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PROCESY BIOLOGICZNEJ  
PRODUKCJI WODORU 

Streszczenie 
Wodór uważany jest za jeden z najbardziej obiecujących nośników energii. Obecnie wytwarzany 

jest głównie z konwencjonalnych źródeł energii, technologiami, które są energochłonne i emitują 
znaczne ilości CO2. W związku z tym produkcja wodoru metodami biologicznymi staje się atrakcyjnym 
kierunkiem badań. Procesy biologicznej produkcji wodoru są domeną mikroalg i sinic. Biologiczna pro-
dukcja wodoru może zachodzić w dwojaki sposób: z udziałem energii świetlnej (biofotoliza wody i foto-
fermentacja) lub bez udziału światła (ciemna fermentacja wodorowa, bioelektroliza, biokonwersja tlenku 
węgla). W artykule opisano procesy produkcji wodoru zachodzące przy udziale mikroalg i sinic. 

WSTĘP 

Wodór określany jest mianem paliwa przyszłości. Główną zaletą wodoru jako paliwa jest 
przede wszystkim brak negatywnego oddziaływania na środowisko (produktem spalania wo-
doru jest woda). Należy podkreślić, że wodór nie jest źródłem energii ale jej nośnikiem. Wo-
dór charakteryzuje się wysoką wartością opałową, która wynosi 120 MJ/kg. Wartość opałowa 
benzyny wynosi 47 MJ/kg a węgla 25 MJ/kg [6]. Największe zastosowanie wodór znalazł 
w przemyśle chemicznym gdzie wykorzystywany jest w procesach produkcji nawozów azo-
towych, jako reagent do skutecznego usuwania tlenków siarki i azotu, w przemyśle rafineryj-
nym, energetyce (jako gaz chłodzący), a także przemyśle spożywczym (uwodorowanie tłusz-
czów) [11]. Rozwijająca się gospodarka wodoru prawie całkowicie uzależniona jest obecnie od 
paliw kopalnych. Wodór wytwarzany jest przede wszystkim w z ropy naftowej (w 50%), z re-
formingu gazu ziemnego (w 30%) i z gazyfikacji węgla (15%) oraz z innych źródeł (5%) [6]. 
Najczęściej stosowaną tradycyjną technologią otrzymywania wodoru jest reforming parowy 
węglowodorów z parą wodną. W związku z tym, że tradycyjne technologie przyczyniają się 
do zanieczyszczenia środowiska (podczas produkcji wodoru powstają znaczne ilości ditlenku 
węgla) coraz większe zainteresowanie budzą biologiczne procesy produkcji wodoru [12]. Po-
tencjalnym źródłem odnawialnego wodoru jest proces biologicznej fotoprodukcji wodoru 
przeprowadzany przez mikroglony i sinice. Produkcja wodoru z odnawialnych źródeł energii 
to nowe możliwości dla tego nośnika energii. 

Zjawisko biologicznej produkcji wodoru zaobserwowano ponad 100 lat temu, a podsta-
wowe badania dotyczące produkcji biowodoru przez mikroalgi rozpoczęły się już w 1940 r. 
Prace nad biologiczną produkcją prowadzone są nadal głównie w skali laboratoryjnej [4]. Do 
tej pory produkcję wodoru zaobserwowano u 30 rodzajów zielenic [2].  

Biologiczna produkcja wodoru może zachodzić z udziałem energii świetlnej i bez światła. 
Procesy zachodzące przy udziale światła to: biofotoliza wody i fotofermentacja. Do drugiej 



272      AUTOBUSY 

grupy należą procesy: ciemnej fermentacji wodorowej, bioelektroliza i biokonwersja tlenku 
węgla [12]. Głównym wyzwaniem w rozwoju produkcji borowodoru jest złożoność metaboli-
zmu H2, która wynika z m.in. z udziału kilku różnych enzymów zaangażowanych w metabo-
lizm. Enzymami katalizującymi reakcję wytwarzania wodoru są: hydrogenaza (Fe-
hydrogenaza) i nitrogenaza. Hydrogenazy występują u większości fotosyntetycznych mikror-
ganizmów. Syntetyzowane są de novo w warunkach beztlenowych. 

1. BEZPOŚREDNIA BIOFOTOLIZA 

Produkcja wodoru drogą bezpośredniej fotolizy jest biologicznym procesem, w którym 
mikroalgi za pomocą fotosystemów konwertują energię słoneczną w energię chemiczną 
w postaci wodoru [8]: 

2H2O+ energia świetlna→2H2 + O2 

 
Mechanizm produkcji wodoru jest następujący: energia słoneczna absorbowana jest przez 

fotosystem PSII, który katalizuje transport elektronów z wody do plastochinolu, a następnie 
na plastocyjaninę poprzez cytochrom bf. Fotosystem PSI przenosi elektrony na ferredoksynę. 
Hydrogenaza, enzym odpowiadający za produkcję wodoru, przejmuje elektrony od zreduko-
wanej ferredoksyny w wyniku czego powstaje wodór cząsteczkowy. Aktywność hydrogenazy 
jest hamowana w obecności tlenu, co oznacza, że proces biofotolizy jest procesem samoogra-
niczającym się. Aby utrzymać ciągły proces produkcji wodoru, konieczne jest usuwanie po-
wstającego tlenu, ponieważ w jego obecności wodór zostaje wykorzystany do redukcji CO2. 
Niestety metody separacji i usuwania powstałego tlenu są drogie i trudne [1]. 

Dotychczas produkcja wodoru przeprowadzana była w warunkach beztlenowej inkubacji 
zielenic w ciemności. W warunkach tych zahamowana zostaje fotosyntetyczna produkcja tle-
nu a istniejące zapasy tlenowe zostają zużyte w procesie oddychania tlenowego. W środowisku 
heterotroficznym produkcja wodoru zachodzi jednak w małej skali i odbywa się na drodze roz-
kładu substratów organicznych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest stosowanie absorben-
tów O2: odwracalnych (hemoglobina) i nieodwracalnych (glukoza/oksydaza glukozy) [4]. 

W celu produkcji wodoru konieczna jest więc inkubacja zielenic w warunkach beztleno-
wych. Warunki te są niezbędne do procesu indukcji białek odpowiedzialnych za produkcję 
wodoru. Przy produkcji wodoru konieczne jest czasowe i przestrzenne oddzielenie etapów 
procesu powstawania wodoru i tlenu. W przypadku zielenic rozdzielenie tych procesów uzy-
skano w warunkach hodowli w medium bez siarki. Badania wykazują, że niedobór siarki w 
pożywce Chlamydomonas reinhardtii powoduje odwracalny spadek tempa fotosyntetycznej 
produkcji tlenu nie wpływając na tempo oddychania mitochondrialnego [7, 13]. Brak siarki 
odwracalnie hamuje fotosystem PSII co powoduje ustanie produkcji tlenu i umożliwia pro-
dukcję wodoru poprzez przenoszenie elektronów z ferredoksyny na hydrogenazę przez foto-
system PSI. Jednoczesne wytwarzanie wodoru i tlenu możliwe jest jeżeli w powietrzu utrzy-
mywana jest zawartość tlenu na niskim poziomie (poniżej 0,1%). Otrzymanie takich warun-
ków przy produkcji przemysłowej jest trudne do spełnienia. Badania prowadzone nad mutan-
tami mikroalg, wykazują, że posiadają one podwyższoną tolerancje na O2, a tym samym wyż-
szą wydajność produkcji wodoru [8]  

W jednej z nowych metod produkcji wodoru jako bloku generacji tlenu w komórkach 
Chlamydomonas reinhardtii stosowana jest miedź, co prowadzi do spójnego cyklu produkcji 
wodoru [9]. W celu wywołania produkcji wodoru, komórki muszą zostać umieszczone w śro-
dowisku bez tlenu, ale z dostępem do światła. Aby całkowicie wyeliminować dostarczanie 
tlenu wyłączono część genu chloroplastu, wymaganego do produkcji tlenu, przez dodanie 
miedzi do hodowli glonów. Dodanie miedzi wyłącza promotor Cyc6 genu Nac2 wymaganego 
do syntezy PSII. Po zużyciu tlen w procesie oddychania (po ok. 3 godz.) osiągnięte zostają 
warunki beztlenowe, w których glony syntetyzują hydrogenazę i produkują wodór. 
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Procesy bezpośredniej fotolizy muszą być odporne na hamowanie tlenem, wymagają du-
żych fotobioreaktorów i separacji H2 i O2 [4]. Ograniczone zastosowanie biofotolizy wynika 
również z niskiej jej wydajności. 

2. POŚREDNIA BIOFOTOLIZA 

Wodór produkowany jest również na drodze pośredniej fotolizy przez fotoautotroficzne, 
prokariotyczne sinice. Wytwarzany jest jako produkt uboczny reakcji redukcji gazowego azo-
tu do amoniaku. W produkcji wodoru, podobnie jak u zielenic, udział biorą dwa systemy en-
zymów: nitrogenaza i hydrogenaza. Fotoprodukcja wodoru przy udziale tych kompleksów 
enzymatycznych może zachodzić tylko w warunkach beztlenowych. W pośredniej biofotoli-
zie reakcje powstawania wodoru i tlenu są rozdzielone. Przestrzenne lub czasowe rozdzielenie 
procesów możliwe jest przez zróżnicowanie rodzajów komórek sinic na „wegetatywne” 
(przeprowadzają proces fotosyntezy i heterocysty), których fotosystem PSII jest nieaktywny 
co uniemożliwia przebieg fotosyntezy i powstawanie tlenu. W heterocystach zachodzi proces 
wiązania azotu cząsteczkowego przez nitrogenazę, z udziałem ATP i związków redukujących, 
powstających w wyniku fotosyntetycznego transportu elektronów. Kompleks enzymatyczny 
nitrogenazy chroniony jest w heterocystach przed obecnością tlenu przez grubą ścianę ko-
mórkową, która redukuje dyfuzję tlenu a wysokie tempo oddychania absorbuje pozostały tlen. 
W ten sposób sinice mogą jednocześnie produkować H2 i O2, wiążąc CO2. Ogólne reakcje 
powstawania wodoru z wody przez sinice przedstawiają poniższe równania [3,10]: 

 12H2O + 6CO2 + energia świetlna→C6H12O6 + 6O2 (1) 

 C6H12O6+12H2O →12H2 + 6CO2  (2) 

Pierwszy etap powstawania wodoru obejmuje proces fotosyntezy, rozkład wody i po-
wstanie tlenu. Wytwarzane elektrony wykorzystywane są do asymilacji dwutlenku węgla 
i tworzenia węglowodanów. Drugi etap obejmuje rozkład węglowodanów na drodze fermen-
tacji (rys. 1). 

 
Rys. 1. Schemat produkcji wodoru – pośrednia biofotoliza 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8]. 

W zależności do gatunku sinic występują hydrogenazy: absorbujaca (uptake hydrogena-
se) oraz hydrogenaza dwukierunkowa (reversible hydrogenases). Substratem dla działania 
pierwszej hydrogenazy jest wodór produkowany w procesie redukcji azotu. Przeprowadza 
ona rozkład cząsteczki wodoru na 2 protony i 2 elektrony: 

                         H2→2e-+2H (3) 

Hydrogenazy dwukierunkowe mają zarówno zdolność wytwarzania wodoru jak i jego zu-
żywania w zależności od warunków reakcji [8]: 

                       H2↔2H++2e-  (4) 
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Funkcja hydrogenaz dwukierunkowych nie została jednak dokładnie poznana. Prawdopo-
dobnie są one akceptorem elektronów zarówno z NADH jak i H2. Hydrogenaza dwukierun-
kowa może występować zarówno u sinic wiążących azot jak i u gatunków nieasymilujących 
azot. Wszystkie zbadane do tej pory nitrogenazy są katalizatorami w produkcji wodoru. Ni-
trogenaza to kompleks białkowy, w skład którego wchodzą: białko Fe (reduktaza dinitrogena-
zy) oraz białko MoFe (dinitrogenazy). Reduktaza denitrogenazy transportuje elektrony od 
zewnętrznych donorów elektronów (ferredoksyny lub flawodoksyny) na dinitrogenazę, która 
przeprowadza reakcję redukcję substratu. Kompleks nitrogenazy ma wysokie zpotrzebowanie 
na ATP co znacznie obniża efektywność przetwarzania energii słonecznej. Dwukierunkowa 
hydrogenaza wymaga znacznie mniej energii, ale jest bardzo wrażliwa na tlen. Wydajność 
produkcji wodoru zależy od czynników środowiskowych. Najważniejsze to: temperatura, 
światło, dostępność składników odżywczych. Optymalna temperatura do produkcji wodoru 
jest w zakresie 30-40ºC, choć dla poszczególnych gatunków wartości te mogą się różnić. 
Obecność mikroelementów: kobaltu (Co), miedzi (Cu), molibdenu (Mo), cynku (Zn), żelaza 
(Fe) i niklu (Ni) ma wpływ na zwiększenie produkcji wodoru, ze względu na fakt, że mikro-
elementy te są składnikami kompleksów enzymatycznych m.in. hydrogenaz i nitrogenaz. 
Niedobór siarki w pożywce, podobnie jak u mikroalg, powoduje wzrost tempa produkcji wo-
doru. Zwiększona produkcja wodoru następuje w warunkach niedoboru azotu [11]. 

3. CIEMNA FERMENTACJA 

Jedną z możliwości wyeliminowania fotobioreaktorów, które są czynnikiem ograniczają-
cym praktyczny proces biofotolizy byłoby wykorzystanie węglowodanów (skrobi lub gliko-
genu u zielenic) do produkcji H2 na drodze ciemnej fermentacji. Wytwarzanie wodoru na dro-
dze ciemnej fermentacji stwarza możliwość szybszej produkcji wodoru w porównaniu z innymi 
technikami biologicznymi. W procesie ciemnej fermentacji można wykorzystać biomasę z alg 
uzyskaną w pierwszym etapie procesu konwersji światła. W procesie ciemnej fermentacji bak-
terie beztlenowe, jak i niektóre zielenice hodowane na podłożach bogatych w węglowodany 
mogą produkować wodór w temp 30ºC - 80 ºC w warunkach ciemności. W przeciwieństwie do 
procesu biofotolizy, w którym produkowany jest tylko wodór, produktami ciemnej fermenta-
cji są głównie H2 i CO2 a także CH4 lub H2S w zależności od reakcji i zastosowanego substra-
tu. Standardowo proces fermentacji ma teoretyczną maksymalną produkcję 4 mole H2 z mola 
glukozy. Ilość wyprodukowanego wodoru metodą ciemnej fermentacji jest zależna od warto-
ści pH, HRT (hydrauliczny czas retencji) i ciśnienia gazu. Dla uzyskania optymalnej produk-
cji wodoru wartość pH powinna być utrzymana pomiędzy 5-6 [8, 5]. 

PODSUMOWANIE 

Procesy biologicznego wytwarzania wodoru są obecnie przedmiotem wielu badań. Produk-
cja wodoru z wykorzystaniem metod biologicznych może odbywać się na drodze procesów 
zachodzących przy udziale mikroalg i sinic. W przypadku bezpośredniej fotolizy możliwość 
przemysłowego zastosowania ograniczona jest wrażliwością hydrogenazy na tlen oraz stosun-
kowo niską wydajnością tego procesu. Rozwiązanie problemu być może będzie możliwe dzięki 
inżynierii genetycznej. Ostatnio otrzymano mutanty mikroalg, które dobrze tolerują tlen i wy-
kazują znacznie większą wydajność produkcji wodoru [8]. Największym ograniczeniem proce-
su pośredniej biofotolizy jest niskie tempo procesu oraz koszty fotobioreaktorów [12]. Interesu-
jącym i bardzo obiecującym procesem w komercyjnym zastosowaniu jest produkcja wodoru 
z biomasy z wykorzystaniem ciemnej fermentacji wodorowej. 
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BIOLOGICAL HYDROGEN  
PRODUCTION PROCESSES 

Abstract 
Hydrogen is considered one of the most promising energy sources. Currently, it is mainly pro-

duced from conventional energy sources with technologies that are energy consuming and produce 
large amounts of CO2. Therefore, hydrogen production with biological methods is becoming an at-
tractive research direction. Biological hydrogen production processes occur in microalgae and cya-
nobacteria. Biological hydrogen production can proceed in two ways: with participation of light ener-
gy (water biophotolysis and photofermentation) or without light (dark hydrogen fermentation, 
bioelectrolysis, bioconversion of carbon monoxide). The article describes the hydrogen production 
processes occurring with the participation of microalgae and cyanobacteria. 
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