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Mikrobiologiczne wytwarzanie wodoru
z glicerolu
Wprowadzenie
Wodór uwa¿any jest za paliwo XXI wieku [1]. Zarówno spalanie wodoru, jak i zu¿ywanie w ogniwach paliwowych nie powoduje emisji zanieczyszczeñ do œrodowiska. Jednak¿e obecnie wodór jest produkowany z wêglowodorów i wêgla [2], co
przyczynia siê do zanieczyszczenia œrodowiska i emisji dwutlenku wêgla. Jednym z rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na ekologiczn¹ produkcjê wodoru jest zastosowanie metod biologicznych, wœród których zdecydowanie najwiêksze szanse praktycznego wykorzystania ma tzw. ciemna fermentacja wodorowa [3]. W wyniku przemian mikrobiologicznych wêglowodany
przekszta³cane s¹ do wodoru i lotnych kwasów t³uszczowych.
W warunkach przemys³owych korzystne jest prowadzenie
fermentacji wodorowej przy pomocy mieszanych populacji
drobnoustrojów, które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie ró¿nych
substratów [4]. W œrodowiskach naturalnych bakterie fermentacji wodorowej wystêpuj¹ w symbiozie z metanogennymi archeonami asymiluj¹cymi wodór. Powszechnym sposobem usuniêcia metanogenów z osadu beztlenowego jest metoda termiczna polegaj¹ca na zagrzaniu osadu powy¿ej 80oC.
Wykorzystuje siê fakt, i¿ metanogeny nie wytwarzaj¹ przetrwalników s¹ zatem niszczone w podwy¿szonej temperaturze. Bakterie zdolne do wytwarzania wodoru z wêglowodanów (g³ównie do rodzaju Clostrodium, Bacillus i Thermoanaerobacterium) wytwarzaj¹ przetrwalniki i zostaj¹ zachowane
[5].
Fermentacja wodorowa wraz z fermentacj¹ metanow¹ s¹
rozpatrywane jako techniki efektywnego zagospodarowania
ró¿nego typu odpadów. Jednym z takich odpadów wymagaj¹cych zagospodarowania jest frakcja glicerynowa powstaj¹ca podczas produkcji biodiesla z olejów roœlinnych.
W niniejszej pracy podjêto próbê uzyskania drobnoustrojów
zdolnych do fermentacji glicerolu i sprawdzenia mo¿liwoœci
ich wykorzystania w bioreaktorach.

(LKT) oznaczano za pomoc¹ zestawów Nanonocolor (Macherey-Nagiel GmbH, Niemcy).
Selekcja drobnoustrojów
W pierwszej kolejnoœci wypróbowano metodê termiczna.
Zawiesinê osadu beztlenowego (1,75 dm-3) zakwaszono do
pH = 3,30 za pomoc¹ 12% HCl, a nastêpnie termostatowano
w temperaturze 80°C przez 1 godzinê. Po 24 godzinach osad
zobojêtniono za pomoc¹ NaOH do pH = 7,00. Nastêpnie osad
by³ przenoszony do kolb z po¿ywkami. W przypadku po¿ywki
zawieraj¹cej glukozê zaobserwowano po 10 dniach wytwarzanie gazu. Gaz zawiera³ 22% wodoru i 78% dwutlenku wêgla.
Redukcja ChZT wynios³a ok. 17% co odpowiada wydajnoœci
2 mole H2/mol glukozy.
W przypadku po¿ywki zawieraj¹cej glicerol nie stwierdzono
wytwarzania gazu. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e w badanym
osadzie nie wystêpowa³y drobnoustroje, które wytwarzaj¹
przetrwalniki i s¹ zdolne do fermentacji glicerolu.
Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e drobnoustroje wytwarzaj¹ce wodór maj¹ wiêksz¹ w³aœciw¹ szybkoœæ wzrostu ni¿
organizmy metanogenne [6]. Przeprowadzono zatem ci¹g³¹
hodowlê osadu czynnego w reaktorze laboratoryjnym w BIOSTAT® B o objêtoœci 2 dm3. Hodowlê prowadzono w temperaturze 25oC na po¿ywce z glicerolem, czêstoœæ obrotów mieszad³a wynosi³a 75 obr/min. Na pocz¹tku zastosowano œredni
czas przebywania cieczy 8 h. Po 3 godzinach wy³¹czono zasilanie i prowadzono hodowlê okresow¹ przez kolejnych 20 godzin. Nastêpnie wznowiono zasilanie po¿ywk¹ i prowadzono
przez 4 godziny hodowlê ci¹g³¹ ze œrednim czasem przebywania cieczy 8 h. Nastêpnie zmniejszono natê¿enie przep³ywu

Materia³y i metody
W badaniach wykorzystano osad beztlenowy stosowany do
prowadzenia fermentacji metanowej, hodowany w Laboratorium Bioprocesów PW. Jako po¿ywkê stosowano wodny roztwór glicerolu o stê¿eniu 8,67 g/dm3 uzupe³niony o sk³adniki
mineralne: (NH4)2CO3 (2,5 g/dm3), K2HPO4 (0,1 g/dm3),
MgSO4 × 7 H2O (0,1 g/dm3), pH po¿ywki wynosi³o 8,6. Jako
po¿ywkê kontrolna zastosowano roztwór zawieraj¹cy zamiast
glicerolu 20 g/dm3glukozy..
Sk³ad gazu oznaczano za pomoc¹ chromatografu gazowego
Shimazu GC-14B z kolumn¹ Carboxen 1010 PLOT. Jako gaz
noœny u¿ywany by³ czysty azot. Chemiczne Zapotrzebowanie
Tlenu (ChZT) oraz stê¿enie lotnych kwasów t³uszczowych

.

Rys. 1. Przebieg hodowli selekcyjnej Opis w tekœcie
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po¿ywki tak by œredni czas przebywania wynosi³ 12 godzin.
W takich warunkach prowadzono hodowlê ci¹g³¹ przez 40
godzin. W koñcowym okresie hodowli ci¹g³ej uzyskano zawartoœæ metanu w produkowanym gazie równa 0,4% zaœ stê¿enie
wodoru osi¹gnê³o wartoœæ 45%. Nastêpnie prowadzono hodowlê okresowa przez kolejne 24 godziny. Uzyskana w ten
sposób populacja drobnoustrojów zdolnych do fermentacji glicerolu zosta³a wykorzystana jako inokulum w reaktorze kolumnowym. Na rys. 1 przedstawiono zmiany stê¿enia metanu
i wodoru podczas doœwiadczenia. Liniami przerywanymi
oznaczono kresy hodowli ci¹g³ej i hodowli okresowej.

W reaktorze prowadzono hodowle sekwencyjne. Po¿ywkê
w iloœci 2 dm3 podawana by³a raz na dobê. Œredni czas przebywania cieczy w reaktorze kolumnowym wynosi³ 72 godz.
Na rys. 2 przedstawiono wyniki fermentacji w reaktorze
kolumnowym. Uzyskano przeciêtn¹ redukcjê ChZT o 22%.
Stê¿enie wodoru w gazie wynosi³o od 40 do 65%. Stê¿enie
LKT w odcieku z kolumny wynosi³o 0,8–1,0 g/dm3. Przeciêtna
wartoœæ wspó³czynnika wydajnoœci wodoru wzglêdem glicerolu wprowadzanego reaktora wynios³a 0,49 dm3 H2/g.

Hodowla w reaktorze kolumnowym

Metoda termiczna pozwala na selekcjê mikroorganizmów
produkuj¹cych wodór z glukozy. Otrzymane w ten sposób
mikroorganizmy nie s¹ zdolne do korzystania z glicerolu jako
Ÿród³a wêgla .
Hodowla ci¹g³a jest skuteczn¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ na selekcjê mikroorganizmów produkuj¹cych wodór z glicerolu.
Czas przebywania pozwalaj¹cy na wymycie metanogenów
z kultury wyjœciowej wynosi 12 godzin.
W reaktorze typu UASB uzyskano wydajnoœæ wodoru
wzglêdem dodawanego do reaktora glicerolu równ¹ 0,49
dm3/g.

W badaniach u¿yto reaktor kolumnowy typu UASB o pojemnoœci czynnej 6 dm3 wykonany z polichlorku winylu. Wysokoœæ czêœci czynnej wynosi³a 700 mm a œrednica 100 mm
(œrednica górnego separatora gazu 120 mm).
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Rys. 2. Przebieg fermentacji w reaktorze UASB
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Czasopismo naukowo-techniczne
n poœwiêcone problemom obliczeñ procesowych i zagadnieniom projektowo-konstrukcyjnym aparatury i urz¹dzeñ dla przemys³ów przetwórczych, w tym szczególnie dla przemys³u chemicznego, jak
równie¿ dla energetyki, gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska;
n

prezentuj¹ce procesy i operacje jednostkowe w aspekcie poprawy wydajnoœci, lepszego wykorzystania surowców, oszczêdnoœci energii, ochrony œrodowiska; omawiaj¹ce badania naukowe, nowe
lub ulepszone konstrukcje oraz w³aœciw¹ eksploatacjê i obs³ugê aparatów i urz¹dzeñ;

n

przeznaczone dla pracowników badawczych, projektantów, konstruktorów, a tak¿e menad¿erów
i in¿ynierów ruchowych.

Artyku³y g³ówne s¹ recenzowane przez specjalistów.

