Główne ścieżki fermentacji metanowej: konrola izotopowa
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Fermentacja

metanowa

jest

procesem

beztlenowego

rozkładu

(mineralizacji)

wysokocząsteczkowych związków organicznych. Produktami tego procesu są metan (CH4)
oraz dwutlenek węgla (CO2).
Fermentacja jest procesem prowadzonym przez zespoły mikrobiologiczne złożone z
bakterii hydrolizujących i fermentujących – prowadza one hydrolizę polimerów na drodze
enzymatycznej i uzyskane w ten sposób monomery poddają fermentacji uzyskując: alkohole,
krótkołańcuchowe kwasy tluszczowe, H2 i CO2. Zespoły te składają się z:
-

bakterii redukujących H+ - wykorzystujących H+ jako akceptor elektronów i produkujące
H2 podczas utleniania pobieranych substratów do kwasu octowego i CO2 (Dalfing, 1988)

-

bakterii homoacetogennych – dosyć uniwersalnych, które zarówno utylizują cukry,
alkohole, kwasy tłuszczowe, puryny oraz związki aromatyczne jak i H, CO2, mrówczan
oraz metanol by ostatecznie produkować kwas octowy jako produkt fermentacji (Dlfing
1988).

-

bakterii metanowych przeprowadzających kwas octowy, CO2, H2 i metanol do metanu.
W zależności od warunków w jakich przebiega proces oraz dostępności substratów

proces prowadzony jest przez inne grupy mikroorganizmów i mioeszania gazów
powstających jako produkt końcowy fermentacji metanowej również będzie wykazywał różną
zawartość metanu, dwutlenku węgla oraz pozostałych składowych towarzyszących.
Fermentacja: ścieżki przemian biochemicznych
Ilość substratu dostępnego dla bakterii w największym stopniu decyduje o wydajności
procesu fermentacji. W warunkach ograniczonej ilości prekursorów metanu, nawet wobec
wysokiej liczebności metanogenów ich aktywność biologiczna i tempo procesu są znikome
(Conrad, 1996).

Metan syntezowany jest z bardzo ograniczonej ilości rodzajów substratów: W procesach
kontrolowanej fermentacji metanowej definiuje się dwie główne ścieżki syntezy metanu:
-

biologiczny rozkład CH3COOH poprzez bakterie heterotroficzne
CH 3 COOH → CH 4 + CO2

-

redukcja CO2 przez bakterie autotroficzne
CO2 + 8 H − → CH 4 + 2 H 2 O
W warunkach naturalnych ważnymi substratami dla metanogenów mogą być również:

grupy metylowe innych składników takich jak metanol, metyloamina metylosiarczek
(Oremland 1988, Burke, 1993).
Proces

fermentacji

obejmuje

następujące

przemiany:

Faza

1:

hydroliza

wielkocząsteczkowych związków organicznych; Faza 2: rozkład zhydrolizowanych substancji
do kwasów organicznych (acidogeneza); Faza 3: rozklad kwasów organicznych do kwasu
octowego (octangeneza); Faza 4: rozkład octanów i kwasu octowego do metanu i dwutlenku
węgla (metanogeneza) (Margel, 2002).
Dokładny schemat przemian substancji organicznych podczas fermentacji metanowej w
układach technologicznych stosowanych w reaktorach został przedstawiony na Rys. 1.
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Rys. 1. Schemat przemian biochemicznych na poszczególnych etapach fermentacji(za Margel, 2002).

W większości środowisk naturalnych oraz w warunkach kontrolowanych przeważnie
zachodzi fermentacja metanowa oparta na rozkładzie kwasu octowego lub redukcji CO2 a
udział pozostałych substratów organicznych jest znikomy (Phelps i Zeikus 1984, Jones i in.
1982, Corrad, 2005). Metanogeneza zachodząca na drodze redukcji CO2 z udziałem H2 jest
bardziej wydajna dla mikroorganizmów, ponieważ wówczas metanogeny osiągają niemal
dwukrotnie szybsze tempo wzrostu niż podczas fermentacji na drodze octowej (Vogel i in.,
1988). Jednakże, z technologicznego punktu widzenia, gdy ilość wytworzonego metanu
decyduje o ekonomicznej efektywności procesu, ta ścieżka metanogenezy jest niepożądana.
Stąd istotnym elementem powinna być kontrola ścieżek przemian chemicznych podczas
fermentacji w celu zoptymalizowania procesu.
Śledzenie ścieżek fermentacji metanowej
Śledzenie ścieżek metanogenezy na poziomie molekularnym oraz ocena udziału w
produkcji metanu są możliwe dzięki zastosowaniu analizy składu izotopowego węgla i
wodoru w substratach i produktach fermentacji. Głównymi czynnikami wywołującymi efekty
izotopowe są temperatura oraz przemiany biologiczne. Metan powstający na drodze
biologicznej wykazuje wzbogacenie w lekkie izotopy węgla i wodoru w porównaniu z
metanem pochodzenia np. termogenicznego. Skład izotopowy węgla w metanie pochodzenia
biologicznego waha się w granicach δ13C = -60 ± 5‰, a w metanie pochodzenia
termogenicznego δ13C = -41 ± 8‰ (Quay i in. 1999). Metan powstający na drodze redukcji
CO2 i utleniania H2 wykazuje niższe wartości δ13C, w zakresie od -110 do -60 ‰ (Blair i
Carter 1992, Sugimoto i Wada 1993), natomiast powstający w wyniku fermentacji octowej od
-60 do -33 (np. Jędrysek,. 1995, 1999, Conrad 2005, Rys. 2). W przydadku warunków
naturalnych, o bilansie mas substratów oraz metanotrofii (utlenianiu metanu) decyduje w
dużym stopniu obecność swiatła i głębokość kolumny wodej i osadu, w którym zachodzi
fermentacjia, oraz chemizm wód porowych (Jędrysek 1999, 2005, Szynkiewicz et al. 2008).
W środowisku naturalnym notuje się czasami bardzo duże zróżnicowanie wartości δ13C,
które są efektem wahań w składzie izotopowym substratów (prekursorów), rodzaju ścieżki w
jakiej metan został wytworzony, temperatury. Skład izotopowy substratów stanowi punkt
odniesienia dla wyników analiz składu izotopowego metanu uzyskanego w procesie
fermentacji i przy znanych współczynnikach frakcjonowania izotopowego. Umożliwia to
obliczenia izotopowego bilansu mas oraz oszacowanie procentowego udziału poszczególnych
ścieżek w generowaniu metanu.

Skład izotopowy węgla w metanie powstającym podczas redukcji CO2 jest uzależniony
zatem od składu izotopowego węgla nieorganicznego (węglanów, wodorowęglanów,
rozpuszczonego CO2) przetwarzanego przez mikroorganizmy. Frakcjonowanie izotopowe
węgla zależy w tym wypadku głównie od temperatury i jest tym większe im niższa
temperatura (Games i in. 1978), od ciśnienia parcjalnego CO2 oraz pH (Degens et al. 1968,
Jedrysek 1999). Skład izotopowy kwasu octowego, będący odniesieniem do końchowej
wartości δ13C(CH4), wykazuje związek ze składem izotopowym prekursorów, oraz
równowagą pomiędzy syntezą i równoległą konsumpcją kwasu a także jego dostępności
(Gelwicks, 1989). Współczynnik frakcjonowania izotopowego węgla może różnić się w
przypadku konkretnych konsorcjów bakteryjnych prowadzących równolegle procesy syntezy
i rozkładu kwasu octowego. Lekki izotopowo metan może być również wynikiem degradacji
zubożonego w izotop 13C (do 50 ‰) kwasu octowego, który powstał w wyniku syntezy CO2 i
H2. (Braun, 1981, Ry 2). Podobnie, brak produkcji kwasu octowego prowadzi do
wzbogacenia nieprzereagowanego octanu w cięższe izotopy węgla a zatem powstający w
takich warunkach metan również wykazuje wyższe wartości δ13C.
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Rys. 2. Zmiany δ13C i δD metanu w zależności od ścieżki fermentacji oraz dostępności substratu (za
Burke, 1993)

Skład izotopowy wodoru w metanie także zależy od ścieżki metanogenezy oraz od
temperatury. Metan powstający w wyniku redukcji CO2 wykazuje wyższe wartości δD w
zakresie od -150 do -250 ‰ niż ten wygenerowany z kwasu octowego przyjmujący wartości
δD od -250 do -400 ‰ (Whiticar i in. 1986). Skład izotopowy wodoru w metanie jest

uzależniony od temperatury oraz szcególnie w przypadku redukcji CO2 od dostępności jonów
H+ , gdzie w warunkach wysokiego stężenia akceptora elektronów obserwuje się przesunięcie
δD w kierunku wartości niższych (Whiticar i in. 1986, Rys. 2). W przypadku fermentacji
metanowej na drodze utylizacji kwasu octowego, δD wykazuje związek ze składem
izotopowym wodoru w wodzie w bezpośrednim otoczeniu (Balabane i in., 1987).
Rozpoznane mechanizmy decydujące o wartości współczynników frakcjonowania
izotopowego węgla i wodoru podczas fermentacji metanowej w różnych warunkach
dostarczają bardzo precyzyjnego narzędzia umożliwiającego szczegółową kontrolę procesu
fermentacji. Jest to pierwszy krok do zoptymalizowania warunków w jakich realizowana jest
produkcja metanu na skalę przemysłową lub półprzemysłową, gdzie na podstawie informacji
uzyskanych z analizy składu izotopowego metanu możliwe jest podejmowanie decyzji o
modyfikacji warunków i przesunięcia równowagi procesu w kierunku umożliwiającym
bardziej efektywne przetwarzanie substratu na biogaz o możliwie najwyższej zawartości
procentowej metanu.
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