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Automatyczny Biodetektor Toksyczności 
Ogólnej Wody – ABTOW wpisuje się w trend 
tzw. Biologicznych Systemów Wczesnego 
Ostrzegania (z ang. Biological Early Warning 
System – BEWS), bazujących na naturalnej 
reakcji organizmów żywych – ryb, małż, 
alg czy mikroorganizmów – na substancje 
toksyczne. Reakcja taka obejmująca zmia-
ny behawioralne czy fizjologiczne stanowi 
podstawę do zarejestrowania i przesłania 
drogą elektroniczną informacji o nagłym 
pogorszeniu stanu wody. 
Zaproponowane rozwiązanie opiera się na 
zastosowaniu kultur bakterii posiadających 
naturalną wrażliwość na szerokie spektrum 
substancji niebezpiecznych, przy zacho-
waniu szybkiej reakcji układu w granicach 
90 sekund od wprowadzenia analizowanej 
wody do urządzenia.
System ABTOW zapewnia ciągły monitoring 
jakości wody pod względem obecności sub-
stancji niebezpiecznych w wodzie oraz sta-
nowi doskonały punkt kontrolny w procesie 
uzdatniania i monitoringu wody. Znajduje 
zastosowanie zarówno w zakładach wodo-
ciągowych, jak i przedsiębiorstwach prze-
twórstwa spożywczego.
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AUTOMATYCZNY BIODETEKTOR 
TOKSYCZNOŚCI OGÓLNEJ WODY – ABTOW

Stan wdrożenia

Zastosowanie

Wprowadzone nowości

System ABTOW zapewnia ciągły monitoring jakości wody pod względem 
obecności substancji niebezpiecznych w wodzie oraz stanowi doskonały 
punkt kontrolny w procesie uzdatniania i monitoringu wody. Znajduje za-
stosowanie zarówno w zakładach wodociągowych, jak i przedsiębiorstwach 
przetwórstwa spożywczego.

Opis rozwiązania

Skuteczność systemu ABTOW to połącze-
nie cech mikroorganizmów wrażliwych 
na śladowe ilości substancji chemicznych 
(np. EC50 – cyjanek 0,19 µM; fenol 3,5 µM) 
z czułym detektorem i zaawansowaną tech-

Możliwość zastosowania ABTOW pojawia 
się wszędzie tam, gdzie zasadniczym ele-
mentem produkcji jest woda, bądź sama 
w sobie stanowi ona produkt. Stąd też 
głównymi użytkownikami biodetektora  
ABTOW są wodociągi oraz przedsiębiorstwa 
produkujące napoje, soki i wody mineralne. 
Ponadto urządzenie znakomicie odnajduje 
się w systemach monitoringu skutków klęsk 
żywiołowych, np. ocenie skażenia studni 
i zbiorników, rozprzestrzenianiu zanieczysz-
czeń i efektywności ich usuwania.

Spółka Abtow Biotechnology to typowa 
spółka spin-out wprowadzająca na rynek 
efekt pracy naukowców z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, gdzie opracowa-
no metodę, oraz spółki konstruktorskiej 
z Katowic , która metodę tę zmaterializowała 
w zaprojektowanym przez siebie aparacie 
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nicznie inteligentną elektroniką. ABTOW 
umożliwia natychmiastowe wykrycie poja-
wiających się w wodzie w czasie rzeczywi-
stym zanieczyszczeń o niskich stężeniach. 
Ponadto ciągła ocena próbki odbywa się 
z uwzględnieniem wypadkowego efektu 
toksycznego wszystkich obecnych w wo-
dzie substancji chemicznych oraz ich bio-
dostępności, tj. tylko takiej formy substancji 
chemicznych, która jest dostępna dla orga-
nizmów żywych i może powodować efekt 
toksyczny.
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WYRÓB PRZYSZŁOŚCI W FAZIE PRZEDWDROŻENIOWEJ

ABTOW zaspokaja kluczowe potrzeby od-
biorcy w zakresie:

 • kontroli jakości wody informującej o nie-
spodziewanym skażeniu wody substan-
cjami chemicznymi z różnych źródeł, 

 • możliwości ciągłego monitoringu jakości 
użytej wody,

 • podniesienia wiarygodności producen-
tów wody,

 • zabezpieczenia przed dostarczaniem 
konsumentom skażonej wody, 

 • zmniejszenia kosztów eliminacji skutków 
zanieczyszczeń chemicznych w wodzie,

 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (dot. spożywania 
i użytkowania wody).

Choć istnieje kilka oferowanych na rynku 
światowym urządzeń typu BEWS, system 
ABTOW posiada unikalne cechy stanowiące 
o innowacyjności w skali światowej. Dzię-
ki nim oferowany produkt pozwala na 
szybkie uzyskanie miarodajnej informacji 
o zanieczyszczeniu, znacząco ogranicza 
koszty eksploatacji oraz jest prosty w uży-
ciu. Ponadto ciągły monitoring z użyciem 
milionów komórek mikroorganizmów jest 

pomiarowym. W chwili obecnej dobiegają 
końca testy technologiczne. Równocześnie 
zamykane są prace nad standaryzacją pro-
dukcji przez zespół konstruktorów oraz uzy-
skaniem niezbędnych certyfikatów przed 
wprowadzeniem produktu na rynek. W listo-
padzie 2013 r. została uruchomiona produk-
cja i sprzedaż systemów. Wśród nabywców 
ABTOW-a, znajdują się zarówno spółki ko-
munalne, jak i prywatne przedsiębiorstwa 
z branży spożywczej.
Testy technologiczne, którym poddano 
urządzenia prototypowe, pozwalają na 
elastyczne dostosowanie systemu ABTOW 
do potrzeb klienta. Umożliwia to wdroże-
nie systemu w wewnętrznej instalacji oraz 
w ciągu technologicznym wody surowej.

Porównanie z aktualnym  
stanem techniki

czuły i efektywny przez długi okres czasu. 
Z punktu widzenia ekonomii klientów istot-
nym walorem jest także cena – wdrożenie 
i eksploatacja systemu są znacznie tańsze 
niż rozwiązania dostępne dotychczas na 
światowym rynku.

Korzyści wynikające  
z zastosowania rozwiązania

Umiejscowienie systemu ABTOW w sieci wodociągowej (rys. Mariusz Piasecki)

Stacje
uzdatniania wody




