BIM labor nagy zh
Enzimkinetika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melyik enzimet vizsgálták a gyakorlat során?
Milyen a specifitása ennek az enzimnek?
Milyen vegyület koncentrációját mérték fotométerrel?
Mi a váltásszám?
Laktáz váltásszámának nagyságrendje?
Mit értünk egy enzim váltásszámán?
Mi a LB linearizálás gyengesége? Miért nem lép ez fel más linearizálási módszereknél?

Fermentáció kinetika
1.
2.
3.
4.
5.

Melyik fermentáció típus?
Melyik görbe micsoda?
Steril mintavétel lépései?
Mikrobatömeg mérésére használt módszerek (5db) és mértékegységek
Milyen fermentációt modelleznek az alábbi egyenletek? Alakítsa át ezt
a modellt kemosztátra.

6. Milyen hibát láttunk a termékképzési modellel kapcsolatban?
Fermentációs műveletek
1. Mi a különbség a folytonos és a szakaszos sterilezés között?
2. kd121⁰C: 2,538 1/min Mekkora a felezési idő ezen a hőmérsékleten?
3. A gyakorlaton alkalmazott KLa meghatározások közül melyik eredményez magasabb mért
értékeket és miért?
4. Hogyan függ a KLa a keverő fordulatszámától (N) és a levegőáramtól (q)?
5. Vázolja fel, h milyen módszerrel határoztuk meg az oldott oxigén mérő rendszer időállandóját és a
laborfermentor Kla értékét.
6. Miktől és hogyan függ a hőpusztulási sebesség állandó?
7. Milyen tesztmikrobát választunk a sterilezési gyakorlatban?
8. Mit jelent az h a sterilezés kritériuma 10^-4 ?
Spec. elvál. műveletek
1. Ismertesse az alfa amiláz enzimaktivitás mérésének menetét!
2. Hogyan változik az enzimaktivitás a hőmérséklet függvényébe a termostabil és a nem termostabil
esetben?
3. Mi a DNS reagens kettős funkciója?
4. Miért végzünk kalibrációt a redukáló cukortartalom mérésekor? Mire végezzük a kalibrációt (mit
ábrázolunk minek a függvényében)? A fehérjetartalom mérésekor nem vettünk fel kalibrációs
görbét, mit használtunk helyette?
5.
Biol. szvíz
1. Rajzolja fel és jellemezze az alapvető eleveniszap szerkezeteket!
2. Mutassa be a bioreaktor elrendezés hatását az eleveniszap szerkezetére szelektoros, nem
szelektoros esetben. szubsztrát koncentráció profilok a rendszerekben, nű-s görbe, magyarázat
3. Hogyan befolyásolja a bioreaktor elrendezés az eleveniszap szerkezetét és ülepedését (***re
vonatkozó mű-S görge, szubsztrát koncentráció profil alakulása a gyakorlatban vizsgált
elrendezésekben, magyarázat )?
4. Definiálja az SVI-t (számítás, m.e.)!

