenletet ad: 
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 (4.290) 

Stúdiumunk kereteit meghaladná  e differenciálegyenlet megoldását megkísérelni, mindenesetre a 

g/f határfelület közelében, a folyadékfilmben a megoldás a következő  függvénykapcsolat alakját ölti: 

 
 C f z Sh Sc Gr , , ,  (4.291) 

A dimenziómentes tömegátadási tényezőre pedig a 

 Sh = g(Sc,Gr) (4.292) 

függvénykapcsolat kapható. A függvénykapcsolat tényleges alakja nagyon sok tényezőtől függ, 

megállapítása adott hidrodinamikájú rendszerre sok-sok kísérleti munka alapján és a dimenzionál-

analízis felhasználásával történhet. A következőkben többször hivatkozunk az anyagátadás leírásában 

 általánosan használt különböző dimenziómentes csoportokra, ezért tekintsük  át a 4.31. táblázatot, 

amely a legfontosabb ilyen csoportokat tartalmazza általános és az oxigénátadással kapcsolatos 

speciális alakjukban. Megtalálhatjuk itt a használt dimenziómentes kritériumok definíció szerinti 

értelmezésének egy változatát is79. 

A leszálló vagy felszálló buborékokból történő oxigénátadásra (s jegyezzük meg: hasonlóan 

cseppekre és szilárd részecskékre is) vonatkozó szakirodalomban a különböző kísérleti berendezések 

esetén tapasztalható más-más hidrodinamikai viszonyokra található korrelációk sokszor nem csupán a 

Sc és Gr kritériumokat, hanem esetenként a Re és/vagy Pe kritériumokat is tartalmazzák. Ezekben az 

esetekben – ha a buboréksebességet alkalmas módon fejezzük ki – az összefüggések szintén a fenti 

általános Sh = g(Sc,Gr) alakra hozhatók (lásd első példánkat). 

A szakirodalomban számtalan különböző korreláció található, és nem könnyű a dolgunk, ha ezek 

közül választani kívánunk saját speciális viszonyaink leírására. Ezért e helyütt csak néhány fontosabb 

speciális eset és összefüggés értelmezésére térünk ki, és emellett összefoglaló táblázatban (4.32. 

táblázat) megadjuk a legtöbbször előforduló és leghasználhatóbb kifejezéseket. Ugyanígy egy 

összefoglaló táblázat (4.33. táblázat) tartamazza a buboréksebességekre és a buborékméretekre 

vonatkozó legfontosabb korrelációkat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a táblázatok együtt használan-

dóak, tehát pl. adott hidrodinamikai feltételek esetén választott Sh = … összefüggéshez meg kell ke-

resni a használható db és vb összefüggéseket is! 

Néhány, különböző hidrodinamikai viszonyokra talált, és más-más szempont szerint érdekes 

összefüggést kicsit részletesebben is megvizsgálunk. 

 

a) Különállóan felszálló, merev határfelülettel jellemezhető (nem forgó) gázbuborékok esetén, 

amelyek olyan reaktorokban fordulhatnak elő, amelyekben kicsiny buborékok képződnek a 

levegőelosztón (például zsugorított kerámia- vagy fémszűrőn) és a fermentlé felületaktív anyagokat 

tartalmaz, valamint a légbuborékok felszállási sebessége igen kicsi, a következő korrelációt találták 

megfelelőnek: 

                                                 

 
79 Egy másik definíciórendszer szerint ezek a kritériumok a figyelt rendszer egy-egy időállandójának hányadosai. 
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4.31. táblázat: A tömegátadási számításokban alkalmazott dimenziómentes csoportok 
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 Jelölések: d,L – jellemző geometriai méret 

 v – jellemző sebesség 

  –  dinamikai viszkozitás 

 D – diffúziós állandó 

  – sűrűség 

 g – nehézségi gyorsulás 

 k – anyagátadási tényező 

 b index a buborékra, 1 a folyadékfázisra utal 



4. Fermentációs műveletek és folyamatok 303 

© Sevella Béla, BME www.tankonyvtar.hu  

4.32. táblázat: Korrelációk a tömegátadási tényező becsléséhez 

K o r r e l á c i ó k  M e g j e g y z é s e k  

Analitikus összefüggések 
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2Ol   Felületmegújulási elmélet  (Danckwerts, 1951) 

Buborékok stagnáló környezetben Re = Gr = 0 merev vagy mozgó 

 Sh = 2 buborékfelület (Frossling, 1938) 
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4.32. táblázat folytatása 

K o r r e l á c i ó k  M e g j e g y z é s e k  
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2,  Pszeudoplasztikus folyadékra (n: hatvány-törvényindex, 

lásd 4.5.7. fejezet) (Hirose, Moo-Young, 1969) 
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folyadékokban 

 E = buborékszélesség/buborékmagasság, 

 rendszerint 3,5. (Calderbank, Lochiel, 1964) 
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2, ,  Pszeudoplasztikus folyadékokra m = (n-1)/2 (Bhavarijn, 

Mashelkar, Blanch, 1978) 
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4.33. táblázat: Korrelációk a buboréksebesség és buborékméret számításához 

K o r r e l á c i ó k  M e g j e g y z é s e k  
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 Xn=24, kúszóáram, szférikus, merev felületű buborékok 

 Xn=16, kúszóáram, szférikus, mozgó felületű 

buborékok 

 Xn=48, Re1, szférikus, mozgó felület  

 VB= buboréktérfogat (Schügerl, 1977) 
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 1–1000 cP látszólagos viszkozitású, pszeudoplasztikus 

folyadékra is használható, a gázsebesség egészen a 

hangsebességig terjedhet 

 

A fenti megszorítások a hidrodinamikai viszonyokra vonatkozó Re1 és Pe1 feltételrendszer 

teljesülése esetén érvényesülnek. 

Vizsgáljuk meg e példán, mit is jelent esetünkben ez a feltételrendszer! 
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Vagyis a két kritériumra tett megszorítás egyszersmind egy újabb kritériumra is megszorítást jelent. 

(Egyébként vizes oldatokban a / = kinematikai viszkozitás értéke 10-2 cm2/s nagyságrendű, a 

DO2 pedig 10-5 cm2/s nagyságrendű, tehát Sc103 >>1 valóban.) 
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Vegyük észre továbbá, hogy Pe>>1 kritérium azt jelenti, hogy itt a buborékok közelítőleg 

dugóáramban mozognak felfelé.80 

 

Ugyancsak az a) példánknál maradva próbáljuk a Sh=1,01.Pe1/3 összefüggésről bebizonyítani, 

hogy valóban felírható Sh=g(Sc,Gr) alakban is. Ehhez meg kell határoznunk a buborék felszállási 

sebességét. Kis buborékok esetén a buborékok felszállási sebessége jól közelíthető a Hagen–

Poiseuille-egyenlettel, amely a terminális buboréksebességet adja meg: 
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Ezt vb helyébe írva 
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összefüggést kapjuk, amely azonos átalakítások sorával a következő alakúvá tehető: 
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 (4.298) 

Megemlítjük még, hogy sokszor a Sc.Gr = Ra (Raileight) számot találjuk meg az empírikus 

összefüggésekben, így az a) esetet leíró összefüggést három különböző formában is felírhatjuk: 

 Sh Pe Gr Sc Ra  1 01 0 39 0 39
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b.) Az előző példánk egyenként, egymástól függetlenül felszálló, tehát egymás mozgására hatást 

nem gyakoroló buborékokkal operáló esete a valóságban, legalábbis a fementációs gyakorlatban ritka. 

A legtöbb laboratóriumi és ipari levegőztetett reaktorban a buborékok csoportokban, fürtökben 

mozognak fel vagy/és le, és a buborékok egymással is kölcsönhatásban vannak (hatnak egymás 

mozgására). CALDERBANK és MOO-YOUNG erre az esetre, attól függően, hogy mekkora a 

buborékok átmérője, kétféle buborékmozgást és ennek megfelelően két különböző összefüggést adott 

meg. Az úgynevezett kritikus buborékátmérő, azaz db=2,5 mm alatt, illetve felett a 
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összefüggések írják le az oxigénátadási viszonyokat. 

Kis buborékok a következő esetekben alakulhatnak ki: 

– levegőztetett reaktorban, amelyben hidrofil oldott anyagok vannak, 

                                                 

 
80 A Pe értelmezését és kapcsolatát a keveredési viszonyokkal a  4.6.1. fejezetben tárgyaljuk. 
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– nagyon kis lyukátmérőjű tálcán át történő levegőztetésnél, 

– zsugorított kerámia vagy fémszűrőn át történő levegőztetéssel működő bubo-rékkolonnák 

esetében. 

Nagy buborékok az alábbi esetekben valószínűek: 

– tiszta vizet tartalmazó reaktor és  

– szitatányéros buborékkolonnák esetén. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a (4.300) és (4.301) egyenletek nem csupán a konstans értékében 

különböznek, hanem a Sc-szám kitevőjében is, s ez a két esetben eltérő hidrodinamikai viselkedésre is 

utal. E buborékmérettől függő buborék alak- és mozgásváltozást a buborékátmérőtől függően 

szemlélteti az 4.81. ábra. Míg a kicsiny buborékok merev határfelülettel jellemezhetők és mozgásuk 

egyenes vonalú, miközben rendszerint forgó mozgást végeznek a saját tengelyük körül, addig amikor 

nő a buborékátmérő, egyre inkább deformálódik a buborék gömb alakja, és egészen nagy buborékok-

nál kalap vagy gomba formájú lesz, és felszállás közben nem egyenes vonalú, hanem imbolygó 

mozgást végez és nem forog. Ez a két véglet teljesen eltérő viselkedést jelent, érthető tehát a 

különbség a két egyenletben. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a 2,5 mm nem valamiféle cezúra. A 

kicsiny és a nagy buborékok viselkedése közötti átmenet fokozatos, 2,5 mm körül egyik egyenlet sem 

írja le tökéletesen a rendszert, csak ettől a határértéktől kellően távol. 

 

4.81. ábra: A buborékok deformálódása méretük növekedésével 

Visszatérve a kis buborékok esetére, tételezzük fel, hogy a buborék (vagy környezete) nem mozog, 

ekkor (4.300)-ból kL=0 adódnék. Természetes, hogy ez nem lehet igaz, hiszen ha van hajtóerő, az 

oxigéndiffúzió meg fog indulni. Ezt felismerve módosították a (338) egyenletet a következő formára: 
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így most már, ha a buborék nem mozog,  Sh=2 lesz, azaz  2O

L

b

2D
k 0

d
   értéket kapunk, amely 

megfelel az  áramlás  által elő nem segített diffúzió értékének. (Vegyük észre, hogy itt 
2L Ok D , mint 

a klasszikus kétfilmelméletnél is.) 

Ha a lokális kL (és ezzel KL) értékét valamilyen módon meg  tudjuk becsülni, az adott konkrét 

bioreaktor oxigénátadási viszonyainak leírásához még az anyagátadási felület értékét is meg kell 

határoznunk. Hogyan történhet ez számítással? 

Induljunk ki abból az egyszerű esetből, amelyet a 4.82. ábra szemléltet, azaz egyetlen do átmérőjű 

kis lyukú csövön keresztül préseljük át a levegőt, és a csővégen képződnek a buborékok. Feltétele 

ennek a képnek, hogy a levegőáramlás sebessége igen kicsiny legyen. A buborék születésekor a 

lyukról történő leválás pillanatában egyensúly van a felhajtóerő és a lyuk kerületén a felületi feszültség 

által kifejtett visszatartó erő között, tehát 



308 Biomérnöki műveletek és folyamatok 

© Sevella Béla, BME www.tankonyvtar.hu  

 

d g
db

o

3

6


  , (4.303) 

ahol  a felületi feszültség. 

Az egyenletből a buborék átmérője kifejezhető, és ennek alapján felülete kiszámítható. A 

buborékátmérő és a buborék felülete sorrendben 
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4.82. ábra: Buborékképződés lyukon 

Ahhoz, hogy a teljes anyagátadási felületet megadhassuk, tudnunk kell, hogy a rendszerben 

egyidejűleg mennyi buborék van jelen, ez pedig a buborékok tartózkodási idejének figyelembe-

vételével lehetséges. 

E tartózkodási idő felszálló buborékok esetében 
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ahol tb – a buboréktartózkodási idő, 

 HL –  folyadékmagasság, 

 vb –  buboréksebesség. 

 

Könnyen belátható, hogy vb nem állandó, hanem változik, miközben a buborék a lyuktól a felszín 

felé halad. Általában jó közelítésként a buborék végsebességet (a folyadékfelszínen történő szét-

pattanáskor mérhető sebességet) szokás figyelembe venni. 

Ha feltesszük, hogy n db egyforma levegőztető csövünk (lyuk) van, amelyeken egyenként q a 

keresztülhaladó levegő térfogatárama, könnyen felírhatjuk az egységnyi térfogatra vonatkozó 

anyagátadási felületet: 
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  (4.306) 

ahol V = a teljes térfogat (lé és buborék) és nq=Q a levegőztetés térfogatárama. 

Az nqtb/V mennyiség nem más, mint a gázvisszatartás (hold up) értéke, így végül is az 

anyagátadási felületre a következő összefüggést kapjuk: 
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d

o
b


6 , (4.307) 

ahol Ho = gáztérfogat/teljes térfogat, a hold up.81 A hold up értelmezéséhez nézzük meg a 4.3. videót, 

amelyen csak egy levegőztetett reaktor (air lift) látszik tiszta vízzel feltöltve, majd a levegőztetés 

elindítása után vegyük észre, hogy a vízszint megemelkedik. Ezt a térfogatnövekményt az egyidejűleg 

a rendszerben tartózkodó buborékok össztérfogata okozza. Ha leállítjuk a levegőztetést, a vízszint 

visszaesik az eredetire. Ez a szintmagasság-változás is alkalmas a hold up számítására. 

Ne felejtsük el, hogy a fenti kép túlegyszerűsített. Nem vettük például figyelembe, hogy a buboré-

kok térfogata változik felfelé haladtukban, egyrészt a belőlük a folyadék főtömege felé történő anyag-

transzport, másrészt a hidrosztatikai nyomás csökkenése miatt. Egy bioreaktorban lévő buboréktömeg 

egy eloszlást mutat, mindenféle méretű buborék egyszerre van jelen a rendszerben. A teljes buborék-

térfogat megállapítására kísérletesen fotómódszereket szoktak igénybe venni, az elkészült fotón 

összegzik és átlagolják a buborékok méretét.82 Továbbá  gömb alakú buborékokat tételeztünk fel, 

holott azok méretüktől függően változtatják alakjukat. 

 

A (4.307) összefüggés azonban indiferens ezen elhanyagolásokra, tehát általánosan alkalmazható. 

Mint látható, kL és a meghatározása számítással igen nehéz feladat, mivel ezeket igen sok, a 

folyadék tulajdonságaitól, a készüléktől és az áramlási viszonyoktól függő paraméter befolyásolja. 

Ezért is legtöbbször kLa, illetve KLa értékéről beszélünk, s ezt nem számítással, hanem különböző 

mérési módszerekkel kísérletesen határozzuk meg. E mérési módszerekre vonatkozóan utalunk ezen 

tárgy laborgyakorlataira, illetve a 4.8.3.1. alfejezetre. 

Ha megvizsgáljuk a (4.307) összefüggést, választ adhatunk arra a gyakorlati kérdésre, hogy 

hogyan növelhető egy bioreaktorban az anyagátadás felülete? Ez nyilván a hold up növelésével történ-

het, ami viszont egyrészt a levegőztetés sebességének (térfogatáramának) emelésével, másrészt a bu-

borékok méretének csökkentésével érhető el. Utóbbit csak egy levegőztetett rendszerben a levegőel-

osztó lyukátmérőinek csökkentésével érhetjük el. Más a helyzet egy kevert-levegőztetett reaktor 

esetén, ekkor a buborékméretet a keverés intenzitásával lehet csökkenteni.  Eddig csupán azt a leve-

gőztetési esetet vizsgáltuk, amikor mechanikus keveréssel nem segítik az oxigénabszorpció folyama-

tát. 

                                                 

 
81 A hold upra a szakirodalom egy másik definíciót is használ: H’0 = gáztérfogat/folyadék térfogat. Ebben az 

esetben a (4.307) egyenlet más alakú lesz 
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A következőkben a keveréssel, annak funkcióival általában, valamint az oxigénátadási viszonyok-

ra gyakorolt hatásával fogunk foglalkozni. 

 

4.3. videó: A hold up értelmezése levegőztetett reaktorban 

4.5.5.2.  Oxigénátadás kevert reaktorban 

Az aerob fermentációk esetén a legelterjedtebb fermentortípus a kevertetett-levegőztetett reaktor. Ezt a 

klasszikus keverős fermentort leginkább a gyógyszeripar alkalmazza, de a legtöbb laborberendezés is 

ilyen kivitelű. 

 

Túlegyszerűsítés lenne, ha a keverést csupán a levegőztetés/oxigénátadás szempontjából 

tekintenénk, ezért mindenekelőtt vizsgáljuk meg általában a keverés funkcióit. 

A keverés szerepe, funkciói a következők: 

– energiabevitel a folyadékba, 

– a levegőztető gáz diszpergálása a folyadékban, 

– a gáz- és folyadékfázis elválasztása, 

– a fermentlé oldott és nem oldott komponenseinek jó elkeverése. 

 

–  Az első funkció a legfontosabb, lényegében azt jelenti, hogy a folyadékot állandó mozgásban 

kell tartani, nem utolsósorban a másik három funkció betöltése érdekében. 

A bevitt mechanikai energia hővé alakul, ezért  állandóan pótolni kell. Az energiaátadási 

funkció – mint a későbbiekben látjuk majd – igen fontos, mivel éppen az egységnyi fermentlé 

térfogatba bevitt energia határozza meg elsődlegesen az oxigénabszorpciós viszonyokat. E 

szempontból tehát a bevitt energiát növelni kell. Másrészt, mivel gazdasági szempontokat is 

figyelembe kell vennünk, egy lehetséges minimumra is törekednünk kell. 

–  Szintén energiaemésztő folyamat a gáz diszpergálása a folyadékban, de megjegyzendő, hogy a 

buborék- képzésnél elvesző mechanikai munka sokkal kisebb, mint a folyadék mozgatásakor 

hővé alakuló energia. 

A gáz diszpergálási keverő-funkció lényegében két folyamatot jelent. Egyrészt buborékképzést, 

mégpedig minél kisebb buborékok képzését. Ráadásul a felületet újra meg újra meg kell 

újítani, hiszen pl. felületaktív anyagok vonhatják be a buborékokat, ezáltal csökkentve a kL 

értékét, ezenkívül a buborékok egyesülhetnek (koaleszcencia jelensége), csökkentve ezáltal az 

anyagátadási felület nagyságát. Másrészt a buborékokat egyenletesen el kell oszlatni a 

rendszerben megfelelő nagy hold up kialakítása céljából. 

–  A gázszeparációval kapcsolatos keverő funkció igen komplex kérdéskör. Itt lényegében a 

„használt” buborékok eltávolításáról van szó, másrészt a képződő anyagcsere-termékeket (CO2) 

tartalmazó buborékok eltávolításáról, amely fordított irányú, de az oxigénabszorpcióhoz 

teljesen hasonló összefüggésekkel leírható anyagátadási folyamat. A nagy buborékok 

eltávolítása igen egyszerű, de a kicsiny gázbuborékok szeparációja extrém módon nehéz 

feladat. 

–  A keverőelem negyedik funkciója a jó keveredéssel kapcsolatos. A tápoldat valamennyi oldott 

és szuszpenzióban lévő komponensét, valamint természetesen a gázbuborékokat is 

egyenletesen szét kell oszlatni a reaktorban. Erre azért van feltétlenül szükség, hogy a 

különböző anyagátadási folyamatok mindenütt egyforma sebességgel folyjanak, és a biológiai 

történések sebességeit a lehető legkisebb mértékben korlátozzák. 
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A laboratóriumi és üzemi léptékű klasszikus kevert-levegőztetett reaktorok, fermentorok esetén   

leggyakrabban használt keverőtípus az egyenes lapátú nyitott turbinakeverő (a szakirodalomban 

leggyakoribb elnevezése: flat blade turbinakeverő, vagy Rushton-turbinakeverő), ezért e fejezet 

további részében legfőképpen erről lesz szó. Rajta kívül kevésbé elterjedt keverőtípusokat is láthatunk 

még az 4.83. ábrán, a reaktorokkal foglalkozó 4.6. fejezet pedig néhány speciális megoldást is 

bemutat. 

Az 4.84. ábrán a Rushton-turbinára, illetve a kevert-levegőztetett bioreaktorokra leginkább 

jellemző geometriai viszonyokat láthatjuk kisméretű laboratóriumi fermentorokra vonatkozóan. 

Megjegyezzük, hogy a 10 literes léptéktől az ipari, néhány 100 m3-es léptékig a táblázat fő arányai 

helyesek, kivéve a HL/DT arányt, amely  általában 2-3:1 értékűvé válik ezeknél a méreteknél. Ennek 

megfelelően a HL/DT 1 esetében a keverő tengelyre több keverőelemet szerelnek, az alábbi 

tapasztalati szabályokat figyelembe véve (4.85. ábra): 

 keverőelemek közötti távolság:  Di  Hi   2Di (4.308) 

 keverőelemek száma :      2
D

H
n1

D

H

i

L

i

L   (4.309) 

 

4.83. ábra: Keverőtípusok 
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4.84. ábra: Standard fermentor geometriai arányai 

 

4.85. ábra: Több keverő elemmel ellátott bioreaktor 
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4.86. ábra: Primer és szekunder folyadékáramlás és buborékmozgás kevert bioreaktorban 

A buborékok képződéséért kisebb légsebességeknél a keverőelem mögötti csökkent nyomású 

térben kialakuló csavarörvények, ill. nagyobb légsebességeknél a keletkező örvénylapok felelősek 

(lásd a 4.13. animációt). A keletkezett buborékoknak a fermentorban történő egyenletes eloszlatását 

(valamint az általános keverési funkció betöltését) a kialakuló primer és szekunder áramlások 

biztosítják. Az ábrán jól megfigyelhető a kialakuló áramlási kép, valamint az ennek következtében 

létrejövő buborékmozgás profilja is (4.86. ábra), valamint az is, hogy egy adott keverő- fordulatszám 

esetében csak bizonyos szintig emelhető a levegősebesség, ugyanis a nagy légsebességeknél a levegő 

elárasztja a keverőt, azaz felaprítatlanul és elkeveretlenül halad át a reaktoron. 

 

4.13. animáció: A buborékképződés mechanizmusa 

A keverő elsődleges funkciójaként az energiabevitelt, azaz a folyadékmozgás létrehozását 

említettük. Ennek megfelelően nézzük meg ezt a teljesítményfelvételt kvantitatíve. Ismert, hogy (nem 

levegőztetett) keverős reaktorban a keverő által felvett teljesítmény a keverő, illetve a készülék 

kiképzésétől, geometriai viszonyaitól, a kevert folyadék anyagi tulajdonságaitól () és a 

hidrodinamikai viszonyoktól függ (lásd a Vegyipari műveletek stúdiumát) 
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ahol  – a sűrűség, 

N – a keverő fordulatszáma. 

Ebben az összefüggésben Re a keverési Reynolds-számot jelenti, 
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Fr pedig a keverési Froude-szám, amely az alábbi összefüggéssel számítható ki: 
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 (4.312) 

Adott, tehát állandó geometriájú bioreaktor esetén a teljesítménykifejezés egyszerűbb lesz: 

 
P A D N Fri

m n 
5 3Re  (4.313) 

Leggyakrabban a Re és Fr kritériumoktól való függést, illetve egy keverő jellegzetes 

teljesítményfelvétei tartományát a dimenziómentes (újabb kritérium, amely az anyagátadás leírásában 

jelentős) ún. teljesítményszámra (vagy Ne=Newton-számra vagy Eu=Euler-számra) adják meg: 

 

N
P

D N
A FrP

i

m n  
5 3

Re  (4.314) 

A valóságban a Fr-számtól való függés kiküszöbölhető, ha olyan reaktorokat alkalmazunk, 

amelyekben áramlástörő lemezek vannak beépítve. Ekkor ugyanis a folyadékfelszínen nem fog 

kialakulni folyadéktölcsér (hiszen Fr nem más, mint a centrifugális és gravitációs erő hányadosa, ezek 

egyensúlya teszi lehetővé a folyadékelemek tölcsérfelületen történő elhelyezkedését). 

A 4.87. ábrán a kevert reaktorokra alkalmazható NP-Re összefüggéseket mutatjuk be, mind 

törőelemekkel  mind azok nélküli keverésre. Szembetűnő, hogy nagyobb Re-számok tartományában a 

törőlemezek megléte kissé növeli a keverési energiaszükségletet, mégis a nyugodtabb folyadékfelszín 

érdekében a fermentorokat rendszerint ellátják ezekkel az elemekkel. (Kivétel a szövettenyésztésre 

használt keverős reaktor, ahol az amúgy is rendkívül kis megengedhető keverősebesség mellett nem 

alakul ki folyadék- tölcsér.) Az  áramlástörő elemekkel ellátott reaktorra korlátozva tárgyalásunkat, 

vizsgáljuk meg a 4.87. ábrát. Láthatóan az Re-szám értékétől függően 3 jól elkülöníthető áramlási 

tartomány ismerhető fel. Ezekre természetesen az NP-Re összefüggés is más és más: 

 

Lamináris tartomány: 0  Re  10. 
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   (4.315) 

Átmeneti tartomány:  10 Re 102-103: 

 
N A N A ig változikP P   Re Re .1 0tõl         (4.316) 

Turbulens zóna:  102-103  Re. 

 
N A NP   ,           azaz   P = A  Di

5 3  (4.317) 

A teljesítményfelvétel természetesen megnő, ha a keverőtengelyre több keverőelemet szerelnek 

egymás fölé. A fentebbiekben megadott szabályok betartása esetén a növekedés lineáris, amint azt egy 

4 m3-es fermentorra a 4.88. ábra szemlélteti. 
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4.87. ábra: NP-Re összefüggés különböző keverőkre (newtoni folyadékok esetén) 

 

4.88. ábra: A teljesítményszám függése a keverőelemek számától  

(a tapasztalati elhelyezési szabály betartása esetén) 

Természetesen a fermentáció során a keverés nem tiszta folyadékban történik, mivel a bioreaktort 

levegőztetik is. Az így létrejövő gáz-folyadék diszperzió jelentősen csökkenti a keverő  által felvett 

energiát. A gáz-folyadék diszperzió sűrűsége ugyanis kisebb, mint a tiszta folyadéké, mégpedig annál 

nagyobb mértékben, minél nagyobb a levegőztetés mértéke. 

Utóbbi mérésére bevezették a dimenziómentes levegőztetési számot (Na), amelynek függvé-

nyében a levegőztetés körülményeinek hatása a keverőteljesítmény felvételére jól tanulmányozható. A 

levegőztetési szám definíciója az alábbi. 
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  (4.318) 

Ebben a kifejezésben a keverő által súrolt felület szerepel a számlálóban, a 4 elhagyása is tudatos, 

ui. lényegtelen dimenzionális szempontból. 

Jegyezzük meg, hogy a lineáris légsebességet nem a teljes fermentor keresztmetszetére, hanem a 

keverő által súrolt felületre számítjuk. Azt találták, hogy a 
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vagyis a levegőztetett, ill. nem levegőztetett esetben szükséges keverési energia aránya a levegőztetési 

szám függvénye. A függvény lefutása függ a keverő kialakításától, ezért a 4.89. ábrán keverőtípustól 

függő görbéket láthatunk. Valamennyi görbe közel azonos határértékhez tart az Na növekedése esetén, 

ez a határérték 0,3–0,4 értéknél van. Itt tulajdonképpen a következő tranziensről van szó: kis 

légsebességeknél jó g/f diszperzió jön létre, más szóval a keverő képes a bevezetett levegőt felaprózni 

(az a anyagátadási felületet növelni), míg nagy légsebességek esetén az úgynevezett elárasztási 

(flooding) jelenség lép fel, azaz olyan, mintha a keverő levegőben forogna, nem alakul ki jó g/f 

diszperzió, a gáz felaprítás és elkeverés nélkül  áramlik  át a rendszeren (lásd a 4.86. ábrát is). 

 

4.89. ábra: Pg/P függése a levegőztetési számtól  

Az ábra görbéiből láthatóan éppen a leginkább használatos nyitott turbinakeverők esetén 

legkedvezőbb a kép, itt növelhető leginkább a levegősebesség anélkül, hogy elárasztást észlelnénk. 

Jegyezzük meg, hogy a 4.89. ábra szerinti görbék egy adott keverő-fordulatszámhoz tartoznak. 

Minden fordulatszámhoz más-más lefutási görbe tartozik, azaz minden fordulatszámnál különbözik az 

a levegőztetési tartomány, amelyen belül működtethető a reaktor anélkül, hogy elárasztás lépne fel. A 

kevert/levegőztetett reaktorban történő buborékképzést és eloszlatást követhetjük a 4.4. videón. Adott 

levegőztetési sebesség mellett, alacsony fordulatszám az elárasztást mutatja: a buborékok aprítatlanul 

és elkeveretlenül haladnak át a reaktoron. Amint nő a fordulatszám, a buborékképzés megindul, a 

buborékok követik a kialakuló áramvonalakat. Nagy fordulatszámon olyan kicsik a buborékok, hogy a 

lé optikai megjelenése is megváltozik, azaz a mindenütt jelen lévő kicsiny buborékok fénytörése a 

fermentleveket opálossá teszik. Ez felel meg a jó gáz/folyadék diszperziónak. 

 

4.4. videó: Buborékképzés és eloszlatás kevert levegőztetett reaktorban 

Miután a keverés szerepével, teljesítményigényével és annak a levegőztetés hatására bekövetkező 

változásával megismerkedtünk, célszerű megnézni most már, hogy egy kevert-levegőztetett reaktorban 

hogyan lehet megbecsülni az oxigénabszorpciós koefficienst, a KLa-t, illetve megvizsgálni, hogy a KLa 

mitől és hogyan függ. 
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Keverős reaktorok eredő térfogati oxigénabszorpciós koefficiensének (KLa) becslésére a 

szakirodalom egy sor összefüggést ad meg, nehéz azonban olyan, általánosan használható kifejezés 

megadása, amelynek használata helyettesíthetné az adott bioreaktor oxigénabszorpciós viszonyainak 

kísérletes tanulmányozását (lásd 4.8.3.2. fejezet). 

Vízhez közeli anyagi tulajdonságokkal (, , DO2 ) jellemezhető fermentlevekre alkalmazhatjuk 

Calderbank összefüggését az anyagátadási felület, az  a  becslésére. 
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ahol  a fermentlé felületi feszültsége, 

 a sűrűsége, 

Ho a gáz hold up, 

db az átlagos buborék átmérő. 
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  felhasználásával és a 0,0009m elhanyagolásával, hogy az anyag-

átadási felület egységnyi térfogatban: 
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Azaz  keverős reaktorokban az a az egységnyi térfogatba bevitt keverőteljesítménytől függ. 

Értelemszerű, hogy a gáz hold up annál nagyobb, minél nagyobb a levegőztetési sebesség, így a fenti 

kifejezés elterjedtebb formája is igaz (feltéve  és  állandóságát, amely adott fermentlénél 

elfogadható), vagyis hogy 
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ahol vs az úgynevezett felületi lineáris légsebesség, ami definíció szerint az alábbi: 
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Ez a felületi lineáris légsebességet a teljes készülék-keresztmetszetre definiálta, szemben a 

levegőztetési számnál használttal, ahol a keverő által súrolt keresztmetszet szerepel a definícióban. 

Ugyanakkor turbulens áramlási viszonyokra (lásd 4.32. táblázatot) találták megfelelőnek a 
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érték adódik, azaz az eredő anyagátadási tényező a keverő fordulatszámának 3/4-ik hatványával 

arányos. Az eredő oxigénabszorpciós tényezőnek, tehát a és kL szorzatának az értékére kissé eltérő 

összefüggést találtak megfelelőnek, amelyben N nem a 3/4-dik, hanem 0,5- ödik hatványon szerepel: 
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Ez az összefüggés laboratóriumi léptékű fermentorokra érvényes. Általánosan inkább a 
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alakban írható, amely kifejezésben  és  mérettől függő állandók, előbbi 0,3 és 0,95 között, utóbbi 

pedig 0,5–0,67 között található a különböző kutatók által a különböző kevert bioreaktorokra kapott 

összefüggésekben83. 

4.5.6.  KLa függése a környezeti paraméterektől 

Az előző alejezetekben megismertük azokat az alapvető összefüggéseket, amelyek az oxigén-

abszorpciós koefficiensnek a különböző levegőztetési paraméterektől (buboréknagyság, keverő-

fordulatszám, gázsebesség) való függését írják le. Minthogy a megismert összefüggések tartalmazzák 

a fermentlé jellemző fizikai  állandóit (, , , DO2),  könnyű belátni, hogy mindazon környezeti 

paraméterek, amelyek ezeket befolyásolják, a KLa értékét is befolyásolni fogják. 

 

A hőmérsékletnek KLa-ra gyakorolt hatását az alábbi öszszefüggéssel lehet leírni: 

 

 

 
 K a

K a

L T

L

To

o

o

20

20
1 024


,  (4.328) 

A hőmérséklet növelése tehát növeli KLa értékét. Emlékeztetünk azonban arra, hogy C* csökken a 

hőrmérséklet növekedésével, ezért az oxigénátadás sebességi viszonyainak (egy reaktorra jellemző 

OTR-nek) hőmérséklettől való függését a két ellenkező hatás eredője határozza meg. 

 

A tápoldatokban oldott tápanyagkomponensek megváltoztatják a lé fizikai tulajdonságait, a tápsó- 

oldatokban mért KLa értékek általában kisebbek a tiszta vízben mérhetőknél, mégpedig a szokásos 

tápoldatok esetén 
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szerint, ahol k  általában 0,8–0,85 tartományban mozog.  

Az oldott sók hatása az ionerősség ismeretében pontosabban becsülhető, mivel érvényes az alábbi 

empirikus összefüggés: 
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83 A (4.326) és (4.327) egyenletekben Pg/V egysége LE/m3, Vs pedig m/h dimenzióban használatos.  
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ahol I az ionerősség. 

Összefoglalóan tehát várható, hogy egy tápoldatban a tiszta vízhez képest jelentősen kisebb az 

oxigén- abszorpciós koefficiens, ez akár 50–60 százalékra esést is jelenthet. 

A fermentációk során a káros habzás elkerülésére gyakran alkalmaznak kémiai habzásgátló 

szereket. Ezek a felületaktív anyagok irányítottan helyezkednek el a gáz/folyadék határfelületen, csök-

kentik a felületi feszültséget, és így csökkentik a buborékok átmérőjét (lásd a (4.321) összefüggést), 

ezáltal növelik az anyagátadási felület, a nagyságát.  Emiatt KLa értékére növelő hatásuk van. 

Ugyanakkor azonban, mivel a határfelületen irányítottan elhelyezkedő „merev” stagnáló felületaktív 

anyagfilm jön létre, amely egyrészt a folyadékelemek mozgását gátolja, másrészt növeli a buborék 

folyadékoldali ellenállását (ez a kettő akár ugyanazt is jelentheti), mintegy megnövelve a stagnáló 

folyadékfilm vastagságát, ezért KL értéke csökkenni fog felületaktív anyagok jelentlétében. 

Végredményben a két ellentétes hatás eredője határozza meg, hogy egy adott felületaktív anyag 

jelenlétében csökken-e vagy növekszik KLa értéke. 

A fermentlé viszkozitásának szintén igen jelentős hatása van az oxigénabszorpciós viszonyokra. 

Ez a hatás olyan kifejezett és annyira komplex, hogy a következő alfejezetben részletesen foglal-

kozunk a fermentlevek reológiájának kérdésével. 

4.5.7.  Fermentlevek reológiai viselkedése 

Ismert, hogy egy fluidum belső súrlódása a következő összefüggés alapján definiálható mennyiség: 

 
 , (4.331) 

ahol   a fluidumra ható nyírófeszültség (erő/felület) 
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μ a fluidum dinamikai viszkozitása kg/m.s = Pa·s = 10P =1000 cP. 

 

A két következő táblázatban, azért, hogy némileg közelebb kerüljön hozzánk a nyírósebesség 

fogalma, illetve a viszkozitások tényleges nagysága, néhány, a mindennapi életben előforduló 

nyírósebességet és néhány köznapi anyag viszkozitását mutatjuk meg. 

4.34. táblázat: Mindennapi életben előforduló nyírósebességek 

keverők 

vágás késsel 

forgó, kent alkatrészek 

100–10 000 s-1 

5.106 s-1 

107–108 s-1 

4.35. táblázat: Néhány newtoni fluidum viszkozitása 20 °C-on 

víz 

tej 

20%-os cukoroldat 

glicerin 

10-3 Pa·s 

1,4·10-3 Pa.s 

2,0·10-3 Pa.s 

10-1·Pa.s 

 

Newtoni fluidumok esetén  dinamikai viszkozitás állandó érték, tehát a 4.90. ábra szerinti 1. 

folyásgörbe egyenes. A nem newtoni fluidumokra az jellemző, hogy a 

 
   f  (4.332) 
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folyásgörbéik a newtoni folyadékokétől eltérőek. A leggyakrabban előforduló nem newtoni 

reológiai karaktereket a következőkben foglalhatjuk össze (4.90. ábra). 

Pszeudoplasztikus fluidum-pszeudoplaszticitás esetén (4.90. ábra 2. görbe) a folyásgörbe lehajló, 

csak nagyon kis és nagyon nagy nyírósebességek esetén jellemezhető állandó viszkozitással. 

Tulajdonképpen csak látszólagos viszkozitásról van értelme ilyen fluidomoknál beszélnünk, mivel a 

viszkozitás függ a nyírósebességtől (4.91 ábra): 

 
    app , (4.333) 

ahol app  a látszólagos viszkozitás (Pa.s, cP). 

 

4.90. ábra: Folyásgörbék 

 

4.91. ábra: Pszeudoplasztikus fluidum folyásgörbéje,  

és a látszólagos viszkozitás függése a nyírósebességtől 

A pszeudoplasztikus reológiai karakter    f  függvényét többféleképpen lehet matematikailag 

modellezni. Legelterjedtebb megközelítés az ún. hatványtörvény, amely szerint: 

 
  K n

, (4.334) 
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ahol  K az ún. konzisztenciaindex és 

 n az ún. katványtörvényindex, amely pszeudoplasztikus anyagokra n1 értékű. 

 

Ugyancsak a hatványtörvénnyel írható le a dilatáns reológiai karakter, amelyet a 4.90. 

összefoglaló ábra 3. görbéje szemléltet, ekkor n értéke 1-nél nagyobb. 

 

Fermentlevek esetében is gyakran tapasztalható, hogy a fluidum csak egy bizonyos nyírófeszültség 

esetén kezd el folyadékként viselkedni, további nyíráskor azonban már newtoni ffolyadék módjára 

vagy pszeudoplasztikusként viselkedik. Az ilyen reológiai karaktert BINGHAM-plasztikus viselke-

désnek nevezzük Bingham-test, az utóbbi esetben a fluidum Casson-reológiát követ. (4.90. ábra 4. 

és 5. görbék). Ekkor a (4.334) általánosabb alakja érvényes: 

 
   y

nK , (4.335) 

amelyben y a határnyíró-feszültség és 

 K pedig az ún. plasztikus viszkozitás vagy rigiditás. 

 

Végeredményben mind a newtoni, mind a nem newtoni reológiai karakterek jellemezhetőek a 

hatványtörvény általános alakjával (4.36. táblázat). 

4.36. táblázat: A hatványtörvény paraméterei különböző reológiai viselkedésű fluidumokra 

 y K n 

Newtoni 0  1 

Pszeudoplasztikus 0 konzisztenciaindex 1 

Dilatáns 0 konzisztenciaindex 1 

Bingham 0y plasztikus viszkozitás 1 

Casson 0y plasztikus viszkozitás 1 

 

Sok esetben előfordul időfüggő viszkozitás is fermentlevek esetében, ekkor a nyírás időtartama 

befolyásolja a látszólagos viszkozitás értékét. Ha adott időpontban az ilyen fluidum dilatáns 

viselkedésű, akkor reopektikus, ha pszeudoplasztikus, akkor tixotrópos reológiai karakterrel van 

dolgunk. 

 

Időfüggő viszkozitás esetén találkozhatunk a hiszterézis jelenségével is, amikor más folyásgörbe 

jellemzi a fluidumot növekvő és más, csökkenő nyírósebességek esetén (4.92. ábra). 

 

4.92. ábra: Időfüggő viszkozitás és hiszterézis  
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4.93. ábra: A reológiai viselkedés jelentősége a fermentációs műveletekben 

A fermentlevek reológiai viselkedésének komplex hatása van a fermentációra, illetve valamennyi 

fermentációs műveletre komplex hatása van a viszkozitásnak, a sterilezéstől kezdve a termék-

feldolgozás műveletéig. E kérdéskörről  áttekintő képet nyújt a 4.93. ábra, amelyen feltüntettük azokat 

a fizikai és biológiai történéseket, illetve műveleteket, amelyeket közvetlenül vagy áttételesen befolyá-

solnak a reológiai viszonyok, illetve amelyek visszahatnak a reológiai viselkedésre. 

A fermentlevek nagy viszkozitásának és extrém reológiai viselkedésének több oka lehet. Legke-

vésbé gyakori a szubsztrát okozta viszkozitásnövekedés, ennek csak akkor van jelentősége, ha a 

szubsztrát történetesen valamilyen oldott polimer (keményítő). 

A mikrobakoncentráció növekedése a fermentáció során növeli a fermentlé viszkozitását. Egysejtű 

mikroorganizmusok fermentlevei általában newtoni karaktert mutatnak még viszonylag nagy 

sejtkoncentráció mellett is. Baktériumok és élesztők szuszpenzióira alkalmazható a módosított 

Einstein-egyenlet: 
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ahol b empírikus állandó (6–8 közötti) és 

  a szuszpendált sejtek térfogata/össztérfogat. 

 

Pékélesztőre vonatkozó viszkozitás-sejtkoncentráció görbét mutat be a 4.94. ábra, amelyen látható, 

hogy még igen nagy, 80 g/dm3 sejtkoncentrációk esetén is csekély a viszkozitásnövekedés. Ugyan-

akkor 100 g/dm3 felett a newtoni karakter pszeudoplasztikussá alakul. 
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4.94. ábra: Saccharomyces cerevisiae sejtszuszpenzió viszkozitása 

Gyakran a fermentlé nagy viszkozitását, illetve nem newtoni viselkedését a fermentáció során 

képződő extracelluláris termékek, pl. bizonyos poliszacharidok, mint a dextrán, leván, xantán okozzák. 

Utóbbi fermentáció esetén a fermentlé 2%  termékkoncentrációnál igen viszkózus és Bingham-

plasztikus viselkedésű. Felfordított edényből nem folyik ki, mert a gravitáció okozta nyírófeszültség 

nem elegendő a folyáshoz, azaz szilárd testként viselkedik. De ha keveréssel nyírjuk, azonnak folyni 

kezd, amint azt a 4.5. videó mutatja. 

 

4.5. videó: Bingham-plasztikus viselkedés 

Bizonyos mikrobák a fermentáció során nemkívánatos felületi poliszacharidokat, nyálkaszerű 

anyagokat választanak ki, amelyek viszkozitásnövelő hatásuk révén rontják a sejtfeldolgozás műveleti 

hatékonyságát. Megfigyelték, hogy például a tápoldat megfelelő megválasztásával (N-forrás) ez a 

nyálkaképződés eliminálható. 

A fonalas baktériumok és fonalas gombák fermentációjakor a leggyakrabban pszeudoplasztikus, 

esetenként Bingham-plasztikus viselkedés figyelhető meg. 

Ennek oka az, hogy a növekvő micéliumok mintegy határozott fonalszerkezetet alakítanak ki a 

fermentlében. Minthogy a gyógyszeripari, főleg antibiotikum-fermentációk nagy többsége ilyen fona-

las mikroorganizmusok (gombák vagy Actinomiceták) tenyésztésén alapszik, érthető, hogy a reológiai 

kérdést főleg az antibiotikum- és enzimfermentációkkal kapcsolatban tanulmányozták a legbeha-

tóbban. Képzeljünk el egy pszeudoplasztikus viselkedésű micéliumos fermentációt, amelyet keverős 

gyógyszeripari reaktorban hajtanak végre. A keverőelemek sebessége és a keverőelemektől való 

távolság függvényében (4.95 ábra) pontról pontra változik a fermentlére ható nyírósebesség a 

reaktorban, tehát pontról pontra változik a látszólagos viszkozitás értéke is. Ennek megfelelően az 

átkeveredés, az oxigénellátottság, a hőátadás is függvénye lesz a keverőtől mért távolságnak. 
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4.95. ábra: Nyírósebesség a keverő-fordulatszám és a keverőtől való távolság függvényében,  

átlagos nyírósebesség 

Az átlagos nyírósebesség kb. a fele lesz a maximálisnak az egész fermentorra vonatkoztatva, 

amiből következik, hogy a keverőtől távol nagyon könnyen alakulhatnak ki olyan holt terek, ame-

lyekben semmiféle hő- és anyagátadási folyamat nem megy végbe. Az ilyen holt terekben vagy csak 

csekély mértékben átkevert területeken a hőmérséklet megemelkedik, az oxigénellátottság romlik, az 

anyagcseretermék CO2 nem távozik el a fermentléből, a pH-szabályozó ingrediens adagolása lokálisan  

drasztikus pH-változásokhoz vezethet. 

 

Nagyon gyakran micéliális fermentáció során az időben is változik a reológiai viselkedés. A 

4.96. ábrán egy Endomyces sp. glükoamiláz fermentációjának reológiai képe látható. Figyeljük meg, 

hogy a kezdetben newtoni táptalajon a növekedés során a fermentlé pszeudoplasztikussá válik, n 

értéke egyre kisebb, miközben a konzisztenciaindex nő, majd a fermentáció vége felé ismét 

megközelíti a newtoni viselkedést, és látszólagos viszkozitása csökken. 

 
4.96. ábra: Endomyces sp. glükoamiláz fermentációjának reológiai képe.  

A reológiai karakter változása a fermentáció során 
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4.97. ábra: A fermentlé vízzel való hígítása javíthat a termelésen 

A nem newtoni fermentlevek látszólagos viszkozitásának az oxigénabszorpciós koefficiensre 

gyakorolt hatását gyakran a (4.327) összefüggés módosításával adják meg: 
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amelyben  értéke méretfüggő és –0,7 és 1,0 között mozog. Végül megemlítjük, hogy gyógyszeripari 

fermentációk során sokszor úgy küzdik le a viszkozitásnövekedés okozta oldottoxigén-szint romlását, 

hogy a tenyészetet steril vízzel hígítják. 10%-os térfogathígítás akár az oldottoxigén-szint 20–50%-os 

növekedését és ezzel további termékképzést tesz lehetővé. Egy ilyen antibiotikum-fermentáció 

kvalitatív képét mutatja a 4.97. ábra. 

A levegőztetéssel és keveréssel kapcsolatban megszerzett tudásunkat ellenőrizzük a 4.14. 

animáció és a 4.15. animáció feladatainak megoldásával. 

 

4.14. animáció: Önellenőrzés: levegőztetés, oxigén 

 

4.15. animáció: Önellenőrzés: levegőztetés 

4.5.8.  A nyírás hatása a tenyészetre 

Láttuk, hogy fonalas baktériumok és gombák micéliumos növekedésekor a fermentlének bizonyos 

szerkezete alakul ki, amely nem newtoni viselkedésűvé változtathatja a fermentlevet. E nem newtoni 

viselkedéssel megnövekedett gondot jelent a jó keveredési viszonyok, anyag- és hőátadási körül-
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mények biztosítása. Felmerül a kérdés, miért nem növelhető akkor minden határon túl a keverő 

fordulatszáma és így a nyírás (vagyis csökkenthető a látszólagos viszkozitás). Ennek két oka van: az 

első gazdasági, hiszen bár a teljesítménybevitel fokozása ténylegesen javítja az anyag- és hőátadási 

viszonyokat, azonban megnövekednek az energiaköltségek. A másik ok a sejtek fizikai károsodása, 

amelyet a megnövekedett nyírás okoz, pl. a fonalak feltöredezésén keresztül. Ez egyszersmind további 

létulajdonság-romláshoz vezet, hiszen a sejttöredékekből egy sor, például a feldolgozási műveleteket 

nehezítő anyag kerülhet a fermentlébe. 

Sok fonalas gomba nemcsak micéliumos, hanem ún. göbös (pelletes) formában is képes növekedni 

(lásd a 4.4.3.3. alfejezetet). E göbök bizonyos tenyésztési körülmények hatására létrejövő, micéliu-

mokból felépült gömbhéjszerkezetet jelentenek, amelyeknek mérete néhány tizedtől 5–10 mm-ig 

változhat. Az ilyen pelleteket tartalmazó fermentlevek (ugyanolyan sejtkoncentrációnál) newtoni 

viselkedésűek, és sokkal kisebb viszkozitásúak, mint fonalas növekedés esetén. Gyakran a göbös 

növekedés kedvezőtlen a fermentációra, de pl. az oldottoxigén-szintre érzékeny citromsav-fermentáció 

(A. niger) során sokkal kedvezőbb a göbös, mint a fonalas morfológia. Az ilyen göbös morfológiájú 

mikroorganizmusok igen érzékenyek a keverő okozta nyírásra. Úgy találták, hogy a nyírás két módon 

is roncsolhatja a göböket. Egyrészt a pelletátmérő csökkentésén keresztül hatva a göbök felületéről 

micéliumrészek, pellikulumok szakadoznak le, másrészt a göbök közvetlen szétesésén keresztül. 

A „göbkopási” folyamat a következő kinetikával írható le: 

 
 

dD

dt
k ND DP

c i P 
5 5 5 7, ,

, (4.338) 

ahol DP  a pillanatnyi pelletátmérő. 

Tehát a göb felületének nyírás által okozott kopása igen erősen függ a keverő méretétől (Di) és a 

fordulatszámától (N), valamint a göbmérettől is. 

A göbszétesési folyamat pedig elsőrendű kinetikát követ: 

 

dn

dt
k nr  , (4.339) 

ahol n a göbkoncentráció (db/térfogat) és kr arányossági tényező, amely igen erősen függ a keverés 

körülményeitől, amit a (4.340) egyenlet bizonyít: 

 
  n n D N D tP i 0

3 2 6 65 8 75exp , , ,  (4.340) 

Itt említjük meg, hogy szuszpenziós növényi és különösen állati szövettenyészetek rendkívül 

érzékenyek a nyírásra. Utóbbiak esetében a szokványos kevert/levegőztetett és csak levegőztetett 

bioreaktorok emiatt nem is mindig alkalmazhatóak, a keverést, de még a levegőbevezetést is, az 

eddigiekben tárgyaltaktól sokszor eltérően valósítják meg. 

4.6.  Bioreaktorok 

4.6.1.  Néhány fontosabb reaktortechnikai alapfogalom 

Az ideális bioreaktoroknak alaptípusai a működtetés szempontjából kétfélék lehetnek, szakaszos és 

folytonos működtetésű reaktorok. Utóbbiak dugóáramú vagy tökéletesen kevert reaktorok lehetnek a 

bennük áramló fluidum keveredési viszonyai alapján. 

Tökéletesen kevert reaktorokban bármely folyadékelem a reaktor valamennyi pontján azonos (sem 

anyag-, sem hőgradiens sehol sem észlelhető a reaktorban), dugóáramú reaktorban pedig a 

folyadékelemek a szomszédos elemekkel anyag- és hőkicserélődéstől mentesen haladnak végig a 

reaktor hosszán. A dugóáram úgy is elképzelhető, mint egy-egy elemi szakaszos reaktor végighaladása 

a reaktor hossza mentén. Ezen alaptípusokat a 4.98. ábra mutatja be. 
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4.98. ábra: Ideális reaktorok típusai 

A fenti reaktortípusoktól a valóságban igen sok eltérés lehet, aminek oka lehet például a fluidum- 

elemek csatornákban történő áramlása, a visszakeveredés a fluidumelemek között, stagnáló (nem 

kevert) régiók megléte a reaktorban, stb. 

Reaktorok igen fontos jellemzői a tartózkodási idő, illetve a tartózkodásiidő-eloszlások (folytonos 

reaktorokban). Evvel a kérdéssel a kemosztát folytonos fermentációval foglakozó alfejezetben 

részletesen foglakoztunk (4.4.5.1.1. alfejezet). 

Evidens, hogy a reaktorba belépő fluidumelemek különböző utakon haladnak, különböző ideig is 

tartózkodnak tehát a rendszerben. Lényegében egy belépő fluidumelemnek hármas esélye van: 

– vagy azonnal kilép a reaktorból, 

– vagy végtelen ideig benne marad, 

– vagy valamilyen határozott ideig tartózkodik a reaktorban. 

Ezen tartózkodási időket egy eloszlással, a tartózkodásiidő-eloszlással jellemezhetjük
84

. Ez az E 

függvény, ami a tartózkodásiidő-eloszlás függvény sűrűségfüggvénye (lásd a (4.192) egyenletet). 

Nyilvánvaló, hogy a hármas esély figyelembevételével 

 

 



0

1dttE , (4.341) 

vagyis valamennyi ideig (beleértve a zérust is) minden folyadékelem tartózkodik a rendszerben, vagy 

másképpen fogalmazva, végtelen idő alatt valamennyi folyadékelem elhagyja a rendszert. 

 

Ha t és t + dt közötti időtartamig a rendszerben tartózkodó folyadékhányad, azaz t és t + dt 

időtartamba eső „korú” folyadékhányad dF, akkor a t1 időnél „fiatalabb” folyadékhányad, 

 
1t

0

F Edt 1   

 

 
1

1

t

0

t,0 dttEF ,  (4.342) 

míg végül a t1-nél idősebb fluidumhányad (lásd 4.99. ábra) 

                                                 

 
84 angol nyelvű irodalomban RTD = residence time distribution 

 EF
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t
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  . (4.343) 

 

4.99. ábra: Az E függvény értelmezéséhez 

Az E függvény alkalmas a reaktorban történő nem ideális áramlási viszonyok jellemzésére is. Az E 

függvény (amely a tartózkodásiidő-eloszlás sűrűségfüggvénye), illetve az F függvény (a tartózkodási- 

idő-eloszlás függvénye) kísérleti meghatározása egyszerű „tracer” technikával megvalósítható. 

E módszernél valamilyen zavarást végzünk a reaktorba bemenő anyagáramban, majd a rendszer 

válaszát vizsgáljuk e zavarásra. 

A leginkább használt, legegyszerűbb zavarások: az egységugrás-, illetve az impulzuszavarás 

(ezeken kívül véletlenszerű és ciklikus zavarásokat is szoktak alkalmazni). 

Egységugrás-zavarás esetén valamely „tracer” bemenő koncentrációját pillanatszerűen C-ről Co-ra 

változtatjuk, majd ezen az értéken tartva, a reaktorból kilépő áramban mérjük a C koncentrációt. 

C/C0-t ábrázolásban a válaszfüggvényt nyerjük, amelyet F görbének nevezünk. 

 

4.100. ábra: Ideális egységugrás, F függvény meghatározása 

 

4.101. ábra: Ideális impulzuszavarás, C görbe meghatározása 
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Ideális impulzuszavarás esetén az ún. C görbét nyerjük, ha normalizáljuk a koncentrációértékeket 

az alábbiak szerint: 

 
  
  


0 0 0

Q      ahol     ,1C Cdtdt
Q

C
dt  (4.344) 

Az ábrázolt C tehát C/Q minden időpontban. 

Zárt edényre (ahol a be- és kilépő ponton nincs visszakeveredés (lásd később), az F, C és E görbék 

között az alábbi összefüggések állnak fenn: 

 C = E, (4.345) 

vagyis az impulzuszavarásra adott normalizált válaszfüggvény éppen megadja a tartózkodásiidő-

eloszlás  sűrűségfüggvényét. Másrészt a kétféle „tracer” módszer közötti kapcsolat a következő: 

 

  E
dt

dF
  és  dttEF

t

0

   (4.346) 

A tartózkodásiidő-eloszlás sűrűségfüggvényét tehát megkaphatjuk, ha deriválunk egy kísérletileg 

meghatározott F(t) függvényt. Más szóval az egységugrás-zavarás válaszfüggvényének deriváltja egy 

impulzuszavarásra kapott válaszfüggvénnyel egyenlő. 

Az átlagos tartózkodási idő definiálásával további relációk fedezhetők fel: 

 f

V
t   és kemosztátnál 

t

1

V

f
D  , (4.347) 

ahol f a térfogatáram a V állandó térfogatú reaktorba és reaktorból. Ekkor levezethető, hogy 

 EC ttt  . (4.348) 

A reaktorok két szélső ideális esetére, az ún. dugóárammal jellemezhető reaktorra és a tökéletesen 

kevert reaktorra a 4.102. ábrán látható grafikus képek nyerhetők a fenti függvények ábrázolásával. 

 

4.102. ábra: Ideális reaktorok E és F függvényei 

Egy eloszlás várható értékét a középértékfüggvény, vagyis az eloszlásfüggvény első momentuma 

adja meg, ez az átlagos tartózkodási idő: 
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tm  (4.349) 

Ha kísérletesen határozzuk meg a görbéket, rendszerint nem folytonos görbét, hanem diszkrét 

pontok sorozatát kapjuk, ekkor az átlagos tartózkodási idő a következőképpen számítható: 
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t  (4.350) 

Az eloszlás szórásnégyzete a második momentum segítségével számítható ki, ami diszkrét 

pontjaival megadott görbe esetén szintén megadható a következőképpen: 
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  (4.351) 

4.6.1.1.  A tartózkodási idő eloszlásfüggvény alkalmazásai 

Az RTD sok hasznos információt nyújt egy folytonos reaktorról, annak áramlási, keveredési 

viszonyairól. Az E és F függvényeket fel lehet használni az ideális viselkedéstől való eltérés mértéké-

nek becslésére (a reaktorviselkedés diagnosztizálására). Tekintsük például az ideális CSTR megismert 

E és F függvényeit. Az ezeknek az egyenleteknek megfelelő elméleti görbéket összehasonlítva az 

adott rendszerekre kísérletileg kimért E vagy F görbékkel, elképzelést alkothatunk az aktuális rendszer 

keveredési viszonyairól. 

Az ideálistól való eltérések gyakran jól megállapítható okokra vezethetők vissza, csupán a görbék 

szemrevételezése alapján is. Ehhez tekintsük az alábbi 4.103. ábrát, amelyen feltüntettük az ideális 

viselkedést és két gyakran előfordulható okot a nemideális viselkedésre. 

A középső ábrán olyan nem ideális viselkedés látható, amikor a tracer azonnal megjelenik a 

kimenő áramban, azaz a rendszer úgy viselkedik, mintha a bemenő térfogatáram egy része kikerülné a 

reaktort. A jobb oldali esetben pedig az ideálisnál gyorsabb a kimenő áram homogénné válása, azaz 

nem kevert térfogathányad van a reaktorban, mintegy csökkent az effektív reaktortérfogat. 

Az ideálistól eltérő keveredési viszonyok természetesen befolyásolják a reaktorban lejátszódó 

(bio)kémiai, enzimes, „növekedési” reakciók lefutását is. 

Magának a „reakciónak” a lefutása egy reaktorban azonban nem csupán a reaktor fentiekben 

vázolt makrokeveredési viszonyaitól függ. 

Az úgynevezett mikrofluidumok esetében, amelyek szabadon keveredő egyedi molekulákból 

állnak, mind makro, mind mikro szinten megvalósulhat a tökéletes keveredés CSTR-ben. Vannak 

azonban ún. makrofluidumok is, amelyekben kis, 1012–1018 molekulát tartalmazó csomagocskák 

vannak jelen (illetve úgy viselkedik a fluidum, mintha ilyenek lennének), és ezek egymással sohasem 

keverednek tökéletesen, még kevert reaktorban sem. A két szélső eset elnevezése: maximális vagy 

teljes keveredés (complete mixedness), illetve teljes szegregáció (complete segregation). A két szélső 

eset között a mikrokeveredés igen változatos esetei jelenhetnek meg. Sajnos erről az RTD révén már 

nem nyerhetünk felvilágosítást. 
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4.103. ábra: Eltérések az ideális viselkedéstől 

Teljes szegregáció esetével állunk szemben pl. a hősterilezés esetén (részletesen lásd a 4.7. 

fejezetet), ekkor az egyes sejtek egymástól független csomagocskákat jelentenek, úgy viselkednek, 

mint sok-sok szakaszos reaktor egy folytonos áramban. 

Legyen ilyen komplett szegregáció esetén egy rendszer i-edik komponensének koncentrációja a t 

időpontban cib(t) egy adott szakaszos reaktorban85, amelynek kiindulási összetétele ugyanaz, mint a 

vizsgálni kívánt folytonos reaktoré. A folytonos esetben E(t)dt jelenti a kifolyóban megjelenő 

fluidumelemeknek azt a hányadát, amelynek tartózkodási ideje t volt, így ezekben éppen Cib(t) lesz az 

i-edik anyag koncentrációja. Mindezen fluidumelemeknek koncentrációit összeadva kapjuk meg a 

folytonos reaktorból távozó fluidumban az  i  koncentrációját, azaz 

 

   



0

dttEtCC ibi . (4.352) 

4.6.1.2.  Diszperziós modell 

Ideális dugóáram esetén egy fluidumelem anélkül halad végig a  csőreaktorban,  hogy a  szomszédos 

fluidumelemekkel bármiféle anyagkicserélődési folyamat lezajlana. A valóságban azonban gyakorta a 

szomszédos fluidumelemek között van valamiféle anyagkicserélődés, az áramlás frontvonala nem 

egyenes, azaz az egymás mellett mozgó fluidumelemek sebessége különböző, ezt visszakeveredésnek 

(backmixing) vagy axiális diszperziónak nevezzük (4.104. ábra). 

                                                 

 
85 A b index a szakaszos kifejezés angol megfelelőjére – batch – utal. 
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4.104. ábra: Dugóáram és axiális diszperzió 

Ebben az esetben a tartózkodási idő eloszlásfüggvénye természetesen már nem írható le 

egyszerűen az átlagos tartózkodási idő értékkel. Az ilyen nem ideális viselkedés leírására szolgál a 

diszperziós modell és a sorbakapcsolt tökéletesen kevert reaktorokkal történő modellezés. 

Először foglalkozzunk a diszperziós modellel. A fludiumelemek hosszirányú (axiális) diszper-

ziójára a Fick-törvény analógiájára írható fel az ún. axiális diszperziós modell: 

Fick-törvény a molekuláris diffúzióra:  
2

2

x

c

t

c









 (4.353) 

ahol  a diffúziós állandó. 

Az axiális diszperzióra analóg módon:  
2

2

x

c
D

t

c









,   (4.354) 

ahol D az axiális diszperziós koefficiens. 

 

Célszerű dimenziómentes formában felírni a modellt. Ehhez vezessük be a z = x/L mennyiséget, 

ami a csőreaktor hosszirányában mért koordinátájának a csőhosszal (L) történő osztásával 

keletkeztethető, és a 
t tu

t L
    dimenziómentes időt, amelyben u  az átlagsebesség. Ezekkel a 

bevezetésekkel a diszperziós modell a következő lesz. Ez most már az ideális dugóáramhoz hozzáveszi 

a diszperzió okozta torzulást, sebességfluktuációt is. 
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 (4.355) 

Ideális dugóáram esetén  ugyanis 
dc dc

u
dz dt

 , ami egyenértékű az 
dt

dz
u   kifejezéssel. 

Fenti differenciálegyenletben D/uL a reaktor (csőreaktor) diszperziós száma, amely minősíti a 

diszperzió mértéket. Reciproka az ún. (axiális) Peclet-szám. Ezek mértéke minősíti a diszperzió, a 

visszakeveredés fokát. Ha a diszperziós szám kicsi, nullához tart, azaz D/uL → 0, ami ugyanaz, mint 

Pe → ∞, akkor elhanyagolható a visszakeveredés, azaz ideális dugóárammal állunk szemben. Ha 

viszont D/uL→ ∞, vagy ami avval ekvivalens, Pe → 0, akkor nagyon nagy a visszakeveredés, az eset 

megközelíti a tökéletesen kevert reaktort. 

 

Ha a Pe elég nagy, vagyis D/uL elég kicsi, akkor a diszperziós modellből következő C függvény 

az alábbi lesz:  
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Ez egy Gauss-féle vagy normáleloszlás-függvénycsaládot reprezentál, amelynek középértéke 

(átlagos tartózkodási idő) c
C

t
1

t
   , szórásnégyzete pedig 2

3

DL
2

u

 
   

 
. 

Jegyezzük meg, hogy a diszperziós szám, ill. a Pe szám az egyetlen paramétere a görbének, vagyis 

a diszperziós modell egyparaméteres. 

 

Ha Pe elég kicsi, vagyis D/uL elég nagy, azaz távol vagyunk az ideális dugóáramtól, akkor szintén 

c
C

t
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   , de a szórásnégyzet más lesz: 
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  (4.337) 

Ekkor a görbesereget a következő, a 4.105. ábra szemlélteti, amely nem szimmetrikus, mint a 

Gauss- görbe, viszont jól értelmezhető rajta a két ideális viselkedés és a közöttük történő átmenet is. 

Ha ugyanebben az esetben az F-görbét ábrázoljuk, a kapott görbesereg a 4.106. ábra szerinti lesz. 

 

4.105. ábra: Keveredési viszonyok a Pe szám függvényében: C-görbe 
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4.106. ábra: Keveredési viszonyok a Pe szám függvényében: F-görbe 

4.6.1.3.  Ideális reaktorkaszkád 

Gyakran lenne kívánatos egy biotechnológiai folyamat megvalósítására csőreaktor alkalmazása, 

ugyanakkor különböző okok miatt ez nem lehetséges (lásd pl. 6-APA előállítás: 3.7.4. alfejezet). 

Ilyenkor sorba kapcsolt kevert reaktorokkal lehet megközelíteni a dugóáramú viselkedést. 

A reaktorkaszkád-modell minden olyan esetben használható, ha a diszperziós modell is használ-

ható, illetve nem vagyunk túl távol az ideális dugóáramtól. 

A dimenziómentes idő definíciószerűen az i-edik sorba kötött reaktorra 
i

i

t

t
  , ami a tankonként 

változ(tathat)ó tartózkodási idő, míg a teljes rendszerre is definiálható egy tartózkodási idő, ami 

t

t
  , és az összes, N db tartályreaktorra vonatkozik. Tekintsünk egy ilyen kaszkádot, amelynek első 

reaktorába/-ból a térfogatáram legyen f (m
3
/s), és térfogata pedig legyen V1(m

3
). A 0. időpontban 

injektáljunk a reaktorba egy nyomjelzőt, amelynek koncentrációja, miután egyenletesen eloszlott a 

reaktorban, legyen C0. Bármely időben az anyagmérleg a következőképpen adható meg: 

A tracer eltűnésének sebessége = bemenet  – kimenet 

Az első reaktorra: 
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és úgyszintén igaz, hogy 
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A második reaktorra 
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integrálás után 
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 . (4.342) 

N db reaktorra, amelyek összes térfogata VR=NVi, a következő kifejezések nyerhetők: 
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 (4.343) 

Egy ilyen reaktorkaszkád tartózkodási idő eloszlás- és sűrűségfüggvényét ábrázolja a 4.107. ábra. 

A grafikonokból látható, hogy a reaktorkaszkád növekvő N esetében egyre inkább megközelíti a 

dugóáramú viselkedést. A fentieket úgy is felírhatjuk, hogy az egyes reaktorok sűrűségfüggvényének 

N-edik hatványa adja meg a teljes rendszer sűrűségfüggvényét: 

 
   N

ii ttNtt ,,, EE   (4.344) 

Ha a kaszkád egyes reaktorai nem egyforma térfogatúak, akkor pedig az egyes elemek szorzatát 

kell képezni. 

 
         NNi ttttttttNtt ,,,,,, 332211 ...E.E.EEE   (4.345) 

 

4.107. ábra: Egyenlő térfogatú reaktorokból álló kaszkád tartózkodási idő eloszlásfüggvényei 

4.6.1.4.  Diszperziós modell és reakció 

Amennyiben egy diszperziós modellel jellemezhető reaktorban (bio)kémiai reakció játszódik le, annak 

az áramlási, illetve keveredési viszonyokra gyakorolt hatása is figyelembe veendő. Így például 

elsőrendű kibernetikájú reakció esetére – ilyen például a hőpusztulás – felírva a viszonyokat, a 

következő összefüggés használható: 
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Ha a dugóáramhoz eléggé közeli viszonyok jellemzik a reaktort, akkor a kifejezés egyszerűsödik: 
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(Lásd a sterilezéssel foglalkozó 4.7. fejezetet.) 

4.6.2.  Aerob fermentációk bioreaktorai 

4.6.2.1.  Tartályreaktorok 

Az aerob fermentációkhoz alkalmazott tartályreaktoroknak két fő típusa van (lásd a 4.79. ábrát). Az 

egyikben csupán levegőbevezetés történik a reaktorba valamilyen alkalmasan megválasztott 

levegőztető-levegőelosztó rendszer segítségével, a másikban az előbbiek mellett mechanikus keverést 

is alkalmaznak. Valójában e két alaptípusnak igen sok változata terjedt el a gyakorlatban. Ma már 

rendkívül sok, az alaptípusokba besorolható, valamint egyéb elveket felhasználó bioreaktort is alkal-

maznak a fermentációs iparokban. E sokféleség teljes körű megismerése messze túlhaladná e jegyzet 

kereteit, ezért arra törekedtünk, hogy csak néhány jellemző bioreaktor–csoportot, ill. egyedi aerob 

fermentációs berendezést mutassunk be. E reaktorok többsége olyan, amelyeket valóban használnak 

üzemi fermentációs célokra, néhány azonban csak kísérleti üzemi léptékben (pilot plant) megvalósult 

fejlesztések. 

Közismert, hogy a legelterjedtebb aerob fermentor hosszú évtizedeken át az elsősorban gyógy-

szeripari fermentációk céljaira felhasznált kevert-levegőztetett reaktor volt. Felmerül a kérdés, hogy 

milyen tényezők, milyen célok vezették a bioreaktorgyártók konstruktőreit újabb és újabb reaktor-

típusok kifejlesztésére. 

Amíg a hagyományos gyógyszeripari fermentációk domináltak a fermentációs iparokban, addig a 

néhány 100 m3-es maximális térfogatú kevert-levegőztetett reaktorok minden tekintetben kielégítették 

a bioreaktorokkal szemben támasztható speciális igényeket, amelyek a következőkben foglalhatók 

össze: 

 

–  Finom diszperzió mind a gáz- és folyadékfázis, mind a szubsztrátok vonatkozásában  

(jó keveredési viszonyok). 

–  Jó anyag- és hőátadási tulajdonságok. 

–  Biztonságos, steril üzemmód lehetősége. 

–  Mechanikai stabilitás. 

–  Minél egyszerűbb konstrukció, üzemmód, ill. üzemeltetés. 

–  Jó „számíthatóság”, azaz a tervezés és méretnövelés szempontjából ismerni kell a rendszert. 

 

A 1970-es években, elsősorban az SCP fermentációs technológiák kidolgozásakor a gazdaságos 

üzemméret kérdése előtérbe került, a néhány 100 m3-es fermentorok helyett akár néhány 1000 m3-es 

reaktorok is szükségessé váltak. Például az angol ICI  2300/1560 m3-es reaktort épített metanol alapú 

SCP előállítása céljára. Ráadásul erre az időre tehető az ún. nem konvencionális szubsztrátok 

felhasználása iránti érdeklődés növekedése is (cellulóz, szénhidrogének: metán, paraffinok, alkanolok: 

metanol, etanol). Ha csupán a reaktorok méretnövekedését tekintjük is, nyilvánvaló, hogy valamennyi 

fenti követelmény nem teljesülhet a keverős reaktorok esetén. Például a mechanikai stabilitás nem 

képzelhető el többezer köbméteres keverős reaktorok esetében. Ugyanígy az új szubsztrátok is 

felvetnek egy sor problémát a hagyományos keverős reaktorok alkalmazásakor. 

Tekintsünk példaként egy hipotetikus SCP üzemet, amelyben metanol C-/energiaforrást 

használnak fel folytonos kemosztát technológiában. Egy ilyen eljárás akkor lehet gazdaságos, ha a 

fermentlé mikrobakoncentrációja 2–2,5% körüli, és pl. D==0,2h-1 hígítási sebességet alkalmaznak. 

Ilyen körülmények között a folyamat produktivitása J=Dx=0,2 h-1·25 kg/m3=5 kg/m3.h. Ha a 
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metanolra vonatkozó eredő hozam YX/S=0,5, akkor ez 10 kg/m3.h metanolfelhasználást jelent. Az adott 

mikrobára jellemző YO oxigénhozam alapján becsülhető a reaktor szükséges OTR-értéke. Például 

YO=0,53 kg sejt/kg oxigén oxigénhozam esetén ez az oxigénátadás igény 9,4 kgO2/m
3.h. Ilyen oxigén- 

átadás biztosan nem érhető e1 egy hagyományos gyógyszeripari reaktorban. Láttuk, hogy a 

fermentáció során képződő metabolikus hő becsülhető az oxigénigény alapján.  

Példánk szerint ez azt jelenti, hogy a képződött és elvonandó metabolikus hő mintegy  

(9,4 kgO2/m
3.h)·(518KJ/mol)·(1000/32mol/kg) =152000 kJ/m3.h (=42,2 kWh/m3h). Ez az igen nagy 

hőmennyiség a hagyományos duplikátoros, ill. a fermentor belsejébe szerelt csőkígyós hűtőfelületeken 

a szokásos maximum t=10oC mellett nem igen vonható el. Az ilyen intenziv, nagy oxigénigényű 

fermentációs technológiák során tehát lényegesen meg kell növelni a hőátadási felületet és/vagy az 

eredő hőátbocsátási tényezőt. Csupán ezek a szempontok is elegendőek, hogy megértsük, miért volt 

olyan intenzív fejlődés a múlt század utolsó negyedében ezen a területen. 

Igaz, hogy mára a kiváltó alapvető okok – azaz az SCP fejlesztések – megszűntek, belépett 

ugyanakkor egy új terület, amelynek szintén nagy reaktorok jelentik a gazdaságos mérettartományát. 

Ez a fehér biotechnológiával kapcsolatos ipari fermentációk területe, itt 200–400 köbméteres 

reaktorok felhasználásával érhetők el gazdaságos eredmények. Ilyen alkalmazások a bioetanol 

(anaerob), a tejsav (részben aerob), az ecetsav (aerob), a borostyánkősav (aerob), az 1,3-propándiol 

(aerob) stb. fermentációk. 

A 4.37. táblázat Chisti művéből idézve86 a különböző típusú nagyléptékű fermentációk aerob 

bioreaktoraival szemben támasztott legjellemzőbb igényeket, illetve működési tartományokat foglalja 

össze. 

4.37. táblázat: Bioreaktorokkal szemben támasztott igények a technológia szempontjából 

 „Termékes” fermentációk Szennyvíztisztítás 

Sejttömeg kg/m
3
 10-50 5 

 Fonalas gombák Baktériumok Vegyes tenyészet 

Oxigénigény kg/m
3
·óra 0,5–5 0,5–5 <0,5–1 

KLa h
-1

 50 500 10–20 

Viszkozitás Pa·s 0,1–1,5 <0,1 <0,1 

Metabolikus hőtermelés kW/m
3
 3–15 3–15 0,03–0,15 

Teljesítményfelvétel kW/m
3
 3–15 <5 0,02–0,05 

 

Ebben a jegyzetben legfőképpen a micéliális, illetve bakteriális és élesztőfermentációk bio-

reaktoraival foglalkozunk, a szennyvíztisztítás reaktorai csak érintőlegesen jelennek meg. 

A bioreaktorok logikus csoportosítása igen nagy számuk, illetve változatosságuk miatt nagyon 

nehéz feladat. Érdemi összehasonlításukat nehezíti az a tény, hogy gyakran csak a laboratóriumi, ill. 

kísérleti üzemi léptékekre találhatók meg az ehhez szükséges adatok (üzemi titok), ráadásul az 

összehasonlítás alapjául szolgáló kvantitatív jellemzőket gyakran ismeretlen vagy nem össze-

hasonlítható körülmények között mérték ki. 

Láttuk, hogy az oxigénátadás szempontjából nagy jelentősége van az egységnyi térfogatba bevitt 

energiának a keverős reaktorok esetén, de ez ugyanilyen fontos kérdés a csak levegőztetett 

reaktoroknál is. Az energiabevitel szempontjából a következő esetek különböztethetők meg: 

 

 – energiabevitel mechanikusan mozgatott belső reaktorelemekkel (keverős reaktor), 

 – energiabevitel külső folyadékszivattyúval, 

 – energiabevitel a komprimált gázzal. 

 

Keverős reaktorok (STR, stirred tank reactor) esetén elsősorban az első és harmadik módon 

történik az energiaátadás, míg a reaktorok másik fő csoportja a lécirkulációs vagy hurokreaktorok 

(LR, loop reactor) esetén főleg a második és/vagy a harmadik energiaátadási mód a jellemző. Utóbbi 

                                                 

 
86 Chisti, M. Y.: Airlift Bioreactors, Elsevier, London 1989.  
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reaktorcsoportnál a lécirkuláció helye szerint beszélhetünk belső vagy külső lécirkulációról, a lémoz-

gatás megvalósulása szempontjából pedig pneumatikus és mechanikus fermentlé- cirkulációról. 

Mielőtt az egyes reaktortípusokat és egy-egy jellemzőt részletesebben ismertetnénk, tekintsük  át a 

4.108. és 4.109. ábrát, amelyeken sematikus  ábrázolással feltüntettük a legjellemzőbb reaktor- 

típusokat. 

 

4.108. ábra: Tartályreaktorok 1. 

 

4.109. ábra: Tartályreaktorok 2. 

4.6.2.1.1.  Keverős bioreaktorok (STR) 

 
A keverős reaktorokkal, a hagyományos kevert gyógyszeripari fermentorokkal a 4.5. fejezetben 

részletesen foglalkoztunk. Ezeket használják fel elsősorban a gyógyszeripari (antibiotikum), valamint 

az ún. finomfermentációs iparokban (enzimek, nukleotidok, aminosavak, modern biotechnológiai 

termékek előállítása mikrobákkal (rekombináns idegen fehérjék) stb. előállításánál). 
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A kevert reaktorok néhány előnyös tulajdonsága meg is határozza felhasználási területüket: 

–  Sok célú felhasználásra alkalmasak, flexibilisek. Bennük szakaszos, félfolytonos, rátáplálásos 

szakaszos és folytonos fermentációk is megvalósíthatóak, ezért az ilyen fermentorok esetén 

viszonylag könnyű a termékváltás, ugyanabban a reaktorban különböző fermentációs tech-

nológiák is realizálhatók. 

–  Széles fermentléviszkozitás-tartományban, 2 Pa.s viszkozitású és nem newtoni fermentlevek 

esetén is felhasználhatók. Így fonalas mikroorganizmusok, valamint poliszacharid 

fermentációk megvalósítására szinte kizárólag ilyen reaktorokat alkalmaznak. 

–  A legismertebbek mind az anyagátadás, mind a méretnövelés összefüggései vonatkozásában is. 

Hátrányos jellemzőik között az alábbiak a legfontosabbak: 

–  viszonylag kis, néhány l00 m3 térfogatú fermentorok esetén valósíthatók meg. Régebben e 

mérethatárt 100–150 m3-ben jelölték meg, ma ismerünk 350–450 m3-es keverős reaktorokat 

felhasználó fermentációs technológiákat is. Az előbbiek esetén karcsú, nagy magasság/átmérő 

arányú reaktorokat alkalmaznak, míg a nagyobbaknál tömzsi, korpulens reaktoralakok a 

jellemzőek, amint a 4.110. ábra szemlélteti. 

–  Az előző kérdéssel összefügg az a korlátjuk, hogy csak mintegy 2 VVM87 levegőztetés 

valósítható meg maximálisan e reaktorokban. Nagyobb értékeknél a keverő ”megszalad” (ez az 

elárasztás), olyan mintha levegőben forogna, a gázbuborékok diszpergálás nélkül haladnak  át a 

reaktoron. 

–  A hőelvonás problémát okoz különösen nagyobb reaktoroknál, mert a reaktorok térfogatának 

növekedésével a fajlagos felület csökken, és így csak korlátozott nagyságú hőátadó felület 

építhető be. Bizonyos méret felett csak a fermentlé külső hőcserélőn történő  átvezetésével 

oldható meg a hőelvonás. 

–  A kevert bioreaktorokban elérhető OTR-érték viszonylag alacsony, típustól függően 2–5 

kgO2/m
3h, és az oxigénátadás energiaigénye is magas, szintén típustól függően 0,8–2 kg 

O2/kWh88 tartományba esik. 

–  A keverő hajtóműtengelyét (mind alsó, mind felső meghajtás esetén úgy kell a fermentortérbe 

vezetni és csapágyazni, hogy a steril működés feltételei biztosítva legyenek. Régebben ezt úgy 

oldották meg, hogy két tömszelencét, ill. ajaktömítést alkalmaztak, amelyek közé gőzt 

vezettek, és ez a gőzzár biztosította a sterilitást. Ma a legelterjedtebb steril tengelyvezetést a 

csúszógyűrűs megoldás jelenti (lásd a 4.7.6. alfejezetet). A steril tengelyvezetés szükségessége 

a keverős reaktorok esetén fokozott gondot okoz a készülékek üzemeltetése és karbantartása 

során. 

 

4.110. ábra: Karcsú és korpulens reaktor 

                                                 

 
87 A VVM a fermentációs gyakorlatban alkalmazott legelterjedtebb megadása a levegőztetés mértékének, az 

egységnyi fermentlé-térfogatba bevitt levegőtérfogat percenként (volume/volume/min, m3/m3.perc). 
88 Ez az OTR mellett a második legfontosabb jellemzője a levegőztetés hatékonyságának, ez az ún. energia-

fajlagos, ami megadja, hogy egy kWh energiabevitellel mennyi oxigénoldódás érhető el. 
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A gyógyszeriparban legelterjedtebben alkalmazott keverős fermentor tipikus őspéldáját mutatja be 

a 4.111. ábra. Ilyeneket használtak az 1950–60-as években. Ezek szerkezeti anyaga rendszerint még a 

savaknak nem eléggé ellenálló és sok iont leadó, és ezért sokszor a mikrobaszaporodást befolyásoló 

szénacél volt. Ezekben a reaktorokban legtöbbször az egyenes lapátú, nyitott turbinakeverőket 

használták fel keverőelemekként, és még tömszelencés tengelytömítéseket alkalmaztak. Az oxigén-

átadás hatékonysága e fermentorokban elsősorban a keverősebesség, illetve a levegőáramlási sebesség 

függvénye, a levegőelosztó kialakításának (amely általában lyuggatott csőlíra vagy egyszerű fúvóka) 

kisebb jelentősége van. A gyógyszeripari fermentoroknál a karcsú HL/DT 1,5–3 méretarány dominál, 

míg a többszáz köbméteres keverős reaktoroknál ez az arány 1 körüli. A modern kevert levegőztetett 

reaktorok megtartották az őstípus fontosabb jegyeit, de szerkezeti anyagukat (rozsdamentes acél), a 

tengelytömítést (csúszógyűrű) és a változtatható fordulatszámú keverőt tekintve eltérnek a régi 

típusoktól. Ilyen modern keverős reaktorokat láthatunk a 4.112a–4.112d. ábrákon. 

 

4.111. ábra: Az 1950–60-as évek kevert/levegőztetett fermentora 
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4.112a. ábra: „Standard” keverős fermentor és fordítóhengeres változata89 

 

4.112b. ábra: NBS-termelő és Infors kísérleti üzemi léptékű alsómeghajtású keverős fermentorok 

                                                 

 
89 Ez a két reaktor eredetileg a svájci Chemap cég invenciója volt. A cég ma nem létezik, a reaktorokat átvette a 

B. Braun cég. Gyakorlatilag a ma használt alsómeghajtású fermentorok standardját reprezentálják. 
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4.112c. ábra: Nagylaboratóriumi és kísérleti üzemi léptékű B. Braun alsómeghajtású fermentorok 

 

4.112d. ábra: 240 köbméteres üzemi fermentorok nátriumglutamát technológiában, Japán  

A gáz/folyadék diszperzió, a keveredési viszonyok, ill. az oxigénátadás javítása céljából a keverős 

reaktoroknak egy sor továbbfejlesztett változatát is ismerjük. Így a 4.113. ábrán a klasszikus 

Vogelbusch-fermentor látható (VB-EB4), amelynél a komprimált levegőt a csőből kialakított 

keverőtengelyen vezetik a készülék alján levő keverőelemekbe. Az elemek oldalán kiképzett 

nyílásokon (hasíték) a forgási irányban levő oldalon történik a levegőbuborékok kiáramlása, 

amelyeket azután a gyorsan forgó keverőelemek finoman diszpergálnak a fermentlében. Azért, hogy 

megakadályozzák a teljes fermentlének a keverővel való együttforgását, és hogy a turbulenciát 

fokozzák, a keverőelemek felett egy fékező lemezrendszert alakítottak ki. E reaktorban a levegő 

térfogatáramától és a keverési sebességtől függően 3,6–4,1 kg O2/m
3.h OTR érhető el 1–4 kgO2/kWh 
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energiafajlagossal90, és körülbelül 20% kihasználtsággal. E rendszerrel legfeljebb 6 m magas és 220 

m3 térfogatú reaktorok készíthetők. Vogelbusch rendszerű berendezéseket elsősorban a pékélesztő 

előállítására használják. 

 

4.113. ábra: Vogelbusch levegőztető 

A valódi (azaz zárt házban üzemelő) turbinakeverőket alkalmazó fermentorok esetében kétféle 

megoldás ismert. A felső légbeszívású reaktoroknál a turbina önbeszívó, tehát a levegőztetéshez nem 

szükséges komprimált levegő felhasználása, míg az alsó légbefúvásúaknál természetesen komprimált 

levegőt kell felhasználni. Az előbbi esetre példát mutat be a 4.114. ábrán látható FRINGS acetátor, 

amelynek turbinakeverő rendszerét és üzemi reaktorát láthatjuk. Ilyen reaktorokat szintén elsősorban 

élesztőgyártási céllal, valamint alkoholból történő ecetgyártásra használnak fel (innen ered a neve). 

E fermentor csak 0,3–1 VVM levegőztetésre képes, és az elérhető OTR a turbina fordulatszámától 

függően jellemzően 2–2,5 kgO2/m
3.h., de  mértek 5 kg O2/m3.h OTR-t is 100 m3-es reaktor esetében 

2,2 kgO2/kWh energiafajlagossal. Az önbeszívó, valódi turbinás reaktorok esetében a reaktor mérete 

limitált, maximálisan 5 méter magas, és így körülbelül maximálisan 150 m3 térfogatú lehet. Jellemző 

az igen magas oxigénkihasználás, akár 35–45% is lehet. 

                                                 

 
90 Az energiafajlagos az OTR mellett a másik fontos jelzőszáma egy levegőztetőnek: mennyi oxigén vihető be a 

rendszerbe egységnyi energiabevitellel. A harmadik jellemző az oxigénkihasználás, ami megadja, hogy a 

rendszerbe bevezetett oxigénnek milyen hányada hasznosul, azaz oldódik valóban a fermentlében. 
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4.114. ábra: FRINGS keverőrendszer és üzemi fermentor képe 

Alsó légbeszívású turbinakeverő rendszert alkalmaz a 4.115. ábrán látható Electrolux91 

gyártmányú fermentor, amely mintegy átmenet a belső lécirkulációjú hurokreaktorok felé, hiszen 

ebben egy fordítóhengert alkalmaznak a kényszeráramlás kialakítására. 

 

4.115. ábra: Alsómeghajtású valódi turbina-keverőrendszer (Electrolux) 

A keverés funkcióival foglalkozva megállapítottuk, hogy annak egyik legfontosabb feladata a jó 

gáz/folyadék diszperzió, azaz a nagymennyiségű kis  átmérőjű buborék előállítása. Ez a primer 

gázelosztás ún. nem koaleszkáló (buborékegyesülést nem elősegítő) fermentlevek esetén elegendő, az 

elsődlegesen képződött buborékok áthaladva a rendszeren egyesülés nélkül hagyják el azt. Koalesz-

káló fermentleveknél azonban a buborékegyesülés nagymérvű lehet, ami csökkenti a gáz hold up 

értékét, és ezáltal rontja az oxigénátadást. Ennek megakadályozására gyakran olyan elemeket építenek 

a reaktorokba, amelyek az egyesült buborékokat újra felaprózzák, azaz elősegítik a másodlagos 

gázdiszperziót. Ilyen megoldásokat láthatunk a 4.112a. ábrán, ahol olyan fordítóhengert építettek a 

reaktorba, amely mind a keverőelemek síkjában, mind két keverőelem középvonalában nyílásokat 

tartalmaz speciális keveredési, ill. áramlási képet – a fermentlé kényszeráramlását – létrehozva, amely 

                                                 

 
91 A svéd Electrolux cég bioreaktor-gyártására jelenleg már nem található utalás, a cég utóda a szintén svéd 

NOVAFERM, ami gyárt alsómeghajtású mágneses keverős fermentorokat.  
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elősegíti a buborékok újraeloszlatását. A 4.116. ábrán pedig egy szitatányéros keverős reaktor látható, 

amelyben a szitatányérok buborékaprító hatásával érik el ugyanezt a hatást. 

 
4.116. ábra: Szitatányéros fermentor 

4.6.2.1.2.  Hurokreaktorok (LR) 

 
A mechanikus keverést nem alkalmazó aerob bioreaktorok konstrukciós szempontból legegyszerűbb 

formája a buborékkolonna (4.117. ábra), amelyben a levegőztetés megvalósítása a készülék alján 

elhelyezett gázelosztón történik. Ezzel a típussal részletesen nem foglalkozunk, a következőkben a 

pneumatikus lémozgatású hurokreaktorokra elmondottak ugyanis jórészt érvényesek e típusra is. 

Annyit érdemes megjegyeznünk, hogy a buborékkolonnák oxigénátadása elsősorban a gázelosztó 

kiképzésétől, ezen keresztül a buborékok nagyságától függ (lásd később). Az egyszerű buborék-

kolonnák esetében a HL:DT arány 3 tól akár 20-ig is terjedhet, jellemző OTR-tartományuk 1–4 kg 

O2/m3.h igen jó energiafajlagossal: 1,5–2,5 kgO2/kWh. 

A buborékkolonnák egy ősibb megvalósulása az úgynevezett sugárcsöves levegőztető, amelynél a 

felül bevezetett levegőztető cső a fermentortartály alján egy perforált csőrendszerre oszlik szét, amint 

a 4.118. ábra vázlatosan mutatja. Ezekre a fermentorokra jellemző, hogy nem túl magasak, azaz a fenti 

aránytartomány alján van HL:DT arányuk. Ma is alkalmazzák őket a pékélesztőgyártásban. 

 
4.117. ábra: Buborékkolonna 
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4.117a. ábra: Egyszerű air lift reaktor (B.Braun, BIOSTAT) 

 

4.118. ábra: Sugárcsöves reaktor 

A valódi hurokreaktorok alaptípusát a 4.109. ábra 5. rajza szemlélteti, valamint a 4.117a. ábra. 

Működés közben az utóbbit a 4.6. videoklipen láthatjuk. Ez a levegőztetett tartály ebben az esetben 

belső lécirkulációjú pneumatikus elvű hurokreaktor, amelyben a folyadékmozgás hajtóerejét a 

reaktortér gáz/folyadék diszperziójának a kerülővezetékben levő buborékszegény folyadéknál kisebb 

sűrűsége szolgáltatja. A folyadék főtömegében felszálló buborékok jó része ugyanis a fermentlé 

felszínén szétpattan, így főtömeg  kerülővezeték alakul ki. 
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E reaktort és a hasonló felszálló buborékmozgással jellemezhető hurokreaktorokat airlift vagy 

léglift reaktoroknak is nevezik. 

 

4.6. videó: Airlift reaktor működése 

A hurokreaktorok (beleértve az egyszerű buborékkolonnát és a sugárcsöves reaktort is) számos 

előnnyel bírnak a kevert reaktorokkal szemben. Ezek az előnyök a következők: 

–  Könnyebb a sterilitás fenntartása, mivel nincs keverőtengely-bevezetés. 

–  Nagyon nagy fermentorok is készíthetőek, ui. nincs motorméret, keverőtengelyhossz és ezek 

súlya okozta felső statikai határ. 

–  Hűtési igény 20–35%-kal kisebb, mert nincs mechanikus eneregiabevitel (természetesen 

pneumatikus úton van energiabevitel itt is). 

–  Mivel nincs keverőmű, nincs erőátvitel, kevesebb acélfelhasználás jellemzi, ezért olcsóbb a 

bioreaktor. 

–  A meghajtó motor, áttétel, csapágyazás és tömítés fenntartási költségei hiányoznak. 

–  A változtatható levegőztetésű reaktor olyan, mint egy változtatható keverésű, de motor és 

meghajtási zaj nélkül. Tehát csendesebbek is. 

–  A légkompresszorok akár gőzmeghajtásúak is lehetnek: ez költséghatékonyságot növelhet, 

illetve rövid áramszüneteknél sincs kiesés az oxigénellátásban. 

E reaktorok esetében az oxigénátadás elsősorban a folyadéktulajdonságoknak, a folyadékmozgás 

intenzitásának és a buborék hold up-nak a függvénye. A folyadéktulajdonságok tekintetében a 

hurokreaktorok jellemzője az, hogy csak kis viszkozitású  ( 2 Pa.s), elsősorban newtoni viselkedésű 

fermentlevek kezelésére alkalmasak, ezért elsősorban egysejtű mikrobák tömegtenyésztésére 

használják fel őket (élesztőfermentáció, SCP-fermentáció). 

A folyadékmozgatás szempontjából belső vagy külső lécirkulációjú hurokreaktorokról beszél-

hetünk, amelyekben felfelé vagy lefelé történő elsődleges buborékmozgást hoznak létre. A levegő-

bevezetés megvalósítása, ill. az energiaátadás céljából az air lift rendszerű hurokreaktorok (ALR) 

esetén ún. statikus levegőelosztókat alkalmaznak. Ezekre jellemző, hogy a komprimált levegőt lehe-

tőleg minél kisebb méretű lyukakon vezetik  át, hiszen a hold up fordítottan arányos a buborék-

átmérővel. 

A levegő nyomásesése az air lift rendszerekben 

 
  p p ps h  , (4.347) 

ahol ps a levegőelosztón mérhető nyomásesés, 

 ph a levegőztető feletti fermentlé hidrosztatikai nyomása. 

 

A ps függ a statikus levegőelosztó lyukméretétől. Minél kisebb lyukak lennének kedvezőek az 

oxigénátadás szempontjából, de ekkor a gázbevezetés energiaigénye igen megnő ps növekedése 

miatt. Az ilyen reaktoroknál nagy folyadékmagasságot alkalmaznak (HL/DT arány akár 20 is lehet), 

hogy C* növekedése kedvezően befolyásolja az OTR értékét, ez azonban szintén az energiabevitel 

növelését igényli. Láthatóan tehát e reaktortípusok esetén is az egységnyi térfogatba bevitt energia-

értéknek van döntő hatása a jó oxigénátadásra. Ez az érték az air lift reaktorok esetében 
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ahol F a gázsebesség (m3/s), 

 g a gáz sűrűsége, 

 0,06 a gáz kinetikus energiájának ekkora hányada adódik át a folyadéknak a gázelosztón, 

azaz mindösszesen 6%-a. 

 V0 a lineáris gázsebesség a levegőelosztón és 

 P0 a bemenő levegő nyomása a levegőelosztónál, és P a légköri nyomás, 

 M=29, a levegő móltömege. 

 

A hurokreaktorok egy másik csoportjánál ún. dinamikus gázelosztókat alkalmaznak, az ilyen 

reaktorokat jet hurokreaktoroknak nevezzük (JLR). Itt a fentieken kívül többletenergia-bevitel is 

történik. Nem elsősorban a gáz, hanem a folyadéksugár kinetikus energiája az, ami a gázeloszlatást, 

ill. az anyagátadást meghatározza. Ebben az esetben tehát az előző egyenlet energiakifejezéséhez 

hozzá kell számítanunk a folyadéksugár-energiát is, ami a következő kifejezéssel adható meg: 
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 , (4.349) 

amelyben FL a folyadéksugár térfogatárama  és DN a folyadéksugár injektor átmérője. 

 

Mindkét alaptípusnál (ALR és JLR) a gáz hold up az anyagátadás elsődleges meghatározója. Azt 

találták, hogy a hold up 

 
H ug

n
0  , (4.350) 

ahol ug a lineáris gázsebesség. 

 

Kis gázsebességnél (0,05 m/s), ha tehát statikus levegőelosztót alkalmaznak. Ekkor úgynevezett 

buborékos  áramlás jön létre, és n 0,7–1,2 közötti értékű, míg nagy gázsebességeknél (0,05 m/s), 

vagyis dinamikus levegőelosztók, ill. 1 mm-nél nagyobb lyukú statikus levegőelosztók esetén (például 

a sugárcsöves esetben is) úgynevezett „habzó” turbulens buborékmozgás alakul ki, és n 0,5– 0,7 

között lesz. Minél nagyobb a gázsebesség, annál kevésbé növelhető tehát a hold up a gázsebesség 

növelésével. A statikus és a dinamikus levegőelosztók néhány példáját mutatja be a 4.119. ábra. 

 

4.119. ábra: Air lift és jet reaktorok dinamikus és statikus levegőelosztói 
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Igen intenzív levegőztetést biztosít az ICI által egysejtfehérje előállítására kialakított ún. Pressure 

Cycle Reactor (4.120. ábra), amely külső cirkulációjú air lift reaktor. A 40 m3-es berendezésben 1000 

tonna SCP-t tudtak előállítani évente metanolszubsztrát felhasználásával. Az 5–15 kg/m3.h OTR- 

értéket az intenzív cirkuláció és a nagy magasság okozta nagy hidrosztatikai nyomás biztosítja. 

A készülék alján adagolhatók a friss tápanyagok, ahol a legnagyobb az oxigén abszorpciója, míg a 

deszorpció a készülék tetején a legnagyobb, és így itt szabadul fel az  áramló fermentléből a szén-

dioxid legnagyobb része. Az eredetileg pilot plant léptékűnek szánt reaktort később (1980-as évek 

vége) Fusarium gombának humán táplálkozási célú tenyésztésére alkalmazták. (QUORN) 

Az ICI belső cirkulációjú PCR-át is kifejlesztette (4.121. ábra), amelynek hasznos térfogata 

2300 m3, és amelyben 70 000 t/év SCP volt előállítható metanolbázison.  (ennek a terméknek 

PRUTEEN volt a kereskedelmi neve). A 60 m magas készülék 55 m magasságig van feltöltve 

fermentlével. Az áramlási viszonyok és az oxigénátadás javítása céljából a készülékben 19 szitatányért 

helyeztek el, amelyek a gázbuborékok intenzív rediszperzióját biztosítják. Ezek nélkül ugyanis a 

hosszú buborékút alatt erőteljes lenne a buborékegyesülés (a csökken, az oxigénátadás romlik). Mivel 

ilyen hatalmas térfogatban igen nehéz gyorsan és egyenletesen eloszlatni az  átalakítandó C-

/energiaforrást, ezért mintegy 1000 (!) helyen adagolják egyidejűleg a szubsztrátot a reaktorcső 

mentén. A PCR igen jó oxigénátadását elsősorban a kedvező áramlási viszonyok (buboréksebesség: 

0,015–0,03 m/s; léforgatási idő: 6–30/h; lésebesség: 0,2–1 m/s), másrészt az oxigénoldhatóságot 

növelő 5–6 bar hidrosztatikai nyomás biztosítja.Az oxigénátadás mértéke 8 kg/m3.h, amelynek 

energiaigénye is kedvező, csupán mintegy 0,3 kWh/kgO2 értékű. A készülék méreteit jellemzi, hogy 

2–10 perces cirkulációs idejű a folyadékmozgás. 

Egy valóban extrém méretű hurokreaktort mutat be a 4.122. ábra. Ezen az ICI Deep Shaft 

reaktorát (amelyet időnkét Vertical Shaft néven találhatunk a szakirodalomban) ábrázoltuk, amelyet 

biológiai szennyvíztisztítás céljaira fejlesztettek ki. A reaktorcső 136 m hosszúságú és átmérője 0,5 m 

alatti (földbe  ásva „állították fel” Ithacában az USA egy szennyvíztisztító telepén). 

Működése teljesen hasonló a PCR-hoz, kivéve, hogy ebben a levegő nagy részét a lefelé  áramló 

ágba vezetik. A cirkuláció megindításához és stabilizálásához a külső, felfelé áramló ágba is vezetnek 

kevesebb mennyiségű levegőt. A buborékok nagy tartózkodási ideje, a nagy nyomás és a turbulencia 

jó oxigénátadást biztosít, amelyet mintegy 2 kg/m3.h OTR-érték jellemez. A bevezetett oxigénnek több 

mint 90%-a ténylegesen oldódik a fermentlében, és az energiafajlagos mintegy 3 kgO2/kWh. Össze-

hasonlításul megemlítjük, hogy a szokásos eleveniszapos szennyvíztisztítóknál az oxigén- hasznosulás 

csak 10% körül van. Egy ilyen reaktorral megtisztítható egy kb. 50 000 lakosú város kommunális 

szennyvize. Hagyományos módszerekkel több ha területű szennyvíztisztító telepre lenne szükség.92 

                                                 

 
92 Az ICI 1990-től ZENECA néven működött, „nagy-biotechnológiai” tevékenységével valószínűleg felhagyott. 

A 2300 m3-es reaktorban a Pruteen-termelés hamar abbamaradt, később PHA-termelésre használták (BIOPOL), 

de ennek a biopolimernek a gyártását is átvette 1999-ben a MONSANTO. 

2006-ban még a mérnöki teljesítmény csúcsai között említik. Jelenleg nem sikerült az eredetileg az angliai 

billighami üzemben felállított PCR nyomára bukkanni, feltehetőleg lebontották. Szennyvíztisztító Deep Shaft 

reaktorok ma is működnek. 
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4.120. ábra: Pressure Cycle Reactor (pilot plant méret) 

 

4.121. ábra: Az ICI Pressure Cycle reaktora metanol alapú SCP gyártásra 
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4.122. ábra: Deep Shaft PCR szennyzvíztisztításra 

Külső lécirkulációjú mechanikus lémozgatású jet reaktor a Vogelbusch IZ reaktora (VB-EB4) 

(4.123. ábra) és a magyar gáz/folyadék érintkeztetési szabadalom alapján működő HTPJ (High 

Turbulence Plunging Jet) merülősugaras bioreaktor. Utóbbinak steril üzemű prototípusa a BME 

Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszékén lett felállítva 1987-ben. 

Az IZ reaktor esetében speciális keringtető szivattyút alkalmaznak a változó sűrűségű 

gáz/folyadék diszperzió szállítására. Ebbe egy szeparátorrészt építettek a fermentlé gáztartalmának 

csökkentésére. A készülék tetejére felnyomott lé egy fúvókán (amelyhez a friss levegő hozzávezetése 

is történhet, de „önfelszívó” módon is üzemelhet) szabad sugár formájában ömlik ki és csapódik be a 

folyadék főtömegébe. A berendezés nagy előnye az elérhető 12 kgO2/m
3.h OTR, amely sejttömeg-

tenyésztésre is alkalmassá  teszi. A külső cirkulációs körbe épített csőköteges hőcserélő biztosítja a 

metabolikus hő elvezetését. 

 

4.123. ábra: Merülősugaras Vogelbusch IZ reaktor 
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A merülősugaras fermentorok legfontosabb jellemzője és az oxigénátadást meghatározó 

paramétere a fúvóka és a folyadékfelszín közötti távolság, a folyadéktartály geometriai kialakítása, a 

fúvóka kiképzése és  átmérője, a kialakuló folyadéksugár átmérője és sebessége, valamint a sugárnak a 

fúvókától a folyadékfelszínig történő kiszélesedése, felbomlása. Valamennyi ilyen reaktorban az 

oxigénátadás három régiója különböztethető meg: 

– a gázfázison keresztülhaladó szabad folyadék sugárba  történő anyagátadás, 

– anyagátadás a folyadék felszínen, és 

– buborékból történő oxigénátadás a folyadék főtömegében. 

Miközben a szabad folyadéksugár eléri a folyadékfelszínt, bizonyos mértékben felbomlik, felülete 

felborzolódik, és a sugárfelszín közelében levő gázmolekulákat magába zárja, illetve felgyorsítja, és 

így nagymennyiségű gázt visz a folyadékfelszín alá. Így tulajdonképpen a harmadik hatás az 

oxigénátadás meghatározója e reaktorokban. A magyar berendezésre (300 literes, Pilot Plant léptékű 

változatának fotói a 4.125. ábrán láthatók) különösen jellemző a kis  átmérőjű koherens folyadéksugár, 

valamint az, hogy a becsapódó sugár a folyadék belsejében kavitációs (folyadék-nyomás-ingadozás, 

pulzálás) hatások révén nagymennyiségű kis átmérőjű buborékot hoz létre. Azt találták, hogy a 

merülősugaras reaktorokban a keveredési idő kisebb, mint a folyadéktartályban mérhető  átlagos 

tartózkodási idő, így e reaktorok igen jól átkevertek. Mindezek a tényezők biztosítják az igen intenzív 

oxigénátadást. A magyar HTPJ berendezésben vizes modellrendszerben 35–55 kgO2/m
3.h OTR is 

elérhető.  

A merülősugaras levegőztetési elv nagy előnye különösen szennyvíztisztítási célra történő 

felhasználás esetén, hogy a reaktorok korlátlan méretűek lehetnek, lehetséges pl. egy több ezer m3-es 

reaktor palástja mentén körben több fúvóka, ill. cirkuláltató kör elhelyezése, vagy nagyobb 

levegőztetett kádak esetében a szegmensenkénti levegőztetés (172.  ábra). 

 

4.124. ábra: Folyadékbehatolás és buborékképződés a merülősugaras reaktorban 
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4.125. ábra: 300 literes HTPJ reaktor a BME MGKT Tanszéken 

 

4.126. ábra: Merülősugaras levegőztetők elhelyezése nagy reaktorok esetén 

 4.6.2.2.  Oszlopreaktorok, csőreaktorok 

A tartályreaktorok jelentik a biotechnológiában használt reaktorok leginkább használt és legtöbbet 

tanulmányozott típusát. A biológiai eljárások között azonban számos olyan rendszer ismeretes, 

amelyeket dugószerű áramlással jellemezhetünk. A dugóáramlású reaktorokban a fluidum- részecskék 

hosszanti (horizontális) irányban nem keverednek az áramlás során, ez az egyik fő különbség a STR és 

a PFR között. Ezért általánosságban nem tökéletesen kevert rendszerként írhatóak le. A beáramló 

közeg összetétele a tengely mentén egy bizonyos koncentráció- gradiensnek megfelelően változik. A 

rendszer tehát, amint azt láttuk, hasonló egy végtelen sok elemből álló kevert tartályos rendszerhez, 

ahol az elemek között az áramlás folyamatos. 

Korábban a csőreaktorok alkalmazása a bioeljárásokhoz nagyon nehéznek, ha nem egyenesen 

lehetetlennek tűnt, különösen az aerob folyamatok esetében, ahol a levegőztetés miatt a vissza-

keveredés szerepét jelentősnek gondolták. Azonban a kémiai reakciók viselkedésének törvényei analó-

giájára megfogalmazott elméleti meggondolások a PFR-ok számos lehetséges előnyére mutattak rá. A 
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dugóáramú reaktorok egyszerű berendezések, jól meghatározott áramlással, holt terek nélkül, ezért 

viszonylag könnyebben méretnövelhetők. Számos biotechnológiai eljárásban jól alkalmazhatóak, így 

rögzített enzimes, bizonyos egysejtfehérje és  antibiotikum, valamint poliszacharid előállításoknál és 

szennyvíztisztítási eljárásoknál, valamint olyan komplex folyamatok  esetében, amelyek esetében 

inhibíció vagy katabolit represszió lép fel. Ezeknél a PFR-k alkalmazása esetenként kedvezőbb 

hozamot és magasabb konverziót eredményezhet, mint kevert tartályreaktorok esetén. A tartály falára 

lerakódó szilárd részek (falnövekedés, szilárd szubsztrátok, polimer metabolitok), a mechanikusan 

kevert tartályokban kialakuló erős nyíróerők hatására bekövetkező esetleges sejtkárosodások és a 

habzás nem jelentkeznek dugóáramú reaktoroknál. A dugószerű áramlású folytonos reaktorok 

bizonyos egyszerű növekedési folyamatoknál kedvezőbbek, mint a folytonos kevert tartályreaktorok, 

különösen komplex kinetika (S- és P-inhibíció) és bizonyos termékformák esetén (pl. ahol a sejtek 

öregedésével számolni kell). 

Érdemes megemlíteni, hogy a csőreaktorok a természetben elterjedtek, ezeknél gyakran a folyadék 

áramlásával párhuzamosan zajlik a reakció (pl.: folyók, kapillárisok, növényi és állati szervezet 

szállító rendszerei: érrendszer, nyirokrendszer). Habár a természet a technológiától eltérő optimalizá-

lási stratégiát követ, azért ez az analógia jól mutatja a csőrektorok térhódításának lehetőségeit a jelen 

és a jövő biotechnológiájában. 

A csőreaktorok esetében hátrányokkal is számolnunk kell. Ilyen hátrány az, hogy kereskedelem-

ben nemigen kaphatóak, előállításuk komplikáltsága ez idáig gátja volt a dugóáram elméletének ipari 

alkalmazása előtt.. Ez különösen igaz az aerob tenyésztésekre, mivel itt intelligens berendezésre van 

szükség a dugószerű áramlás és a jó levegőztetés egyidejű megvalósításához. Továbbá a pH konstans 

értéken tartása is nehézségeket okoz. Ezen túlmenően, biztosítani kell a rendszerből kimosódott 

mikrobák folyamatos pótlását vagy visszavezetését is, azaz állandóan újra kell oltani a rendszert. Ezek 

a hátrányok ahhoz vezettek, hogy a csőreaktorok nem terjedtek el az iparban annyira, mint a folytonos 

kevert tartályreaktorok. 

A csőreaktoroknak két alapvető típusa van: a töltet nélküli csőreaktor és a töltött ágyas csőreaktor 

(oszlopreaktor is lehet) amint a sematikus 4.127. ábra szemlélteti. 

 

4.127. ábra: Töltet nélküli és töltött csőreaktor 

Ha us a lineáris felületi sebesség, azaz a csőben áramló fluidum térfogatáramának és a 

csőkeresztmetszetnek a hányadosa, akkor felírhatjuk a sejttömeg-növekedést kifejező konstitutív 

egyenletet: 

 dz

X)d(u
r s

x  , amelyben 
A

F
u s   (4.351) 

us= lineáris felületi sebesség, A = a reaktor keresztmetszete, F = a térfogatáram a reaktorban. 

A szubsztrát fogyására  is felírhatjuk a konstitutív egyenletet: 

 dz

S)d(u
r s

s   (4.352) 

Abban az esetben, ha us = állandó, azaz az áramló fluidum sűrűsége állandó, akkor 
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 dz

dX
ur sx   és 

dz

dS
ur ss  . (4.353) 

Bevezetve a dimenziómentes (karakterisztikus) idő fogalmát (), felírható, hogy 

 su

z
Θ  ,          

dΘ

dX
rx  ,          

dΘ

dS
rs  . (4.354) 

A kezdeti és végső peremfeltételek az alábbiak, amelyekkel, ha a konstitutív egyenleteknek valódi 

tartalmat tudunk adni, meg lehet oldani a mérlegegyenleteket: 

 

 Z = 0 Z = L 

  = 0  = L / u 

 X = X0 X = Xf 

 S = S0 S = Sf 

 

Ha összehasonlítjuk a szubsztrátkoncentráció, mikrobakoncentráció és a termékkoncentráció 

változását az időben az ideális csőreaktor és a folytonos üzemű kemosztát kevert reaktor esetén, azt 

állapíthatjuk meg, hogy az ideális kevert tartályreaktornál a kezdeti szubsztrátkoncentráció pillanat-

szerűen lecsökken a végső kilépési koncentrációra. A csőreaktor esetén ez nem így van, hanem a 

kezdeti koncentráció szép lassan egy folytonos függvény szerint csökken le a végső kilépési kon-

centrációra a cső hossza (az ábra szerint a karakterisztikus idő) függvényében. (4.128. ábra). Ezért 

olyan fermentációk esetén, amikor szubsztrátinhibíció lép fel, akkor nyilván a CSTR, ha pedig 

termékinhibíció jellemzi a rendszert, akkor a PFR az ideális reaktormegoldás. 

Az egyik alapvető probléma a tenyésztéses csőbioreaktorok alkalmazásánál a sejtpopuláció 

biztosítása a bioreaktor bemenetén, azaz a folyamatos újraoltás. Ez a reaktorból kilépő tenyészet 

részleges visszatáplálásával oldható meg. 

 
4.128. ábra: Szubsztrát- és termékkoncentráció-változás CSTR és PFR rendszerben 

A töltött oszlopreaktoroknak elsősorban a rögzített enzimes technológiák esetében van 

jelentősége, és ez ráadásul folyamatosan növekszik. Fermentációs rendszerek esetében példát csak a 

szennyvíztisztítás területén találunk, illetve bizonyos rögzített sejtes átalakítások esetén. Ilyen 

értelemben az itt következők csak részben képezik ennek a főfejezetnek a tárgyát, az enzimes reak-

torokhoz is értelemszerűen rendelhetők lennének. 

 

Értelemszerű, hogy a töltött ágyas reaktoroknál a fluidum tengely menti áramlási sebessége nagy-

mértékben függ a töltet minőségétől és attól, hogy az egyes töltetszemcsék között mekkora szabad tér 

áll rendelkezésre az áramláshoz. Így a töltött oszlopoknál az áramlási sebesség nagyobb lesz, mint az 

„üres” csőreaktoroknál. A töltött csőre, illetve oszlopra felírhatunk egy  hézagtérfogat-tényezőt, 

amely definíció szerint:   
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fogatreaktortér teljes

érfogatrészecsket teljes
1

fogatreaktortér teljes

fogatreaktortér szabad
ε   

Definiálhatjuk a vi hézagközötti fluidumsebességet is, ahol a V/L nem más, mint az oszlop 

keresztmetszete, ekkor 

 L

V
ε

F
v i



 . (4.355) 

Definiálhatjuk továbbá a  tartózkodási időt, amelyben viszont V/F a lineáris lésebességet jelenti: 

 F

V
ετ   (4.356) 

Az  jellemző értékei immobilizált sejtek, gömbölyű hordozók esetén 0,4 körüli. Oldott enzim 

esetén ugyanez az érték 1. Ezek után feltételezve, hogy egy rögzített enzimes rendszert vizsgálunk, és 

az enzim követi a Michaelis–Menten-kinetikát, felírható a töltött oszlopra a reakció sebessége: 

 im

imax

SK

Sv
v




 , (4.357) 

ahol Si: a lokális szubsztrátkoncentráció valamely Z helyen, 

 vmax: a maximális reakciósebesség egységnyi katalizátor-térfogatra vonatkoztatva, 

 v: a reakciósebesség egységnyi katalizátor-térfogatra vonatkoztatva, 

 Km: Michaelis–Menten-állandó. 

 

A   szubsztrátkonverzió és Vmax ebben az esetben (vö. a 2.71 sz. egyenlettel): 
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 (4.358) 

Egy adott konverzió eléréséhez szükséges tartózkodási idő tehát: 
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D

M
 (4.359) 

Fermentációs rendszerben természetesen (4.357) helyett a megfelelő konstitutív egyenletekből kell 

kiindulni. 

 

Az aerob rendszerekben a dugószerű áramlás létrehozásának bonyolultsága miatt egy Neq  5 

elemes CSTR kaszkád rendszerrel is közelíthetjük a dugószerű áramlási tulajdonságokat. 

 

Az alábbiakban néhány csőreaktortípust mutatunk be vázlatosan. 

A folyókban vagy hosszú nyitott csatornákban (a szennyvízkezelési technológiák oxidáló tavai 

vagy csatornái) fellépő áramlás analógiájára egyszerű csőtekercseket vagy spirális csöveket alkal-

maznak. Például bizonyos söripari technológiákban a nagy konverzió és a jó minőség elérése érdeké-

ben az élesztővel érintkezés helyén kívánatos sörcefregradienst hozzák így létre. Néhol döntött (emel-

kedő) csöveket is alkalmaznak. Ezt az egyszerű csőrendszert  némileg bonyolultabb változatában, a 
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gázelvezetőkkel ellátott csőreaktort mutatja a 4.129. ábra, amelyet élesztő termelésére használtak. A 

rendszerbe a levegőt vagy oxigént injektorokkal vagy venturi csöveken keresztül juttatják be minden 

szekció elejénél (ilyen értelemben ez egy jet reaktor), míg a CO2-ot és az el nem használt oxigént 

légeltávolító szivattyúkkal veszik el. A turbulens áramlást a csőrendszer hosszúsága (kb. 250m) 

biztosítja. 

 

4.129. ábra: Gázelvezetőkkel ellátott levegőztetett csőreaktor 

Szennyvíz aerob kezelésre fejlesztették ki a biofilmmel működő „biodisc” reaktort. A készülék 

egy sor egymáshoz közel elhelyezett tárcsát tartalmaz, amelyeket közvetlenül a folyadék felszíne felett 

egy tengelyhez erősítettek. Így a biológiai iszap egységnyi területe felváltva merül alá a folyadékba a 

tápanyagok felvételéhez, és emelkedik ki a légtérbe felvett komponensek  oxidálásához (4.130. ábra). 

 

4.130. ábra: „Biodisc” csőreaktor 

Ezeket a forgó tárcsás csőreaktorokat nagyon régen alkalmazzák az iparban. Különböző cégek 

gyártották, különböző névvel, mint például RBC (rotating biological reactor), RBS (rotating biological 

surface) stb. 

Néhány tipikus adatot az alábbiakban adunk meg egy ipari berendezésre, hogy fogalmat 

alkothassunk egy ilyen ipari berendezés méreteiről: 

Fordulatszám: 2–5 min-1 

Tárcsaátmérő: 1,72 m 

Térfogat: 3,65 m3 

Töltött térfogat: 1,58 m3 

Összes tárcsafelület: 414 m2 

Mikroba által képzett film vastagsága: 0,3–1,6 mm 
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Ehhez hasonló kivitelű reaktor a biofilm nélküli, fonalasgomba-fermentációk megvalósítására 

alkalmas  ún. többkéses reaktor (Multiple Blade Horiontal Reactor – MBHR) (4.131. ábra). A cső 

kilenc hengeres rekeszből áll, amelyek a végüknél kapcsolódnak össze, de amelyek a szomszédaiktól 

egy-egy tányérral vannak elválasztva. Az elválasztó tányérok felső részén egy-egy túlfolyó nyílás van. 

A fermentor minden egyes rekeszében függőlegesen forognak a tengelyre rögzített lyuggatott tárcsák 

(a „kések”), amelyek egyszersmind a terelőlemezek. A forgó kések és a tányérok kényszeráramlást és 

megelelő keveredést hoznak létre és csökkentik a lerakódások mértékét.  

 
4.131. ábra: MBHR csőreaktor 

A következő, 4.132a. ábrán bemutatott első reaktor a vízszintes forgóreaktor (Horizontal Rotary 

Reactor – HRR), amely terelőlemez nélküli forgódobbal rendelkezik, melyet eredetileg az oxigén- 

átadási sebesség pontos mérésére terveztek. A HRR-t a BIOENGINEERING AG (Svájc) fejlesztette 

ki és rotaschon reaktor-nak is nevezik. Az ábra másik reaktorában (b) egy forgó henger ragadja fel a 

folyadékot, és vékony film alakjában keni el, ez a „vékonyréteges reaktor” (Thin- Layer Turbular 

Reactor), amelyet Danckwerts a folyadékmegújulási elméletének igazolására használt. Ennek szintén 

volt, illetve lehet biotechnológiai alkalmazása, mivel itt csak kis habzás tapasztalható. Ezeknek 

további változatai is elterjedtek, amelyekben mechanikus elemekkel segítik elő az oxigénátadást. 

A 4.132. ábrán látható pneumatikusan levegőztetett csőreaktort  a biológiai szennyvíztisztításhoz 

tervezték. Az ilyen reaktoroknak speciális tulajdonsága, hogy nincsenek benne mechanikus alkatré-

szek, és hogy a levegőt vagy oxigént a reaktor teles hosszán adagolják. Ennek köszönhetően a levegő/ 

/oxigén mennyiségét a fogyasztásnak megfelelően lehet beállítani, amivel az oxigénlimit elkerülhető. 

 

4.132. ábra: Vízszintes forgó (a) és vékonyréteges (b) csőreaktor 

 

4.133. ábra: Pneumatikusan levegőztetett vízszintes csőreaktor 
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A hurokreaktorok és egyben csőreaktorok egészen speciális, csak kísérleti célokra megvalósult, 

igen intenzív oxigénátadást biztosító példáját mutatja be a 4.134.  ábra, amelyen igen nagy HL:DT ará-

nyú csőreaktor (Tubular Loop Reactor – TLR) látható, amelyben szitatányérok biztosítják a gáz/ 

/folyadék diszperzió megújítását. Egyben jet hurokreaktor is. Az 50 1-es berendezésben a fermentlevet 

centrifugálszivattyú cirkuláltatja. A levegőbevezetés a szivattyú után elhelyezett fúvókán történik, a 

hőelvonás pedig a csőköteges hőcserélőben. A centrifugálszivattyúba ciklonban buborékmentesített 

fermentlé kerül. E berendezésben 20–40 kgO2/m
3h oxigén- abszorpció-sebességet sikerült elérni. Úgy 

találták, hogy a hagyományos STR-hoz hasonlóan viselkedik, ha szakaszos technikával üzemeltetik. A 

TLR az aerob rendszerekben közelíti a dugószerű áramlást az egy ciklus alatt rendelkezésre álló 

levegő jobb kihasználásával 22 m-es csőhossz esetén kb. 2–3 m/s-os folyadékáramlási sebesség 

mellett. Egyértelmű, hogy egy ilyen recirkuláltatott reaktort CSTR-nek kell tekintenünk a folyadék-

fázisban lévő szubsztrátok szempontjából, ha a visszaforgatási arány magas. 

A 4.135. ábrán egy hasonló csőreaktor  látható, amelynek az az érdekessége, hogy a reaktorcső 

maga a hőcserélő is. Ebből is csak nagylaboratóriumi léptékű 34 literes készülék született, amelyben 

azonban igen magas 30–50 kg O2/m
3h OTR-értékeket tapasztaltak. 

 

4.134. ábra: Csőreaktor (JLR), amely hurokreaktor is egyben 
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4.135. ábra: Csőreaktor, hurokreaktor (JLR) speciális hőcserélővel 

4.6.2.3.  Aerob bioreaktorok összehasonlítása 

Amint a fejezet bevezetőjében említettük, a rendkívül sokféle levegőztetési rendszer csoportosítása és 

összehasonlítása nehéz feladat. Az összehasonlítás gátja elsősorban az, hogy kevés jellemző adat áll 

rendelkezésre, valamint az egyes hozzáférhető adatokból sem derül ki mindig, hogy a jellemző érté-

keket milyen körülmények között határozták meg. Mégis legalább tájékoztatás céljából érdemesnek 

tartottunk néhány összehasonlító táblázatot e helyütt közölni. 

 

A 61. táblázat néhány reaktortípus gázsebesség, fajlagos anyagátadási felület és gázvisszatartási 

értékeire nyújt tájékoztatást. A 62. táblázatban a méretekre, a KLa és OTR értékére, valamint az 

energiaigényre és a fermentlé viszkozitástartományára kaphatunk felvilágosítást, míg a 63. táblázat 

egy sor bioreaktor energiafajlagosát mutatja be. Az egyes reaktorneveknél előforduló többféle, esetleg 

nagyságrendjében is különböző adat is azt jelzi, hogy egyrészt a típusnév jelenthet különböző 

tényleges reaktort is, ill. egy reaktor esetén a számbavett adatok függenek a meghatározás, az üze-

meltetés körülményeitől. 

4.38. táblázat: Gáz/folyadék érintkeztetők (aerob bioreaktorok) jellemzői 

LEVEGŐZTETÉS 

TÍPUSA 

FERMENTORTÍPU

S 

GÁZFÁZIS GÁZ- 

SEBESSÉG 

ms-1
 

a 

m-1 

HO 

% 

lyuggatott tányér Pressure Cycle diszperz 0,6 50 50–90 

töltött oszlop csepegtetőtestes  

(szennyvíztisztítás) 

folytonos 0,9 16 90 

buborékkolonna - diszperz 0,02 7 8 

STR - diszperz 0,06 25 15 
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4.39. táblázat: Aerob bioreaktorok összehasonlítása 

TÍPUS  

Pa.s 

Mechanikus 

teljesítmény- 

bevitel     

kW/m
3
 

Teljesítmény- 

bevitel 

levegővel     

kW/m
3
 

KLa 

 

h-1 

OTR 

 

kg/m3h 

Vmax 

 

 

m
3
 

STR (flat blade) 2 2–5 4,5 200 3 450 

STR (tirbina) 2 3 (1) 720 5 80–

160 

Levegőztetett 

tartály 

kerülővezetékkel 

 (1) 3 2–300 6 400 

Buborékkolonna 

 

  2,5 

5 

1 

160 

400 

3–4000 

6 

6 

500 

Pressure Cycle   5 400 8 

5–15 

2300 

Merülősugaras 0,1 3,5 1 600 4,5–12 300 

Szitatányéros   3,5 300– 

1000 

5 80 

JLR 0,1 1,5 3,5 700 8 200 

JLR (mammut- 

szivattyú) 
0,1  3,5 350 7 400 

JLR (csőreaktor)     30–50  

4.6.3.  Újabb tendenciák a bioreaktorok területén 

Az előző alfejezetekben megismert bioreaktorok – és ez különösen a klasszikus kevert-levegőztetett 

ferrnentorok esetében igaz – uralták a biotechnológiai kutatás és az ipari termelés területét az elmúlt 

50–60 évben. Ma azonban újabb tendenciák észlelhetők ezen a területen is, amelyekre az jellemző, 

hogy az alkalmazott méretek egyre kisebbek (a kutatóreaktorok területén), valamint elterjedtek az 

eldobható, egyszer használatos reaktorrendszerek. 

Mint minden területen, a bioreaktorok területén is a miniatürizálás az egyik tetten érhető 

tendencia. Ennek szükségességét a rendkívül rohamosan fejlődő törzsfejlesztési technikák, illetve a 

biokatalizátorok tömeges és gyors első szkríningjének (ez egy technológia kifejlesztésének első 

lépcsője) igénye vetette fel. Százával és ezrével kell vizsgálni törzseket minél gyorsabban a jobb 

termelés, illetve a tenyésztési körülmények első durva optimálása céljából. Ezeket HTP (high through 

put, azaz nagy áteresztőképességű) módszereknek nevezzük. 

Eddig a legkisebb tenyésztési méretnek a rázott lombikos technika bizonyult. Ennek nagy 

hátránya, hogy jelentősen eltérnek benne a tenyésztési körülmények a nagyobb reaktorokéitól. Így 

rendszerint sokkal kisebb például az oxigénátadás sebesége, és így gyakran oxigénlimit alakul ki. 

Minél kevesebb azonban a hasznos térfogata egy rázott lombiknak, annál jobb lesz az oxigénátadás. A 

legnagyobb  KLa-t rázott lombikban 50 ml-es léptékben mérték 560 h-1 értékkel, amikor 450 min-1-es 

rázatási sebességet alkalmaztak, és a létérfogat mindössze 2 ml volt (!). További hátrány, hogy rázott 

lombikban csak szakaszos üzemmód lehetséges, és a mintavételezés a tenyészet megzavarásával jár. 

Mára kialakítottak 16 párhuzamosan működő rázott lombikból álló „műszerezett” rendszert, amelyben 

rátáplálásos szakaszos tenyésztést pH-szabályozással meg lehetett valósítani úgy, hogy a pH- 

elektródokat be lehetett szerelni a rázott lombikba. Ez azonban körülbelül a maximuma, amit ezzel a 

tenyésztési technikával és csak korlátozott párhuzamos (16) egyidejű alkalmazásával el lehet érni. 

A modern mikrotiter lemezes technikával azonban szinte korlátlanná vált az egyidejűleg igen kis 

léptékben futtatható kísérletek száma, így megvalósulhatott a htp-módszerek elterjedése. 

Különböző, 24, 48 vagy akár 96 lyukú mikrotiter lemezeket használnak ma már mikrobák tenyész-

tésére. Ezeket is rázatják (mint a rázott lombikokat), azonban még nagy sebességnél és kilendülésnél is 

csak kis tölcsér alakul ki (a lyukakban lévő folyadék nagy felületi feszültsége miatt), ami gátja a jó 
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oxigénátadásnak. 96 lyukú mikrotiter lemezzel maximum 144 h-1 KLa érték érhető el, 300–1000 min-1 

rázógépfordulatszám-tartományban. Ezért kialakítottak ún. mély lyukú lemezeket, mégpedig szögletes 

falúakat (azaz egy kis hasáb a bioreaktor) az áramlás megtörése és a megengedhető fordulatszám 

növelése céljából. Ezekben 800 h-1 KLa-t is elértek, ami igen jó oxigénátadást jelent. 

Az oxigénátadáson kívül a nagy felület/térfogat arány miatti bepárlódás is gondot okoz, ezért a 

lemezeket befedik az oxigénre áteresztő, de a párákra nem áteresztő fóliával. 

A pH- és DO-mérés kérdését is megoldották fluoreszcens szenzoroknak a lyukak fenekére történő 

rögzítésével (lásd a 4.8. fejezetet). Ez viszont új problémát vetett fel: csak lassabban lehetett a rázatást 

végezni a fotométer miatt, így romlott az oxigénellátás. Ezt úgy oldották meg, hogy a fotométer is a 

rázógépre van szerelve, annak forgásával együtt forog. Továbbra is megoldatlan a szubsztrátok 

tenyésztés közben történő adagolása ebben a tenyésztési technikában. 

Más megközelítésként az eddig megismert bioreaktorok tényleges lekicsinyítése eredményeként 

kifejlesztettek igazi mini kevert levegőztetett reaktorokat is. Egy ilyen például a 16 mm átmérővel 

rendelkező minifermentor, amelyben egy tengelyen három 7 mm átmérőjű egyenes lapátú nyitott 

turbinakeverő van, amelyet akár 15 000 min-1 fordulatszámú motorral hajtanak meg. Ebben csak a 

folyadék felületéről történő levegőbeoldódással csak 36, de egy miniatűr levegőelosztón keresztüli 1 

vvm-es levegőztetéssel már 400 h-1 KLa értéket is elértek. 

A törekvés ezekkel a mini reaktorokkal az, hogy minél nagyobb számú ilyen (és ehhez hasonló) 

reaktor párhuzamos működtetése legyen megvalósítható, mégpedig jó levegőztetéssel, jó műszerezett-

séggel, és a tenyésztés közben szükséges adagolási lehetőségek megoldásával. Egy ilyen, 48 db tíz 

egynéhány milliliteres reaktort tartalmazó blokk képe látható a 4.136. ábrán. Az ilyen műszerezett 

mini reaktorok már alkalmasak lehetnek a technológiafejlesztés második lépcsőjének, az eljárás 

optimálása (pl. tápoldat optimálása) sorozatkísérleteinek megvalósítására. 

 

4.136. ábra: Minifermentor blokk folyadékkezelő automatikával (robot) 

A miniatürizálás mellett napjainkban jellemző másik bioreaktor-fejlesztési trend az eldobható, 

egyszer használatos bioreaktorok elterjedése. Ma már a kereskedelemben kapható egy sor különböző 

elven működő egyszer használatos bioreaktor, akár néhány száz literes léptékig is, amelyeknek közös 

vonása, hogy a reaktor maga egy műanyag „zsák”, amelynek levegőztetése, kevertetése a legkülönbö-

zőbb módokon valósulhat meg. Így vannak ún. hullámkeveredésű (wawe agitated) rendszerek, de 

vannak eldobható kevert/levegőztetett és air lift reaktorok is. Ezeket elsősorban emlős sejtek tenyész-

tésének céljára fejlesztették ki, ezért e jegyzet kereteiben részletesen nem foglalkozunk velük. 

Megjegyezzük, hogy tulajdonképpen ebbe a kategóriába kell sorolnunk az üreges szál (hollow 

fiber) reaktorokat is, amelyeket alapvetően enzimes, de sokszor sejtes technológiákban is felhasz-

nálnak. 
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4.7.  A sterilezés és dezinficiálás műveletei 

4.7.1.  Bevezetés 

A sterilezés az egyik legfontosabb művelet minden biotechnológiai eljárás során, és a hétköznapi élet 

egy sor területén is jelentőséggel bír: az élelmiszerek egy részének csíramentességét (tej, sör, bor stb.), 

a gyógyszerkészítmények és gyógyászati eszközök sterilitását (injekciók, infúziók, protézisek, oxigén 

stb.), az egyes kozmetikai készítmények és az ivóvíz csirátlanítását, a szennyvíztisztítás utáni tisztított 

víz fertőzőanyag-mentesítését, és úgyszintén egy biotechnológia végső elöntendő hulladékainak és 

vizeinek csíramentességét különböző sterilezési eljárásokkal biztosítjuk. Ugyanakkor a fermentációs 

tápoldatok oltás előtti élőcsíra-mentesítése az egyik legfontosabb előkészítő művelete a fermentációs 

alapanyagoknak. Biztonságos végrehajtása legalább olyan fontos, mint az optimális mikrobanöveke-

dés és termékképződés biztosítása vagy a termék hatékony kinyerése. Egy-egy rosszul mikrobamente-

sített tápoldatsarzs mind kis léptékben (kutatás-időveszteség), mind nagy léptékű ipari fermentáció 

esetén (időveszteség, anyagveszteség, gazdasági kár) tetemes veszteséget okoz. 

Minthogy tárgyalásunk a biotechnológiai eljárásokra irányul, a sterilezés műveletét a tápoldat 

sterilezésén keresztül, valamint a bioreaktorok steril üzeme néhány aspektusának megvilágításán 

keresztül mutatjuk be, és végül kitérünk az aszeptikus üzemelést lehetővé tevő néhány dezinficiálási 

módszer ismertetésére is. Nyomatékosan hangsúlyozzuk azonban, hogy az alább ismertetettek nem-

csak a fermentációk, hanem minden terület sterilezési eljárásainál érvényesek és használható ismeretek 

(élelmiszerek, kozmetikumok stb). 

Csíramentesítésre elvileg a következő módszerek használhatók: 

fizikai módszerek: 

– mechanikai módszerek, szűrés (gázok és folyadékok csírátlanítására) 

– elektromágneses besugárzás: UV, röntgen és gammasugárzás (helyiségek és fluidumok 

csírátlanítására) 

– hőhatás; 

kémiai módszerek: dezinficiálás. 

A kérdéskörrel kapcsolatban szükséges három alapfogalom tisztázása. Sterilezésnek nevezzük az 

adott rendszerben lévő (fertőző) mikroorganizmusok elpusztítását. Ennek a definíciónak a fenti 

módszer-felsorolás minden eleme eleget tesz, kivéve a szűrést, mert az csupán eltávolítja a 

mikrobákat, de nem pusztítja el, a szűréssel történő kezeléseket ennek ellenére rendszerint sterilezés-

nek nevezzük (levegő sterilezése stb). Ugyanígy kis kiegészítésre szorul a dezinficiálás fogalma, 

hiszen (mint majd látjuk) nemcsak mikrobicid, azaz ölő hatású szereket, hanem például mikrobiszta-

tikumokat (szaporodást gátló szereket) is alkalmazunk. 

Amikor sterilezésről beszélünk, az aszeptikusság fogalmát is érinteni kell. Ez a csíramentes álla-

potra utal, annak fenntartása a célja. A mikrobák távoltartása a rendszertől jelenti az aszeptikus, steril 

működést. 

A fogalomkör harmadik eleme az elszigetelés vagy izolálás, kontéinment93. Ez azt jelenti, hogy a 

működtetett biotechnológiai rendszerben felhasznált mikrobákat benn tartjuk a rendszerünkben, nem 

engedjük, hogy azok a környezetbe kikerüljenek. Ennek fokozott jelentősége van akkor, ha patogén 

mikrobákkal dolgozunk, vagy ha génmanipulált organizmust tenyésztünk. Ilyen esetekben a biológiai 

biztonság igen szigorú előírásait kell betartani.94 

A fentiekben felsorolt eljárások közül valamennyit kisebb-nagyobb mértékben, különböző 

esetekben (laboratóriumi léptékben, élelmiszeriparban) valóban alkalmazzák csíramentesítési célra, a 

fermentációs iparban tápoldat-csíramentesítés céljára azonban szinte kizárólag a hővel történő élő sejt 

elpusztítását, a hősterilezést használják fel. A továbbiakban sterilezés alatt ennek megfelelően a hővel 

történő csíramentesítést értjük és azzal foglalkozunk részletesen. 

                                                 

 
93 Az angolszász szakirodalom szakkifejezése: containment. 
94 Például: OECD-direktíva: Recombinant DNA Safety Considerations (1986) 

   EC Council Directive on the Contained use of GMOs (1990) 
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4.7.2.  Mikrobák hőpusztulásának törvényszerűségei 

Ismert tény, hogy a különböző fajokhoz tartozó mikroorganizmusok számára növekedésük 

szempontjából egy-egy széles hőmérséklet-tartomány jelent lehetőséget és egy szűk hőfokintervallum-

optimumot (4.137. ábra). Az optimum hőmérséklet felett a generációs idő nő, a mikroba egyre kedve-

zőtlenebb hőmérsékleti viszonyok közé kerül. Az ábra szerinti =0 pontoknak megfelelő hőmérséklet 

felett előbb-utóbb a pusztulás is elkezdődik, és még a termotoleráns mikrobákról is e1mondható, hogy 

80–90 °C-on már mérhető sebességgel pusztulnak. E hőhatásra bekövetkező pusztulás kiváltó oka egy 

vagy több, az életműködéshez elengedhetetlen enzimfehérje, illetve a citoplazmamembrán irrever-

zibilis hődenaturálódása. 

 

A hőpusztulással kapcsolatban néhány általános megállapítás megjegyzésre érdemes: 

– A hőérzékenység függ a mikroba fajtájától (lásd 4.138. ábra). 

– Egy speciesz esetén a vegetatív sejtek sokkal érzékenyebbek a hőhatásra, mint a „kondenzált 

létformájú"(csökkent szabad víztartalmú)95 baktériumspórák. 

– A hőérzékenység adott speciesz vegetatív formája esetén több tényezőtől függ, például az adott 

sejt előéletétől, korától: az exponenciális növekedési fázis sejtjei érzékenyebbek a stacionárius 

fázis sejtjeinél. 

– Valamennyi sejt szenzitívebb nedves, mint száraz hővel szemben. 

– A hőérzékenység (a hőpusztulás) nő a hőmérséklet emelkedésével, 

– A hőérzékénység függ a mikrobasejtet hordozó közeg (tápoldat, porszem, edény falának 

felülete) tulajdonságaitól, tápoldatok esetén a tápoldat pH-jától, viszkozitásától, ozmózis-

nyomásától, védőkolloidok jelenlététől. 

 

Adott hőmérsékleten (és adott egyéb körülmények között) egy speciesz hőpusztulása elsőrendű 

kinetikát követ: 

 
dN

kN
dt

 , (4.360) 

ahol N az élő csíraszám [db/cm3, k az ún. hőpusztulási sebességi állandó [min-196. 

Állandó  k esetén (állandó hőmérsékleten) a (4.360) egyenlet integrálható: 
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 (4.361, 4.362) 

Ha tehát a túlélők számát a hőkezelési idő függvényében ábrázoljuk, egy exponenciális görbét 

nyerünk, amely a 4.139. ábra szerint – megfelelő kísérleti módszer esetén – a hőpusztulási sebességi 

                                                 

 
95 Az endospórák hőrezisztenciáját megérthetjük, ha arra gondolunk, hogy a denaturáció az oldott fehérje 

konformációváltozása, azaz a molekula hőmozgása következtében előálló nem természetes konformáció kiala-

kulása. Vízmentes, illetve csökkent víztartalmú esetben a molekula hőmozgása és így más konformáció létrejötte 

korlátozott. 
96 Thermal decay constant 
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állandó értékénék meghatározására is alkalmas.Vegyük észre, hogy a görbe aszimptotikusan közelíti 

meg az abszcisszát, tehát a zérus túlélő koncentrációt soha sem éri el. 

 

4.137. ábra: Mikrobák növekedésihőmérséklet-tartományai 

 

4.138. ábra: Mikrobacsoportok relatív hőtűrő képessége 

 

4.139. ábra: A hőpusztulás exponenciális lefutása. A hőpusztulási sebességi állandó meghatározása 
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Mint említettük, a hőmérséklet növekedése növeli a mikrobák hőérzékenységét, s ez a hőpusztulás 

kinetikájában úgy nyilvánul meg, hogy k maga is a hőmérséklet függvénye (többek között). 

E hőmérsékletfüggést az Arrhenius-egyenlettel írhatjuk le: 

 
Ea
RTk A.e         

E 1alnk lnA
R T




 

 (4.363) 

ahol A egy empirikus állandó, 

 Ea a hőpusztulás látszólagos aktiválási energiája [KJ/mol97. 

 

A (4.363) egyenlet a szokásos lnk–1/T ábrázolásban egyenest ad, amelynek segítségével az 

állandói meghatározhatóak (4.140. ábra).  

Néhány mikroorganizmus esetében a 4.7. táblázat szolgáltat a k hőpusztulási sebességi állandóra 

és az Ea látszólagos aktiválási energia értékeire tájékoztató adatokat. A 4.8. táblázat néhány táp-

oldatkomponens hőhatásra végbemenő átalakulási, illetve bomlási reakciójának aktiválási energiáját 

közli, és ez felhívja a figyelmet  arra, hogy sterilezés során számolni kell a cukrok és N-tartalmú anya-

gok közötti reakciókkal, és főként néhány hőérzékeny vitamin, bioszanyag bomlásával is. Ezért ért-

hető, hogy sterilezési feladatoknál adott hőmérsékleten mindig a biztonságos, de minimális hőkezelési 

idő beállítása a cél. 

 

4.140. ábra: A hőpusztulási sebességi állandó hőfokfüggése Arrhenius szerint 

Az Arrhenius-egyenlet alapján tehát, ha két hőmérsékleten ismerjük k értékeit, tetszőleges 

közbenső hőmérsékletre is ki lehet számítani azt. Vigyázni kell azonban minden extrapolációval, 

mivel sem A, sem Ea nem függetlenek a hőmérséklettől. Nagy hőfokintervallumban a 4.140. ábra 

görbéje emiatt elhajolhat. Vagyis nem minden esetben a 4.139. ábra szerinti ideális hőpusztulási 

görbét kapjuk, sokszor a k adott hőmérsékleten a kezelési időnek is függvénye. Az ideális esetektől 

való eltéréseket a 4.141. ábrán szemléltetjük. A nem logaritmikus hőpusztulás magyarázatára sokféle 

próbálkozás történt. Értelmezték például baktériumspórák esetén a spóracsírázással, rossz mérési 

technikákkal, a pusztulás történéseinek egymásutániságával. Utóbbi esetet a következő séma 

szemlélteti: 

 kR kSZ 

 NR  NSZ  NH 

                                                 

 
97 A KJ/mol mértékegység formalitás, nincs köze a 4.3.1. fejezetben tanult mikroba mol-hoz! 
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Vagyis a hőrezisztens spóra kR sebességi állandóval jellemezhető folyamatban előbb szenzitív 

spórává alakul, majd kSZ sebességű folyamatban pusztul el. A séma szerinti differenciálegyenletek a 

következőképpen írhatók fel, ha mindkét lépésre elsőrendű kinetikát tételezünk fel: 
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A (4.364, 4.365) egyenletrendszer megoldása a következő alakú: 
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, (4.366) 

amelyben N = NR + NSZ bármely időben. Ez a modell sokszor jól magyarázza a 4.141. ábra szerinti 

N/N0 - t görbék ideálistól való eltérését. 

 

4.141. ábra: Eltérések az ideális hőpusztulási kinetikától 

4.7. táblázat: Néhány mikroba hőpusztulásának Arrhenius-állandói 

MIKROBA T [OC] k [min-1] Ea[KJ/mol] 

Bacillus subtilis 

 (vegetatív) 

110 27 310 

Bacillus subtilis 

 (spórák) 

121,1 3 - 

Bacillus stearothermophilus 

 (spórák) 

104 0,051 283 

 125 6,06 283 

 130 17,52 283 

Clostridium botulinum 

(spórák) 

104 0,42 344 

Hemoglobin 

 (hődenaturáció) 

68 6,3.10-3 312 
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4.8. táblázat: Tápoldatkomponensek hőbomlásának látszólagos aktiválási energiája kJ/mol 

Szénhidrátok és fehérjék  

közötti reakció (Maillard-reakció) 
130,6 

B1-vitamin bomlása 87,9 

B2-vitamin bomlása 98,8 

 

 

A hőpusztulási sebesség reciproka az átlagos élettartam. A tizedelési idő fogalmát a 4.141. ábra 

értelmezi: az az idő, ami alatt az élő sejtszám egy tizedére csökken. 

Bigelow definiált egy z értéket, amit a 4.143. ábra magyaráz. 

 

4.142. ábra: A tizedelési idő értelmezése 

 

4.143. ábra: Bigelow módszerének értelmezése 

4.7.3.  A hőpusztulás valószínűségi értelmezése 

Az előzőekben felvázolt kinetikai leírás nagyon nagy számú hőkezelendő mikrobasejt, baktériumspóra 

esetén a hőpusztulás folyamatának helyes képét adja. Minél kisebb azonban a kiindulási csíraszám, 

annál nagyobb eltérések tapasztalhatók e megközelítéstől. Ennek oka az, hogy a hőpusztulás valójában 

egy olyan sztohasztikus folyamat, amelyben az egyedi csírák eltérően viselkednek, s a teljes 

populációt csak eloszlásfüggvényekkel lehet leírni. 

Definíció: egy csíra élettartama alatt azt az adott hőfokon értelmezett időtartamot értjük, amely 

alatt a csíra még életben marad. 
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Minden sejt, baktériumspóra adott körülmények között jellemezhető egy élettartamértékkel, 

következésképpen egy populáció (spóraszuszpenzió) ezen élettartamok eloszlásával jellemezhető. 

Természetesen a populáció élettartam-eloszlását jellemezhetjük az átlagélettartammal is:  

 
1

t N t
i iN 10


   (4.367) 

ahol:  populáció átlagélettartama, 

 N0 az élő csírák kezdeti száma, 

 Ni a ti  élettartamú csírák száma. 

Könnyen belátható, hogy t reciproka megadja a populációt jellemző  átlagos hőpusztulási 

sebességi állandót: 

 
1

k
t
  (4.368) 

Tekintsünk egy olyan hőpusztulási folyamatot, amelynél a sterilező edényben a hőmérséklet 

mindenütt azonos, növekedés nincs98, az egyes csírák sorsa független a környezetükben levő többi 

csíráétól. Ilyen helyzetben, valószínűségszámítási megfontolások alapján levezethető, hogy annak 

valószínűsége, hogy adott t időpontban a túlélők száma éppen N (ahol N = 0,1,2,...No), binomiális 

eloszlást követ, és a következőképpen fejezhető ki: 

      
 0N N N0
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N
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 (4.369) 

ahol p(t) annak a valószínűsége, hogy egy csíra az adott t időpontban még túlélő. A p(t), felhasználva a 

 sebességi állandót, kifejezhető   formában. Ezt (4.369)-be helyettesítve a következő 
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 (4.370) 

kifejezést nyerjük a PN(t) valószínűségre. 

A fentiek alapján mekkora annak a valószínűsége, hogy már valamennyi mikrobasejt elpusztult 

egy t időpontban? Vagyis PN(t) értékét  keressük N=0 esetben. A keresett valószínűség (4.370) 

alapján: 

    
0N

kt

0P t 1 e 1  , (4.371) 

vagyis (91) semmilyen t esetén sem 1, más szóval mindig 0-nál nagyobb annak a valószínűsége, hogy 

legalább egy túlélő csíra marad: 

    
0N

kt

01-P t 1 1 e 0    (4.372) 

Ha N>>1 (ami természetesen sterilezési feladatoknál mindig igaz), akkor (4.372) közelítése az 

alábbi kifejezéssel történhet: 

                                                 

 
98 Ami nyilvánvaló, hiszen valószínűleg 100 OC feletti hőmérsékleten vannak a sejtek. Ez a feltételezés csak a 

matematikai precizitás miatt szükséges. 

t


k

k  p t e kt 
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  N
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amelyben N=N e .





  
 (4.373) 

Hangsúlyozzuk tehát, hogy tökéletes sterilezés nem érhető el, még igen hosszú sterilezési idő 

elteltével sem, amint az a (4.371–4.373) egyenletek alapján belátható. Így a sterilezési feladatok 

megoldásánál, sterilezési technológiák tervezésénél arra kell törekednünk, hogy a túlélés 

valószinűsége igen kicsiny legyen. A biotechnológiai iparokban általában az 1 – P0(t) = 10-2–10-4 

értékeket fogadják el a sterilezés (vagy sterilitás) kritériumának.99 Ha például 1 – P0(t) = 10-3, ez azt 

jelenti, hogy 1–10-3=0,999 annak a valószínűsége, hogy valamennyi mikroba elpusztult, más szóval 

valószínű, hogy csak minden ezer sterilezésből egy nem sikerül, azaz túlélő(k) marad(nak) a 

rendszerben. 

Vegyük tekintetbe továbbá, hogy 

  
kt

0N e kt

0 01 P t 1 e N e
     100,  (4.374) 

miszerint a sterilezés kritériuma egyszersmind a végső élő csíraszámot adja meg.   

4.7.4.  A sterilezés technikai megvalósítása 

Laboratóriumi léptékben a száraz hővel történő sterilezést ún. hőlégsterilizátorokban 

(szárítószekrényekben) végzik 140–160 OC hőmérsékleten. Ez a módszer alkalmazható száraz 

üvegárú, palackok, lombikok, pipetták stb., illetve fémárúk hősterilezésére. Nedves hővel ugyanezeket 

az eszközöket, illetve a kismennyiségű tápoldatokat és táptalajokat (kémcső, Petri-csésze, rázólombik, 

laborfermentor stb.) autoklávokban gőzzel sterilezik, általában 121–123 OC-on, jellemzően 20–45 

percig. Ilyen elektromos fűtésű laboratóriumi autoklávokat mutat be a 4.144. és 4.145. ábra. 

 

4.144. ábra: Hagyományos laboratóriumi sterilező autokláv 

                                                 

 
99 A gyógyászati iparokban ez a kritérium szigorúbb, általában 106–108, míg az élelmiszeriparban akár 1012 is 

lehet. 
100

 (4.374) a e-x ~ 1-x+... sorfejtés szerint közelíthető. 
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4.145. ábra: Modern laboratóriumi autokláv 

4.7.4.1.  Fermentációs tápoldatok szakaszos sterilezése  

A hőpusztulás törvényszerűségeinek megismerése után foglalkozzunk most a tápoldat-sterilezés 

gyakorlati megvalósításával. A fermentációs tápoldatok sterilezésére a néhány tíz liter-néhány tíz 

köbméteres mérettartományban gyakorlatilag kizárólagosan a fermentorban in situ történő 

hősterilezést alkalmazzák. Ekkor a tápoldatot magában a fermentorban készítik el, majd felmelegítik a 

hősterilezés hőfokára (hagyományosan 121, illetve 123 oC), a kívánt ideig ezen a hőmérsékleten 

tartják, majd lehűtik a fermentáció hőmérsékletére (4.146. ábra). A fűtés és hűtés megoldása a 

fermentor konstrukciójától függ, néhány példát a 4.147. ábra szemléltet. 

Mivel a fűtés és hűtés időtartama összemérhető a hőntartás időtartamával (mindegyik függ a 

fermentor méretétől és a hőközlés-hőelvonás módjától, valamint a tápoldattól), ezért az ezen 

időtartamok alatti hőpusztulást is figyelembe kell vennünk a biztonságos, de minimális tartási idő 

meghatározásánál. 

 

4.146. ábra: Hőbehatolási görbe szakaszos sterilezésnél 
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4.147. ábra: Szakaszos sterilezés fűtési-hűtési megoldásai 

A pusztulás mértékének kiváló jelzőszáma a kezdeti és végső csíraszám hányadosának 

logaritmusa. Ezért az egyes szakaszokban történt hőpusztulások a következők: 

hőpusztulás a fűtés alatt: 
f

1
t

0
t

kdt
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hőpusztulás a hőntartás alatt:  ln
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Az egyes szakaszokban történt hőpusztulások értelemszerűen, de matematikailag is nyilvánvalóan 

összegeződnek: 
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 (4.375) 

A (4.375) egyenletek alapján bármiféle szakaszos sterilezési problémát meg tudunk oldani, ehhez 

csupán a 4.146. ábra szerinti, az adott fermentorra, illetve tápoldatra érvényes hőbehatolási görbét, 

valamint a rendszerben előfordul(hat)ó legellenállóbb baktériumspóra hőpusztulási sebességi 

állandójának hőfokfüggését kell ismernünk. Szakaszos sterilezésnél a felfűtési, tartási és hűtési 

szakasz hozzájárulása a sterilezéshez tipikusan a következő lehet egy ipari szakaszos sterilezésnél: 

0,05                0,75                0,2 htartásf 













 

Láthatóan valóban összemérhetők a fűtés, tartás és hűtés sterilezéshez való hozzájárulásai, 

különösen a felfűtés alatti mikrobapusztulás számottevő. 
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4.7.4.2.  Fermentációs tápoldatok folytonos sterilezése 

A fentiekben láttuk, hogy a szakaszos tápoldat-sterilezés esetén a felfűtési és hűtési szakaszok 

összemérhető hosszúságúak a tartási szakasszal, a teljes sterilezési ciklus hosszú időt, 60–180 percet 

vesz igénybe. A sterilezéshez szükséges idő ráadásul nő a fermentortérfogat növekedésével, mivel a 

hőátadási viszonyok egyre romlanak. A fermentortérfogat az átmérővel köbösen növekszik, míg a 

palást felülete csak négyzetesen, s a fermentortérbe, illetve a palástra szerelt hőátadó felület sem 

növelhető minden határon túl. Van tehát egy fermentor-mérethatár, amely felett szakaszos tápoldat-

sterilezés egyáltalán nem képzelhető el, hiszen a hosszú felfűtési-tartási-hűtési idők a fermentor-

kihasználást nagyon lerontanák (kg termék/fermentor.m3.év).   

E problémák folytonos tápoldat-sterilezés esetén kiküszöbölődnek, ráadásul a folytonos sterilezés 

további előnyökkel is rendelkezik a szakaszos sterilezéssel szemben: 

– Nagyobb hőmérsékleten (130–150 OC) végezhető a rövidebb idejű sterilezés, és ez növeli a 

sterilezés biztonságát, és kíméletesebb a tápoldatkomponensek hőbomlása szempontjából, 

– A folytonos folyamat reprodukálható, egyforma minőségű steril tápoldatot szolgáltat (ez 

bizonyítottan növeli a fermentációs hozamot), 

– A rövidebb idő alatt kisebb mértékű a tápoldatkomponensek bomlása, 

– Nem kell keverni a sterilezés alatt, azaz a keverés energiaszükséglete kiesik a költségtényezők 

közül. 

– Fehérjéket és cukrokat külön lehet sterilezni, azaz a tápoldat barnulása elkerülhető. 

– A folytonos sterilező berendezések és maga a művelet könnyen szabályozhatók, 

automatizálhatók. 

Hozzátesszük még, hogy a fermentációs folyamatok is – ahol lehet – a folytonosítás irányában 

fejlődnek, s nehezen elképzelhető egy folytonos fermentáció kiszolgálása steril tápoldattal szakaszos 

tápoldat- sterilezéssel. 

A legelterjedtebb folytonos tápoldat-sterilező berendezéseket a következő 4.148–4.151. ábrák 

mutatják. Jegyezzük meg, hogy ezen esetekben a fő különbségek a fűtési-hűtési szakasz hőcserélőinek 

megoldásában vannak, de minden esetben szükséges a megfelelő tartási szakasz beiktatása is. 

A 4.148. ábrán látható rendszer a pillanathevítős-pillanathűtős folytonos sterilező megoldás. A 

tápoldatot előmelegítik, majd a pillanathevítőbe kerül, ami egy keverőszelep, amelybe direkt gőzt 

injektálnak, s ahol a tápoldat hőmérséklete szinte pillanatszerűen felemelkedik a sterilezési hőmér-

sékletre (130–140oC). A tápoldat ezután 2–3 percig a tartási szakasz szigetelt csőkígyóján halad 

keresztül, majd expanziós szelepen át a pillanathűtőbe kerül, ahol az expanzió során elpárolgó víz 

látens hője pillanatszerűen lehűti 80 oC körüli hőmérsékletre. A fermentáció hőfokára történő hűtés 

egyszerű hőcserélőben a hideg, nem steril tápoldattal történik. 

 

4.148. ábra: Gőzinjektoros folytonos tápoldat-sterilező 
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A 4.149. ábra megoldása a lemezes hőcserélős folytonos sterilező berendezés, amely lényegében 

három lemezes hőcserélőből és a tartási szakasz csőkígyójából áll. Itt a fűtés indirekt módon, de 

szintén gőzzel történik, a másik két hőcserélő funkciója az előmelegítés és a lehűtés. Az itt bemutatott 

változat esetén is jellemző az energiatakarékos fűtés és hűtés és ezek rövid ideje (lásd a 79. ábra 

hőmérséklet-idő diagramját). A lemezes hőcserélők képe a 4.150. képen látható. Ez felépítése miatt 

nem a legkedvezőbb a fermentációs tápoldatoknál, mivel azokban rendszerint könnyen kiülepedő 

szilárd részek is vannak, amelyek a lemezelemek beömlési és kiömlési pontjain keletkező sebesség-

változások miatt könnyen kiülepednek (az áramlás iránya lemezenként kétszer megváltozik) és eltöm-

hetik a lemezeket. Ez inkább a homogén fluidumok (víz, tej, sör stb.) sterilezése esetén a jó megoldás. 

 

4.149. ábra: Lemezes hőcserélős folytonos tápoldat-sterilező 

 

4.150. ábra: Lemezes hőcserélő 

A 4.151. ábrán egy spirális hőcserélővel ellátott változat technológiai kapcsolását láthatjuk, a 

4.152. ábra magát a spirális hőcserélőt mutatja, míg a 4.153. ábra egy üzemi szerilező állomás 
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fényképe. Ezt azért dolgozták ki, mert e spirális hőcserélőkben törésmentes az áramlás, így bizton-

ságosabb az üzemelés, sokkal kisebb a kiülepedés és eltömődés veszélye. 

 

4.151. ábra: Spirálcsöves hőcserélős folytonos tápoldat-sterilező kapcsolása 

 
4.152. ábra: Spirálcsöves hőcserélők 

 

4.153. ábra: Spirálcsöves folytonos üzemű sterilező állomás 
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A bemutatott megoldásoknál közölt hőmérséklet-idő diagramokból nyilvánvaló, hogy a felfűtési-

lehűtési szakaszokban töltött idő csak l-2%-a a tartási szakaszban való tartózkodási időnek, ezért 

folytonos tápoldat-sterilezés esetén csupán a tartási szakaszban történő hőpusztulást kell figyelembe 

venni: 

 0

v

N L
ln k t k

wN

q

    (4.376) 

ahol: L a tartási szakasz hossza [m], 

 w a tápoldat térfogatárama [m3/min], 

 q a tartási szakasz csőkeresztmetszete [m2]. 

 

Ha azonban a fenti módon számítanánk a tartási csőszakasz hosszát, igen nagy hibát követnénk el. 

A tartási szakaszon átáramló tápoldatnak ugyanis nem minden térfogateleme tartózkodik ugyanannyi 

ideig a rendszerben. Lamináris áramlási viszonyok esetén az átlagsebesség () a maximálisnak (umax) 

csupán fele, turbulens esetben pedig mintegy 82%-a. Mindkét áramlási profil esetén tehát a csőfal 

közelében haladó folyadékrész (baktériumspóra!) tovább, a cső közepén haladó pedig kevesebb ideig 

lesz kitéve a hőhatásnak. Csupán dugóáram esetén fogadható el biztonságosnak a fenti számítási mód 

(lásd a 4.154. ábrát). A gyakorlatban azonban a dugóáram nem mindig valósítható meg, ezért a 

szükséges tartási szakasz a tartózkodásiidő-eloszlás, ill. a diszperziós modell segítségével határozható 

meg (tervezhető) biztonsággal. 

Ha a diszperziós modellt (4.6. fejezet) a sterilezésre alkalmazzuk (ne felejtsük el, hogy a 

hőpusztulás elsőrendű kinetikát követ ), a tartási szakaszra érvényes a már tárgyalt alábbi összefüggés: 
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 (4.346) 

A Da és Pe számok, mint paraméterek, függvényében a fenti egyenletet nomogram formájában 

ábrázolva a 4.155. ábrát kapjuk, amely hasznos segítséget nyújt a folytonos tápoldat-sterilezés 

számításánál. Az ábrából látszik, hogy minél nagyobb a Pe szám, vagyis minél inkább dugószerű az 

áramlás a tartási szakasz csővezetékében, annál rövidebb tartási szakasszal lehet elérni a kívánt 

sterilitást. 

 

4.154. ábra: Sebességprofilok különböző típusú áramlások esetén  
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4.155. ábra: Nomogram folytonos sterilezők számításához 

Más szóval a sterilező rendszert úgy kell tervezni és/vagy üzemeltetni, hogy minél kisebb legyen a 

tápoldat áramlás közbeni diszperziója. A dugóáramtól való kis eltérés esetén (1/Pe kicsi) a fenti 

egyenlet használhatóbb alakot ölt, egyszerűsödik: 
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Ha pedig Pe = , azaz dugóáram jellemzi az áramlási viszonyokat, akkor 
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ami megfelel az egyszerű átlagsebességgel történő számításnak. A valóságban Pe 0 és  közötti 

értéket vesz fel, ilyenkor az eredeti egyenletet, illetve a nomogramot alkalmazzuk. A diszperziós 

modell alapján történő számításhoz (a nomogram használatához) ismernünk kell k, , L és D értékét. 

A k értékére ugyanaz érvényes, amit a szakaszos rendszer számításánál elmondottunk: az 

előfordulható legellenállóbb mikrobaspórát kell feltételeznünk, vagy kísérleti adatokra kell 

támaszkodni. 

Az átlagsebesség és L csőhossz tervezési paraméterek, ismertek, vagy éppen ezek meghatározása a 

cél. A D axiális diszperziós koefficiens meghatározása az egyedüli probléma, itt irodalmi adatok 

segíthetnek. Például Levenspiel 1958-ban közzétett egy összefüggést grafikus formában, amelyben kör 

keresztmetszetű csövekben áramló fluidumok axiális diszperziós koefficienseit adta meg a különböző 

áramlási viszonyok függvényében. E diagram jól alkalmazható a tervezési számításoknál.101 

                                                 

 
101 O. Levenspiel: Chemical Reaction Engineering, J.Wiley, N. Y. 1999. 310. oldal, 13.15. ábra. 
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Ha a tápoldatnak a tartási szakaszban mérhető áramlási viszonyai nem reprezentálhatók a fenti 

diszperziós modellel (ezt alkalmas „tracer” technikával kapott válaszfüggvények alakjának elem-

zéséből megállapíthatjuk), akkor az általános tartózkodásiidő-eloszlás koncepciója alkalmazható. 

A fertőző mikrobákat tartalmazó tápoldattal átáramoltatott sterilező, mint reaktor, igen szegregált 

típust képvisel, hiszen az elölni kívánt sejtek, illetve spórák valóban kis – egymástól teljesen független 

– csomagocskákat jelentenek a hőbehatás (tehát a reakció, a pusztulás) szempontjából. Így feltéve, 

hogy sem a tartási szakasz belépési, sem kilépési pontján nincs az élő sejteknek visszaáramlása (s ezt 

bátran feltételezhetjük), írható, hogy 
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 , (4.379) 

ahol E(t) a sterilező reaktor (a tartási szakasz) tartózkodásiidő-eloszlás függvénye, Nsz pedig a túlélő 

mikrobák száma egy megfelelő szakaszos reaktorban, vagyis 
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aminek alapján most már 
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Ennek az egyenletnek konkrét esetben történő megoldásához segítség, ha utalunk arra, hogy a jobb 

oldala nem más, mint az E(t) függvény Laplace-transzformáltja (ahol k=s, a Laplace-transzformáció 

paramétere). 

A tápoldatok hősterilezésének áttekintése során láttuk, hogy szakaszos és folytonos sterilezés 

esetén milyen szempontokat és hogyan kell érvényesíteni a hatékony sterilezési művelet megtervezése 

során. Mindezekhez azonban hozzátesszük kiegészítésül, hogy – különösen folytonos sterilezési 

művelet esetén – gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. Nem mindegy ugyanis, hogy a 

fűtéshez milyen hőmérsékletű gőzt alkalmazunk, milyen a sterilezés hőmérséklete, mennyire szigorú 

sterilitási kritériumot választunk. 

Láttuk, hogy ezek közvetlenül befolyásolják a művelet hatékonyságát, de tudni kell azt is, hogy 

közvetlenül és legtöbbször fordított értelemben befolyásolják egy sterilező telep évi működési 

költségeit is. Így tehát a sterilezés nem csupán biológiai-kémiai hatásai, de gazdasági értelemben is 

optimálandó fermentációs művelet. 

4.7.5.  Dezinficiálás 

A kémiai fertőtlenítést dezinficiálásnak nevezzük. A fertőtlenítő hatás fokozatait az alábbiakban 

foglaljuk össze: csíraszámcsökkentő hatás (szanációs effektus) 

 baktériumszaporodást gátló hatás (bakteriosztatikus hatás) 

 gombák szaporodását gátló hatás (fungisztatikus hatás) 

 baktériumölő hatás (baktericid effektus) 

 fungicid hatás (gombaölő effektus) 

 spóraölő hatás (sporocid effektus) 

 vírusinaktiváló hatás (virucid effektus) 

 gombaelemeket pusztító hatás (fungicid effektus) 

 parazitákat pusztító hatás (paraziticid effektus) 

 

Antiszeptikumoknak nevezzük azokat a dezinficiáló ágenseket, amelyek emberre kevéssé 

veszélyesek, a bőr- és nyálkahártya-irritáció kisebb mértékű, ezért akár bőrre is alkalmazhatóak (de 

nem ehetők meg!). Ezek közé a dezinficiensek közé tartoznak például az alkoholok, a Hg-sók, az 

ezüstnitrát, I2-oldat és a különböző detergensek. 
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Ezzel szemben a valódi dezinficiálószerek azok, amelyek  megölik a mikrobákat, de spóráikat 

nem feltétlenül. Ezek az emberi szövetekre sem veszélytelenek, elsősorban élettelen felületek, padló, 

falak stb. kezelésére alkalmazzák őket. Ezek közé tartoznak a hipokloritok, a CuSO4, a kvaterner 

ammónium vegyületek, a formalin és a fenolok. 

 

A legfontosabb kémiai dezinficiáló hatóanyagok a következők: 

 Etilénoxid 

 Ózon 

 Alkoholok 

 Fenol 

 Formaldehid 

 Glutáraldehid 

 Guanidinek 

 Hidrogénperoxid 

 Jodofórok 

 Klór és klórvegyületek 

 Kvaterner ammónium vegyületek 

 Ortoftálaldehid 

 Perecetsav 

 

A fenol és a formaldehid klasszikus dezinficiensek, előbbi a 19. század végétől forradalmasította a 

steril kórházi praxist, durva környezetszennyező hatása miatt (nagyon nehezen bomlik le) ma nemigen 

alkalmazzák. A formaldehid az egyik univerzális dezinficiens, masszív mikrobiális vagy bakteriofág 

fertőzések esetén alkalmazzák, formalin oldat vagy paraformaldehidből felszabaduló formaldehid gáz 

formájában. 

 

Gázsterilezésre az etilénoxidot (ETO) használják. Ennek forráspontja 10,4 OC, azaz 

szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú. Mint alkilező szer, reagál a fehérjék aminosavaival, a DNS-

sel, akadályozza a reprodukciót. Úgynevezett zárt gázsterilizátor készülékekben alkalmazzák. Mivel 

az emberi egészségre is ártalmas, sterilezés után gondos kilevegőztetés szükséges a gáznyomok 

eltávolítására. 

Műanyagba csomagolt edények, mint eldobható műanyag Petri-csészék, pipetták, injekciós 

fecskendők, és tűk, valamint egyéb orvosi felszerelések sterilizálására alkalmazzák. 

Szintén főként gázsterilezésre használják az ózont, de oldatban is alkalmazzák. 

Előállítása oxigénből történik elektromos mező (kisülések) alkalmazásával, amely először 

atomjaira bontja, majd háromatomos ózonná alakítja át. Elsősorba n víz (ivó- és szennyvíz), 

valamint élelmiszerek (hús, tojás) dezinficiálására alkalmazzák. Ma jellemzően palackozott vizek, 

illetve uszodák vizének fertőtlenítésére használják klór helyett, például Los Angeles a világ legna-

gyobb ózonosvíz-kezelő üzemét üzemelteti. 

 

Az ókor óta ismert bizonyos nehézfémek, mint a réz, higany és ezüst dezinficiáló hatása: 

sebesüléseket réz- vagy ezüstlemezekkel fedtek be a fertőzések elkerülésére, a vizet ilyen edényekben 

tartották tartósítási céllal, stb. Mind sóiknak, mind a fémeknek maguknak van csíraölő hatása. Az 

ezüstöt finom hidroszol formájában ma is alkalmazzák még belsőleg is. A higanyvegyületek a 19. 

század végén bizonyos bakteriális fertőzések egyedüli gyógyszerének bizonyultak. Ezek a nehézfémek 

igen kis koncentrációban is hatnak, innen a hatásuk elnevezése: oligodinámiás hatás.102 

 

Szintén sok-sok éve ismert az alkoholoknak, elsősorban az etanolnak és az izopropanolnak a 

dezinficiáló hatása. Érdekes módon mindkét alkohol 70%-os töménység esetén a leghatékonyabb. 

Hatásuk a fehérjedenaturálásban nyilvánul meg, valamint a membránlipidek oldásában.  

                                                 

 
102 Carl Nägeli (1893) írta le először az oligodinámiás hatást. A görög oligo=kevés és a dynamis= erőteljes, azaz 

igen kis koncentrációban ható kifejezésekből. 
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Egy sor oxidálószer is alkalmas dezinficiálószerként. Ilyenek a klórtartalmú vegyületek, a 

hidrogénperoxid és a perecetsav. 

A klór vízben az alábbi reakcióban hipoklórossavvá alakul, a hipoklórossav pedig pH-tól függően 

disszociál hipoklorid anionokká. Utóbbiak nem aktívak, csak a disszociálatlan hipoklórossavnak van 

csíraölő hatása, ezért a víz klórozása rendkívül pH-érzékeny művelet: alacsonyabb pH kedvez a 

disszociáció visszaszorulásának. 

Cl2 + H2O HOCl + HCl 

A NaOCl viszont 9-nél magasabb pH-n hatékony. A kalciumhipoklorit (klórmész) szintén haté-

kony dezinficiálószer. Ma gyakran nem ezeket, hanem klórleadó szerves klórvegyületeket alkal-

maznak. 

A Na-diklór-izocianurátot például semleges pH-n 0,5–1% töménységű oldat formájában 

használják. 

A klórdioxidot  (ClO2) protozoák ellen is használják. 

Antiszeptikumként a szintén erős oxidálószer jódot (jódtinktura: 2% I2 70%-os alkoholban) is 

használják. 

A hidrogénperoxidot 4%-os, a perecetsavat 3%-os oldat formájában alkalmazzák. Mindkettő erős 

oxidálószer, a vízben oxigénfelszabadulás közben bomlanak, ez az oxigén felelős a csíraölő hatásért. 

A kvaterner ammóniumvegyület detergensek a sejtmembránt roncsolva fejtik ki hatásukat. Ilyen 

vegyületeket alkalmaznak mint benzalkónium-klorid, alkil-dimetilbenzil-ammónium-kloridok 

keverékei, polivinilpirrolidon-jodid alkoholos oldata, Na-lauriléter-szulfát stb. Ezek is 

antiszeptikumok, kéz fertőtlenítésére is alkalmasak. 

A glutáraldehid sporicid, baktericid, virucid és fungicid hatású 2%-os lúgos pH 8,3 oldatban. 

Hatását a fehérjék szerkezete dezintegrálásával éri el, aldehid csoportjai rendkívül reakcióképesek. 

A klórhexidin (4.156. ábra) is kémiai antiszeptikum. Klórhexidin-diglukonát formájában 

alkalmazzák leginkább. Elpusztítja a gram-pozitív és gram-negatív mikrobákat is, emellett nagyobb 

higításban bakteriosztatikum is (0,05%). A klórhexidin is a sejtmembrán roncsolásán keresztül fejti ki 

hatását. Nagy koncentrációban emberre is ártalmas (szemtől, fültől távol kell tartani), ugyanakkor 

0,005–0,006%-os koncentrációban kontaktlecsék steril eltartására használják. 

A β-Propiolakton egy karcinogén103 dezinficiálószer, amelyet széleskörűen alkalmaztak 

vérplazma, különböző vakcinák, sebészeti berendezések, enzimek és fermentációknál labor-

bioreaktorok kémiai sterilezésére. Vízzel hidrolizál, és a veszélytelen 3-hidroxipropionsavvá alakul. 

 

4.156. ábra: Klórhexidin 

4.7.6.  A bioreaktorok steril működtetésével kapcsolatos gyakorlati szempontok és 

megfontolások 

A sterilezéssel foglalkozó alfejezetünkben eddig a tápoldatok sterilezésével foglalkoztunk részletesen, 

egy biotechnológiai folyamatnak, egy fermentációnak azonban ennél lényegesen több sterilezéssel és 

                                                 

 
103 Ezt a karcinogén hatást nem tekintik bizonyítottnak manapság. 
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sterilitással kapcsolatos aspektusa van. Így szólni kell a bioreaktorok felépítésének a steril működéssel 

kapcsolatos kérdéseiről és a gázok, jelesül és elsősorban a levegőnek a sterilezéséről is. 

Először a bioreaktor-sterilezés és steril működés tervezési, üzemeltetési vonatkozásairól szólunk. 

„A gőzsterilezés alapjai jól ismertek, de egy aktuális, jól működő rendszert megtervezni (és mi 

tegyük hozzá: üzemeltetni is) mégis nagy kihívás”104 – írta W. D. Wise, az Eli Lilly Co. munkatársa 30 

évnyi sterilezési üzemi tapasztalattal a háta mögött. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk? – tette fel a 

kérdést, és tapasztalatainak legfontosabb elemeit tömören a következőkben foglalhatjuk össze. 

–  Minden autoklávban, illetve bioreaktorban történő sterilezés esetében, akár az üres bioreaktor, 

akár a tápoldatot tartalmazó bioreaktor sterilezését végezzük el, a légtelenítéssel kell kezdeni a 

műveletet. 

A telített gőz nyomása ugyanis meghatározza a hőmérsékletet, de ha levegő is van a térben, a 

nyomás hamis hőmérsékleti értéket sugall, a levegő mintegy hígítja a gőzt. Ezért kilevegőztetés 

szükséges, a légzsákok kialakulását el kell kerülni. Ennek érdekében a sterilezés elején ún. 

„prevákuum” ciklusokat iktatnak be, ekkor a csövekből, porózus alkatrészekből, vattadugóból, 

gézből stb. eltávolítják a levegőt. 

–  Minden gőzbevezetéshez a legalacsonyabban fekvő pontján a rendszernek kondenz edényt 

vagy automatikus (számítógép vezérelte) kondenz lefúvatót kell alkalmazni. Ezekhez több 

gőzhozzávezetés esetén sem szabad közös elvezető csöveket alkalmazni (pangó, stagnáló 

kondenz zsákok, azaz fertőzési gócok jöhetnek létre). 

–  Minden cső a legalacsonyabb pont felé lejtsen, mintegy 1%-os lejtéssel, a hőmérőket is a 

legalacsonyabb pontra kell beszerelni. 

–  Ne higgyük el, hogy a kicsiny repedések, lyukak esetén a készülékben alkalmazott túlnyomás 

segít. Sőt, az ún. Venturi-effektus miatt itt inkább beszívás, azaz nem steril levegőnek a 

rendszerbe szívása történhet. 

–  Szinte a legfontosabb sterilezési szabály, hogy a hűtési ciklus kezdetekor azonnal levegő-

túlnyomást kell adni a rendszerre, és az állandó nyomást végig fenn kell tartani a hűtési ciklus 

során. Ellenkező esetben a kihűlő gőz lekondenzálván vákuum keletkezik, és készülékünk vagy 

annak fűtő köpenye összeroppanhat! 

–  Bioreaktorok csőterveinek elkészítésénél (vagy elfogadásánál) ügyelni kell a közismert 6D (ma 

már inkább 2,5D) szabály érvényesülésére.105 Ez azt jelenti, hogy egy csőből történő 

leágazásnál, a leágazás hossza nem lehet a csőátmérő hatszorosánál (2,5-szeresénél) nagyobb, 

mert akkor olyan áramlásmentes vagy csökkent áramlásos holt terek alakulhatnak ki, amelyek 

stagnáláshoz, tehát fertőződéshez vezethetnek. 

A steril bioreaktor-üzem egyik sarokpontja a keverőtengelynek a reaktorba vezetése, az ehhez 

alkalmazott tömítés. Ennek különösen az alsó meghajtású keverőknél van nagy jelentősége. Ma szinte 

kizárólag az ún. csúszógyűrűs törmítéseket alkalmazzák, rendszerint kettőt106. A dupla csúszógyűrűs 

tengelytömítés rajza a 4.157. ábrán látható. A csúszógyűrű egyik eleme a tengelyre, a rajta forgó 

másik eleme a tömítés házában van rögzítve, és egymáshoz rugóval vannak szorítva. A finoman 

összecsiszolt súrlódó felületek (az egyik fémből, a másik kerámiából vagy fémkarbidból készül) 

végzik a steril tömítést. A kenés és hűtés, valamint a steril zárás biztosítására a két-két csúszógyűrű 

közé steril vizet vezetnek, amelyet tiszta gőzből történő kondenzációval állítanak elő és levegő-

túlnyomással juttatják a tengelytömítéshez. 

A tengelytömítést magát is sterilezni kell. Amikor üresen történik a készüléksterilezés, akkor 

bizonyos ideig gőzt vezetnek a steril víz helyett a két tömítés közötti űrbe, amikor pedig tápoldattal 

együtt történik a készülék sterilezése, akkor maga a tömítés is értelemszerűen sterillé válik. 

                                                 

 
104 WILLIAM D. WISE, ELI LILLY AND COMPANY: SUCCEED AT STEAM STERILIZATION. 

     www.chemicalprocessing.com/articles/2005/592.html?page=1   (letöltve:2010) 
105 Ez egy kötelező GMP-szabály is. 
106 Double mechanical seal 
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4.157. ábra: Dupla csúszógyűrűs tengelytömítés 

A biotechnológiai üzemben több helyütt is alkalmaznak szűrőelemeket, erről és a különböző 

célokra felhasznált szűrőelemekről tájékoztató összefoglalást nyújt a 4.9. táblázat. A táblázat 

elsősorban a steril műveletekre, illetve sterilezésre vonatkozóan tartalmaz adatokat. Láthatóan a 

levegőnek a sterilre szűrése a legfontosabb eleme ezeknek: mind a fermentort levegőztető gázt, mind 

az abból távozó gázt sterilre kell szűrni. Erre a célra a fermentáció hőskorában szénnel (koksszal) 

töltött oszlopokat, majd még a 20. század 60–70-es éveiben is szálasanyaggal (vatta, üveggyapot) 

töltött oszlopokat alkalmaztak. Ma kizárólag abszolút (tehát nem mélységi) membránszűrőket 

használunk a levegő steril szűrésére. A cserélhető szűrőelemeket rozsdamentes acél szűrőházakba 

foglalják, amelyeket, illetve a szűrőket magukat, szintén szűrt tiszta telített gőzzel sterileznek. A steril 

levegőszűrőnek a bioreaktorhoz történő bekötését, a sterilezés megvalósítását követhetjük a 4.158. 

ábrán. Meg kell jegyezni, hogy hasonlóan kell bekötni az elmenő levegő oldalon is a steril szűrőket. 

Laboratóriumi, illetve kísérleti üzemi léptékben egy elmenő levegőszűrő elegendő, üzemben kettőt 

alkalmaznak sorba kötve, és ha patogén mikrobákkal vagy GMO-kkal dolgoznak, akkor a kontéinment 

szabályainak megfelelően a második szűrő után még egy 500 OC-on működő elektromos égetőt is 

használni kell. 

4.9. táblázat: Szűrők alkalmazása a fermentációs eljárásokban 

Alkalmazási terület Szűrőtípus Abszolút szűrőképesség (m)107 

Gőz: készülékek tisztításához és 

és sterilezéshez 

Porózus rozsdamentes acél 

 

1,2 

 

Levegő előszűrése Cellulóz szűrőszövet 8,0 

Fermentorba bemenő levegő 

steril szűrése 

Hidrofób membrán 

 

0,2 

 

Levegő buborékoltatása 

(levegőelosztó air lifhez) 

Porózus rozsdamentes acél 

 

3,0 

 

A távozó gáz előszűrése Polipropilén szűrőbetét 1,2 

A távozó gáz sterilre szűrése 

 (containment) 

Hidrofób membrán 

 

0,2 

 

Adalékanyagok, víz és 

nyersanyagok előszűrése  

 

Polipropilén mélységi 

(pozitívan töltött), 

gyantakötéses üvegszál 

szűrőbetét  

1,0 

 

Tartályok kilevegőzése Hidrofób membrán 0,2 

                                                 

 
107 Abszolút szűrőképességnek (ami 100%-os eltávolítást jelent) nevezzük annak a legnagyobb (kemény és 

gömb alakú) részecskének az átmérőjét, amely (már) képes áthaladni a szűrőn, adott vizsgálati körülmények 

között. Ez a jellemző a szűrő legnagyobb nyílásának, pórusának átmérőjét adja meg. 
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4.158. ábra: Steril levegőszűrő és bekötése a bioreaktorhoz 

Egy működésben lévő bioreaktoron egy sor úgynevezett forró pont van, amelyek a sterilezés, 

illetve a sterilen tartás szempontjából különös odafigyelést érdemelnek. Ezeket röviden a következők-

ben foglalhatjuk össze, illetve a fogalom megértéséhez tekintsük meg a  4.159. ábrát, amely bemutatja 

a forró pontokat, illetve a sterilen működő bioreaktor steril működésének határait (a kiemelő zöld 

vonalon belül minden steril!). Foglalkoztunk már a legkritikusabb ilyen forró pontokkal, vagyis a 

keverőtengely-tömítéssel és a steril levegő bevezetésével, illetve az elmenő levegő sterilezésével. 

Ezeken kívül forró pontoknak számítanak a szenzorok, elektródák csatlakoztatásai a bioreaktorhoz, az 

ingrediensek, azaz a sav, a lúg, a habzásgátló olaj és a szubsztrátok adagolási pontjai (tárolótartályok, 

azok csövezése, szivattyúik és szelepeik). Ezeken kívül a forró pontok, illetve kritikus műveletek közé 

sorolhatjuk a mintavételi pontokat, illetve a bioreaktor tartalmának lefejtését lehetővé tevő rendszert 

(sterilezhető leeresztő szelep és csatlakozó szerelvényei), és végül az úgynevezett inokulumvonalakat, 

azaz az előtenyészeteknek a főtenyészet reaktorába juttatását, az oltás megvalósítását. Ezeknek egy-

egy korrekt, steril megvalósulását a következő, 4.161. ábrán mutatjuk be, avval a megjegyzéssel, hogy 

nem csak egyféle jó megoldás létezik. A példákat azért közöljük, hogy figyelmesen végiggondolva 

azokat, saját gyakorlatunkban ötletekkel, gondolatokkal szolgáljanak tervezés és kereskedelmi 

rendszerek vásárlása esetén. Különös jelentősége van a steril működtetés szempontjából a készülékek 

anyagának és felületkezelésének, valamint az alkalmazott szerelvényeknek. Ezekkel itt részletesen 

nem foglalkozunk, csak a sterilen működtethető szelepek leggyakrabban alkalmazott változatait, a 

membránszelepeket mutatjuk be a 4.160. ábrán. Ezeknek az az előnye, hogy sterilen működtethetők, a 

szállított fluidum nem érintkezik a szeleporsóval, valamint sima és az áramlást nem megtörő belső 

felületük meggátolja a szállított anyagban lévő lebegő részek kiülepedését, az eltömődést. Ezért ezeket 

a szeleptípusokat széleskörűen alkalmazzák a biotechnológiai iparokban (beleértve az élelmiszeripart 

is). 
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4.159. ábra: Forró pontok és a steril működés határai 

 
4.160. ábra: Membránszelepek 

 

4.161. ábra: Fermentorok oltása 
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A bioreaktorok üzemeltetésének egy igen fontos eleme azok megfelelő tisztítása, előkészítése egy 

következő felhasználásra. A régi kézi tisztítási módszereket mára felváltották az automatikus, illetve 

automatizálható úgynevezett CIP108-rendszerek, amelyek a berendezések rendkívül hatékony és 

állandó minőségű, valamint reprodukálható, azaz rutin eljárásként egy GMP109-gyakorlat részévé 

tehető és validálható tisztítási protokollját teszik lehetővé. Egy modern biotechnológiai üzemben a 

CIP-rendszer csatlakozási pontjait építik ki, és amikor a tisztításra szükség mutatkozik, ezekhez 

csatlakoztatják a mozgatható CIP-rendszert. Ez egy számítógép által vezérelt algoritmus előre 

meghatározott programja szerint végzi a tisztítást a tisztító kemikáliákat tartalmazó folyadékok, a gőz, 

az öblítő folyadékok és tiszta (esetleg steril) vizes öblítések egymás utáni alkalmazásával, megfelelő 

nyomású és hőmérsékletű fluidumok segítségével. Egy bioreaktor megfelelő tisztításához a reaktorba 

nagynyomású (de 2,5 barnál kisebb nyomásesésű, hogy az aeroszolképződést megakadályozzák) 

szórófejeket építenek be, rendszerint egy fedél közeli pozícióba (és néha a keverőelemek alá is), 

amelyek a készülék faláról, de még a reaktorba beépített különböző elemek rejtett felületeiről 

(keverőelemek, áramlástörő elemek, benyúló szondarészek ) is képesek eltávolítani a rájuk rakódott 

szennyeződéseket (táptalajrészek, sejtek, habgátló olajok). A CIP-rendszerek vezérlésének az ún. 

TACT (temperature, action, chemical concentration, time) paraméterek megfelelő beállításával kell 

gondoskodnia az effektív tisztításról, azaz a megfelelő hőmérséklet, a mechanikai hatás (szórófejen 

kiáramló anyag ereje), az alkalmazott kemikáliák fajtája és koncentrációjuk, valamint a hatóidő azok a 

paraméterek, amelyekkel a CIP hatékonysága biztosítható. 

A 4.162. és 4.163. ábrán egy CIP-rendszer vázlatát láthatjuk. A bioreaktor szempontjából a CIP- 

folyadékokkal ellátó csövezésnek, az elosztófejeknek, valamint a CIP-oldatok visszatérő csövezésének 

van jelentősége, ehhez csatlakoztatható az ún. CIP-konyha (ez az, ami mobil), amelyben a vegyszer- 

oldatok elkészülnek, illetve ahol ezeknek és a visszatérő folyadékoknak a tárolótartályai vannak 

elhelyezve, a megfelelő mátrix-szeleprendszerrel és szivattyúkkal, valamint hőcserélővel. Egy 

tipikus110 tisztítási ciklus a következőkből áll: 

– tisztítás csapvízzel, 

– egy tisztító oldattal történő meghatározott idejű mosás (az oldat cirkuláltatása). Ez rendszerint 

egy lúg. 

– Ugyanez egy savas oldattal, 

– öblítés vízzel, 

– öblítés desztillált vagy deionizált vagy WFI111 vízzel. 

Az egyes fázisok között légbefúvással távolítják el a maradék folyadékot. A végső öblítés 

hatékonyságát a visszatérő folyadék vezetőképességének ellenőrzésével állítják be a kívánt értékre. 

                                                 

 
108 CIP = cleaning in place, azaz helyben tisztítás, a készülék szétszerelése nélkül. 
109 GMP = good manufacturing practice, azaz megfelelő gyártási gyakorlat, a modern üzemmenet egyik 

meghatározó eleme. A követendő eljárások rendszere. 
110 Az alkalmazott kemikáliák nagyon függenek a szennyeződések természetétől. Pl. a bemutatottakon kívül 

klórtartalmú vagy detergens tartalmú oldatokat is alkalmazhatnak. 
111 WFI = water for injection, a gyógyszeripari gyakorlatban alkalmazott legtisztább, pirogénmentes víz. 
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4.162. ábra: Egy egyszerű CIP-rendszer felépítése 

 

4.163. ábra: A BIOENGINEERING cég CIP-szórófejei 

A sterilezéssel kapcsolatban tanultakat ellenőrizzük a 4.16. animáció feladainak megoldásával. 

 

4.16. animáció: Önellenőrzés: sterilezés 

4.8.  A bioreaktorokban folyó történések mérése és szabályozásuk elemei 

A fermentációs folyamatok követésének, mérésének szükségessége magától értetődő és emiatt az is, 

hogy szinte lehetetlen a számtalan alkalmazott vagy alkalmazható módszert maradéktalanul ismertetni. 

Az alábbiakban csak egy rövid áttekintést adunk a leginkább és elterjedten alkalmazott módszerekről, 

valamint azokról, amelyeket a tárgyhoz kapcsolódó laborgyakorlatokon alkalmazunk. 

A fermentációs folyamat az alábbi sémával írható le, és ez megmutatja, hogy méréseink fóku-

szában miféle, a rendszert jellemző változók vannak. A mérések tehát kiterjednek a séma elemeire: 
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mindig érdekel bennünket, hogy a tenyésztés során hogyan hasznosul a szén-/energiaforrás, aerob 

esetben az oxigén, a nitrogénforrás és esetenként az egyéb tápoldatkomponensek némelyike is érdek-

lődésre tarthat számot. A séma jobb oldalán vitathatatlanul a sejttömeg, illetve sejtszám alakulásának 

mérése a legfontosabb, illetve termékes fermentációk esetében a termék képződése. De a mikroba 

gázanyagcseréjének, azaz a szén-dioxid-képződésnek és a mindig kísérő hőképződésnek is nagy a 

jelentősége, különösen, ha kvantitatív mérlegeket, illetve matematikai modelleket kívánunk készíteni. 

 

A 4.164. ábrán egy áttekintő össszeállítást láthatunk az alkalmazott módszerekről a mikroba-

növekedés követésének kivételével, evvel ugyanis kissé részletesebben foglalkozunk az alábbiakban. 

 

4.164. ábra: A fermentáció követési módszereinek áttekintése 

A fermentáció nyomon követésére használt méréseket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. 

Aszerint hogy a mikroba tevékenységéről adnak-e felvilágosítást, beszélhetünk biológiai, vagy ha 

csupán a környezet változásait követik, nem biológiai, azaz fizikai, illetve kémiai változókról. 

Biológiai változók a mikrobakoncentráció, a metabolikus sebességek és fajlagos sebességek és a 

különböző metabolikus kvóciensek, míg fizikai változók a hőmérséklet, a levegőztetés és a keverő 

sebessége stb. Kémiai változónak tekintjük a szubsztrátok kiindulási és szabályozott koncentrációit, 

illetve a fermentlé pH-ját vagy az oldott oxigén szintjét (DO). 

A változók lehetnek folytonosak, illetve időnkéntiek, azaz diszkrétek. 

Megint más szempont szerint beszélünk on line. azaz a folyamatról közvetlenül valós időben 

információt nyújtó (néha in line-nak is említik) változókról, ha pedig a rendszerből (időnként) kivett 

mintát másutt, a rendszeren kívül analizáljuk, akkor off line mérésekről, illetve változókról beszélünk. 

Primer mért változóknak vagy közvetlen változóknak nevezzük azokat, amelyeknél maga a mért 

érték az érdeklődésre számot tartó változó. Ilyenek a pH, DO, hőmérséklet, szubsztrát- koncentrációk, 

növekedési sebesség, stb. Indirekt, számolt változóknak112 nevezzük ezzel szemben azokat, amelyek 

esetében a változó értékét más (direkt vagy indirekt) változókból számítjuk ki. Ilyenek például a 

                                                 

 
112 Az angolszász szakirodalom ezeket „gateway sensors” névvel illeti. 

            CC//EE      ++      OO22      ++      NN    ++    eeggyyéébb  tttt..  KKoommppoonneennss        →→    

    XX  ++  PPii    ++    CCOO22  ++    HHŐŐ    



388 Biomérnöki műveletek és folyamatok 

© Sevella Béla, BME www.tankonyvtar.hu  

respirációs kvóciens, amelyet a szintén indirekt szén-dioxid-képződési és oxigénfogyasztási sebes-

ségekből számolunk ki, vagy a hozam, amelyet a mért mikroba- és szubsztrátkoncentráció-változásból 

lehet kiszámítani. Mind a direkt, mind az indirekt változók lehetnek szabályozókörök inputjai is. 

Egy fermentációs folyamat elvárható minimális mérési és szabályozási szintjeként a következők 

tekinthetők: 

Legáltalánosabban mért fizikai változók (minimális mérési *és minimális szabályozási** szintek): 

 *hőmérséklet ** 

 *nyomás ** 

 *áramlási sebesség (folyadékok, gázok)** 

   térfogat és/vagy tömeg 

 *keverősebesség **  

 *teljesítményfelvétel 

 *habszint** 

   viszkozitás 

   turbiditás 

Legáltalánosabban mért kémiai változók: 

 *pH ** 

  elektródpotenciál 

  Si……Pj 

 *DO (**) 

   DCO2  

   sejtkoncentráció 

4.8.1.  A mikrobanövekedés követése 

A növekedés mérésére igen sok módszert alkalmaznak. Áttekintő összeállítást nyújt erről a 4.165. 

ábra. Klasszikus és anyagmérleg-készítés szempontjából legfontosabb módszer a szárazanyag- mérés. 

A fermentléből vett ismert térfogatú mintát membránszűrőn leszűrjük (0,2 μm pórusú membrán-

baktériumok esetén is megfelelő), desztillált vízzel kimossuk a tápoldatnyomokat, majd tömeg-

állandóságig szárítjuk 105 °C hőmérsékleten. A visszamért membrán nettó tömege térfogategységre 

vonatkoztatva a sz. a.-koncentráció. Alkalmazzuk baktérium és élesztő, valamint fonalas mikrobák 

esetén is, ha a tápoldat nem tartalmaz lebegő részecskéket. 

 

4.165. ábra: Sejttömeg- és sejtszámmérési módszerek 

Az optikai módszerek alapja az, hogy ha egy sejtszuszpenziót monokromatikus fénnyel 

megvilágítunk, akkor a fény útjába kerülő sejtek azt különböző irányokba szórják. Ha a valamilyen 

irányban szórt fény intenzitását mérjük, nefelometriáról, ha az áteső fény abszorbanciáját mérjük, 
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turbidimetriáról beszélünk. Utóbbit alkalmazzuk szinte kizárólag. Ha a Lambert–Beer-törvény 

érvényes, akkor a mért extinkció arányos a sejtkoncentrációval: 

 XL
I

I


0

ln , (4.382) 

amelyben I0 a megvilágító és I az áteső fény intenzitása, hányadosuk logaritmusa az extinkció. 

X a mikroba tömeg szerinti koncentrációja és L a fényút hossza, azaz a mérőküvetta szélessége 

(rendszerint 1 cm),  ε  pedig a fajlagos fényelnyelés (sejttípusfüggő). 

A klasszikus optikai denzitás meghatározás esetében szinte kizárólagosan 600 nm-es fényt 

alkalmazunk, és optikai denzitásnak, a sejtkoncentráció mértékének definiáljuk a hígítással meg-

szorzott extinkció értékét. A fényelnyelést vakkal szemben mérjük, amelynek a sejtmentes fermentlé 

hasonlóan hígított oldatának illene lennie, a valóságban rendszerint desztillált vízzel szemben mérünk. 

A 600 nm-en történő off line OD-mérésnél vigyázni kell arra, hogy a sejtszuszpenziót kellő mértékig 

meghígítsuk, azért, hogy a fenti lineáris összefüggés érvényességi tartományában mérjünk. Ma 

rendszerint 1, néha 2-es extinkciótartományban is lineáris az összefüggés. 

A klasszikus optikai denzitás mérésnek off line módszerével szemben ma már alkalmaznak on line 

OD-mérő eszközöket is, két ilyennek a felépítését láthatjuk a 4.166. árán. Ezek „elektród” küllemű 

szondák, amelyek a fermentorok standart csonkjaiba szerelhetőek, és rendszerint 1000 nm hullám-

hosszú közeli NIR-fénnyel operálnak. Mind áteső, mind tükrözött (azaz nefelometriás) változatú 

szondák ismertek. 

 

4.166. ábra: On line OD-mérő szondák felépítése 

A száloptikák elterjedése szélesre nyitotta az optikai elvű mérési lehetőségek kapuját. A 

nyolcvanas évek óta olyan fluoreszcenciamérésen alapuló, a reaktorba standard csonkokon keresztül 

beilleszthető műszerek is elérhetőek, amelyek egyszerre több hullámhosszúságú lézerfényt bocsátanak 

a sejtszuszpenzióra, OD-mérésre alkalmasak, de ugyanakkor a sejttartalom bizonyos elemeinek 

fluoreszcenciamérését is elvégzik. Az alapja ezeknek a detektálásoknak az, hogy a redukált koenzim 

NADH és NADPH 340–360 nm-en gerjesztve 460 nm-es fluoreszcens fényt emittálnak, amely fény 

intenzitása arányos az élő sejt koncentációjával (természetesen befolyásolja a jelet a sejtek fiziológiai 

állapota is, valamint a tápoldat esetleges zavaró elemei, mint pl. a buborékok).113 

A fluoreszcenciás mérést használják ki akkor is a sejtnövekedés követésére, amikor a sejtek 

„láthatóvá tételére” génmódosítással beépítik az ún. GFP114-termelő-képességet a sejtekbe, amelyek 

azután 375 vagy 470 nm gerjesztő fénnyel megvilágítva 509 nm-en emittálnak és mérhetőek. Ha ezt a 

GFP-termelést a haszontermék (fehérje) termelésével kötik össze, akkor a termékképződés 

előrehaladása követhető ilyen módon. 

 Az optikai szálak, a ledtechnika (megvilágítás) és a miniatürizálás (piciny fotódióda detektorok) 

mára oda vezettek, hogy rázott lombikokban is lehetséges OD-mérés, sőt a néhány cm3 térfogatú 

mikrobioreaktorokban és a mikroplate lyukaiban is. 

                                                 

 
113 Megemlítjük az áramlásos citometriát (flow citometry) is, amely rendkívül drága, és ezért a fermentációs 

rutinban nem elterjedt módszer, amely szintén egyidejűleg egy sor on line optikai: turbidimetriás és fluoreszcens 

mérésre alkalmas. 
114 GFP=green fluorescent protein 
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A sejtek egyenkénti megszámlálásának is számos módszere ismert. Csak megemlítve itt az off line 

mikroszkópos sejtszámlálási módszereket (pl. a Bürker-kamrás módszert), az elektronikus részecs-

keszámlálás módszerét ismertetjük115. A 4.167. ábrán látható a műszer elvi felépítése. A sejteket kény-

szeráramban egy kapillárison vezetjük át, amelynek két oldalára váltófeszültség van adva. A lyukon 

(sejtfajtától függően 5–50 μm) áthaladó sejtek ellenállása más, mint a (NaCl) hordozó elektrolité, ezért 

egy áramcsúcs jelenik meg minden egyes sejt áthaladásakor. Ennek számlálása a sejtszámot, 

nagyságának diszkriminátorokkal történő szétválogatása pedig a sejtek méreteloszlását képes 

megjeleníteni. Elvileg csak egysejtű, leginkább élesztő-, kevésbé baktérium- sejtek számlálására 

alkalmas az eredetileg vérsejtszámlálásra kifejlesztett módszer. Csak off line mérés lehetséges. 

 

4.167. ábra: Elektronikus részecskeszámláló elvi működése 

Sok próbálkozás van egyéb sejttömeg- és sejtszámmérési eljárások kidolgozására is. Így például 

az ultrahangnak a felhasználásával is fejlesztettek ki módszereket. Ezen modern műszeres sejttömeg- 

mérési módszerek egyike például az akusztikus rezonancia denzitometria. Elve az, hogy ultrahanggal 

sugározzák be a küvettában lévő sejteket, amelyek rezonanciája a szenzor piezoelektromos cellájában 

feszültséget gerjeszt, ami mérhető. 

Az ép sejtmembránnal rendelkező sejteket úgy tekinthetjük, mint kicsiny kondenzátorokat, 

amelyek elektromos mező hatása alatt – a membrán nem vezető lévén – feltöltődnek. A kialakuló 

kapacitanciát mérni lehet (pF/cm egységben): értéke függ a sejt típusától, valamint az élő sejtek 

koncentrációjától. Olyan „elektródát” fejlesztettek ki, amely egy standard csonkba beszerelhető 

testben 4 Pt elektródát foglal magába. Kis kezdeti sejtkoncentrációnál az elektródákra adott rádió-

frekvenciás mező kicsiny áramot jelez, ahogy nő a sejtkoncentráció, a jel is erősödik, miközben a 

halott sejtek, valamint a gázbuborékok  láthatatlanok az elektród számára. Ily módon a rendszer az élő 

sejttömeggel arányos jelet szolgáltat.116 Előnye az elektródnak, hogy nem növik be a sejtek, nagy 

sejtkoncentrációig lineáris a jel, és egyaránt alkalmazható egy sor sejttípushoz, baktériumok, élesztők, 

állati és növényi sejtek és rovarok sejtjeire is. 

Ma a kereskedelmi forgalomban kaphatók a bioreaktorba standard csonkra beszerelhető in line 

mikroszkópok is, amelyek fluoreszcenciás vagy egyszerű mikroszkópos képeket közvetítenek digitális 

kamerába, és mind a sejttartalom, mind a sejtszám, mind a morfológia követésépre alkalmasak. Ezek 

vagy mechanikusan, vagy elektronikusan definiált mérési zónában (lásd a 4.166. ábra második 

példáját) képesek az összes sejt megjelenítésére. 

                                                 

 
115 Eredeti márkaneve, amely módszernévvé is változott: Coulter Counter. 
116 Biomass Monitor, 2002-ben került piacra, egyszerre négy fermentorban is képes követni a sejtszaporodást. 
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4.8.2.  A hőmérséklet és a pH mérése 

A fermentlé hőmérsékletét szinte kizárólag Pt100117 ellenállás-hőmérőkkel mérjük. A szabályozását 

pedig a hőátadó rendszerben (rendszerint a reaktor köpenyében) cirkuláltatott hűtővíz gőzzel történő 

fűtésével és hideg vízzel történő hűtésével (PID-szabályozókkal) oldják meg. 

A pH mérésére a 60–70-es évek óta a cserélhető elektrolittal feltöltött, sterilezhető kombinált 

üveg/kalomel elektródokat alkalmazzák. Ma inkább egyszer használatos, nem regenerálható, 

gélformájú elektrolitokkal feltöltött elektródák használatosak. A pH szabályozását két irányban 

működő szabályozókkal végezzük, a szabályozók sav vagy lúg ingrediensek adagolását vezérlik. 

A hőmérőket, a pH-elektródákat és a fentiekben említett optikai szondákat stb. ún. standard 

csonkokba lehet csatlakoztatni. Egy ilyen 25 mm belső átmérőjű csonk, valamint a szondamentes 

esetben szükséges zárásra alkalmas vakdugó képét mutatja a 4.168. ábra. 

 

4.168. ábra: Standard szondaillesztő csonkok 

4.8.3.  Az oldott oxigén koncentrációja és az oxigénabszorpció mérése 

4.8.3.1.  Oldott oxigén mérése 

Az oldottoxigén-szint mérésénél két probléma merül fel: mivel az oxigén egy csekély mértékben 

oldódó gáz, koncentrációja a fermentlében alacsony, ugyanakkor a koncentráció változásának 

sebessége (különösen a 4.8.3.2.-ben ismertetendő dinamikus KLa mérés esetén) nagy, ezért érzékeny és 

gyors reakciójú mérőrendszerre van szükség. Próbálkoztak a múltban többféle módszerrel, például az 

ún. „tubing” módszerrel. Ennél a fermentlébe egy oxigénre áteresztő (pl. szilikongumi) csövet merí-

tettek, amelyen keresztül N2-gázt áramoltattak. Ebbe az oldott oxigént bediffundálva és a gázáramot 

gázelemzőbe vezetve, lehetséges lett az oldott oxigén szintjének meghatározása. A módszer körül-

ményes, lassú, ezért nem terjedt el. 

A oldottoxigén-szint mérésére ma kétféle amperometriás elvű elektrokémiai rendszert alkal-

maznak (4.169. ábra). Az elterjedtebb Clark-elektród esetében külső feszültségforrással polarizálják a 

Pt katódot, amely körül helyezkedik el az Ag henger anód. Az elektrolit 3 mol/l KCl-oldat. Az 

elektródokat, illetve elektrolitot oxigénre áteresztő polietilén-, szilikongumi- vagy teflonmembrán 

választja el a mérendő közegtől. Állandó polarizáló feszültség (kb 0,6 V), valamint jól definiált 

membránvastagság és membrán-katód távolság esetén az elektródok között folyó áram erőssége 

arányos a külső térben mérhető oldott oxigén parciális nyomásával: 

                                                 

 
117 0 OC-on 100 Ω, 60 OC-on 123,2 Ω ellenállású a Pt. 
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 22 nFAS/X.pO/XkD.S.pOI   (4.382) 

ahol pO2 az oldatban lévő O2 parciális nyomása 

 D az oxigén diffúziós állandója a membránban 

 S az oxigén oldhatósága a membránban 

 X a membrán vastagsága 

 F Faraday-állandó (9,648.104 Coulomb/mol) 

 A katódfelület 

 

Mivel az elektródban valamennyi többi mennyiség konstans, csak a parciális nyomás változhat, 

ezért az áramjel a parciális oxigénnyomással lesz arányos. 

Az oldott oxigént mérő elektród tehát nem oxigénkoncentrációt mér, hanem az oldott oxigén 

parciális nyomásával arányos áramjelet szolgáltat. Ezért minden ilyen műszer 0 és 100%-os telítettségi 

szint közötti értékeket mutat. A továbbiakban azonban továbbra is koncentrációról fogunk beszélni 

(ami, a Henry-törvény értelmében arányos a parciális nyomással). 

A 4.170. ábra  tanúsága szerint legalább három diffúziós határréteg jelent ellenállást az oxigénnek 

a katód felületére jutásakor, ezért érthető, hogy van időkésése a rendszernek, a mért érték egy előző 

időpontban érvényes valódi értéknek felel meg. Ismernünk kell tehát az elektród dinamikus 

viselkedését, az időkésés mibenlétét, hogy – különösen dinamikus méréseknél – ezt a késést kom-

penzálhassuk. 

 

4.169. ábra: Oldott oxigént mérő amperometriás elektródok felépítése 

 

4.170. ábra: Diffúziós határrétegek az oldott oxigén elektródjában 

4.8.3.2.  Az oxigénabszorpció sebességének meghatározási módszerei 

Szulfitoxidációs módszer 

 

A szulfitmérés során az oxigénabszorpció sebességének mérését egy kémiai reakció sebességének 

mérésére vezetjük vissza. 
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Az oxigénabszorpció szempontjából vizsgálni kívánt bioreaktort Na2SO3-oldattal töltjük meg és 

levegőztetjük (és kevertetjük). Ekkor katalitikus mennyiségű Co2+ vagy Cu2+ ionok jelenlétében a 

SO3
2- + ½ O2 SO4

2- 

reakció játszódik le. Ez a reakció néhány fontos tulajdonsággal rendelkezik: 

 

– Nulladrendű reakció az SO3
2- ionokra nézve (0,1–1 Na2SO3–koncentráció-tartományban)  

ha van 10-3– 10-4 mol/l  koncentrációjú katalizátor. 

–  Gyakorlatilag irreverzibilis. 

– Gyakorlatilag pillanatszerű. 

E tulajdonságokból következik, hogy egyrészt amíg szulfitionok vannak jelen, addig az oldott 

oxigén koncentrációja zérus, másrészt a szulfátosodási reakció sebeségét tehát csak az oxigén- 

abszorpció sebessége határozza meg (a reakció sztöhiometriáját is figyelembe véve egyenlő vele!), 

azaz az r oxidációsebesség 

 
  *aCKr  *aCKC*CaK

dt

dC
LLL   (4.383) 

Ha tehát megmérjük a reakció sebességét, akkor megmértük az oxigénabszorpció sebességét is. 

A reakciósebességet a szokásos módon mérhetjük: a reakcióidő előrehaladtával mintákat veszünk, 

amelyekben meghatározzuk a még el nem reagált szulfit koncentrációját, majd ezeket az értékeket 

ábrázoljuk az idő függvényében, és meghatározzuk az egyenes iránytangensét. A fenti egyenlet 

értelmében ugyanis a sebesség állandó, tehát a koncentrációk az időben egyenes mentén csökkennek. 

Ezt a meredekséget (reakciósebességet, ami maga az OTR) mmól oxigén/l·óra, méginkább g O2/l·óra 

(vagy régebben mg SO2/l·óra ) egységben kifejezve kapjuk az ún. szulfitszámot. 

 

Valójában a reakciórendszer viselkedése lényegesen bonyolultabb a fent vázoltnál, többek között 

mivel a levegőbuborékok gáz/folyadék határfelületén lévő stagnáló folyadékfilmben is van szulfit, 

tehát ott is folyik az oxidáció, és ez a kémiai reakció mintegy „megszívja” az oxigéndiffúziót a 

határrétegben, meghamísítva a viszonyokat. Ezt a gyorsító hatást az ún. „enhancement faktorral” 

szokták leírni. A szulfitszám tehát kissé nagyobb oxigénabszorpciót jelez. mint ami egyszerű vizes 

oldatban (vagy fermentlében) lenne, azonban arra kiválóan alkalmas, hogy értékeivel reaktorok 

oxigénátadási viszonyait, és adott reaktor esetén a különböző technológiai paraméterek mellett történő 

levegőztetés hatásait összehasonlíthassuk. 

A szulfitoxidációs módszert csak tisztavizes modellrendszerben lehet használni, tápoldatban és 

méginkább lélegző tenyészetben nem! 

Hasonló módszert fejlesztettek ki az oxigénnek hidrazinnal történő reakcióját felhasználva is, de 

az kevésbé terjedt el a szulfitmérésnél. 

 

Kilevegőztetéses („Gassing out”) módszer KLa meghatározására  

 

E módszer során N2-árammal kihajtják az oldott oxigént a bioreaktorban lévő vízből vagy 

mikrobamentes tápoldatból, majd a N2-gáz bevezetését megszüntetik, és átkapcsolnak levegőztetésre. 

Ekkor az átviteli függvény az ismert 

 CCaK
dt

dC *

L   

Alakú, és ha folytonosan mérni tudjuk az oldott oxigén koncentrációjának a növekedését a 

telítődés során, akkor e differenciálegyenlet megoldása rajzolódik elénk (pl. egy kompenzográfon), 
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amelyet az 4.171. ábra mutat. A C-t görbéből  a 
L*

C
ln 1 K a.t

C

 
   

 
 megoldási forma alapján KLa 

meghatározható. 

 

4.171. ábra: A kilevegőztetéses KLa-meghatározási módszer elve 

Dinamikus KLa-meghatározási módszer 

 

A KLa dinamikus meghatározásának módszerét tenyészetekben történő mérés céljára dolgozták ki. 

Alapja az, hogy amint az a 4.77. ábrán látható, szakaszos mikrobatenyésztés során mindig dinamikus 

egyensúly van az oxigénoldódás és a fogyasztás között. Ez az egyensúlyi oldottoxigén- koncentráció 

az ábra szerinti profil szerint változik minden szakaszos fermentáció során. 

Ha a görbe mentén bárhol leállítjuk a levegőztetést a 4.172. ábra szerint (és csak egy csökkentett 

intenzitással kevertetünk, hogy a fermentlé homogén maradjon), akkor a C egyenes mentén fog 

csökkenni mindaddig, amíg el nem éri a kritikus oxigénkoncentrációt, ugyanis afelett állandó és Qmax, 

valamint a mérés rövid ideje miatt az x mikrobatömeg növekedése elhanyagolható. Ebből az 

egyenesből meghatározható a légzés sebessége, az ugyanis az egyenes meredekségével egyenlő (xQ). 

 

4.172. ábra: A dinamikus KLa-meghatározás elve tenyészetekben 
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4.173. ábra: A dinamikus KLa-meghatározás: linearizálás 

A leszálló egyenes mentén bárhol, ha újra visszakapcsoljuk a levegőztetést, akkor a teljes 

differenciálegyenlet érvényes, és az ábrán látható görbe mentén áll vissza az előző egyensúlyi 

oldottoxigén-szint. A görbe néhány pontjából az alábbi linearizálásnak megfelelő ábrázolást (4.173. 

ábra) elvégezve, a kapott egyenes reciprok iránytangense megadja KLa-értékét. 

 

*

L

1 dC
C xQ C

K a dt

 
    

 
 (4.384) 

A dinamikus KLa-mérés előnye, hogy tenyésztés közben nyújt információt a bioreaktor oxigén- 

átadási viszonyairól. Probléma azonban, hogy az oldott oxigén mérésére használt elektród nem 

valósidejű jeleket szolgáltat, dinamikus viselkedése miatt mindig késésben van a valósidejű oxigén-

szint értékétől. Ennek kiküszöbölése érdekében többféle eljárás is lehetséges. 

Az eredeti grafikus módszer is lehetőséget nyújt KLa-nak az elektród időállandójának ismeretében 

történő meghatározására. 

Ha mérőműszert (mérőerősítővel, esetleg processzorral és természetesen az elektróddal együtt) 

egytárolós tagként tekintjük (lásd a Folyamatirányítás c. tárgy anyagát is), azaz 

 
dC

T C AC
dt


  , (4.385) 

ahol C’ a műszer által mért (az oldott oxigén koncentrációjával arányos) jel, C pedig a folyadékban 

mérhető valódi koncentráció, és T az egytárolós tag időállandója. Esetünkben nyilvánvaló, hogy A=1. 

Deriváljuk ezt az egyenletet: 

   xQCCaK
dt

dC

dt

Cd

dt

Cd
T L2

2





 

 (4.386) 

Egyenletek alapján a következő linearizálást és a 4.174. ábrán látható ábrázolást elvégezve KLa 

meghatározható. 

 

2
*

2

L

dC 1 d C dC
C T C T xQ C

dt K a dt dt

    
       

 
 (4.387) 

Ekkor természetesen a kísérletes görbének nemcsak az első, hanem a második deriváltját is meg 

kell határoznunk, ami már meglehetősen nehézkes. 
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4.174. ábra: A dinamikus KLa-meghatározás: linearizálás időállandóval 

Egy másik megközelítés szerint a fenti differenciálegyenlet meg is oldható, és a megoldás C’(0)=0 

és dC’(0)/dt =0  kezdeti feltételekkel 

 

























 


taK

L

T

t

L

L* Le

aK
T

1
T

1

e

aK
T

1

aK
1C(t)C .  (4.388) 

Ebből a formulából az összetartozó (t, C’(t)) adatok birtokában nemlineáris regresszióval a KLa és 

T keresett paraméterek elvileg meghatározhatók. Ha azonban jobban megnézzük a (3) egyenletet, azt 

tapasztaljuk, hogy abban KLa és 1/T teljesen szimmetrikus, azaz felcserélve őket ugyanazt az 

összefüggést kapjuk. Ez azt jelenti, hogy a regresszió végrehajtása után nem lehet megmondani, hogy 

melyik becsült érték az 1/T, és melyik a KLa.118 

Az előbbi két módszer felveti a kérdést, hogy hogyan határozzuk meg az elektród időállandóját. 

Erre az egyik ismert módszer az egységugrás-zavarás hatására kiváltott dinamikus válaszfüggvény 

felvétele. Sajnos nem ismert olyan módszer, amellyel egy 0% → 100 % oldott oxigén egységugrás 

kísérletileg pontosan kivitelezhető, ezért ezt egy 100% → 0% egységugrással helyettesítjük. Ez 

megoldható, ha a dinamikus módszert egy kissé módosítva a szulfitméréssel kombináljuk. 

 

Kombinált módszer a KLA meghatározására 

 

E módszerrel a szulfit oxidációs reakció tulajdonságait kihasználva határozhatjuk meg az elektród 

időállandóját, és egyidejűleg dinamikus módszerrel KLA-t is meghatározunk. Természetesen a kémiai 

reakció miatt itt nem lehetnek jelen mikroorganizmusok. 

Az oxigénátadás szempontjából vizsgálandó bioreaktort vízzel töltsük meg, és a következő 

kísérletet végezzük el: indítsuk el a levegőztetést és keverést olyan paraméterekkel, amelyek mellett a 

KLa-t meghatározni kívánjuk. Várjuk meg az oxigénnel való telítődést. Ekkor öntsünk a reaktorba 

szulfitoldatot, amelynek legkisebb hányada is azonnal 0-ra csökkenti az oldott oxigén koncentrációját. 

Az mindaddig 0 is marad, amíg szulfit ionok vannak a rendszerben. Ha a szulfitszámra kíváncsiak 

vagyunk, most időnként vehetünk mintákat, és a fent leírt módszerrel meghatározhatjuk a 

                                                 

 
118 Ez valójában azt jelenti, hogy 1/KLa is időállandó. 
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szulfitszámot is. Amikor a szulfit ionok elfogytak, az oldott oxigén koncentrációja elkezd emelkedni 

az átviteli függvénynek megfelelő görbe mentén. 

A két görbét normáljuk, és az elektród-válaszfüggvény 1-C’ transzformációjával egy koordináta- 

rendszerben ábrázoljuk, és 0–∞ intervallumban integrálva a 4.175. ábrának megfelelően megkapjuk 

KLa értékét. 

 

4.175. ábra: A dinamikus KLa-meghatározás kombinált módszerrel 

4.8.4.  A gázanyagcsere mérése 

A bioreaktorba levegőztetéssel bekerülő gáz oxigéntartalmának általában kevesebb mint 15–20%-a 

oldódik, azaz hasznosul, nagyobb része az elmenő gázzal távozik. Az oldódó oxigén helyébe szén-

dioxid kerül, de természetesen nem pontosan akkora moláris mennyiséggel, mint amennyi oxigén 

elfogy (kivéve, ha az RQ=1). Ezért a bemenő és a kimenő levegőáramlási sebesség rendszerint 

jelentősen különbözik. 

Ahhoz, hogy a légzési sebességet, a szén-dioxi-képződési sebességet, valamint az ezekből 

számítható respirációs hányadost mérni tudjuk, elvileg a következőket kell primer módon mérnünk: 

 bemenő és elmenő levegő térfogatárama,  

 hőmérséklet és nyomás a bemeneti és a kimeneti ponton, 

 valamint ugyanott a bemenő, illetve a távozó levegő összetétele. 

 

Az áramlási sebesség mérését régebben rotaméterrel, kijelzős rotaméterrel oldották meg, ma az 

úgynevezett tömegárammérőket alkalmazzuk.119 Ez egy fűtött csőszakasz (4.176. ábra), amelynek 

hőmérsékletét állandó értéken tartjuk, és az ehhez szükséges elektromos fűtőteljesítményt mérjük. Ez 

arányos a csőszakaszon áthaladó levegő tömegáramával. A műszert rendszerint egy szabályozóval és 

szabályozószeleppel egybeépítve használjuk. 

A gázfázis oxigéntartalmát az oxigén paramágneses tulajdonságain alapuló gázelemzővel mérjük, 

míg a szén-dioxid-tartalmát infravörös elnyelésével (hővezetésével) követjük. Ezt a kétféle elven 

működő gázelemző rendszert általában egyesítve, egy műszerként hozzák forgalomba. Ha gazdaságos 

(több reaktor mérése), a tömegspektrometria is alkalmas a levegőztető gáz összetételének 

meghatározására. 

Nézzük ezek után, hogy hogyan lehet egy gázanyagcserét követő rendszert felépíteni. Tételezzük 

fel, hogy mind a bemenő levegő jellemzőit, mind a kimenőéit mérjük. Azaz mérjük T1, p1, q1 és O21, 

valamint CO21 és T2, p2, q2 és O22, valamint CO22 értékeit, ahol sorrendben a jelölések a hőmérsékletet, 

                                                 

 
119 Mass flow meter 
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nyomást, térfogatáramot és a gázösszetételi értékeket jelentik a bemenő és a kimenő levegőben. Írjuk 

fel a bemenő légárammal érkező móláramot: 
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Hasonlóképpen írható fel a kimenő légáram oxigén, szén-dioxid és nitrogén mólárama is: 
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Megkönnyíthetjük a dolgunkat, ha észrevesszük, hogy a bemenő és a kimenő légáramban a 

nitrogén mólárama biztosan nem változik (ha már telítődött a fermentlé nitrogénnel). Azaz  
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Ebből a q2 kifejezhető:  
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Ha ezt felhasználjuk a 4.390 egyenletekben, akkor felírhatjuk a légzési sebesség és a szén-dioxid- 

képződési sebesség értékét: 
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Ebből láthatjuk, hogy a gázanyagcsere sebességi értékeinek követéséhez kevesebb mérési helyre 

van szükség, mint előzőleg feltételeztük, azaz elegendő minden értéknek csak a bemenő levegő 

oldalon történő mérése. Ha pedig a respirációs hányadosra vagyunk kíváncsiak, a 4.393 egyenleteit 

osztva a következőt nyerjük, amely szerint RQ mérését a be- és kimenő levegő összetételi adatai 

meghatározzák: 
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4.8.5.  Nem invazív fluoreszcens módszerek
121

 

Az utóbbi években, a mikrobioreaktorok és az ún. nagy áteresztőképességű szűrő módszerek 

elterjedésével láttak napvilágot olyan fluoreszcencián és lumineszcencián alapuló módszerek, amelyek 

optikai útra terelték nemcsak az optikai denzitás, hanem a pH, az oldottoxigén- koncentráció és az 

oldott szén-dioxid-koncentráció kis helyigényű, nem invazív és gyors meghatározását. 

Az oldott oxigén (sőt a gázfázisú oxigén) optikai mérésének az az alapja, hogy az oxigén 

dinamikusan kioltja valamely fluorofór fluoreszcenciáját, mégpedig 10 ns-nál nagyobb (néha több 

                                                 

 
120 OUR=oxygen uptake rate, CER=carbon dioxide evolution rate, légzési és szén-dioxid-képződési sebesség. 
121 Az itt következő leírásnak a FLUOROMETRIX cég Cellstation berendezésének leírása az alapja. 
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száz ns, azaz jól detektálható) félélettartammal. Az oxigén nélkül mért fluoreszcens fény inten-

zitásának és az oxigén jelenlétében mért fluoreszcens fény intenzitásának hányadosa az ún. Stern–

Volmer-egyenlettel adott: 

  
2OSV
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 , (4.395) 

ahol E0 és E az oxigén nélküli és az oxigén jelenlétében mért emisszióintenzitás, τ-k az élettartamok 

ugyanabban a sorrendben. KSV a Stern–Volmer-állandó és cO2 az oxigénszint. A reaktor fenekére egy 

foltban található a finoman eloszlatott fém-ligandum fluorofór komplex (a fém gyakran palládium, 

platina vagy rubidium, míg a fluorofór például 1,10-fenantroline vagy  2,2’-bipiridin), amely egy 

oxigénáteresztő polimermembránban van rögzítve, ami megakadályozza a festék kioldódását a 

fermentlébe. A kapcsolódó műszer ugyanúgy 0–100% közötti értékeket mutat, mint a klasszikus DOP-

mérő elektródák esetében,. 

A pH mérése is megvalósult hasonló elveken: fluoreszcens festéket rögzítenek a bioreaktor alján 

(pl. 8-hidroxiprén-1,3,6-triszulfonsav nátriumsója vagy szeminafto-rodafluor (SNARF) festéket 

rögzítenek polimerhez). A festék bázikus és savas formája különböző abszorpciós maximummal 

rendelkezik, valamint extinkciós koefficiendekkel, míg az emissziós maximumot a pH nem 

befolyásolja122. Mérik tehát a  két gerjesztési hullámhosszon az emisszió intenzitását, és ezek aránya 

lesz a pH függvénye. A mérhető pH-tartomány csupán 5,5–8,5 tartomány egyelőre. 

Megemlítjük, hogy oldott CO2-mérő rendszert is kifejlesztettek. 

Ezen eszközök esetében tehát a reaktor fenekére vannak rögzítve a fluoreszcens foltok 

(érzékelők), míg a megvilágítást biztosító led fényforrások és a fényintenzitást mérő fotodiódák a 

reaktoron kívül vannak elhelyezve. Ez lehetővé teszi, hogy egyrészt sok reaktorbeli történéseket lehet 

lényegében egyidőben követni, másrészt a reaktorok méretének radikális csökkentését, valamint akár 

rázott lombikok monitorálását is. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek a módszerek elsősorban gyors és nagysorozatú 

szűrővizsgálatokra alkalmasak, mérési pontosságuk elmarad a hagyományos műszeres módszerekéitől. 

Azaz kinetikai modellezésre, technológiafejlesztésre, optimálásra továbbra is a hagyományos 

módszerek a javallottak. 

                                                 

 
122 Olyan érzékelő is van, amelynél a pH az emissziót is befolyásolja. 
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SZÓJEGYZÉK 

Affinitás 

Két molekula kötődésének erősségét mérő fogalom. Az enzim affinitását a szubsztráthoz a 

komplexük disszociációs állandója méri: minél nagyobb az affinitás, annál kisebb a disszociációs 

állandó. 

Aktivátor  

Enzimhez kötődő, reakciósebességet növelő ligandum. 

Allosztérikus enzimek 

Minimum két alegységből álló (kvaterner szerkezettel rendelkező) fehérjék, amelyeknél a kötődő 

ligandumnak (szubsztrát) az egyik alegységhez kötődésében egy ligandumnak (szubsztrátnak, 

inhibitornak, aktivátornak) egy másik alegységhez kötődésének erősítő vagy gyengítő szerepe van. 

Antioxidáns 

Olyan anyag, amely maga válik az oxidáció „áldozatává”, és ilyeténképpen megvéd érzékeny 

fontos anyagokat (C-vitamin, E-vitamin stb.). 

Apoenzim 

Az enzimmolekula fehérjerésze. 

Állandósult állapot 

Egy változó időbeli állandósága: változási sebessége zérus. Lásd: steady state. 

Aszeptikus 

Csíramentes állapot, rendszer. 

Aszimmetrikus szintézis 

Prokirális vegyületből kiinduló bioszintézis. Az alapanyagot enzimesen 100%-ban a kívánt optikai 

izomerré alakítja át. 

Biofinomító 

Mezőgazdasági termék vagy melléktermék alapon működő olyan, elsősorban bioeljárásokat 

alkalmazó üzem, amely az alapanyag minden részét hasznos, hozzáadott értékkel rendelkező 

termékké alakítja. 

Biokonverzió 

Biotranszformációval rokon kifejezés, egyesek szerint szűkebb értelmű az előbbinél. 

Bioleaching 

Ércekből a haszonfém biológiai módszerekkel történő kioldása. 

Bioremediáció 

Szennyezett (pl. ásványolajjal, kátránnyal, egyéb kemikáliákkal) területek talajának megtisztítása 

biológiai módszerekkel. 

Biotársadalom 

~ nak nevezzük azt a társadalmat, ahol az élet minden szegmensét átszövik a biotechnológiák. 

Biológiai az alapanyag (évenként megújuló lignocellulóz- és cukorbázis), biológiai eredetű az 

energia (lignocellulóz alapú hőerőművek, bioetanol, biodízel) és bio a technológia is. 

Biotranszformáció 

A→B típusú átalakítás,amelynek során a mikroba, vagy valamely sejtkomponense, pl. enzime 

mint katalizátor nagy konverzióval alakítja át az A vegyületet B-vé. 

BOD, BOI  

Biológiai oxigén igénye (demand), amelyet főképp az ötnapi értékével szoktak jellemezni: BOI5. 

CIP 

Cleaning in place = helyben tisztítás. 
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Denaturáció 

Természetellenes konformáció kialakulása. Különböző hatásokra (hőmérséklet, pH, ionerősség, 

szerves oldószerek) a fehérje harmadlagos szerkezete megváltozik, és a „természetestől” eltérő 

konformációt vesz fel, akár reverzibilisen, akár irreverzibilisen.  

Determinisztikus 

Egy-egy meghatározottságú. A független változó adott értékéhez a függvénynek egy (esetleg több, 

de nem sztohasztikusan terhelt) értéke tartozik. 

Dinamikus komplex 

Reverzibilis komplex, azaz a kapcsolódás mellett a szétválás sebessége is jelentős. 

De novo fermentáció 

Egyszerű tápanyagkomponensekből valamely anyagcseretermék „újbóli” szintézise, melynek 

során a mikrobatömeg is növekedik. 

Domén 

Speciális szerkezeti részlete a fehérjemolekulának, amely szerkezetileg elkülönül vagy 

funkcionálisan megkülönböztethető. 

DOWN STREAM műveletek   

A fermentációhoz kapcsolódó műveletek, mint a termék izolálása és tisztítása, valamint a 

fermentáció és a feldolgozás során keletkező hulladékok (szennyvíz, szén-dioxid stb.) kezelése, 

feldolgozása. 

Dugóáramú reaktor 

Keveredés nélküli folytonos üzemű reaktor, amelyen keresztül az egymást követő folyadékelemek 

egymástól elszigetelve (szegregáltan), visszakeveredés nélkül haladnak keresztül (plug-flow). 

ELISA 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay: antigén vagy antitest meghatározására alkalmazott 

immunológiai teszt. 

Elszigetelés = kontéinment. 

 

Enantiomer felesleg 

A két enantiomer koncentrációja különbségének viszonya azok összegéhez, azaz azt méri, hogy 

egy adott enantiomer az egészhez képest mennyire van túlsúlyban, a termék adott enantiomerre 

vonatkozó „tisztaságát” adja meg: 

Endoenzim 

Olyan depolimerizáló enzim, amely a polimer lácvégéről kezdi a lebontást. 

ENDOGÉN  

= INTRACELLULÁRIS, azaz sejten belüli. Általában: belső, belső eredetű. 

Endogén metabolizmus 

A fenntartás sajátos formája, amikor a saját tartaléktápanyagok (sejtanyag) szolgálnak 

energiaforrásul. 

Exoenzim 

Olyan depolimerizáló enzim, amely a polimer lánc belsejében, statisztikusan, illetve 

meghatározott kötéseknél bont. 

Fedbatch tenyésztés 

Rátáplálásos szakaszos tenyésztés. Csak betáplálás van, elvétel nincs, a térfogat növekszik. 

Flokkulum 

Összecsapódott, összetapadt mikrobatömeg, -pehely, amely sok millió-milliárd egyedi sejtet 

tartalmazhat. Az eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás jellemző mikrobatömeg- megjelenési 

formája. 
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Fluxus 

Egységnyi felületen egységnyi idő alatt átadott anyagmennyiség. 

Folding 

Aminosavlánc olyan hajtogatódása, ami a katalitikus hatáshoz szükséges harmadlagos szerkezetet 

kialakítja. 

Fosszilis 

Ősi földtörténeti korokból származó ásványosult állati és növényi eredetű anyag. Például  fosszilis 

energiahordozó a kőolaj, földgáz és a szén. 

Fotolitotróf 

Szervetlen szénforrást és fényenergiát hasznosító organizmus. 

Glikémiás index 

= GI, arra utal, hogy milyen gyorsan szívódik fel egy adott élelmiszerben lévő szénhidrát a 

szervezetben. Relatív érték, a glükóz lebomlási sebességére vonatkoztatják. 

GLP, GMP   

Good Laboratory Practice (Helyes Laboratóriumi Eljárásrend), Good Manufacturing Practice 

(Helyes Termelési Eljárásrend). A minőségi munka szabályrendszerei, amelyek a minőségi munka 

céljából követendőek és a minőségbiztosítás során számonkérhetőek és számonkérendőek. 

GMO 

Genetikailag manipulált organizmus. 

Herbicid 

Gyomirtó növényvédőszer. 

Heterofermentatív 

Több terméket képez fermentációja során: pl. a heterofermentatív tejsavbaktériumok nemcsak 

tejsavat, hanem ecetsavat, etanolt (lásd a 4.17. ábrát).  

Heterotróf 

Szerves eredetű szén-/energiaforráson élő organizmus. 

Holoenzim 

Az apoenzim és a kofaktor együttese. 

Homeosztázis 

Fiziológiai állandósult állapot = kiegyensúlyozott növekedés, a sejt valamennyi komponense 

ugyanavval a fajlagos sebességgel változik. 

Homofermentatív 

Egytermékes anaerob cukorfermentáció, pl. homofermentatív tejsavbaktériumok terméke 

kizárólag a tejsav (lásd a 4.17. ábrát). 

Idiofázis 

Fonalas mikrobák növekedési szakasza, amelyet a szekunder anyagcsere jellemez, és amelyben 

rendszerint valamely tápanyag limitál vagy elfogyott, vagy egyéb tényező korlátozza a primer 

anyagcserét. 

Indukált illeszkedés 

A ligandum kapcsolódása során az enzimfehérje harmadlagos szerkezete módosul annak 

érdekében, hogy intimebb kapcsolat jöjjön létre a szubsztrát és az enzim között. A kapcsolódás 

során mindkettő szerkezete folyamatosan változik, amíg az entrópiacsapda létre nem jön. 

Inhibitor 

Enzimhez kötődő, reakciósebességet csökkentő ligandum. 

In vitro 

Laboratóriumi vagy egyéb mesterséges körülmények közötti (pl. tenyésztési) eljárás. 
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In vivo 

Természetes élő rendszerben végbemenő folyamat, avval végzett eljárás. 

In numero = in silico  

Matematikai szimulációs „kísérleti technika”. 

Ionerősség 
2

ici z0,5cI  , ahol ci az i-edik ion molaritása, zi ugyanennek a töltése. 

IUPAC 

International Union of Pure and Applied Chemistry: a nemzetközi kémikus közösség 

kormányfüggetlen szervezete. 

Katalitikus effektivitás  

Szinonima: specifitási állandó = kcat / Km. 

Kemolitotróf 

Szervetlen szénforrást és kémiai energiát hasznosító organizmus. 

Kinetikus reszolválás 

Racémkeverék átalakítása adott enantiomerré úgy, hogy csak az egyik összetevő alakul át, a másik 

változatlan marad. 

Királis centrum 

Olyan C-atom, amelyhez négy eltérő csoport kapcsolódik. 

Koenzim 

Szerves kofaktor, amely kétféle lehet: prosztetikus csoport vagy koszubsztrát. 

Kofaktor 

Az enzimmolekula fehérjerészéhez kapcsolódó nemfehérje molekula, amely azonban szükséges az 

enzim működéséhez. Ez fémion vagy szerves molekula, azaz koenzim lehet. 

Kompetitív inhibitor 

Olyan effektor, amely kapcsolódása esetén kizárja a szubsztrátumot az enzimről, ezáltal 

megakadályozza a katalitikus folyamatot. 

Komplett inhibíció 

v. teljes inhibíció: az inhibitor 100%-os aktivitáscsökkenést okoz, azaz amelyik enzimmolekula 

inhibitort kötött, az nem alakít át. 

Kontéinment 

Benntartás, elszigetelés, izolálás. Mikrobáknak a rendszerben való visszatartása, környezetbe 

történő kiszabadulásuk megakadályozása. Különös jelentősége van patogén vagy GMO-

tenyészetek esetében. 

Konszekutív reakció 

Reakciósor eleme. Egymást követő reakciók, amelyekben az első reakció terméke a második 

rekaciónak szubsztrátja, a második reakció terméke a harmadik szubsztrátja stb. 

Kooperativitás 

A kooperativitás az allosztérikus fehérje kismolekula kötésére vonatkozó affinitásának módosítása 

egy előzőleg megkötött másik kismolekula által. Pozitív és negatív kooperativitásról beszélhetünk. 

Koszubsztrát 

Nem kovalensen kötődő koenzim, tulajdonképpen második szubsztrát, amelynek a jelenléte elen-

gedhetetlen az enzim működéséhez (néha szinonímaként a koenzim kifejezést használjuk, noha az 

nemcsak a koszubsztrátot, hanem a kovalensen kötődő prosztetikus csoportot is magába foglalja). 

Ligandum 

Molekulához (témáinkban: fehérjéhez) kötődő idegen molekula (enzim esetében: szubsztrát, 

inhibitor, aktivátor). 
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Maláta 

Csíráztatott és hőkezelt árpa. 

Metabolikus enzimek 

Kissé pongyola elnevezése azoknak az enzimeknek, amelyek a metabolit interkonverziókért 

felelősek. Egyszerű metabolitutak enzimei. Például a glikolízis vagy a pentózfoszfát út enzimei. 

Metabolit 

Anyagcsere közti és végtermék. 

Molekuláris kapcsolók 

Információátvitelben szerepet játszó speciális fehérjék. 

Nano-biotechnológia  

Nano- és mikromanipulációs technikák alkalmazása olyan „szerkezetek” előállítására, amelyekkel 

a biorendszerek mélységükben tanulmányozhatók, illetve felhasználhatók pl. hatóanyag 

bejuttatására vagy diagnosztikára. 

Nemkompetitív inhibitor, ~ inhibíció 

Olyan effektor, amely a fehérjéhez máshová kötődve mint annak szubsztrátja, olyan konformáció- 

változást idéz elő, amely ugyan nem akadályozza meg a szubsztrát kötődését, de a reakció 

létrejöttét igen. 

Newtoni reológiai karakter 

Állandó viszkozitású fluidum, amelynél a nyírósebesség és nyírófeszültség közötti függvény (a 

folyásgörbe) egyenes. Nemnewtoni fluidum esetén az előbbivel ellentétben a nyírófeszültség nem 

lineáris függvénye a nyírósebességnek, azaz nincs állandó viszkozitásuk, az függ a nyíró-

sebességtől.  

Nyugvó sejt 

= nem szaporodó. A sejtek olyan közegben működnek, amely nem teljes értékű tápoldat, 

valamilyen, a növekedéshez szükséges komponens hiányzik. 

OECD 

Organisation for Economic Cooperation and Development, Nemzetközi Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (világszervezet) 

Optikai denzitás 

Optikai zavarosság, a mikrobanövekedés mérésének optikai módszereivel kapott, mikroba-  

koncentrációt helyettesítő érték. 

Orientációs effektus 

Az enzimműködés egyik modellje: a ligandum csak megfelelő térbeli orientáció esetén képes az 

enzimhez kapcsolódni. 

OTR = oxygen transfer rate  

Oxigénátadási sebesség [kg O2/m3·h. Ez tenyésztés során mindig egyenlő az oxigén- 

felhasználási sebességgel. 

Parciális inhibíció 

v. részleges inhibíció: az inhibitor-kötött enzimmolekula részben megtartja katalitikus hatását, 

azaz maradák aktivitás mérhető. 

Pasztőrözés 

Olyan élőmikroba-mentesítő eljárás, amelynek során csak a vegetatív sejtek pusztulnak el, a 

baktériumspórák azonban nem. 

Pellet 

Mikrobapellet vagy göböcske: makroszkópikus, azaz szabad szemmel is látható hifaképződmény, 

amely 1-2 mm-es méretig kompakt, tömör göb, növekvő méretek esetén a belsejében a lizáló 

sejtekkel folyadék képződik, és azt veszi körül gömbhéj elrendeződésben a hifatömeg. 
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Permeáz 

Sejtbe történő anyagtranszportot segítő átvivő fehérje (könnyített transzport). 

Pervaporáció 

Fázisváltozással is együtt járó membránművelet: a membrán egyik oldalán oldott folyékony 

fázisban van, míg a membránon átjutva a másik oldalon gőzfázisban lesz az átmenő anyag. 

Platformalkotó vegyület 

Olyan alapvegyület, amelyből egyszerű kémiai vagy biológiai átalakításokkal egy sor másik 

előállítható. 

Predátor 

Ragadozó 

Prey 

Zsákmány, préda 

PRIMER metabolit 

A sejtműködés szempontjából elsődleges fontosságú anyagcseretermék vagy köztes termék, amely 

elsősorban az energiatermeléssel és a makromolekulák szintézisével kapcsolatos anyagokat jelenti. 

Ezek a növekedés tropofázisában keletkeznek. 

Produktivitás 

Időegység alatt egy térfogategységnyi reaktor hasznos térfogatból előállított termék.  

Térfogati termelési sebesség. (kg/m3.h) 

Prosztetikus csoport  

Kovalensen a fehérjéhez kötődő koenzim (FADH2, hem, Piridoxal-P). 

Proximitási effektus 

Az enzimhatást magyarázó egyik modell: a szubsztrátnak megfelelően közel kell kerülnie az aktív 

helyhez, hogy az intim kapcsolat létrejöjjön. 

Protomer 

Allosztérikus enzim legkisebb katalitikusan már aktív egysége. 

Protoplaszt 

Sejtfal nélküli mikroba- vagy növényi sejt. 

Rátáplálásos szakaszos tenyésztés 

= fed batch. Fermentációs technika, amelynél különböző ütemű (állandó sebességű, periodikus, 

eseményszabályozott stb.) friss tápoldat-betáplálással, de elvétel nélkül (növekvő térfogat mellett) 

valósul meg a tenyésztés. 

Restrikciós enzim 

„…baktériumokban és kékalgákban előforduló különleges enzimek. Biológiai szerepük a 

sejtidegen DNS (például a baktériumot megtámadó bakteriofág DNS-e) felismerése és 

megsemmisítése. A géntechnológia a restrikciós enzimeknek azt a tulajdonságát használja fel, 

hogy a DNS nukleotidsorrendjének bizonyos elemeit (4–8 bázispár hosszúságú, többnyire 

szimmetrikus szakaszokat) nagy pontossággal felismerik, és ezeknél a szakaszoknál hasítják a 

DNS mindkét láncát.”123 

Reverzió 

Mutáns vagy rekombináns mikroba visszaalakulása a vad genotípussá. 

Ribozim  

Katalitikus hatású RNS. 

                                                 

 
123 http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/biol_mol/restrikcios.htm Magyar virtuális enciklopédia.Venetianer 

Pál 

http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/biol_mol/restrikcios.htm
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SCP 

Single Cell Protein: mikrobiális egysejtfehérje. A 20. század hatvanas, hetvenes éveiben azt 

gondolták, hogy a világ fehérjeínségét mikrobiális, elsősorban bakteriális egysejtfehérje 

tömegtermelésével lehet megoldani. 

Steady state 

Lásd állandósult állapot. 

Suffixum 

Toldalék, pl. az enzimek -áz képzője. 

Szárazanyag-tartalom 

A sejttömeg mérésére szolgáló fogalom: 105 °C-on kiszárított vízmentes sejttömeg. 

Szekunder metabolit 

Nem primer, nem elsődleges fontosságú anyagcseretermék, a növekedés idiofázisában primer 

anyagcseretermékekből képződik. 

Az IUPAC Gold Book definíciója: „Metabolites which are produced by routes other than the 

normal metabolic pathways, mostly after the phase of active growth and under conditions of 

deficiency. The biological significance of many secondary metabolites is not exactly known”. 

Sztereoszelektivitás 

Az S- és az R-enantiomer átalakítási (képződési) sebességének hányadosa egy racémkeverékből 

(lásd a 2.76 egyenletet). 

Sztohasztikus 

Véletlen elemeket tartalmazó (modell esetén: valószínűségi elemeket is tartalmaz). 

Szubmerz 

Olyan fermentációs eljárás, amelyben a mikrobák a tápoldat belsejében („bemerülve”) 

szaporodnak. 

Ternér komplex 

Három összkapcsolódó anyag alkotta komplex, például: két ligandumnak az enzimmolekulához 

kötődésével létrejövő komplex. 

Tökéletesen kevert reaktor 

Olyan kevert reaktor, amelyben sehol sincsenek koncentráció gradiensek minden időpillanatra. 

Tropofázis 

Fonalas mikrobák növekedési szakasza, amelyet a primer anyagcsere jellemez, ekkor a mikroba 

korlátozatlanul, kiegyensúlyozottan növekedik. 

Turnover number 

= váltásszám vagy katalitikus állandó. Megadja az 1 perc alatt (vagy egy s alatt) egy enzim- 

molekula által átalakított szubsztrátummolekulák számát. Ez a frekvenciája az enzim műkö-

désének: hányszor „fogad” és alakít át szubsztrátmolekulát egy perc (vagy egy s) alatt.  

Unkompetitív inhibitor, ~ inhibíció 

Olyan effektor, amely csak akkor képes az enzimhez kötődni, ha annak szubsztrát kötése már 

létrejött, ekkor azonban meggátolja az enzimes reakciót (negatív hatású konformációváltozást 

indukálva) 

„Umami” íz 

Az édes, a sós, a savanyú és a keserű alapízek mellett az ötödik alapíz, amelynek tehát szintén 

saját érzékelő receptorai vannak. Jellemzően a MSG, a mononátriumglutamát íze. 

Upstream műveletek 

Azok a fermentációs műveletek, amelyek a tápoldatok elkészítésétől a sterilezésen át, magához a 

fermentációs folyamathoz vezetnek, és maguk a fermentációs folyamatok során alkalmazott 

műveletek (oltás, levegőztetés, keverés stb). 

http://goldbook.iupac.org/M03859.html
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Vágási fermentlé, a fermentlé vágása 

A szakaszos fermentáció végén az a fermentlé, amelyet a feldolgozásra visznek. A vágás a 

fermentáció vége. 

Váltásszám 

Lásd turnover number. 
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