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Kapsułki z bakteriami do oczyszczania
ścieków
Bakterie, które pomagają w oczyszczaniu ścieków, można zamknąć w żelowych kapsułkach,
aby efektywniej wykonywały swoje zadanie. Pracują nad nimi naukowcy z Politechniki

Śląskiej.
Wiele procesów stosowanych w biotechnologii opiera się na działaniu bakterii. Są wśród nich takie,
które swoje funkcje spełniają wyjątkowo efektywnie i dlatego są bardzo chętnie wykorzystywane
w pełnej skali w przedsiębiorstwach.
Jednym z takich obiecujących nowoczesnych procesów, wykorzystywanym w oczyszczaniu ścieków,
jest beztlenowe utlenianie amoniaku - anammox. "Jego użycie pozwala na obniżenie kosztów
oczyszczania, ponieważ jest to proces anoksyczny, przez co nie wymaga natlenienia, ponieważ
mikroorganizmy używają zamiast tlenu związków nieorganicznych w procesach oddychania. Ponadto,
jest autotroficzny, co oznacza, że nie trzeba go wspomagać dodatkowym źródłem węgla” – mówi
Anna Banach-Wiśniewska, doktorantka w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Politechniki
Śląskiej.
Proces ten nie jest jednak idealny. W szczególności problemem jest optymalna dla rozwoju i pracy
bakterii anammox temperatura, wynosząca ok. 30 stopni C. Niestety ścieki w naszych szerokościach
geograficznych są dużo chłodniejsze. Dlatego wprowadzenie takiego procesu do głównego ciągu
technologicznego oczyszczalni jest problematyczne, bo bakteriom jest tam zbyt zimno. Przestają one
wtedy funkcjonować wydajnie, co skutkuje niską efektywnością oczyszczania ścieków. Bakterie
anammox mają jeszcze jedną wadę. Bardzo wolno rosną, dlatego ponowne ich namnożenie
i uruchomienie jest sprawą niezwykle trudną.
Jak się jednak okazuje jest na takie bakteryjne problemy sposób. To tzw. immobilizacja
mikroorganizmów, czyli ich unieruchamianie.
„Proces ten może opierać się na pułapkowaniu, czyli na zamykaniu bakterii w żelowym
nośniku. W taki sposób tworzy się mini- kapsułka, zawierająca właściwe dla danego
procesu mikroorganizmy” – mówi doktorantka.
Kapsułka stanowi swoistego rodzaju pułapkę, ale jednocześnie spełnia funkcję ochroną dla bakterii
przed niekorzystnym działaniem np. niskiej temperatury. Takie bakteryjne kapsułki nie tylko
świetnie przeprowadzają proces anammox w bioreaktorze, ale również mogą stanowić materiał do
odtworzenia utraconego z różnych powodów procesu po jego zahamowaniu. Mogą też stanowić tzw.
zaszczep do uruchomienia go w zupełnie nowym miejscu.
Immobilizacja mikroorganizmów jest bardzo powszechnie stosowana w biotechnologii – opowiada
Banach–Wiśniewska. A do tego procesu wykorzystuje się bardzo wiele substancji, np. alginian,
alkohol poliwinylowy, celulozę bakteryjną, a nawet szkło, czy porcelanę – opowiada badaczka.
Prace w zakresie immobilizacji dotyczą głównie poszukiwania najtrwalszych mechanicznie nośników,
ponieważ nośnik nie może się rozpaść w trakcie procesu w skutek np. mieszania. Ponadto, takie
substancje muszą być bezpieczne dla środowiska i pułapkowanych mikroorganizmów, a do tego
powinny być stosunkowo tanie i łatwe w otrzymywaniu. Dlatego w swoich badaniach doktorantka
testuje różne nośniki i ich połączenia, aby wybrać taki, który będzie najlepiej spełniał swoje zadanie.
W badaniach nad zwiększeniem efektywności procesu anammox naukowcy łączą immobilizację np.
z nanomateriałami, takimi jak zredukowany tlenek grafenu (czyt. też tutaj ), czy związki żelaza.
Wtedy takie kapsułki nie tylko pozwalają na szybkie uruchomienie czy odtworzenie procesu, ale
również zwiększają jego efektywność.
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ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji
nowotworów i chorób serca
Prewencja nowotworów i chorób serca – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań
Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA/
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Nanotechnologia w żywności
Różne gałęzie przemysłu od dłuższego czasu poszukują sposobu wykorzystania nanotechnologii,
przemysł spożywczy nie jest więc wyjątkiem.
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Godzina lekcji na dworze tygodniowo podnosi
satysfakcję u nauczycieli
Godzina lekcji na świeżym powietrzu ma dobroczynny wpływ na uczniów, ale i wzmaga satysfakcję z

pracy u nauczycieli.
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Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce
zdrowotnej
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na cukrzycę chorowały na świecie 422 mln
osób, a w 2035 r. liczba diabetyków może się zwiększyć do 600 mln
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Omdlenia - częstsze w czasie upałów
Sprawdź, jak unikać takich sytuacji i co robić, gdy ktoś zemdleje.

24-06-2019

Długie godziny pracy zwiększają ryzyko
udaruv
Praca przez ponad 10 godzin na dobę co najmniej przez 50 dni w roku zwiększa ryzyko udaru mózgu.
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Antydepresanty obniżają poziom empatii
To nie sama depresja, lecz leki przeciwdepresyjne przyczyniają się do obniżenia poziomu empatii, a
zwłaszcza wrażliwości na cudzy ból.
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Delfiny nawiązują przyjaźnie na podstawie
wspólnych zainteresowań
Delfiny – tak, jak ludzie – formują bliskie związki z osobnikami, które podzielają ich zainteresowania.
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