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Disszertáció angol címe: Fermentation and application of biosurfactants and cyclodextrin 
glycosyltransferase enzyme by Bacillus species 

Disszertáció magyar címe: Bacillus eredetű biodetergensek és ciklodextrin 
glikoziltranszferáz enzim előállításának és alkalmazásának vizsgálata 

 

A disszertáció javításjegyzéke: 

Javítandó verzió – 3. Tézis: 

Based on techno-economic analysis, under published conditions, the size of an economically 
viable biosurfactant producing plant is 20,522 kg (1st solution) and 18,242 kg (2nd solution) 
surfactin/year. 

A gazdaságos biodetergens üzem méret – technológia-szimulációk alapján, a publikált 
feltételek mellett – 20 522 kg (1. megoldás) és 18 242 kg (2. megoldás) surfactin/év kapacitású. 

Javított verzió – 3. Tézis: 

Based on the techno-economic analysis under published conditions, applying Bacillus subtilis 
DSM10 and Bacillus licheniformis DSM13 for lipopeptide-type biosurfactant production, the 
size of an economically viable biosurfactant producing plant is 20,522 kg (equipment sharing 
and without foam separation) and 18,242 kg (equipment sharing and with foam separation) 
surfactin/year. 

A gazdaságos lipopeptid-típusú biodetergens üzem méret – technológia-szimulációk alapján a 
publikált körülmények mellett, Bacillus subtilis DSM10 és Bacillus licheniformis DSM13 
törzsek alkalmazása esetén – 20 522 kg (készülékmegosztás és ciklonos hableválasztás nélkül) 
és 18 242 kg (készülékmegosztás és ciklonos hableválasztás) surfactin/év kapacitású. 

 

Javítandó verzió – 6. Tézis: 

Applying artificial neural network, the quality of the product (surface tension, emulsification 
index) and the harvesting time of the fermentations of Geobacillus stearothermophilus 
DSM2313 and Bacillus subtilis DSM10 can be predicted with 90% accuracy. 

Mesterséges neurális hálózat révén a Geobacillus stearothermophilus DSM2313 és a Bacillus 
subtilis DSM10 biodetergens fermentációja során keletkező termék minősége (felületi 
feszültség, emulzifikációs index), illetve a fermentációk vágási ideje is 90%-os pontossággal 
jósolható. 

Javított verzió – 6. Tézis: 

Applying artificial neural network, built on the basis of response surface methodology 
optimization data from shaking flasks fermentation, the quality of the product (surface tension, 
emulsification index) and the harvesting time of the fermentations of Geobacillus 



stearothermophilus DSM2313 and Bacillus subtilis DSM10 can be predicted with 90% 
accuracy. 

A válaszfelülettel optimalizált kísérletek alapján felállított mesterséges neurális hálózat révén a 
Geobacillus stearothermophilus DSM2313 és a Bacillus subtilis DSM10 biodetergens rázatott 
lombikos fermentációja során keletkező termék minősége (felületi feszültség, emulzifikációs 
index), illetve a fermentációk vágási ideje is 90%-os pontossággal jósolható. 

 


