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1. A kutatás általános és részletes célkitűzéseinek megvalósítása 

A kutatási tervben megfogalmazott általános cél: magas szénhidráttartalmú hulladékok 

hasznosítási lehetőségeinek bővítése biohidrogén előállítás révén. 

E cél megvalósításának érdekében a következő sajátos célokat fogalmaztunk meg: 

- azon mikroorganizmus törzsek kiválasztása melyek képesek a szubsztrátum átalakítása 

során hidrogént fejleszteni. Ezek a baktériumtörzsek (2-3 törzs) képezik az anyagot a 

kutatás folytatásához.  

- a hidrogéntermelő mikroorganizmusok életkörülményeinek tanulmányozása és kapcsolata a 

termelt hidrogén hozamával 

- hidrogén hozamának modellezése a tenyészet korának függvényében. 

2. Megvalósítások 

A kutatás második évében folytatódtak a kísérletek a  Thiocapsa roseopersicina BBS anaerob bíbor 

baktérium két törzsével.   

A szubsztrátumba adagolt különböző szerves savak illetve ezek sóinak segítségével az enzimek 

aktivitásának változását és a keletkezett hidrogén mennyiségét és hozamát kutattuk. 

A kísérletekre alapozva következtethetünk, hogy a hidrogenáz enzimre alapozott biohidrogén 

előállítás szerves savak jelenlétében nem fokozható, míg a nitrogenáz enzim acetát, piruvát és 

szukcinát jelenlétében több hidrogént képes fejleszteni mint az említett szerves savak hiányában. 

A kísérleti eredmények igazolják, hogy a tanulmányozott szerves adalékok (acetát, citrát, formiát, 

piruvát és szukcinát)  nem direkt szubsztrátjai a hidrogén előállításnak, csupán olyan biokémiai 

reakciókat indítanak el a sejtekben, amelyek során a felszabaduló elektronok kofaktorokra kerülnek  

és végül ezek regenerálódásával egyidejűleg hidrogén szabadul fel. 

A kapott adatok segítségével a kutatócsoport kidolgozott egy matematikai modellt, melynek 

segítségével megközelíthető a fejlődött biohidrogén mennyisége a baktérium leoltásától eltelt idő 

függvényében, különböző szerves sav adalék esetében. 
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A kísérletek eredményeiből, a megállapítható egy optimális savkeverék összetétele, a szubsztrátum 

kihasználás szempontjából. 

A kísérletek során nyert adatok megengedték egy nemlineáris regresszióval nyert egyenlettel 

leírni a termelt hidrogén mennyiségét a kísérleti periódusban a tenyészetbe adagolt különböző 

szerves savak esetében. 

Az elvégzett kísérletek eredményeiből  nyert egyenlet segítségével kiszámítható értékek (lag 

fázis hossza, maximális hozamok, maximum kinyert hidrogén-mennyiség, a kutatási jelentés 5-10 

ábra szerint) megengedik a kinyert hidrogén mennyiségének további modellezését a módosított 

Gompertz egyenlet segítségével is . 

 

3. A kutatási munkálatok jelenlegi állása, további próbálkozások 

A fotofermentáció mellett próbálkoztunk a sötét anaerób fermentáció módszerével 1 literes 

kapacitású bioreaktorban is biohidrogént előállítani Thermotoga neapolitana baktérium segítségével. 

A kísérleteket leállítottuk két okból: 

 Annak ellenére, hogy sikerült hidrogént fejleszteni sötét fermentációval glükóz alapú 

szubsztrátumban, az eredmények nem voltak konkludensek, az ismétléseink között eltérések 

adódtak, így nem vezethettek publikálható eredményekre. 

 A 2010 év végén és 2011-es évben megjelentek olyan tudományos cikkek, amelyek a témát 

kimerítették az általunk megcélzott irányban: 

- D’Ipploito, G., Dipasquale, L., Vella, FM., Romano, I., Gambacorta, A., 

Cutignano, A.,Fontana, A, Hydrogen metabolism in the extreme thermophile 

Thermotoga neapolitana, International Journal of Hydrogen Energy 35 (2010) 

2290-2295 

- N’Guyen, TAD., Han, SJ., Kim, JP., Kim, MS., Sim, SJ., Hydrogen production of 

the hyperthermophilic eubacterium Thermotoga neapolitana under N2 

sparging condition, Bioresource Technology, 101 (2010) S38-S41 

- Lee, DY., Ebie, Y., Xu, KQ.,Li, YY., Inamori, Y., Continuous H2 and CH4 

production from high-solid food waste in the two-stage thermophilic 

fermentation process with the recirculation of digester sludge, Bioresource 

Technology, 101 (2010) S42-S47 

- Eriksen, NT., Riis, ML., Holm, NK., Iversen, N., H2 synhesis from pentoses and 

biomass in Thermothoga spp., Biotechnol Lett 33 (2011), 293-300 

 Ezért  az egész kísérleti stratégiát át kellett gondolni és a fotofermentáció fele irányítani. 
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További folytatási lehetőségek:  

- A fotofermentációs folyamat további  tanulmányozása a technológia kidolgozásának 

céljából. Ehhez komplex fotofermentor elkészítése vagy megvásárlása szükséges, amire a 

források biztosítása körülményes. 

- A sötét fermentációs folyamatok tanulmányozása mezofil baktériumok segítségével. 

Ehhez nehezebb biztosítani a körülményeket, mivel a kultúrák nagyon könnyen 

befertőződnek. 

 

4. A kutatócsoport tagjaira leosztott feladatok a kutatási időszak második évében:  

- Mészáros Sándor: 

Irodalomkutatás 

Kísérletek tervezése 

Adatfeldolgozás 

Matematikai modell készítése 

Kutatási és gazdasági menedzsment 

Jelentések elkészítése 

- Ráduly Botond: 

Tudományos konzultáció 

Irodalomkutatás 

- Molnos (Harai) Éva: 

Irodalomkutatás 

Kísérletek tervezése 

Kísérletek elvégzése, eredmények feldolgozása 

- Juhász Katalin: 

Irodalomkutatás 

Eredmények feldolgozása 

5. A kutatás eredményeinek bemutatása 

Konferenciákon bemutatott dolgozatok: 

- Molnos Éva, Juhász Katalin, Mészáros Sándor, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs, Muntean 

Ovidiu:  Hidrogenáz és nitrogenáz enzimeken alapuló biohidrogén-előállítási rendszerek 

összehasonlítása,  XVI. Nemzetközi vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2010. november 11-14. 

 (1. MELLÉKLET) 

- Juhász Katalin , (témavezetők:  Molnos Éva, Mészáros Sándor):  Biohidrogén előállítása sötét 

Fermentációval, Tudományos Diákköri Konferencia, Csíkszereda, 2010. április 22. (2., 3. MELLÉKLET) 



4 

 

A kutatásról megjelent cikkek : 

 Molnos Éva, Ábrahám Beáta, Mészáros Sándor, Muntean Ovidiu, Lányi Szabolcs: 

Hidrogén – A jövő energiája, Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 2010, p 507-516, ISSN 

1841-0197 (4. melléklet) 

 Molnos Éva, Mészáros Sándor, Nagy Iosif, Muntean Ovidiu, Lányi Szabolcs, 

Biohydrogen production from organic acids using mutant strains of Thiocapsa 

roseopersicina BBS, Electrotehnica, electronica, automatica, 59(2011), Nr.X, p. 9-15, 

ISSN 1582-5175 , Index Copernicus Journal Information, Ulrich PD, CNCSIS B osztály, 

(5. melléklet) 

A modellezési rész még nem volt publikálva. Ezt a részt a legközelebbi,  XVIII Nemzetközi 

Vegyészkonferencián (Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT szervezésében) 

szándékozunk publikálni.  

 

Csíkszereda, 2012-02-15     dr. Mészáros Sándor 

          kutatásvezető 


