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Jednym z głównych celów 
biotechnologii w odniesieniu do 
ochrony środowiska jest zastoso-
wanie procesów biologicznych 
do skutecznego oczyszczania 
środowiska. Największe znaczenie 
ma tu technologia bioremediacji. 
Jest to wykorzystanie aktywności 
degradacyjnej mikroorganizmów 
do przekształcania toksycznych 
związków organicznych w składni-

ki mniej toksyczne lub całkowicie 
nieszkodliwe dla środowiska, jak 
dwutlenek węgla i woda.

Celem projektu BIOREM jest 
opracowanie nowoczesnej tech-
nologii bioremediacji gruntu ska-
żonego olejem kreozotowym na 
terenie Nasycalni Podkładów S.A. 
w Koźminie Wielkopolskim. Projekt 
realizuje konsorcjum, w skład któ-
rego wchodzi Instytut Technologii 

Drewna w Poznaniu (lider), Poli-
technika Poznańska, Politechnika 
Łódzka oraz Nasycalnia Podkładów 
Kolejowych S.A. w Koźminie Wiel-
kopolskim. 

Olej kreozotowy jest produk-
tem destylacji smoły węglowej 
wykorzystywanym do impregna-
cji drewna. Swoje właściwości 
zawdzięcza obecnym w jego 
składzie wielopierścieniowym 
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Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczysz-
czonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koź-
minie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych 
Agend Naukowo-Badawczych (POIR.04.01.02-00-0057/17-00). O pracy kon-
sorcjum realizującego projekt i o ciekawych wynikach badań prowadzonych 
przez Zespół Biotechnologii Przemysłowej pisze do Życia Uczelni dr hab. inż. 
Olga Marchut-Mikołajczyk z Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemy-
słowej PŁ, która jest kierownikiem czterech zadań badawczych realizowanych 
w ramach tego projektu na Politechnice Łódzkiej.

Z wnętrza rośliny 

do służby środowisku
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zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju, gospodarką 
cyrkularną oraz realizacją zobo-
wiązań wynikających z międzyna-
rodowych konwencji i członkostwa 
w Unii Europejskiej.

Technologie 
zagospodarowania 
bioodpadów 

W ramach projektu zrealizo-
wano doświadczalną suszarnię 
wysłodków, wykorzystując ciepło 
odpadowe z cukrowni. Wyniki tych 
badań po zakończeniu projektu 
skomercjalizowano, co już przyno-
si wymierne efekty ekonomiczne 
i środowiskowe. 

Wykonano także badania 
wstępne dotyczące opracowania 

nowych komponentów paszo-
wych, które po przeskalowaniu 
będzie można komercjalizować 
w skali przemysłowej. Badania na 
Wydziale Chemicznym wykazały 
możliwość produkcji furfuralu 
i innych cennych związków przy 
zastosowaniu innowacyjnych 
technologii przetwarzania. Moż-
liwości wytwarzania furfuralu, 
alkoholu furfurylowego i butanolu 
wzbudziły również duże zainte-
resowanie koncernów branży 
chemicznej. 

Rezultaty badań wskazały także 
na możliwość produkcji natural-
nego nawozu z wykorzystaniem 
odcieków z biogazowni po fer-
mentacji metanowej. Metoda ta 
pozwoli na obniżenie kosztów 

węglowodorom aromatycznym. 
Jest zaliczany do środków nie-
obojętnych dla środowiska, a jego 
usuwanie uważane jest za bardzo 
skomplikowane. 

Zespół Biotechnologii Przemy-
słowej z Wydziału Biotechnologii 
i Nauk o Żywności ma duże do-
świadczenie w opracowywaniu 
biopreparatów mikrobiologicz-
nych i enzymatycznych efektyw-
nych w usuwaniu węglowodorów, 
jak również w optymalizacji i wdra-
żaniu technologii bioremediacji 
na skalę przemysłową. Jednym 
z zadań zespołu z PŁ pracującego 
w projekcie BIOREM pod kierun-
kiem dr hab. inż. Olgi Marchut-Mi-
kołajczyk jest wyselekcjonowanie 
mikroorganizmów efektywnych 
w degradacji składników oleju 
kreozotowego. 

Żaden spośród posiadanych 
w Instytucie kilkudziesięciu szcze-
pów bakterii i grzybów o zdolno-
ściach degradacyjnych izolowa-
nych z terenów zanieczyszczonych 

uprawy roślin wodnych z rodziny 
Lemnaceae (rzęsowate), które 
można wykorzystać później jako 
źródło białka w hodowli zwierząt, 
w energetyce odnawialnej lub jako 
nawóz naturalny. 

Opracowane technologie uzy-
skały 5 złotych medali na mię-
dzynarodowych wystawach wy-
nalazków oraz statuetkę „Łódzkie 
Eureka” przyznawaną przez Radę 
ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
przy Prezydencie Miasta Łodzi za 
wybitne osiągnięcia naukowe.
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nie wykazywał pożądanej aktyw-
ności degradacyjnej względem 
składników oleju kreozotowego. 
Postanowiono zatem wykorzy-
stać wyniki badań prowadzonych 
w zespole nad mikroorganizmami 
endofitycznymi. Są to organizmy 
zasiedlające tkanki roślin, które 
swoją obecnością nie powodują 
widocznych skutków negatyw-
nych dla gospodarza. Ostatnie 
odkrycia wskazują, że endofity 
charakteryzuje wysoki potencjał 
aplikacyjny i że stanowią one 
obiecujące źródło substancji ak-
tywnych biologicznie. 

Badania przeprowadzone 
przez zespół z PŁ wykazały, że 
endofityczny szczep bakterii wy-
izolowany z jaskółczego ziela 
wykazuje wysoką, blisko 90 proc. 
efektywność rozkładu wszystkich 
składników oleju kreozotowego. 
Na bazie tego endofitycznego 
szczepu opracowano metodę 
otrzymywania biopreparatu do 
usuwania oleju kreozotowego. 

Skuteczność biopreparatu zwe-
ryfikowano w trakcie pilotażowej 
bioremediacji prowadzonej na 
terenie Nasycalni Podkładów 
Kolejowych S.A. Obecnie, przy 
wykorzystaniu opracowanego 
biopreparatu, prowadzona jest 
bioremediacja około 800 m2 ska-
żonego gruntu.

Pro p o n o w a n a  w  r a m a c h 
projektu BIOREM technologia 
oczyszczania gruntu skażonego 
olejem kreozotowym jest pierw-
szą w Polsce wykorzystującą bio-
preparat oparty na aktywności 
degradacyjnej mikroorganizmów 
endofitycznych, zastosowaną na 
skalę przemysłową. Wyniki uzy-
skane w ramach projektu BIOREM 
stanowią istotny wkład w roz-
wój biotechnologicznych metod 
oczyszczania środowiska zanie-
czyszczonego związkami aroma-
tycznymi.
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