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Kínai és japán kutatók 1985 óta számolnak be hidrogén előállításáról, 

biomasszából többek közt 
– szilárd hulladékból és tömény szennyvízből, 
– melasz- és glükózoldatból 
– kristályos cellulózból, papírból 
– keményítőből kiindulva. 
Az anaerob biohidrogén-termelés nehézsége, hogy az acidogén baktéri-

umok által fejlesztett hidrogént a metanogén és szulfátredukáló baktériumok 
részben elfogyasztják. Ennek a folyamatnak kedvez a hidrogén alacsony par-
ciális nyomása a gőzfázisban. 

A különféle alapanyagok átalakításához többféle mikroorganizmus –
Enterobacter aeroenes, Clostridium butylicum, Clostridium thermocellum és 
Rhodobacter sphaeroides – vált be. A biohidrogén-hozam, száraz kiindulási 
anyagra számítva 

– glükózból 5–10, 
– fehérjetartalmú vízből 1–1,5 mmól H2/g. 
A szennyvíztisztítási iszap nagy szervesanyag-tartalmával a hidrogénter-

melés kiváló alapanyaga lehetne, mégis csupán 0,8 mmol H2/g körüli hozamról 
számol be – az egyébként igen gyér – szakirodalom. A hatásfok növelhető az 
iszap oldhatatlan szerves vegyületeinek előzetes forralásos hidrolízisével. 

Kutatási program Tajvanon 
A tajvani főváros (Taipei) egyetemeinek érintett kémiai–technológiai és 

mikrobiológiai tanszékein intenzíven kutatják a biomasszából kiinduló, első-
sorban üzemanyag rendeltetésű hidrogén termelésének kedvező műszaki és 
gazdasági feltételeit. 

A kísérletekhez Taipei egyik szennyvíztisztító művének szennyvíziszap-
jából ülepített 16 500 mg/l szilárdanyag-tartalmú mintát használtak, amelynek 
jellemzői: 

 



– pH≈6,4 
– KOI: 24800 mg/l, 
– 0,45 µm-es membránon átment szüredékének KOI-értéke, az un. old-

ható KOI (soluble COD = SCOD): 339 mg/l, 
– a száraz anyag elemi összetétele, %: C = 34,2, H = 5,3, N = 5,4. 

Előkezelések 
A kutatók a hidrogéntermelés fokozása céljából olyan előkezeléseket 

próbáltak ki, amelyek oldatba viszik az iszap vízben oldhatatlan vegyületeinek 
egy részét és befolyásolják eredeti baktériumflóráját: 

– Ultrahangos kezelés – A „Sonicator” elnevezésű, 20 kHz-es frekvenciá-
jú ultrahanggerjesztő készülékkel, amely 20 perc alatt kifejti hatását a 
minta egyes oldhatatlan szerves anyagaira. 

– Savanyítás – A mintát 10 percen át keverték perklórsavval (HClO4), ez 
alatt pH-ja 3-ra csökkent, ezután 6 órán át 4 °C-on tartották. 

– Sterilezés – Az iszapmintát 121 °C-on 1,2 kg/cm2 nyomáson autokláv-
ban sterilezték. 

– A metanogén baktériumok gátlása – A gátló hatású nátrium-bróm-
etánszulfonát, BESA kémiai szerkezete hasonlít a metanogén aktivi-
táshoz szükséges koenziméhez, 1 mól BESA a 300 ml mintában elég 
volt a metanogén baktériumműködés teljes megszüntetéséhez. 

– Fagyasztás és felolvasztás – Az iszapot 24–24 órán át –17 °C-on, 
majd 24 °C-os fürdőben tartották, ezáltal főként poliszacharidokból te-
temes mennyiség oldódott fel vízben. 

Fermentálás 
Az inokulumot autoklávban sterilezett szennyvíziszapból BESA hozzá-

adása után izolálták, majd megtisztították. Ezt követte az előzetesen inkubált 
oltóanyag tenyésztése dúsított, géltípusú Clostridium-táptalajon 72 órán át, 
majd a kolóniák háromszori kiemelése és újratelepítése az agaron, végül 
egyes törzsek kiválasztása előzetes hidrogéntermelő teszt alapján. Ezekből 
még DNS-elemzéssel is válogattak és a fermentálás oltóanyagában egy 
Clostridium bifermentans törzset tartottak meg. 

Fermentálás céljából 45 ml eredeti vagy előkezelt iszapot mint szubsztrá-
tumot 5 ml inokulummal keverve inkubáltak anaerob feltételekkel 35 °C-on. A 
gázfázisból 8 órától kezdődően 96 óra elteltéig vett mintákban gázkromatográ-
fia és hővezetőképesség-mérés kombinálásával meghatározták a hidrogén- és 
a metánkoncentrációt. Ismétlések alapján ezek hibája 15, ill. 10%-osnak bizo-
nyult. 

 

 



 

Eredmények 
A szerves anyagok hidrolíziséről azok kémiai oxigénigényének (SCOD) 

alakulása, az eredeti iszap oxigénigényére vonatkoztatva (normalizálva) tájé-
koztat. Ezt az előkezelt iszapokra meghatározva megállapítható, hogy az ere-
deti iszap oldható KOI-értéke csak 1,5%-a a teljes kémiai oxigénigénynek 
(KOI0), de ezt az arányt valamennyi előkezelés 4–5%-ra növeli, ami 150–
250%-os effektus, valamint az iszapminták oldható KOI- (SCOD-)értéke 8 óra 
alatt 8–16%-ra nő. 

A gázfázis H2-koncentrációja 8–24 h elteltével maximumon halad át, je-
lezve, hogy a termelt hidrogén egy része valamilyen módon „elfogyott”. Hason-
ló csúcs figyelhető meg a fajlagos, 1 g KOI-ra vonatkoztatott hidrogénhozam 
esetében. A fajlagos hidrogénhozamot a sterilezés és a fagyasztásos/olvasz-
tásos kezelés látványosan megemeli 0,6-ról 1,5-2,1 mol H2/g KOI-ra. Más ke-
zelések, pl. az ultrahang és BESA hozzáadása az iszaphoz csökkenti a biohid-
rogén fajlagos hozamát, ez a SCOD-értékek alakulása alapján azzal magya-
rázható, hogy nem minden kioldott szerves anyag fermentálódik hidrogénné. 

A hidrogénével ellentétben az összegyűlt metángáz mennyisége a fer-
mentálás egész ideje alatt nő, mégpedig a legnagyobb mértékben az eredeti 
iszap esetében. Az eredmények arra utalnak, hogy az előkezelés inaktiválta a 
metanogén baktériumokat, így a hidrolizált szerves vegyületekből sem terme-
lődött metán. 

BESA hatására 50%-kal visszaesett a metántermelés anélkül, hogy hidro-
génből több képződött volna. A BESA mint metanogéngátló nagy koncentráció-
ban (1 M) megszakítja a Clostridium fajok fermentációs vonalát, vagy nem tudja 
leállítani más baktériumok, pl. a szulfátredukálók hirdogénfogyasztó működését. 

A hidrogénhozamok különböző előkezeléseket követő eltéréseiből arra 
lehet következtetni, hogy nem a teljes kibocsátott KOI alkalmas hidrogénfej-
lesztésre. Az egyes előkezelések mintegy frakcionálják a szilárd komponense-
ket a vizes fázisban, pl. korábbi kísérletekben megfigyelték, hogy a váltakozó 
fagyasztás/olvasztás hatására viszonylag nagy mennyiségű cellulóz megy ol-
datba, a fehérjék és lipidek pedig a szilárd fázisban maradnak. Az ultrahangos 
kezelés olyan vegyületeket szabadít ki, amelyek gátolják a fermentálást. A 
részleges KOI-kibocsátás a hidrogéntermelés meghatározó tényezőjének lát-
szik és további tisztázást igényel. 

(Dr. Boros Tiborné) 
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