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ZASTOSOWANIE EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW DO ZWALCZANIA  

LUB OGRANICZANIA DROBNOUSTROJÓW W PRODUKTACH NAFTOWYCH  

 

W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego w produktach ropopochodnych. Najpierw przed-

stawiono produkty otrzymywane z ropy naftowej i ich zastosowanie.  Następnie opisano szczegółowo obecność drobnoustrojów 

i jakie skutki one powodują występując w systemach paliwowych i smarowych. Scharakteryzowano również różne rodzaje 

benzyn i olejów napędowych pod kątem obecności i wpływu zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Kolejna część artykułu 

przedstawia efektywne mikroorganizmy, a w szczególności ich skład oraz odpowiednie warunki rozwoju. W ostatniej części 

artykułu omówiono obecne zastosowania technologii efektywnych mikroorganizmów, do których należą między innymi procesy 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Przedstawiono również zalety stosowania tej technologii w innych dziedzinach go-

spodarki. Wykazano również problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego  występującego w produktach naftowych i możli-

wość zastosowania efektywnych mikroorganizmów do ograniczenia lub nawet zwalczenia drobnoustrojów tam występujących. 

Technologia ta może mieć również wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

 

WSTĘP 

Dynamiczny rozwój motoryzacji, jak również lotnictwa i prze-
mysłu okrętowego oraz związany z tym postępujący wzrost zapo-
trzebowania na paliwa węglowodorowe spowodował wzrost zainte-
resowania zjawiskami rozwoju mikroorganizmów w paliwach i ole-
jach oraz w instalacjach paliwowej i oleju smarnego [2, 6].  

Wiele gatunków bakterii i grzybów posiada zdolność do wzro-
stu w produktach naftowych, które są źródłem węgla i energii. W 
związku z tym, aktywność życiowa mikroorganizmów powoduje 
rozkład węglowodorów i dodatków uszlachetniających oraz wydzie-
lanie do paliwa wody, związków siarki, substancji powierzchniowo-
czynnych. Wynikiem tego są zmiany w składzie chemicznym paliwa 
oraz wartości niektórych parametrów fizycznych, takich jak tempera-
tura wrzenia, liczba kwasowa, czy lepkość. Obecnie istnieje wiele 
metod zwalczania lub ograniczania mikroorganizmów w produktach 
naftowych, takie jak metody fizyczne, odkażanie termiczne oraz 
metody chemiczne, natomiast w niniejszej pracy omówiono możli-
wości zastosowania efektywnych mikroorganizmów, czyli kompleks 
pożytecznych mikroorganizmów występujących w naturze, niemody-
fikowanych genetycznie, pozostających w stanie równowagi, nie 

tylko nieszkodliwych dla ludzi, zwierząt i środowiska, lecz wręcz 
niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania [7]. 

1. PRODUKTY ROPOPOCHODNE - WIADOMOŚCI 
OGÓLNE 

Ropa naftowa jako jedno ze źródeł energii jest ciekłą, naturalną 
mieszaniną węglowodorów alkanowych, cykloalkanowych i areno-
wych. Domieszkami ropy są również związki siarko-, azoto- i tleno-
organiczne, a także substancje mineralne i woda. Na rysunku 1 
przedstawiono produkty otrzymywane z ropy naftowej, natomiast w 
tabeli 1 frakcje ropy naftowej i ich zastosowanie. 

Wiele gatunków bakterii i grzybów wykazuje zdolność do wzro-
stu w produktach naftowych, z wykorzystaniem wyżej wymienionych 
składników jako źródła węgla i energii. Skutkiem aktywności życio-
wej mikroorganizmów jest rozkład węglowodorów i dodatków uszla-
chetniających oraz wydzielanie do produktu ropopochodnego meta-
bolitów: wody, związków siarki, substancji powierzchniowo-
czynnych.  

Tab. 1  Frakcje ropy naftowej i ich zastosowanie [9] 

  Temperatura wrzenia, w 
°C 

Skład   Frakcje Zastosowanie 

0 – 30 C1 – C6 gaz gaz i gaz płynny 

10 – 60 C5 – C7 eter naftowy rozpuszczalniki 

60 – 120 C7 – C8 benzyna lekka paliwa silnikowe lekkie 

70 – 150 C6 – C9 benzyna ciężka paliwa silnikowe 

175 – 300 C10 – C16 nafta paliwo lotnicze, dieslowskie 

 300 C16 – C18 olej opałowy paliwo dieslowskie, surowiec do krakingu 

 300 C18 – C20 oleje woskowe oleje smarne, oleje mineralne, surowiec do krakingu 

 300 C21 – C40 woski parafinowe świecarstwo, papiernictwo 

wyższa niż 300 więcej niż C40 reszta smoły, asfalty, uszczelniacze 
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Rys. 1. Produkty otrzymywane z ropy naftowej [14] 

Powoduje to zmiany w składzie chemicznym produktu nafto-
wego i wpływa na wartości niektórych parametrów fizycznych, takich 
jak temperatura wrzenia, liczba kwasowa, lepkość. Biofilm formują-
cy się na powierzchniach metalowych stwarza warunki szczególnie 
sprzyjające procesom korozyjnym zbiorników paliwa oraz instalacji 
paliwowej, czy smarowej [8, 11]. 

2. DROBNOUSTROJE W PRODUKTACH 
ROPOPOCHODNYCH 

Paliwo dobrej jakości musi być jasne i przejrzyste, natomiast 
wzrost mikroorganizmów może często przyczyniać się do jego 
mętnienia i ciemnienia. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowo-
dowane jest szeregiem czynników, do których zalicza się zmiany 
źródeł paliw i ich jakości, zwiększające się użycie dodatków do 
paliw, które mogą dostarczać związków do wzrostu mikroorgani-
zmów, zmiany w gospodarowaniu oraz przechowywaniu paliw. 
Obecność mikroorganizmów w systemie może powodować: 
1. wytwarzanie związków o działaniu korozyjnym, powodujących 

niszczenie zbiorników, a tym samym wzrost ilości zanieczysz-
czeń mechanicznych, 

2. niekorzystne zmiany właściwości fizykochemicznych, spowo-
dowane rozkładem węglowodorów i dodatków uszlachetniają-
cych, co powoduje spadek stabilności chemicznej i termicznej, 

3. wytwarzanie substancji powierzchniowo-czynnych, 
4. powstawanie osadów i błon biologicznych na ścianach zbiorni-

ków i przewodów, które zanieczyszczają produkt po oderwaniu 
się od podłoża, 

5. Zapychanie filtrów i przewodów w czasie eksploatacji. 
 
Wprowadzone w ostatnich latach biododatki przyczyniają się 

do rozwoju życia mikrobiologicznego w zbiornikach. W konsekwen-
cji może to prowadzić do poważnych problemów ze sprawnym 
przepływem produktów ropopochodnych przez filtry (a nawet unie-
możliwić ten przepływ), jak również znacząco przyspieszać korodo-
wanie ścian zbiornika [1]. Niestety, o wiele częściej efektem jest 
zatkany przez zielono – brązowe galaretowate masy filtr w dystrybu-
torze. Ta „galareta” to biologiczny szlam składający się z długich 
włóknistych łańcuchów zawierających żywe i martwe komórki (rys. 
2). 

 
Rys. 2. Filtr zatkany biologicznym szlamem złożonym z żywych 
i martwych mikroorgaznizmów [16] 

 
Benzyny lotnicze stosowane są do napędu tłokowych silników 

lotniczych. Otrzymuje się je przez zmieszanie benzyny bazowej 
z komponentami wyoskooktanowymi (węglowodory izoparafinowe, 
alkiloaromatyczne). Paliwa lotnicze stosowane są do napędu lotni-
czych silników odrzutowych. Stanowią one frakcje z zachowawczej 
destylacji ropy naftowej. Po raz pierwszy drobnoustroje z benzyny 
lotniczej wyizolowano w 1945 r., zaś 13 lat później – z paliwa lotni-
czego. Zaproponowano wtedy dodatek lecytyny w celu wyelimino-
wania wzrostu drobnoustrojów w benzynie lotniczej. Po pewnym 
czasie okazało się, że obecność lecytyny, stanowiącej łatwo przy-
swajalne źródło pożywienia spowodowała jeszcze intensywniejsze 
namnażanie drobnoustrojów.  

Oleje napędowe są mieszaninami ciekłych węglowodorów, 
głównie alaknów. Zawierają najczęściej węgiel, wodór, siarkę. Pod-
stawowym surowcem do otrzymywania olejów napędowych są 
odpowiednie destylaty ropy naftowej. Stosowane są jako paliwa 
ciekłe do napędu silników spalinowych z zapłonem samoczynnym. 
Rozróżnia się oleje napędowe do szybkoobrotowych silników – 
paliwa Diesla, oraz do śednio- i wolnoobrotowych silników okręto-
wych. Różnią się one przede wszystkim lepkością, temperaturą 
krzepnięcia, zawartością siarki oraz innymi właściwościami. [12]. 

Objawy występowania drobnoustrojów w samochodowych ole-
jach napędowych oraz warunki ich rozwoju są podobne jak w przy-
padku opisanych wcześniej paliw lotniczych. Badaniami objęto 
między innymi oleje napędowe. Stwierdzono występowanie we 
wszystkich zbiornikach między innymi bakterii redukujących siar-
czany, które są odpowiedzialne za procesy korozji wżerowej blach 
wewnętrznych zbiorników. Badania potwierdziły zagrożenie wynika-
jące z obecności drobnoustrojów w zbiornikach paliw z olejem 
napędowym. 

Podobnie jak paliwa i benzyny lotnicze, również oleje napędo-
we używane w transporcie morskim, podlegają niekorzystnemu 
oddziaływaniu drobnoustrojów. Objawy obecności drobnoustrojów w 
olejach napędowych są podobne do tych, jakie występowały w 
paliwach lotniczych, a mianowicie mogą występować zmętnienia 
i obecność zawiesiny w oleju oraz korozja zbiorników, będaca efek-
tem aktywności bakterii redukujących siarczany. 

Benzyny silnikowe to mieszaniny ciekłych węglowodorów para-
finowych, naftenowych, aromatycznych i nienasyconych, występują-
cych w zmiennych stosunkach. Warunki wzrostu drobnoustrojów w 
benzynach, jak i skutki spowodowane ich obecnością są zbliżone 
do tych opisanych wcześniej. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że zbiorniki z benzyną, w tym benzyną bezołowiową, w warstwach 
przydennych były skażone mikrobiologicznie. Wprowadzenie ben-
zyn bezołowiowych, podobnie jak ekologicznych olejów napędo-
wych, stanowić będzie problem, gdyż prawdopodobnie są one 
bardziej podatne na rozkład mikrobiologiczny, niż benzyny zawiera-
jące związki ołowiu [5, 6]. 
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3. EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY  

Efektywne mikroorganizmy to specjalnie wyselekcjonowane  
i odpowiednio dobrane najmniejsze organizmy na Ziemi. Kompozy-
cja złożona z 81 różnych szczepów mikroorganizmów tlenowych i 
beztlenowych (rys. 3), m.in. bakterii mlekowych (Lactobacillus casei, 
Streptococcus lactis), drożdży (Saccharomyces, Candida utilis), 
bakterii fotosyntetyzujących (Rhodopseudomonas palustrus, Rho-
dobacter spae), pleśni (Aspergillus oryzae, Mucom hiemalis) czy 
promieniowców (Streptomyces, Streptomyces griseus). Opracowa-
na została przez Profesora ogrodnictwa Teruo Higa z Akademii 
Rolniczej Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie w Japonii. Według 
twórcy, prawidłowo i systematycznie wprowadzane do środowiska 
nadają mu potencjał biodynamicznej samoodnowy i regeneracji [7, 
13]. 

Bakterie fotosyntetyczne wykorzystując dostępne warunki np. 
CO2, temperaturę wytwarzają z materii organicznej lub toksycznych 
gazów pożyteczne związki biochemiczne aktywne. Bakterie kwasu 
mlekowego spowalniają również rozwój szkodliwych bakterii. Kolej-
nym ważnym komponentem mieszanki są drożdże. Dzięki grzybom 
fermentującym dochodzi do rozkładu materii organicznej oraz neu-
tralizacji nieprzyjemnych zapachów.  

Zasada działania EM oparta jest wyłącznie o procesy natural-
ne, nie są one modyfikowane genetycznie i całkowicie przyjazne 
środowisku. 

Ostateczną wersję składu mikroorganizmów podano w 1980 r. 
Dwa lata później rozpoczęto praktyczne ich wykorzystywanie, naj-
pierw w rolnictwie. Mieszanka jest niezwykle wszechstronnym pre-
paratem nadającym się do zastosowania w licznych dziedzinach 
życia codziennego. Według Higa [3, 4] po wielu latach żmudnych 
doświadczeń, bazując głównie na bakteriach fotosyntetycznych 
(żyjących w warunkach beztlenowych) oraz azotobakterze (bakterie 
tlenowe), udowodnił możliwość koegzystencji tych bakterii w prakty-
ce, gdy w ich otoczeniu występują antyutleniacze. Obydwa rodzaje 
mikroorganizmów pełnią niezwykle ważną rolę wiążąc azot. Mikro-
organizmy tlenowe sprzyjają rozwojowi i podtrzymywaniu życia, zaś 
beztlenowe rozkładają niebezpieczne bądź zużyte substancje. 
Obustronna wymiana pożywienia, która ma miejsce w cyklu odży-
wiania tych dwóch grup bakterii spełnia kolejny z warunków, dla 
których mogą razem egzystować [10]. 

W wyniku ich anabiotycznego działania wydzielają się poży-
teczne substancje, które korzystnie oddziałują na rośliny i zwierzęta. 
Są to między innymi aminokwasy, kwasy organiczne, polisacharydy 
i witaminy.  

Rozwojowi mikroorganizmów sprzyjają następujące warunki 
[7]: 
– dostęp do wody – rozmnażają się w wodzie lub środowisku o 

znacznej wilgotności, 
– dostęp do pożywienia – po wprowadzeniu ich do nowego śro-

dowiska same odnajdują pokarm, a podczas przechowywania i 
namnażania zaopatruje się je w pożywkę, głównie melasę, 

– odpowiednia temperatura – EM są aktywne w temperaturze już 
powyżej 6 oC, idealne warunki na rozmnażanie to temperatura 
rzędu 25 – 37 oC, 

– odcięcie dostępu tlenu – szczególnie ważne przy przechowy-
waniu EM w postaci płynnej, odcięcie dostępu tlenu jest ko-
nieczne, gdyż w mieszance znajdują się również mikroorgani-
zmy beztlenowe, 

– unikanie promieniowania słonecznego – kompozycję EM prze-
chowuje się w zaciemnionym miejscu, podczas stosowania uni-
ka nasłonecznienia. 

4. ZASTOSOWANIE EFEKTYWNYCH 
MIKROORGANIZMÓW 

Technologia EM ma ogromny potencjał. Daje szansę wykorzy-
stania tych właściwości do rozwiązania nurtujących obecne pokole-
nia globalnych problemów. Zasada działania EM oparta jest wyłącz-
nie o procesy naturalne. EM-y nie są modyfikowane genetycznie, 
natomiast są całkowicie przyjazne zdrowiu istot żywych. Są wyjąt-
kowo efektywną, żywą substancją działającą w inny sposób niż 
antybiotyki i substancje chemiczne. W Azji i wielu ubogich krajach 
dzięki wprowadzeniu tej technologii odnotowano wzrost plonów, a 
tym samym wzrost standardu życia mieszkańców. Efektywne mi-
kroorganizmy najczęściej stosowane są w rolnictwie, szczególnie 
ekologicznym, zarówno w celu użyźniania gleb, w hodowli zwierząt, 
jak i przy przerobie odpadów organicznych. W Japonii, Niemczech, 
Australii, czy Kenii technologia znalazła zastosowanie w procesach 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków domowych, komunalnych, 
przemysłowych oraz oczyszczania skażonych zbiorników wodnych 
[3]. 

Oprócz niewątpliwych zalet stosowania EM-ów w rolnictwie, ko-
lejnym obszarem, gdzie EM-y odnalazły i znajdują coraz częstsze 
zastosowanie w bardzo szerokim spektrum jest ochrona środowi-
ska. Dzięki ich rozpowszechnieniu w przyrodzie możliwe byłoby 
zahamowanie drastycznego zanieczyszczania środowiska i jego 
degradacji. Aktywność EM stymuluje proces regeneracji, oczyszcza 
powietrze i wodę w glebie oraz intensyfikuje wzrost roślin [4].  

Poza tym efektywne mikroorganizmy zaczęto używać w medy-
cynie, przemyśle i w wielu innych dziedzinach gospodarki. Ich sto-
sowanie przynosi oczekiwane rezultaty, w związku z tym należy 
zbadać wpływ zastosowania efektywnych mikroorganizmów na 
produkty ropopochodne, które magazynowane w zbiornikach ulega-
ją rozkładowi mikrobiologicznemu tworząc między innymi osady, 
przyczyniają się też do korozji zbiornika. Rozwiązanie tego proble-
mu jest bardzo istotne, bo zanieczyszczenie mikrobiologiczne oleju 
napędowego i smarowego występuje nawet w przypadku właściwie 
eksploatowanych i konserwowanych zbiornikach, w których oleje są 

 
Rys. 3. Kompozycja złożona z różnych szczepów mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych wchodząca w skład efektywnych mikroorga-

nizmów [17] 
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magazynowane. W zbiornikach dochodzi do niekontrolowanego 
wzrostu mikroflory oraz zmian właściwości paliwa i oleju, do tego 
stopnia, że często nie nadają się do użycia w silniku i powodują 
nadmierne zużycie jego elementów.  

Problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego występuje za-
zwyczaj w przypadku dużych zbiorników, o dłuższych okresach 
magazynowania. Przechowywane w ten sposób paliwo, czy olej 
trafiają później do urządzeń oczyszczających, a następnie do insta-
lacji wraz z zawartą w nich mikroflorą oraz szkodliwymi produktami 
jej metabolizmu, stając się w konsekwencji źródłem skażeń instala-
cji paliwowych i smarowych [8]. 

W oleju napędowym skażenie bakteryjne może przyczynić się 
do niestabilnego starzenia się paliwa, ale generalnie najważniejszą 
konsekwencją jest wywołana mikrobiologicznie korozja zbiorników 
magazynowych (rys. 4) i układu przewodów, oraz tworzenie powłok 
z drobnoustrojami, co powoduje blokowanie filtrów i przewodów 
paliwowych, i zwiększa zużycie pomp.  

Biorąc pod uwagę obecne zastosowania efektywnych mikroor-
ganizmów i ich pozytywny wpływ na rozwiązanie problemów skaże-
nia mikrobiologicznego, ich użycie może mieć wpływ na ogranicze-
nie lub nawet zwalczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego w 
produktach naftowych. 

 

 
Rys. 4. Zbiornik z widocznymi oznakami korozji wywołanej mikro-
biologicznie [15] 

 
Wykorzystanie efektywnych mikroorganizmów może mieć rów-

nież wpływ na zapobieganie w bardzo znaczącym stopniu rdzewie-
niu metalowych części między innymi rurociągów, maszyn, czy 
zbiorników. Poza tym mniejsza ilość zanieczyszczeń w produktach 
naftowych powinna mieć pozytywny wpływ na ilość szkodliwych 
związków w spalinach, a w konsekwencji również na środowisko 
naturalne, co jest szczególnie ważne, ponieważ silniki spalinowe 
stanowią dominujący napęd wszelkiego rodzaju środków transportu, 
gdyż napędy alternatywne są nadal w fazie rozwoju. 

PODSUMOWANIE 

Postępujący wzrost zapotrzebowania na paliwa węglowodoro-
we spowodował wzrost zainteresowania zjawiskami rozwoju mikro-
organizmów w paliwach i olejach oraz w instalacjach paliwowej i 
oleju smarnego. Wiele gatunków bakterii i grzybów wykazuje zdol-
ność do wzrostu w produktach naftowych, a aktywność życiowa 
mikroorganizmów powoduje rozkład węglowodorów i dodatków 
uszlachetniających oraz wydzielanie do paliwa wody, związków 
siarki, substancji powierzchniowo-czynnych. Wynikiem tego są 

zmiany w składzie chemicznym paliwa oraz wartości niektórych 
parametrów fizycznych, takich jak temperatura wrzenia, liczba 
kwasowa, czy lepkość. 

Obecnie najpopularniejszym środkiem zwlaczania mikroorgani-
zmów są biocydy, których użycie, mimo szeregu korzyści wynikają-
cych z ich stosowania, jest ograniczane. Spowodowane jest obawą 
przed szkodliwym wpływem tych silnie skoncentrowanych substancji 
na  środowisko naturalne. Stąd istnieje potrzeba znalezienia nowych 
metod zwalczania skażenia mikrobiologicznego, które nie będą 
niszczyć pożytecznych mikroorganizmów i będą przyjazne środowi-
sku naturalnemu. Te warunki może spełniać technologia efektwy-
nych mikroorganizmów (EM), która ma ogromny potencjał i daje 
szansę wykorzystania tych właściwości do rozwiązania nurtujących 
obecne pokolenia globalnych problemów.  

W ramach przyszłych prac badawczych planuje się badania 
najpierw bez obecności efektywnych mikroorganizmów, a następnie 
z ich wykorzystaniem i określeniem ich wpływu między innymi na 
obecność wody i zanieczyszczeń w olejach napędowych i smaro-
wych, temperaturę zapłonu, smarność i lepkość, skład pierwiastko-
wy badanych próbek, a w dalszej perspektywie również wpływ na 
skład spalin i proces starzenia się olejów smarowych. 
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The use of effective microorganisms for controlling  
or reduction of microbes in petroleum products  

Paper discussed problem of microbial contamination in 

petroleum products. The presence of microorganisms and 

what effects they cause performing in fuel and lubricants  

systems were described in detail. Present application of 

microorganisms efficient technologies, which include among 

others, water treatment processes and wastewater treatment 

are discussed. The problem of microbial contamination oc-

curring in the petroleum products and using possibility of 

effective microorganisms to reduce or even eradicate the 
microorganisms present there has been demonstrated. 
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