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Uk³ady homo- i heterogeniczne w biodegradacji
lotnych zwi¹zków organicznych
Wprowadzenie
Jedn¹ z alternatywnych metod usuwania szkodliwych substancji ze œrodowiska jest ich biodegradacja. W warunkach
naturalnych procesy takie prowadzone s¹ w glebie lub w wodach naturalnych.
Najwiêkszym problemem ze wzglêdu na medium i niskie
stê¿enia jest usuwanie szkodliwych substancji z gazów wylotowych. Do tego celu stosowane s¹ powszechnie adsorbery lub
absorbery „wychwytuj¹ce” i zagêszczaj¹ce zanieczyszczenia
[1, 2]. W regeneracji sorbentów mo¿e zostaæ wykorzystany
proces biodegradacji. Takie zintegrowane dzia³anie (sorpcjabiodegradacja) jest alternatyw¹ do innego rozwi¹zania opartego o zdolnoœci mikroorganizmów do usuwania zanieczyszczeñ jakim jest biofiltr. Urz¹dzenie to jednak ze wzglêdu na
fizjologiê komórek w nim pracuj¹cych sprawia sporo problemów operacyjnych [3, 4]. Kluczowym aspektem pozostaje takie wprowadzenie zaabsorbowanego czy zdesorbowanego
z noœnika zwi¹zku organicznego do strefy biodegradacji, aby
proces jego rozk³adu przebiega³ efektywnie.
W pracy przedstawiono kolejne etapy badañ pozwalaj¹ce
na zaprojektowanie takich procesów dla wybranej grupy
zwi¹zków.
Wyniki i ich omówienie
Du¿¹ grupê lotnych zwi¹zków organicznych poddano procesowi biodegradacji. Badania wstêpne prowadzono w uk³adach
homogenicznych dodaj¹c do po¿ywki mineralnej dany zwi¹zek o stê¿eniu nie przekraczaj¹cym jego rozpuszczalnoœci
w wodzie, lecz nie wy¿szym ni¿ 0,1% v/v. Stosowano trzy rodzaje szczepów bakteryjnych: Pseudomonas fluorescens (PCM
2123) z kolekcji IITD PAN we Wroc³awiu oraz szczepy wyizolowane z gleby zanieczyszczonej substancjami organicznymi,
a nastêpnie po badaniach przesiewowych rozdzielone i scharakteryzowane jako Acinetobacter lwoffi oraz Acinetobacter
baumanii. Badania prowadzono w termostatowanych (24oC
dla A. baumanii, 30oC dla P. fluorescens oraz A. lwoffi),
wytrz¹sanych kolbach szczelnie zamkniêtych korkiem szlifowym.
Z uwagi na wysok¹ lotnoœæ substratów i zwi¹zany z tym
brak mo¿liwoœci klasycznego natleniania hodowli, jako Ÿród³o
tlenu zastosowano H2O2, który mo¿e byæ wykorzystany przez
szczepy posiadaj¹ce w swoim aparacie enzymatycznym katalazê [5]. Jego optymalne stê¿enie w hodowli zosta³o ustalone
na 0,012% v/v dla P. fluorescens i 0,02% v/v dla A. lwoffi
i A. baumanii. Postêp biodegradacji danego zwi¹zku monitorowano poprzez przyrost stê¿enia komórek (spektrofotometrycznie przy 550nm) oraz poprzez spadek stê¿enia danego
sk³adnika organicznego za pomoc¹ chromatografu gazowego

(GC-2014 firmy Shimadzu z kolumn¹ kapilarn¹ ZB-WAX
plus, d³. 30 m, œredn. 0,25 mm i detektorem p³omieniowo-jonizacyjnym FID).
Ka¿dy z badanych szczepów wykaza³ zdolnoœæ rozk³adu
przynajmniej kilku zwi¹zków (Tabl. 1). Szczególnie korzystne
parametry degradacji uzyskano dla alkoholi (1-butanolu,
1-propanolu, 2-butanolu), wêglowodorów alifatycznych (heksanu, oktanu, dodekanu, heksadekanu), benzenu, p-ksylenu,
toluenu i fenolu. Zwi¹zki te w znacz¹cym stopniu ró¿ni¹ siê
stopniem hydrofobowoœci, co odzwierciedla wspó³czynnik podzia³u wyznaczony w badanych uk³adach: olej silikonowy –
biodegradowana substancja – po¿ywka mineralna i HMN –
biodegradowana substancja – po¿ywka mineralna. Dobór
fazy organicznej zosta³ poprzedzony badaniami jej wp³ywu na
wzrost wykorzystywanych bakterii oraz podatnoœæ na biodegradacjê (Tabl. 2).
Tablica 1
Zdolnoœæ rozk³adu wybranych zwi¹zków organicznych z grupy
VOCs przez stosowane szczepy bakterii (++ wzrost intensywny,
+ s³aby wzrost, - brak wzrostu)
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W wiêkszoœci przypadków, w zakresie badanych stê¿eñ, obserwowano sta³¹ wartoœæ wspó³czynnika podzia³u, a jego war-
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Tablica 2
Mo¿liwoœæ zastosowania danego rozpuszczalnika organicznego
w uk³adzie zintegrowanym absorpcja-biodegradacja
P. fluorescens

A. lwoffi

A. baumannii

heksan

odpowiedni

biodegradowany odpowiedni

heksadekan

biodegradowany biodegradowany biodegradowany
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odpowiedni

odpowiedni

undekanon

biodegradowany odpowiedni

odpowiedni
odpowiedni
toksyczny

toœci uzyskane w uk³adzie z olejem silikonowym i z HMN
by³y zbli¿one.
W oparciu o uzyskane wartoœci wspó³czynników podzia³u
lotne zwi¹zki organiczne podzielono na trzy grupy:
– grupa 1 – zwi¹zki relatywnie dobrze rozpuszczalne w wodzie (crozp.> 5 g/l) charakteryzuj¹ce siê niskim wspó³czynnikiem podzia³u (P < 100); z badanej grupy s¹ to, m.in. fenol,
1-butanol, 1-propanol, 2-propanol; wprowadzane s¹ do bioreaktora w postaci jednorodnego roztworu uzyskanego po
desorpcji par¹ wodn¹ z noœnika sta³ego. Kinetyka takiego
procesu mo¿e zostaæ opisana w klasyczny sposób znanymi
w literaturze równaniami, zwykle z koniecznoœci¹ uwzglêdnienia inhibicji substratowej [6, 7]. Przyk³adow¹ zale¿noœæ
przedstawiono na rys. 1.
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kany. Musz¹ one zostaæ wprowadzone do bioreaktora jako
oddzielna faza (uzyskana z desopcji z noœnika sta³ego i oddzielona od skroplonej pary wodnej). Proces biodegradacji
przebiega wówczas w uk³adzie zemulgowanym. Mikroorganizmy czêsto wytwarzaj¹ surfaktanty [9] sprzyjaj¹ce rozwiniêciu powierzchni miêdzyfazowej, a przez to biodegradacji.
Procesy takie zaleca siê prowadziæ w uk³adzie okresowym
z ci¹g³ym lub okresowym dozowaniem substratu i okresowym upustem nadmiaru biomasy. Na szybkoœæ procesu ma
wp³yw stosunek objêtoœci fazy biodegradowanej do iloœci
fazy wodnej (Rys. 2), szybkoœæ mieszania, stopieñ emulgacji. Opis szybkoœci takiego procesu jest niezwykle trudny,
zwi¹zany z ró¿norakim umiejscowieniem komórek
w uk³adzie maj¹cym wp³yw na fizjologiê komórek.

Rys. 2. Czas zaniku heksadekanu w procesie biodegradacji
prowadzonym przez A. lwoffi

m = 0,0227

S
S 4 ,46
0,7432 + S +
2,21853 ,46

Rys. 1. Kinetyka wzrostu komórek P. fluorescens z wykorzystaniem 1-butanolu, opisana równaniem Yamane

– grupa 2 – zwi¹zki o ograniczonej rozpuszczalnoœci w roztworach wodnych, ale o wspó³czynniku podzia³u umo¿liwiaj¹cym uzyskanie w fazie wodnej stê¿enia umo¿liwiaj¹cego wzrost komórek bakterii (100 < P < 600); z badanej grupy s¹ to m.in.: benzen, toluen, trichloroetylen, etylobenzen. Najproœciej jest wprowadziæ te zwi¹zki do bioreaktora wraz z absorbentem. Proces taki mo¿e byæ prowadzony
b¹dŸ w okresowych bioreaktorach mieszad³owych, co wi¹¿e
siê z separacj¹ faz po zakoñczeniu procesu biodegradacji
w celu odzysku cieczy ch³onnej, b¹dŸ te¿ w kontaktorach
membranowych dzia³aj¹cych w sposób okresowy, ci¹g³y lub
pó³ci¹g³y. Szybkoœæ takiego procesu wyznaczana jest
z uwzglêdnieniem transportu miêdzyfazowego. Niekontrolowanie osadzanie siê komórek bakterii na granicy miêdzyfazowej utrudnia prowadzenie procesu w uk³adach ekstrakcyjnych oraz powoduje rozbie¿noœci w jego matematycznym
opisie.
– grupa 3 – zwi¹zki o blisko zerowej rozpuszczalnoœci w roztworach wodnych; z badanej grupy s¹ to m.in. p-ksylen, al-

Podsumowanie
Pomimo silnie hydrofobowego charakteru lotnych zwi¹zków organicznych istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia ich do
fazy wodnej, która jest preferowanym œrodowiskiem wiêkszoœci mikroorganizmów. Z uwagi na bardzo niskie wartoœci
szybkoœci wzrostu mikroorganizmów na LZO (m w zakresie
0,01–0,06 1/h) istnieje koniecznoœæ intensyfikacji rozpatrywanych procesów. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ bioreaktor membranowy, w którym dziêki zagêszczeniu biomasy mo¿na znacznie
skróciæ czas przebywania, uzyskuj¹c ten sam stopieñ przereagowania przy niezmienionych pozosta³ych parametrach.
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