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1. Wstêp

Wraz z rozwojem cywilizacji, nastêpuje wzrost
emisji substancji szkodliwych do �rodowiska natu-
ralnego. Mog¹ one stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia cz³owieka oraz wszystkich organizmów ¿y-
wych. W ostatnich latach szczególn¹ uwagê zaczêto
zwracaæ na wzrastaj¹c¹ ilo�æ wêglowodorów emitowa-
nych do atmosfery. G³ównym antropogennym �ród³em
tego typu zanieczyszczeñ s¹: transport, przemys³y petro-
chemiczny i koksowniczy, przemys³ chemiczny, g³ów-
nie produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych,
produkcja farb, lakierów itp. Potê¿nym �ród³em wêglo-
wodorów lekkich s¹ te¿ sk³adowiska odpadów i hodow-
la byd³a. Wprowadzane do �rodowiska substancje, ule-
gaj¹ w powietrzu skomplikowanym przemianom, czego
efektem jest znacz¹cy wzrost ich toksyczno�ci [1, 70].

Do usuwania zanieczyszczeñ organicznych z prze-
mys³owych gazów odlotowych wykorzystujê siê wiele
metod fizykochemicznych. S¹ to metody tradycyjne,
których stosowanie w wielu przypadkach jest ograni-
czone. Dotyczy to w szczególno�ci sytuacji kiedy gaz¹
odlotowe s¹ rozcieñczone i zapylone, a jednocze�nie
ich strumieñ jest du¿y i niestabilny w czasie. G³ównymi

problemami w stosowaniu tych metod s¹ wysokie
koszty eksploatacyjne oraz generowanie zanieczysz-
czeñ wtórnych, w wyniku stosowania agresywnych
reagentów, czy te¿ niepe³nych lub zachodz¹cych w nie-
po¿¹danych kierunkach przemian [2]. Poszukiwanie
alternatywnych metod usuwania zanieczyszczeñ gazo-
wych, zaowocowa³o licznymi rozwi¹zaniami opartymi
na metodach biologicznych i biotechnologicznych,
które w wielu przypadkach s¹ skuteczne, wydajne,
i mniej kosztowne ni¿ metody fizykochemiczne [3, 6,
7, 19, 52, 55�57, 60].

Jednym z bardziej uci¹¿liwych dla �rodowiska
zwi¹zków jest styren, którego produkcja w roku 1993
w USA przekracza³a 5,3 miliona ton [45]. Tak szerokie
i ilo�ciowo du¿e wykorzystanie tego zwi¹zku, zna-
cz¹co wp³ywa na wielko�æ jego emisji do atmosfery.
Przyk³adowo w 1995 roku w USA jedynie w zwi¹z-
ku przetwórstwem tworzyw wzmocnionych w³óknem
szklanym (z wy³¹czeniem przemys³u budowy jednos-
tek p³ywaj¹cych) wyemitowane zosta³o do �rodowiska
ok. 15,4 tys. ton styrenu [62]. Stwarza to konieczno�æ
poszukiwania metod umo¿liwiaj¹cych usuwanie sty-
renu z gazów odlotowych powstaj¹cych w zwi¹zku
z jego stosowaniem w ró¿nych ga³êziach przemys³u.
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Abstract: The state of studies as well as methods and devices applied during removal of volatile substances, particularly styrene, was
presented in the paper. Styrene is a compound from a group of the most strenuous substances present in an environment. It negatively
affects the people and animal�s health. Studies being conducted point out that it is very important to work out efficient method
making possible to remove such type of pollutants. Biological methods seem to be the most useful due to their effectiveness, capacity
and low cost as compared to other ones. This fact points to the necessity of searching and isolation of microorganisms able to styrene
degradation as well as possibility to apply achieved vaccines in industrial systems for waste gas purification polluted with styrene.
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