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Βιο - Ενέργεια

 

Ενα σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η αναζήτηση νέων ενεργειακών πηγών. Μέχρι πρόσφατα, η τεχνολογική πρόοδος βασιζόταν στην εκτεταμένη εκμετάλλευση
ενεργειακών πηγών φυσικού καυσίμου, όπως το κάρβουνο,  το πετρέλαιο, το αέριο και, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ουράνιο. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες
για  οικονομική χρήση αυτών των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, καθώς και για  ελάττωση της ρύπανσης, που προκαλείται στο βιο-περιβάλλον από την κατανάλωσή τους.

Στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και διατήρησης των φυσικών πόρων, η ανθρωπότητα πρέπει να προωθήσει, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό,  διαδικασίες ανακύκλωσης,ή
αξιοποίησης της καύσης των αποριμμάτων ως μεθόδου παραγωγής ενέργειας. Στόχος πρέπει να είναι η αποφυγή της σπατάλης και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο
χρήσης τους.

Ενας από τους βασικούς στόχους της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής1- 3 είναι να ευαισθητοποιήσει τους ειδικούς στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα ερευνήσουν

για  εναλλακτικές πηγές, ώστε να εξαλειφθεί η "εξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές  και να επιτύχουμε μία παγκόσμια βιώσιμη οικονομία."4 Σε αυτό το πλαίσιο,  πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη

σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων και οικολογικά καθαρών πηγών ενέργειας,5- 7 όπως οι ηλιακή, η αιολική και η υδροθερμική, καθώς και η ενέργεια που
παράγεται με τη χρήση ζωντανών οργανισμών και η βιο-ενέργεια.

Βιο-Ενεργητική και Βιο-Ενέργεια

Η βιο-ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία από τη σκοπιά της βιοπολιτικής. Η  βιο-ενέργεια δεν είναι ακριβή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε τοπικό επίπεδο, απαιτώντας σχετικά χαμηλό
επενδυτικό κεφάλαιο.  Αυτό αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο από την παραγωγή καυσίμου βιο-αερίου (ή βιο-μεθανίου)8 από βιομηχανικά, αστικά ή αγροτικά απόβλητα. Σήμερα,
χρησιμοποιούνται από τους χωρικούς στις αγροτικές  περιοχές της Κίνας, πάνω από 10 εκατομμύρια μικρών βιο-αντιδραστήρων για  την παραγωγή καυσίμου βιο-αερίου. Αυτή η απλή και
οικονομική τεχνολογία εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Την ίδια στιγμή, οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες αναπτύσσουν εντατικά μεθόδους
παραγωγής βιο-μεθανίου, σε μεγάλη κλίμακα.

Η βιο-ενεργητική είναι ο κλάδος της βιολογίας  που ερευνά τους τρόπους παραγωγής βιο-ενέργειας. Η  βιο-ενεργητική ασχολείται  με τη διαδικασία συσσώρευσης και κατανάλωσης
ενέργειας που λαμβάνει  χώρα σε ένα ζωντανό οργανισμό.  Η  ενέργεια που χρησιμοποιείται από ένα ζωντανό οργανισμό ξεκινά από το φως (φωτοσύνθεση) ή από ένα χημικό υπόστρωμα,
που αποσυντίθεται ή οξυδώνεται  (ζύμωση, αναπνοή)..

Μέθοδοι Βιο-Ενεργητικής

Η παραγωγή ενέργειας προς όφελος του ανθρώπου με βάση βιο-ενεργητικά συστήματα αναφέρεται  ως βιο-ενεργητική. Περιλαμβάνει και τους τρεις τύπους της βιο-ενεργητικής
διαδικασίας, που εκτέθηκαν πιο πάνω. Τα καύσιμα προϊόντα αυτών των διαδικασιών χρησιμοποιούνται ως ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας - ως καύσιμα και ως πρώτες ύλες για  τη χημική

βιομηχανία.  Τα προϊόντα της βιο-τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται ως ανανεώσιμα καύσιμα, μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη κύκλων παραγωγής χωρίς απόβλητα.9- 10 Οι πιο
σημαντικές διαδικασίες παραγωγής βιο-καυσίμων δίδονται παρακάτω:

Παραγωγή αιθανόλης από υλικά που περιέχουν ζάχαρη, άμυλο ή κυτταρίνη από μαγιά ή βακτηρίδια. Αυτή η μέθοδος εφαρμόσθηκε στο παρελθόν για  χιλιετίες με χρήση μαγιάς
άρτου. Η  διαδικασία ζύμωσης της αιθανόλης εκτελείται από μικροβιακά είδη. Στην Ιαπωνία, έχει αναπτυχθεί ένα βακτηρίδιο,  που παράγει αιθανόλη από χαρτί  ή άχυρα ρυζιού,
χωρίς να απαιτείται  καμμία προηγούμενη επεξεργασία αυτών των υλικών. Η  αιθανόλη χρησιμοποιείται τώρα ευρέως ως ένα προσθετικό στη βενζίνη. Ενα μείγμα που περιέχει
10-20% αιθανόλης ονομάζεται gasohol.

Παραγωγή βουτανόλης και ακετόνης χρησιμοποιώντας τη ζύμωση βακτη-ριδίων. Τα βακτηρίδια εκτελούν μία διφασική ζύμωση. Σε πρώτη φάση, συσσωρεύουν οργανικά οξέα.
Στο δεύτερο στάδιο παράγουν ακετόνη και βουτανόλη, πολύτιμα καύσιμα και πρώτες ύλες για  τη χημική βιομηχανία.  Μέχρι στιγμής όμως το ζήτημα της μεγιστοποίησης της
παραγωγής των χρήσιμων προϊόντων και της ελαχιστοποίησης των ανεπιθύμητων οξέων παραμένει  άλυτο.

Παραγωγή υδρογόνου. Αυτή η διαδικασία καταλύεται  από συγκεκριμένα ένζυμα - hydrogenase και nitrogenase.  Η  εξέλιξη του υδρογόνου συνδέεται με τη φωτοσύνθεση σε ένα
είδος φυκιού και σε φωτοτροπικά βακτηρίδια, ενώ άλλα βακτηρίδια παράγουν υδρογόνο σε συνθήκες σκότους ως αποτέλεσμα αναπνοής ή συσσώρευσης. Αυτή η τεχνολογία έχει
ελεγχθεί μόνο σε εργαστηριακή κλίμακα. Εχει χρησιμοποιηθεί και ολόκληρο το κύτταρο των μικροοργανισμών που παράγουν υδρογόνο, καθώς και τα συστατικά τους.

Παραγωγή μεθανίου ή καυσίμου βιο-αερίου, η οποία περιλαμβάνει  μία μικτή καλλιέργεια μικροβίων. Κατά τη διαδικασία αυτή, αφαιρούνται  τα βιο-απειλητικά απόβλητα και
παράγεται πολύτιμο αεριώδες καύσιμο, ένα υποκατάστατο του φυσικού αερίου. Οι διάφορες τεχνολογικές μορφές αυτής της διαδικασίας που έχουν προταθεί  ξεκινούν από ένα
απλό λάκο στη γη γεμάτο σκουπίδια ή κοπριά και φτάνουν σε εξελιγμένους βιο-αντιδραστήρες, που είναι εξοπλισμένοι με ανιχνευτές και χρησιμοποιούν μικροβιακά κύτταρα
συνδεδεμένα με ξηρά υλικά. Παρόλ' αυτά, το καύσιμο βιο-αέριο μπορεί  να συλλεχθεί με τη χρησιμοποίηση απλών κατασκευών, όπως οι υπόγειες κινέζικες δεξαμενές,  που
συνδέονται με έναν αποθηκευτικό χώρο συλλογής βιο-αερίου. Ενα πολλά υποσχόμενο σχέδιο παραγωγής μεθανίου περιλαμβάνει  διασπαστές SAHEL - βιο-αντιδραστήρες - που
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παράγουν την ημέρα 5  με 7  κυβικά μέτρα μεθανίου από άχυρο.

Παραγωγή υδρoγονανθράκων μακράς αλυσίδας (βιο-πετρέλαιο) από τη βιο-μάζα θαλάσσιων μικροσκοπικών φυτών, οι οποίοι  δείχνουν να συγκε-ντρώνουν μία ποσότητα
υδρογονανθράκων, που φθάνει μέχρι το 75% του ξηρού τους βάρους. Αυτά τα φυτά μπορούν να αναπτύσσονται σε καθαρή καλλιέργεια σε ένα βιο-αντιδραστήρα. Μπορούν,
όμως, επίσης, να καλλιεργούνται σε ένα φυσικό οικοσύστημα σε μία λίμνη,  μικρή ή μεγάλη.

Διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής καυσίμου από φυτικές βιομάζες, οι οποίες ενδέχεται σταδιακά να υποκαταστήσουν τη βάναυση μέθοδο καύσεως των δέντρων, η οποία
εφαρμόζεται ακόμα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.  Συγκεκριμένα, αιθανόλη μπορεί  να παραχθεί από προϋδρολυμένη κυτταρίνη και ημικυτταρίνη ξύλου με τη βοήθεια
μαγιάς, μεθανόλη μπορεί  να παραχθεί χημικά από ξύλο.  Ενα πολύτιμο καύσιμο με υψηλή ειδική θερμοκρασία ανάφλεξης μπορεί  να εξαχθεί από φυτικά έλαια, μέσω εξαέρωσης.
Επίσης φυτικά έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα μηχανών. Για παράδειγμα, το φυτό pourghere (Jatropha curcas)  που συναντάται στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού,
περιέχει σημαντικές ποσότητες καύσιμου ελαίου στους σπόρους τoυ. Αυτό το έλαιο είναι φθηνό, εύκολο να εξαχθεί από τους σπόρους και αν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε καυσίμα

μείγματα θα μπορούσε να συμβάλει στην ανακούφιση ορισμένων περιοχών από τις πιεστικές ενεργειακές ανάγκες.11 Η βιομάζα του υδροϋακίνθου,  που αφθονεί στην νότιο Ασία,
μπορεί  να μετατραπεί επαρκώς σε μεθάνιο με μεθόδους βιο-τεχνολογικού οικοσυστήματος,  όπως αναπτύχθηκε παραπάνω.

Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες, οι οποίες στοχεύουν στην απευθείας τροφο-δότηση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ζωντανών κυττάρων ή συστατικών τους, κυρίως ενζύμων.
Αυτά τα συστήματα,  που ονομάζονται βιο-καύσιμα κύτ-ταρα, αναμένεται  να ανταγωνιστούν τους ημιαγωγούς ως προς την επάρκειά τους.

Εφαρμογή της Βιο-Τεχνολογίας στην Παραγωγή Βιο-Ενέργειας

Ενας αριθμός συστημάτων που ενσωματώνει φύκια ή ανώτερα φυτά, όπως το σιτάρι  και το καρότο, έχουν ελεχθεί επιτυχώς σε μακροχρόνιες μελέτες. Κανένα από τα συστατικά της
μεθανογεννητικής ένωσης όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω δεν μπορεί  να μετατρέψει σύνθετα οργανικά υποστρώματα (σκουπίδια, εμπλουτισμένη κοπριά, υδροϋάκινθο, βιομάζα κλπ.) σε
μεθάνιο από μόνο του. Αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο σε συνεργασία μεταξύ τους. Ετσι, αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα εφαρμογής της βιοτεχνολογίας του οικοσυστήματος,  καθώς
απαιτεί κατασκευή ενός οικοσυστήματος,  το οποίο είναι ικανό για  παραγωγή μεθανίου. Αυτή η διαδικασία παρέχει υποσχέσεις για  το μέλλον, καθώς ανήκει στις τεχνολογίες με διπλά
αποτελέσματα.

Στο μέλλον, για  την ολοκλήρωση ενός προϊόντος, θα απαιτείται  χρήση λιγότερων υλικών και λιγότερης ενέργειας.12 Η χρησιμοποίηση της βιο-ενέργειας, εκτός από το να είναι μία πολλά
υποσχόμενη εναλλακτική λύση στην χρήση των καύσιμων υλών, των οποίων τα αποθέματα ελαττώνονται,  αναμένεται  να έχει μία ενδιαφέρουσα ψυχολογική και κοινωνική διάσταση, καθώς
παρέχει τη δυνατότητα για  μία συνολική αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο, η βιο-ενεργητική αναμένεται  να συνεισφέρει στην ενίσχυση του στόχου της
προστασίας του βιο-περιβάλλοντος.

Στόχοι

να καλλιεργηθεί η συνείδηση της ανάγκης ανακύκλωσης,  εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης εναλλακτικών πηγών, που δεν ρυπαίνουν το βιο-περιβάλλον,

να διερευνηθούν οι βασικοί  μηχανισμοί μετατροπής της ενέργειας στους ζωντανούς οργανισμούς και οι πιθανές εφαρμογές τους γιά  παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας,

να μελετηθούν πρακτικές μέθοδοι παραγωγής καυσίμων μέσω ζωντανών οργανισμών, συνδυάζοντας τις γνώσεις  της βιο-ενεργητικής  και της βιοτεχνολογίας,

να επισημανθούν οι ευεργετικές επιδράσεις της παραγωγής καθαρής βιο-ενέργειας στο οικοσύστημα.
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