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OCENA MOŻLIWO ŚCI DEGRADACJI WWA  
Z WYKORZYSTANIEM MIKROORGANIZMÓW POZYSKANYCH 

Z CIECZY NADOSADOWYCH 

EVALUATION OF DEGRADATION POSSIBILITY OF PAHs  
BY MIROORGANISMS OBTAINED FROM REJECT WATERS 

Abstrakt:  Celem badań było ustalenie zdolności mieszanych populacji mikroorganizmów heterotroficznych, 
bezwzględnych oraz względnych tlenowców wyizolowanych z cieczy nadosadowych, do wykorzystywania 
wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) jako jedynego źródła węgla 
organicznego. Określono również, czy mikroorganizmy te są w stanie rozkładać WWA w obecności łatwo 
przyswajalnego źródła węgla organicznego. Inokulum uzyskano z cieczy nadosadowej oddzielonej z osadów 
surowych. Osady  wytrząsano z wodą destylowaną (4:1) przez pół godziny, a następnie dekantowano. Znad osadu 
pobierano 1 cm3 cieczy nadosadowej, materiał ten rozcieńczano w soli fizjologicznej, a następnie metodą płytek 
tartych posiewano na odpowiednie podłoże (agar-agar lub agar wzbogacony). Do próbek wprowadzono wzorcową 
mieszaninę WWA. W próbach tych WWA stanowiły jedyne lub dodatkowe źródło węgla organicznego. Próbki 
inkubowano w cieplarce laboratoryjnej w temp. 20 °C przez 48 h, a następnie 24 h w temp. 37 °C. Inkubację 
mikroorganizmów prowadzono w warunkach tlenowych. Wyniki badań wskazują, że bakterie wyizolowane  
z cieczy znad osadu surowego przy 72 h czasie inkubacji, w podanych powyżej warunkach, wykorzystywały 
niskocząsteczkowe WWA jako podstawowe źródła węgla organicznego. Stopień usunięcia tych związków  
z próbek był jednak na poziomie 20-30 %. 

Słowa kluczowe: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ciecze osadowe, biodegradacja, kometabolizm 

Wprowadzenie 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są klasyfikowane jako trwałe 
zanieczyszczenia organiczne (TZO) [1]. TZO charakteryzują się właściwościami  
fizyczno-chemicznymi, które powodują, że uwolnione do środowiska pozostają w nim 
przez długi czas, kumulują się w żywych organizmach, mogą być przenoszone na duże 
odległości i są toksyczne dla ludzi, roślin i zwierząt [2]. Obecność WWA stwierdzono 
dotychczas nie tylko w wodach powierzchniowych, podziemnych, osadach dennych  
i glebie, lecz także w ściekach, osadach ściekowych i cieczach nadosadowych [3].  

WWA, pomimo swoich właściwości klasyfikujących je jako związki trwałe  
w środowisku, mogą ulegać przemianom fizyczno-chemicznym i biologicznym [4, 5]. 
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są względnie oporne na biodegradację, co 
wynika z ich właściwości fizyczno-chemicznych oraz dużego powinowactwa do zawiesin. 
Oporność ta jest m.in. proporcjonalna do wartości logarytmu współczynnika podziału 
oktanol/woda (log Kow) i wartości masy molowej, a odwrotnie proporcjonalna do 
rozpuszczalności WWA w wodzie. Wartości log Kow oraz rozpuszczalności w wodzie 
podano w tabeli 1. W tabeli zawarto także dostępne dane dotyczące oddziaływania 
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wybranych WWA na organizm człowieka. Przedstawiono dane odnośnie do 16 WWA 
zalecanych do oznaczania przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA - Environmental 
Protection Agency) [3]. 

 
Tabela 1 

Wybrane właściwości 16-EPA WWA [3, 6] 

Table 1 
Selected properties of 16 EPA PAHs [3, 6] 

WWA Skrót Liczba 
pierścieni 

Rozpuszczalność  
w wodzie (25 °C) 

[mg/dm3] 
log Kow Kancerogenność 

dla człowieka 

Naftalen Naph 2 31,7 3,30 + 
Acenaftylen Acyl 3 3,93 3,93 - 
Acenaften Ace 3 3,9 3,92 - 
Fluoren Flu 3 2,0 4,18 - 

Fenantren Phen 3 1,3 4,46 - 
Antracen Antr 3 0,07 4,45 - 

Fluoranten Flu 4 0,3 5,16 - 
Piren P 4 0,14 4,88 - 

Benzo(a)antracen BaA 4 0,012 5,61 +/- 
Chryzen Ch 4 0,002 5,61 +/- 

Benzo(b)fluoranten BbF 5 0,0012 5,78 +/- 
Benzo(k)fluoranten BkF 5 0,00015 6,84 +/- 

Benzo(a)piren BaP 5 0,003 6,13 ++ 
Dibenzo(a,h)antracen DahA 5 0,0005 6,50 +/- 
Benzo(g,h,i)perylen IP 6 0,00026 7,23 - 

Indeno(1,23-c,d)piren BghiP 6 0,062 6,70 +/- 

„-” nie stwierdzono działania kancerogennego, „+/-” prawdopodobnie kancerogenny, „+” potencjalnie 
kancerogenny, „++” kancerogenny 

 
Lipofilność i oporność na degradację WWA zwiększają się wraz ze wzrostem liczby 

pierścieni aromatycznych. WWA o mniejszej masie cząsteczkowej (2- i 3-pierścieniowe) są 
lepiej rozpuszczalne w wodzie oraz charakteryzują się większą lotnością niż węglowodory 
aromatyczne o większej masie cząsteczkowej [7]. Na biodegradację WWA wpływa 
dostępność tych związków dla mikroorganizmów. Obecność w środowisku związków 
organicznych, takich jak detergenty, zwiększa rozpuszczalność w wodzie, co poprawia ich 
przyswajalność dla organizmów. Z drugiej strony substancje te mogą hamować metabolizm 
bakterii na skutek uszkadzania błon komórkowych, jak również powodować powstawanie 
bardziej toksycznych produktów pośrednich, co może spowalniać dalszy rozkład WWA  
[8, 9]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ścieków, które zawierają związki 
powierzchniowo czynne.  

W przypadku większości związków organicznych, także i WWA, proces biodegradacji 
jest wieloetapowy i może przebiegać na drodze przemian metabolicznych lub 
kometabolicznych. Rozkład węglowodorów w obecności łatwo rozkładalnego substratu jest 
możliwy z uwagi na jego stymulujący wpływ na  rozwój drobnoustrojów mających 
zdolność metabolizowania WWA [8]. Rozkład mogą prowadzić zarówno czyste szczepy, 
jak i populacje mieszane mikroorganizmów. Degradacja WWA przez drobnoustroje może 
przebiegać zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Proces bez dostępu tlenu 
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przebiega wolniej, a szybkość rozkładu zanieczyszczeń w tych warunkach może być nawet 
100-krotnie mniejsza niż w środowisku aerobowym [4]. Jak pokazują badania, beztlenowa 
degradacja WWA odgrywa dużą rolę w środowisku naturalnym, np. w osadach dennych. 
Wykazano, że w warunkach beztlenowych rozkładowi ulegają m.in. naftalen, antracen, 
fenantren, fluoren, acenaften i fluoranten [10]. W warunkach anoksycznych efektywność 
procesu biodegradacji zależy od możliwości wykorzystania innych akceptorów elektronów, 
jednak największy zysk energetyczny drobnoustroje uzyskują, gdy akceptorem jest tlen. 
Szlaki i strategia biochemicznej transformacji WWA zależą od charakteru chemicznego 
danego związku, dostępności akceptora elektronów oraz od rodzaju mikroflory  
i dostosowania jej aparatu enzymatycznego do rozkładu konkretnego substratu, a także od 
warunków środowiska (np. pH, temperatura, obecność innych związków) [11]. Dane 
literaturowe wskazują, że mikroorganizmy mogą wykorzystywać węglowodory zbudowane 
z dwóch, trzech lub czterech pierścieni aromatycznych jako główne źródło węgla.  
Natomiast te węglowodory, które zbudowane są z większej ilości pierścieni w cząsteczce, 
są bardziej oporne na rozkład biologiczny. W obecności tlenu można uzyskać stopniową 
degradację WWA zbudowanych z większej ilości pierścieni [12, 13]. WWA mogą także 
ulegać biodegradacji na szlaku przemian kometabolicznych. Wówczas węglowodory 
stanowią dodatkowe źródło węgla dla mikroorganizmów. Przykładem takiego procesu jest 
biodegradacja benzo(a)pirenu przez szczepy Bacillus megaterium. Bakterie te mają 
zdolność akumulacji tego związku w cytoplazmie w formie połączeń z lipidami. Jednak, 
aby degradacja benzo(a)pirenu mogła zachodzić, wymagana jest w podłożu obecność 
kosubstratu, którym może być np. fenantren.  Inne badania wskazują, że fenantren oraz 
takie węglowodory, jak fluoroanten, mogą stanowić jedyne źródło węgla energii tylko dla 
wybranych szczepów bakterii. Związki te mogą być natomiast rozkładane kometabolicznie 
razem z WWA o mniejszej liczbie pierścieni, przy czym współutlenienie WWA o mniejszej 
cząsteczce, np. fluorenu i fenantrenu, zachodzi łatwiej niż węglowodorów cięższych, np. 
benzo(a)antracenu czy pirenu. O ile w literaturze można znaleźć informacje dotyczące 
szlaków biodegradacji pojedynczych węglowodorów w roztworach modelowych, to 
niewiele wiadomo o szlakach biodegradacji mieszanin węglowodorów poliaromatycznych. 
Niekiedy po dodaniu do mieszaniny WWA dodatkowego związku z tej grupy obserwuje się 
zahamowanie biodegradacji. Zjawisko to określane jest w literaturze jako antagonizm 
substratowy. Ogromną rolę w degradacji WWA z udziałem drobnoustrojów odgrywa 
współdziałanie mikroorganizmów, które uzupełniają się metabolicznie. Wówczas 
wprowadzenie do mieszaniny hodowlanej dodatkowego szczepu może zminimalizować lub 
usunąć efekt obserwowanej wcześniej inhibicji [8, 14, 15].  

Mikroorganizmy zwykle nie są zdolne do bezpośredniego rozkładu takich 
ksenobiotyków, jak WWA. Dlatego zwykle konieczna jest adaptacja mikroflory do 
biodegradacji węglowodorów obecnych w danym środowisku. Aby nastąpiło wykształcenie 
zdolności do produkcji odpowiednich enzymów, mikroorganizmy potrzebują czasu, który 
zależy od rodzaju organizmów oraz od właściwości węglowodoru.  Wiele bakterii oraz 
grzybów posiada zdolność do rozkładu WWA, jednak żaden pojedynczy gatunek nie 
wykazuje zdolności do wytwarzania takich enzymów, z udziałem których możliwa byłaby 
degradacja wszystkich zanieczyszczeń z tej grupy. Biodegradacja WWA jest więc 
procesem wieloetapowym, zachodzącym przy udziale wielu mikroorganizmów, które 
często wykazują działanie synergistyczne względem siebie. Mineralizacja WWA może być 
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prowadzona przez czyste szczepy bakterii, mieszane populacje, grzyby, promieniowce, 
cyjanobakterie i glony, ale największą zdolnością do biotransformacji WWA odznaczają się 
bakterie. Spośród bakterii główną rolę w utlenianiu węglowodorów aromatycznych 
wykazują bakterie gramujemne, np. szczepy Pseudomonas, Alcaligenes, Agrobacterium 
[16-20]. Są to bakterie powszechnie występujące w ściekach oraz osadzie czynnym [21].  
Zdolne do mineralizacji WWA są także inne bakterie tlenowe, jak Mycobacterium, 
Rhodococcus czy Nocardioides [22].  

Rozkład WWA przez mieszane populacje bakterii zachodzi także w warunkach 
anaerobowych. W osadach ściekowych wykazano, że w warunkach beztlenowych 
podatność na degradację wybranych WWA była następująca: fenantren > piren >  antracen 
> fluoren > acenaften. Szybkość biodegradacji WWA w osadach z oczyszczalni ścieków 
komunalnych była mniejsza niż w osadach z zakładów petrochemicznych, co potwierdza 
zależność degradacji tych związków od występowania w środowisku mikroorganizmów 
posiadających odpowiedni aparat enzymatyczny. Szybkość degradacji WWA zależy od 
stężenia w środowisku tego typu mikroorganizmów [22]. Badania, które przeprowadzili 
Chang i inni [22], wskazują, że odpowiednie bakterie rozkładające węglowodory 
wielopierścieniowe występują w osadach pochodzących z miejskich oczyszczalni ścieków. 

Enzymy pozwalające na rozkład WWA posiadają także inne organizmy. W ostatnich 
latach wzrasta m.in. zainteresowanie naukowców enzymami pozyskiwanymi z grzybów 
białej zgnilizny drewna (white-rot fungi) do rozkładu WWA [17]. Dane literaturowe 
wskazują, że także niektóre glony posiadają zdolność do przemian metabolicznych  
zarówno pojedynczych WWA, jak i występujących w mieszaninie  [16, 20]. 

Ponieważ WWA występują w osadach ściekowych i dostępne są dane o rozkładzie 
tych związków w procesach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych [3], 
interesujące jest określenie, jaki jest charakter tych procesów, w tym, czy są to procesy 
biologiczne czy abiotyczne oraz czy WWA są wykorzystywane jako jedyne źródło węgla 
czy jako kosubstrat. 

Celem badań było sprawdzenie, czy mieszane populacje mikroorganizmów 
heterotroficznych, bezwzględnych oraz względnych tlenowców wyizolowanych z cieczy 
nadosadowych mogą, w przyjętych warunkach, wykorzystywać wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA) jako jedyne źródło węgla organicznego.  

Metodyka badań 

Inokulum i warunki inkubacji mikroorganizmów 

Inokulum do posiewu uzyskano z cieczy nadosadowej pochodzącej znad osadu 
surowego. Osady surowe pobrano z miejskiej oczyszczalni ścieków z zagęszczacza osadu 
wstępnego.  

Ciecze nadosadowe otrzymano w następujący sposób: pobrane osady wytrząsano  
z  wodą destylowaną (4:1) przez pół godziny, a następnie dekantowano. Znad osadu 
pobierano 1 cm3 cieczy nadosadowej i przygotowano inokulum o rozcieńczeniu 104  
z wykorzystaniem soli fizjologicznej. Następnie metodą płytek tartych wykonano posiew 
na płytki Petriego z odpowiednim podłożem. Podłoża stanowiły agar-agar oraz agar 
wzbogacony. Na obydwa podłoża naniesiono wzorcową mieszaninę WWA, zapewniając 
odpowiednio warunki, gdzie związki te stanowiły jedyne źródło węgla organicznego 
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(A+WWA) lub dodatkowe źródło węgla organicznego (A+P+WWA).  Próbki inkubowano 
w cieplarce laboratoryjnej w temp. 20 °C przez 48 godz. (warunki rozwoju dla bakterii 
psychrofilowych), a następnie kolejne 24 godz. w temp. 37 °C (warunki rozwoju dla 
bakterii mezofilowych). Inkubację mikroorganizmów prowadzono w warunkach 
tlenowych.  

Analiza jakościowo-ilościowa WWA 

Oznaczenia jakościowo-ilościowe WWA prowadzono przed i po inkubacji próbek  
w ekstraktach otrzymanych z zastosowanych podłoży. Przygotowanie próbek do analiz 
polegało na zebraniu podłoża, zalaniu go mieszaniną cykloheksanu i dichlorometanu (5:1)  
i ekstrakcji ultradźwiękowej.  Ekstrakt od agaru oddzielano przez odwirowanie, a następnie 
zatężano w strumieniu azotu do 3 cm3. Do oczyszczenia ekstraktu stosowano kolumienki 
SPE z żelem krzemionkowym. Identyfikację WWA prowadzono z wykorzystaniem 
chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym (GC-MS). Do rozdzielenia 
węglowodorów wykorzystano kolumnę DB-5 (długość 30 m, średnica 0,25 mm, grubość 
filmu 1 µm). Jako gaz nośny wykorzystywany był hel (prędkość przepływu:  
0,53 cm3/min).  

Wyniki i ich dyskusja 

Początkowe sumaryczne stężenie WWA wynosiło 9600 ng/g. Stężenia poszczególnych 
związków wynosiły 600 ng/g.  

Po zakończeniu inkubacji sumaryczne stężenie WWA w ekstrakcie pozyskanym  
z agaru, gdzie WWA stanowiły jedyne źródło węgla (A+WWA), wynosiło 8792 ng/g.  
W ekstrakcie z próbek zawierających WWA oraz pożywkę jako dodatkowe źródło węgla 
(A+P+WWA) sumaryczne stężenie końcowe było na poziomie 7849 ng/dm3. Ubytek 
WWA wynosił więc odpowiednio 8 i 18 %. W próbkach zawierających pożywkę oraz 
WWA ubytek większości oznaczanych węglowodorów był mniejszy niż w próbkach 
zawierających węglowodory jako jedyne źródło węgla organicznego.  

Na rysunku 1 przedstawiono zmiany stężenia małocząsteczkowych WWA 
wyekstrahowanych z próbek.  Linią poziomą przerywaną oznaczono początkowe stężenie 
poszczególnych związków w próbkach. W próbkach zawierających WWA jako jedyne 
źródło węgla organicznego stężenia naftalenu, acenaftylenu i acenaftenu po 3-dniowej 
inkubacji były znacząco mniejsze od początkowego. Największe zmniejszenie stężenia 
zaobserwowano w przypadku naftalenu (ok. 47 %). Obniżenie stężenia acenaftylenu oraz 
acenaftenu oraz fluorantenu było porównywalne i wyniosło ok. 30 % w stosunku do 
wartości początkowej. Fenantren oraz antracen były usuwane w mniejszym stopniu  
(< 17 %). Sumaryczne stężenie  3-pierścieniowych węglowodorów w próbkach 
zawierających WWA jako jedyne źródło węgla organicznego było o ok. 26 % mniejsze  
w porównaniu do wartości początkowej. W próbkach, do których oprócz WWA 
wprowadzono także pożywkę, ubytek węglowodorów był mniejszy niż w tych, w których 
stanowiły one jedyne źródło węgla organicznego. Analizując dane przedstawione na 
rysunku 1, można stwierdzić, że różnice te były istotne. Podobnie jak w próbkach  
A + WWA, także i wówczas, gdy dodano dodatkowo do próbek pożywkę, największe 
usunięcie zaobserwowano w przypadku naftalenu oraz acenaftenu, acenaftenu i fluorenu. 
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Fenantren oraz antracen usuwane były w mniejszym stopniu (maksymalnie o ok. 10 %). 
Sumaryczne usunięcie węglowodorów 3-pierścieniowych było w próbce z dodatkiem 
pożywki o ok. połowę mniejsze niż w tych, gdzie jedynym źródłem węgla organicznego 
były WWA (wyniosło ono ok. 15 %). 

 

 
Rys. 1. Stężenie naftalenu i 3-pierścieniowych WWA po inkubacji próbek w warunkach tlenowych przez 72 h 

Fig.1. Concentration of naphthalene and 3-ring PAHs after incubation of samples under aerobic conditions for  
72 hours 

 
Na rysunku 2 przedstawiono zmiany stężenia 4-pierścieniowych WWA 

wyekstrahowanych z próbek.   

 
Rys. 2. Stężenie 4-pierścieniowych WWA po inkubacji próbek w warunkach tlenowych przez 72 h 

Fig. 2. Concentration of 4-ring PAHs after incubation of samples under aerobic conditions for 72 hours 
 
Wśród węglowodorów 4-pierścieniowych największy ubytek zaobserwowano  

w przypadku chryzenu, najmniejszy fluorenu. Różnice w ubytku poszczególnych 
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węglowodorów pomiędzy próbkami wzbogaconymi o pożywkę oraz tymi, w których 
WWA stanowiły jedyne źródło węgla, były istotnie mniejsze niż miało to miejsce  
w przypadku związków 2- i 3-pierścieniowych. Odnotowano jedynie kilkuprocentowe 
różnice w procentowym ubytku tych związków. Stwierdzono w próbce z pożywką ubytek 
sumaryczny rzędu 8 %, a bez pożywki 12 %.   

 

Rys. 3. Stężenie 5-pierścieniowych WWA po inkubacji próbek w warunkach tlenowych przez 72 h 

Fig. 3. Concentration of 5-ring PAHs after incubation of samples under aerobic conditions for 72 hours 

 
Rys. 4. Stężenie 6-pierścieniowych WWA po inkubacji próbek w warunkach tlenowych przez 72 h 

Fig. 4. Concentration of 6-ring PAHs after incubation of samples under aerobic conditions for 72 hours 
 
W przypadku WWA 5-pierścieniowych (rys. 3) sumaryczne WWA w obu próbkach 

było zbliżone (2419 oraz 2175 ng/g, odpowiednio w próbkach A+P+WWA oraz 
A+WWA). W próbkach, do których oprócz WWA wprowadzono pożywkę, nie 
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zaobserwowano ubytku benzo(b)fluorantnu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu oraz 
dibenzo(a,h)antracenu.  W próbkach, w których WWA stanowiły jedyne źródło węgla 
organicznego, zaobserwowano zmniejszenie stężenia benzo(b)fluorantenu oraz 
benzo(k)fluorantenu o ok. 17 %. Rozkładowi ulegały więc związki o stosunkowo małej 
rozpuszczalności w wodzie (< 0,001 mg/dm3). 

Stężenia 6-pierścieniowych WWA wyekstrahowanych z próbek po inkubacji 
przedstawiono na rysunku 4. W przypadku próbek, gdzie WWA stanowiły dodatkowe 
źródło węgla, sumaryczne stężenie węglowodorów 6-pierścieniowych było mniejsze od 
początkowego o zaledwie kilka procent.  W próbkach, gdzie WWA stanowiły jedyne 
źródło węgla, ubytek WWA wynosił 15 %. Obserwowano więc podobną tendencję jak  
w przypadku węglowodorów 5-pierścieniowych. 

Uzyskane wyniki wskazują, że WWA są przez mikroorganizmy bytujące w osadach 
ściekowych w większym stopniu usuwane wówczas, gdy stanowią jedyne źródło węgla 
organicznego. Analiza możliwości wykorzystywania WWA jako wyłącznego źródła 
związków organicznych dla mikroorganizmów bytujących w osadach ściekowych wymaga 
także ustalenia, czy stopień usunięcia tych związków jest zależny od ich rozpuszczalności 
w wodzie oraz wartości współczynnika podziału oktanol/woda określone wskaźnikiem  
log Kow. Istotne jest także ustalenie, czy występują różnice pomiędzy hodowlami,  
w których WWA stanowią jedyne źródło węgla, a tymi, gdzie dodatkowo dozowano 
pożywkę. Zależność pomiędzy ilością usuniętych związków w obydwu rodzajach próbek  
a log Kow przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że najefektywniej w obydwu 
rodzajach hodowli usuwane były WWA o wartościach log Kow w zakresie 3,30-4,18, a więc 
te, które charakteryzują się najmniejszym powinowactwem do cząstek stałych i są  
w związku z tym najbardziej dostępne dla mikroorganizmów. W próbkach, w których 
WWA stanowiły jedyne źródło węgla organicznego, zaobserwowano jednak także ubytek 
związków o log Kow w granicach 5,61-6,84.  

 

 
Rys. 5. Ilość usuniętego związku [ng/g] w zależności od wartości log Kow w próbce z dodatkiem pożywki 

Fig. 5. Quantity of PAH removed [ng/g] from samples with medium as a function of log Kow 
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Rys. 6. Ilość usuniętego związku [ng/g] w zależności od wartości log Kow w próbce, w której WWA stanowiły 

jedyne źródło węgla organicznego 

Fig. 6. Quantity of PAH removed [ng/g] from samples with PAHs as a sole carbon source as a function of log Kow 
 
Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że najefektywniej w obydwu 

rodzajach hodowli usuwane były WWA o wartościach log Kow w zakresie 3,30-4,18, a więc 
te, które charakteryzują się najmniejszym powinowactwem do cząstek stałych i są  
w związku z tym najbardziej dostępne dla mikroorganizmów. W próbkach, w których 
WWA stanowiły jedyne źródło węgla organicznego, zaobserwowano jednak także ubytek 
związków o log Kow w granicach 5,61-6,84.  

Podobną zależność zauważono, zestawiając ilość usuniętych związków z ich 
rozpuszczalnością w wodzie (rys. 7 i 8). Największy stopień usunięcia wykazano  
w przypadku związków o rozpuszczalności w wodzie powyżej 2 mg/dm3. Wówczas gdy 
WWA stanowiły jedyne źródło węgla organicznego, usuwana w stopniu większym niż inne 
była także część związków 5-pierścieniowych. 

 
Rys. 7. Ilość usuniętego związku [ng/g] w zależności od rozpuszczalności w wodzie w próbce z dodatkiem 

pożywki 

Fig. 7. Quantity of PAH removed [ng/g] from samples with medium as a function of water solubility of 
compound 
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Rys. 8. Ilość usuniętego związku [ng/g] w zależności od rozpuszczalności w wodzie w próbce, w której WWA 

stanowiły jedyne źródło węgla organicznego 

Fig. 8. Quantity of PAH removed [ng/g] from samples with PAHs as a sole carbon source as a function of water 
solubility of compound 

 
Badania zmian zawartości mieszaniny 16 WWA w próbkach są prowadzone 

stosunkowo rzadko, znacznie częściej wykonywane są doświadczenia z wykorzystaniem 
jednego lub kilku węglowodorów. Oprócz mieszanych populacji mikroorganizmów  
w badaniach tych są stosowane czyste kultury bakterii. Tego typu doświadczenia, w ramach 
badań podstawowych, pozwalają na uzyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie szlaków 
przemian poszczególnych związków zaliczanych do wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych. Poza kontrolowanymi warunkami laboratoryjnymi przemiany te jednak 
mogą mieć inny przebieg, ponieważ WWA występują zwykle w mieszaninach, zmienne 
jest środowisko przemian (m.in. pH, zawartość zawiesin, gatunki mikroorganizmów, czas 
retencji w układzie technologicznym).  Dotychczas prowadzone przez innych autorów 
badania w ściekach oraz osadach ściekowych wskazują, że potencjalne mechanizmy 
usuwania WWA podczas oczyszczania ścieków obejmują nie tylko biodegradację, ale także 
utlenianie i adsorpcję [23]. Badania, które prowadzili Manoli i Samara, wykazały, że  
w konwencjonalnych układach osadu czynnego utlenianie odpowiada za usunięcie zaledwie 
około 1-2 % WWA. Głównymi procesami usuwania tych związków z fazy wodnej 
pozostają adsorpcja na cząstkach stałych oraz biodegradacja i degradacja chemiczna [24]. 
Wcześniejsze badania autorskie [25] wykazały, że w oczyszczalniach ścieków szczególnie 
istotną rolę odgrywa w tym zakresie pierwszy proces, tj. adsorpcja na kłaczkach osadu 
czynnego. Badania prowadzone przez Mezanotte i innych [26] wykazały, że WWA  
w oczyszczalni ścieków usuwane są przede wszystkim podczas oczyszczania 
biologicznego, co nie przesądza o tym, że związki te są przez mikroorganizmy 
biodegradowane. Zazwyczaj hydrauliczny czas retencji ścieków w oczyszczalni jest krótszy 
w porównaniu do czasu niezbędnego do degradacji WWA (dotyczy to zarówno rozkładu 
biologicznego, jak i chemicznego). Wyniki uzyskane w opisywanych badaniach własnych 
potwierdzają tę tezę. Po 72 godzinach inkubacji zaobserwowano maksymalnie 20-30 % 
ubytek WWA w próbkach. Podczas oczyszczania ścieków czasy retencji wynoszą  
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ok. 6-8 godzin, co oznacza, że procesy biodegradacji odgrywają mniejszą rolę niż 
adsorpcja. W poszczególnych układach technologicznych udział biodegradacji i adsorpcji 
może się jednak zmieniać, m.in. w zależności od stężenia i rodzaju mikroorganizmów.  
W niniejszych badaniach wyeliminowano wpływ adsorpcji poprzez brak zawiesin  
w próbce. Można oszacować, że udział procesów biodegradacji w usuwaniu WWA ze 
ścieków nie przekracza kilkunastu procent.  

Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można sformułować następujące wnioski: 
1. Bakterie wyizolowane z osadu surowego przy 72 h czasie inkubacji były w stanie 

wykorzystywać WWA  jako jedyne źródło węgla organicznego. W założonym czasie 
inkubacji ubytek węglowodorów aromatycznych był niewielki, co pozwala na 
stwierdzenie, że podczas oczyszczania ścieków WWA są usuwane z fazy ciekłej 
przede wszystkim w procesie adsorpcji, natomiast  biodegradacja odgrywa mniejszą 
rolę. 

2. Stopień usunięcia WWA w próbkach, do których oprócz WWA wprowadzono także 
pożywkę, był mniejszy niż przy jej braku.  

3. Efektywność biodegradacji była zależna od wartości log Kow oraz rozpuszczalności  
w wodzie poszczególnych związków. Najefektywniej usuwane były związki  
o log Kow  = 5,61-6,84 oraz o rozpuszczalności w wodzie powyżej 2 mg/dm3. 

Podziękowania 

Badania zrealizowano w ramach BS-PB-402-301/11. 
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EVALUATION OF DEGRADATION POSSIBILITY OF PAHs  
BY MIROORGANISMS OBTAINED FROM REJECT WATERS 

Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology, Czestochowa University of Technology 
Częstochowa 

Abstract:  The aim of the study was to evaluate ability of mixed cultures of heterotrophic microorganisms, both 
strict and relative aerobes, separated from sewage sludge, to use selected polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) as the sole source of organic carbon. Also in the presence of other organic compounds in the environment. 
Inoculum was prepared based on supernatant separated from raw sewage sludge. Sludge was mixed with distilled 
water (4:1) and then shaken for half an hour and decanted. 1 cm3 of supernatant was taken and diluted in saline 
solution. The microorganisms were inoculated on Petri dishes filled with proper medium. Medium were agar-agar 
and enriched agar. Control samples were the ones with enriched agar and inoculums. To the samples standard 
solution of PAHs was spiked as sole and additional organic carbon source. Samples were incubated in laboratory 
incubator at 20 °C for 48 h, and then for 24 h at 37 °C under aerobic conditions. Based on the results it was stated 
that bacteria separated from raw sludge did not use PAHs as a sole organic carbon source during 72 hours 
incubation. 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons; reject water, biodegradation, cometabolism 


