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vizsgakérdések

(,t pont) Párosítsa azarab és rórrrai számmal ellátott rlegállapitásol<at hell,eserr. Lri. pillanatnyilag összekeveredtel<!
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egyrnástól fúggetlenül kötődnek rz

enzimre

egymástólfüggetlenülkotődnek
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uNI<oH,IPETITIV inhibíció

azenzitnre,
KEVERT TIPUSU inhibíció
de azI megváltoztat_ia az enzim affinitását
KOMPETITIV inhibíció
I csak a s utárr kötődik
NEMKOMPETITIV inhibíció
S és I kölcsönösen kizárják e5-mást az errzimről
2. (5 pont) Rajzoljon fel egy szakaszos növekedési görbét (x - t), és értelmezze a szakaszaií..
és "sorsa"{ jelölje meg a helyes válasz(oka)t.}
;
Beépül az energiaforrásba, redukálódik és vízzéalakul.
l
azokal
(koenzirr-rhez
légzósi
lánchoz
szállítja
és
a
kötött)
elektronjait
Felveszi a szubsztrát
!
(koenzimhez
alakul
kötött) elektronjait és vízzé
Felveszi a szubsztrát
!
Felveszi a redukált koenzimekből származő elektronokat és széndioxiddá alakul.
4. (3 pont) Az alábbiak közül mik a kemosztát folytonos fermentáció kontroll változója(i)?
B. hasznos térfogat, V
A. hígítási sebesség, D
D, Pl,no*
C. Betáp limitáló sztrbsztrát koncerrtrációja, So
F. A kifolyó lében mérhető mil<roba
E. A rendszer produktivitása
koncentráció
C. A betáp térfogatáran-ra
5.(2,5 pont) Válassza ki a helyes válaszokat (haígaz, tegyen egy x-et a négyzetbe)!
!
A hold up egyenesen arán1,os a létérfogattal
!
A hold up egyenesen arányos azanyagátadási felülette]
!
Az anyagátadási felület növelhető, ha magasabb bioreaktort választunk
l
A keverősebesség nem növeli az anyagátadási fel|ilet érlékét
!
A buborék tarlózkodási idő nő, ha a buboréksebesség nő
légzési
sebességét
meghatározza,
(
pont)
mikroba
fajlagos
6 3,5
A
igen nem
Irogy mennyivel nagyobb az oxigénszint a kritikus koncentrációnál
igen nem
az eredő, oxigénre vonatkozó hozanr
igen nenl
a marinlális fajlagos rlör ekedési sebessée
igen nenl
az oldott oxigén szintjének ér-téke
igen nem
a mikrobakoncentráció
igen nem
a keverő kerületi sebessége
igen
a mikroba fajtája

3. (,t

pont) Az energiatermelésre felhasznált oxigén szerepe

]

7 ( 3 pont) Önnek a ferrnentációs üzemben (aerob szennyvíztisztításnáI) jó levegőellátást kell biztosítania.
Tételezzük fel, hog;, trem tud mást tenr-ri, nlint megpróbálja az oxigén oldhatóságánal( ét,tékétnövelni.
Hogyan teszi?
igen nem
Növeli a levegőztető gáz nyornását
igen nelTl
Növeli a hőmérsékletet
igen nem
Növeli az oxigén arányát a gázban
igen nem
csökkenti a hőmérsékletet
igen nem
Növeli a levegőztetés sebességét
igen nem
Növeli a keverősebességét

8. (8p) Yázolja diagramon a mikroorganizmusok fajlagos szaporodási sebességénekszubsztrát koncentráció
függését a M.onod ill. Andrews kirretika szerint. Melyik megközelítés jellemzően milyen típusúszubsztrátokra
vonatkozil<? lrja fel az egyenleteket, és nevezze meg a képleteken/görbéken szereplö paramétereketI
9. (6+6p) Yázolja fel az elődenitrifikáló rendszer sérnáját a recirkuláltatott áramok feltüntetésével, röviden íria le
a rendszer nrűködését és az egyes technológiai egységekben lejátszódó folyamatokat! (6p)
Mi lehet a hatékonyabb denitrifikáció akadálya (válasz első fele), és milyen megoldást javasol (váIasz másodil<
fele) az alábbi esetekben, l-ra mindegyikre igaz, hogy a nem levegőztetett reaktorban a DO - 0 mg/l?
a) Anenl]evegijztetettreaktorbanoldottszervesany,agkoncentració-Omg/l.anitrátkoncentrációl,isztlnl
szánrottevő(pl, l5m9l)'](2p)
b) A nenl levegőztetett rcaktorban az olciott Szcrvesan\/ag koncentráció szárrrottevő (pI.4() mg/l), a rritrát koncentráció .. 0 mgl'] (2p)
c) A nenl leVegőZtetett reakto[ball az oldott SZerVesanyag és a nitrát koncentráció_ja egl,aránt szánrottevő'] (2p)

10. (5p) Ismertesse és jeilemezze az eleveniszapos floltkulurn szerkezet főbb típusait! (FlokkulLrmszerkezetek
típusai rajzzal és jellemzéssel)
50 pont

