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Biodegradacja plastiku za pomocą
mikroorganizmów

Konsorcjum składające się z europejskich
i chińskich badaczy przeanalizowało biodegradację i ponowne wykorzystanie
konwencjonalnych tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu kombinacji wstępnej obróbki
fizycznej/chemicznej oraz mikroorganizmów. Prace badawcze pomogą w biodegradacji
tworzyw sztucznych (cząstki tworzyw sztucznych) w kompostowniach i zakładach
bio-gazyfikacji w regionie Morza Egejskiego.
Plastik to materiał, który zrewolucjonizował współczesny świat. Jednakże, nieodpowiedzialne
stosowanie tego materiału, polegające najczęściej na nieodpowiednim gospodarowaniu odpadami
i śmieceniu, jest szkodliwe dla środowiska. Plastik jest materiałem bardzo trwałym i dlatego jego
długofalowa degradacja nie jest w pełni poznana.
W celu rozwiązania tego problemu utworzony został projekt BIOCLEAN (New Biotechnological
approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic
polymeric materials).
Konsorcjum wyizolowało mikroorganizmy pochodzące z prawdziwych opadów plastikowych. Pobrane
zostały one z Morza Egejskiego i Norweskiego oraz różnych europejskich składowisk, kompostowni
i zakładów beztlenowej utylizacji odpadów lub też skażonych terenów przemysłowych. Badacze
przeanalizowali również możliwość zastosowania biotechnologii w procesach rozpadu, detoksykacji
i ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych.
Ponadto zadaniem projektu było przyspieszenie naturalnej biodegradacji tworzyw sztucznych
w zakładach kompostowania odpadów organicznych i bio-gazyfikacji. Badacze chcieli również
ograniczyć skutki zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi środowiska morskiego. Wyniki
laboratoryjne zostały rozbudowane i przetestowane w zakładzie kompostowania odpadów
komunalnych w Chanii i na Morzu Egejskim.
Naukowcy przebadali wykorzystanie mikroorganizmów do degradacji różnego rodzaju odpadów
tworzyw sztucznych i ocenili wybrane szczepy bakterii oraz grzyby, potwierdzając ich skuteczność.
Partnerzy projektu mogą opatentować drobnoustroje, a także opisać je w publikacjach naukowych
i wykorzystać do opracowania niestandardowych procesów pomagających chronić środowisko
naturalne.
W ramach projektu BIOCLEAN opracowano nowe laboratoryjne biologiczne i hybrydowe procesy
chemiczne/fizyczno-biologiczne. Dzięki tym procesom możliwa była częściowa degradacja warstwy
polichlorku winylu (PCW) oraz w mniejszym stopniu warstwy polietylenu (PE) i polipropylenu (PP).
Konsorcjum opracowało laboratoryjny i pilotażowy protokół bioaugmentacyjny w celu
zintensyfikowania biodegradacji tworzyw sztucznych w glebie. Badano również ich wykorzystanie
w kompostowni i zakładach beztlenowej utylizacji odpadów oraz w środowisku morskim.

Projekt BIOCLEAN przyniesie ostatecznie sposoby obróbki pozwalające na rozkład odpadów tworzyw
sztucznych na przydatne produkty oraz wpłynie na technologie recyklingu. Prace w ramach projektu
zmniejszą też oddziaływanie śmieci plastikowych na ekosystemy oceanów.
Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/25683.html
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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