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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá odstraňováním ropných látek pomocí 

mikroorganismů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány vlastnosti a definice ropných 

látek, biogenní a abiogenní teorie vzniku ropy, bakterie a jiné mikroorganismy, které 

jsou schopné degradovat ropné uhlovodíky a další složky ropy. Blíže jsou zde 

charakterizovány vlastnosti bakterií Pseudomonas putida a Rhodococcus species, které 

byly využity při experimentální části této práce. Podstatnou část práce tvoří popis 

degradačního procesu ropných uhlovodíků, metody biodegradace ropných uhlovodíků, 

přípravu mikroorganismů pro degradaci a faktory, které degradační proces ovlivňují. 

Experimentální část se pak zabývá loužením anonymního vzorku ropných kalů pomocí 

Pseudomonas putida, Rhodococcus species a jejich směsí. 

Klíčová slova: ropa, ropné látky, Pseudomonas putida, Rhodococcus species, 

mikroorganismy, bakterie, loužení, polycyklické aromatické uhlovodíky 

Summary 

This diploma thesis focuses on degradation of petroleum through 

microorganisms. Features and definition of crude oil, biogenic and abiogenic origin, 

bacteria and other microorganisms able to degradate crude oil hydrocarbons and other 

petroleum compounds are charactered in particular chapters. The bacteria Pseudomonas 

putida and Rhodococcus species used in experimental part of this work are described in 

more detail. The large part of this thesis includes a description of process of degradation 

petroleum hydrocarbons, their methods of biodegradation, preparation of 

microorganisms for degradation and factors which have an effect on the degradation 

process. The main aim of the experimental part is leaching of anonymous petroleum 

soils sample by hand of Rhodococcus species and Pseudomonas putida culture and their 

mixture. 

Keywords: crude oil, petroleum, Pseudomonas putida, Rhodococcus species, 

microorganisms, bacteria, leaching, polycyclic aromatic hydrocarbons 



 

Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................... 1 

2 Definice ropných látek.............................................................................................. 2 

2.1 Klasifikace ropných látek ........................................................................................ 2 

2.2 Vlastnosti ropných látek .......................................................................................... 6 

2.3 Vznik ropy ............................................................................................................... 6 

2.3.1 Abiogenní teorie vzniku ropy ......................................................................... 6 

2.3.2 Biogenní teorie vzniku ropy ........................................................................... 7 

3 Mikroorganismy odstraňující ropné látky ............................................................. 9 

3.1 Pseudomonas ........................................................................................................... 9 

3.2 Rhodococcus .......................................................................................................... 10 

4 Biodegradace ropných látek .................................................................................. 12 

4.1 Mechanismus odstraňování ropných látek............................................................. 12 

4.2 Bioaugmentace....................................................................................................... 16 

4.3 Metody odstraňování ropných látek ...................................................................... 17 

4.4 Příprava mikroorganismů k biodegradaci ropných uhlovodíků ............................ 18 

4.5 Faktory ovlivňující biodegradaci ........................................................................... 19 

5 Loužení vzorku ropných kalů pomocí bakterií Pseudomonas Putida a 

Rhodococcus species ................................................................................................ 21 

5.1 Použité mikroorganismy a média .......................................................................... 21 

5.2 Adaptace kultury.................................................................................................... 21 

5.3 Loužení .................................................................................................................. 25 

6 Výsledky bakteriálního loužení ropných kalů...................................................... 27 

6.1 Obsah těžkých kovů ve vzorcích adaptace ............................................................ 27 



 

6.1.1 Koncentrace těžkých kovů ve vzorku s bakteriální kulturou Pseudomonas 

putida ............................................................................................................ 27 

6.1.2 Koncentrace těžkých kovů ve vzorku s bakteriální kulturou Rhodococcus 

species ........................................................................................................... 30 

6.1.3 Koncentrace těžkých kovů ve vzorku se směsnou bakteriální kulturou ....... 32 

6.2 Obsah PAU, PCB a NEL během loužení bakteriemi............................................. 34 

6.2.1 Celkový obsah polychlorovaných bifenylů (Σ PCB).................................... 34 

6.2.2 Obsah nepolárně extrahovatelných látek (NEL)........................................... 35 

6.2.3 Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)............................. 36 

6.2.4 Obsah jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků.................... 37 

7 Závěr ........................................................................................................................ 39 

Literatura ...................................................................................................................... 41 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 44 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 45 

Seznam grafů................................................................................................................. 46 

Seznam příloh................................................................................................................ 47 



 

Seznam použitých zkratek 

české zkratky 

AAS  atomová absorpční spektrometrie 

C  uhlík 

H  vodík 

N  dusík 

Ni  nikl 

NEL  nepolárně extrahovatelné látky 

P  fosfor 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB  polychlorované bifenyly 

PCB  polychlorované bifenyly 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Zn  zinek 

cizojazyčné zkratky 

API  American Petroleum Institut; česky Americký ropný institut 

BCD  base catalyzed decomposition; zásaditý katalytický rozklad 

PAHs  polycyclic aromatic hydrocarbons, česky polycyklické aromatické 

uhlovodíky 

Ps  Pseudomonas putida 

sp.  species 

Rh  Rhodococcus species 

 



Hana Kašáková: Odstraňování ropných látek pomocí mikroorganismů 

2011 1 

1 ÚVOD 

Když koncem devatenáctého století došlo k objevu ropy, byl to zlom pro celou 

tehdejší společnost. Již od počátku přitahoval vznikající ropný průmysl nové technologie a 

díky nim došlo během ani ne sta let k významnému posunu ve vývoji lidstva. Dnešní svět 

je založen právě na ropném průmyslu. Ropa se využívá jako pohonné palivo, zdroj energie 

a materiálu pro výrobu plastů. Její frakce našly užití i v takových odvětvích jako je 

stavebnictví nebo farmacie. A i když zásob ropy významně ubývá, využívá se prakticky 

stále stejnou měrou jako třeba před padesáti lety. S novým přístupem společnosti v druhé 

polovině dvacátého století a nyní ve století 21. se začal klást také větší důraz na 

environmentální vliv ropného průmyslu. Nehody v ropném průmyslu mají negativní dopad 

na životní prostředí. Ohroženy bývají především mořské ekosystémy. 

Cílem této práce je podat základní informace o biologických způsobech 

odstraňování ropných látek, jenž jsou na rozdíl od metod chemických a chemicko – 

fyzikálních mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Hlavní náplní experimentální části 

bylo srovnání účinnosti degradace anonymního vzorku ropných kalů pomocí jednotlivých 

bakteriálních kmenů a vyhodnocení jejich vhodnosti při odstraňování ropných látek a 

těžkých kovů. 
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2 DEFINICE ROPNÝCH LÁTEK 

Existuje mnoho různých definicí ropných látek, stejně tak jako velmi odlišné 

způsoby jejich klasifikace. Navzdory těmto faktům lze ropné látky (ropu) obecně definovat 

jako směs plynných, kapalných a pevných přírodně se vyskytujících uhlovodíků 

(nepolární), nalézajících se v sedimentárních horninových úložištích po celém světě. 

Snahou všech definic je popsat jakýkoliv přírodně se vyskytující uhlovodík stejně tak, jako 

uhlovodíky, jež byly do přírodního úložiště navráceny. [19], [2], [14], [6] 

Kromě látek nepolárních (uhlovodíky) obsahuje ropa také látky polární jako 

kyslíkaté sloučeniny, fenoly a naftenové kyseliny, kyselé sloučeniny (sulfan, thiofen či 

thioly) a sloučeniny dusíkaté, jenž zahrnují deriváty pyridinu a chinolinu. [14] Množství 

těchto a dalších látek, jako je vanad, nikl, železo a měď [19], významně ovlivňuje 

vlastnosti ropy a následně také (podobně jako u uhlí) její upravitelnost a využitelnost. [4] 

2.1 Klasifikace ropných látek 

Jak už bylo dříve zmíněno, lze ropu klasifikovat mnoha způsoby. Jednotnou a 

přesnou klasifikaci ztěžuje především fakt, že základní stavba ropy není popsána tak 

podrobně jako například u uhlí. [14] Pro již existující klasifikaci ropy je především 

důležitý úhel pohledu, z jakého je na ropné látky pohlíženo. 

Z technického hlediska lze ropné látky rozdělit na benzíny, petroleje, plynové oleje 

a mazací oleje. Jedná se o dělení ropy podle jednotlivých frakcí. 

Benzíny jsou směs uhlovodíků C4 až C12, obsahující alkany, izoalkany, 

cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology. Petroleje (směs uhlovodíků C12 až 

C18) obsahují kromě alkanů a izoalkanů navíc také alkylnaftyleny, alkylbenzeny, 

dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky a kondenzované a 

nekondenzované PAHs. Plynové oleje obsahují směs uhlovodíků C16 až C24, kde je na 

rozdíl od petrolejů zastoupeno více cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a méně 

alkanů, izoalkanů a nealkylovaných aromatických uhlovodíků. Mazací oleje jsou směs 

uhlovodíků C24 až C40, kde převládají především alkylcykloalkany. [14] 
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Z chemického hlediska se ropa skládá z uhlovodíků n-alkanů, naftenů, arenů a to 

v různém poměru. Z neorganických sloučenin jsou zde zastoupeny sloučeniny sirné, jako 

je elementární síra, kyselina sirovodíková, merkaptany a thiofeny. Sirné sloučeniny, stejně 

tak jako u uhlí, snižují kvalitu ropy. Dále jsou zde zastoupeny kyslíkaté sloučeniny, 

především acyklické a alifatické, nafteny, pryskyřice a asfalteny. Dusíkaté sloučeniny se 

v ropě vyskytují velice vzácně, jejich přítomnost (porfyriny) však dokazuje biogenní původ 

ropy. [6] 

Mladší ropy obsahují obvykle větší množství sirných sloučenin než starší ropy. 

Sirné sloučeniny vznikly pravděpodobně rozkladem bílkovin z nekromasy, nebo redukcí ze 

síranů působením sirných bakterií (např. Acidithiobacillus ferrooxidans aj.). [2], [4] Větší 

obsah síry je nežádoucí. Při spalování vzniká oxid siřičitý. Navíc řada dalších sirných 

sloučenin působí negativně na zařízení zpracovávající ropu, příkladem může být negativní 

dopad na katalyzátory, využívané v technologických procesech. [2] 

Kyslíkaté sloučeniny mohou pocházet z původních rostlinných nebo živočišných 

materiálů. Mohly také vzniknout působením atmosférického kyslíku na teprve dozrávající 

ropu, případně působením některých sloučenin, které se již v horninách nacházely a 

kterými ropa migrovala předtím, než se uložila. Ropa obsahuje také ropné kyseliny a 

v některých druzích i kyseliny mastné. Může také obsahovat fenoly, které mohou vznikat 

například krakováním vysokovroucích kyslíkatých látek. Základní kyslíkaté sloučeniny 

jsou pak buď alkylované, nebo kondenzované s dalšími cykloalkanickými a aromatickými 

kruhy. [2] 

Dusíkaté sloučeniny se mohou dělit na neutrální, bazické a kyselé. Porfyriny jsou 

tvořeny čtyřmi pyrolovými kruhy, jež jsou spojeny metinovými skupinami. V ropě je na 

velkou část porfyrinů vázán vanad nebo nikl. I dusíkaté sloučeniny pocházejí nejspíše 

z původního organického materiálu. V přírodě je dusík obsažen v bílkovinách, chlorofylu a 

v mnoha dalších sloučeninách. [2] 

V lehčích frakcích se nejčastěji vyskytují uhlovodíky. Nejjednoduššími jsou alkany. 

Jedná se o acyklické nasycené uhlovodíky s nerozvětveným nebo rozvětveným řetězcem 

(izoalkany). Obecný vzorec je CnH2n. Čím vyšší je teplota ropné frakce, tím nižší je jejich 

obsah. Další skupinou jsou cykloalkany, které mají jeden nebo více cykloalkanických 

kruhů. Cykloalkanové kruhy jsou buď pěti nebo šestičlenné. Jednotlivé kruhy mohou být 
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katakondenzované, kdy je každý kruh kondenzován maximálně se dvěma dalšími kruhy, 

nebo mohou být také perikondenzované, kde jsou kruhy kondenzovány se třemi i  více 

kruhy. Posledním typem jsou cykloalkany nekondenzované. [2] 

Nejsložitějšími uhlovodíky jsou aromáty. Obsahují ve své molekule jeden nebo 

více aromatických kruhů. Tyto sloučeniny se v ropě vyskytují především ve 

vysokovroucích frakcích. Skládají se z aromatických kruhů s postranními řetězci, které 

mohou být jak rozvětvené, tak nerozvětvené. Do této skupiny patří benzen, toluen, 

benzo[a]pyren, anthracen, fenantren, tetracen, chrysen, naftalen a další látky. Pro životní 

prostředí jsou značně nebezpečné. [2] 

Ropa také obsahuje vysokomolekulární látky jako jsou malteny, asfalteny, karbeny 

a karboidy. Malteny jsou rozpustné v nízkovroucích alkanech, aromatických 

rozpouštědlech jako jsou asfalty, a také v chlorovaných rozpouštědlech. Dělí se na oleje a 

pryskyřice, které jsou nerozpustné v propanu na rozdíl od již zmíněných olejů. [2] 

Pryskyřice jsou však nerozpustné v aromatických rozpouštědlech. Strukturně jsou stejné 

s molekulami surfaktantů. V ropě se chovají jako peptizační prostředek, který udržuje 

asfalteny v suspenzi. Asfalteny mají vysokou molekulární hmotnost. Obsahují četné 

polární funkční skupiny a jsou často definovány jako rozpustné frakce. Rozpouští se 

v aromatických rozpouštědlech jako je benzen a toluen, ale jsou nerozpustné v n-pentanu a 

n-heptanu. [23] Karbeny jsou látky nerozpustné v nízkovroucích alkanech a 

v aromatických a chlorovaných rozpouštědlech. Jsou však rozpustné v pyridinu. Posledním 

zástupcem jsou karboidy, které se nedají rozpustit v žádném organickém rozpouštědle. 

Mezi všemi těmito látkami neexistuje ostré rozhraní, pouze jemná vazba, která je 

charakterizována řadou částečně vratných reakcí. Z vysokomolekulárních látek tvoří ropu 

především malteny méně už asfalteny.[2] 

Z petrografického hlediska se ropné látky řadí mezi sedimentární cementační 

horniny. Patří spolu s uhlím, rašelinou, asfaltem, ozokeritem a sapropelity mezi 

kaustobiolity. [22] Obrázek 1 naznačuje zařazení ropy mezi kaustobiolity. [19] 
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Obrázek 1: Rozdělení organických sedimentů [2], [19] 

Technologicky se ropy dělí podle měrné hmotnosti na velmi lehké, lehké a těžké. 

Dále se v České Republice ropy dělí na parafinické, neboli alkalické, naftenické a 

asfaltenické. [6] V některé literatuře se také uvádí dělení rop na parafinické, které jsou 

nejčastější, dále ropy naftenické a aromatické, jež jsou relativně vzácné. [7], [10] 

Parafinické a naftenické se nalézají ve vídeňské pánvi, zatímco ropy asfaltenické 

v ložiscích v Žerotíně a Měníně. [6] 

Ropa se třídí také podle hustoty. Ta se v dnešní době vyjadřuje ve stupních API 

(American Petroleum Institute). Stupně API se počítají z hustoty ropy při 60°F, což je 

15,6°C. Hustota uváděna ve stupních API je nepřímo úměrná hustotě, vyjadřované              

v kg . m-3. Podle stupňů API má například voda 10°API, těžká ropa potom do 20°API atd.. 

[2] V tabulce 1 lze vidět rozdělení ropy podle hustoty ve stupních API. [19] 

Tabulka 1: Klasifikace podle hustoty °API [19] 

Frakce  

250°C - 270°C 275°C - 300°C  

Hustota [°API] Typ Hustota [°API] Typ Klasifikace 

>40,0 parafin >30,0 parafin parafin 

>40,0 parafin 20,1 - 29,9 meziprodukt 
parafin - 
meziprodukt 

33,1 - 39,9 meziprodukt >30,0 parafin 
meziprodukt - 
parafin 

33,1 - 39,9 meziprodukt 20,1 - 29,9 meziprodukt meziprodukt 

33,1 - 39,9 meziprodukt <20,0 naften 
meziprodukt - 
naften 

<33,0 naften 20,1 - 29,9 meziprodukt 
naften - 
meziprodukt 

<33,0 naften <20,0 naften naften 

>44,0 parafin <20,0 naften parafin - naften 

33,0 naften >30,0 parafin naften parafin 
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2.2 Vlastnosti ropných látek 

Vzhledem k velmi různorodému složení ropy, mohou být i její vlastnosti velmi 

odlišné. 

Fyzikální vlastnosti jsou značně závislé na složení, tudíž jsou velmi rozdílné. Barva 

ropy může přecházet od čiré až po černou. [6] Nejčastěji pak mívá barvu žlutohnědou, 

tmavohnědou až skoro černou. [10] Vůně může být parafinová, benzinová a sirná. 

Viskozita je lehce těkavá až mazlavá. Index lomu se pohybuje v rozmezí 1,39 – 1,60, 

hustota 0,6 – 1,1kg . m-3, ta se, jak už bylo zmíněno dříve, vyjadřuje také ve stupních API. 

Výrazná je také optická aktivita a luminiscence ropy. [6] Vzhledem k vysokému obsahu 

PAH ( polycyklických aromatických uhlovodíků) je ropa karcinogenní, mutagenní a 

teratogenní. [5] 

Průměrný obsah uhlíku v ropách kolísá mezi 87,5 – 80%. Obsah vodíku se 

pohybuje od 10 do 15%. Dále může být přítomen dusík 0,1 – 2,5%, kyslík 0,1 až 7,5% a 

síra 0,1 – 5%. Výhřevnost se pohybuje mezi 37,7 až 46,1MJ . kg-1. [10] 

Jednou z dalších charakteristik je kyselost a sladkost ropy. Sladká ropa obsahuje 

méně než 1 hmot.% síry. Ropy kyselé mohou naopak obsahovat 3 -4 hmot.% síry. Lehké 

ropy bývají většinou sladké, těžké zase kyselé. [2] 

Všechny ropy obsahují molekuly parafinu, především tekuté vosky. V naftových 

ložiscích je ropa díky zvýšenému tlaku a teplotě tekutá. Při stoupání na povrch se postupně 

ochladí a pokud obsahuje větší množství vosků, tak také tuhne a bod tekutosti označuje 

nejnižší bod, kdy je ropa ještě v tekutém skupenství. Tento bod se pohybuje mezi - 60°C a 

+ 52°C. Tato veličina je velmi důležitá při návrhu konstrukce ropovodů a rozvodů. [2] 

2.3 Vznik ropy 

Nejvíce se ropy využívá jako zdroje energie. Existují dvě teorie vzniku ropy. První 

se nazývá abiogenní a druhá biogenní. Již od šedesátých let devatenáctého století, krátce 

po objevení ropy, probíhají diskuze o tom, jak vlastně ropa vznikla. [19] 

2.3.1 Abiogenní teorie vzniku ropy 

Jednu z prvních teorií vzniku ropy navrhl již v roce 1866 Berthelot. Za stavební 

látku označil acetylén. Z něj se následně vytvořila pomocí chemických reakcí ropa. Na 
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začátku se činností alkalických kovů karbidy sloučily na karbonáty, ze kterých se poté 

vytvořil acetylén reakcí vody s karbidy, jak naznačuje obrázek 2. 

Obrázek 2: Rovnice vzniku ropy podle Berthelota [19] 

Mendělejev naopak zastával názor, že ropa vznikla činností zředěných kyselin nebo 

horké vody smíchané s karbidy železa a manganu, ty dohromady vytvořily směs 

uhlovodíků, z nichž se zformovala ropa (viz obrázek 3). 

Obrázek 3: Rovnice vzniku ropy podle Mendělejeva [19] 

Nejsou to jediné dvě teorie abiogenního vzniku ropy. [19] Ve všech případech se 

jedná o vznik uhlovodíků syntézou uhlíku a vodíku (intraterestického nebo 

extraterestického původu). U vodíku intraterestického původu vznikají uhlovodíky 

syntézou ve svrchním plášti. Do kůry migrují hlubinnými zlomy, ve vyšších částech kůry 

z nich potom vzniká ropa. U vodíku extraterestického původu ropa vznikla v ranném stádiu 

formování Země z extraterestických uhlovodíků, jež byly uzavřeny v horninách. [6] 

Největší slabinou abiogenních teorií je jejich nedokonalost a také fakt, že se do dnešní 

doby nepodařilo uměle ropu syntetizovat. [2] 

2.3.2 Biogenní teorie vzniku ropy 

V některých starších literaturách se ještě dělí do dvou podskupin [6], nicméně 

v obou případech je předpokladem vznik ropy z biomasy za pomocí mikroorganismů. 

V dnešní době se k ní přiklání většina vědců, avšak stejně tak jako u teorie abiogenní, 

nebyla její pravost potvrzena empirickými důkazy. Nicméně přítomnost kerogenu a dalších 

přírodních látek biogenní původ ropy spíše potvrzuje než vyvrací. [19] 

Podle nejnovějších poznatků ropa vzniká z nekromasy planktonu v mělkých 

šelfových mořích, jež jsou bohaté na živiny, nebo v ústí velkých řek, která jsou plná 

CaCO3 + alkalické kovy →  CaC2 

CaC2 + H2O →  HC ≡ CH →  ropa 

Fe3C + H2O + H+
→  uhlovodíky →  ropa 

Mn3C + H2O + H+
→  uhlovodíky →  ropa 
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dusičnanů, fosforečnanů a dalších látek. V těchto podmínkách se plankton snadno 

přemnoží a spolu s pozůstatky dalších mikroorganismů dopadá na dno moře, kde by se 

snadno zoxidoval, avšak za nedostatku kyslíku, přítomnosti mořských proudů, 

podmořských sesuvů, je tato usazená nekromasa překrývána dalšími sedimenty. Stále 

dochází k oxidaci, přesto postupně vzniká přírůstkem několika centimetrů až metrů za 

století několik kilometrů mocné těleso špatně zpevněných hornin (např. šedé, jílovité 

pískovce a černé břidlice aj.), ty jsou pak zdrojem pro vznik ropy. [2] 

Pokud dojde k poklesu mořského dna, tak se za průběhu diagenese dostanou 

organogenní sedimenty do hloubky 300 až 1300m, kde dochází ke komplexní chemické 

transformaci, jejímž výsledkem je vznik kerogenu (obsahuje až 86% organicky vázaného 

uhlíku). [13], [19], [2] 

Dalším poklesem do hloubky 2 až 5km se kerogen dostává do nejdůležitější fáze 

v procesu vzniku ropy. V těchto hloubkách dochází ke katagenesi. Kerogen je vystaven 

teplotě do 180°C a tlaku až 150MPa. Při katagenesi dochází k termické degradaci a 

následně aromatizaci cyklických sloučenin za vzniku bitumenu. [13], [19] Na konci této 

reakce vznikla ropa, přičemž pro její vznik je důležité teplotní rozhraní mezi 65 - 150°C. 

[2] Čím déle zůstává ropa v zóně katagenese, tím se vytvoří více krátkých uhlovodíkových 

fragmentů. [13] 

Na vzniku ropy se také podílejí mikroorganismy a svůj vliv zde mají také minerály, 

oxidy manganu a další látky. V reakcích fungují jako katalyzátory. V závislosti na hloubce 

pohřbení (zda se ropa dostane do zóny metagenese) a teploty, vznikají různé typy ropy a 

nebo zemní plyn. [2] 

Ropa v zemské kůře dále migruje horninovými vrstvami, až se nakonec ukládá 

v úložištích. Existují různé typy ropných úložišť. Většina z nich je však podmíněna 

vznikem geosynklinály. [2], [6], [13] 
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3 MIKROORGANISMY ODSTRAŇUJÍCÍ ROPNÉ LÁTKY 

Organismy hrají v koloběhu ropy relativně důležitou roli. Významně se podílí na 

jejím vzniku a jsou součástí i jejího rozkladu. Existuje mnoho mikroorganismů, jež mohou 

ropu rozložit. Z bakterií sem patří rody jako Pseudomonas (viz podkapitola 3.1), 

Rhodococcus (viz podkapitola 3.2), které byly využity v experimentální části této 

diplomové práce. Z dalších zástupců bakterií to mohou být například rody Acinetobacter, 

Citrobacter, Flavobacterium, Brevibacterium, [18] Desulfobacterium, Moraxella, [20] 

Sphingomonas, Burkholdedia, Bacillus, Agrobacterium [5], z hub Penicillium, Ascomyceta 

[18], Cunninghamella, Fusarium, Verticillium a Achremonium [5], z kvasinek pak 

například rod Candida nebo Rhodotula. [18] Dohromady bylo do dnešní doby popsáno 

více než 200 druhů mikroorganismů, jež jsou schopné ropu rozložit. [4] 

3.1 Pseudomonas 

Rod Pseudomonas patří do čeledi Pseudomonadaceae. Jedná se o gramnegativní 

nesporulující a nefermentující rovné až mírně zakřivené tyčky. Až na výjimky jsou striktně 

aerobní chemoorganotrofní (výjimečně chemolitotrofní). Průměr buňky je 0,5 – 1,0µm a 

délka 1,5 až 4,0µm. Bakterie se pohybují pomocí jednoho nebo více polárních bičíků, 

někdy se vyskytují i druhy nepohyblivé. Nefixují dusík, avšak jsou schopné fixovat uhlík 

z různých zdrojů. Rostou při teplotě od 4 do 43°C a pH v rozmezí 7,0 – 8,5. V životním 

prostředí se běžně vyskytují v půdě, vodě (i v mořské) a v ropě. Nejsou příliš náročné ve 

svých růstových požadavcích a rostou na běžných půdách a peptonech. [1], [9], [16], [17], 

[18] 

Pro biotechnologie je tento rod významný především svou schopností oxidovat 

ropné uhlovodíky, chlorované fenoly, toluen a další látky. Některé druhy jsou rezistentní 

vůči působení těžkých kovů. Taktéž schopnost produkovat extracelulární surfaktanty je 

velice užitečná pro biodegradaci látek nerozpustných ve vodě. [16] 

Mezi nejznámější a nejvýznamnější zástupce rodu Pseudomonas, kteří se hojně 

využívají při biodegradaci uhlovodíků, patří především Pseudomonas putida a 

Pseudomonas aeruginosa nebo Pseudomonas oleovorans. [16], [17], [18] 



Hana Kašáková: Odstraňování ropných látek pomocí mikroorganismů 

2011 10 

Pseudomonas putida patří k takzvaným fluorescentním bakteriím. Je schopna 

vytvořit difusibilní fluorescentní pigment, zejména v médiu s nedostatkem železa. Tyčky 

mají v průměru 0,7 až 1,1µm a jsou dlouhé 2,0 – 4,0µm. Pohybuje se pomocí polárních 

multitrichiálních bičíků. Optimální teplota pro růst je 25 - 30°C nad 41°C již neroste. Je 

obligátně aerobní a nutričně všestranná. Pseudomonas putida je schopna využívat od 66 po 

více než 80 různých zdrojů uhlíku pro svůj růst. [1] 

Obrázek 4: Pseudomonas putida [8] 

3.2 Rhodococcus 

Rod Rhodococcus patří do čeledi Nocardiaceae, třída Actinobacteria, řád 

Actinomycetales. Jedná se tedy o nepohyblivé grampozitivní tyčinkovité mezofilní 

aktinomycety, které se rozpadají na krátké tyčky až koky. Mohou tvořit silně větvené 

substrátové mycelium. Většinou bývají acidorezistentní. Rhodococcus je 

chemoorganotrofní, aerobní a katalasa pozitivní. [17], [21] Jednotlivé buňky jsou veliké 

v rozmezí 0,5 – 3,5µm. Rostou na běžných substrátech. 

Optimální teplota růst je 25 - 35°C. [11] Kolonie mohou být jak drsné, tak hladké či 

mukózní. Jsou často pigmentované. Barva pigmentu je značně různorodá – žlutohnědá, 

smetanová, žlutá, oranžová i červená. Stejně jako rod Pseudomonas je i Rhodococcus 

schopen využívat různé organické látky jako zdroj uhlíku a energie. Tento druh je velmi 
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rozšířený v přírodě. Vyskytuje se například v některých typech půd, hnoji nebo také ve 

sladké i slané vodě. [17] 

Některé druhy jsou schopny degradovat alifatické a polycyklické uhlovodíky, 

pyridin, steroidy, lignin, chlorované fenoly, nitrované aromatické sloučeniny, některé 

pesticidy či pentachlorfenol a slouží pro produkci enzymů, které slouží k transformaci 

xenobiotik. [16], [21] Jako jedny z jsou schopné štěpit aromatické uhlovodíky se čtyřmi 

jádry. [14] Díky schopnosti degradovat tak široké spektrum látek se často využívá 

v biodegradačních procesech. [16] 

Obrázek 5: Rhodococcus species [15] 
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4 BIODEGRADACE ROPNÝCH LÁTEK 

4.1 Mechanismus odstraňování ropných látek 

Odstraňování ropných látek pomocí mikroorganismů může probíhat dvěma 

způsoby. Závisí to především na použitých mikroorganismech. Pokud jsou využity 

anaerobní bakterie, dochází k anaerobnímu katalytickému rozkladu. Při využití aerobních 

bakterií probíhá degradace ropných uhlovodíků oxidací. Existuje několik mechanismů 

oxidace. Mechanismus je značně závislý na složení kontaminované látky. Jinak probíhá 

degradace u motorových paliv, kde již došlo k úpravě surové ropy, stejně tak jako je rozdíl 

mezi biodegradací lehké kyselé ropy a ropy těžké. Jak už bylo dříve zmíněno (viz kapitola 

2), každý druh ropy má jiné složení a tak i průběh degradace může být různý. [4] 

Nejprve bývají degradovány nejjednodušší uhlovodíky, alkany. Mají jednoduchý 

řetězec, postrádají dvojnou vazbu, tím jsou náchylnější k rozkladu než například benzen. 

Velkou roli hraje počet atomů uhlíků v molekule. Při biodegradaci alkanů dojde nejprve 

k oxidaci jednoho nebo obou methylových konců, vznikne alkohol, poté aldehyd a nakonec  

Obrázek 6: Schéma terminální oxidace n-alkanu [4] 

karboxylová kyselina, čímž vzniká mastná kyselina, jak je znázorněno na obrázku 6 a 7. 
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Obrázek 7: Terminální oxidace alifatického uhlovodíku [16] 

Následně dojde k její β nebo ω oxidaci. Katalyzátorem této reakce je hydroxylázový 

enzymatický systém. V některých případech je enzymově atakován subterminální uhlík 

nebo také uhlík nacházející se uprostřed řetězce, čímž vznikne keton, který se další oxidací 

rozštípne. Poté dojde ke tvorbě dvou molekul kyselin. [4], [16] Při degradaci se alkany se 

dvěma až devíti atomy uhlíku metabolizují mnohem hůře. Vznikají toxické kyseliny. 

Naopak alkany s deseti až dvaceti atomy uhlíku oxidují poměrně snadno. Čím je alifatický 

řetězec delší, tím je degradovatelnost horší a proces se zpomaluje. [16] 

Oxidace na mastnou kyselinu je jedním z mála mechanismů, jak může dojít 

k degradaci uhlovodíku. Dalším způsobem je štěpení pomocí tzv. subterminální oxidace. 

Na rozdíl od předchozího mechanismu, nedochází při subterminální oxidaci ke vzniku 

homologické mastné kyseliny. Vzniklá kyselina je o dva uhlíkové atomy kratší (viz 

Obrázek 8) [4] 
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Obrázek 8: Subterminální oxidace alifatických uhlovodíků [16] 

Složitějšími uhlovodíky jsou alkeny. Ty obsahují dvojné vazby, které nejsou tak 

snadno štěpitelné jako vazby jednoduché. K oxidaci zde může docházet buď na 

methylovém konci nebo na dvojné vazbě. Výsledkem reakce je karboxylová kyselina. 

Vytvořené karboxylové kyseliny jsou následně odbourávány β – oxidací. Při každé další 

oxidaci se řetězec zkracuje o dva uhlíkové atomy. [4] 

Rozvětvené uhlovodíky, izoalkany, s jednou methylovou větví se degradují hůře. 

Uhlovodíky s alkylovou větví ve svém řetězci nejsou prakticky vůbec napadeny 

uhlovodíky se dvěma methylovými větvemi. Pokud se již oxidují, vzniká značné riziko 

vzniku tzv. dead – end produktů. [16] 

U aromatických uhlovodíků dochází při oxidaci nejprve k hydroxilaci aromatického 

kruhu, který se následně rozštěpí a zoxiduje na karboxyl. Produkty štěpení jsou ve vodě 
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rozpustné. Monoaromatické uhlovodíky a jejich deriváty se odbourávají několika dráhami, 

buď přes katechol (Obrázek 9), kyselinu protokatechovou nebo kyselinu gentisovou, jak 

ukazuje (obrázek 10). [16] 

Obrázek 9: Oxidace aromatických uhlovodíků přes katechol [16] 
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Obrázek 10: Oxidace aromatických uhlovodíků přes kyselinu gentisovou [16] 

Více aromatické uhlovodíky jsou ještě odolnější. Čím více obsahují jader, tím je 

degradace složitější. Například u naftalenu se nejprve postupně odbourávají aromatické 

kruhy a ten poslední, který zbude, je oxidován přes katechol či kyselinu gentisovou. Cílem 

biodegradace je rozštěpit uhlovodíky na oxid uhličitý a vodu. [4] 

Do reakce se zapojuje celá řada enzymů. K nejdůležitějším patří oxigenasy, které 

katalyzují zabudování jednoho nebo dvou atomů kyslíku do molekuly uhlovodíku, tím 

zahajují mikrobiální rozklad. Kyslík je tudíž nejen zdrojem energie, ale hlavně činidlem 

podílejícím se na reakcích katalyzovaných oxygenasami. Blíže se oxigenasy označují 

podle napadeného uhlovodíku a počtu inkorporovaných atomů kyslíku (např. 

methanmonooxigenasa atd.) [16] Na obrázcích 7, 8, 9 a 10, lze vidět úlohu jednotlivých 

enzymů v reakcích. 

4.2 Bioaugmentace 

Enzymy jsou v organismu kódovány pomocí konkrétních genů. Ty zajišťují jejich 

tvorbu. Jednotlivé enzymy pak katalyzují či inhibují průběh celé reakce. Každý druh 

bakterie vytváří trochu odlišné enzymy, v závislosti na původu svého výskytu a 

podmínkách. Při využívání autochtonních organismů nemusí dojít k optimálnímu využití 

jejich potenciálu, ať už z důvodu jejich nízké koncentrace nebo nepříznivých podmínek. 

[16], [21] 

U bioremediací, kde nelze využít autochtonních bakterií, je možno nasadit 

allochtonní mikroorganismy. Takovému procesu se říká bioaugmentace. Allochtonní 

bakterie jsou většinou izolovány z kontaminovaných míst (nemusí jít nutně o místo, kde 

bude probíhat biodegradace). Pomocí různých postupů genetické mutace, případně 
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transgenese konkrétních genů se specifickými vlastnostmi, lze upravit schopnost bakterií 

biodegradovat znečišťující látky v místě kontaminace. [18], [21] U těchto mikroorganismů 

je často ovlivňována produkce některých enzymů, například přidáním vhodného substrátu. 

Genetická informace pro tvorbu požadovaných enzymů je nesena na plastidech, mobilních 

částech DNA mimo chromosom bakterie. Rizikem však je, že při špatném způsobu 

kultivace a množení bakterií může dojít v vyřeďování nových vlastností a u třetí až čtvrté 

generace k jejich úplné ztrátě. [12] 

Využití allochtonních bakterií může značně urychlit a zefektivnit biodegradaci. Je 

však nutné zamyslet se nad její vhodností.Na některých kontaminovaných místech dojde 

časem k přirozené selekci vhodných autochtonních mikroorganismů a k jejich adaptaci na 

polutant. [12] 

4.3 Metody odstraňování ropných látek 

Mechanismus odstraňování ropných látek probíhá u všech druhů znečištěných látek 

prakticky stejně. Tyto látky jsou však svými vlastnostmi specifické tak, jako místo jejich 

výskytu a způsob navázání kontaminantu na povrch znečištěné látky. Je proto nezbytné 

přizpůsobit způsob odstraňování ropných látek daným podmínkám. 

Ropné látky se v dnešní době odstraňují buď fyzikální či chemickou cestou nebo 

lze použít i biologické metody. K běžně používaným metodám patří například BCD (base 

catalyzed decomposition, česky zásaditý katalytický rozklad). [14] Jedná s relativně 

nákladný způsob, avšak velmi účinný při odstraňování široké řady kontaminantů. Dnes se 

s ní běžně odstraňují těžké kovy, ropné uhlovodíky, dioxiny a další, pro životní prostředí 

velmi toxické látky. [12], [14] 

Nespornou výhodou biologických metod odstraňování ropných látek je jejich cena 

a relativní ekologičnost procesu. Nákladnost se odvíjí především od používaných metod, 

bakteriálních kultur a také od náročnosti podmínek a obsahu kontaminantu ve znečištěné 

látce (půda, voda). Účinnost procesu je značně závislá na přesném stanovení obsahu 

kontaminantu a na zajištění vhodných podmínek pro růst mikroorganismů. 

Biologické metody se dají rozdělit do několika skupin. Podle výskytu kontaminantu 

se dělí na technologie pro sanaci saturovaného a nesaturovaného území. Podle místa, kde 

se biodegradace provádí, se dále dělí na metody in situ a ex situ. Do in situ metod patří 
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bioventing, kometabolický bioventing, biosparging, bioslurping, podporovaná 

bioremediace a přirozená atenuace. U těchto technologií se využívají především bakterie, 

na rozdíl od fytoremediace a rhizofiltrace, jež se také využívají pro odstraňování ropných 

látek. Do metod ex situ patří například loužení na haldách, landfarming, bioremediace 

v bioreaktorech apod.. [12], [18] Metody in situ jsou oproti ostatním levnější co se týče 

nákladů na přepravu kontaminované zeminy. U metod ex situ lze zase celý proces detailně 

kontrolovat a navrhnout optimální řešení, tyto metody nejsou omezené prostředím 

kontaminace. [14], [16], [18] 

4.4 Příprava mikroorganismů k biodegradaci ropných uhlovodíků 

Existují tři způsoby, jak odstranit ropné látky pomocí mikroorganismů. 

Jak už bylo zmíněno dříve, s největší pravděpodobností ropa vzniká biogenní 

cestou. I díky tomu jsou v ropě přítomny mnohé mikroorganismy stejně tak, jako 

v úložišti, kde se nachází. 

První přístup k degradaci ropy předpokládá přítomnost mikroorganismů na místě 

kontaminace. Tyto organismy však nemohou úspěšně degradovat kontaminant, protože 

nemají ideální podmínky pro růst. Mohou chybět některé živiny, nebo je koncentrace 

škodlivých látek příliš vysoká. Vhodnou stimulací mikroorganismů živinami a optimalizací 

podmínek, lze úspěšně zvýšit jejich aktivitu. Poté může dojít k biodegradaci. Nejčastěji 

používaným poměrem základních makrobiogenních prvků je C:N:P 300:10:1. [14] Bohatý 

přísun uhlíku, dusíkatých a fosforečných živin zaručí správný růst mikroorganismů. 

Druhý způsob se od prvního příliš neliší. Avšak mikroorganismy, přítomné 

v kontaminovaném prostředí jsou nejprve izolovány, za stálých podmínek (ve 

fermentorech) pomnoženy a následně vráceny do znečištěné oblasti. Jejich koncentrace je 

poté mnohem vyšší než na začátku a jsou lépe schopné, degradovat kontaminanty. 

V dnešní době je asi nejpoužívanější třetí metoda, jejíž výhodou je především 

možnost významně kontrolovat a předvídat průběh a úspěšnost degradace. Z různých míst 

jsou izolovány mikroorganismy, které mají přesně definované vlastnosti a dané rozmezí 

látek, jež degradují. Tyto mikroorganismy jsou před použitím namoženy ve fermentorech, 

případně adaptovány postupně se zvyšujícím množstvím kontaminantu, a následně ve 

vhodné koncentraci naočkovány do prostředí. Jedná se o nejdražší metodu vzhledem 
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k ceně čistých kultur. Také je důležité znát přesné složení a vlastnosti kontaminované 

oblasti, aby nedošlo k úhynu naočkované kultury. Pro biodegradaci se nejčastěji využívají 

směsné kultury. Na rozdíl od čistých kultur jsou schopné odstranit širší spektrum 

škodlivých látek či si navzájem vypomoct při degradaci určitého kontaminantu. [4] 

4.5 Faktory ovlivňující biodegradaci 

Vzhledem k biologickému aspektu jsou biodegradace významně ovlivňovány 

mnohými faktory jako je hustota mikrobiální populace, dostupnost a koncentrace živin, 

přítomnost kyslíku. Z dalších vlivů je to pak především teplota, pH a v neposlední řadě 

také vlhkost prostředí (např. půd). [14] 

Pro správný růst a výživu bakterií je nutné zajistit vhodnou koncentraci živin. 

Například v půdách kontaminovaných ropnými látkami bývá často nedostatek dusíku a 

fosforu, na rozdíl od značného množství uhlíku. [4] Dusík je nejčastěji dodáván ve formě 

NH4- solí, jako jsou ortofosforečnany a polyfosforečnany. Kromě amonných solí se 

dodávají živiny také z odpadu z výroby piva, extrakty z kvasnic a olejofilní hnojiva. Někdy 

se také přidává draslík, který dokáže stimulovat biodegradaci. [14] 

Pro dekontaminaci ropných uhlovodíků je také důležitá zrnitost vstupního vzorku 

(pokud je v tuhé fázi). Pokud je odlišná, je nutné nejprve homogenizovat prostředí. [4] 

Příliš velký průměr tuhých částic může významně zpomalit celý průběh degradace. Také 

malá aktivní plocha tuhých částic znesnadňuje přístup mikroorganismů ke kontaminantu. 

Tím se velice snižuje účinnost celého procesu. Některé látky tak nemusí být vůbec 

rozloženy. 

Aby mohlo dojít k oxidačnímu procesu, je nutné zajistit přístup kyslíku. Pro 

striktně aerobní organismy je nezbytný k přežití. Bakterie mohou získávat kyslík buď 

z okolí přirozenou cestou, zde však dochází k nerovnoměrnému přístupu kyslíku a rozklad 

probíhá značně nerovnoměrně. Pro zajištění ideálního průběhu degradace je pak ideální 

zajistit promíchávání rmutu (u kapalných druhů znečištění) s provzdušňováním nebo 

pomocí vhánění vzduchu udržovat tuhé vzorky ropných kalů ve vznosu a zvýšit tak 

kontaktní plochu ropných látek s bakteriemi. V reálných podmínkách se pak 

provzdušňování zajišťuje například pomocí metod airspargingu nebo bioventingu.[12] 
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Na celý průběh degradace má také příznivý vliv použití surfaktantů a dispergátorů. 

Ty umožňují narušení viskozity ropných látek, zvyšují jejich hydrofilitu a umožňují snazší 

rozklad. U aromatických nebo polycyklických uhlovodíků je pro odbourávání nutný 

takzvaný kosubstrát, například ve formě karboxylové kyseliny nebo jiné organické látky 

(cukr). Ten pomáhá snížit hydrofobitu ropných látek. [4] 

Na rozklad ropných uhlovodíků může mít také vliv přítomnost maltenů a asfaltenů, 

které ovlivňují adhezi mikroorganismů na povrch uhlovodíku. Pokud je mikroorganismům 

znemožněno přilnout k povrchu uhlovodíku tak nedojde vůbec k degradaci. [23] 

Teplota a pH také hrají významnou roli. Ovlivňují růst a aktivitu bakterií. Pro 

odbourávání ropných kalů bakteriemi Pseudomonas putida či Rhodococcus species se 

optimální rozmezí teploty pohybuje mezi zhruba 18 - 35°C. Ideální pH pro růst je potom 

6,0 – 7,5. Pokud nemá degradované prostředí dostatečnou pufrovací kapacitu, dochází díky 

tvorbě organických kyselin k poklesu pH. Nízké pH může následně způsobit snížení 

aktivity bakterií nebo také jejich úhyn. [4] 
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5 LOUŽENÍ VZORKU ROPNÝCH KALŮ POMOCÍ BAKTERIÍ 

PSEUDOMONAS PUTIDA A RHODOCOCCUS SPECIES 

Pro loužení byl použit anonymní vzorek ropných kalů. Vzorek obsahoval jak 

kapalné, tak tuhé částice. Barva byla černá až hnědočerná, zápach benzinový. Vzorek byl 

uchováván v pětilitrových skleněných nádobách obalených aluminiovou fólií, aby nedošlo 

k nadměrnému vzniku PCB vystavením dennímu světlu. Nádoby byly uchovávány při 

teplotě 25°C ve tmě a následně při samotném průběhu experimentu ve stínu. Vzhledem ke 

značné nehomogenitě vzorku docházelo během uskladnění k sedimentaci tuhých částic 

vzorku na dně nádoby. Tuhé částice, především usazené horniny, sedimentovaly na dně 

nádoby, zatímco ropné látky stoupaly na hladinu, kde vytvářely souvislou kapalnou vrstvu. 

Vzorek obsahoval také zbytky zvířecích ostatků jako peří ptáků, schránky brouků či jiných 

živočichu, větvičky a listí ze stromů, a další nekromasu. Při odebírání vzorku ropných kalů 

z nádoby byla směs vždy promíchána, aby došlo ke vznosu tuhých částic kalů a tím byl co 

nejlépe zajištěn konstantní obsah všech složek kalů ve vzorku. 

K experimentální části práce byly využity laboratoře Institutu environmentálního 

inženýrství na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě – Porubě. 

5.1 Použité mikroorganismy a média 

Při experimentu byly použity čisté bakteriální kultury Pseudomonas putida a 

Rhodococcus species, které byly naočkovány na LB agar, který se ukázal jako 

nejvhodnější. Po 24 hodinové kultivaci v termostatu při stálé teplotě 30°C byly obě kultury 

naočkovány do tekutého média. Pro přeočkování i pro celý proces adaptace a loužení bylo 

využito LB bujónu. Z každé kultury bylo potom použito 10ml pro následnou adaptaci. 

5.2 Adaptace kultury 

Aby nedošlo k úhynu bakteriální kultury v médiu s reálným vzorkem, prošly obě 

kultury týdenní adaptací. Z naočkovaných kultur z tekutého LB bujónu bylo odebráno 

10ml, které byly následně přidány do sterilních Erlenmeyerových baněk. Celý proces 

adaptace začínal na 10% obsahu ropných látek ve 250ml. První baňka obsahovala 10ml 

Pseudomonas putida, 225ml LB bujónu a 25ml vzorku ropných kalů (viz obrázek 11a). 
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Obrázek 11: Adaptace Pseudomonas putida – a) 10% ředění, b) 25% ředění 

Do sterilní Erlenmeyerovy baňky se nejprve nalil sterilní LB bujón, přesně podle 

zásad práce v mikrobiologické laboratoři. Poté se pomocí sterilní 10ml pipety přidalo 10ml 

kultury Pseudomonas putida a nakonec se z nádoby obsahující ropné kaly odebralo 25ml 

vzorku. Po 24 hodinovém působení mikroorganismů při stálé teplotě 30°C v termostatu se 

odebralo 10ml roztoku s obsahem bakteriální kultury z této baňky, které byly následně 

přidány do nové sterilní baňky spolu s 187,5ml média (LB bujón) a 62,5ml vzorku ropných 

kalů (viz obrázek 11b). Obsah vzorku kalů v baňce byl 25%. Bakteriální kultura 

Pseudomonas putida byla opět podrobena 24 hodinovému působení kontaminantů při stálé 

teplotě v termostatu (tak jako předešlá baňka). Třetí den adaptace se do nové sterilní baňky 

opět přidalo 10ml roztoku s obsahem bakteriální kultury z předešlého dne. Následně bylo 

do baňky přidáno 125ml média a 125ml kalů. Směs byla opět po 24 hodin uchovávána při 

stálé teplotě v termostatu. 

Obrázek 12 naznačuje průběh adaptace bakteriálních kultur a spolu s tabulkou 2 

vysvětluje změnu poměru média a vzorku ropných kalů v baňce. Celý proces se analogicky 

opakoval i u bakteriální kultury Rhodococcus species. Při ředění 75ml došlo k navýšení 

celkového množství z 250ml na 500ml. 

a)      b) 
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Obrázek 12: Schéma průběhu adaptace 

Tabulka 2: Adaptace - a) Rhodococcus species, b) Pseudomonas putida, c) směsná kultura 

a) Adaptace bakteriální kultury Rhodococcus species 

den 
množství 

[ml] 
ředění [%] médium [ml] 

vzorek 
[ml]  

bakterie 
[ml] 

poměr médium 
: vzorek 

po 250 10 225 25 10 90 10 

út 250 25 187,5 62,5 10 75 25 

st 250 50 125 125 10 50 50 

čt 500 75 125 375 10 25 75 

        

b) Adaptace bakteriální kultury Pseudomonas putida 

den 
množství 

[ml] 
ředění [%] médium [ml] 

vzorek 
[ml]  

bakterie 
[ml] 

poměr médium 
: vzorek 

po 250 10 225 25 10 90 10 

út 250 25 187,5 62,5 10 75 25 

st 250 50 125 125 10 50 50 

čt 500 75 125 375 10 25 75 

        

c) Adaptace směsné bakteriální kultury Rhodococcus species a Pseudomonas 
putida 

den 
množství 

[ml] 
ředění [%] médium [ml] 

vzorek 
[ml]  

bakterie 
[ml] 

poměr médium 
: vzorek 

čt 500 75 125 375 5 25 75 

Z baněk obsahujících kaly v ředění 50% bylo z každé odebráno 5ml roztoku (5ml 

Pseudomonas putida a 5ml Rhodococcus species). Ty se následně přidaly do nové sterilní 

baňky spolu s médiem a vzorkem ropných kalů v ředění 75%, jak naznačuje tabulka 12c. 

Poslední, pátý den adaptace bylo z jednotlivých baněk odebráno 10ml vzorku obsahujícího 

bakteriální kultury. Takto adaptované bakterie byly následně naočkovány do média 

s reálným obsahem ropných kalů. 

Během celého procesu adaptace bylo nutné kontrolovat, zda nedošlo k úhynu 

bakterií v jednotlivých fázích. Kontrola probíhala pomocí výsevu vzorku kličkou na tuhý 
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LB agar na Petriho misku. Obrázek 13 ukazuje nárůst bakteriální kultury Pseudomonas 

putida z odebraného vzorku adaptace a obrázek 14 nárůst bakteriální kultury Rhodococcus 

species při ředění 25%. 

Obrázek 13: Výsev Pseudomonas putida z 25% ředění adaptace 

Obrázek 14: Výsev Rhodococcus species z 25% ředění adaptace 
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Z každého ředění adaptace bylo také odebráno cca 100ml na analýzu vzorků pro 

obsah těžkých kovů. Protože byl obsah baňek, v důsledku masivního nárůstu bakteriální 

kultury a z přítomnosti kalů značně zakalen, bylo nutné vzorky na analýzu přefiltrovat. 

5.3 Loužení 

Loužení probíhalo 35 dní v Erlenmeyerových baňkách o objemu 500ml. Ze 75% 

adaptace bylo z každého vzorku odebráno 100ml bakteriální kultury, která byla následně 

přidána spolu se vzorkem kalů a médiem do sterilní 500ml baňky. Ropné kaly byly nejprve 

ručně promíchány v nádobě, kde byly uchovávány, a následně odvodněny na 

Büchnerových nálevkách. LB bujón, médium jež bylo k loužení využito, byl čerstvě 

připraven v nultý den loužení a prošel dvouhodinovým programem sterilizace v autoklávu. 

Do jednotlivých baňek bylo přidáno 100ml bakterií, 100g vzorku odvodněných 

ropných kalů a 500ml LB bujónu. Baňky byly zakryty, podobně jako baňky z adaptace, 

aluminiovou fólií. Obrázek 15 naznačuje, jakým způsobem se postupovalo při přípravě 

vzorků k loužení. 

Obrázek 15: Schéma přípravy vzorků k loužení 
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Takto připravené vzorky se luhovaly při teplotě 25°C. Během celého procesu 

postupně docházelo ke množení bakteriální kultury, což se projevilo zákalem celé směsi. U 

vzorku luhovaného bakteriemi Pseudomonas putida se navíc objevil typický čpavkový 

zápach. Odvodněné vzorky ropných kalů postupně sedimentovaly na dno nádoby. Na 

hladině se vytvořila vrstva ropných látek, jež jsou lehčí než voda. 

Každý týden se odebíralo cca 25g kalů z baněk. Odebrané vzorky se odvodnily na 

Büchnerových nálevkách a následně sušily v sušičce asi 1 – 2 hodiny při teplotě 60 - 70°C. 

Takto upravené vzorky se rozmělnily ve třecích miskách na jemný prášek a navážilo se 

potřebné množství pro analýzu, které se nasypalo do plastových uzavíratelných sáčků. 

Odběr vzorků stěžoval pohyb a rozmělnění sedimentu v nádobě. Značné problémy se také 

vyskytly u odvodňování vzorků. Vzhledem k vysokému obsahu olejových kapalin, nebylo 

možné je úplně odvodnit, ani dokonale vysušit. Zhruba po dvou týdnech působení 

bakteriálních kultur se tato vlastnost kalů postupně vytrácela. Vzorky se lépe vysoušely a 

nebyly tak mastné. Poslední odebraný vzorek se podařilo dokonale odvodnit i vysušit a 

celý proces úpravy zabral mnohem méně času než na začátku experimentu. Analýza 

vzorků ropných kalů proběhla v akreditované laboratoři. Aby bylo možno provést analýzu 

vzorků, bylo nutno navážit aspoň 10g vzorků. 

Erlenmeyerovy baňky se vzorky byly po celou dobu loužení umístěny na stinném a 

větraném místě. 
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6 VÝSLEDKY BAKTERIÁLNÍHO LOUŽENÍ ROPNÝCH KALŮ 

6.1 Obsah těžkých kovů ve vzorcích adaptace 

Koncentrace zinku a niklu byly u všech odebraných vzorků ropných kalů stanoveny 

pomocí metody AAS (atomová absorpční spektrometrie) na pracovišti Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě na Hornicko – geologické fakultě v laboratořích 

Institutu environmentálního inženýrství. 

Adaptace bakteriálních kultur proběhla v ředěních 10%, 25%, 50% a 75%. Vzorky 

byly odebrány po 1 a 5 dnech působení. Stanoveny byly dva kovy nikl a zinek. Hodnoty 

kadmia, olova a železa se nacházely pod mezí detekce přístroje. Celý proces adaptace 

bakteriálních kultur probíhal 5dní při stálé teplotě 30°C v termostatu. 

6.1.1 Koncentrace těžkých kovů ve vzorku s bakteriální kulturou 

Pseudomonas putida 

Proces odstraňování zinku a niklu při adaptaci byl u bakteriální kultury 

Pseudomonas putida nejúčinnější. V tabulce 3 jsou uvedeny výsledné hodnoty koncentrace 

zinku a mimo jiné také niklu při jednotlivých ředěních po 1 a 5 dnech působení bakterií. 

Při ředění 10% došlo od prvního dne k poklesu hodnot zinku z 9,720mg . l-1 na 

6,540mg . l-1, u 25% ředění z 11,900mg . l-1 na 2, 672mg . l-1 a u 50% ředění klesla 

koncentrace z 2,240mg . l-1 na 0,426mg . l-1. U 75% ředění se naopak zvýšila koncentrace 

zinku z 0,156mg . l-1 na 0,176mg . l-1. Z výsledků je patrné, že se účinnost odbourávání 

zinku postupně zvyšovala a bakterie byly již po 24 hodinách schopné degradovat značnou 

část zinku. Nejlepší výsledky byly dosaženy při ředění 50%. Graf 1 znázorňuje rozdíly 

mezi prvním a pátým dnem působení bakterií Pseudomonas putida a graf 3 poukazuje na 

průběh odstraňování zinku již zmíněnou bakteriální kulturou. 

Na rozdíl od relativně dobrých výsledků působení bakteriální kultury Pseudomonas 

putida na zinek, výsledky koncentrace niklu nebyly tak pozitivní. Již od prvního dne 

působení byly koncentrace niklu při všech ředění relativně nízké, někdy až na hranici 

stanovitelnosti. Při ředění 10% došlo ke zvýšení koncentrace z 1,350mg . l-1 na 2,060mg . l-1. 

Při 25% ředění však hodnoty koncentrace poklesly z 0,712mg . l-1 na 0,520mg . l-1 a u 50% 
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z 1,044mg . l-1 na 0,882mg . l-1. Při 75% obsahu ropných kalů došlo, obdobně jako u zinku, 

k mírnému vzrůstu koncentrace z 1,092mg . l-1 na 1,099 mg . l-1, jak popisuje tabulka 3. 

Graf 2 znázorňuje změnu koncentrace zinku první a pátý den působení a graf 4 vývoj 

koncentrace u niklu v průběhu adaptace. 

Tabulka 3: Změna koncentrace Zn a Ni v adaptovaných vzorcích ropných kalů vlivem Pseudomonas putida 

Pseudomonas putida 

den ředění Zn [mg . l
-1

] Ni [mg . l
-1

] 

1 10% 9,720 1,350 

5 10% 6,540 2,060 

1 25% 11,900 0,712 

5 25% 2,672 0,520 

1 50% 2,240 1,044 

5 50% 0,426 0,882 

1 75% 0,156 1,092 

5 75% 0,176 1,099 

Graf 1: Změna koncentrace Zn u adaptace vlivem Pseudomonas putida 
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Graf 2: Změna koncentrace Ni u adaptace Pseudomonas putida 

Graf 3: Změna koncentrace Zn vlivem Pseudomonas putida 
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Graf 4: Změna koncentrace Ni vlivem Pseudomonas putida 

6.1.2 Koncentrace těžkých kovů ve vzorku s bakteriální kulturou 

Rhodococcus species 
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obsahu ropných kalů se koncentrace zvýšila z 0,863mg . l-1 na 1,021mg . l-1. V tabulce 4 
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Tabulka 4: Změna koncentrace Zn a Ni u adaptace Rhodococcus species 

Rhodococcus species 

den ředění Zn [mg/l] Ni [mg/l] 

1 10% 9,260 1,720 

5 10% 7,200 1,490 

1 25% 4,212 1,308 

5 25% 1,016 1,264 

1 50% 1,638 1,078 

5 50% 0,464 0,686 

1 75% 0,193 0,863 

5 75% 0,173 1,021 

Graf 5: Změna koncentrace Zn u adaptace vlivem Rhodococcus species 

Graf 6: Změna koncentrace Ni u adaptace vlivem Rhodococcus species 
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Graf 7: Změna koncentrace Zn vlivem Rhodococcus species 

Graf 8: Změna koncentrace Ni vlivem Rhodococcus species 
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prvním dni byla koncentrace zinku 0,225mg . l-1 a po pěti dnech působení bakterií klesla na 

1,127mg . l-1 (viz graf 9). 

Tabulka 5 znázorňuje hodnoty koncentrací zinku a niklu u směsné kultury. Hodnota 

niklu mírně stoupla z 1,113mg . l-1 na 1,125mg . l-1 (viz graf 10). 

Tabulka 5: Změna koncentrace Zn a Ni v adaptaci vlivem směsné kultury 

směsná kultura ( Pseudomonas putida a 

Rhodococcus species) 
den ředění Zn [mg/l] Ni [mg/l] 

1 75% 0,225 1,113 

5 75% 0,127 1,125 

Graf 9: Změna koncentrace Zn u adaptace vlivem směsné kultury 

Graf 10: Změna koncentrace Ni u adaptace vlivem směsné kultury 
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6.2 Obsah PAU, PCB a NEL během loužení bakteriemi 

Analýza obsahu NEL, PCB a PAU proběhla v akreditované laboratoři. Celý proces 

loužení anonymních vzorků ropných kalů se uskutečňoval po dobu 35 dnů. 

6.2.1 Celkový obsah polychlorovaných bifenylů (ΣΣΣΣ PCB) 

Na rozdíl od polycyklických aromatických uhlovodíků a nepolárně 

extrahovatelných látek byl obsah polychlorovaných bifenylů velice nízký. Celkový obsah 

PCB u vstupního vzorku činil 0,192mg . kg-1. Jak znázorňuje graf 12 a tabulka 7, došlo u 

všech vzorků k poklesu obsahu PCB. U vzorku obsahující bakterie Pseudomonas putida se 

obsah PCB snížil z 0,192mg . kg-1 na 0,060mg . kg-1, vzorku s Rhodococcus species na 

0,081mg . kg-1 a u směsné kultury na 0,051mg . kg-1. Vzorek se směsnou kulturou již od 

prvního týdne vykazoval pokles Σ PCB. Během nultého až sedmého dne dokázala bakteriální 

kultura Rhodococcus species degradovat PCB účinněji než Pseudomonas putida, jak naznačuje graf 

11. Avšak v následujících týdnech byl pokles mnohem mírnější. U směsné kultury došlo 

k největšímu poklesu v prvních 14ti dnech. U Pseudomonas putida podobný pokles nastal až o 

týden později a u Rhodococcus species až čtrnáct dní od začátku loužení. 

Tabulka 6: Obsah Σ PCB ve vzorcích ropných kalů 

Obsah ΣΣΣΣ PCB 

den 0 - vstup 7 14 21 28 35 

obsah [mg . kg-1] 

Ps 0,192 0,177 0,141 0,103 0,072 0,060 
Rh 0,192 0,171 0,150 0,117 0,092 0,081 

směsná 0,192 0,147 0,101 0,088 0,069 0,051 
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Graf 11: Změna obsahu Σ PCB vlivem bakteriálního loužení 

6.2.2 Obsah nepolárně extrahovatelných látek (NEL) 

Nevíce bylo v ropných kalech zastoupeno nepolárně extrahovatelných látek. 
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Tabulka 7: Obsah NEL ve vzorcích ropných kalů 

Obsah NEL 

den 0 - vstup 7 14 21 28 35 

obsah [mg . kg-1] 

Ps 2019 1803 1367 1110 769 512 
Rh 2019 1925 1561 1127 903 669 

směsná 2019 1896 1370 790 499 433 

Graf 12: Změna obsahu NEL vlivem bakteriálního loužení 
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loužení došlo u vzorků obsahujících bakterie Pseudomonas putida a směsnou kulturu 

k významnějšímu poklesu. Stejný pokles byl zaznamenán také u vzorku s Rhodococcus 

species avšak až o 7 dní později. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím směsné 

bakteriální kultury. 

Tabulka 8: Obsah PAU ve vzorcích ropných kalů 

Obsah PAU 

den 0 - vstup 7 14 21 28 35 

obsah [mg . kg-1] 

Ps 188,060 170,510 144,190 98,120 73,550 50,000 

Rh 188,060 180,200 159,130 135,790 91,620 74,160 

směsná 188,060 162,240 140,710 88,690 61,280 44,150 

Graf 13: Změna obsahu PAU vlivem bakteriálního loužení 

6.2.4 Obsah jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků 

Při stanovování PAHs proběhla také analýza jednotlivých polycyklických 
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jednotlivých PAHs jsou umístěny v přílohách na konci této práce. I když sumární 
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hodnocení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků naznačuje největší účinnost 

směsné bakteriální kultury (viz tabulka 8 a graf 13), u jednotlivých zástupců již není 

situace tak jednoznačná. 

Směsná kultura se ukázala jako nejlepší při loužení anthracenu a 

benzo[a]anthracenu (viz příloha 1), benzo[b]fluoranthenu (viz příloha 2a), fenantrenu a 

fluoranthenu (viz příloha 4), chrysenu (viz příloha 5a) a pyrenu (viz příloha 6b). Naopak 

při degradaci benzo[k]fluoranthenu (viz příloha 2b), benzo[a]pyrenu (viz příloha 3a) a 

benzo[g.h.i]perylenu (viz příloha 5b) byla nejhorší. 

Bakteriální kultura Pseudomonas putida měla nejvyrovnanější průběh co se týče 

degradace polycyklických aromatických uhlovodíků. Oproti ostatním vzorkům nejlépe 

odstranila benzo[k]fluoranthen (viz příloha 2b), benzo[a]pyren a benzo[g.h.i]perylen (viz 

příloha 3) a také naftalen (viz příloha 6a). 

Výsledky loužení vzorků ropných kalů pomocí Rhodococcus species nebyly příliš 

pozitivní. Nejhůře oproti ostatním bakteriálním kulturám dopadly při odstraňování 

fluoranthenu (viz příloha 4b), chrysenu a indeno[1.2.3-cd]pyrenu (viz příloha 5) a 

naftalenu (viz příloha 6a). 
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7 ZÁVĚR 

Biologické loužení anonymního vzorku ropných kalů pomocí bakteriálních kultur 

Pseudomonas putida a Rhodococcus species se ukázalo jako vhodný způsob odstraňování 

ropných látek. Adaptace bakteriálních kultur významně podpořila celý proces loužení. 

Nestabilní hodnoty niklu a zinku při procesu adaptace mohly být do značné míry 

způsobeny obtížným odebíráním přesného množství kalů z nádoby, ve které byly 

přechovávány. Hodnoty mohly být ovlivněny výraznou sedimentací kalů. Tyto dva faktory 

mohou být důvodem stoupajících hodnot zinku a niklu v průběhu adaptace. Koncentrace 

niklu a zinku byla ve vzorku ropných kalů velice nízká, proto by jejich cílené odbourávání 

nemělo přílišný význam. 

Velice úspěšně proběhla degradace nepolárně extrahovatelných látek. Nejlepší 

výsledky byly dosaženy směsnou bakteriální kulturou. Obsah NEL klesl o celých 78,55%. 

U vzorku, který byl loužen bakteriemi Pseudomonas putida se snížil obsah o 74, 64%. 

Nejhůře nepolárně extrahovatelné látky degradovala bakteriální kultura Rhodococcus 

species. Výsledky ukázaly, že se obsah snížil pouze o 66,86%. Významnější pokles obsahu 

NEL byl zaznamenán až v období kolem 21. dne loužení, kdy u vzorku s bakteriální 

kulturou Pseudomonas putida došlo ke snížení obsahu o 44,02%, u Rhodococcus species o 

44,18%. U vzorku se směsnou kulturou došlo k poklesu o 60,87%. 

Degradace polychlorovaných bifenylů neprobíhala zdaleka tak dobře jako rozklad 

jiných látek obsažených v ropných kalech. U vzorků, kde bylo využito bakterií 

Pseudomonas putida klesl obsah PCB o 68,75%. Vzorky s bakteriální kulturou 

Rhodococcus species dokázaly odstranit pouze 57,81%. Nejzajímavější průběh degradace 

měly vzorky se směsnou kulturou. Na rozdíl od ostatních, kde se po čtrnácti dnech 

pohyboval pokles obsahu PCB kolem 20 – 30%, dokázala směsná kultura snížit obsah PCB 

o 47,40% a po 35 dnech o 73,44%. Obsah polychlorovaných bifenylů byl ve vzorku 

ropných kalů velice nízký a za pomocí loužení se hodnoty dostaly takřka až na hranici 

stanovitelnosti. Nízké hodnoty PCB také dokazují, že byly vzorky dobře skladovány a 

chráněny před slunečním zářením a vzduchem. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou pro životní prostředí nebezpečné. Pomocí 

bakteriálního loužení se podařilo významně snížit jejich obsah. Nejhůře degradovala PAU 
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bakteriální kultura Rhodococcus species. Po 35 dnech došlo k poklesu o 60,57%. Obsah 

PAU u vzorků obsahující bakterie Pseudomonas putida klesl o 73,41%. Směsná kultura 

dokázala snížit obsah polycyklických aromatických uhlovodíků o 73,44%. Účinnost 

degradace jednotlivých PAU byla velmi různorodá, nicméně všechny využité bakteriální 

kultury byly schopné odbourávat celé sledované spektrum polycyklických aromatických 

uhlovodíků. 

I když byly výsledky bakteriálního loužení anonymních vzorků ropných kalů 

uspokojivé, zlepšením podmínek pro bakterie, například aktivním provzdušňováním kalů, 

udržováním tuhých částic ve vznosu pomocí promíchávání nebo zajištěním ideální teploty, 

by mohly účinnost celého procesu ještě zvýšit. 

Nejúčinnějším způsobem degradace ropných látek bylo využití směsné bakteriální 

kultury. Společné působení kmenů Pseudomonas putida a Rhodococcus species se ukázalo 

velmi produktivní. Díky vzájemné spolupráci byly schopny odbourat i látky, které by za 

normálních okolností samy nedegradovaly. 
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Příloha 1 

b) Změna obsahu benzo[a]anthracenu vlivem bioloužení
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Příloha 2 

a) Změna obsahu benzo[b]fluoranthenu bioloužením
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b) Změna obsahu benzo[g.h.i]perylenu vlivem bioloužení
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a) Změna obsahu fenantrenu vlivem bioloužení
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Příloha 5 
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