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BIOREMEDIACJA METALI CIĘŻKICH I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ 
Z GLEBY oraz FITOREMEDIACJA 
na podstawie: 
http://www.chem.ug.edu.pl/~bojirka/Bio-w.pdf 
 
 

Metale ciężkie są bardzo ważnym elementem skorupy ziemskiej. Uważane są za 
nieodnawialne bogactwa naturalne. Problem środowiskowy, jaki one stwarzają, jest 
złożony. Z jednej strony mamy do czynienia ze znacznym ubytkiem rud, w skład których 
one wchodzą, z drugiej zaś, występują one w coraz wyższych stężeniach w żywych 
organizmach (rośliny, zwierzęta, ludzie) i środowisku, w którym bytują te organizmy. 
Przyczyną rozproszenia i wzrostu toksycznego wpływu wielu metali na organizmy żywe 
są głównie procesy antropogeniczne. 

Ekspansywna gospodarka realizowana przez człowieka doprowadziła do 
znacznego ubytku głównych zasobów naturalnych. Gdy względy technologiczne,  
a przede wszystkim ekonomiczne, nie pozwalają na eksploatację ubogich rud, wówczas 
niezbędne okazują się metody biotechnologiczne. Wykorzystują one swoiste 
właściwości drobnoustrojów. 

W wyniku wydobycia rud i dalszych procesów związanych z wykorzystaniem 
wydobytego surowca powstają odpady. Zawierają one metale ciężkie. Często są one 
kierowane do wód, gleb i atmosfery, a stamtąd do roślin. Rośliny są głównym odbiorcą 
składników mineralnych, w tym metali ciężkich i jednocześnie głównym źródłem tych 
pierwiastków w pożywieniu ludzi i zwierząt. 

Istnieje pilna potrzeba stosowania takich procesów, które pozwolą na odzysk 
metali ciężkich z odpadów i z ubogich rud, aby jednocześnie ograniczyć do minimum ich 
negatywny wpływ na organizmy żywe. Najczęściej stosowane są metody 
fizykochemiczne np.: ekstrakcja, strącanie, wymiana jonowa, procesy membranowe i in. 
W niewielkim stopniu wykorzystywane są procesy biologiczne, które wykorzystywałyby 
naturalne procesy warunkujące obieg metali w przyrodzie. W przyszłości stanowić one 
będą tzw. “ekologicznie czyste” technologie. 
 
METALE NIEZBĘDNE I TOKSYCZNE 

Spośród ponad stu pierwiastków układu okresowego występujących w biosferze, 
znaczną ich część stanowią metale. Większość metali nie występuje w stanie czystym  
a jedynie w rudach razem z innymi składnikami. Metale dzieli się na: niezbędne i toksyczne, 
żeliwne i nieżeliwne, lekkie i ciężkie oraz wyróżnia się grupę metali szlachetnych. 

Metale ciężkie to te metale, których gęstość jest większa od 4,5 [g/cm³]. Należą 
one często do grupy pierwiastków śladowych. Dzieli się na cztery grupy:  
- pierwiastki o bardzo wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska, do 

których zalicza się m.in.: Cd, Hg, Cr, Ag, Zn, Au, Sb, Sn, Tl,  
- pierwiastki o wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska: Mo, Mn, Fe, 

Se i in., 
- pierwiastki o średnim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska: V, Ni, Co, W i 

in., 
- pierwiastki o niskim stopniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska: Zr, Ta, La, Nb i 

in. 
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Metale, w tym metale ciężkie, w środowisku mają w przeważającej większości 
naturalne pochodzenie. Wskutek naturalnych i antropogenicznych procesów następuje 
ich ciągłe przemieszczanie z pierwotnego źródła do innego elementu środowiska a tym 
samym ich rozproszenie. Towarzyszy temu zmiana formy, stopnia utlenienia oraz 
stężenia danego pierwiastka. 

Do naturalnych procesów, warunkujących zmianę miejsca występowania metali 
ciężkich w środowisku, należą następujące procesy: 
- magmowe i pomagmowe, 
- metamorficzne (przemiany skał osadowych lub magmowych pod wpływem wzrostu 

temperatury, ciśnienia i in.), 
- hipergeniczne (zachodzące pod wpływem czynników hydro-, atmo- i biosfery, np. 

wietrzenie skał, transport, sedymentacja itp.). 
W wyniku wyżej wymienionych procesów pierwotne miejsce występowania metali 

ciężkich ulega zmianie. Przemieszczają się one do atmo-, hydro-, biosfery i gleb, a 
stamtąd do organizmów żywych. Najczęściej ich stężenie nie przekracza kilkunastu 
[mg/kg] (ppm). 

Obecność metali ciężkich w wodach warunkowana jest głównie ich 
rozpuszczalnością, zależną od: domieszek i zanieczyszczeń w wodzie, pH, potencjału 
utleniająco–redukującego, możliwości tworzenia rozpuszczalnych kompleksów. 

Stężenie metali ciężkich w glebach zależy od wielkości adsorpcji, na którą ma 
wpływ: obecność związków humusowych i innych składników gleby, pH, potencjał 
utleniająco–redukcyjny i in. 

Występowanie metali w organizmach żywych jest konsekwencją występowania ich 
w środowisku, w którym żyją. 

Na intensywność migracji metali ciężkich w biosferze ma wpływ wiele czynników, 
m.in.: geochemiczne, fizyczno-chemiczne, klimatyczne i biologiczne. 
Do antropogenicznych procesów, będących źródłem metali ciężkich należą:  
- wydobywanie rud metali, 
- transport rudy do punktu przeróbki, 
- przetwarzanie, 
- eksploatacja, 
- końcowe zagospodarowanie bądź utylizacja zużytych produktów. 
 

Rozproszenie metali ciężkich i związane z tym zagrożenia dla organizmów 
żywych i środowiska jest w głównej mierze efektem procesów antropogenicznych. 
Powstałe odpady stałe, płynne bądź gazowe kierowane są do: wody, gleby, atmosfery. 

Główne zanieczyszczenie wód stanowią ścieki przemysłowe. Pochodzą one  
z: hut, przemysłu galwanizerskiego, garbarskiego, produkcji nawozów sztucznych, 
środków ochrony roślin, z zakładów farbiarskich, włókienniczych, elektrochemicznych, 
motoryzacyjnych, energetycznych oraz z zakładów produkujących baterie, akumulatory, 
katalizatory itp.. 

Obecność metali ciężkich w ściekach może być też skutkiem korozji rurociągów, 
obecnością w detergentach, odprowadzanymi ściekami z myjni i garaży 
samochodowych. 
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Tabela 1. Wybrane metale ciężkie i gałęzie przemysłu będące źródłem ich emisji do Środowiska 
 
Metale     Gałęzie przemysłu 
 
Cd    Galwanizernie, produkcja barwników, baterii, akumulatorów, 

farb i tworzyw sztucznych, stabilizatorów polimerów, przem. 
chemiczny, ochrony roślin, zakłady graficzne i drukarskie 

 
Pb    Produkcja barwników, akumulatorów, baterii, nawozów, 

motoryzacja, przem. energetyczny, ochrony roślin, 
elektrochemiczny 

 
Cr    Przemysł galwanizerski, garbarski, impregnacji drewna, 

włókienniczy, produkcji barwników i tworzyw sztucznych, 
zakłady drukarskie i graficzne 

 
Cu     Przemysł metalurgiczny, farbiarski, tekstylny, produkcja 

środków ochrony roślin i nawozów 
 
Hg    Produkcja baterii, kwasu fosforowego, sody kaustycznej, 

celulozowni, produkcja środków ochrony roślin i wytwarzania 
rtęci metalicznej 

 
Ni     Przemysł galwanizerski, papierniczy, rafinerie, stalownie, 

fabryki nawozów sztucznych 
 
Zn     Produkcja baterii, farb, przem. tekstylny, tworzyw sztucznych, 

stabilizatorów polimerów, zakłady drukarskie i graficzne 
 
 

Produktem oczyszczania ścieków są osady ściekowe, w których stężenie metali 
ciężkich jest wielokrotnie wyższe niż w ściekach. 
 

Zanieczyszczenie gleb jest wynikiem emisji pyłów pochodzących z: operacji 
przemysłowych, energetyki, motoryzacji. Mogą je powodować odpady: przemysłowe, 
komunalne i osady ściekowe, stosowane do nawożenia oraz środki ochrony roślin. 
Metale ciężkie wchodzić mogą w reakcje chemiczne ze składnikami gleby, tworząc jako 
formy słabo rozpuszczalne. Część z nich może być pobierana jest przez rośliny, 
podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. 

 
W atmosferze obecność metali ciężkich warunkowana jest przede wszystkim 

emisją pyłów pochodzących z przemysłu, motoryzacji i energetyki. Obecność metali w 
atmosferze ulega szybkiej migracji i zmianom. Pyły opadają i kumulują się w glebie i 
wodzie, wchodzą w reakcje ze składnikami gleb, wód. 

  
 Niektóre metale ciężkie należące do grupy pierwiastków śladowych, występując w 

środowisku w swym naturalnym stężeniu, spełniają pozytywne działanie. Określa się je 
mianem mikroelementu. Katalizują one wiele reakcji biochemicznych, zachodzących w 
organizmach. 

Wpływ metali na procesy biochemiczne organizmów jest różnorodny i specyficzny. 
Uczestniczą w tworzeniu: krwinek czerwonych, hormonów, witamin, procesów 
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oddychania, utleniania i redukcji, fotosyntezy czy tworzenia pigmentów. W zależności od 
własności chemicznych oraz miejsca w układzie okresowym, niektóre metale ciężkie 
spełniają ważną rolę w przemianie materii, wchodzą w skład układu kostnego i tkanek 
organizmów żywych, biorą udział podczas funkcjonowania systemów nerwowych. 

Metale ciężkie odgrywają też istotną rolę w procesach metabolizmu 
mikroorganizmów, np. bakterii, biorąc udział w regulacji procesów biochemicznych, 
stabilizowaniu struktur komórkowych czy katalizie reakcji enzymatycznych. 
Występowanie różnych form chemicznych i fizycznych danego pierwiastka nazywa się 
specjacją. Wśród pierwiastków, będących obiektem analizy specjacyjnej są: Cd, Cr, Hg, 
Pb, As, Zn, Cu. Ma ona znaczenie, ponieważ nie każda forma, w jakiej dany pierwiastek 
występuje, ma toksyczny wpływ na organizmy żywe. Metalom ciężkim przypisuje się rolę 
stymulatorów lub czynników hamujących procesy życiowe. W zależności od stężenia, 
stopnia utlenienia i łatwości tworzenia kompleksów metale mogą stać się czynnikami 
toksycznymi dla wszystkich organizmów żywych (drobnoustroje, rośliny, zwierzęta, 
ludzie). 

 
Toksyczność metali ciężkich wynika nie tylko ze stopnia skażenia środowiska, 

ale także z ich biochemicznej roli, jaką spełniają w procesach metabolicznych oraz ze 
stopnia wchłaniania i wydalania ich przez organizmy żywe. Rośliny są głównym odbiorcą 
składników mineralnych z gleby, wód, w tym niebezpiecznych metali a jednocześnie 
głównym ich źródłem w pożywieniu ludzi i zwierząt. Zagrożenie ze strony metali ciężkich 
polega głównie na wchodzeniu ich do łańcucha pokarmowego. Przechodzenie metali 
ciężkich do wyższych ogniw łańcucha pokarmowego jest uzależnione od naturalnych 
barier biologicznych. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska i organizmów żywych 
są: Cd, Pb, Hg, Cr, As, Zn, Cu. 
 

Kadm – jest „trucizną” kumulującą się w organizmie. Organami docelowymi gdzie 
deponowany jest ten pierwiastek są wątroba i nerki. Kadm narusza przemiany 
metaboliczne wapnia, magnezu, żelaza, cynku i miedzi. Wypłukiwanie wapnia przez 
kadm ze szkieletu i innych narządów powoduje deformację i łamanie kości, uszkodzenia 
narządów wewnętrznych. Zatrucie kadmem powoduje bóle i zanik mięśni, 
niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, uszkodzenia wątroby, nerek i płuc. Jego nadmiar 
może być przyczyną powstawania nowotworów, zwłaszcza nerek i gruczołu krokowego. 

Chrom – w niskich stężeniach i na III stopniu utlenienia jest pierwiastkiem 
niezbędnym dla funkcjonowania organizmu żywego. W wyższych stężeniach może 
wywołać poważne zmiany immunologiczne w organizmach ssaków. Chrom(VI) cechuje 
się wysoką toksycznością, wykazuje też działania kancerogenne, najczęściej powoduje 
raka płuc. 

Rtęć – i jej związki mogą wywoływać gwałtowne objawy zatrucia. Wchłaniane ich 
w niewielkich dawkach powoduje systematyczne kumulowanie się w organizmie. 
Najłatwiej wchłaniane są alkilowe związki, które są najbardziej szkodliwe, ponieważ 
szybko przedostają się do komórek nerwowych. Toksyczne działanie tego pierwiastka 
polega na jego wiązaniu z białkami, zmianie w działaniu hormonów, enzymów, 
hemoglobiny i białych ciałek krwi. Ma też działanie kancerogenne. 

Ołów – jego szkodliwość dotyczy m.in. obniżenia poziomu inteligencji, 
upośledzenia słuchu, zaburzenia rozwoju fizycznego i umysłowego, a czasem prowadzi 
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do śmierci. Zmiany spowodowane nadmiarem ołowiu we krwi są nieodwracalne w 
okresie rozwojowym każdego organizmu. Ołów odkłada się głównie w nerkach i tkance 
kostnej. 

Arsen – jest czynnikiem kancerogennym. Niebezpieczne dla człowieka związki 
arsenu(III) przedostają się do organizmu człowieka przez układ oddechowy  
i pokarmowy. Może powodować też: upośledzenia słuchowe u dzieci, poronienie 
samoistne, wady wrodzone u dzieci. 

Cynk - będąc składnikiem różnych enzymów, spełnia wiele podstawowych funkcji 
w organizmach. Jego szkodliwość jest najczęściej związana z wywołaniem wtórnego 
deficytu. Niedobór cynku prowadzi u ludzi do karłowatości, zmniejsza tempo krzepnięcia 
krwi, gojenia się ran i zapaleń skóry. Nadmiar cynku uważa się za jedną z przyczyn 
zmian nowotworowych. 

Miedź – i jej szkodliwy wpływ na organizm człowieka wiąże się z nadmiarem tego 
pierwiastka w diecie, co może prowadzić do zatruć chemicznych. Wywołuje różne 
zmiany metaboliczne, uszkadza wątrobę, nerki, tkanki mózgowe, naczynia wieńcowe  
i serce. 

Szkodliwy wpływ metali ciężkich na organizmy żywe oraz środowisko ich 
bytowania, jest niepodważalny. Dlatego też należy podjąć działania w celu:  
- wyeliminowania emisji (jeśli istnieje taka możliwość), 
- ograniczenia emisji, 
- zminimalizowania negatywnych skutków. 
 

Ekspansywna gospodarka człowieka sprawiła, że w ciągu ostatnich dwustu latach 
zapotrzebowanie na metale, w tym na metale ciężkie, wzrosło do tego stopnia, że 
zasoby niektórych z nich w krótkim czasie wyczerpią się. Nie znaczy to jednak, że 
znikną całkowicie. Zmieni się miejsce ich występowania, stężenie oraz stopień 
oddziaływania na organizmy żywe. Zwykle raz użyte, z punktu widzenia środowiska, są 
niczym więcej niż odpadem. 

Zakłady przemysłowe, w których powstają ścieki zawierające m.in. metale ciężkie, 
powinny posiadać instalacje do ich podczyszczania, zanim skierowanie zostaną do 
odbiornika. Oczyszczanie izolowanych strumieni ścieków jest bardziej efektywne, aniżeli 
wymieszanych w kanalizacji ogólnospławnej. W ostatnich dwudziestu latach obserwuje 
się u ludzi wzrost świadomości w zakresie ogromnego marnotrawstwa surowców 
naturalnych, w tym metali ciężkich, jak i ich negatywnego wpływu na organizmy żywe  
i środowisko, w którym one żyją. Dlatego też zaczęto przykładać coraz większą wagę do 
tworzenia zintegrowanych systemów ochrony środowiska. Obejmują one działania 
podejmowane na każdym etapie produkcji, tzn.: 
- wydobycie surowca, 
- transport surowca do punktu przeróbki, 
- przetwarzanie surowca, 
- eksploatacja urządzeń procesu technologicznego, 
- wykorzystanie produktu, 
- zagospodarowanie surowców wtórnych, odpadów, ścieków i osadów ściekowych, 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zagospodarowanie 
zużytego produktu itp. 
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Na każdym etapie cyklu życia produktu należy tak prowadzić działania, aby 
ograniczyć lub całkowicie wyeliminować emisję szkodliwych substancji do środowiska 
oraz zminimalizować powstawanie odpadów już w źródle. Minimalizacja odpadów 
polega na zmniejszeniu szybkości wydobywania surowców pierwotnych oraz takim 
prowadzeniu procesów produkcyjnych, aby ograniczyć ilość surowców, energii i wody, 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu pozostałości poprodukcyjnych. Wytworzone 
produkty powinny, po okresie normalnego użytkowania, nadawać się do odzysku jako 
surowce wtórne. Przykładem na powtórne wykorzystanie może być aluminiowy i żelazny 
złom, który staje się jednym z podstawowych źródeł surowców w przemyśle. 

Lepsze opanowanie technologii produkcji, wykorzystania powstałych odpadów 
oraz ich przeróbki i recyklingu dają podstawy systemu chroniącego środowisko przed 
nadmiernie szkodliwym wpływem człowieka. Strategia gospodarki odpadami powinna 
obejmować: 

- unikanie ich powstawania, zmniejszenie ich ilości i szkodliwości,  
- materiałowe i energetyczne wykorzystanie odpadów, przy czym pierwszeństwo 

mają metody mniej szkodliwe dla środowiska. 
Na wszystkich etapach produkcji przemysłowej, od pozyskania surowca do 

produktu końcowego, powstają odpady: ścieki, osady ściekowe, odpady stałe, gazowe  
i in. Mogą być one odprowadzone do środowiska bez oczyszczania tylko wówczas, gdy 
ładunek zanieczyszczeń nie przekroczy zdolności samooczyszczania odbiornika 
(atmosfera, rzeki, jeziora, grunty, i in.), a jego jakość będzie odpowiadać obowiązującym 
przepisom prawnym. Najczęściej takie postępowanie wiąże się z ogromnym 
zagrożeniem ekologicznym. Szczególne zagrożenie stanowią ścieki przemysłowe. 
Zawierają one często substancje wywołujące w żywym organizmie nieodwracalne 
zmiany. Takimi substancjami są metale ciężkie. Dodatkowo może następować zjawisko 
synergizmu, czyli wzmożonego działania kilku czynników.  

Stopień, w jakim należy oczyścić ścieki, obliczany jest w odniesieniu do: 
zawartości tlenu w odbiorniku, odczynu, zawartości zawiesin, substancji toksycznych  
i innych wskaźników lub rodzajów zanieczyszczeń.  

W zależności od rodzaju, postaci oraz stężenia usuwanych składników i miejsca, 
gdzie będą kierowane oczyszczone ścieki, wyróżnia się różne metody oczyszczania: 
mechaniczne, fizykochemiczne, biologiczne.  

Ścieki zawierające metale ciężkie najczęściej oczyszcza się metodami: 
chemicznymi (neutralizacja, redukcja i/lub utlenianie, strącanie), fizyko-chemicznymi 
(sorpcja, ekstrakcja, wymiana jonowa), elektrochemicznymi. Wybór metody zależny jest 
do: rodzaju ścieków, składu, postaci i stężenia usuwanych składników i wymaganego 
stopnia oczyszczenia . 

Ekstrakcję stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy zależy nam na wydzieleniu 
określonego składnika z mieszaniny i otrzymania go w czystej postaci. Metody 
ekstrakcyjne są proponowane głównie do oczyszczania ścieków galwanicznych. 

Neutralizację prowadzi się w celu osiągnięcia określonego przepisami odczynu 
pH, przy zastosowaniu określonych reagentów (kwasy, zasady). W zależności od składu 
ścieków i stosowanego reagenta, procesowi neutralizacji może towarzyszyć chemiczne 
współstrącanie i strącanie wodorotlenków metali ciężkich. 

Chemiczne strącanie prowadzi najczęściej do wytrącenia wodorotlenków metali 
ciężkich. Strącanie poszczególnych metali zależy ściśle od wartościach pH. W 
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przypadku roztworów jednoskładnikowych ilość jonów metali ciężkich pozostałych w 
ściekach zależy od iloczynu rozpuszczalności wodorotlenków. Na skuteczne wytrącenie 
kationów metali z roztworu ma wpływ wiele czynników: rodzaj neutralizującego 
reagenta, skład i stężenie substancji rozpuszczonych, szybkość mieszania. W 
przypadku występowania w roztworze kilku jonów metali ciężkich stosowana dawka 
środka neutralizującego jest wypadkową zapotrzebowania na strącenie poszczególnych 
jonów. 

Utlenianie/redukcja to procesy wykorzystywane w oczyszczaniu m.in. ścieków 
galwanicznych, np. redukcja silnie toksycznego chromu Cr(VI) do Cr(III), a następnie 
wytrącanie Cr(OH)3 . 

Wymiana jonowa jest to proces, w którym wykorzystuje się wymieniacze jonowe 
zwane jonitami. Są to substancje wielkocząsteczkowe, wykazujące zdolności do 
wymiany własnych jonów na jony w otaczającym je roztworze. W zależności od tego, 
czy wymieniane są kationy czy aniony, wyróżnia się kationity i anionity. Proces ten 
wykorzystuje się także do oczyszczania ścieków pogalwanicznych. W przypadku 
kwaśnych ścieków chromianowych klasyczny schemat odzysku kwasu chromowego 
zakłada dekationizację na silnie kwaśnym kationicie wodorowym. Ma to na celu 
całkowite wyeliminowanie kationów metali ciężkich zawartych w roztworze: Fe2+, Cu 2+ , 
Ni2+ , Zn2+ , Al3+ ,Cr3+ . Kolumny jonitowe powinny być poprzedzone filtrami piaskowo-
żwirowymi w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych oraz filtrów z 
węglem aktywnym w celu adsorpcji związków organicznych, które mogłyby 
nieodwracalnie zanieczyścić żywice jonowymienne. 

Zdolność pobierania zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, przez 
mikroorganizmy stanowi podstawę procesów biotechnologicznych służących ochronie 
środowiska. Do szeroko stosowanych metod biologicznych zalicza się procesy 
przebiegające na złożu biologicznym oraz wykorzystanie osadu czynnego. 

Złoże biologiczne tworzą mikroorganizmy zasiedlające błonę biologiczną na 
materiale, przez który przesączają się ścieki. Ich rola polega na adsorbowaniu 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach i rozkładaniu ich w warunkach tlenowych. 
Warunkiem odpowiedniej pracy złoża biologicznego jest: 
- istnienie odpowiedniej ilości błony biologicznej, 
- łatwy dostęp tlenu do całej objętości złoża. 

Osad czynny jest wysoko wyspecjalizowaną biocenozą, na którą składają się 
zarówno mikroorganizmy: bakterie, grzyby, pierwotniaki, jak i zwierzęta tkankowe, takie 
jak wrotki i nicienie. Przyjmuje się, że najbardziej istotnym składnikiem osadu czynnego 
są bakterie. Efektywność oczyszczania zależy w dużej mierze od aktywności tych 
organizmów. Ta szczególna ich rola związana jest przede wszystkim z bardzo 
korzystnym stosunkiem powierzchni komórek bakteryjnych do ich objętości, a tym 
samym dużą powierzchnią czynną. 

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego polega na zatrzymaniu na 
powierzchni mikroorganizmów zanieczyszczeń, a następnie ich mineralizacji w 
warunkach tlenowych - napowietrzanie osadu czynnego. Oddzielenie osadu od 
oczyszczanych ścieków następuje w osadnikach wtórnych, gdzie następuje 
sedymentacja osadu i klarowanie ścieków. Osad z osadnika może podlegać recyrkulacji 
lub jest usuwany jako osad nadmierny. Może być też poddawany dalszej przeróbce np. 
do celów rolniczych lub do produkcji biogazu. 
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Efektywność oczyszczania zależy przede wszystkim od: 
- aktywności fizjologicznej mikroorganizmów, 
- kontaktu pomiędzy ściekami a osadem czynnym, 
- odpowiedniej ilości soli pokarmowych w ściekach, 
- pH ścieków . 

Metoda osadu czynnego znalazła bardzo szerokie zastosowanie w oczyszczaniu 
ścieków zawierających w swym składzie wiele toksycznych substancji, nie tylko metali 
ciężkich. 
 
Mikroorganizmy wykorzystywane w procesach usuwania metali ciężkich 

Przy wykorzystywaniu metod mikrobiologicznych stosowane są szczepy 
mikroorganizmów charakteryzujące się dobrą zdolnością namnażania nawet w 
niekorzystnych warunkach środowiskowych. Zastosowanie mają również mieszane 
populacje drobnoustrojów. Do mikroorganizmów, dzięki którym możliwe jest usuwanie 
metali ze ścieków, osadów ściekowych, odpadów stałych czy terenów nimi skażonych, 
zalicza się: bakterie, drożdże, promieniowce, pleśnie, grzyby (bez kapeluszowych), 
glony (bez plechowych). 

Bakterie są najliczniej reprezentowaną grupą mikroorganizmów w procesach 
biosorpcji metali. Należą one do Królestwa Procaryota. Występują praktycznie wszędzie: 
w wodach, ściekach, powietrzu, glebie, organizmach roślinnych i zwierzęcych.  

Charakteryzują się znaczną rozpiętością rozmiarów (od jednego do kilku 
mikrometrów) i kształtem (kuliste, cylindryczne, spiralne). Wśród kulistych bakterii 
wyróżnia się: gronkowce (Staphylococcus), dwoinki (Diplococcus), paciorkowce 
(Streptococcus), ziarniaki czworacze (Tetracoccus), sześcianki (Sarcina). Formy 
cylindryczne reprezentowane są przez: pałeczki (Bacterium), laseczki (Bacillus), 
maczugowce (Corynebacterium), prątki (Mycobacterium). Do spiralnych bakterii zaliczyć 
można: przecinkowce (Vibrio), śrubowce (Spirillum), krętki (Treptonema). Ich cechą 
charakterystyczną jest brak jądra otoczonego błoną jądrową, mitochondriów oraz 
jąderka i białek histonowych, a podwójna nić DNA styka się bezpośrednio z plazmą. 

Oporność drobnoustrojów na metale ciężkie wynika z obecności systemów 
komórkowych umożliwiających wydalanie metali na zewnątrz, bioakumulację lub 
przemiany enzymatyczne prowadzące do powstawania mniej toksycznych form metali. 
Usuwanie metali z udziałem mikroorganizmów jest określana mianem biosorpcji. Jest 
to proces, który polega na: 
- wiązaniu jonów metali przez grupy reaktywne biopolimerów występujących w osłonach 

komórkowych mikroorganizmów, 
- zatrzymaniu na powierzchni nierozpuszczalnych wodorotlenków, soli lub kompleksów 

metali, 
- reakcji chemicznych z wydzielanymi na zewnątrz metabolitami, 
- tworzeniu nierozpuszczalnych związków metali, a następnie ich gromadzeniu i 

krystalizacji w obrębie osłon komórkowych. 
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Tabela 2. Biosorpcja metali przez mikroorganizmy 
 
Symbol Metalu  Metal    Rodzaj/ gatunek Mikroorganizmu     
 
Hg   rtęć    Pseudosomonas aureginosa 

Srteptomyces clavuligerus      
 
Pb   ołów   Pseudosomonas aureginosa 

(żywe i martwe komórki)      
Bacillus sp.      
Alcaligenes sp.       
Aspergillus sp.       
Fucus vesiculosus       
Ascophyllum nodosum      
Sargassum sp.       
Rhisopus nigricans       

 
Cu   miedź   Pseudosomonas aureginosa      

Ascophyllum nodosum      
Phanerochaete chrysosporium    
Saccharomyces cerevisiae     
Penicillinum chrysogenum      
Streptomyces rimosus      
Eclonia maxima      
 

Cd  kadm    Enterobacter cloacae      
Klebsiella pneumoniae      
Pseudosomonas sp.     
Proteus mirabilis       
Proteus vulgaris       
Sargassum       

 
Ni   nikiel   Streptomyces rimosus      

Fusarium flocciferum      
Eclonia maxima       

 
Zn  cynk    Aspergillus oryzae       
 
 

Przyjmuje się, że gramdodatnie bakterie efektywniej wiążą metale w porównaniu z 
gramujemnymi. Zdaniem niektórych badaczy gramujemne bakterie wiążą około 
dziesięciokrotnie mniej metali ciężkich niż gramdodatnie. 
 
Bioremediacja 
 

Bioremediacja metali to technologia usuwania metali (głównie z gruntu i wód 
gruntowych), wykorzystująca żywe mikroorganizmy do katalizowania destrukcji lub 
transformacji związków metali w formy mniej szkodliwe. Zasadnicze procesy wchodzące 
w skład technologii bioremediacji to: 
- monitoring naturalnego procesu biodegradacji – bioremediacja podstawowa, 
- przeprowadzenie modyfikacji środowiskowej np.: dostarczenie pożywek dla 

mikroorganizmów lub napowietrzanie terenu poddawanego bioremediacji – 
biostymulacja, 

- wprowadzenie dodatkowych mikroorganizmów – bioaugmentacja. 
Podczas gdy konwencjonalne technologie oczyszczania gruntów wymagają transportu 
dużych ilości gruntu skażonego substancjami toksycznymi, tj. metalami ciężkimi, 
bioremediacja posiada tę zaletę, że może być zastosowana w miejscu skażenia (in situ) 
i nie wymaga zastosowania żadnych skomplikowanych urządzeń. Stosowana bywa 
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również metoda (ex situ), wymagająca przemieszczenia np. zanieczyszczonego gruntu 
w inne miejsce, gdzie będzie odbywał się proces usuwania zanieczyszczeń. 

Biodegradacja przy użyciu mikroorganizmów może odbywać się w środowisku 
aerobowym (zachodzi przy znacznej ilości tlenu) lub anaerobowym (bez dostępu tlenu). 

Do elementów, które mają wpływ na przebieg bioremediacji, należą: ilość 
dostępnego tlenu, wody, pH, obecność pożywek, temperatura. 
 
Procesy bioremediacji 
 
Bioremediacja podstawowa 

Bioremediacja podstawowa to proces podczas którego jedynie naturalne 
mikroorganizmy skażonego terenu są wykorzystywane do obniżenia stężenia metali 
ciężkich w gruncie do bezpiecznego poziomu, w określonych i akceptowalnych ramach 
czasowych. Jeżeli tylko okoliczności są sprzyjające, to metoda ta znajduje 
zastosowanie, gdyż nie wymaga dodatkowej interwencji, poza monitorowaniem 
naturalnego procesu biodegradacji skażenia. 
 
Biostymulacja 

Stymulację mikroorganizmów naturalnie występujących na skażonym terenie 
stosuje się zazwyczaj w celu przyspieszenia procesu bioremediacji zanieczyszczeń z 
gleby. Do powszechnie znanych czynników ograniczających naturalny proces 
biodegradacji należą: skrajnie wysokie stężenie substancji stanowiącej skażenie, 
niedobór tlenu, niekorzystne pH, niedobór substancji mineralnych, zbyt niska wilgotność 
oraz niekorzystna temperatura. W celu zwiększenia tempa procesu naturalnej 
biodegradacji można zastosować różne metody modyfikacji warunków środowiskowych, 
przede wszystkim: 
- natlenianie, 
- dodawanie pożywek. 
 
Natlenianie stosuje się w celu zwiększenia dostępności tlenu cząsteczkowego, gdyż w 
sposób istotny wpływa ono na biodegradację różnych związków chemicznych. 
Najczęściej stosowanymi metodami natleniania są:  
- wentylacja (wtłaczanie powietrza pod zwiększonym ciśnieniem przez układ przewodów 
– drenów umieszczonych w gruncie), 
- stosowanie rozcieńczonych roztworów wody utlenionej, 
- spulchnianie gruntu przez mechaniczną uprawę. 
Tempo procesu biodegradacji może być limitowane przez ograniczone stężenie 
substancji odżywczych. Głównymi czynnikami tej grupy są związki azotu i fosforu, gdyż 
dostępność tych pierwiastków jest parametrem krytycznym dla procesu bioremediacji. W 
warunkach, w których deficyt azotu i fosforu limituje efektywność tego procesu, sztuczne 
wzbogacenie pożywkami rekultywowanego terenu, najczęściej poprzez zastosowanie 
nawozów zawierających azot i fosfor, daje bardzo dobre efekty w postaci znacznego 
przyspieszenia bioremediacji. Spośród stosowanych nawozów wydzielić można trzy 
grupy: ciekłe nawozy hydrofobowe, nawozy w fazie stałej i wodne roztwory nawozów. 
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Bioaugmentacja 
Wzbogacenie zanieczyszczonego terenu w specjalnie wyselekcjonowane, o dużej 

zdolności biodegradacji zanieczyszczeń, bakterie stosuje się, gdy rodzima populacja 
bakterii na skażonym terenie nie wykazuje pożądanej aktywności w kierunku 
biodegradacji zanieczyszczeń. Technologię tę realizuje się przez bezpośrednią iniekcję 
zawiesiny mikroorganizmów o pożądanej aktywności katalitycznej wraz z substancjami 
odżywczymi do skażonego gruntu. 
 
Elektrobioremediacja 

Jest to nazwa grupy metod oczyszczania gruntów wykorzystujących zjawiska 
mikrobiologiczne, chemiczne oraz elektrokinetyczne np. polem elektrycznym do 
przyspieszenia procesów usuwania zanieczyszczeń ze środowiska. 
 
Zalety i ograniczenia bioremediacji 

Technologia ta polecana jest do szerokiego stosowania w walce z coraz 
powszechniejszym problemem skażeń szczególnie gruntów i wód gruntowych. 
Sprawdza się ona w różnych warunkach pogodowych i w zróżnicowanych formacjach 
geologicznych. Coraz większą popularność bioremediacja zawdzięcza wymienionym 
poniżej cechom: 
- jest ekonomiczna (tańsza niż dotychczas stosowane metody oczyszczania gruntów i 

wód gruntowych), 
- proces likwidacji skażenia może być prowadzony in situ (w miejscu skażenia, bez 

konieczności przemieszczania gruntu), 
- grunt nadaje się do użytku bezpośrednio po przeprowadzeniu procesu oczyszczania, 
- technologia ta nie wymaga z reguły stosowania kosztownej i skomplikowanej 

aparatury. 
Do ograniczeń w stosowaniu bioremediacji zaliczyć należy: 

- rodzaj skażeń w stosunku do których można tę metodę zastosować, 
- warunki panujące w miejscu, które należy poddać oczyszczeniu, 
- czas, w którym zanieczyszczenie powinno zostać usunięte. 

Metody biologiczne i ich zastosowanie muszą być poprzedzone rozległymi 
badaniami mikrobiologicznymi, przy szczególnym uwzględnieniu wszystkich elementów 
danego środowiska, mogącego mieć jakikolwiek wpływ na przebieg remediacji. 
 
Możliwości zastosowania bioremediacji 

Metody te znajdują szczególne zastosowanie przy remediacji gruntów i wód 
gruntowych skażonych głównie: 
- produktami ropopochodnymi, benzenem, toluenem, ksylenem, paliwami napędowymi, 

benzyną, 
- produktami organicznymi, w tym trichloroetylenem, 
- pestycydami, 
- rozpuszczalnikami, 
- środkami do impregnacji drewna. 
Metoda ta jest również wykorzystywana w przypadku skażeń metalami ciężkimi. 
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Odzysk metali 
Każde rozwiązanie technologiczne z zastosowaniem mikroorganizmów do 

usuwania metali ciężkich musi uwzględniać również odzysk zaadsorbowanych przez 
biomasę metali. Często do tego celu stosuje się proces elektrolizy. 
 
Metody biohydrometalurgiczne 

Do stosowanych w praktyce metod biohydrometalurgicznych należą: ługowanie 
metali z rud, odsiarczanie węgla i ługowanie metali z odpadów stałych, płynnych i 
gazowych. 
 
Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud 

Ługowanie metali polega na biochemicznym upłynnianiu nierozpuszczalnych 
związków metali. Przebieg biologicznego ługowania i ich wydajność zależy od 
aktywności biochemicznej drobnoustrojów i fizykochemicznych właściwości związków 
zawierających określone metale w optymalnych warunkach środowiska. 

Ługowanie metali z rud przy udziale mieszanych populacji drobnoustrojów ma 
złożony charakter i jest skutkiem wielu reakcji enzymatycznych, chemicznych oraz 
elektrochemicznych. 

Metody te pozwalają na doświadczalną eksploatację ubogich rud siarczkowych, takich 
jak: kobalt, molibden, nikiel i cynk, jednak obecnie na skalę przemysłową wykorzystywane 
są jedynie w przypadku miedzi, uranu i złota. Większość mikroorganizmów zdolnych do 
ługowania metali należy do chemolitotrofów, które jako źródło węgla komórkowego 
wykorzystują dwutlenek węgla. 
 
 
Fitoodzysk - fitoremediacja 
 

Fitoodzysk (fitoremediacja) jest to technologia oczyszczania środowiska (gleb, 
wód gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych i powietrza), która 
wykorzystuje naturalne zdolności roślin do pobierania i gromadzenia substancji 
zanieczyszczających lub do ich biodegradacji (rozkładu wewnątrz tkanek roślinnych). 
Dzięki tej metodzie metale wraz z zebraną masą roślinną mogą być usunięte z 
zanieczyszczonego terenu. 

W celu osiągnięcia szybkiej rekultywacji środowiska skażonego metalami ciężkimi 
należy dobierać gatunki roślin, które intensywnie pobierają metale ciężkie, a następnie 
zbierać je w fazach rozwojowych, kiedy to rośliny wykazują najwyższe ich stężenie. 

Fitoremediacja może być stosowana do określenia stopnia zmiany jednej formy 
składnika występującego w środowisku na inną np. z postaci mobilnej na związaną w 
biomasie. Na podstawie tego procesu można także określić rzeczywistą ilość 
składników, która może być usunięta z danej przestrzeni przyrodniczej razem z 
określoną biomasą. 
W fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi wykorzystywane są rośliny 
charakteryzujące się: 
- dużą akumulacją metali, 
- wysokim przyrostem biomasy, 
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- wysokim stopniem przemieszczania metali z korzeni do części naziemnych, 
który zapewniłby możliwie największe usunięcie tych pierwiastków ze skażonego 
środowiska wraz z materiałem roślinnym. 

Ze względu na zawartość niektórych metali ciężkich (miedzi, kadmu, cynku, ołowiu), 
rośliny akumulujące te pierwiastki, można uszeregować w następujący sposób: 
Cu 
mniszek > skrzyp > trawy > sałata > kukurydza 
Cd 
tobołek > szpinak > sałata > wierzba > słoma jęczmienia > trawy 
Pb 
kapusta sitowata>kapusta pekińska>trawy>zboża>liście 
buraków>ziemniaki>sałata>marchew 
Zn 
Tobołki alpejskie>zboża>cebula>sałata>szpinak>kukurydza 
 
Porównując ilość składników, która może być pobrana przez rośliny z danego podłoża, z 
ich zawartością w tym podłożu zauważa się, wyraźnie widać, że fitoremediacja nie 
przekracza 1%. 
 
Saniatacja roślinna podłoża przez wynoszenie składników podłoża z biomasą roślin 
może więc trwać dziesiątki a nawet setki lat. 
 
Szata roślinna jednak ma także duże znaczenie w remediacji gruntów 
zanieczyszczonych ponieważ utrwala je i osusza, inicjuje procesy biologiczne a także 
stanowi barierę ochronną dla przyległych obszarów. 
 
Typy fitoremediacji 
Ze względu na mechanizm działania można wyróżnić następujące typy fitoremediacji: 
fitoakumulacja, 
rizofiltracja, 
fitodegradacja, 
biodegradacja ryzosferyczna, 
fitostabilizacja, 
fitoulatnianie 
kontrola hydrauliczna drzew. 
 
Fitoakumulacja (fitoekstrakcja)- to pobieranie związków toksycznych z 
zanieczyszczonej gleby razem z wodą i związkami odżywczymi niezbędnymi dla ich 
wzrostu. Toksyny nie ulegają degradacji, lecz akumulują się głównie w nowych pędach i 
liściach. Rośliny wykazujące bardzo wysokie zdolności akumulacji zanieczyszczeń 
określane są terminem hiperakumulatorów. Do roślin o właściwościach 
hiperakumulacyjnych należą np.: wierzba witwa (Salix virminalis), gryka, kukurydza, 
lucerna, perz (Agropyron repens), tobołki alpejskie (Thlapsi caerulescens), mniszek 
lekarski (Taraxacum officinale). 
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Rizofiltracja jest odmianą fitoakumulacji, od której różni się tym, że wzrost roślin 
odbywa się w środowisku wodnym, a akumulacja toksyn zachodzi w mocno rozwiniętej 
strefie korzeniowej. 
 
Fitodegradacja to proces, w którym następuje rozkład zanieczyszczeń wewnątrz tkanek 
roślinnych pod wpływem wytwarzanych przez rośliny enzymów. 
 
Biodegradacja ryzosferyczna polega na wydzielaniu przez rośliny naturalnych 
substancji w sferze korzeniowej, które z kolei tworzą pożywkę dla mikroorganizmów 
znajdujących się w gruncie. W efekcie mikroorganizmy te inicjują naturalną degradację 
związków toksycznych. 
 
Fitostabilizacja to proces, w którym związki chemiczne wydzielane przez rośliny 
stabilizują – unieruchamiają, ale nie degradują toksyny zawartej w środowisku. 
 
Fitoulatnianie polega na pobieraniu przez rośliny substancji toksycznych wraz z wodą i 
ich transpiracji poprzez liście. Mechanizmy tego zjawiska nie są jeszcze do końca 
poznane. 
 
Kontrola hydrauliczna drzew to proces, w którym skażona woda gruntowa jest 
intensywnie wchłaniana przez mocno rozwiniętą strefę korzeniową drzew. 
 
Korzyści i możliwości zastosowania fitoremediacji 

Fitoremediacja znajduje szerokie zastosowanie w oczyszczaniu wody gruntowej 
oraz remediacji gruntów skażonych metalami ciężkimi, a także radioaktywnymi 
związkami organicznymi. 
Główne zalety to: 
- niski koszt nakładów inwestycyjnych, 
- szerokie możliwości stosowania zależne od rodzaju skażenia, 
- minimalne zakłócenie istniejących warunków środowiskowych, 
- powszechna aprobata opinii publicznej. 

Zabiegi fitoremediacji gleby prowadzi się zazwyczaj w miejscu powstania 
zanieczyszczenia (in situ). Ma to istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania. 
 
Ograniczenia w zastosowaniu fitoremediacji 

Jak każda technologia, fitoremediacja ma także, oprócz zalet, ograniczenia co do 
jej zastosowania. Zalicza się do nich: 
- wolne tempo oczyszczania, które w zależności od rodzaju i poziomu skażenia może 

trwać nawet kilka – kilkanaście lat. Dla zwiększenia efektywności pobierania tych 
związków w glebie prowadzi się liczne badania genetyczne - modyfikacje genetyczne 
są obecnie w fazie badań laboratoryjnych, 

- ograniczenie działania do płytkich warstw gleby (zależnego od poziomu penetracji 
przez korzenie uprawianych roślin, 

- wymaganie odpowiednio dużych powierzchni dla stosowania zabiegów 
agrotechnicznych, 
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- powolny wzrost i specyficzne wymagania pokarmowe i wilgotnościowe wielu 
hiperakumulatorów oraz różna tolerancja na inne zanieczyszczenia i zasolenie gleby, 

- zbyt wysokie koncentracje zanieczyszczeń mogą powodować poważne uszkodzenia 
roślin i prowadzić do ich zamierania, 

- nie poznana w wielu przypadkach toksyczność i biologiczne własności produktów 
biodegradacji, 

- niska efektywność w przypadku zanieczyszczeń silnie zaabsorbowanych na 
cząsteczkach gleby, 

- części roślinne nasycone związkami toksycznymi mogą przenikać do obiegu żywności 
(np. przy przemieszczeniu się opadających liści lub dostępu do nich zwierząt 
hodowlanych). 

 
Unieszkodliwianie zakumulowanych metali ciężkich 

W zależności od metody oraz sposobu akumulacji metali, usuwanie nasyconych 
nimi części roślinnych może wymagać usuwania części nadziemnych lub całych roślin z 
korzeniami. Zgromadzona w ten sposób masa zielona jest z kolei poddawana 
najczęściej procesom termicznym - spalania. Objętość biomasy po procesie termicznym 
jest zredukowana do minimum mineralnego, jednak ta pozostałość musi być 
składowana na wysypiskach materiałów niebezpiecznych w wydzielonych kwaterach. 

Mimo wielu zalet fitoremediacji efekty uzyskiwane tą metodą nie zawsze można 
porównać z efektami osiąganymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi do 
oczyszczania podłoża np. wymywaniem czy sorpcją metali. Może natomiast stanowić 
ona ich uzupełnienie. 
 
Praktyczne zastosowania fitoremediacji 

Pozytywne rezultaty przy zastosowaniu fitoremediacji uzyskano w Czarnobylu na 
Ukrainie oraz w zakładach Daimler-Chrysler w Detroitw USA. 

W Czarnobylu fitoremediacji poddane zostały grunty oraz woda gruntowa, 
wykazujące podwyższoną zawartość cezu i strontu. Proces przebiegał metodą in situ w 
środowisku wodnym na poletkach zalewowych. 
 
 
BIOREMEDIACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z GLEB 
 

Technologia bioremediacji związków organicznych z gleb obejmuje: 
- bioremediację podstawową – monitoring naturalnego procesu biodegradacji 
- biostymulację – prowadzenie modyfikacji środowiskowej np. dostarczenie pożywek 

dla mikroorganizmów lub napowietrzanie terenu poddawanego bioremediacji 
- bioaugmentację – wprowadzanie dodatkowych mikroorganizmów. 

Degradacja węglowodorów (pochodzących z ropy naftowej) przebiega zazwyczaj z 
udziałem tlenu poprzez wbudowanie w strukturę związku chemicznego. Produkty 
pośrednie wstępnych reakcji utleniania są włączane do dalszych przemian 
metabolicznych komórek, co prowadzi do powstawania produktów końcowych- CO2 i 
wody. Uwolniona przy tym energia może być wykorzystana przez bakterie do 
prowadzenia podstawowych procesów życiowych – wzrostu, syntezy, podziału 
komórkowego. 
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W przekształceniach substancji ropopochodnych biorą udział mieszane gatunki 
bakterii właściwych i promieniowców. Do nich należą: Pseudomonas, Arthrobacter, 
Alcaligenes, Corynebacterium, Flovobacterium, Achromobacter, Acinetobacter, 
Microccus, Nocardia, Mycobacterium. 

Konwencjonalne technologie oczyszczania gruntu wymagają transportu gruntu 
skażonego do właściwego zakładu utylizacji. W trakcie wydobywania i transportu 
skażonego gruntu na powierzchnię do atmosfery uwalnia się około 60-90% 
zanieczyszczeń. 

Bioremediacja może być stosowana na miejscu skażenia in situ i nie wymaga 
wykorzystania skomplikowanych urządzeń. Nie jest to jednak metoda uniwersalna, nie 
może być stosowana dla każdego rodzaju zanieczyszczeń, w każdym miejscu i w 
każdym czasie. Posiada więc pewne ograniczenia. Ekonomiczne wskaźniki 
bioremediacji w porównaniu z metodami chemicznymi czy fizycznymi (metody 
konwencjonalne) są głównym powodem szerokiego stosowania tej metody. 
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