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Abstract: Development and testing of biodegradation methods for 
decontamination of explosive-contaminated localities  

This study is focused on an anaerobic reductive biological degradation of 2,4,6-
trinitrotoluene (TNT). The aim of the investigation was to find a suitable organic 
substrate and setting out of complex methodology for future practical application. 
Efficiency of autochtonic microbial culture was compared with degradation activity 
supported by anaerobic sludge application. The real contaminated soil and water 
was used. Initial concentration of TNT was cca 10 ppm. In a laboratory scale, 
whey was found to be the best substrate. It was reached 99,78 % of TNT 
degradation rate during 100 days. Determination of phospholipid fatty-acid 
analysis (PLFA) proved increase of anaerobic bacteria mainly in case of 
anaerobic sludge addition. Reductive conditions were registered by monitoring of 
negative oxidation-reduction potential during the experiment. Settled methodology 
and course of degradation was verified by semi-pilot scale experiment too. 
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ÚVOD  

Trinitrotoluen je látka, která díky svým nitroesterovým skupinám má explozivní 
vlastnosti, pro které je používána jako základní surovina při výrobě jak 
průmyslových tak vojenských trhavin. V důsledku širokého využití byla zjištěna 
její přítomnost na mnoha lokalitách v celém světě, především v půdách a v 
podzemních vodách (NILS & FRANK 2002). TNT je uveden v seznamu USEPA 
jako významný polutant ohrožující lidské zdraví. Molekula TNT není silně 
sorbována v půdě či sedimentu, a proto může být relativně dobře mobilní v 
životním prostředí (HOWARD et al. 1976). Jako jedna z metod jak se vypořádat s 
ekologickými zátěžemi způsobených výbušninami může být technologie 
založená na principu podpory přirozené biodegradace optimalizací oxidačně 
redukčních podmínek a dodáním zdroje vodíku pro biochemické reakce in-situ. 
(NILS & FRANK 2002). 
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METODIKA 

Před vzorkováním byla zemina proseta přes síto o velikosti ok 5 mm a 
podzemní voda se důkladně promíchala. Pro laboratorní testy bylo následně 
naváženo 120 g proseté zeminy do vzorkovnice o objemu 500 ml, po přidání 
daného substrátu bylo vše se zalito 500 ml kontaminované vody až po okraj 
vzorkovnice. Pro pokus byly použity 3 substráty (melasa, syrovátka, octan 
sodný), které byly přidávány v poměru 0,5 % obj., tedy 2,5 ml substrátu na 
vzorkovnici. Substráty se použily nejen samostatně, ale také v kombinaci s 1 % 
(obj.) anaerobního kalu (5 g). Celkem bylo připraveno 6 variant substrátu 
provedených ve 3 paralelách. Kontroly byly založeny shodně, jedna varianta 
bez anaerobního kalu a bez přídavku substrátu (K) a druhá varianta s 
anaerobním kalem a bez přídavku substrátu (K + AK). Inkubace probíhala v 
termostatu při 10°C (průměrná teplota podzemní vody) po dobu 4 měsíců. V 
průběhu experimentu byla odebírána jak kontaminovaná zemina, tak voda. 
Uspořádání čtvrtprovozních testů bylo poměrově stejné, ovšem na objem 
kapaliny 20 l. Přídavky kapalné syrovátky jsou udané v obj. poměru ke 
kontaminované kapalině (S 1,00, S 0,50, S 0,25). K pokusům byla použita 
komerčně dostupná sušená syrovátka, určená jako doplněk stravy. Ze sušené 
syrovátky byl připraven 5 %-ní vodný roztok, který byl následně aplikován. 
Podrobné rozbory substrátů nebyly provedeny. Extrakce TNT ze zeminy byla 
provedena metanolem za zvýšeného tlaku a teploty na přístroji ASE200 
(Dionex). Odebraná kontaminovaná voda byla ředěna metanolem v poměru 
1 : 1. Extrakty a voda byly analyzovány metodou HPLC. Z odebraných vzorků 
zeminy byla provedena analýza fosfolipidových mastných kyselin (PLFA). K 
detekci a stanovením ethylesterů byla použita plynová chromatografie s 
hmotnostní detekcí (GC/MS). 
 
 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Za dobu 113 dnů, po kterou probíhal experiment, byly průběžně měřeny hladiny 
koncentrací jak TNT, tak i jeho mikrobiálních degradačních meziproduktů 2,4-
dinitrotoluenu (2,4-DNT), 2-amino-4,6-dinitrotoluenu (2-ADNT), 4-amino-2,6-
dinitrotoluenu (4-ADNT), 2,4-diamino-6-nitrotoluenu (2,4-DANT) a 2,4,6-
triaminotoluenu (TAT). V Graf 1 můžeme sledovat pokles koncentrace TNT v 
zemině v průběhu experimentu. Je zřejmé, že nejúčinnější kosubstrát pro 
biodegradaci TNT za anaerobních podmínek je syrovátka v porovnání s 
melasou a octanem sodným. Pro 100. den pokusu byly vypočítány následující 
hodnoty účinnosti degradace DE: 44,94 % (Kontrola), 64,61 % (Kontrola + AK), 
88,24 % (Melasa), 98,43 % (Melasa + AK), 94,15 % (Syrovátka), 99,78 % 
(Syrovátka + AK), 73,40 % (Octan) a 77,60 % (Octan + AK). Je tedy patrný 
pozitivní vliv přídavku anaerobního kalu. 

Klíčovým faktorem pro úspěšnou sanaci zemin, znečištěných danými 
kontaminanty, je úspěšné odstranění i jejich vznikajících toxických 
meziproduktů. V tab. 1 jsou zobrazeny koncentrace jednotlivých metabolitů 
anaerobní degradace TNT v zemině. Metabolity 2,4-DANT a TAT nebyly u 
těchto vzorků detekovány. Obecně lze říci, že všechny typy vyskytujících se 
metabolitů byly postupně rovnoměrně odbourávány až na zbytkové hodnoty. 
2,4-DNT byl až na variantu M odbourán zcela. Porovnáme-li účinnost různých 
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kosubstrátů, pak je nejlepší volbou syrovátka, která je společně s anaerobním 
kalem nejúčinnější, a to zejména pro 2-ADNT. 
 

 

Graf 1:  Pokles koncentrace TNT v zemině 

 
 
Tab. 1:  Shrnutí výsledků koncentrací meziproduktů 

Den 
Koncentrace 2-ADNT v zemině [mg/kg] 

K K+AK M M+AK S S+AK O O+AK 

0 2,7 3,0 2,9 3,8 2,0 4,0 0,0 0,0 

27 0,0 0,0 1,8 3,2 5,9 2,3 2,1 1,5 

56 1,2 1,0 1,0 1,6 1,4 0,9 0,8 0,9 

71 1,5 0,8 1,2 0,8 0,6 1,6 0,5 0,5 

85 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 

100 1,2 0,7 2,0 0,1 0,4 0,0 0,4 0,8 

113 0,4 0,7 0,7 0,6 0,2 0,0 0,5 0,4 

Den 
Koncentrace 4-ADNT v zemině [mg/kg] 

K K+AK M M+AK S S+AK O O+AK 

0 2,8 3,3 3,0 3,7 3,2 6,7 2,4 2,3 

27 2,1 2,1 2,2 2,8 10,4 5,0 2,7 2,0 

56 1,4 1,6 1,5 2,3 3,5 3,3 1,2 1,5 

71 0,9 0,8 1,3 1,2 1,7 3,0 0,7 0,7 

85 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 

100 0,6 0,6 1,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 

113 0,4 0,7 0,0 0,7 0,4 0,0 0,5 0,3 
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Nárůst anaerobních bakterií, podporujících reduktivní denitrifikaci, byl 
monitorován metodou PLFA. Pro všechny varianty pokusu se jednoznačně 
potvrdil nárůst anaerobů, a to jak pro všechny typy kosubstrátů, tak i pro 
kontrolní variantu, jestliže byl přidán anaerobní kal. Porovnáme-li nárůst 
anaerobních bakterií bez přídavku kalu, poté je nejlepších výsledků v průběhu 
testu dosaženo u varianty s octanem sodným, viz. tab. 2. 

Redukční mechanismus biodegradace je ověřen snížením oxido-redukčního 
potenciálu během experimentu. Hladiny ORP, které jsou přepočítány na 
vodíkovou elektrodu, jsou zobrazeny v grafu 2. Jediným kosubstrátem 
vykazující záporné ORP, se ukázala být syrovátka. 

Výsledky laboratorních testů byly potvrzeny i čtvrtprovozními testy, kdy už 
byl testován pouze přídavek syrovátky. Pro celkové zhodnocení pokusu byly po 
téměř 3 měsících průběhu testů spočítány stupně degradace RE pro TNT a pro 
sumu meziproduktů, viz tab. 3. Hodnoty RE pro TNT byly nejlepší pro variantu 
S 1,00, kde RE = 92,8 %. Ostatní varianty s přídavkem syrovátky vykázaly 
podobný průběh. Stupně degradace RE pro meziprodukty se již lišily, kdy mezi 
všemi variantami bylo nejlepší uspořádání S 1,00 s 74,5 %. S úbytkem 
syrovátky klesalo i RE (∑ MP). Kontrolní varianta vykázala pro TNT 20,6 % a 
15,8 % pro ∑ MP. Čtvrtprovozní testy prokázaly téměř totožnou aktivitu 
biodegradace TNT jako v měřítku laboratorním. 
 
Tab. 2: Výsledky sledování výskytu anaerobních bakterií 
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Graf 2: Průběh oxido-redukčního potenciálu 
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Tab. 3: Shrnutí výsledků pro čtvrprovozní testy 

 
VSTUP K S 1,00 S 0,50 S 0,25 

TNT [mg.kg
-1

]  9,07 7,2 0,65 0,94 0,82 

RE (TNT) [%] 0,0 20,6 92,8 89,6 91,0 

∑ MP [mg.kg
-1

] 11,12 9,36 2,84 4,97 6,3 

RE (∑MZ) [%] 0,0 15,8 74,5 55,3 43,3 

 
 

DISKUSE 

Uvedenými laboratorními testy se podařilo prokázat úspěšnou redukční 
denitrifikaci TNT během 4 měsíců, kde syrovátka byla využita jako nejlepší 
kosubstrát schopný generovat vodík, potřebný pro anaerobní rozklad polutantu. 
Daný děj byl potvrzen snížením ORP na hodnotu -211 mV a nárůstem 
anaerobních bakterií. Tyto výsledky korespondují i s následnými odbornými 
zdroji. 

O úspěšné degradaci TNT za anaerobních podmínek a jejich metabolismu 
se můžeme dočíst v publikacích (HAWARI et al. 2000; MOSHE et al. 2009; ADRIAN 
& ARNETT 2007; BOOPATHY et al. 1998; BRUNS-NAGEL & DRZYZGA 1998; NILS & 

FRANK 2002). O degradaci při aerobních podmínek za vzniku toxických 
mutagenních azoxysloučenin se lze dočíst v publikaci (ESTEVE-NÚÑEZ et al. 
2001). Proto lze obecně říci, že autoři se spíše přikládají k anaerobní variantě, 
kdy je do kontaminovaného prostředí dodáván organický kosubstrát, který 
zajistí dostatečné generování vodíku, podílejícím se na úspěšné redukci 
daného polutantu. Jako vhodné kosubstráty byly například popsány etanol a 
propylenglykol, přičemž koncentrace vodíku v případě použití etanolu byla až 
třikrát vyšší než v případě propylenglykolu (HEASTON & BARNES 2001). (ADRIAN 
& ARNETT 2007), se zabýval možností použití etanolu, propylenglykolu, butyrátu 
a plynného vodíku jako donoru elektronu pro anaerobní biodegradaci TNT, RDX 
a HMX za methanogenních podmínek bakteriálním společenstvím. Pro tyto 
substráty byl pozorován 100%-ní rozklad TNT a RDX za 29 dní. Během 
redukce TNT byly detekovány metabolity redukce – isomery DANT a TAT. Dále 
bylo zjištěno, že etanol je za anaerobních podmínek bez přítomnosti explosiv 
oxidován na acetát fermentací a ten může být dále redukován na metan 
některými methanogeny. Za přítomnosti explosiv ale dochází ke kumulaci 
acetátu i vodíku a tvorba metanu je zcela inhibována. To znamená, že jsou 
inhibovány methanogenní bakterie. Ve výsledcích našich laboratorních testů 
však naopak můžete pozorovat nárůst anaerobních bakterií.  
 
 

ZÁVĚR 

Jako nejúčinnější substrát z pohledu biodegradace TNT i jeho metabolických 
meziproduktů byla vyhodnocena syrovátka. Syrovátka zajišťuje navození 
reduktivních podmínek projevujících se rapidním snížením ORP až na -211 mV. 
Byl zaznamenán pozitivní vliv přídavku anaerobního kalu, zejména z pohledu 
biodegradace rozkladných produktů TNT a nárůstu anaerobních bakterií v 
zemině. V případě přídavku syrovátky mikrobiální oživení anaerobním kalem 
nehrálo zásadní roli v rychlosti snížení koncentrace TNT. Výsledná metodika 
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byla ověřena i ve čtvrtprovozním měřítku, kdy došlo k téměř totožné rychlosti 
degradace TNT.  
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