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DENITRYFIKACJA         dostępność węgla organicznego…. 

     2NO3
-        2NO2

-         2NO       N2O       N2 
 

 Produkt końcowy zależy od pH w złożu:                         

 >        7.3                     N2 

 <        7.3                        NO   i   N2O 

 
 

 
 

 
 
 

  

Węgiel brunatny   

Trociny sosnowe 

Słoma owsiana  

Paździerze lniane 

(Schipper et al., 2008; 2010; Bednarek et al., 2010; 2014 ) 

Źródła węgla: 

Bariery denitryfikacyjne jako narzędzie Ekohydrologii  

 
(wszystkie fotografie KES UŁ)  



P1 
Źródła obszarowe – zb. Czarnocin 

Źródła punktowe – 
Uniejów 

Źródła punktowe – 
Jerwonice  - A 

Źródła obszarowe – 
Tresta 

N R14 0061 06/ 2009 GEOWŁÓKNA;  NCBR   

Źródła punktowe – 
Jerwonice  - B 

 
(wszystkie fotografie KES UŁ)  



Problem  !                 składowanie obornika bezpośrednio na powierzchni gruntu    
 

Stężenie (NO3
-) 

 w wodzie gruntowej  
300 mg/l to 2000 mg/l 

Długość ≈ 15 m 

Objętość dodanych trocin ≈ 10 m3(30%) 

Odciek ze składowiska  
obornika 

Rozwiązanie… 

(Bednarek et al., Ecohyd. Hydrob. 2014) 
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(wszystkie fotografie KES UŁ)  



Zbiornik Czarnocin  
 

NO3   - 90,8 mg/l 

NO3   - 46,8 mg/l 

 
(fot. – własność KES UŁ)  



 
(wszystkie fotografie KES UŁ)  



DW (złoże 
denitryfik

acyjne) 
Współrzędne geogr 

Żródło 
zanieczyszczeń 

Data konstrukcji 
  

Okres 
monitoringu 

[dni] 

Liczba 
pomiarów 

Długość   
złoża 
[m] 

Rodzaj węgla 

%  udział 
węgla w 
objętości  

złoża 

P1 51.97 N, 18.79 E pig manure 2007-05-11 761 21 15 Trociny sosnowe (Pinus sylvestris) 30 

P2 51.77 N, 19.11 E cow manure 2010-11-08 899 20 12 Węgiel brunatny i węgiel wapienny 
30 (każdy po 

15) 

P3 51.77 N, 19.11 E 
cow and horse 

manure 
2010-11-08 626 6 12 Pażdzierze lniane (Linum sp.) 30 

P4 51.77 N, 19.11 E cow manure 2010-11-08 267 9 12 
Trociny sosnowe (Pinus sylvestris) i 

słoma owsiana (Avena L.) 
30 (każdy po 

15) 

P5 51.69 N, 19.81 E cow manure 2014-11-10 1079 21 12 
Węgiel brunatny  i słoma jęczmienna 

(Hordeum L.)2 
90 (każdy po 

45) 

D1 51.60 N, 19.69 E 
cow farm and 

pasture 
2011-06-03 685 10 30 

Trociny sosnowe (Pinus sylvestris) i 
słoma owsiana (Avena L.) 

30 (każdy po 
15) 

D2 51.44 N, 19.99 E corn crop fields 2010-12-15 516 10 30 Pażdzierze lniane (Linum sp.) 30 

  Charakterystyka badanych złóż denitryfikacyjnych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz


Średnie stężenia azotanów (NO3
-)  - zestawienie dla wszystkich złóż  

(Wilcoxon signed-rank test, p<0.05) 
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Zależność pomiędzy parametrami fizycznymi wody  
a efektywnością redukcji azotanów z wody gruntowej przepływającej przez 

złoże  denitryfikacyjne 

Wsp. Korelacji Spermana *  p<0,05 

Parametry fizyczne 
wewnątrz złoża 

Redukcja azotanów [Δ mg NO3
-/L] Redukcja amoniaku [Δ mg NH4

+/L] 

D1-D2 DWs P1-P5 DWs D1-D2 DWs P1-P5 DWs 

Temperatura [°C] r = 0.1317  
(n=19) 

r = -0.1042  
(n=70) 

r=-0.1651 
(n=19) 

r=0.1829 
(n=71) 

Poziom wody gruntowej 
[m] 

r = 0.1655  
(n=17) 

r = -0.4262*  
(n=73) 

r=-0.1508 
(n=17) 

r=-0.3469* 
(n=74) 

Tlen  [mg O2/L] r = 0.0316  
(n=19) 

r = -0.0569  
(n=52) 

r=-0.3598 
(n=19) 

r=-0.2728* 
(n=53) 

pH r = -0.3266 
(n=19) 

r = -0.4355*  
(n=49) 

r=0.2651 
(n=19) 

r=-0.0376 
(n=50) 

* significant at p<0.05 
a) A significant correlation was observed between pH and water table depth with r=0.5897 



DW Przed złożem W złożu Za złożem 
Średnia redukcja (przed-za 

złożem ) [%] 

P1 
191.59 A 
±302.52  

[1.41-1105.18] 

65.22 B 
±129.01 

[2.09-519.70] 

40.49 B 
±81.35 

[0.02-387.33] 

78.87 

P2 
106.67 A 
±219.97 

[5.61-1041.49] 

340.33 B 
±432.74 

[9.19-1738.89] 

125.26 A 
±145.05 

[17.64-530.83] 

- 17.43 

P3 
96.24 A 
±92.17 

[2.31-313.99] 

53.11 A 
±70.84 

[0.26-156.74] 

50.53 A 
±51.23 

[3.08-163.80] 
47.50 

P4 
14.37 A 
±28.74 

[0.24-89.58] 

3.37 A 
±4.01 

[0.49-13.17] 

8.75 A 
±20.77 

[0.38-63.86] 
39.01 

P5 
305.94 A 
±388.21 

[42.65-1341.32] 

27.96 B 
±53.56 

[0.04-182.72] 

60.69 B 
±81.57 

[0.01-255.91] 
80.16 

D1 
22.85 A 
±16.50 

[6.25-58.97] 

13.16 A 
±9.91 

[0.73-29.28] 

18.79 A 
±13.34 

[0.29-42.13] 

17.77 

D2 
16.13 A 
±12.38 

[4.86-42.66] 

3.76 B 
±7.18 

[0.16-23.81] 

7.03 AB  

±5.17 
[1.45-15.34] 

56.42 

Średnie stężenia  azotanów (mg NO3
-/L) w wodach gruntowych 

przepływających przez poszczególne złoża denitryfikacyjne  

(Wilcoxon signed-rank test, p<0.05). 



Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania 
zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania  
Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej 

 I. Aktywizator mikrobiologiczny na bazie  
wyselekcjonowanych hodowalnych bakterii 
denitryfikacyjnych 
 

 
  II. Aktywizator mikrobiologiczny na bazie 

mikrobioty złóż pobranych z aktywnie pracujących 
barier denitryfikacyjnych 
 

mieszanka  
węgiel/słoma 

W ramach projektu opracowano: 
 
 optymalny skład substratu węglowego  umożliwiający  
      redukcję zarówno azotanów jaki i jonów amonowych 

Hodowalne bakterie sklasyfikowano jako 
Pseudomonas fluorescens 

Mankiewicz-Boczek et al., 2017, Ecological Engineering 



Optymalizacja pracy złóż – weryfikacja w terenie 

Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania 
zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania  
Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej 

jakość odcieku za 1) składowiskiem,  
2) w złożu i 3) za złożem 
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Aktywność OPO, I-IV miesiąc  

 redukcja  ± 73% 
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Aktywność OPO, I-IV miesiąc 

redukcja  ± 100% 

 
(wszystkie fotografie ERCE PAN)  



Biotechnologie ekohydrologiczne w oparciu  
o proces denitryfikacji 

(źródło: MIKRONATURA ŚRODOWISKO SP. Z O.O.) 

2018 r  - Organiczna płyta obornikowa, Patent PL 231378 



Biotechnologie ekohydrologiczne w oparciu  
o proces denitryfikacji 

Zgłoszenie patentowe P.404407  
Złoże denitryfikacyjne do redukcji zanieczyszczeń  
obszarowych w zlewni rolniczej 

(źródło: MIKRONATURA ŚRODOWISKO SP. Z O.O.) 



 

 
Przygotowano dwa  zgłoszenia patentowe : 

 
   1. Modułowa Organiczna Płyta Obornikowa, P.426506 
 
   2. Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków, P.426509 
 

 

 
 

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy  
nr TANGO2/339929/NCBR/2017 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa  
i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód 

„AZOSTOP” 



Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy  
AZOSTOP nr TANGO2/339929/NCBR/2017 

Pozyskano partnerów zainteresowanych 
współuczestnictwem w projekcie i komercjalizacją 

wyników badań…. 
 
 
 
 
 

Firma zaineresowaną dalszym wdrożeniem proponowanego rozwiązania 
OPO do swojej oferty handlowej – Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.  
 
 
 
 
Firmę zainteresowaną dalszym wdrożeniem proponowanego 
rozwiązania SSBŚ do swojej oferty handlowej – Zielone Oczyszczalnie 



Pisia River 

„Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków” (SSBS) w Szadku  
- innowacyjne rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków do 

usuwania ładunku azotu i fosforu ze ścieków komunalnych 

- Zgłoszenie Patentowe  P.426509 
Innovative solutions  / biotechnology products  

Kiedrzyńska, Sumorok, Zalewski i in. 2018 

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy  
AZOSTOP nr TANGO2/339929/NCBR/2017 



Firma współpracująca: 

Biotechnologie w ochronie środowiska – Organiczna Płyty Obornikowa zaszczepiona 
wyselekcjonowanymi szczepami bakterii dla redukcji toksycznych związków azotu 

Złoże horyzontalne (poziome) z substratem węglowym zbudowane z modułów 

Złoże wertykalne – „ściana” na drodze 
spływu odcieków ze składowiska obornika 

OBORNIK 

ZŁOŻE HORYZONTALNE 

ZŁOŻE WERTYKALNE 

      

  

(wszystkie fotografie Mankiewicz-Boczek J.) 

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy  
AZOSTOP nr TANGO2/339929/NCBR/2017 



Druga lokalizacja 
Złoże horyzontalne (poziome) z substratem węglowym zbudowane z modułów 

Złoże wertykalne – „ściana”  
na drodze spływu odcieków  

ze składowiska obornika 

OBORNIK 

ZŁOŻE HORYZONTALNE 

ZŁOŻE WERTYKALNE 

Układanie 
modułowych 
warstw  
z substratem 
węglowym  

Zaszczepianie 
modułowych 
warstw  
z substratem 
węglowym  

Nawilżanie 
modułowych 
warstw  
z substratem 
węglowym  

(fotografie Mankiewicz-Boczek J. oraz KES UŁ) 

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy  
AZOSTOP nr TANGO2/339929/NCBR/2017 



Projekt nr: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 (2018-2019)  

Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych 
zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na 

terenach wiejskich 

Budowa płyty organicznej w Łaszczynie 

(Fot. Jerzy M. Kupiec) 



Projekt nr: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 (2018-2019)  

Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych 
zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na 

terenach wiejskich 

(Fot. Jerzy M. Kupiec) 
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Formowanie pryzm i pobór prób 



Projekt nr: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 (2018-2019)  

Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych 
zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na 

terenach wiejskich 

(Fot. Jerzy M. Kupiec) 

Budowa bariery organicznej 



Podsumowanie – zalety proponowanego 
produktu OPO 

 
• aktywacja procesu denitryfikacji oraz nitryfikacji zwiększa efektywności ochrony wód 
gruntowych w skali ekosystemu, zwłaszcza w okresie zimowym 

 
• największą efektywność denitryfikacji zaobserwowano w złożach zbudowanych wokół 
źródeł punktowych np. składowisk obornika (nawet powyżej 80 % redukcji azotu) 

 
• w przypadku konstrukcji barier do usuwania związków azotu nie występują deformacje 
krajobrazu 

 
•aktywatory mikrobiologiczne przyspieszają aktywację złoża i wspomagają jego 
funkcjonowanie zwłaszcza po okresie suszy 
 
• proponowana modułowa OPO to alternatywne, przyjazne dla środowiska, rozwiązanie  
w kontekście budowy płyt betonowych  
 



 
 

Dziękuję za uwagę 
 
 
 

 
agnieszka.bednarek@biol.uni.lodz.pl 


