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Leszek Harabasz, Leszek Paprot
PROBLEMY OKRELENIA POZIOMU CZYSZCZENIA
RODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO ZANIECZYSZCZONEGO
PRODUKTAMI NAFTOWYMI NA PRZYK£ADZIE ZAK£ADU
G£ÓWNEGO PKN ORLEN S.A.
Wstêp
Problem ska¿enia rodowiska gruntowo-wodnego produktami naftowymi jest ju¿ od
wielu lat bardzo szeroko dyskutowany publicznie. Wymaga on szczególnego podejcia ze
wzglêdu na powszechnoæ wystêpowania jak i stopieñ stwarzanego zagro¿enia, który wynika min. z gwa³townego rozwoju motoryzacji oraz zwi¹zanej z ni¹ infrastruktury.
Pomimo istnienia w naszym kraju wielu uregulowañ prawnych traktuj¹cych min. o ochronie rodowiska gruntowo-wodnego (ustawa o ochronie i kszta³towaniu rodowiska, ustawa
o ochronie gruntów rolnych i lenych, prawo wodne, prawo górnicze) to nale¿y jednak
stwierdziæ, ¿e s¹ one niewystarczaj¹ce szczególnie jeli chodzi o powy¿sze zagadnienie.
Niezwykle istotnym jest brak norm okrelaj¹cych, kiedy grunty i wody podziemne nale¿y
uznaæ za czyste a kiedy za zanieczyszczone. Istniej¹ wprawdzie wydane przez PIO Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji
to jednak cis³e ich przestrzeganie bez uwzglêdniania lokalnych uwarunkowañ mo¿e prowadziæ do nieprzemylanych i nieuzasadnionych, a czêsto tak¿e ma³o skutecznych i kosztownych dzia³añ zwi¹zanych z likwidacj¹ zanieczyszczeñ.
Szczególnie cennym mog¹ okazaæ siê tu dowiadczenia pañstw Ameryki Pó³nocnej i
niektórych krajów Wspólnoty Europejskiej (Holandia, Szwecja i Wielka Brytania), które
do rozwi¹zywania tego typu problemów stosuj¹ metody rekultywacji w oparciu o kontrolê
lokalnego ryzyka ekologicznego tzw. Ocenê Ryzyka. Pozwala ona na okrelenie indywidualnych kryteriów oczyszczania, gwarantuj¹cych osi¹gniêcie po¿¹danego stopnia ochrony
lokalnego rodowiska przy minimalnym nak³adzie rodków finansowych.
W polskich przepisach prawnych brak jest jak dotychczas odniesieñ umo¿liwiaj¹cych
zastosowanie oceny ryzyka jako podstawy przeprowadzenia rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e metoda ta doczeka³a siê ju¿ opracowania przez
europejsk¹ organizacjê CONCAWE wytycznych w oparciu o dowiadczenia pó³nocno-amerykañskie. Poniewa¿ Polska pragnie przyst¹piæ do Unii Europejskiej, nale¿y podejrzewaæ,
¿e przepisy te bêd¹ tak¿e zaadoptowane w naszym kraju.

Po³o¿enie geograficzne Zak³adu
Wed³ug podzia³u fizyczno-geograficznego Polski (J. Kondracki 1977) obszar Zak³adu
G³ównego PKN ORLEN S.A. znajduje siê w makroregionie pojezierzy Che³miñsko-Dobrzyñskich w po³udniowej czêci Pojezierza Dobrzyñskiego, nazywanego te¿ Wysoczyzn¹
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Dobrzyñsk¹. Kraina ta od strony po³udniowej graniczy z Kotlin¹ P³ock¹, od zachodu z
Wysoczyzn¹ P³oñsk¹, a od pó³nocy z Równin¹ Urszulewsk¹. Zak³ad po³o¿ony jest w odleg³oci ok. 3 km na pó³nocny-zachód od centrum P³ocka. Wed³ug podzia³u administracyjnego blisko 90% terenu Zak³adu po³o¿one jest na terenie m. P³ocka, a pozosta³a czêæ na
terenie gm. Stara Bia³a.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Pod³o¿e Zak³adu tworz¹ czwartorzêdowe utwory polodowcowe spoczywaj¹ce na i³ach
trzeciorzêdowych. Czwartorzêd w tym rejonie osi¹ga mi¹¿szoci od 40 m do ponad 70 m.
Tworz¹ go naprzemianleg³e warstwy polodowcowych glin zwa³owych i piasków interglacjalnych. W profilu osadów dominuje gruby kompleks piasków o mi¹¿szoci od kilku do
ponad 40 m zalegaj¹cy na stropie trzeciorzêdu, lokalnie podcielony cienk¹ warstw¹ glin i
przykryty kompleksem glin zlodowacenia rodkowopolskiego o mi¹¿szoci do oko³o 30 m.
Na glinach tych spoczywa nieci¹g³y horyzont glin zwa³owych zlodowacenia ba³tyckiego
oraz warstwa piasków fluwioglacjalnych o zmiennej mi¹¿szoæ (od 1 m do ponad 16 m).
Ci¹g³e wykszta³cenie glin zlodowacenia rodkowopolskiego potwierdzaj¹ wykonane w
okolicy Zak³adu liczne prace wiertnicze oraz prowadzone tutaj geofizyczne ci¹gi elektrooporowe. Gliny te chroni¹ ni¿ej zalegaj¹cy poziom wodonony przed kontaktem z powierzchni¹
terenu, zabezpieczaj¹c go tym samym w znacznym stopniu przed zanieczyszczeniem.
W utworach czwartorzêdowych wystêpuj¹ generalnie dwa poziomy wodonone. Poziom przypowierzchniowy zwi¹zany z najm³odszymi utworami fluwioglacjalnymi oraz poziom wystêpuj¹cy w kompleksie piasków pod przykryciem glin zwa³owych zlodowacenia
rodkowopolskiego. Zwierciad³o wody g³êbszego poziomu wystêpuje na g³êbokoci ok.
30 m ppt. Wszystkie ujêcia wody w rejonie P³ocka w tym Zak³adu G³ównego PKN ORLEN
S.A eksploatuj¹ poziom g³êbszy. Pierwszy poziom wodonony posiada bezporedni kontakt z powierzchni¹ terenu. Poziom ten nara¿ony jest na proces zanieczyszczenia wód podziemnych, a tak¿e stanowi kolektor dla wód ju¿ zanieczyszczonych. W zale¿noci od po³o¿enia w stosunku do lokalnego dzia³u wodnego odp³yw wód podziemnych nastêpuje do rzek
Brzenicy lub Wierzbicy. Ustalono istnienie trzech zasadniczych kierunków odp³ywu wód
z terenu Zak³adu:
· kierunek po³udniowy, najbardziej uprzywilejowany przez budowê geologiczn¹ pod³o¿a,
· kierunek pó³nocno-zachodni, do Wierzbicy,
· kierunek wschodni (do cieku który nastêpnie wpada do Brzenicy).
Wspó³czynniki filtracji warstw przepuszczalnych wahaj¹ siê od 8 m/dobê dla piasków
drobnoziarnistych do oko³o 40 m/dobê dla ¿wirów i pospó³ek. Ponadto nale¿y zaznaczyæ,
¿e obszar Zak³adu objêty jest sieci¹ kanalizacji drenuj¹cej u³o¿onej na g³êbokoci ok. 45 m.
Zbiera ona wody z terenu Zak³adu i odprowadza do Zak³adowej Oczyszczalni cieków w
iloci ok. 10 tys. m3/dobê, w istotny sposób ograniczaj¹c naturalne ruchy zwierciad³a wody,
a tak¿e odp³yw wód podziemnych poza obszar Zak³adu. Potwierdza to tak¿e, wykonany model
(Visual MODFLOW) pola hydrodynamicznego opisuj¹cego warunki kr¹¿enia i wymiany
wód podziemnych dla tego rejonu wskazuj¹c, ¿e stanowi on obszar zamkniêtej zlewni. Ponadto, prowadzony ju¿ od kilku lat monitoring wód gruntowych pierwszego poziomu wodononego pokazuje, ¿e zanieczyszczenia nie migruj¹ poza teren Zak³adu.
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Charakterystyka techniczno  technologiczna Zak³adu
Mazowieckie Zak³ady Rafineryjne i Petrochemiczne (obecnie Zak³ad G³ównego PKN
ORLEN S.A.) zosta³y powo³ane do ¿ycia w 1959 roku, budowê przedsiêbiorstwa rozpoczêto w 1960 roku, a pierwsze produkty rafineryjne otrzymano w 1964 roku. W 1967 roku
zosta³ ukoñczony I etap budowy czêci rafineryjnej. W latach 196974 rozpoczêto budowê i oddano do u¿ytku pierwsze instalacje petrochemiczne. W 1975 roku powstaj¹ kolejne
jednostki petrochemiczne. Do chwili obecnej przerobiono ponad 300 mln ton ropy. Roczny redni przerób ropy wynosi ponad 10,0 mln ton, obecne mo¿liwoci¹ przerobowe to ok.
12,6 mln ton, a w najbli¿szej przysz³oci ponad 18 mln ton. Na terenie ponad 762 ha funkcjonuje ok. 60 obiektów technologicznych. Ogólnie Zak³ad mo¿na podzieliæ na czêæ pó³nocn¹ rafineryjn¹ i czêæ po³udniow¹ petrochemiczn¹.
W sk³ad czêci rafineryjnej wchodz¹:
· 5 instalacji destylacji rurowo-wie¿owej,
· 5 instalacji reformowania benzyn produkuj¹ce wysokooktanowy komponet paliw  reformat,
· 2 instalacje fluidalnego krakingu katalicznego  wytwarzaj¹ce frakcje benzynowe i oleje
napêdowe,
· instalacje odsiarczania olejów napêdowych,
· blok olejowy  produkcja bazowych olejów smarowych,
· oksydacja asfaltów  g³ównym produktem s¹ tu asfalty drogowe i przemys³owe,
· Wydzia³ Aromatów  odbywa siê tu destylacja reformatu na benzen, toluen, etylobenzen, ksylen i mieszaninê C9,
· Wydzia³ Hydrokrakingu  praca instalacji tego wydzia³u pozwoli³a na znaczne pog³êbienie przerobu ropy oraz spadek emisji SO2,
· alkilacja izoparafin  produkcja wysokooktanowego komponetu benzyn  alkilatu.
W czêci petrochemicznej znajduj¹ siê:
· instalacje Clausa  z otrzymywanego na instalacjach siarkowodoru uzyskuje siê tu p³ynn¹
siarkê, moc przerobowa 50 tys. ton siarki na rok,
· piroliza  pracuj¹ dwie jednostki o ³¹cznej mocy 360 tys. ton rocznie wytwarzaj¹ce
podstawowe surowce do produkcji petrochemicznej tj. etylen i propylen,
· instalacja fenolu  produkcja fenolu i acetonu,
· tlenek etylenu i glikolu  produktami koñcowymi s¹ tu tlenek etylenu i glikol,
· butadien  o ³¹cznej mocy przerobowej 40 tys. ton na rok,
· benzen  moc przerobowa wynosi 113 tys. ton na rok,
· eter  produkt finalny z tej instalacji umo¿liwia produkcjê benzyn bezo³owiowych i
niskoo³owiowych,
· polietylen  pracuj¹ dwie jednostki  prowadzona jest tu polimeryzacja etylenu,
· polipropylen  funkcjonuj¹ dwie jednostki  proces polega na polimeryzacji propylenu.
Obok wymienionych wy¿ej instalacji istotn¹ rolê dla prawid³owego funkcjonowania
Zak³adu odgrywa po³o¿ona w jego po³udniowej czêci Centralna Oczyszczalnia cieków.
Sk³ada siê ona z trzech stopni oczyszczania tj. mechanicznego, biologicznego i chemicznego. Od 1996 r. czêæ cieków jest zawracanych i kierowanych do powtórnego wykorzysta-
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nia dziêki uruchomieniu stawów glonowo-trzcinowych jako ostatniego etapu oczyszczania
cieków. W ubieg³ym roku zawrócono ponad 6 mln m3 cieków tj. ok. 40% wszystkich
cieków nap³ywaj¹cych na Centraln¹ Oczyszczalnie cieków.
Ponadto nale¿y dodaæ, ¿e obok bogatej infrastruktury naziemnej istnieje szeroko rozbudowana infrastruktura podziemna. Sk³adaj¹ siê na ni¹:
· kanalizacja przemys³owa I system  prowadz¹ca cieki zanieczyszczone produktami
naftowymi,
· kanalizacja przemys³owa II system  prowadz¹ca cieki zanieczyszczone wszelkiego
rodzaju chemikaliami,
· kanalizacja opadowa  oddzielna dla czêci rafineryjnej i petrochemicznej,
· kanalizacja fekalna,
· instalacje wodoci¹gowe: wody pitnej, wody surowej, wody p. po¿., wody obiegowej,
wody zdekarbonizowanej i wody technologicznej.

Zanieczyszczenie rodowiska gruntowo-wodnego i próby ich likwidacji
Gama potencjalnych zagro¿eñ zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego jest w
Zak³adzie G³ównym PKN ORLEN S.A. bardzo rozleg³a. Stanowi¹ j¹ ciek³e produkty wype³niaj¹ce g³ównie pola magazynowe, fronty nalewcze i rafineryjne obiekty produkcyjne.
Przy tak ogromnej masie produktów ropopochodnych jest oczywistym, ¿e maj¹ce miejsce
na przestrzeni 30 lat drobne a tak¿e powa¿niejsze incydenty, zdarzenia i awarie urz¹dzeñ
odcisnê³y swoje piêtno na stanie czystoci wód podziemnych.
Z dostêpnych nam informacji uzyskanych w trakcie uczestnictwa w ró¿nego typy konferencjach powiêconych tym problemom, prezentacji specjalistycznych firm oraz materia³ów przetargowych o którym mowa bêdzie poni¿ej wynika, ¿e ska¿enie rodowiska gruntowo-wodnego
produktami ropopochodnymi nie jest nasz¹ specyfik¹, ale powszechn¹ cech¹ prowadzenia tego
typu dzia³alnoci. Dotyczy to zarówno rafinerii zlokalizowanych w krajach by³ego bloku socjalistycznego (np. Slovnaft  Bratys³awa) czy te¿ Europy Zachodniej (np. dawna rafineria w
Ghent  Belgia, dawna rafineria, tereny wystawy Expo98  Portugalia, dawna rafineria Hünxe
 Niemcy) jak równie¿ Ameryki Pó³nocnej (np. dawna rafineria w Port Credit  Kanada).
Problematyk¹ zanieczyszczenia wód gruntowych zajêto siê w Zak³adzie na pocz¹tku lat
80-tych. Pierwsze badania wskazuj¹ce nagromadzenie produktów naftowych w znacznej
iloci na zwierciadle wód gruntowych wykonane zosta³y ju¿ w roku 1981 r. przez Instytut
Geologiczny w Warszawie na zlecenie Centralnego Urzêdu Geologii. Dalsze badania prowadzono ju¿ na zlecenie Zak³adu. Rozpoczê³y siê one w 1981 roku i trwaj¹ po dzieñ dzisiejszy. W prowadzeniu ich uczestniczy³o wiele firm min. OBR CHEMKOP, EXBUDHydrogeotechnika, SEGII i ostatnio ARCADIS  Ekokonrem. Wszystkie dotychczasowe
badania jak i wyniki prowadzonego monitoringu wód gruntowych wskazuj¹, ¿e na terenie
Zak³adu na zwierciadle wód gruntowych wystêpuj¹ 4 plamy produktów naftowych.
Ju¿ w 1984 r. przyst¹piono do prób sczerpywanie produktów naftowych w oparciu o
eksperymentalne stanowiska wydobywcze. W 1989r. uruchomiono w pe³ni automatyczne
stanowisko, które sk³ada³o siê z dwóch studni  wodnej wytwarzaj¹cej lej depresyjny oraz
tzw. benzynowej z której spompowywano wêglowodory. W 1993 r. oddano do u¿ytku kolejne takie stanowisko. Jednak ze wzglêdu na du¿¹ awaryjnoæ sprzêtu oraz ma³y zasiêg
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oddzia³ywania odst¹piono od idei jednootworowego spompowywania produktu na rzecz
pompowania z ca³ego systemu ma³orednicowych otworów (wêz³ów). Pierwsze takie stanowisko oddano do eksploatacji w 1995 r., a kolejne 2 w roku nastêpnym.
Obok wy¿ej wymienionych dzia³añ Zak³ad prowadzi³ i nadal kontynuuje prace maj¹ce
na celu wyeliminowanie rzeczywistych i potencjalnych róde³ ska¿enia wód podziemnych.
Nale¿y tu przede wszystkim wspomnieæ o dzia³aniach zwi¹zanych z ocen¹ kanalizacji przemys³owej  ca³y system kanalizacji podlega systematycznym remontom oraz przegl¹dom
co ma swoje odbicie w odpowiednich planach. W ramach powy¿szych prac przeprowadzane s¹ próby szczelnoci b¹d przegl¹dy kamer¹ video. Ponadto nale¿y tu wspomnieæ o
uszczelnieniu tac wiat nalewczych, monta¿u podwójnych den w zbiornikach magazynowych
i manipulacyjnych. Wszystkie nowo budowane jak równie¿ modernizowane obiekty posiadaj¹ szczelne, chemoutwardzalne tace gwarantuj¹ce pe³ne zabezpieczenie przed przeciekami produktów ropopochodnych.
Niemniej jednak nale¿y zaznaczyæ, maj¹c na uwadze zarówno dowiadczenia nasze jak
i innych firm tej bran¿y, ¿e ca³kowite wyeliminowanie wszystkich sytuacji, które mog¹
spowodowaæ ska¿enie rodowiska gruntowo-wodnego na terenie pracuj¹cej rafinerii jest
nie mo¿liwe.

Ekologiczny program dostosowawczy
Decyzj¹ Wojewody P³ockiego z dn. 24.09.1997 r. o znaku OS.I.7610/30/97 ówczesna
Petrochemia P³ock S.A. zosta³a warunkowo skrelona z list 80 zak³adów najbardziej uci¹¿liwych dla rodowiska w skali kraju. Warunkiem skrelenia by³o przyjêcie i terminowa
realizacja ekologicznego programu dostosowawczego. Program ten obejmuje 28 zadañ
wród, których dwa dotycz¹ rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego. W zadaniach tych
za³o¿ono osi¹gniêcie nastêpuj¹cych celów:
· likwidacjê rozlewisk produktów naftowych zalegaj¹cych na zwierciadle wód gruntowych,
· pe³ne rozpoznanie rodowiska gruntowo-wodnego na terenie Zak³adu oraz w strefie
ochronnej,
· ucilenie koncepcji monitoringu wód gruntowych,
· inwentaryzacja i likwidacja ewentualnych róde³ przecieków,
· ustalenie kierunków dzia³añ rekultywacyjnych,
· likwidacja zanieczyszczeñ wêglowodorami do wartoci okrelonych w wytycznych PIO.
W myl powy¿szych zapisów Zak³ad zosta³ zobowi¹zany do og³oszenia przetargu na
kompleksow¹ rekultywacjê gruntów, na których wystêpuj¹ plamy wolnych wêglowodorów
na zwierciadle wód gruntowych i rozstrzygniêcia go do koñca 1999 r. Zapis w EPD dopuszcza renegocjacje treci tego zadania (harmonogramu oraz docelowych wartoci zanieczyszczenia) w przypadku, kiedy wynikiem przetargu bêdzie brak mo¿liwoci technicznych realizacji tego zadania w terminie do koñca 2003 r. lub koszty realizacji bêd¹ nierealne.
Po szerokich konsultacjach w dn. 31.03.99 r. zaproszono do przetargu na w/w zakres
prac 6 renomowanych firm posiadaj¹cych du¿e dowiadczenie w prowadzeniu procesów
remediacyjnych zarówno na terenie Polski jak i zagranic¹.
Analiza przes³anych ofert pozwoli³a stwierdziæ, ¿e ¿adna z ofert uznanych za kompletn¹ i spe³niaj¹c¹ wymogi zapytania ofertowego nie gwarantowa³a dotrzymania terminu 2003 r.
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jako czasu uzyskania zapisanych w EPD efektów ekologicznych. Wobec tego komisja kwalifikacyjna po przeprowadzeniu z w/w firmami rozmów o charakterze techniczno-handlowych oraz ocenieniu przedstawionych propozycji umów postanowi³a rozstrzygn¹æ przetarg
poprzez wyodrêbnienie dwóch równoleg³ych obszarów dzia³añ:
1. Opracowanie analizy ryzyka jako podstawy strategii usuwania zanieczyszczeñ gruntu 
wskazuj¹c jako realizatora firmê ARCADIS  Ekokonrem.
2. Intensyfikacja sczerpywania wolnej fazy wêglowodorów  wskazuj¹c jako realizatora
firmê EXBUD  Hydrogeotechnika.
Na wniosek zainteresowanych stron postanowiono powo³aæ eksperta niezale¿nego od
obu wybranych firm i akceptowanego przez wszystkich realizatorów zadania.

Propozycja dalszych dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ Ekologiczny
Program Dostosowawczy
Zgodnie z zapisami EPD zadanie nr 19 Zak³ad przedstawi³ harmonogram realizacji tego
zadania, który obejmuje jednak tylko rok 2000, poniewa¿ w trakcie pracy zespo³u przetargowego, dokonuj¹cego wyboru ofert specjalistycznych firm stwierdzono, ¿e ¿adna z nich
nie gwarantuje osi¹gniêcia zak³adanych efektów oczyszczania gruntu w wyznaczonym czasie. Dowiadczenia zebrane w trakcie przetargu oraz konsultant Dames & Moor przygotowuj¹cy raport z auditu rodowiskowego na potrzeby prospektu emisyjnego akcji PKN
ORLEN S.A. w 1999 r. wskazuj¹, ¿e zgodnie z podejciem do podobnych problemów w
USA i Unii Europejskiej, strategiê rekultywacji gruntów nale¿y oprzeæ na analizie ryzyka
dla ¿ycia i zdrowia ludzi (pracowników) z wykorzystaniem komputerowej symulacji zachowania plamy zanieczyszczeñ. Opracowany model matematyczny w br. bêdzie testowany i
weryfikowany w oparciu o wyniki badañ terenowych. Dopiero tak opracowane narzêdzie
bêdzie u¿yte do opracowania szczegó³owego harmonogramu prac na nastêpne okresy. Pierwszy etap prac niezbêdnych dla opracowania powy¿szej analizy ryzyka zosta³ ju¿ przygotowany (przed³o¿ono do UM P³ocka celem zatwierdzenia dokumentacje geologiczn¹).
Wiedza zdobyta przy opracowywaniu modelu matematycznego, poparta ocen¹ skutecznoci na podstawie wyników prac terenowych pos³u¿y do przygotowania wniosku o renegocjacje zadania nr 19 w zwi¹zku z brakiem mo¿liwoci technicznych i ekonomicznych
jego realizacji zgodnie z wytycznymi PIO dla obszaru C w terminie do koñca 2003 r.

Podsumowanie
W polskim prawodawstwie brak jest norm dla okrelenia docelowego poziomu rekultywacji zanieczyszczonych obszarów. Istniej¹ jedynie wskazówki PIO najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ uwzglêdniaj¹ce charakter sozologiczno-urbanistyczny zanieczyszczonych obszarów. Nie wyczerpuj¹ one jednak wszystkich problemów zwi¹zanych z ocen¹ zanieczyszczeñ i procesów ich likwidacji, a co za tym idzie nie mog¹ byæ traktowane jako
bezwzglêdny wymóg. Zreszt¹ jak twierdz¹ autorzy w/w opracowania, wykonanie prac oczyszczaj¹cych musi byæ prowadzone w sposób racjonalny, z uwzglêdnieniem priorytetów w
danym rejonie, za stopieñ oczyszczenia rodowiska powinien byæ okrelany indywidualnie dla ka¿dego obiektu czy obszaru w zale¿noci od charakteru u¿ytkowania terenu.
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Podsumowuj¹c powy¿sze stwierdzenia nale¿y przyj¹æ, ¿e podstaw¹ strategii realizacji
procesu rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego powinna byæ ocena ryzyka ekologicznego uwzglêdniaj¹ca lokalne uwarunkowania hydrogeologiczne. Powy¿sza ocena powinna
byæ przedmiotem negocjacji z w³aciwymi organami administracji w celu wypracowania
kryteriów oczyszczania dla konkretnej lokalizacji terenu zanieczyszczonego i rodzaju zanieczyszczeñ. Powy¿szy schemat dzia³ania jest ju¿ stosowany w USA i Kanadzie oraz zaczyna
byæ praktykowany w Europie. Stosowanie tej metody pozwala na osi¹gniêcie po¿¹danego
stopnia ochrony lokalnego rodowiska przy minimalnym nak³adzie rodków finansowych.
W przypadku takiego przedsiêbiorstwa jak Zak³ad G³ówny PKN ORLEN S.A., w jego
konkretnej lokalizacji, maj¹c na uwadze korzystn¹ budowê geologiczn¹, istniej¹cy uk³ad
hydrogeologiczny (obszar zamkniêtej zlewni), lokalny zasiêg plam produktowych  brak
ich przemieszczania siê potwierdzony prowadzonym od kilku ju¿ lat monitoringiem, ograniczeniem oddzia³ywania na wody podziemne tylko do terenu posiadania oraz uwzglêdniaj¹c obecny sposób u¿ytkowania terenu wydaje siê, ¿e wystarczaj¹cymi zabiegami rekultywacyjnymi powinno byæ:
· sczerpanie wolnej fazy wêglowodorów w miejscach gdzie pozwalaj¹ na to warunki gruntowo-wodne,
· dalsze poszukiwanie potencjalnych lub faktycznych róde³ ska¿eñ i ich eliminacja,
· prowadzenie monitoringu wód podziemnych na terenie Zak³adu i strefy ochronnej.
Ponadto nale¿y dodaæ, ¿e Zak³ad nasz posiada wdro¿ony i certyfikowany system zarz¹dzania rodowiskowego wg Normy ISO 14001 co równie¿ poprawi podejcie do tego problemu.
Oczywicie, powy¿szy zakres pracy remediacyjnych bêdzie wynika³ z oceny ryzyka i
jeli okaza³oby siê, ¿e jest on nie wystarczaj¹cy dla zapewnienia bezpieczeñstwa dla lokalnej spo³ecznoci lub rodowiska bêdzie on odpowiednio zmodyfikowany, tak aby wyeliminowaæ ryzyko zagro¿enia dla rodowiska. Mo¿e okazaæ siê wówczas, ¿e nale¿y zbudowaæ
barierê powstrzymuj¹c¹ migracjê zanieczyszczeñ lub przejæ do innych, bardziej radykalnych metod oczyszczania, takich jak:
· odsysanie oparów,
· napowietrzanie,
· dostarczanie odpowiednich po¿ywek, by uaktywniæ ¿ycie biologiczne naturalnej flory
bakteryjnej ziemi,
· odpompowywanie wód gruntowych i ich oczyszczanie,
· usuwanie zanieczyszczonej warstwy ziemi i oczyszczanie jej ex-situ.
Niemniej, jeszcze raz nale¿y podkreliæ, ¿e ostateczny zakres prac rekultywcyjnych
powinien byæ rezultatem negocjacji wszystkich zainteresowanych stron w oparciu o opracowan¹ ocenê ryzyka uwzglêdniaj¹c¹ konkretn¹ lokalizacjê zak³adu, sposób u¿ytkowania
terenu i stwarzane ryzyko ekologiczne.

mgr L. Harabasz, mgr L. Paprot
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 P³ock, ul. Chemików 7
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Teresa Steliga
SPOSOBY OCZYSZCZANIA CIEKÓW I WÓD Z£O¯OWYCH
W KOPALNIACH ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
Wa¿nym problemem eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów jest zagospodarowanie wód z³o¿owych, wydobywanych wraz z gazem i rop¹. Sk³adnikami wód i cieków kopalnianych s¹
ropa naftowa i jej frakcje, które wystêpuj¹ w postaci warstwy na powierzchni wody, emulsji lub mog¹ byæ zaadsorbowane na powierzchni osadów i zawiesin. Zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi s¹ bardzo niebezpieczne dla zbiorników wodnych, gdy¿ tworz¹
na powierzchni wody b³onkê odcinaj¹c¹ dostêp tlenu, co utrudnia samooczyszczanie wody.
Sk³adniki oleiste pochodz¹ce z ropy naftowej pokrywaj¹ cz¹stki gleby i rolin uprawnych
b³onkami, które hamuj¹ przebieg procesów ¿yciowych i zniekszta³caj¹ procesy mikrobiologiczne w glebie. Ponadto cieki kopalniane zawieraj¹ chlorki, fenole, metanol, glikole,
detergenty oraz zawiesiny mineralne. cieki te, odprowadzane do wód powierzchniowych,
zawieraj¹ du¿e ³adunki szkodliwych zanieczyszczeñ, powodowane zarówno cechami technologii eksploatacji jak i zbyt ma³o aktywnymi metodami oczyszczania cieków. Stosowane ³apaczki, osadniki, wa³y ochronne, rowy samorodne oraz separatory koalescencyjne,
tylko w niewielkim stopniu zmniejszaj¹ iloæ szkodliwych substancji zawartych w ciekach. W zwi¹zku z tym powinny byæ stosowane metody efektywniejszego oczyszczania
cieków, pozwalaj¹ce na znaczn¹ redukcjê zanieczyszczeñ. Tak¿e w przypadku cieków, które
s¹ zat³aczane do górotworu celowe jest stosowanie bardziej efektywnych metod oczyszczania, choæ trudno w tym przypadku jednoznacznie oceniæ zagro¿enie zwi¹zane z zanieczyszczeniem wód podziemnych przez zat³aczane cieki kopalniane.
wiadomoæ przedstawionych pokrótce zagro¿eñ dla wód powierzchniowych i podziemnych sk³ania do poszukiwania efektywnych metod oczyszczania cieków kopalnianych
celem ochrony zasobów wód naturalnych. Dobór metody oczyszczania zale¿ny jest od postaci, w jakiej wystêpuj¹ substancje ropopochodne w ciekach oraz od obecnoci innych
sk³adników, przy czym ze wzglêdów ekologicznych nale¿y wybraæ metodê, za pomoc¹ której mo¿na osi¹gn¹æ najwy¿szy stopieñ oczyszczenia [1].
Na podstawie kilkuletnich badañ laboratoryjnych i testów polowych, skojarzono metodê
drobnopêcherzykowego napowietrzania, koagulacji, flokulacji i filtracji osadów pokoagulacyjnych oraz sorpcji na wêglu aktywnym jako metody g³êbokiego oczyszczania cieków.

Napowietrzanie cieków
Jedn¹ z metod oddzielania ze cieków zdyspergowanych substancji ropopochodnych
jest flotacja barbota¿owa, czêsto po³¹czona z napowietrzaniem cieków.
W Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (IGNiG) zaprojektowano i wykonano dyfuzory do drobnopêcherzykowego napowietrzania. Ich zadaniem jest zwiêkszenie
efektu flotacji substancji ropopochodnych w ciekach skupionych w postaci kropel, lub
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zaadsorbowanych przez zawiesiny oraz dostarczenie odpowiedniej iloci tlenu atmosferycznego celem mineralizacji substancji organicznych. Dyfuzory wykonano metod¹ zlepiania ziaren piasku kwarcowego o cile okrelonej granulacji (0,41 0,55 mm) z ¿ywic¹
epoksydow¹ w stosunku 1:10. Wielkoæ otrzymanych porów wynosi 20150 µ.
Do napowietrzania jako materia³ badawczy wybrano cieki z kopalñ (Równe, Grabownica, Husów) o ró¿nej zawartoci zanieczyszczeñ.
Efekty napowietrzania cieków by³y zró¿nicowane. cieki z kopalni Równe, obfituj¹ce w
substancje ropopochodne (810 mg/dm3) i powierzchniowo-czynne (4,6 mg/dm3) szybko
wynios³y substancje ropopochodne i pianê. Po czterech godzinach napowietrzania (8 m3 powietrza na 1 m3 cieków) uzyskano 76% redukcji, 48,5% substancji powierzchniowo-czynnych, 39% fenoli. Zredukowano wartoci: BZT5 o 56%, utlenialnoæ o 54%, ChZT o 48%.
Po czterogodzinnym napowietrzaniu cieków kopalni Grabownica (substancji ropopochodnych 530 mg/dm3, SPCz 1,2 mg/dm3) redukcja zanieczyszczeñ by³a nieco ni¿sza (60%
substancji ropopochodnych, 22% SPCz, fenoli 34%). Zredukowano wartoci: ChZT o 32%,
utlenialnoæ o 36% i BZT5 o 45%. cieki z kopalni Husów o najwiêkszej zawartoci substancji ropopochodnych a nie zawieraj¹ce rodków powierzchniowo-czynnych wymaga³y
piêciogodzinnego napowietrzania dla osi¹gniêcia analogicznego stopnia oczyszczenia.
Wyflotowane substancje ropopochodne usuwano za pomoc¹ zgarniaczy lub sorbentów,
z których najlepszym okaza³a siê w³óknina pneumotermiczna [3].
Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e intensywne napowietrzanie silnie zanieczyszczonych
cieków kopalnianych stanowi stosunkowo ³atw¹ i tani¹ drogê obni¿enia zawartoci substancji ropopochodnych. Po kilkugodzinnym napowietrzaniu osi¹ga siê co najmniej 50%
redukcjê zanieczyszczeñ. Efekt napowietrzania jest wiêkszy o 20% w obecnoci substancji
powierzchniowo-czynnych, powoduj¹cych obni¿enie napiêcia powierzchniowego na granicy faz ciecz-gaz.

Koagulacja
Do usuwania substancji ropopochodnych ze cieków (po napowietrzaniu) z kopalni
Równe (zastosowano siarczan glinu i chlorek ¿elaza (III)).
Najwiêksz¹ efektywnoæ da³a koagulacja siarczanem glinu przy 400 mg Al2(SO4)3 i 97
mg CaO, przy pH 7,9. Redukcja zanieczyszczeñ w ciekach po koagulacji wynosi³a: 74,6%
substancje ropopochodne, 49% SPCz, 46,7% fenole, 44,0% ChZT, 51,9% utlenialnoæ,
32% BZT5. Zawartoæ zawiesin uleg³a obni¿eniu z 500 do 50 mg/dm3, a ¿elaza ogólnego z
23,0 do 0,7 mg/dm3 (rys. 1.).
Stosowanie wy¿szych dawek koagulanta uznano za niecelowe, gdy¿ tylko nieznacznie
poprawia³o efekt oczyszczania cieków, natomiast powodowa³o zwiêkszenie objêtoci osadu
pokoagulacyjnego i wprowadzenie do cieków jonów koagulanta.
W dowiadzczeniu z optymaln¹ dawk¹ chlorku ¿elaza uzyskano znacznie gorsze wskaniki oczyszczania cieków (500 mg FeCl3/dm3 i 132 mg CaO/dm3, pH 9,2) ni¿ przy zastosowaniu siarczanu glinu jako koagulanta (rys. 2). Ponadto ciek po koagulacji chlorkiem
¿elaza (III) mia³ barwê ¿ó³t¹, a osad pokoagulacyjny mia³ drobnocz¹stkow¹ postaæ, co dowodzi, ¿e korzystne by³oby zastosowanie polielektrolitu o dzia³aniu flokuluj¹cym [3].
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Rys. 1. Wp³yw dawki koagulanta (siarczanu glinu) na efekt oczyszczania cieków z kopalni Równe
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Rys. 2. Wp³yw dawki koagulanta - chlorku ¿elaza (III) - na efekt oczyszczania cieków z kopalni Równe
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Flokulacja
W oczyszczaniu cieków kopalnianych testowano flokulanty produkcji krajowej: Gigtar I, Gigtar S, Rokrysol WF-1, Rokrysol WF-2 oraz zagraniczny rodek Magnafloc 455.
Efekty wymienionych flokulantów by³ pozytywny, lecz dzia³a³y ró¿nie na proces koagulacji. Najlepszymi flokulantami okaza³y siê Magnafloc 455 i Gigtar S. Stwierdzono, ¿e optymalna dawka flokulanta Gigtaru S po koagulacji siarczanem glinu wynosi 5,0 mg/dm3.
Dodatek flokulanta stwarza potrzebê korekty optymalnej dawki koagulanta. Zastosowanie Gigtaru S w iloci 5 mg/dm3 daje mo¿liwoæ obni¿enia dawki koagulanta glinowego
o 50 mg/dm3. Uzyskuje siê wtedy podobny stopieñ redukcji zanieczyszczeñ i zmniejszenie
iloci osadu pokoagulacyjnego o 32%.
W celu optymalizacji dawki koagulanta przeprowadzono badania na ciekach z ró¿nych
kopalñ. Stwierdzono, ¿e wzrost iloci zanieczyszczeñ w ciekach zmusza do zastosowania wy¿szej dawki koagulanta. Wobec zró¿nicowanego sk³adu cieków kopalnianych konieczne jest wyznaczenie ka¿dorazowo optymalnej dawki koagulanta i polielektrolitu, i przeprowadzenie korekty odczynu cieków. Przyjmuje siê, ¿e optymalna
dawka koagulanta przy zastosowaniu Al2(SO4)3*18 H2O zawarta bêdzie w zakresie
od 200 do 600 mg/dm3, a flokulanta, Gigtaru S, od 5 do 15 mg/dm3.

Filtracja
Utworzony w wyniku koagulacji i flokulacji osad wydziela siê z oczyszczanego cieku
metod¹ filtracji. Przegroda filtracyjna musi byæ tak dobrana, aby jej pory nie ulega³y trwa³emu blokowaniu, wytworzony filtrat by³ klarowny, a warstwa odfiltrowanego osadu by³a
od niej ³atwo odspajalna. Do filtracji stosuje siê tkaniny bawe³niane lub z w³ókien sztucznych (stylony, elany) [3, 4].
W celu wytypowania w³aciwych tkanin przeprowadzono badania testuj¹ce dla PT-45
Stylon, PT-48 Stylon, ET-Elany, BT-16 Bawe³ny. Badania objê³y okrelenie:
 odspajalnoci placka filtracyjnego,
 zdolnoci tkaniny do regeneracji i odpornoci na zablokowanie,
 klarownoci filtratu.
Przeprowadzone próby pozwoli³y stwierdziæ, ¿e osady pokoagulacyjne wytr¹cone ze
cieków kopalnianych mo¿na, w procesie technologicznym oczyszczania cieków, usuwaæ
metod¹ filtracji.

Sorpcja na wêglu aktywnym
Zastosowanie procesu adsorpcji na wêglu aktywnym w technologii oczyszczania cieków ma na celu g³ównie usuniêcie rozpuszczonych resztkowych substancji organicznych,
w tym detergentów, fenoli oraz mikrozwi¹zków i jonów metali ciê¿kich. S¹ to substancje
odporne ca³kowicie lub czêciowo na rozk³ad i usuwanie w konwencjonalnych procesach
technologicznych, takich jak oczyszczanie biologiczne, koagulacja lub chemiczne str¹canie.
W celu przetestowania efektywnoci oczyszczania metod¹ sorpcji na wêglu aktywnym
wstêpnie oczyszczonych cieków kopalnianych (po procesie napowietrzania, koagulacji i
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Rys. 3. Izotermy adsorpcji zanieczyszczeñ na ró¿nych wêlach aktywnych dla cieków po procesie napowietrzania, koagulacji i filtracji
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Rys. 4. Zale¿noæ zmian ³adunku nasycenia q od wysokoci z³o¿a wêgla aktywnego AG-5

filtracji), prowadzono w IGNiG przez szereg lat badania laboratoryjne, w których jako sorbenty zastosowano granulowane wêgle aktywne produkcji krajowej (Hajnowskie Przedsiêbiorstwo Suchej Destylacji Wêgla). Po serii badañ wstêpnych wykonanych w warunkach
statycznych sporz¹dzono izotermy przedstawione na rysunku 3.
Najlepsze efekty uzyskano dla wêgla AG-5, który ma najwiêkszy udzia³ mikroporów w
objêtoci porowej i najwiêksz¹ powierzchniê w³aciw¹. Proces koagulacji obni¿a rozmiar
cz¹steczek adsorbatu i umo¿liwia zwiêkszenie efektywnoci procesu adsorpcji w mikroporach. Pozwala to s¹dziæ, ¿e cz¹steczki adsorbatu pozosta³e w roztworze po procesie ko-
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agulacji maj¹ rozmiary zbli¿one do wymiarów mikroporów wêgli aktywnych. Najwiêksze
zdolnoci adsorpcyjne w stosunku do zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze cieków kopalnianych nie poddanych koagulacji wykazuje wêgiel aktywny WD-1, który przy znacznym udziale
mikroporów w objêtoci porowej, ma najwiêksz¹ sumaryczn¹ objêtoæ mezoporów i makroporów. cieki kopalniane nie poddane koagulacji zawieraj¹ du¿e cz¹steczki, które blokuj¹ i uniemo¿liwiaj¹ efektywne wykorzystanie mikroporów w procesie adsorpcji.
Wêgle NC-1 i NC-2, które wykazuj¹ znacznie mniejsz¹ objêtoæ porów (w tym równie¿ mikroporów) i mniejsz¹ powierzchniê w³aciw¹ (583-618 m2/g) ni¿ omawiane powy¿ej wêgle AG-5 i WD-1, wykazuj¹ znacznie mniejsze zdolnoci sorpcyjne i efekt zwiêkszenia wielkoci adsorpcji poprzez wprowadzenie koagulacji jest najni¿szy [4].
Z badañ wynika, ¿e do oczyszczania cieków kopalnianych nadaj¹ siê wêgle aktywne o
rozwiniêtej powierzchni porowej i powierzchni w³aciwej powy¿ej 800 m2/g. Najbardziej
zasadne ze wzglêdów ekonomiczych wydaje siê oczyszczanie cieków po koagulacji przez
adsorpcjê zanieczyszczeñ na wêglu aktywnym AG-5.
Znajomoæ rozk³adu stê¿eñ adsorbatu w odp³ywie z kolumny ze z³o¿em wêgla aktywnego ma istotne znaczenie dla poznania kinetyki procesu oraz jest podstaw¹ do ustalenia
optymalnych parametrów projektowych i eksploatacyjnych. Z tego wzglêdu kolejn¹ seriê
badañ prowadzono z wytypowanym wêglem aktywnym AG-5 w warunkach dynamicznych.
Sorpcja zachodzi³a w nieruchomym z³o¿u adsorbenta, przez które ciek przep³ywa³ grawitacyjnie. W badaniach zmieniano wysokoæ warstwy adsorbenta od 0,8 do 1,6 m oraz natê¿enia przep³ywu doczyszczanego cieku przez tê warstwê w zakresie 2,0-8,0 m/h. Pomiary
mia³y na celu okrelenie zdolnoci sorpcyjnej. Charakterystyki pracy kolumny wêglowej
dokonano w oparciu o wyznaczone izoplany adsorpcji, ujmuj¹ce zale¿noæ pomiêdzy wzglêdnym stê¿eniem adsorbenta w roztworze C/C0, a czasem pracy kolumny C/C0 = f(t). Wyznaczone krzywe przebicia (izoplany) pos³u¿y³y do okrelenia wielkoci ³adunku nasycenia
z³o¿a adsorbentem. Zale¿noæ zmian ³adunku nasycenia od wysokoci z³o¿a przedstawiono
na rys. 4. Na podstawie wyników badañ okrelono robocz¹ pojemnoæ kolumny wêglowej,
wyra¿on¹ jako redni ³adunek obci¹¿enia z³o¿a adsorbentem [4, 5].
Sporód parametrów charakteryzuj¹cych jakoæ doczyszczanych cieków kopalnianych
tylko zawartoæ chlorków jest wy¿sza od dopuszczalnej dla II klasy czystoci wód. Jony
chlorkowe nie ulegaj¹ sorpcji na wêglu aktywnym ani innych sorbentach i aby je usun¹æ
nale¿y zastosowaæ procesy krystalizacji, ultrafiltracji, wymiany jonowej, b¹d osmozy, gdy
odsalany roztwór zawiera bardzo niewielkie iloci innych zanieczyszczeñ.
Aby uzupe³niæ cykl badañ wykonano próby regeneracji wêgla aktywnego stosuj¹c przedmuch gor¹cym gazem inertnym w temperaturze 120 °C, przemywanie roztworem wody
utlenionej i amoniaku w stosunku 2:1 oraz suszenie przez okres 3 godzin w temperaturze
150 °C. Ze wzglêdów ekonomicznych najbardziej korzystne jest przeprowadzenie czterech stopni regeneracji zu¿ytego wêgla AG-5, gdy¿ po pi¹tym stopniu regeneracji sprawnoæ kolumny sorpcyjnej spada do 25%. Koszt oczyszczania 1 m3 cieków dziêki procesowi regeneracji wêgla aktywnego AG-5 ulega obni¿aniu 3,5-krotnie [6].
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Warunki oczyszczania cieków kopalnianych w instalacji przemys³owej
Po przebadaniu efektywnoci jednostkowych procesów oczyszczania opracowano technologiê oczyszczania cieków kopalnianych obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce etapy:
 drobnopêcherzykowe napowietrzanie cieków za pomoc¹ dyfuzorów skonstruowanych
w IGNiG,
 mechaniczne usuwanie wyflotowanej warstwy substancji ropopochodnej,
 koagulacja roztworem siarczanu glinu przy pH 7,67,8,
 flokulacja za pomoc¹ Gigtaru S,
 sedymentacja osadu po koagulacji,
 zagêszczenie osadu i filtracja za pomoc¹ prasy filtracyjnej,
 filtracja cieków na filtrze doczyszczaj¹cym.
Schemat technologiczny oczyszczania cieków kopalnianych przedstawiono na rysunku 5. Instalacjê oczyszczania cieków kopalnianych przetestowano w warunkach przemys³owych na kopalni Równe, badaj¹c efektywnoæ kolejnych operacji: napowietrzania (optymalny czas: 4 godziny), koagulacji (optymalna dawka koagulanta  siarczanu glinu: 400 mg/
dm3, przy pH 7,8 i flokulanta  Gigtaru S: 5 mg/dm3).
Sedymentacja osadu trwa³a 3 godziny, a jego odwodnienie prowadzono stosuj¹c ramow¹ prasê filtracyjn¹ z filtrem PT-45 na podk³adzie ET-40. Osad filtracyjny zawiera³ 70,974,5 % wody oraz 13,7% substancji organicznych i 14,3 % substancji mineralnych [7].

Rys. 5. Schemat procesu oczyszczania cieków kopalnianych
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Efektem oczyszczenia cieków z Kopalni Równe uzyskanym w wyniku prób przemys³owych obejmuj¹cych operacje napowietrzania koagulacji i filtracji jest nastêpuj¹ca redukcja zanieczyszczeñ:
 substancje ropopochodne
 94,6 %,
 zawiesiny
 92,6 %,
 ¿elazo ogólne
 98,6 %,
 fenole
 67,8 %,
 substancje powierzchniowo-czynne  69,3 %,
 ChZT(Cr)
 71,8 %,
 utlenialnoæ
 52,5 %,
 BZT5
 69,7 %.
Efekt ten zilustrowano na rys. 6., a wskaniki charakteryzuj¹ce skutecznoæ procesu
uwzglêdniaj¹ce etap sorpcji na wêglu aktywnym zebrano w tabeli 1.
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Rys. 6. Efekt oczyszczenia cieków z kopalni Równe
Tabela 1. Efekt oczyszczania cieków z kopalni Równe  próby przemys³owe
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Wnioski
· Zaprojektowana i wybudowana oczyszczalnia cieków w pe³ni nadaje siê do zastoso·
·

·
·
·
·

wania w warunkach przemys³owych.
Opracowana technologiczny polega na po³¹czeniu metody drobnopêcherzykowego napowietrzania z koagulacj¹ siarczanem glinu i flokolacj¹ Gigtarem S oraz na odwodnieniu otrzymanych osadów pokoagulacyjnych na ramowej prasie filtracyjnej.
Wyniki badañ poparte próbami przemys³owymi wskazuj¹, ¿e osi¹gniêto znaczn¹ redukcjê zanieczyszczeñ. Ich zawartoæ w ciekach jest zbli¿ona do tej, jaka odpowiada wodom III klasy czystoci z wyj¹tkiem chlorków, których zawartoæ pozostaje na wysokim poziomie, a ich usuwanie nie znajduje w tej chwili ekonomicznego uzasadnienia.
Zró¿nicowanie rodzaju i zawartoci zanieczyszczeñ w ciekach z poszczególnych kopalñ stwarza potrzebê ka¿dorazowego wyznaczenia optymalnej dawki powietrza, koagulanta, flokulanta oraz korekty odczynu cieków surowych.
Jako kryterium oceny przydatnoci wêgli aktywnych do adsorpcji zanieczyszczeñ organicznych przyjêto izotermy adsorpcji, w powi¹zaniu ze struktur¹ porowat¹ wêgli.
Proces adsorpcji ze cieków kopalnianych nale¿y poprzedziæ procesem koagulacji,
który zwiêksza efektywnoæ adsorpcji i obni¿a koszty stosowanego wêgla aktywnego.
Do oczyszczania cieków kopalnianych nadaj¹ siê wêgle aktywne o rozwiniêtej strukturze porowej i powierzchni w³aciwej powy¿ej 800 cm3/g, st¹d najlepsze wyniki osi¹gniêto podczas adsorpcji zanieczyszczeñ na wêglu aktywnym AG-5.
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Jan Siuta
PODSTAWY BIODEGRADACJI ROPOPOCHODNYCH
SK£ADNIKÓW W GLEBACH I W ODPADACH
1. Wprowadzenie
Zaolejone odpady, cieki i gleby maj¹ pokany i stale wzrastaj¹cy udzia³ w degradacji
biologicznie czynnej powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Warunki powstawania ropopochodnych odpadów s¹ ró¿norodne. Wielorakie s¹ te¿ ród³a i
przyczyny zanieczyszczenia rodowiska ropopochodnymi produktami oraz ich sk³adnikami. Najwiêksze iloci ropopochodnych i zaolejonych odpadów powstaj¹ w zak³adach rafineryjnych i petrochemicznych, transporcie i dystrybucji produktów naftowych, w przemyle maszynowym oraz w czasie eksploatacji maszyn i sprzêtu technicznego.
Skoncentrowane  zw³aszcza jednorodne  ród³a olejowych i zaolejonych odpadów
pozwalaj¹ na selektywne ich gromadzenie oraz odpowiedni¹ utylizacjê. Przyk³adem tego
jest zorganizowany odbiór i regeneracja przepracowanych olejów.
Najwiêksze zagro¿enie dla rodowiska stanowi¹ ró¿norodne, przewa¿nie ma³e, ale powszechnie wystêpuj¹ce ród³a emitowania ropopochodnych produktów do ziemi, wód powierzchniowych i kanalizacji. Górnicza eksploatacja i transport ropy, dystrybucja ropopochodnych produktów, eksploatacja maszyn, zmotoryzowany i kolejowy transport, mechanizacja rolnictwa i lenictwa stanowi¹ g³ówne ród³a punktowego i obszarowego zaolejania
ziemi oraz wêglowodorowego zanieczyszczenia cieków opadowych (sp³ywów powierzchniowych) i wód podziemnych.
Wycieki ropy z poszukiwawczych i eksploatacyjnych szybów, uszkodzonych ruroci¹gów, wykolejonych cystern, wymuszaj¹ podejmowanie zapobiegawczych i rekultywacyjnych dzia³añ. Czêæ ropy (lub jej pochodne) zgromadzonej na powierzchni ziemi udaje siê
odzyskaæ, ale zdecydowana jej wiêkszoæ nasyca glebê, przedostaj¹c siê do g³êbszych warstw
gruntu. Przesycona rop¹ naftow¹ gleba jest czêciowo lub ca³kowicie zdegradowana. Nawet po up³ywie 10  15 lat nie odzyskuje swej aktywnoci biologicznej bez prawid³owo
przeprowadzonej rekultywacji. Gleby torfowe nasycone rop¹ s¹ podatne na zap³on, tote¿
mimo wykonanej rekultywacji i dobrze wykszta³conej szaty rolinnej mo¿e nast¹piæ po¿ar
dewastuj¹cy nie tylko rolinnoæ, lecz tak¿e ca³e torfowe pod³o¿e.
Punktowe (pojedyncze), ale liczne ród³a wydzielania do rodowisk ropopochodnych
produktów, jak ma to miejsce na terenach przemys³owych i w aglomeracjach miejskich,
tworz¹ z czasem zintegrowan¹ strukturê zaolejonego rodowiska podziemnego, z powstawaniem z³o¿a p³ynnych wêglowodorów w³¹cznie. Likwiduj¹c drobne, ale liczne ród³a migracji wêglowodorów do ziemi, zapobiega siê degradacji podziemnego rodowiska na du¿ym obszarze. Warsztaty remontowe, parowozownie, bazy transportu samochodowego, zajezdnie pojazdów komunikacji pasa¿erskiej, myjnie samochodów i sprzêtu technicznego,
orodki maszyn rolniczych, bazy sk³adowania i dystrybucji paliw stanowi¹ g³ówne ród³a
powstawania zaolejonych odpadów, usuwanych w dowolny i nie kontrolowany sposób. Ich
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szkodliwoæ dla rodowiska jest bardzo du¿a. Technologiczna bezradnoæ uzasadnia jednak
tolerowanie przez s³u¿bê ochrony rodowiska istniej¹cego stanu rzeczy. Zastosowanie drogich technologii unieszkodliwiania zaolejonych odpadów jest nierealne w ramach ma³ych
jednostek. Niezbêdne s¹ proste w obs³udze i tanie biologiczne sposoby unieszkodliwiania
odpadów. Trzeba te¿ rozwijaæ i stosowaæ biologiczne sposoby rekultywacji gleb zdegradowanych przez awaryjne wylewy ropy i ropopochodnych produktów oraz mineralizacji wêglowodorów emitowanych do ziemi w sposób ci¹g³y.
Liczne dowiadczenia dowodz¹ du¿ych mo¿liwoci zastosowania drobnoustrojów (bakterii, dro¿d¿y, grzybów) do mineralizacji wêglowodorów w rodowisku glebowym. Zoptymalizowanie termicznych, tlenowych, pokarmowych i odczynowych warunków mo¿e zwielokrotniæ intensywnoæ biodegradacji wêglowodorów w stosunku do biodegradacji w przeciêtnej glebie. W biodegradacji odpadów p³ynnych bardzo istotn¹ rolê spe³niaj¹ te¿ sorpcyjne w³aciwoci pod³o¿a wzglêdem tych wêglowodorów. Odnosi siê to szczególnie do
emulsji (ch³odziw), gdzie dziêki sorpcyjnym w³aciwociom pod³o¿e poch³ania cz¹stki oleju
(wêglowodorów), a przepuszcza wodê. Zatrzymywane cz¹stki oleju s¹ nastêpnie rozk³adane przez drobnoustroje, przy odpowiednim uzupe³nieniu pozosta³ych sk³adników niezbêdnych do ich ¿ycia.

2. Warunki biologicznego rozk³adu ropopochodnych sk³adników w glebie
i w technicznie ukszta³towanych z³o¿ach
Wzbogacanie rodowiska w sk³adniki pokarmowe. Wêglowodory, tak jak ka¿da
substancja organiczna, zawieraj¹ du¿o energii niezbêdnej do ¿ycia mikroorganizmów. Energia ta jest ³atwo dostêpna dla wyspecjalizowanych bakterii, dro¿d¿y i grzybów. Oprócz energii, wêgla i wodoru (zawartych w wêglowodorach) rozwój drobnoustrojów warunkuje tak¿e
dostêpnoæ innych mineralnych sk³adników pokarmowych, do których zalicza siê m.in. azot,
fosfor, siarkê, wapñ, magnez i potas. Przy nadmiernej koncentracji wêglowodorów tempo
ich biologicznego rozk³adu zale¿y od dostêpnoci sk³adników niezbêdnych do rozwoju drobnoustrojów. ¯yzne gleby zawieraj¹ wszystkie niezbêdne sk³adniki, ale zaolejenie radykalnie zniekszta³ca w nich stosunek iloci wêgla organicznego do iloci azotu i fosforu. Ostry
niedostatek azotu i fosforu spowodowany nadmiarem wêgla sprawia, ¿e drobnoustroje nie
mog¹ korzystaæ w pe³ni z obfitoci energii zawartej w wêglowodorach. Do rozwoju drobnoustrojów niezbêdna jest bowiem synteza bia³ka którego nie mo¿na wytworzyæ bez azotu,
fosforu i siarki. Wzbogacenie rodowiska w niezbêdne iloci brakuj¹cych sk³adników zwielokrotnia liczbê drobnoustrojów, czerpi¹cych energiê z wêglowodorów.
Tlen. Do biologicznego rozk³adu (mineralizacji) wêglowodorów jest niezbêdny tlen.
Zapotrzebowanie na tlen w silnie zaolejonej glebie jest wielokrotnie wiêksze ni¿ w analogicznej glebie wolnej od ropopochodnych sk³adników. To samo dotyczy ró¿nego rodzaju
osadów (szlamów). Niedostatek tlenu stanowi bardzo istotny czynnik ograniczaj¹cy intensywnoæ biologicznego rozk³adu wêglowodorów w rodowisku. Swobodna wymiana powietrza pomiêdzy gruntowo-biologicznym z³o¿em i atmosfer¹ warunkuje du¿¹ dynamikê
biodegradacji ropopochodnych.
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Temperatura rodowiska. Od temperatury rodowiska zale¿y aktywnoæ drobnoustrojów, a tym samym intensywnoæ rozk³adu wêglowodorów. Optymalna temperatura dla wiêkszoci szczepów bakterii i grzybów wynosi 30-38 °C. Powierzchniowa warstwa gleb (oraz
technicznie ukszta³towanych pod³o¿y na otwartej przestrzeni) tylko latem mo¿e mieæ korzystn¹ temperaturê. Technicznie ukszta³towane z³o¿a do gruntowo-biologicznego rozk³adu wêglowodorów, mog¹ byæ podgrzewane do 30-38 °C w ci¹gu ca³ego roku. Niezbêdna
jest wtedy os³ona przed bezporednim wp³ywem czynników atmosferycznych. Biologiczny rozk³ad wêglowodorów nie potrzebuje energii promienistej (s³onecznej) tote¿ z³o¿e
mo¿e znajdowaæ siê w pomieszczeniu zamkniêtym.
Wilgotnoæ gruntowo-biologicznego z³o¿a. Wilgotnoæ z³o¿a ma zapewniæ dostêpnoæ wody i rozpuszczalnych soli do intensywnego rozwoju drobnoustrojów, a jednoczenie nie mo¿e ograniczaæ wymiany fazy gazowej (powietrza miêdzy z³o¿em i atmosfer¹.
Odczyn rodowiska. Drobnoustroje rozk³adaj¹ce wêglowodory wymagaj¹ rodowiska o pH 6,0-9,0 (optymalne pH wynosi 6,5-7,5). Grzyby rozwijaj¹ siê dobrze w rodowisku o odczynie s³abo kwanym (pH 4,5-6,0). Zasadnicz¹ rolê w biologicznym rozk³adzie
wêglowodorów odgrywaj¹ jednak bakterie. Do ich wymagañ wiêc nale¿y dostosowaæ optymalny odczyn rodowiska. W procesie biologicznego rozk³adu wêglowodorów powstaj¹
ró¿nego rodzaju kwasy organiczne oraz kwas wêglowy. Kwasy te nale¿y neutralizowaæ przez
wapnowanie.
Mikrobiologiczne szczepienie z³o¿a. W glebach, osadach dennych i wodach powierzchniowych znajduj¹ siê liczne rodzaje drobnoustrojów zdolnych do wykorzystania wêgla i
energii zawartych w wêglowodorach. W glebach i wodach zanieczyszczonych wêglowodorami nasila siê rozwój odpowiednich drobnoustrojów, ale tempo tego rozwoju nie odpowiada potrzebom rekultywacji gleb zdegradowanych przez awaryjne wylewy ropy i jej pochodnych. Tym bardziej nie umo¿liwia szybkiego ukszta³towania gruntowo-biologicznego
z³o¿a do likwidowania ropopochodnych sk³adników w p³ynnych i sta³ych odpadach. Jest
wiêc celowe, a w wielu przypadkach nawet niezbêdne stosowanie mikrobiologicznych szczepionek. Liczne firmy oferuj¹ ró¿nego rodzaju preparaty nasilaj¹ce biologiczne i chemiczne unieszkodliwianie ropopochodnych sk³adników w ziemi oraz na ró¿nych technicznych
powierzchniach (powierzchnie urz¹dzeñ technicznych i sztuczne nawierzchnie).

3. Tworzenie gruntowo-biologicznego z³o¿a mineralizuj¹cego
ropopochodne sk³adniki odpadów
Zasada dzia³ania z³o¿a gruntowo-biologicznego. Zadaniem z³o¿a jest zatrzymanie i
zmineralizownie ropopochodnych sk³adników. Dla odpadów sta³ych problem sprowadza
siê do biologicznego rozk³adu wêglowodorów, które w ca³oci tworz¹ ten odpad lub które
stanowi¹ sk³adow¹ czêæ mieszaniny ró¿nych substancji (na przyk³ad zaolejone ziemie,
osady denne, odpady poprodukcyjne). Gruntowo-biologiczne z³o¿a do mineralizacji ropopochodnych sk³adników zawartych w odpadach p³ynnych i ciekach musz¹ przede wszystkim umo¿liwiaæ oddzielenie wêglowodorów od wody. Nastêpnie zasorbowane w z³o¿u wê-
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glowodory s¹ rozk³adane (mineralizowane) przez tlenowe drobnoustroje. Odpowiednio du¿a
pojemnoæ sorpcyjna z³o¿a jest niezbêdna do zatrzymania wêglowodorów p³ynnych oraz
do wydzielenia wêglowodorów z emulsji wodnych, w tym silnie zemulgowanych ch³odziw.
Podczas filtracji emulsji (ch³odziwa) przez gruntowo-biologiczne z³o¿e woda jest oddzielana od cz¹stek oleju i przemieszcza siê do ni¿ej zalegaj¹cej warstwy drena¿owej, sk¹d jest
odprowadzana na zewn¹trz (do kanalizacji, oczyszczalni lub innego odbiornika). Zatrzymane w gruntowo-biologicznym z³o¿u wêglowodory ulegaj¹ mikrobiologicznemu rozk³adowi. W celu ukszta³towania siê biologicznego z³o¿a nale¿y zastosowaæ odpowiedni¹ szczepionkê zawieraj¹c¹ drobnoustroje rozk³adaj¹ce wêglowodory. Ni¿ej zalegaj¹ce, przepuszczalne i zdrenowane pod³o¿e ma zapewniæ swobodn¹ wymianê fazy gazowej miêdzy gruntowo biologicznym z³o¿em i atmosfer¹.
Niezbêdne jest zapewnienie optymalnej wilgotnoci (oko³o 60% pojemnoci wodnej)
gruntowo-biologicznego z³o¿a oraz optymalnej zawartoci mineralnych sk³adników pokarmowych dla drobnoustrojów. Sporód wszystkich sk³adników pokarmowych najwa¿niejszy
jest azot. Na ka¿dy 1 kg wêgla zawartego w wêglowodorach nale¿y zastosowaæ co najmniej
0,1 kg azotu. Wtedy stosunek wêgla do azotu bêdzie zbli¿ony do stosunku w³aciwego dla
gleb ¿yznych. Dawka nawozu fosforowego, wyra¿ona w P2O5, jest trzykrotnie mniejsza ni¿
dawka azotu (N). Obojêtny odczyn z³o¿a zapewnia niezbêdn¹ iloæ wapnia. Kwane pod³o¿a
wymagaj¹ wapniowania a¿ do osi¹gniêcia pH ok. 7,5.
Struktura gruntowo-biologicznego z³o¿a. Z³o¿e mo¿e byæ ukszta³towane z naturalnych
lub syntetycznych mas o du¿ej pojemnoci sorpcyjnej oraz o dobrej przepuszczalnoci dla
wody i powietrza. W³aciwy materia³ do ukszta³towania gruntowo-biologicznego z³o¿a stanowi¹ torf wysoki oraz dobrze roz³o¿ony torf niski. Zbli¿on¹ przydatnoæ maj¹ komposty z
odpadów komunalnych, kory drzewnej i osadów ciekowych. Z³o¿a te mog¹ byæ tak¿e formowane z dodatkiem pou¿ytkowych sorbentów naturalnych i przemys³owych (wêglowych
i syntetycznych). Mo¿e mieæ tu zastosowanie wiele drobnoziarnistych odpadów przemys³owych o ziemistej konsystencji i du¿ej powierzchni zbiorowej. Gruboæ gruntowo-biologicznego z³o¿a powinna wynosiæ co najmniej 20 cm. Nie powinna natomiast przekraczaæ
40 cm, poniewa¿ ogranicza³oby to dostêp powietrza (tlenu) atmosferycznego do dolnej
czêci z³o¿a.
Gruntowo-biologiczne z³o¿e nak³ada siê na 30-40 cm warstwê piaskowego pod³o¿a z
drena¿em. Piaskowe pod³o¿e i gruntowo-biologiczne z³o¿e formuje siê w basenie zapewniaj¹cym ujmowanie i odprowadzanie przes¹czaj¹cych siê wód ciekowych i opadowych.
Wody te (przes¹cza) nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji, oczyszczalni cieków lub usuwaæ
w inny, usankcjonowany sposób.
Jednorazowa dawka zaolejonego p³ynu wprowadzana na z³o¿e nie mo¿e przekraczaæ
jego pojemnoci sorpcyjnej wzglêdem wêglowodorów. Wielkoæ tej dawki nale¿y okreliæ eksperymentalnie dla konkretnego pod³o¿a i zaolejonego p³ynu. Wysoko zaolejone i
silnie zdyspergowane p³yny (np. ch³odziwa) wymagaj¹ pod³o¿y o du¿ej pojemnoci sorpcyjnej. Mniej zaolejone i nie zemulgowane mog¹ byæ filtrowane przez z³o¿a ukszta³towane
z gliniasto-piaskowej ziemi próchniczej.
Gruntowo-biologiczne z³o¿a mog¹ byæ bez rolin lub mo¿na na z³o¿ach stosowaæ ich
uprawê. W procesie biologicznego rozk³adu wêglowodorów udzia³ rolin jest ca³kowicie
zbêdny. Uprawa rolin jest celowa tylko wtedy, gdy chcemy, aby odciekowa woda (z przes¹-
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czy) nie zawiera³a du¿ych koncentracji sk³adników nawozowych, zw³aszcza azotu, fosforu i
potasu. Powierzchnia z³ó¿ przeznaczonych do oczyszczania zaolejonych cieków mo¿e byæ
ci¹gle pokryta trawami. Gruntowo-biologiczne unieszkodliwianie ch³odziw (emulsji) uniemo¿liwia zachowanie ci¹g³oci wegetacji rolin. Roliny mo¿na w tym przypadku uprawiaæ
przemiennie z dawkowaniem ch³odziwa.
Zaolejone odpady sta³e. Odpady takie (w tym mokre) same mog¹ tworzyæ z³o¿e biologicznego rozk³adu wêglowodorów. Umieszcza siê je na pod³o¿u z przepuszczalnego piasku (z drena¿em ujmuj¹cym i odprowadzaj¹cym odcieki). Optymalna gruboæ warstwy nak³adanych odpadów wynosi 30-40 cm. Zale¿nie od chemicznych w³aciwoci odpadów reguluje siê w nich zawartoæ mineralnych sk³adników pokarmowych (nawozowych) i odczyn rodowiska. Dawkê azotu i fosforu ustala siê odpowiednio do zawartoci wêgla w
zaolejonych odpadach (tak jak to opisano poprzednio).
Wapnowanie zaolejonych odpadów jest po¿¹dane nawet przy ich pH 6,5-7,0. Stosuje siê
w tym celu 10-20 kg wapna nawozowego na 1m3 odpadu (gruntowo-biologicznego z³o¿a).
Stosowanie szczepionek mikrobiologicznych jest tu celowe, lecz nie tak konieczne, jak
przy oczyszczaniu odpadów p³ynnych. W sta³ych zaolejonych odpadach znajduj¹ siê bowiem
du¿e iloci drobnoustrojów rozk³adaj¹cych wêglowodory. Je¿eli odpad nie zawiera skupisk
wêglowodorów o sta³ej konsystencji, to w ci¹gu jednego sezonu wegetacyjnego mo¿e byæ
pozbawiony g³ównej masy wêglowodorów Nale¿y wtedy odpad usun¹æ, zwalniaj¹c miejsce
dla nastêpnej partii zaolejonych odpadów. Odpady o du¿ej zawartoci wielkocz¹steczkowych
wêglowodorów wymagaj¹ 2-3 letniego okresu mineralizacji. Utrzymanie optymalnej wilgotnoci z³o¿a warunkuje intensywnoæ biologicznego rozk³adu wêglowodorów.

4. Degradacja i rekultywacja gleb zaolejonych
Rekultywacji wymagaj¹ gleby zanieczyszczone ropopochodnymi sk³adnikami w stopniu
ograniczaj¹cym wegetacjê rolin lub pogarszaj¹cym od¿ywcz¹ i technologiczn¹ ich jakoæ.
Wskaniki degradacji gleby
Silne zanieczyszczenie gleby ropopochodnymi substancjami powoduje daleko id¹c¹
degradacjê szaty rolinnej, a¿ do ca³kowitego jej zaniku w³¹cznie. Je¿eli ropopochodne
zanieczyszczenie utrudnia wegetacjê rolin, to pokarmowa i technologiczna u¿ytecznoæ
plonów jest kwestionowana. Sanitarno-pokarmowa jakoæ plonów jest kwestionowana tak¿e wtedy, gdy ropopochodne zanieczyszczenie gleby nie os³abia wegetacji rolin, ale mo¿e
powodowaæ kumulacjê w nich wêglowodorów.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce formy zanieczyszczenia (degradacji) gleby (biologicznie
czynnej powierzchni ziemi):
 odgórne zanieczyszczenie przez d³ugotrwa³e rozpraszanie p³ynnych i sta³ych ropopochodnych substancji,
 odgórne zanieczyszczenie przez wylewy ropy lub jej pochodnych,
 odgórne zanieczyszczenie przez wprowadzenie ropopochodnych i zaolejonych odpadów o sta³ej i ciek³ej konsystencji,
 oddolne zanieczyszczenie przez podsi¹kaj¹c¹ ropê lub jej pochodne z poziemnych róde³.
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Biologicznie czynna powierzchnia ziemi mo¿e byæ zdegradowana w stopniu:
 ma³ym; brak ujemnego wp³ywu na wegetacjê rolin przy ewidentnej zawartoci wêglowodorów w powierzchniowej warstwie gleby,
 rednim; punktowe zamieranie rolinnoci darniowej, wyrane os³abienie wegetacji
rolin uprawnych,
 du¿ym; p³atowe zamieranie rolinnoci darniowej, spadek plonowania rolin uprawnych o ok. 50%,
 bardzo du¿ym; zanikanie lub ca³kowite zamarcie rolinnoci darniowej, niemo¿liwa
wegetacja rolin uprawnych bez zastosowania rekultywacyjnych zabiegów.
Nie ustalono jeszcze kryteriów odró¿niania gleb ma³o zdegradowanych (zanieczyszczonych) od gleb nie zdegradowanych (wolnych od ropopochodnych zanieczyszczeñ). Stan
zanieczyszczenia gleby przez skoncentrowane ród³o emisji mo¿na ³atwo ustaliæ na terenach rolnych i lenych. Wtedy poziomem odniesienia jest zawartoæ wêglowodorów w
glebach na przyleg³ym terenie  wolnym od zanieczyszczenia. Nale¿y mieæ jednak na uwadze powszechnoæ punktowego (p³atowego) zanieczyszczenia gleby ropopochodnymi sk³adnikami w wyniku mechanizacji rolnictwa i lenictwa. Dok³adne odró¿nienie gleby s³abo
zanieczyszczonej ropopochodnymi sk³adnikami od gleby nie zanieczyszczonej nimi wymaga starannych i kosztownych analiz. Dla celów praktycznych przyjmuje siê wiêc uproszczony sposób oceny, ustalaj¹c 0,04% jako górn¹ granicê zawartoci ekstraktu eterowego
(lub czterochlorku wêgla) w glebach czystych. Glebê zawieraj¹c¹ (w poziomie próchniczym) ponad 0,04% ekstraktu uznaje siê jako zanieczyszczon¹.
Istotnym kryterium oceny zdegradowania ziemi jest stosunek zawartoci wêgla do zawartoci azotu w próchniczej warstwie gleby. Kryterium to jest ma³o przydatne do odró¿nienia gleby czystej od gleby s³abo zanieczyszczonej wêglowodorami i odwrotnie. Przy
du¿ym i bardzo du¿ym zanieczyszczeniu gleby ropopochodnymi substancjami, wartoæ ilociowego stosunku C:N jest proporcjonalna do stopnia zanieczyszczenia gleby.
W poziomie próchniczym gleb uprawnych wêgla jest przewa¿nie 10 razy wiêksza ni¿
azotu (stosunek C:N = 10). W glebach bardzo czynnych biologicznie (¿yznych) stosunek
C:N kszta³tuje siê jak ok. 8:1. W glebach mineralnych o ma³ej aktywnoci biologicznej
(suche gleby piaskowe, podmok³e gleby o ró¿nej granulacji) stosunek C:N mo¿e osi¹gaæ
wartoæ 12 (12:1).
W glebach trwale zadarnionych (³¹ki, pastwiska, murawy, trawniki pielêgnowane) lenych i bagiennych wartoæ stosunku C:N jest znacznie wiêksza i zale¿y od wielu czynników. Z tego wzglêdu to kryterium jest ma³o przydatne do oceny stopnia zanieczyszczenia
takiego rodowiska ropopochodnymi substancjami.
W glebach mineralnych (w poziomie próchniczym) stosunek C:N kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
 8:1  10:1 - gleba czysta,
 10:1  17:1 - gleba s³abo zdegradowana
 17:1  30:1 - gleba rednio zdegradowana
 30:1  45:1 - gleba w du¿ym stopniu zdegradowana
 powy¿ej 45:1 gleba silnie zdegradowana.

28

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW

Szata rolinna lub jej ca³kowity zanik odzwierciedlaj¹ stan degradacji (zanieczyszczenia) gleby, ale nie ma wyranej zale¿noci pomiêdzy aktualn¹ zawartoci¹ wêglowodorów w glebie a wegetacj¹ rolin. Gleba ³atwo przepuszczalna i z natury uboga w sk³adniki pokarmowe, mo¿e ca³kowicie utraciæ produkcyjnoæ nie kumuluj¹c znacznych iloci wêglowodorów.
Natomiast gleby o du¿ej pojemnoci sorpcyjnej i znacz¹cej zasobnoci w sk³adniki
pokarmowe zachowuj¹ biologiczn¹ aktywnoæ nawet przy znacznej zawartoci ropopochodnych substancji. Ponadto na jednorazowo silnie zanieczyszczonej glebie, chocia¿ zawiera
ona du¿o wêglowodorów mo¿e zachowaæ siê szata rolinna. Gleba stale zanieczyszczana
mo¿e byæ ca³kowicie zdegradowana (bez rolinnoci) przy stosunkowo ma³ej zawartoci
wêglowodorów.
Stosunek wêgla do azotu jest wiêc lepszym wskanikiem degradacji gleby ni¿ zawartoæ w niej wêglowodorów.
Rekultywacja zaolejonych gruntów
Bezporednim zadaniem rekultywacji zaolejonych gruntów jest przywrócenie biologicznej aktywnoci i u¿ytkowych walorów gruntu (ziemi). Porednim zadaniem rekultywacji jest zlikwidowanie ród³a zanieczyszczenia wêglowodorami wód podziemnych i powierzchniowych oraz atmosfery i rolin.
Zale¿nie od charakteru i stopnia zaolejenia gleby oraz od stanu rolinnoci, wyró¿nia siê rekultywacje podstawow¹ i higienizacjê (sanitacjê) glebowo-rolinn¹.
Higienizacja zaolejonych gleb. Gleby zanieczyszczone ropopochodnymi sk³adnikami w stopniu nie powoduj¹cym zniszczenia trwa³ej szaty rolinnej oraz umo¿liwiaj¹cym
wegetacjê rolin uprawnych powinny byæ higienizowane przez sterowan¹ biodegradacjê
wêglowodorów. Gleby zanieczyszczone incydentalnie (w sposób nieci¹g³y), je¿eli zachowuj¹ warunki do wegetacji rolin, mog¹ byæ pozbawione nadmiaru wêglowodorów w ci¹gu
jednego lata. Gleby zanieczyszczane w sposób ci¹g³y wymagaj¹ sta³ej profilaktycznej higienizacji (sanitacji).
Higienizacja mineralnych gruntów ornych. W glebach mineralnych gruntów biodegradacja wêglowodorów jest naj³atwiejsza. Do intensywnej mineralizacji wêglowodorów w glebie niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce warunki:
 zrównowa¿ony stosunek wêgla organicznego do azotu i fosforu,
 wymiana powietrza miêdzy gruntem i atmosfer¹ w celu dobrego natlenienia zaolejonej
warstwy gleby,
 wilgotnoæ gleby umo¿liwiaj¹ca du¿¹ aktywnoæ mikroorganizmów,
 niekwany odczyn rodowiska.
Wymienione warunki w glebie mo¿na osi¹gn¹æ agrotechnicznymi sposobami:
 optymalny stosunek C:N i C:P. przez nawo¿enie mineralne (g³ównie azotowe i fosforowe),
 dop³yw tlenu atmosferycznego zapewniæ przez uprawê mechaniczn¹,
 odpowiedni¹ wilgotnoæ gleby przez nawadnianie (deszczowanie) lub odprowadzanie
nadmiaru wody oraz stosowanie odpowiednich zabiegów uprawnych.

29

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 2

Uprawianie roliny nie uczestnicz¹ bezporednio w biodegradacji wêglowodorów, ale
porednio maj¹ na to istotny wp³yw. Roliny motylkowate s¹ w du¿ym stopniu niezale¿ne
od zawartoci azotu w glebie, poniewa¿ pobieraj¹ ten sk³adnik atmosfery. Tym samym nie
powiêkszaj¹ deficytu azotu, a nawet wzbogacaj¹ glebê w ten sk³adnik. Ze wzglêdu na potrzebê spulchniania gleby, korzystnie jest uprawiaæ na higienizowanych glebach roliny
okopowe (ziemniaki, buraki, kapustê) oraz kukurydzê. Na glebie intensywnie zaolejonej
lepiej nie uprawiaæ rolin w pierwszym roku jej higienizacji. Potrzeby azotu, fosforu i
wapna nawozowego nale¿y okreliæ na podstawie wyników analizy zawartoci wêgla organicznego, przyswajalnych sk³adników i odczynu gleby. Zawartoæ wêgla organicznego powinna byæ okrelona nie tylko w próchniczej (ornej) czêci gleby, lecz w ca³ej zaolejonej
warstwie. Globalna dawka nawozu azotowego powinna byæ podzielona na kilka czêci (aplikacyjnych dawek), stosowanych w odpowiednich odstêpach czasu.
Dla ka¿dego higienizowanego terenu nale¿y opracowaæ szczegó³owy program i harmonogram realizacji, z uwzglêdnieniem zmiennoci warunków meteorologicznych (g³ównie opadów atmosferycznych i temperatury).
Higienizacja mineralnych gruntów zadarnionych. Mineralne grunty zadarnione
mo¿na higienizowaæ (oczyszczaæ z wêglowodorów) w taki sam sposób jak grunty orne lub
z zachowaniem szaty rolinnej. Na podmok³ych ³¹kach i pastwiskach tempo procesu biodegradacji wêglowodorów nie mo¿e byæ du¿e ze wzglêdu na niedostatek tlenu. W glebach
tych z natury wystêpuje deficyt tlenu, który jest spotêgowany przez obecnoæ wêglowodorów. Rolinnoæ darniowa ponadto silnie konkuruje o azot i fosfor z drobnoustrojami glebowymi, w tym tak¿e z rozk³adaj¹cymi wêglowodory. Zachowuj¹c rolinnoæ darniow¹ nie
da siê szybko odkwasiæ gleby przez jej wapnowanie. Je¿eli zanieczyszczenie trwa³ych u¿ytków zielonych (³¹k i pastwisk) spowodowa³o z³¹ jakoæ paszy, nale¿y zdecydowaæ siê na
higienizacjê gleby w taki sposób, jak na gruntach ornych, tzn. zlikwidowaæ darñ i usun¹æ
nadmiar wêglowodorów przez biodegradacjê. Po oczyszczeniu gleby z nadmiaru wêglowodorów mo¿na odnowiæ rolinnoæ ³¹kow¹ (pastwiskow¹).
Zale¿nie od stopnia zaolejenia gleby oraz intensywnoci agrotechnicznych zabiegów
wêglowodory zostan¹ zmineralizowane w ci¹gu 1-3 lat. Du¿a zawartoæ substancji organicznej (próchniczej i resztek rolinnych) utrudnia mineralizacjê wêglowodorów.
Trawniki i murawy nie bêd¹ce pastwiskami i nie dostarczaj¹ce paszy dla zwierz¹t mog¹
byæ higienizowane bez niszczenia darni przez intensywne nawo¿enie azotem, fosforem i
potasem. Bardzo po¿¹dane jest deszczowanie, poniewa¿ rolinnoæ darniowa czyni permanetny niedobór wody w sezonie o temperaturze optymalnej dla drobnoustrojów rozk³adaj¹cych wêglowodory.
Higienizacja zaolejonych gleb torfowych. Zaolejone gleby torfowe poch³aniaj¹ du¿e iloci
wêglowodorów, chroni¹c je przed biodegradacj¹. Spowodowane jest to bardzo du¿¹ pojemnoci¹ sorpcyjn¹ masy torfowej, utrudnion¹ wymian¹ powietrza miêdzy torfem i atmosfer¹, bardzo du¿ym zapotrzebowaniem torfu na tlen. Gleby torfowe s¹ przewa¿nie kwane. Biodegradacja wêglowodorów w zadarnionych glebach torfowych mo¿e byæ skutecznie nasilona przez intensywne nawo¿enie azotem, fosforem i potasem. Nawo¿enie to musi pokryæ w pe³ni zapotrzebowanie na sk³adniki pokarmowe rolin tworz¹cych darñ oraz zaspokoiæ potrzeby w tym zakresie drobnoustrojów rozk³adaj¹cych wêglowodory i ³atwo rozk³adalne sk³adniki masy torfowej.
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Dawka potasu powinna odpowiadaæ maksymalnemu pobraniu przez roliny, a dawka
azotu powinna byæ dwukrotnie wiêksza ni¿ pobranie go przez roliny. Zaolejona gleba torfowa z zachowan¹ szat¹ rolinn¹ nie powinna byæ spulchniana (orana) ze wzglêdu na zagro¿enie po¿arowe. Po¿¹dane jest natomiast czêste koszenie trawy oraz deszczowanie w okresach niedoboru opadów atmosferycznych.
Rekultywacja gleb zdegradowanych przez odgórne zaolejanie
Gleby, które wskutek ropopochodnych zanieczyszczeñ utraci³y czêciowo lub ca³kowicie trwa³¹ szatê rolinn¹, a na gruntach ornych utraci³y agrotechniczn¹ sprawnoæ musz¹
byæ poddane rekultywacji. Rekultywacja gleby, tak jak jej higienizacja, polega na biodegradacji wêglowodorów. Mamy tu jednak do czynienia z du¿ymi ³adunkami ropopochodnych
sk³adników, przewa¿nie o ró¿norodnym sk³adzie. Wêglowodory ciê¿kie (o du¿ym ciê¿arze
cz¹steczek) s¹ znacznie mniej podatne na biodegradacjê od wêglowodorów lekkich. Szczególnie oporne na biodegradacjê s¹ sk³adniki smarów oraz olejów silnikowych i przek³adniowych, opa³owych i ch³odziw.
Grunty w otoczeniu baz sk³adowania i dystrybucji paliw i smarów, warsztatów remontowych i myjni sprzêtu technicznego oraz na poligonach wojskowych, w miejscach wycieków ropy naftowej, na szlakach transportu ko³owego i kolejowego (zw³aszcza w pobli¿u
awaryjnych wylewów ropopochodnych produktów) obfituj¹ w ciê¿kie wêglowodory. Sk³adniki te zniekszta³caj¹ nie tylko chemiczne, lecz tak¿e powietrzno-wodne w³aciwoci i strukturê gleb. Nasycone wêglowodorami koloidy glebowe trac¹ zdolnoæ do poch³aniania wody,
sorpcji wymiennej kationów i gruze³kowat¹ strukturê. Gleby zwiêz³e przekszta³caj¹ siê w
bardzo silnie pyl¹c¹ masê.
Rekultywacja gleb zdegradowanych przez d³ugotrwa³e rozproszenie na powierzchniê
ziemi ropopochodnych sk³adników. Niezale¿nie od stopnia degradacji gleby (zaniku szaty
rolinnej) mo¿na stosunkowo ³atwo stworzyæ w niej warunki do wegetacji rolin oraz intensywnej biodegradacji wêglowodorów ropopochodnych. W tego rodzaju glebie znajduj¹
siê mikroorganizmy zdolne do mineralizacji wêglowodorów. Agrotechnicznymi sposobami nale¿y dostarczyæ do gleby sk³adniki pokarmowe, zapewniæ dostêp powietrza, odpowiedni¹ wilgotnoæ gleby oraz odkwasiæ glebê przez jej zwapnowanie.
Rekultywacjê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnej porze roku, ale najstosowniejszymi porami s¹ jesieñ i wiosna, ze wzglêdu na wilgotnoæ gleby i atmosfery. Pierwszym rekultywacyjnym zabiegiem jest wapnowanie gleby, które jest przewa¿nie niezbêdne (z wyj¹tkiem
raczej nie spotykanych gleb o odczynie alkalicznym, pH powy¿ej 7). Dawka wapna powinna
byæ okrelona w projekcie rekultywacji. Nie mo¿na jej ustaliæ na podstawie kryteriów stosowanych w normalnej agrotechnice. Musi to byæ dawka neutralizuj¹ca aktualn¹ i potencjaln¹ kwasowoæ w ca³ej zaolejonej warstwie gleby (co najmniej w jej 30-centymetrowej
warstwie). Nie nale¿y obawiaæ siê przewapnowania gleby. Ze wzglêdu na powolne dzia³anie
wapna korzystniejszy jest jego nadmiar w glebie ni¿ niedobór.
Orientacyjne dawki wapna nawozowego wynosz¹:
 na glebach piaskowych s³abogliniastych i glinach lekkich (gleby lekkie) oko³o 5 t/ha,
 gleby piaskowe gliniaste mocne i gliny piaszczyste (gleby rednio zwiêz³e) oko³o 8 t/ha,
 gleby wytworzone z glin rednich i ciê¿kich, py³ów ilastych oraz i³ów (gleby ciê¿kie) 8-12 t/ha.
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Na glebach nale¿¹cych do pierwszej grupy ca³¹ dawkê wapna stosuje siê jednorazowo.
W pozosta³ych przypadkach, dzieli siê j¹ na dwie jednakowe czêci. Wysiane wapno miesza
siê z wierzchni¹ warstw¹ gleby (w tym bezglebowego gruntu) za pomoc¹ glebogryzarki. Na
glebach piaskowych s³abogliniastych i gliniastych lekkich wystarczy trzykrotne przejcie
glebogryzarki. W miarê zwiêkszania siê zwiêz³oci gleby zwiêksza siê liczba przejæ glebogryzarki. Zale¿y to tak¿e od agregacji i wilgotnoci gleby. Na silnie rozpylonej glebie
ciê¿kiej mo¿na ograniczyæ liczbê przejæ glebogryzarki.
Po wymieszaniu wapna z gleb¹ nale¿y zastosowaæ azotowe i fosforowe nawo¿enie (po
100 kg N i P2O5 na ha). Po up³ywie 3-4 tygodni stosuje siê rednio g³êbok¹ orkê (oko³o 25
cm). Na glebach rednio zwiêz³ych i ciê¿kich wysiewa siê drug¹ dawkê wapna, mieszaj¹c je
z ziemi¹ za pomoc¹ glebogryzarki, tak jak poprzednio. Je¿eli pierwszy rekultywacyjny zabieg przeprowadzono w drugiej po³owie jesieni, to drugi zabieg nale¿y przeprowadziæ dopiero wiosn¹ w nastêpnym roku. Nawo¿enie azotowe, fosforowe i potasowe (100 kg N, 50
kg P2O5, 150 kg K2O na ha) stosuje siê bezporednio po orce na glebach lekkich oraz po
glebogryzarce na glebach rednio zwiêz³ych i ciê¿kich. Nawozy trzeba wymieszaæ z gleb¹
za pomoc¹ kultywatora lub brony talerzowej ciê¿kiej.
Wiosn¹ i latem po up³ywie oko³o 2 tygodni, od drugiego rekultywacyjnego zabiegu,
wysiewa siê:
 mieszankê traw, je¿eli grunt ma byæ zadarniony, ale nie jest ³¹k¹ i pastwiskiem,
 roliny polowe przeznaczone do przyorania na miejscu lub jako nawóz zielony dla przyleg³ych terenów.
Zbieranej z tych terenów masy rolinnej nie mo¿na przeznaczyæ na paszê, a tym bardziej do spo¿ycia.
W drugim roku rekultywacji (w drugim roku wegetacji) mo¿na uprawiaæ roliny zbo¿owe i oleiste na nasiona. Wegetacyjne czêci tych rolin powinny byæ przeznaczone na
nawóz. Uprawa rolin powinna zapewniæ czêste spulchnianie gleby. Powinno jej towarzyszyæ nawo¿enie mineralne.
W trzecim roku rekultywacji mo¿na oczekiwaæ przywrócenia pe³nej produktywnoci
gleby i u¿ytecznoci plonów. Teza ta odnosi siê do gleb silnie zdegradowanych. Przy mniejszej degradacji i dobrze przeprowadzonej rekultywacji agroekologiczna sprawnoæ gleby
mo¿e byæ przywrócona ju¿ w drugim roku wegetacji. Istotne znaczenie maj¹ tu jednak warunki atmosferyczne. Niedostatek opadów atmosferycznych powoduj¹cy suszê glebow¹,
mo¿e zmniejszyæ tempo biodegradacji wêglowodorów. Deszczowanie rekultywowanej gleby
jest szczególnie wskazane w czasie upalnej pogody.
Rekultywacja gleb zdegradowanych przez awaryjne wyp³ywy ropy i ropopochodnych produktów. Awaryjne wylewy ropy lub jej produktów pokrywaj¹ powierzchniê terenu i nasycaj¹ wierzchni¹ warstwê ziemi. Do najczêciej spotykanych zalicza siê awaryjne
wyp³ywy z ruroci¹gów i wykolejanych cystern oraz awaryjne wyp³ywy ze zbiorników produktów naftowych i basenów zaolejonych odpadów p³ynnych.
Skutki zaolejenia gleby i rodzaj zabiegów rekultywacyjnych zale¿y od ³adunku zanieczyszczeñ, warunków terenowych i sposobu usuwania rozlanych produktów oraz od odleg³oci w czasie od wyst¹pienia awarii. Najmniej k³opotliwe do rukultywacji s¹ grunty zanieczyszczone paliwami lekkimi. Wszystkie pozosta³e produkty ropopochodne nas¹czaj¹
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warstwê gruntu trudno rozk³adaj¹cymi siê wêglowodorami ciê¿kimi. Ponadto nierzadko
praktykuje siê wypalanie nie zebranej z powierzchni gruntu pozosta³oci ropy lub jej produktów. Skutkiem tego jest zeskalenie (spetryfikowanie) ziemi, co bardzo utrudnia i wyd³u¿a w czasie proces biodegradacji wêglowodorów. Zale¿nie od poawaryjnego postêpowania rozró¿nia siê degradacjê:
 poawaryjn¹ wie¿¹,
 zestarza³¹, bez wypalania pozosta³oci,
 zestarza³¹, z wypalaniem pozosta³oci.
Rekultywacja wie¿o zaolejonej gleby jest ³atwiejsza ni¿ rekultywacja gleb o zestarza³ym zaolejeniu. P³ynne pozosta³oci olejów na powierzchni nale¿y usun¹æ bez wypalania. Zale¿nie od gruntowych i terenowych warunków mo¿na zastosowaæ tu ró¿ne sposoby.
Mo¿e to byæ sp³ukiwanie olejów do naturalnych lub ukszta³towanych obni¿eñ (w tym rowów), a nastêpnie ich ujmowanie i unieszkodliwianie. Pozosta³e na powierzchniach gruntu
maziste wêglowodory nale¿y zebraæ wraz z cienk¹ warstw¹ ziemi i poddaæ je biodegradacji
w taki sposób jak to podano dla zaolejonych odpadów sta³ych (ziemistych). Po wstêpnym
oczyszczeniu gruntu z p³ynnych i mazistych wêglowodorów przystêpuje siê do agrotechnicznej rekultywacji opisanymi ju¿ sposobami.
Rekultywacja gleb o zestarza³ym zaolejeniu jest wykonywana w taki sposób jak poprzednio. Powa¿ne utrudnienie stanowi tu jednak daleko id¹ca dezagregacja gleby. Jest to
powodem bardzo intensywnego pylenia gleby w czasie jej uprawy i wietrznej pogody. Z
tego powodu nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum mechaniczne zabiegi uprawowe.
Preferuje siê tu wieloletnie trawy i roliny motylkowate. Niedobór wody dla rolin i mikroorganizmów rozk³adaj¹cych wêglowodory jest w tak zdegradowanych glebach bardzo
du¿y. Wynika st¹d potrzeba deszczowania rekultywowanego gruntu.
Gleby o zestarza³ej degradacji nie obfituj¹ w wêglowodory labilne (czynne). Z tego
wzglêdu roliny s¹ mniej nara¿one na pobieranie wêglowodorów. Stwarza to mo¿liwoæ
paszowego u¿ytkowania uprawianych rolin ju¿ w drugim roku rekultywacji gleby.
Rekultywacja gleb o wypalonym zestarza³ym zaolejeniu wymaga zniszczenia zeskalonej pow³oki przez smoliste i asfaltowe frakcje wêglowodorów i jej bry³kowatej struktury. Przesycone wêglowodorami bry³y s¹ bardzo odporne i trudne do mechanicznego rozdrobnienia, ze wzglêdu na spoistoæ i plastycznoæ. Zawarte w nich wêglowodory s¹ prawie
niedostêpne dla drobnoustrojów (z wyj¹tkiem cienkiej zewnêtrznej warstwy). Zbrylone
czêci gruntu utrudniaj¹ dostêp powietrza do pozosta³ej masy ziemi. Utrudniaj¹ lub uniemo¿liwiaj¹ te¿ orne u¿ytkowanie gruntu.
Wymienione ograniczenia sprawiaj¹, ¿e zadrzewienie (w tym zakrzewienie) lub zadarnienie jest naj³atwiejszym sposobem rekultywacji i zagospodarowania tego rodzaju gruntu.
Rekomenduje siê nastêpuj¹ce zabiegi rekultywacyjne:
 mechaniczne rozkruszenie zeskalonej powierzchni i wymieszanie jej z ni¿ej zalegaj¹cym gruntem do g³êbokoci 30 cm,
 wysianie oko³o 5 t nawozowego wapna na hektar,
 wysianie 100 kg N, 80 kg P2O5, 100 kg K2O na hektar,
 wysianie mieszanki traw ³¹kowych.
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Je¿eli wymienione zabiegi zostan¹ wykonane wiosn¹, to w po³owie lata nale¿y zastosowaæ ponownie nawo¿enie w iloci 80 kg N i 80 kg K2O na hektar. Je¿eli rekultywacyjne
zabiegi wykonano latem, to nastêpnej wiosny stosuje siê nawo¿enie w iloci: 100 kg N, 50
kg P2O5 i 100 kg K2O na hektar.
Masy rolinnej nie nale¿y zbieraæ ani na paszê ani te¿ na zielony nawóz. Pozostawia siê
j¹ na miejscu. Po up³ywie 2-3 lat od rozpoczêcia rekultywacji mo¿na sadziæ na rekultywowanym gruncie drzewa i krzewy, je¿eli takie jest jego przeznaczenie. Mo¿na te¿ oczekiwaæ
naturalnej sukcesji drzew i krzewów. Je¿eli zeskalona pow³oka zosta³a wczeniej rozkruszona i stwierdza siê spontaniczn¹ obecnoæ rolin (traw, zió³, krzewów, drzew), zabiegi
rekultywacyjne sprowadza siê do wapnowania, nawo¿enia i dosiania rolin. Nie wykonuje
siê orki i nie niszczy siê istniej¹cej rolinnoci
Rekultywacja gleb (oddolnie zaolejonych). Wg³êbno-gruntowe, podsi¹kowe zaolejenie gleby jest bardzo trudne do zlikwidowania ze wzglêdu na du¿¹ iloæ wêglowodorów w
ziemi. W przesyconej wêglowodorami podpowierzchniowej czêci gruntu wystêpuje ostry
deficyt tlenu, zw³aszcza przy p³ytkim zaleganiu wody gruntowej. Rekultywacja gleb oddolnie zaolejonych przez biodegradacjê wêglowodorów mo¿e daæ oczekiwany rezultat tylko
wtedy, gdy jest wspomagana nastêpuj¹cymi zabiegami:
 usuniêcie ropopochodnych substancji z g³êbszych warstw gruntu technicznymi sposobami i napowietrzenie tego gruntu,
 odpompowanie lub drena¿owe odprowadzenie zaolejonych wód gruntowych,
 beztlenowa biodegradacja ropopochodnych sk³adników w g³êbszych warstwach gruntu.
Drena¿ jest te¿ sposobem napowietrzania gruntu.
Rekultywacyjne zabiegi agrotechniczne na oddolnie zaolejonej glebie s¹ takie same
jak na glebie zaolejonej powierzchniowo. Okres rekultywacji mo¿e byæ tu jednak wielokrotnie d³u¿szy, poniewa¿ do powierzchniowej warstwy gleby (z³o¿a tlenowej biodegradacji) bêd¹ ci¹gle przemieszczaæ siê wêglowodory z g³êbszych warstw gruntu.
Usuniêcie wêglowodorów w p³ynnej postaci z g³êbszych warstw gruntu skróci okres
niezbêdny do ich mineralizacji w powierzchniowej warstwie gleby. Intensywne nawo¿enie
mineralne nale¿y prowadziæ do czasu oczyszczenia gleby z ropopochodnych sk³adników.
Dotyczy to tak¿e regulowania odczynu przez wapnowanie gleby.
Najstosowniejszymi rolinami do uprawy na rekultywowanych terenach s¹ trawy, które
zu¿ywaj¹ du¿e iloci wody, wymuszaj¹c jej podsi¹k z g³êbszych warstw gruntu. Razem z
wod¹ przemieszczane s¹ wêglowodory do warstwy biologicznej mineralizacji. Trawy powinny byæ koszone, ale pokos nie mo¿e byæ przeznaczony na paszê. Nadaje siê natomiast
do nawo¿enia innych gleb.
Rekultywacja gleb oddolnie zaolejonych jest zagadnieniem bardzo z³o¿onym. Nie mo¿na
okreliæ skutecznego sposobu rekultywacji tych gleb bez rozpoznania stopnia zaolejenia
g³êbszych warstw gruntu i stanu wód gruntowych.

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony rodowiska, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
tel. (0-22) 621 67 43, fax (0-22) 629 52 63, e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Jerzy lusarczyk
BIOREMEDIACJA GRUNTÓW I WÓD ZAOLEJONYCH
W SYSTEMIE PROTE
Wprowadzenie
Ró¿norodne formy i stany zanieczyszczenia gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych, odpadów, cieków i powierzchni technicznie zabudowanych tworz¹ koniecznoæ
poszukiwania skutecznych sposobów odzyskiwania ropopochodnych zasobów z jednej strony
oraz odnawiania (oczyszczania) rodowiska Sporód licznych technologii oczyszczania
rodowiska metody biologicznego rozk³adu (bioderadacji) wêglowodorów maj¹ najwiêksze zastosowanie. Dotyczy to zw³aszcza gruntów i wód gruntowych, które mog¹ byæ oczyszczane na miejscu bez koniecznoci prowadzenia kosztownego przemieszczania mas ziemnych i naruszania infrastruktury technicznej, w tym bez czasowego ograniczania efektywnoci jej funkcjonowania.
W oparciu o naukowe i techniczne osi¹gniêcia oraz dowiadczenia w³asne firma PROTE w Poznaniu opracowa³a technologiê intensywnej biodegradacji ropopochodnych, zwan¹ technologi¹ bioremediacji gruntów i wód zanieczyszczonych produktami naftowymi.
Technologia PROTE opiera siê na:
· rozpoznaniu stanu i struktury przestrzennej zanieczyszczenia rodowiska,
· wyborze metody oczyszczania.,
· aplikacji biopreparatu,
· kontroli procesu oczyszczania (bioremediacji) rodowiska.

System bioremediacji
Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia
W etapie tym okrela siê rodzaj zanieczyszczenia (ogniska ska¿enia, oraz zasiêg jego
migracji w gruncie i wodach gruntowych). Rozpoznaje siê równie¿ warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, geofizyczne i rodowisko fizykochemiczne terenu z uwzglêdnieniem
jego zasolenia i pH. Bada siê równie¿ zawartoæ metali ciê¿kich na ska¿onym obszarze.
Badania te realizuje siê dwoma metodami.
Pomiary atmogeochemiczne. W pomiarach tych wykorzystuje siê elektroniczn¹
sondê polow¹ ECOPROBE 4 (jak do tej pory jedyny egzemplarz w Polsce). ECOPROBE
4 umo¿liwia szybkie zlokalizowanie podziemnych tzw. ognisk ska¿enia  miejsc wycieku, rozlewisk produktów naftowych (np. z ruroci¹gów, podziemnych zbiorników paliwa, itp.) oraz innych szkodliwych substancji. Wysoka czu³oæ przyrz¹du (nawet 0,01ppm)
oraz sposób pomiaru analogiczny jak w stacjonarnym chromatografie gazowym sprawia,
¿e wyniki uzyskane przy pomiarze ska¿eñ sond¹ w terenie, s¹ porównywalne z wynikami
analizy próbek gruntu w laboratorium.
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Analiza laboratoryjna próbek gruntu i wód gruntowych. Pobór próbek gruntu i
wód gruntowych odbywa siê pod nadzorem przedstawicieli zleceniodawcy oraz odpowiedniego terytorialnie wojewódzkiego inspektoratu ochrony rodowiska. Nastêpnie, pobrane
próbki przekazywane s¹ do laboratorium chemicznego wskazanego przez zleceniodawcê.
Na podstawie wyników analiz opracowuje siê sprawozdanie okrelaj¹ce rodzaj ska¿enia gruntu, zasiêg i kierunek migracji ska¿enia w gruncie oraz iloæ ska¿onego gruntu. Sprawozdanie to jest podstaw¹ do podjêcia odpowiednich decyzji co do prac wykonywanych w
kolejnych etapach.
Wybór metody postêpowania i okrelenie sposobu aplikacji hydrobiopreparartu 
grupa 10® (HBP-10®)
Sposób aplikacji stosowanego w technologii intensywnej bioremediacji hydrobiopreparatu  grupa 10® zale¿y od szeregu czynników, m.in. od specyfiki miejsca jak i rodzaju
oraz wielkoci ska¿enia.
Istniej¹ nastêpuj¹ce sposoby aplikacji biopreparatu do ska¿onego gruntu:
· rêczna aplikacja cinieniowa  daje ona mo¿liwoæ penetracji ska¿onego terenu do ok.
6 m pod powierzchni¹ gruntu,
· aplikacja do odwiertów oraz innych infiltracyjnych ziemnych systemów wodnych 
jest to alternatywny sposób wielokrotnej aplikacji z mo¿liwoci¹ penetracji ska¿onego terenu do wiêkszych g³êbokoci oraz na wiêkszej przestrzeni,
· aplikacja powierzchniowa  stosowana na gruntach o du¿ej przepuszczalnoci, przy
ska¿eniu gruntu na niewielkich g³êbokociach,
· aplikacja z u¿yciem infiltracyjnych poziomych drenów cinieniowych  daje mo¿liwoæ aplikacji pod budynkami, halami fabrycznymi, utwardzonymi p³aszczyznami, itp.
Aktywacja i aplikacja hydrobiopreparatu  grupa 10®
Do aktywacji HBP-10® s³u¿y uzdatniona woda. W przypadku braku odpowiednich, stacjonarnych zbiorników w miejscu ska¿enia, proces ten przeprowadza siê w przewonych
zbiornikach lub autocysternach. Powsta³y wskutek aktywacji biopreoparatu roztwór aplikowany jest do obszaru ska¿enia zgodnie z metod¹ postêpowania wyznaczon¹ w etapie drugim. Mikroorganizmy HBP-10® przemieszczone zostaj¹ do rodowiska, z którego zosta³y
wyselekcjonowane. Ich ród³o pokarmowe stanowi¹ wêglowodory. Biopreparat rozk³ada
ropopochodne do postaci dwutlenku wêgla i wody. Ska¿ony obszar zostaje oczyszczony.
Pozbawione po¿ywienia mikroorganizmy gin¹. Wzbogacony ich biomas¹ teren powraca do
stanu równowagi biologicznej.
Mikroorganizmy tworz¹ce HBP-10® s¹ wyselekcjonowane z grup naturalnie wystêpuj¹cych w przyrodzie. Nie s¹ generowane sztucznie ani mutowane. Nie s¹ toksyczne, mutagenne ani patogenne wg oceny specjalistów oraz deklaracji producenta.
Monitorowanie i sprawozdania
Po aplikacji HBP-10® prowadzi siê sta³¹ kontrolê procesu biodegradacji ropopochodnych elektroniczn¹ sond¹ polow¹ ECOPROBE 4. Pobiera siê próbki gruntu/wody i przekazuje siê je do analizy laboratoryjnej.
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Realizacja projektów niekonwencjonalnych
Przedstawiony system dzia³ania jest stosowany zazwyczaj w przypadku realizacji projektów standardowych jak np.: rekultywacja gruntu zanieczyszczonego benzyn¹ lub olejem
napêdowym.
Jednak¿e, czasem pojawiaj¹ siê problemy, których rozwi¹zanie wymaga zastosowania
metod niekonwencjonalnych. Wród tych metod mo¿na wymieniæ zastosowanie pr¹du elektrycznego do stymulacji ukierunkowanej migracji zanieczyszczenia i bakterii (w przypadku
wyst¹pienia ska¿enia na gruntach, w których migracja biopreparatu jest znacznie ograniczona) lub zastosowanie rodków powierzchniowo czynnych w celu przeprowadzenia ska¿enia z fazy sta³ej do fazy ciek³ej co znacznie u³atwia dalszy proces biodegradacji (rodki
te stosuje siê najczêciej w przypadku ska¿enia gruntu substancjami o konsystencji smo³y,
np.: pozosta³oci po destylacji produktów przerobu ropy naftowej).
Zazwyczaj przed realizacj¹ takiego niekonwencjonalnego projektu przeprowadza siê
seriê testów laboratoryjnych pozwalaj¹cych dobraæ optymalne parametry do realizacji takich projektów.

Wspó³praca z firmami i organizacjami zagranicznymi
Od 1998 roku PROTE, jako jedyny przedstawiciel z Polski, zosta³a powo³ana do grona
Ekspertów UNIDO-ICS (United Nations Industry Developement Organisation  International Centre for Science and High Technology) co jest potwierdzeniem naszych kompetencji i ocen¹ wk³adu PROTE w ratowanie naturalnego rodowiska.
Przedstawiciele PROTE bior¹ czynny udzia³ w organizowanych przez UNIDO-ICS spotkaniach i warsztatach szkoleniowych, z których czerpi¹ informacjê na temat metod rekultywacji gruntu i wód. Poniewa¿ w tych spotkaniach udzia³ bior¹ wiatowe autorytety z dziedziny remediacji gruntów, pracownicy PROTE maj¹ dostêp do najnowszych osi¹gniêæ wiatowych z tej dziedziny.
PROTE utrzymuje równie¿ sta³e kontakty z firmami amerykañskimi, korzystaj¹c z ich
osi¹gniêæ, wiadczonych us³ug i produktów rozwija swoj¹ dzia³alnoæ w Polsce. Jako przyk³ad mo¿e stanowiæ stosowana przez PROTE technologia intensywnej bioremediacji® jest
dostosowan¹ do polskich warunków wersj¹ technologii amerykañskiej a stosowany w niej
biopreparat HBP-10® jest produkcji amerykañskiej.

Przyk³ad rekultywacji gruntu ska¿onego ropopochodnymi na Stacji
Paliw nr 1145 by³ego CPN w Lesznie
Miejscem prowadzonych prac by³ teren Stacji Pali w CPN nr 1145 w Lesznie przy
ulicy Lipowej, o wymiarach ok. 16,0 ´ 25,0 m.
Do oczyszczania ska¿onego obszaru zastosowano technologiê intensywnej bioremediacji. U¿yto preparatu bakteryjnego: HBP-10®, posiadaj¹cego atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.
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Przyjêto dwie niezale¿ne metody oceny stanu ska¿enia terenu przed przyst¹pieniem do
prac jak i oceny przebiegu procesu oczyszczania obszaru przez ca³y okres jego rekultywacji:
· badania laboratoryjne próbek gruntu
· badania atmogeochemiczne.
Prace zosta³y rozpoczête dnia 16.08.1996 roku przeprowadzeniem badañ atmogeochemicznych maj¹cych na celu potwierdzenie wielkoci obszaru ska¿enia jak i poziomu jego
ska¿enia zwi¹zkami ropopochodnymi. Jednoczenie przeprowadzono analizê laboratoryjn¹
próbek gruntu dla potwierdzenia prawid³owoci badañ atmogeochemicznych.
Zaktywowano HBP-10® wed³ug specjalnej procedury, u¿ywaj¹c do tego celu wody nie
chlorowanej. Uwzglêdniaj¹c wyniki pomiarów stopnia ska¿enia gruntu, dokonano aplikacji
cinieniowej zaktywowanego HBP-10®. Dzia³aniem biopreparatu zosta³ objêty ca³y zanieczyszczony obszar od jego powierzchni do poziomu wód gruntowych, tj. ponad 1600 m3
gruntu, 9 wrzenia powtórzono ca³oæ w/w prac.
Dnia 7.11.1996 r. rozpoczêto koñcowy etap prac. Powtórzono badania atmogeochemiczne ca³ego rekultywowanego terenu. Pobrano próbki gruntu do badañ laboratoryjnych i
dokonano aplikacji HBP-10® na ca³ym rekultywowanym obszarze.
Na podstawie wyników badañ laboratoryjnych próbek gruntu oraz pomiarów atmogeochemicznych mo¿na okreliæ aktualny stan zanieczyszczenia obszaru poddanego rekultywacji metod¹ bioremediacji.
Wyniki pomiarów atmogeochemicznych
rednia stê¿enia wêglowodorów dla 24 pomiarów atmogeochemicznych wynosi³a:
· 16.08.1996
 387,88 mg/m3 powietrza gruntowego,
· 09.09.1996
 134,63 mg/m3 powietrza gruntowego,
· 07.11.1996
 14,75 mg/m3 powietrza gruntowego.
Wyniki badañ laboratoryjnych próbek gruntu
rednia zanieczyszczenia pobranych próbek gruntu produktami naftowymi wynosi³a:
· 16.08.1996
 2 216,0 mg/kg suchej masy gruntu,
· 09.09.1996
 876,5 mg/kg suchej masy gruntu,
· 07.11.1996
 315,0 mg/kg suchej masy gruntu.
Badania powtórzone w 12 miesiêcy od rozpoczêcia prac rekultywacyjnych wskazuj¹ na
brak produktów naftowych na oczyszczanym obszarze (ich iloæ znajdowa³a siê wówczas
siê na granicy mo¿liwoci detekcji przyrz¹dów pomiarowych).
Na podstawie wyników pomiarów atmogeochemicznych mo¿na przedstawiæ procentowy przebieg procesu biodegradacji dla ca³ego obszaru prac rekultywacyjnych. Przedstawia
siê on nastêpuj¹co:
 od 16 08 do 09.09.1996 zlikwidowano 65,0% ska¿enia,
 od 09 09 do 07 11 1996 zlikwidowano 34,8% ska¿enia.
W ci¹gu niespe³na 3 miesiêcy zlikwidowano 99.8% ska¿enia.
Po pomiarach atmogeochemicznych i analizie próbek gruntu wykonanych dnia 07.11.
1996 roku, dokonano kolejnej intensyfikacji procesu bioremediacji poprzez przeprowadzenie, trzeciej pe³nej aplikacji HydroBioPreparatu  Grupa 10® na ca³ym obszarze.
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Inne zrealizowane projekty
· Prace prowadzone dla by³ej Centrali Produktów Naftowych CPN S.A., polegaj¹ce

na likwidacji ska¿enia na stacjach paliw w nastêpuj¹cych miastach: Poznaniu (3 stacje
paliw), Warszawie (4 stacje paliw), Lesznie, Nowej Soli i Siedlcach.
· Prace prowadzone dla Przedsiêbiorstwa Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych
Przyjañ: likwidacja ska¿enia pryzmy ziemnej surow¹ rop¹ naftow¹ w Górze k/Tarnowa Podgórnego, ocena stanu ska¿enia rodowiska zanieczyszczonego wskutek wycieku produktów naftowych do gruntu w G¹binku k/ W³oc³awka.
· Prace prowadzone dla Polskich Kolei Pañstwowych polegaj¹ce na likwidacji ska¿enia na stacjach paliw i w Zak³adach Taboru Kolejowego: ¯agañ (Zak³ad Taboru Kolejowego, Ostrów Wlkp. (stacja paliw), Leszno (stacja paliw).

Us³ugi oferowane przez PROTE
D¹¿enia Polski do integracji z Uni¹ Europejsk¹, a tak¿e (a mo¿e przede wszystkim)
rosn¹ca wiadomoæ ekologiczna w naszym kraju wymuszaj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy stanu naturalnego rodowiska w naszym kraju. Z naszego dowiadczenia wynika, ¿e
wiadczenie us³ug w zakresie ochrony rodowiska nie zawsze spotyka siê ze zrozumieniem
i niejednokrotnie napotyka na trudnoci.
Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwi¹ w braku odpowiednich regulacji prawnych zwi¹zanych ze wiadczeniem us³ug tego typu. Jako przyk³ad mo¿na podaæ brak norm prawnych
okrelaj¹cych poziomy ska¿enia gruntu, dla ró¿nego rodzaju zanieczyszczeñ. Napotyka siê
równie¿ na problemy zwi¹zane z podejmowaniem decyzji co do metody rekultywacji gruntu oraz czasu rekultywacji gruntu i tym samym osi¹gniêcia zadanych, docelowych wartoci
czystoci gruntu/wód.
Nale¿y jednak wyraziæ przypuszczenie, ¿e wszystkie te problemy zwi¹zane s¹ z ze zmianami w naszym kraju i ¿e po zakoñczeniu okresu przejciowego ochrona rodowiska w
Polsce prowadzona bêdzie nie gorzej jak np. w krajach Unii Europejskiej.
PROTE wiadczy us³ugi w nastêpuj¹cych zakresach:
· likwidacja ska¿enia gruntu m.in. produktami naftowymi,
· likwidacjê ska¿enia wód gruntowych i powierzchniowych,
· instalacjê barier biologicznych, hydrauliczno-biologicznych,
· badania atmogeochemiczne,
· pobór i analizê laboratoryjn¹ próbek gruntu i wody,
· rodki do walki z substancjami ropopochodnymi,
· usuwanie wycieków, rozlewisk produktów naftowych,
· profesjonalne czyszczenie powierzchni,
· opracowanie ocen oddzia³ywania inwestycji na rodowisko,
· konsultacje i projekty likwidacji ska¿eñ naftowych.
PROTE  Bioremediacja Ropopochodnych
61712 Poznañ, ul. Wieniawskiego 5/9
tel. (0-61) 853-07-37, (0-61) 853-68-05, fax. (0-61) 853-68-05
e-mail: prote@prote.pl, www.prote.pl
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Pawe³ Kaszycki, Tadeusz Solecki, Andrzej Krawczyk, Henryk Ko³oczek
OPTYMALIZACJA METOD BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA
ZAOLEJONYCH GRUNTÓW
Wprowadzenie
Zastosowanie metod biologicznych oczyszczania gruntów ska¿onych produktami naftowymi i innymi toksycznymi zwi¹zkami organicznymi praktykowane jest z dobrym skutkiem od kilkunastu lat w wielu wysoko rozwiniêtych krajach.
Procesy dekontaminacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
przeprowadzane przez mikroorganizmy autochtoniczne zachodz¹ w warunkach naturalnych
bardzo wolno. Szybkoæ tych procesów mo¿na zwiêkszyæ poprzez odpowiednie natlenienie i dostarczenie w³aciwych mikroelementów w postaci specjalnie dobranych nawozów
mineralnych oraz przez zwiêkszenie gêstoci aktywnie dzia³aj¹cej biocenozy.
Biotechnologia, w takim przypadku, polega na sztucznym stworzeniu optymalnych warunków wzrostu mikroorganizmów autochtonicznych wczeniej wyselekcjonowanych pod
wzglêdem ich najwiêkszej aktywnoci biologicznej, specyficznej dla danego rodzaju zanieczyszczenia jak równie¿ optymalizacji procesu biodegradacji z uwzglêdnieniem dodatkowych uwarunkowañ rodowiskowych.
Grunt zanieczyszczony wêglowodorami ropopochodnymi mo¿e byæ oczyszczany nastêpuj¹cymi metodami:
 in situ tj. bez usuwania zanieczyszczonej masy ziemnej z miejsca jej zalegania,
 off site tj. z usuniêciem zanieczyszczonej masy ziemnej z miejsca jej zalegania.
Porównuj¹c wymienione metody nale¿y stwierdziæ, ¿e metoda off site ma nastêpuj¹ce zalety:
 zwiêksza ³atwoæ nadzoru i kontroli parametrów procesu oczyszczania,
 zapewnia szybsze tempo rozk³adu zanieczyszczeñ gruntu,
 u³atwia dostêp do oczyszczanego materia³u przy obróbce pocz¹tkowej, poredniej i
koñcowej,
 zapewnia korzystniejsze warunki rozwoju mikroorganizmów,
 tworzy korzystniejsze wyniki koñcowego procesu oczyszczania.
Stanowisko do mikrobiologicznego oczyszczania ziemi, usuniêtej z miejsca jej zalegania, wykonane jest zazwyczaj w zadaszonej hali, a ziemia gromadzona jest w pryzmach.
Bezporednio na odpowiedniej posadzce hali u³o¿ona jest folia s³u¿¹ca do ochrony powierzchni posadzki przed zanieczyszczeniem. Na folii znajduje siê podsypka ze ¿wiru kwalifikowanego o odpowiedniej granulacji, a na niej u³o¿one s¹ perforowane rury zasypane
warstw¹ ¿wiru, który jest zabezpieczony tkanin¹ techniczn¹ przed kolmatacj¹. Do pryzmy
wprowadza siê odpowiednio wyselekcjonowane mikroorganizmy poprzez zraszanie powierzchniowe lub bezporednio do wewn¹trz, poprzez system odpowiednich otworów. Zadaniem tych drobnoustrojów jest rozk³ad ropopochodnych sk³adników w ziemi.
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Oddzielny istotny element stanowiska do oczyszczania gruntów stanowi filtr zu¿ytego
powietrza w postaci bioreaktora. Rury perforowane s¹ po³¹czone kolektorem z pomp¹ pró¿niow¹, która zapewnia intensywne przewietrzanie biodegradowanego z³o¿a poprzez odci¹ganie zu¿ytego powietrza i kierowanie go do oczyszczania w biofiltrze. Mechanizm dzia³ania biofiltra jest nastêpuj¹cy: unoszone razem z powietrzem wêglowodory z pryzmy zanieczyszczonej ziemi zostaj¹ zatrzymane na powierzchni specjalnie przygotowanego orodka
o strukturze porowatej, na której znajduje siê intensywnie rozwiniêta mikroflora bakteryjna rozk³adaj¹ca zanieczyszczenia. Wprowadzone do biofiltra mikroorganizmy s¹ identyczne do zastosowanych do oczyszczania ziemi w przyzmie.

Selekcja i adaptacja mikroorganizmów o zwiêkszonej aktywnoci
degradacji produktów ropopochodnych
Dotychczas przeprowadzone badania udowadniaj¹, ¿e mikroorganizmy autochtoniczne
izolowane z próbek zanieczyszczonego gruntu wykazuj¹ najwiêksz¹ aktywnoæ degradacji
ksenobiotyków (Fewson 1988, Farbiszewska i Szpala 1996). W badaniach prezentowanych
poni¿ej zestawiono pod wzglêdem taksonomicznym typowe bakterie wyizolowane z ekstraktów glebowych pochodz¹cych z zaolejonych pryzm technologicznych kilku niezale¿nych, wybranych stanowisk utylizacji (tab. 1). Istotn¹ obserwacj¹ jest fakt wielokrotnego
oznaczenia organizmów eukariotycznych  dro¿d¿y z gatunku Candida tropicalis. Obecnoæ tego zidentyfikowanego szczepu w szeregu niezale¿nie analizowanych preparatach
mikroflory autochtonicznej wiadczy o znacz¹cym udziale tych mikroorganizmów w biocenozie, która jako ca³oæ przejawia optymaln¹ biochemiczn¹ aktywnoæ degradacji substancji ropopochodnych.
Wczeniejsze badania wykonane na stanowiskach utylizacji ekologicznej wykaza³y, ¿e
przy braku okresowego odnawiania aktywnej biocenozy mo¿e dojæ do istotnego zahamowania procesów biologicznej degradacji  spadek zaledwie o ok. 20% zwi¹zków ropopoTabela 1. Wynik badañ mikrobiologicznych autochtonicznych mikroorganizmów glebowych degraduj¹cych zwi¹zki ropopochodne, wyizolowanych ze stanowisk utylizacji ekologicznej firmy Krak-Ekobau s.c.
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chodnych w ci¹gu 6 miesiêcy. W badanych próbach jednak¿e nast¹pi³a w sposób naturalny d³ugotrwa³a adaptacja mikroflory do wysokich stê¿eñ substancji ropopochodnych (ok.
10 000 mg/kg s.m.). Zgodnie z podejciem opisanym wy¿ej, dokonano namno¿enia kultur
bakterii wyizolowanych z ekstraktu glebowego w biofermentorze laboratoryjnym w po³¹czeniu z dalsz¹ adaptacj¹ do coraz wy¿szych stê¿eñ czynnika selekcyjnego, jakim by³ eterowy wyci¹g uzyskany z gleby przeznaczonej do oczyszczania. zwi¹zków ropopochodnych.
Proces adaptacji prowadzono przez 7 dni do stê¿enia substancji ropopochodnych ok. 25000
mg/l zawiesiny bakteryjnej konsekwentnie zmniejszaj¹c stê¿enie zewnêtrznie dodawanego
ród³a wêgla.. W koñcowym etapie hodowli uzyskano gêstoæ zawiesiny bakteryjnej wynosz¹c¹ 1´1010 komórek /ml. Badania mikrobiologiczne wykaza³y, ¿e w trakcie wzrostu i
trwania procesu adaptacyjnego nastêpuje stopniowe zubo¿enie bogactwa taksonomicznego
mikroflory, a¿ do obserwacji kilku g³ównych grup drobnoustrojów aktywnych biochemicznie, przedstawionych w tabeli 1. Z kolei, w badanym materiale wykluczono obecnoæ szczepów patogennych. Tak przygotowanym preparatem zadano pryzmê w iloci ok. 5´109 komórek /kg gleby. Preparat wykaza³ wysok¹ aktywnoæ prowadz¹c do zmniejszenia substancji ropopochodnych z 8075 mg/kg s.m. do ok. 400 mg/kg s.m w ci¹gu 24 dni. Proces ten
przedstawiono na rysunku 1.
Jednoczenie stwierdzono, ¿e przy przystêpowaniu do konstrukcji pryzm biodegradowanej ziemi szczególnie wysoko zanieczyszczonej (np. szlamy z osadników pochodz¹cych
ze stacji benzynowych i obs³ugi samochodów), istnieje koniecznoæ przeprowadzenia testów toksycznoci. Testy te polegaj¹, m.in. na okreleniu stê¿eñ ksenobiotyków letalnych i
hamuj¹cych proliferacjê mikroorganizmów. W tym celu dokonano ekstrakcji eterowej zanieczyszczeñ oraz inkubowano zawiesiny aktywnych bakterii w odpowiednich, wzrastaj¹cych procentowych stê¿eniach ekstraktów. W przypadku stwierdzenia toksycznoci szlamów okrelono niezbêdny stopieñ rozcieñczenia zanieczyszczonego gruntu poprzez zmieszanie go z ziemi¹ nieska¿on¹ we w³aciwych proporcjach. Dla przyk³adu, rysunki 2 i 3
prezentuj¹ odpowiednio testy wzrostu flory bakteryjnej w obecnoci szlamów toksycznych i nietoksycznych. W przypadku nietoksycznych szlamów nawet 5% ekstrakt nie powodowa³ zahamowania wzrostu mikroorganizmów w ci¹gi 75 godzin inkubacji; z kolei szlamy toksyczne hamowa³y istotnie kinetykê wzrostu, a w 2.5% stê¿eniu ekstraktu obserwowano, po pocz¹tkowym wzrocie, obumieranie kultur bakteryjnych.
W badaniach oznaczono wysok¹ aktywnoæ bakterii z rodzaju Pseudomonas. Znane
jest, ¿e bakterie te s¹ zdolne do wykorzystywania metanolu jako ród³a wêgla (Michalik,
1975). W niezale¿nych eksperymentach stwierdzono, ¿e dro¿d¿e obecne w biopreparatach
równie¿ nale¿¹ do grupy organizmów metylotroficznych. Korzystaj¹c z tych obserwacji
wykonano eksperymenty maj¹ce na celu stwierdzenie mo¿liwoci wyhodowania aktywnej
biomasy z zastosowaniem metanolu jako sk³adnika po¿ywki, w przeciwieñstwie do dotychczasowych metod prezentowanych w literaturze (Farbiszewska i in., 1996), a wykorzystuj¹cych jako ród³o wêgla octan sodu. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e podanie innych zwi¹zków
powszechnie stosowanych w optymalnych pod³o¿ach wzrostowych, takich jak np. glukoza,
jest niewskazane ze wzglêdu na ryzyko wyst¹pienia tzw. represji katabolicznej. Prowadzi
do przestawienia metabolizmu komórkowego na ³atwo przyswajalne po¿ywki i w efekcie
do zahamowania istotnych z punktu widzenia biotechnologicznego szlaków biochemicznych, np. biodegradacji ropopochodnych.

42

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW

Rys. 1. Spadek zawartoci substancji ropopochodnych w zanieczyszczonej glebie na
stanowisku utylizacji ekologicznej po podaniu wyselekcjonowanych kultur bakterii

Rys. 2. Test prze¿ywalnoci wyselekcjonowanych kultur
bakteryjnych w ekstraktach eterowych szlamu toksycznego

Rys. 3. Test prze¿ywalnoci kultur bakteryjnych w ekstraktach eterowych szlamu nietoksycznego
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Rys. 4. Wzrosty bakterii na pod³o¿ach zawieraj¹cych 1% metanol i octan sodu. Strza³ki wskazuj¹ moment
podania substancji ropopochodnych w stê¿eniu odpowiednio 0.5% i 1%

Rys. 5. Biodegradacja 2% (v/w) zu¿ytego oleju silnikowego w roztworze przez zaadaptowane bakterie
hodowane w obecnoci 1% octanu sodu (ê) i metanolu (n). Kontrola (l)

Zastosowanie metanolu jako ród³a wêgla wydaje siê byæ korzystne z nastêpuj¹cych
wzglêdów:
 metanol jest dla organizmów metylotroficznych ³atwiej przyswajalnym ród³em wêgla, w zwi¹zku z czym nastêpuje szybsze wejcie kultur bakteryjnych w fazê logarytmicznego wzrostu,
 adaptacja mikroorganizmów w obecnoci metanolu powoduje prawdopodobnie indukcjê kluczowych enzymów degradacji ³añcuchów alifatycznych, i dlatego nale¿y siê spodziewaæ zwiêkszonej efektywnoci biodegradacji wêglowodorów.
Na rysunku 4 przedstawiono kinetykê wzrostu kultur bakterii pochodz¹cych z tego samego ekstraktu glebowego na pod³o¿ach zawieraj¹cych 1% metanol i 1% octan sodu. W
pierwszej dobie inkubacji nastêpuje znacz¹co wiêkszy przyrost biomasy na pod³o¿ach zawieraj¹cych metanol w porównaniu do wzrostu na pod³o¿ach zawieraj¹cych 1% octan sodu.
I tak, bakterie metanolowe osi¹ga³y gêstoæ ok. 1010 komórek/ml, podczas gdy octanowe w tym czasie zaledwie 107 komórek/ml. Po zadaniu kultur substancjami ropopochod-
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nymi w 2 i 3 dniu hodowli w obu przypadkach bakterie wykazywa³y znaczny dalszy przyrost
biomasy, wskazuj¹c na przyswajanie substancji ropopochodnych jako ród³a wêgla do biosyntez. Wyniki powy¿sze sugeruj¹, ¿e zastosowanie metanolu jako ród³a wêgla istotnie
wp³ywa³o na szybkoæ proliferacji wyselekcjonowanych mikroorganizmów i pozwala skróciæ
czas przygotowania kultur bakteryjnych do momentu zroszenia pryzmy ska¿onego gruntu.
Na rysunku 5 przedstawiono wyniki biodegradacji zu¿ytego oleju silnikowego wprowadzonego do p³ynnych kultur w stê¿eniu 2% v/w. W czasie prowadzenia obserwacji (ok.
5.5 doby) stwierdzono, ¿e tylko bakterie hodowane na metanolu zdegradowa³y olej w ok.
48%, a poziom oleju w próbie z bakteriami octanowymi pozostawa³ na poziomie próby
kontrolnej zawieraj¹cej tylko wodê i olej. Po zakoñczeniu dowiadczenia obliczono, ¿e w
próbie metanolowej obecnych jest 6 ´ 109 komórek/ cm3, a w octanowej 1 ´ 109 komórek/cm3. Wydaje siê zatem, ¿e namno¿enie zawiesiny bakteryjnej w obecnoci metanolu mo¿e znacz¹co poprawiæ dynamikê procesu biodegradacji w próbach gleby przez zaadaptowane mikroorganizmy. Byæ mo¿e, jest to spowodowane efektywniejszym przyrostem biomasy, jak to udokumentowano w opisanym dowiadczeniu.
Preparaty mikroskopowe aktywnych kultur bakteryjnych w rodowisku wodnej zawiesiny substancji ropopochodnych przedstawiono na fotografii 1. W zaolejonych próbach
poddanych dzia³aniu bakterii widoczna jest naruszona struktura micellarna kropli oleju (przyk³adowe miejsce oznaczono strza³k¹), wiadcz¹ca wyranie o prowadzonym procesie metabolizowania frakcji wêglowodorowej.
Przedstawione wyniki stanowi³y podstawê do przeprowadzenia eksperymentów biodegradacji rzeczywistych prób zawieraj¹cych substancje ropopochodne za pomoc¹ wyselekcjonowanych mikroorganizmów. W ramach wspó³pracy z firm¹ Krak-Ekobau biodegradacji poddano szlam pochodz¹cy z osadnika stacji obs³ugi samochodów, który zmieszano z
ziemi¹ nieska¿on¹ w stosunku 1:5. Metod¹ ekstrakcji eterowej oznaczono pocz¹tkowe stê¿enie substancji ropopochodnych w tak przygotowanej próbie na poziomie 25000 mg/kg s.m.

Fot. 1. Mikroskopowy obraz procesu biodegradacji oleju silnikowego przez bakterie.
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Fot. 2. Zmiana struktury prób rozdrobnionego (1:5) szlamu  odpadu ze stacji obs³ugi samochodów:
(A)  po 25 dniach inkubacji z kulturami aktywnych bakterii, (B)  eksperyment kontrolny.

Próbê zadano uprzednio namno¿onymi bakteriami w stê¿eniu 109 komórek/cm3. Partia rozdrobnionego szlamu, nie zroszona biopreparatem stanowi³a kontrolê. Przez okres ok. pó³tora miesi¹ca prowadzono obserwacjê procesów degradacji, a ka¿dego dnia intensywnie
mieszano próbê dwukrotnie (rano i wieczorem) w celu napowietrzenia i zraszano wod¹.
Standardowo przygotowane bakterie spowodowa³y liniowy spadek zawartoci zanieczyszczeñ ropopochodnych, który osi¹gn¹³ wartoæ ok. 10000 mg/kg po ok. 40 dniach. Jednoczenie, spadek zawartoci ropopochodnych w próbie kontrolnej by³ znacznie mniejszy i
wyniós³ ok. 16000 mg/kg s.m. ju¿ po ok. 20 dniach, a potem utrzymywa³ siê na sta³ym
poziomie. Efekt ten by³ spowodowany prawdopodobnie napowietrzaniem próby i ewaporacj¹ l¿ejszych frakcji wêglowodorowych. Po zakoñczeniu dowiadczenia oznaczono iloæ
komórek w badanych próbach: iloæ bakterii w masie wynosi³a ok. 1010 komórek/cm3, a w
próbie kontrolnej (ziemi nie zanieczyszczonej) zaobserwowano 109 komórek/cm3.
Jednoczenie, w próbie zroszonej bakteriami zaobserwowano zmianê morfologii gleby w porównaniu do kontroli (fot. 2), która ju¿ po ok. 20 dniach prowadzenia obserwacji
zmieni³a strukturê ze zbitej i kleistej w postaæ sypkich grudek.

Wnioski
Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e wyselekcjonowane, odpowiednio namno¿one i adaptowane
kultury bakterii efektywnie degraduj¹ substancje ropopochodne, przy czym kinetyka tego
procesu jest znacznie wiêksza w pryzmie zraszanej bakteriami w iloci 5 ´ 109 komórek/kg,
w porównaniu do przyjêtych wartoci 109 kom./kg. Taka wyjciowa gêstoæ zawiesiny bakteryjnej istotnie skraca czas oczyszczania ziemi i jest przez autorów rekomendowana.
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W przypadku szlamów pochodz¹cych ze stacji obs³ugi samochodów, stacji benzynowych, itp. konieczne jest wykonanie odpowiednich testów prze¿ywalnoci mikroorganizmów w celu okrelenia stopnia toksycznoci zanieczyszczeñ oraz optymalnego stopnia
rozcieñczenia/rozdrobnienia w/w szlamów przy przyst¹pieniu do biologicznej utylizacji.
Postuluje siê wykorzystanie alternatywnych  w stosunku do tradycyjnie stosowanego
octanu sodu  róde³ wêgla, takich jak np. metanol, w pod³o¿ach wzrostowych w procesie
przygotowania biopreparatów. Mo¿e to przyspieszyæ pozyskiwanie biomasy drobnoustrojów oraz zwiêkszyæ aktywnoæ biochemiczn¹ szczepów i szybkoæ biodegradacji ropopochodnych w pryzmach.
Opisane metody przygotowania aktywnych mikroorganizmów oraz degradacji ropopochodnych mog¹ byæ w stosunkowo prosty sposób adaptowane do oczyszczania zaolejonych
gruntów in situ.
Selekcja wyspecjalizowanych bakterii oraz poddanie ich dalszej rodowiskowej mutagenezie powinny znacznie przypieszyæ proces biodegradacji ropopochodnych w szlamach
i gruntach silnie zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
Prace nad zastosowaniem odpowiednio dobranych i przygotowanych kultur Pseudomonas sp. s¹ kontynuowane w Zak³adzie Biochemii AR w Krakowie przy wspó³pracy z
firm¹ Krak-Ekobau.
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Kazimierz Szpala, Teresa Farbiszewska
BIODEGRADACJA OSADÓW Z DO£ÓW B£OTNYCH
W RAFINERII TRZEBINIA
Informacje ogólne
Firma EKOBAU dzia³a od czerwca 1992 roku jako polsko-niemiecka spó³ka z o.o., a
od 1995 roku jako spó³ka polska. Firma pracuje na rzecz ochrony rodowiska w Zespole
Ochrony rodowiska. Jej prace, polegaj¹ na kompleksowym oczyszczaniu gruntów, wód i
powietrza przy zastosowaniu wystêpuj¹cych w przyrodzie naturalnych, odpowiednio wzmocnionych, procesów biodegradacji zanieczyszczeñ.
W 1992 roku Spó³ka EKOBAU jako pierwsza w Polsce przeprowadzi³a mikrobiologiczne oczyszczanie gruntu metod¹ in vitro i off site bazuj¹c na autochtonicznych
szczepach bakteryjnych izolowanych z gruntów zanieczyszczonych paliwem lotniczym z
terenu lotniska po JAR w Brzegu. W dalszych latach doskonalono mikrobiologiczn¹
metodê oczyszczania gruntów i osadów zarówno na specjalnie wybudowanych stanowiskach w Brzegu, Opolu, Krakowie-Kocielnikach, Legnicy, Trzebini, jak i w terenie przy
oczyszczaniu gruntów metod¹ in situ Brzeg, S³ostowice, Stara Kopernia. Zdobywane
dowiadczenie pozwala³o na prowadzenie biosanacji gruntów i osadów o coraz wiêkszych stê¿eniach zanieczyszczeñ. Pocz¹wszy od kilku tysiêcy mg/kg s.m. (Brzeg, Tomaszowo), poprzez kilkanacie tysiêcy mg/kg s.m. (S³ostowice, CPN Kêdzierzyn-Ko¿le)
do kilkuset tysiêcy mg/kg s.m (Trzebinia).
Mikroorganizmy w procesach oczyszczania gruntów i osadów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i innymi toksycznymi zwi¹zkami organicznymi s¹ od kilkunastu
lat stosowane prawie we wszystkich uprzemys³owionych krajach i udzia³ ich w procesach
oczyszczania intensywnie wzrasta.
Bakterie s¹ wszechobecne i od wieków w naturze, przy ich udziale, zachodzi rozk³ad
sk³adników organicznych naturalnych i cywilizacyjnych. Procesy te w naturalnych warunkach trwaj¹ setki lat. Aby przyspieszyæ procesy dekontaminacji gruntów nale¿y odpowiednio przygotowaæ mikroflorê bakteryjn¹ oraz stworzyæ jej odpowiednie warunki do ¿ycia.
Do rozk³adu wêglowodorów firma nasza u¿ywa zawsze autochtonicznych bakterii wyselekcjonowanych w laboratorium z partii gruntu planowanego do oczyszczania. Bakterie
te s¹ uaktywniane i namna¿ane w rodowisku wzbogaconym o substancje stwarzaj¹ce odpowiednie warunki dla ich rozwoju.
W izolowanych przez nas mieszaninach mikroorganizmów wystêpuj¹ g³ównie bakterie
rodzaju Pseudomonas Enterobakter i Bacilius. Bakterii chorobotwórczych w naszych koncentratach mikrobiologicznych nie stwierdzono. Pomimo wielokrotnej ostrej kontroli
nie stwierdzono wystêpowania Pseudomonas aeruginosa. Produktami finalnymi mikrobiologicznego oczyszczania gruntów s¹ CO2, H2O i biomasa.
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Teren Rafinerii Trzebinia S.A.
Rafineria Trzebinia S.A. znajduje siê w zachodniej czêci miasta Trzebinia, na po³udniowym skraju Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, pomiêdzy dolinami Rudawy, Bia³ej
Przemszy, Przemszy i Wis³y.
Warunki geologiczne. Rafineria jest po³o¿ona w peryferyjnej, wschodniej czêci niecki chrzanowskiej w obrêbie jej skrzyd³a pó³nocnego. Utwory czwartorzêdowe to piaski o
ró¿nym udziale czêci gliniastych oraz gliny. Mi¹¿szoæ tych utworów wynosi 1,012,5 m.
Brak jest osadów o zdecydowanie izoluj¹cym charakterze na ca³ym terenie rafinerii. Trzeciorzêd stanowi seria i³ów i i³owców z lokalnymi cienkimi wk³adkami piaszczystymi lub
marglistymi. Utwory te pokrywaj¹ prawie ca³y obszar (z wyj¹tkiem fragmentów pó³nocnych) ci¹g³¹ warstw¹ o zmiennej mi¹¿szoci 15,594,0 m.
Utwory jurajskie zalegaj¹ pod trzeciorzêdem (z wyj¹tkiem okolic do³ów smó³ porafinacyjnych, gdzie zalegaj¹ pod czwartorzêdem). W ich stropie wystêpuje warstwa wapieni o
mi¹¿szoci kilku do kilkunastu metrów, które przechodz¹ w margle z przewarstwieniami
wapieni i i³owców marglistych. W sp¹gu jury mog¹ pojawiæ siê zlepieñce lub utwory piaszczyste jury rodkowej. Ca³kowita mi¹¿szoæ jury waha siê od 60 m do 120 m, natomiast
sp¹g tych utworów zalega na g³êbokoci od 112 m. Utwory jurajskie zalegaj¹ bezporednio
na wêglanowym triasie.
Warunki hydrograficzne. Sieæ hydrograficzna jest s³abo rozbudowana, a bezporednio na terenie rafinerii brak jest sta³ych cieków wodnych. Najbli¿ej zlokalizowany jest
ma³y ciek o lokalnej nazwie Ropa przep³ywaj¹cy na po³udnie od zak³adu, wzd³u¿ linii
kolejowej Kraków-Katowice i dalej w kierunku po³udniowo-wschodnim przez teren zak³adowej oczyszczalni cieków, czêciowo jako kolektor zamkniêty, a nastêpnie rów otwarty
w kierunku rzeki Chechla przep³ywaj¹cej w odleg³oci oko³o 2 km na po³udnie od zak³adu.
Na terenie oczyszczalni cieków w odleg³oci oko³o 20 m od cieku zlokalizowane s¹ do³y
b³otne w których gromadzono zaolejone osady z oczyszczalni. Osady gromadzono od pocz¹tku istnienia rafinerii.

Opis stanowiska mikrobiologicznego oczyszczania gruntów i osadów
Stanowisko oczyszczania gruntów i osadów zlokalizowano pod wiat¹ o konstrukcji stalowej wykonan¹ specjalnie na ten cel w zbiorniku stalowym na terenie zak³adowej oczyszczalni cieków. Zbiornik ten zlokalizowano na skraju oczyszczalni  na po³udnie od do³ów
b³otnych w bezporednim ich s¹siedztwie po przeciwnej stronie cieku Ropa.
Wiatê zbudowano w zbiorniku stalowym o rednicy 35 m, dno zbiornika wykonano z
blach stalowych posadowionych bezporednio na gruncie nasypowym. S³upy wiaty przyspawano do dna zbiornika.
Konstrukcjê wiaty wykonano z kszta³towników stalowych, s³upy z dwóch ceowników
160, tê¿niki z k¹townika 80 ´ 80 ´ 8, krokwie z dwuteownika 180, p³atwie z ceownika 80.
Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej powlekanej T-35x188-750. Wymiary wiaty: d³ugoæ  2289 cm; szerokoæ  1085 cm; wysokoæ  450 cm Od strony pó³nocnej w
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p³aszczu zbiornika pozostawiono otwór o szerokoci oko³o 12 m umo¿liwiaj¹cy wjazd samochodami samo wy³adowczymi na dno zbiornika i do wiaty.
Wody opadowe z dachu wiaty i dna zbiornika odprowadzono do lokalnej przepompowni i przepompowywane na oczyszczalniê Rafinerii. Dojazd do zbiornika i wiaty umo¿liwia
droga tymczasowa wykonana z prefebrakowanych p³yt betonowych po³¹czona z sieci¹ dróg
oczyszczalni.
W bezporednim otoczeniu zbiornika nie wystêpuj¹ instalacje podziemne lub naziemne. Energia elektryczna potrzebna dla zasilania pomp powietrznych i wodnych doprowadzona jest lini¹ tymczasow¹ napowietrzn¹ do rozdzielni budowlanej planowanej dla remontu zbiornika stalowego. Na czas prowadzenia prac oczyszczaj¹cych grunty i osady rozdzielnia zostanie wykorzystana do zasilania pomp powietrznych i wodnych.
Stanowisko mikrobiologicznego oczyszczania gruntów i osadów zajmuje oko³o
245 m2 to jest oko³o 100% powierzchni wiaty i posiada wymiary 22,90 ´ 10,80 m.. Stanowisko pomp powietrznych zlokalizowano na zewn¹trz wiaty w specjalnym kontenerze zlokalizowanym przy po³udniowo-zachodnim naro¿u wiaty w bezporedniej bliskoci biofiltra powietrza. Biofiltr powietrza o wymiarach 2,50 ´ 10,80 ´ 1,40 m wykonano za po³udniowo-zachodni¹ cian¹ szczytow¹ wiaty.
Bezporednio na dnie zbiornika wykonano standartow¹ instalacjê powietrzn¹ s³u¿¹c¹
do napowietrzania pryzmy i odci¹gania zu¿ytego powietrza. Instalacjê powietrzn¹ pod³¹czono do kontenera w którym zlokalizowano stanowiska pomp powietrznych i uk³ady automatycznego sterowania. Do utrzymania w³aciwej wilgotnoci pryzmy oczyszczanego gruntu
wykonano przestawn¹ instalacjê zraszania.
Stanowisko przyjmowania i przygotowania zaolejonych mas do procesów biodegradacji usytuowano w zbiorniku stalowym pomiêdzy jego p³aszczem, a cian¹ wschodni¹
wiaty. Wymiary stanowiska to oko³o 22 ´ 6 m, co daje powierzchniê oko³o 130 m2 i pozwala przyj¹æ jednorazowo oko³o 200 Mg zanieczyszczonego gruntu.
Na stanowisko przyjmowania zaolejonych mas i osadów dowo¿ono wywrotkami materia³ do oczyszczenia, który by³ dwojakiego rodzaju: 1  szlamy z do³ów b³otnych, 2  ziemia zanieczyszczona ropopochodnymi z terenu rafinerii. Do zanieczyszczonej ziemi przywo¿onej samochodami dodawano po¿ywki niezbêdne dla ¿ycia mikroorganizmów oraz inne
dodatki wynikaj¹ce z receptury opracowanej w laboratorium. Stosowane po¿ywki stanowi¹
zwi¹zki dobrane w odpowiednich proporcjach. W przypadku dostarczenia ziemi zwiêz³ej
konieczne by³o wprowadzenie dodatków spulchniaj¹cych w postaci wiór drzewnych lub
kory. Po równomiernym zmieszaniu dodatków z zanieczyszczon¹ ziemi¹ przewo¿ono j¹ na
stanowisko oczyszczania i uk³adano w pryzmie.

Technologia biodegradacji ropopochodnych
Szlamy z do³ów b³otnych przed dostarczeniem na stanowisko przyjmowania wydobywano kopark¹ podsiêbiern¹ na pobocze w celu ods¹czenia wolnych frakcji olejowych.
Po ods¹czeniu i przewiezieniu na stanowisko przygotowania materia³u pobierano próbki
osadu do badañ laboratoryjnych. Pod wzglêdem stê¿enia zanieczyszczeñ dostarczany mate-
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ria³ nie by³ jednorodny i wykazywa³ zawartoæ sk³adników ropopochodnych w iloci
357 980  576 560 mg/kg s.m. przy pH oko³o 6,6.
Na stanowisko przygotowania materia³u dostarczano równie¿ zaolejon¹ ziemiê z terenu rafinerii, g³ównie z przebudowywanych stanowisk nalewaków. Zanieczyszczenie ziemi
nie przekracza³o kilku tysiêcy mg/kg s.m. Ziemia ta by³a bardzo zwiêz³a lub w postaci silnie
zlasowanych margli (zale¿nie od miejsca ich poboru). Stanowi³a wiêc ma³o korzystny dodatek do szlamów.
Sposób prowadzenia biodegradacji ropopochodnych. Pobieraj¹c próbki ziemi i
szlamów do badañ laboratoryjnych jednoczenie izolowano z nich autochtoniczn¹ mikroflorê bakteryjn¹, któr¹ adaptowano do warunków wystêpuj¹cych w oczyszczanym materiale i namna¿ano do potrzebnych iloci. Prace te prowadzono w Uniwersytecie Opolskim.
Na stanowisko oczyszczania hodowlê mikroorganizmów dostarczano w pojemnikach plastykowych o pojemnoci 30 litrów.
Szlamy i ziemiê sk³adowano selektywnie na stanowisku przygotowania tych mas, a nastêpnie pobierano ³adowark¹ w proporcjach wynikaj¹cych z opracowanej recepruty. Równoczenie do szlamów i ziemi dodawano materia³ spulchniaj¹cy w postaci trocin lub drobnej kory oraz dawkowano po¿ywki o sk³adzie i iloci wynikaj¹cej z receptury. Ca³oæ materia³u kilkakrotnie mieszano ze sob¹, a nastêpnie przemieszczano go pod wiatê na stanowisko oczyszczania w pryzmach.
Po wype³nieniu stanowiska oczyszczania (wiaty), tak przygotowanym materia³em, pryzmê nas¹czano mikroorganizmami i uruchamiano system wymiany powietrza. Instalacja
wentylacji by³a centralnie, automatycznie sterowana poprzez system zegarowy. Dla uzyskania odpowiedniej wilgotnoci pryzmy wykonano przenony system nawil¿ania pryzmy
poprzez deszczowanie.

Wyniki biodegradacji
Pierwsz¹ pryzmê ziemi i osadów do mikrobiologicznego oczyszczania zakoñczono
budowaæ w miesi¹cu kwietnia 1998 roku i na pocz¹tku maja wprowadzono mikroorganizmy i uruchomiono system wentylacji. Po trzech miesi¹cach pobrano próbki z pryzmy
do badañ laboratoryjnych i stwierdzono zaledwie 70% redukcjê zanieczyszczeñ. By³o to
zaskoczeniem, poniewa¿ w warunkach laboratoryjnych proces oczyszczania do iloci
poni¿ej oznaczalnoci wynosi³ 10 tygodni. Po przeprowadzeniu szczegó³owych badañ
laboratoryjnych dokonano wzbogacenia pryzmy w po¿ywki i wprowadzono now¹ partiê
mikroorganizmów.
W miesi¹cu padzierniku 1998 roku ponownie pobrano do badañ laboratoryjnych dwie
próbki z g³êbokoci oko³o 0,3 m nad dnem pryzmy. Badania wykaza³y oko³o 7% zawartoæ
zwi¹zków organicznych w tym stê¿enie ropopochodnych poni¿ej 0,02 mg/kg s.m. przy ladowych ilociach wysokowrz¹cych parafin od C-24 do C-31. W miesi¹cu grudniu 1988
roku inwestor pobra³ dodatkowo próbki z pryzmy do analiz, które potwierdzi³y ca³kowite
oczyszczenie pryzmy.
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Pod koniec czerwca 1999 roku zakoñczono budowê kolejnej pryzmy o iloci 350 Mg
ziemi i szlamów, której proces oczyszczania zakoñczono w miesi¹cu listopadzie 1999 roku.
Nast¹pi³a ca³kowita redukcja zanieczyszczenia do iloci ladowych tj. poni¿ej 0,02 mg/kg
s.m. (do badañ pobrano 2 ´ 4 próbki z nad dna pryzmy).

Wnioski
1. Mo¿liwy jest ca³kowity mikrobiologiczny rozk³ad ropopochodnych w osadach zawieraj¹cych znaczne iloci wolnego oleju mineralnego.
2. Biodegradacjê mo¿na stosowaæ tak¿e do mas ziemnych (w tym odpadów) zawieraj¹cych paliwa silnikowe i oleje p³ynne.
3. Przy wysokich stê¿eniach ropopochodnych czas biodegradacji jest o 75-80 % d³u¿szy
i wymaga dwukrotnego przygotowania mikroorganizmów.

in¿. K. Szpala
EKOBAU Sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 5
tel. (0-77) 4537-491 w. 41
dr T. Fabiszewska
Uniwersytet Opolski
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Grzegorz Malina
PODSTAWY BIOWENTYLACJI GRUNTÓW
ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI
Wstêp
Ograniczenia konwencjonalnych metod usuwania zanieczyszczeñ polegaj¹cych na wybieraniu i utylizacji ska¿onych gruntów, w przypadku tzw. zanieczyszczeñ obszarowych,
wystêpuj¹cych na du¿ych g³êbokociach lub pod istniej¹cymi obiektami, spowodowa³y
wzrost zainteresowania remediacj¹ in situ, zw³aszcza kombinacjami metod fizyko-chemicznych i biologicznych (Arendt i in. 1990, Hinchee i in. 1994, 1995, Malina, Szczepañski
1994). Jedna z nich, znana jako biowentylacja lub bioaeracja jest stosowana w remediacji
gruntów strefy aeracji zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i polega na dostarczeniu powietrza w celu usuniêcia frakcji lotnych (wentylacja, aeracja) oraz przyspieszenia rozk³adu biologicznego frakcji ciê¿szych (biodegradacja). W fazie wentylacji, wt³aczane powietrze wzmaga transport wêglowodorów lotnych. W fazie biologicznej, biodegradacji ulegaj¹ frakcje nielotne, ale tak¿e frakcje lotne nie usuniête podczas wentylacji.
Po³¹czenie obu procesów pozwala na remediacjê rejonów zanieczyszczonych rop¹, benzynami, olejami napêdowymi, itp. Biowentylacja stosowana wielokrotnie w warunkach polowych w USA, Holandii i Niemczech, jest ci¹gle w fazie badañ w skali laboratoryjnej i pó³technicznej, ze wzglêdu na ograniczenia jej praktycznego zastosowania (Miller i in. 1993,
Moore i in. 1993, Sims i in. 1993, Staps 1990, Urlings i in. 1993). Relatywnie wolne tempo,
trudnoci prognozowania czasu trwania i stê¿eñ rezydualnych oraz kontroli biowentylacji to
czynniki istotne przy wyborze efektywnej strategii remediacji, a ka¿dorazowe prowadzenie
badañ polowych jest zbyt kosztowne. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ modelowanie biowentylacji,
wymagaj¹ce znajomoci fizyko-chemicznych i biologicznych jej aspektów, mo¿liwych do
uzyskania na podstawie prostych badañ laboratoryjnych, co pozwoli na opracowanie optymalnej technologii remediacji (Malina i in. 1996a, Mous i in.  w przygotowaniu).

1. Podstawy teoretyczne biowentylacji
Biowentylacja polega na dostarczaniu tlenu do gruntu, w celu wzmo¿enia parowania i
biodegradacji aerobowej zanieczyszczeñ ropopochodnych (ZR), i jest stosowana w remediacji strefy aeracji oraz rejonów strefy saturacji le¿¹cych bezporednio pod zwierciad³em
wody (rys. 1). Jest modyfikacj¹ metody znanej jako wentylacja lub aeracja gruntu, albo
ekstrakcja powietrza porowego (SVE), (Norris i in. 1994, Pedersen, Curtis 1991, Urlings
i in. 1991). Powietrze wt³aczane studniami injekcyjnymi usytuowanymi wokó³ strefy zanieczyszczonej stymuluje szybkoæ parowania poprzez wzrost gradientu stê¿enia wêglowodorów ropopochodnych (WWR) miêdzy powietrzem gruntowym, a szkieletem skalnym,
po czym jest wraz z ich parami usuwane studniami ekstrakcyjnymi (rys. 2). Najprostszy
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Rys. 1. Rozk³ad ZR w gruncie umo¿liwiaj¹cy stosowanie biowentylacji (Norris i in. 1994)
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Rys. 2. Przyk³adowa instalacja do (bio)wentylacji gruntów (Malina, Szczepañski 1994, Pedersen, Curtis
1991)
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system wentylacji gruntu sk³ada siê ze studni ekstrakcyjnych, pomp pró¿niowych, instalacji oczyszczania powietrza gruntowego (np. biofiltry) i przewodów rurowych. Dodatkowe
wyposa¿enie mog¹ stanowiæ otwory do wentylacji pasywnej, studnie injekcyjne z dmuchawami, folia nieprzepuszczalna, mierniki gazu, wskaniki kontroli przep³ywu oraz separatory wodno-powietrzne (Depaoli i in. 1991, van Eyk, Vreeken 1992, Pedersen, Curtis 1991,
Urlings i in. 1991). W odró¿nieniu od wentylacji, której zadaniem jest maksymalne przyspieszenie parowania zanieczyszczeñ, podczas biowentylacji dostarczane jest powietrze w
iloci i o konfiguracji przep³ywu zapewniaj¹cych korzystny bilans tlenowy dla stymulacji
biodegradacji aerobowej, z powstawaniem CO2, wody i biomasy, prowadz¹c do redukcji
zanieczyszczonych par.
Biowentylacja mo¿e byæ tak¿e wspomagana przez dostarczenie do gruntu, w razie potrzeby, pierwiastków biogennych (nutrientów): N, P, niezbêdnych w procesach metabolizmu). Schematy przyk³adowych rozwi¹zañ biowentylacji gruntu przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Schematy ideowe systemów (bio)wentylacji gruntów (na podstawie Norris i in. 1994).
A - injekcja powietrza do strefy zanieczyszczonej; B - ekstrakcja zanieczyszczonego powietrza porowego;
C - reinjekcja powietrza porowego; D - kombinacja ekstrakcji powietrza niezanieczyszczonego i injekcji do
strefy zanieczyszczonej; E - kombinacja injekcji lub ekstrakcji z pompowaniem wody podziemnej i ewentualnym dodawaniem nutrientów.
Oznaczenia: 1 - studnia injekcyjna, 2 - studnia ekstrakcyjna, 3 - studnia odwadniaj¹ca, 4 - uszczelnienie.
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2. Fizyczne aspekty biowentylacji
W strefie aeracji ZR mog¹ wystêpowaæ jako: (1) lotne (VOC); (2) cieke, nie mieszaj¹ce siê z wod¹ (NAPL), lub rozpuszczone w wodzie; (3) zaadsorbowane przez material skalny, (Malina, Szczepañski 1994, Rulkens i in. 1993). Rozk³ad ilociowy zale¿y od charakterystyki zanieczyszczeñ oraz od lokalnych warunków hydrogeologicznych. Wiêkszoæ stanowi¹ na ogó³ frakcje lotne, zaadsorbowane lub wystêpuj¹ce jako wolny produkt, a ich
ruchliwoæ jest zale¿na od zdolnoci faz do przemieszczania siê oraz zdolnoci do przemian fazowych.
Frakcje rozpuszczone w wodzie porowej (np. BTEX) mog¹, mimo niewielkiej zawartoci, stanowiæ zagro¿enie dla ca³ej warstwy wodononej, z uwagi na ich transport wraz z wod¹.
Ruch plamy NAPL jest przyk³adem przep³ywu wielofazowego, w którym przepuszczalnoci wzglêdne wody i p³ynów nie zwil¿aj¹cych (NAPL, powietrze porowe) wp³ywaj¹
na wielkoæ przep³ywu poszczególnych faz (Malina 1997a, b). Ruch plamy reguluj¹ te same
parametry, co przy infiltracji wody, tj. si³y grawitacji i kapilarne, napiêcie powierzchniowe.
Istotn¹ rolê odgrywaj¹ procesy zale¿ne od wilgotnoci gruntu i lokalnych warunków przep³ywu (histereza, przep³yw w makroporach, porach kapilarnych lub subkapilarnych), (Dracos 1987, Freeze, Cherry 1979, Palmer 1992).
Transport fazy lotnej w kierunku pionowym ku górze, odbywa sie g³ównie drog¹ dyfuzji wywo³anej gradientem cinieñ cz¹stkowych. Procesy fizyczne wp³ywaj¹ce na transport
i usuwanie ZR podczas biowentylacji, takie jak rozk³ad fazowy zanieczyszczeñ w warunkach równowagi, zwi¹zki zachodz¹ce pomiêdzy fazami (rys. 4), oraz powody braku równowagi, zosta³y przedstawione przez Malinê (1997c, 1996a). Strefy stagnacji, gdzie transport
par jest ograniczony dyfuzj¹ w mikroporach, powoduj¹ wzrost adsorpcji zanieczyszczeñ
oraz brak lub opónienie osi¹gniêcia warunków równowagi (Brusseau, Rao 1989). Brak
równowagi w czasie biowentylacji jest zwi¹zany z: (1) niepe³nym nasyceniem powietrza
przep³ywaj¹cego przez plamê NAPL, ograniczonym prêdkoci¹ parowania VOC, (2) niejednorodnoci¹ orodka porowego, z rejonami przep³ywu adwekcyjnego i strefy stagnacji,
gdzie transport par jest ograniczony dyfuzj¹ w mikroporach, (3) sorpcj¹ zanieczyszczeñ.
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Rys. 4. Rozk³ad ZR w strefie aeracji w warunkach równowagi (Malina 1996a)
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2.1. Charakterystyka zanieczyszczeñ
Parametry fizyko-chemiczne zanieczyszczeñ wp³ywaj¹ce na biowentylacjê to, m.in.
ciê¿ar cz¹steczkowy, rozpuszczalnoæ w wodzie, sta³a Henryego, prê¿noæ par, gêstoæ i
lepkoæ, sta³a podzia³u charakteryzuj¹ca zdolnoæ adsorpcyjn¹ i desorpcyjn¹ oraz wspó³czynnik dyfuzji (Malina 1996a,b, Moore i in. 1994).
Biowentylacja mo¿e byæ stosowana w przypadku zanieczyszczeñ lotnych i pó³lotnych
podlegaj¹cych biodegradacji aerobowej, a g³ównym parametrem jest stosunek biodegradacji do parowania (Norris i in. 1994). Przy szybkoci parowania du¿o wiêkszej ni¿ tempo
biodegradacji, zanieczyszczenia s¹ usuwane droga wentylacji. Wêglowodory o prê¿noci
par < 1 mm Hg nie podlegaj¹ odparowaniu, za o prê¿noci > 760 mm Hg (gazy w normalnych warunkach), paruj¹ zbyt szybko, aby mog³y ulegaæ biodegradacji. Wêglowodory o
prê¿noci par miêdzy 1 a 760 mm Hg mog¹ zatem byæ usuwane w procesach biowentylacji.
Rysunek 5 ilustruje zale¿noæ miêdzy w³asnociami fizyko-chemicznymi WWR a ich podatnoci¹ na biowentylacjê.
2.2. Zachowanie siê zanieczyszczeñ podczas biowentylacji
Mechanizmy odpowiedzialne za ruch ZR w strefie aeracji i okrelaj¹ce potencjalne
mo¿liwoci stosowania biowentylacji to: (1) obecnoæ i przemieszczanie siê NAPL; (2)
sorpcja; (3) dyfuzja i dyspersja w powietrzu i wodzie porowej; (4) konwekcja w wyniku
transportu gazu (VOC) oraz strumienia filtracyjnego wody (faza rozpuszczona).
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Rys. 5. Wp³yw w³asnoci fizyko-chemicznych na podatnoæ wêglowodorów na biowentylacjê (na podstawie Norris 1994)
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Sorpcja
Teoretyczne modele opisuj¹ce rozk³ad zanieczyszczeñ miedzy poszczególnymi fazami w gruncie dostarczaj¹ informacji o energii adsorpcji (powinowactwo miedzy gruntem a
ZR), maksymalnej adsorpcji (zdolnoæ adsorpcyjna gruntu) oraz wolnej energii na granicy
faz (Reinbold i in. 1979, Malina 1996a). Modele empiryczne pozwalaj¹ przewidywaæ rozk³ad zanieczyszczeñ miêdzy fazami: zaadsorbowan¹, a lotn¹ lub rozpuszczon¹ w wodzie
porowej. W przypadku sorpcji ZR zdominowanej przez naturalne substancje organiczne
(SOM), do jej ilociowego opisu wykorzystuje siê czêsto liniowy model Freundlicha oraz
stale podzia³u grunt-woda porowa (Kd), lub grunt-powietrze porowe (K¢d), pozwalaj¹ce na
oszacowanie wspó³czynników opónienia migracji zanieczyszczeñ w strefie aeracji Rm,
(Freeze, Cherry 1979, Malina 1996a):
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gdzie: qp = n×(1-q) - porowatoæ efektywna dla transportu gazu, tj. odniesiona do objêtoci porów wype³nionych powietrzem [ - ], q - wilgotnoæ gruntu tj. udzia³ objêtociowy
porów wype³nionych wod¹ [ - ], n - porowatoæ gruntu [ - ], KH - sta³a Henryego [ - ], d gêstoæ gruntu [M/L3].
Silne powinowactwo niektórych ZR wzglêdem gruntu stanowi jedno z ograniczeñ biowentylacji, zwi¹zane z szybkoci¹ ich desorpcji i parowania oraz dostêpnoci¹ dla mikroorganizmów.
Dyfuzja
Dyfuzjê VOC w powietrzu porowym wywo³uje gradient cinieñ cz¹stkowych ¶p/¶s,
albo stê¿eñ ¶Cp/¶s w kierunku przep³ywu s, a równanie gêstoci strumienia dyfuzji Js, okrelone prawem Ficka mo¿na przedstawiæ w postaci (Jury 1986a):
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(2)

gdzie: D* - efektywny wspó³czynnik dyfuzji danego sk³adnika w danym gruncie [L2/T], Cp stê¿enie par (masa par w objêtoci gazu) [M/L3].
Dyfuzji par jednego sk³adnika w gruncie towarzyszy dyfuzja innego w kierunku przeciwnym,
a tarcie wewnêtrzne wywo³ane przemieszczaniem siê cz¹steczek w przeciwnych kierunkach
jest na tyle du¿e, ¿e opór orodka porowego mo¿na pomin¹æ. Uwzglêdniaj¹c dostêpn¹ dla
dyfuzji wype³nion¹ powietrzem czêæ przekroju normalnego do kierunku strumienia (wspó³czynnik a) oraz wzrost efektywnej dyfuzji wywo³any dyspersyjnoci¹ orodka (wspó³czynnik
krêtoci l) i blokowaniem porów i po³¹czeñ miêdzy porami przez wodê (wspó³czynnik b),
mo¿na okreliæ efektywny wspó³czynnik dyfuzji w powietrzu porowym, jako:
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(3)

gdzie: Dp - wspó³czynnik dyfuzji molekularnej w powietrzu (wolnym), [L2/T].
Przyjmuje siê l = Ö3 oraz b = 0.1 (Jury, Ghodrati 1989, Keizer 1991, Koorevaar i in. 1983).
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Wed³ug Vreekena i Smana (1989), D*p jest funkcj¹ porowatoci i wilgotnoci gruntu,
a do jego wyznaczenia mo¿na stosowaæ wzór Marshalla:
(4)
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Van Eyk i Vreeken (1992) wyznaczyli wartoæ efektywnego wspó³czynnika dyfuzji na
podstawie porowatoci wype³nionej powietrzem, jako:
(5)
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Transport fazy lotnej
Równanie ci¹g³oci transportu konwekcyjnego VOC w orodku porowym, analogicznie jak dla przep³ywu wody, mo¿na przedstawiæ w postaci (Koorevaar i in. 1983):
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gdzie: Gp - masa fazy lotnej w objêtoci gruntu [M/L3], DGp - zmiana masy fazy lotnej (np.
przyrost wskutek parowania plamy produktu wolnego) [M/L3×T].
Kombinacja wzorów (2) i (6) daje ogólne równanie transportu VOC w orodku porowym:
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gdzie: ng - tzw. pojemnoæ ró¿nicowa gruntu, okrelana jako ¶Gp /¶Cp.
Podczas biowentylacji, obok transportu konwekcyjnego, pary poruszaj¹ siê drog¹ dyfuzji molekularnej zw³aszcza przy powierzchni ziarn, gdzie istnieje stagnuj¹ca warstwa
powietrza (Jury 1986b, Roy 1992). Strumieñ dyfuzyjny gazu J, z powierzchni gruntu do
atmosfery jest proporcjonalny do gradientu stê¿eñ (Jury 1986b):
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gdzie: Cp,1 oraz Cp,2 - gêstoci par w warstwie stagnuj¹cej i powietrzu wolnym (M/L3).
W praktyce, ruch konwekcyjny powietrza w gruncie jest laminarny, a prêdkoæ przep³ywu vp, proporcjonalna do gradientu cinienia ¶p/¶s, zgodnie z prawem Darcy:
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gdzie: kp - przepuszczalnoæ orodka dla powietrza [L/T].
Tabela 1. Przepuszczalnoæ gruntów dla powietrza (Norris i in. 1994)
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Przepuszczalnoæ orodka dla powietrza (tabela 1) zale¿y, podobnie jak dla wody, od
porowatoci, wielkoci i jednorodnoci ziarn, jest w³asnoci¹ charakteryzuj¹c¹ dany grunt
i mo¿e byæ wyznaczona, jako:
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(10)

gdzie: kw - wodoprzepuszczalnoæ orodka [L/T], hp i hw - lepkoæ powietrza i wody
[N×s/m2].
Lepkoci wody i powietrza wynosz¹, odpowiednio ok. 1 oraz 0.02 mPa, zatem przepuszczalnoæ danego gruntu dla powietrza jest ok. 50 razy wiêksza ni¿ dla wody.
Obni¿enie porowatoci powietrznej ze wzglêdu na obecnoæ wody w gruncie okrela
równanie Carman-Kozeny (Vreeken, Sman 1989):
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Przepuszczalnoæ gruntu dla powietrza pozwala wyznaczyæ promieñ oddzia³ywania Ri,
studni injekcyjnej lub ekstrakcyjnej, tj. maksymalna odleg³oæ, gdzie obserwuje siê ró¿nice cinienia.
Okrelenie prê¿noci par w powietrzu porowym wymaga rozró¿nienia miêdzy faz¹ woln¹
i rozpuszczon¹ w wodzie porowej. Stê¿enie VOC w powietrzu Cp1 , w warunkach równowagi z NAPL opisuje równanie Boyle-Gay-Lussaca:
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gdzie: pcz - cinienie cz¹stkowe [N/m2], M - ciê¿ar cz¹steczkowy [M/mol], R - sta³a gazowa
[J/mol×K], T - temperatura [K].
Natomiast stê¿enie VOC w warunkach równowagi z faza rozpuszczona Cp2, okrela zale¿noæ:
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gdzie: Cw - stê¿enie w wodzie [M/L3] , S - rozpuszczalnoæ (M/L3].

Transport konwekcyjny i dyfuzjê molekularn¹ VOC podczas biowentylacji mo¿na opisaæ
przy pomocy 1-D równania strumienia konwekcyjno-dyfuzyjnego, JVOC (Jury, Ghodrati 1989):
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gdzie: Jp = Q/A - strumieñ powietrza [L/T], Q - przep³yw objêtociowy powietrza, (L3/T),
A - pole przekroju przep³ywu (L2).

Model dyfuzji miêdzyziarnowej w po³¹czeniu z równaniem konwekcyjno  dyfuzyjno 
sorpcyjnym (Lin i in. 1994, Little i in. 1992) wykorzystano do prognozowania transportu
toluenu podczas symulacji biowentylacji w kolumnach wype³nionych gruntem (Malina
1997c, Malina (a)  w przygotowaniu).
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Procesy dynamiczne odpowiedzialne za transport konwekcyjny VOC podczas wentylacji gruntu, wg. Moore i in. (1994) to (rys. 6):
 desorpcja z powierzchni frakcji mineralnych i organicznych do otaczaj¹cej wody lub
powietrza;
 dyfuzja w stagnuj¹cym powietrzu lub wodzie porowej w mikroporach;
 parowanie z powierzchni NAPL do staguj¹cych warstw powietrza;
 parowanie fazy rozpuszczonej do stagnuj¹cych warstw powietrza na granicy faz: wodapowietrze;
 transport dyfuzyjny w powietrzu stagnuj¹cym (w kierunku strumienia konwekcyjnego)
 transport konwekcyjny.
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Rys. 6. Model procesów fizycznych zachodz¹cych podczas wentylacji (wg Moorea i in. 1994)
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Transport konwekcyjny mo¿e byæ kontrolowany poprzez re¿im i wydatek zat³aczania
powietrza. Pozosta³e procesy s¹ zale¿ne od charakterystyki gruntu i zanieczyszczeñ, a najwolniejszy z nich ogranicza szybkoæ parowania. Procesy te powoduj¹ wzrost wymaganych
krotnoci wymiany powietrza w stosunku do wartoci wyznaczonych w oparciu o stê¿enia
zanieczyszczeñ w powietrzu porowym oraz wspó³czynniki opónienia Rm, a obserwowana
szybkoæ desorpcji jest du¿o ni¿sza ni¿ tempo spadku stê¿enia w przep³ywaj¹cym powietrzu (Grathwohl i in. 1990).
Przebieg zmian stê¿enia VOC w powietrzu porowym odzwierciedla trzy fazy wentylacji (rys. 7): szybkie parowanie NAPL, po którym nastêpuje nag³e obni¿enie stê¿enia w
gazie wylotowym, zwi¹zane z dyfuzj¹ i parowaniem frakcji rozpuszczonych oraz tzw. ogonowanie (tailing), zwi¹zane z desorpcj¹ i dyfuzj¹ zanieczyszczeñ z mikroporów i frakcji organicznych.

3. Mikrobiologiczne aspekty biowentylacji
Sporód autochtonicznej populacji mikroorganizmów w strefie aeracji, oko³o 105¸106
komórek w gramie gruntu wykazuje zdolnoæ do biologicznej transformacji, a w sprzyjaj¹cych warunkach (dostêpnoæ tlenu, nutrientów: N i P) do mineralizacji wiêkszoci ZR, stanowi¹cych wy³¹czne ród³o wêgla i energii w procesach metabolizmu (Atlas 1981, Bossert,
Bartha 1984, Gibson 1984, Malina 1993, Thomas i in. 1992). Mikroorganizmy nie zwi¹zane
z ziarnami gruntu i poruszaj¹ce siê w wodzie porowej, stanowi¹ce 1¸5% populacji w strefie
aeracji, odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w biodegradacji (Arvin i in. 1989, Robinson i in. 1990).
Biodegradacja
Biodegradacja alkanów, cykloalkanów oraz wêglowodorów aromatycznych wymaga tlenu
cz¹steczkowego do rozpoczêcia reakcji hydroksylacji, pierwszego etapu metabolizmu ini)$=$,

)$=$,,

)$=$,,,

F]DVZHQW\ODFML
Rys. 7. Typowy przebieg krzywej stê¿enia VOC w gazie wylotowym podczas biowentylacji
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cjowanego przez enzymy z grupy mono-oksygenaz, a tak¿e do wytworzenia enzymów z
grupy di-oksygenaz niezbêdnych do transformacji ³añcuchów bocznych i rozszcze pienia
piercienia aromatycznego oraz formowania siê katecholu (Malina 1996b, c).
WWR mog¹ byæ pierwotnymi lub wtórnymi substratami, a kinetykê ich biodegradacji
mo¿na, w obu przypadkach, opisaæ równaniem Monoda, w postaci przedstawionej przez
Arvina (1989):

U

UPD[ 

6G
6D

;
6G  0 G 6D  0 D

[M/M × T]

(15)

gdzie: r - szybkoæ biodegradacji, rm - maksymalna szybkoæ biodegradacji, [M/M × T], Sd
i Sa - stê¿enie donorów i akceptorów elektronów [M/L3], Md i Ma - sta³e Monoda dla donorów i akceptorów [M/L3], X - stê¿enie biomasy [ - ].
Przy wysokich stê¿eniach ZR w gruncie biodegradacja nie jest ograniczona dostêpnoci¹ substratu i przebiega wg. równania zerowego rzêdu, ze sta³a szybkoci¹, równ¹ co do
wartoci sta³ej biodegradacji (Malina 1996b).
Toksycznoæ
Mechanizm toksycznoci wielu WWR polega na ich sorpcji i rozpuszczaniu przez
membranê cytoplazmatyczn¹, co zak³óca jej funkcje jako bariery fizjologicznej (Sikkema i
in. 1992, Malina (b)  w przygotowaniu). Wg. teorii chemiosmotycznej Michella (1979),
w procesach oksydo-redukcyjnych jony H+ wystêpuj¹ tylko na zewn¹trz, jony OH- tylko
wewn¹trz b³ony mitochondrialnej, a wytworzony gradient stê¿eñ (gradient elektrochemiczny) jest odpowiedzialny za aktywnoæ komórki (Karlson 1970, Malina 1996b, Sikkema
1993). Sorpcja zanieczyszczeñ i ich akumulacja miêdzy b³on¹ komórkow¹, a membran¹
cytoplazmatyczn¹ mo¿e prowadziæ do utraty szczelnoci komórki i zniszczenia tzw. Systemu Transdukcji Energii (ETS), odpowiedzialnego za wytwarzanie ATP, ruchliwoæ komórki
oraz przyswajanie cukrów, aminokwasów, itp. Efektem utraty energii s¹ zmiany aktywnoci
enzymów i obumieranie komórki. Teoria ta t³umaczy toksycznoæ WWR o niskich sta³ych podzia³u oktanol-woda (Kow). Wg. Alexandra (1994) wêglowodory, dla których log
Kow ³ 4.0, nie obni¿aj¹ aktywnoci mikrobiologicznej, podczas gdy te wykazuj¹ce wartoci
log Kow £ 2.0 mog¹ byæ toksyczne. Obecnoæ toluenu w powietrzu porowym powy¿ej 75%
stê¿enia w stanie nasycenia hamowa³a biodegradacjê (Malina i in. 1995a, Malina 1996c,d).
Niektóre mikroorganizmy s¹ aktywne w obecnoci substancji o bardzo niskich log Kow.

4. Podstawowe parametry biowentylacji
Podczas biowentylacji na transport zanieczyszczeñ najwiêkszy wp³yw, obok ich w³asnoci fizyko-chemicznych, maj¹ parametry techniczne (wielkoæ i re¿im zat³aczania) oraz
dotycz¹ce orodka porowego (Malina 1996a): temperatura, wilgotnoæ, przepuszczalnoæ
dla powietrza, pH, si³a jonowa, wielkoæ agregatów, stopieñ niejednorodnoci, oraz zawartoæ frakcji organicznych. W biologicznej fazie biowentylacji istotn¹ rolê odgrywaj¹ czynniki zwi¹zane z (Malina 1996b): (1) mikroorganizmami (sk³ad, wielkoæ, historia populacji, zale¿noæ miêdzy gatunkami i w obrêbie gatunków, aktywnoæ enzymatyczna); (2) za-
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Rys. 8. Wzglêdna podatnoæ na biodegradacjê WWR (wg. Huddlesona i in. 1986)
Tabela 2. Podstawowe czynniki wp³ywaj¹ce na aktywnoæ mikrobiologiczn¹ w warunkach tlenowych (na
podstawie Sims i in. 1993, Sims i in. 1989)

& ]\QQLN UR G R ZLVNR Z \

3 R ]LR P R S W\P D OQ\

ZLOJ R WQR üJ UXQWX

  ·    S R MH P QR FLS R OR ZH M

WOH Q

WOH QUR ]S XV]F]R Q\!  P J G P 
S R UR ZD WR üS R ZLH WU]QD t   

S R WH QFMD áUH G R [

!  P 9

S+

  ·  

VXE VWD QFMH R G \ZF]H  QXWULH QW\

& 13             

WH P S H UD WXUD

 ·   &
  ·   &  ZP H ]R ILOQH

nieczyszczeniami (w³asnoci fizyko-chemiczne, stê¿enia); (3) rodowiskiem (tlen, temperatura, pH, wilgotnoæ, obecnoæ nutrientów). Podatnoæ WWR na biodegradacjê przedstawiono na rys. 8, a wp³yw parametrów rodowiskowych w tabeli 2.
Temperatura
Zmiany temperatury wp³ywaj¹ zarówno na fizyczn¹ jak i biologiczn¹ czeæ biowentylacji (Malina, 1996a, b, c). Wy¿sza temperatura sprzyja szybszej dekontaminacji gruntu, bowiem przyspieszeniu ulega transport zanieczyszczeñ, warunki równowagi zostaj¹ przesuniête w kierunku fazy gazowej, a szybkoæ biodegradacji wzrasta. W warunkach równowagi,
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ze wzrostem temperatury wzrasta szybkoæ parowania VOC proporcjonalnie do stosunku
prê¿noci par ps, lub gêstoci par Cp , w rozwa¿anych temperaturach. Z drugiej strony,
spadek temperatury powoduje wzrost wartoci sta³ych podzia³u Kd i Kd¢, czyli wzrost adsorpcji, przy jednoczesnym spadku rozpuszczalnoci, a tym samym dostêpnoci zanieczyszczeñ dla mikroorganizmów. Wp³yw ten mo¿na przedstawiæ, wykorzystuj¹c wspó³czynnik
opónienia Rm:

5P 7
5P 7

SV 7
SV 7

& S 7

(16)

& S 7

Temperatura mo¿e tak¿e wp³ywaæ na efektywn¹ toksycznoæ zanieczyszczeñ, bowiem
niektóre WWR o niskich masach cz¹steczkowych i sta³ych podzia³u oktanol-woda log
Kow < 2, nie ulegaj¹ parowaniu przy niskich temperaturach, co powoduje relatywny wzrost
ich stê¿enia w roztworach gruntowych, mog¹cy opóniæ biodegradacjê innych zanieczyszczeñ (Atlas 1981).
Biowentylacja gruntu zanieczyszczonego mieszanin¹ toluenu i dekanu w 10 °C wymaga³a ok. 2-krotnie d³u¿szego czasu ni¿ w temperaturze 20 °C dla uzyskania zbli¿onych stê¿eñ rezydualnych (Malina, Grotenhuis (a)  w przygotowaniu).
Wilgotnoæ
Wzrost wilgotnoci obni¿a zdolnoæ adsorpcyjna orodka porowego, wzmaga desorpcje i parowanie ZR, zwiêkszaj¹c jednoczenie ich dostêpnoæ dla mikroorganizmów (Malina 1996a, b). Z kolei, wy¿sza zawartoæ wody zmniejsza przepuszczalnoæ orodka dla
powietrza, co jest istotne dla efektywnego wykorzystania powietrza i transportu VOC podczas biowentylacji. Woda w gruncie umo¿liwia ruch mikroorganizmów, dyfuzjê substratu i
nutrientów do, oraz usuniêcie produktów metabolizmu z wnêtrza komórek bakteryjnych,
wp³ywaj¹c jednoczenie na cinienie osmotyczne i pH. Nadmierne zawilgocenie gruntu
mo¿e ograniczac aktywnosc biologiczna, z uwagi na zmniejszenie porowatoci powietrznej i zawartoci tlenu.
Wydatek i re¿im zat³aczania powietrza
Wydatek zat³aczania jest g³ównym parametrem kontroluj¹cym przebieg biowentylacji
zarówno w jego fizycznej jak i biologicznej czêci (Malina i in. 1997a).
Wy¿szy wydatek zat³aczania zwiêksza gradient stê¿enia miêdzy faz¹ zaadsorbowan¹ lub
NAPL, a przemieszczaj¹cym siê powietrzem, co stwarza wy¿szy stopieñ nierównowagi
uk³adu, zwiêksza szybkoæ parowania i, proporcjonalnie iloæ usuwanych ZR z gruntu, a w
rezultacie mo¿e prowadziæ do skrócenia czasu remediacji. Iloæ ZR usuwanych w jednostce czasu jest proporcjonalna do wydatku zat³aczania co oznacza, ¿e czas t wymagany do
transportu frontu zanieczyszczeñ na dan¹ odleg³oæ x jest odwrotnie proporcjonalny do
prêdkoci przep³ywu (Malina 1997c):

W

[  5P
Y

[T]

(17)

gdzie: v - liniowa prêdkoæ przep³ywu (strumieñ jednostkowy gazu) [L3/L2×T].
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Wspó³czynnik opónienia frontu zanieczyszczeñ jest dla wysokich wartoci sta³ych
podzia³u proporcjonalny do K i mo¿e byæ wyra¿ony jako:

5P



P1$3/
P92&

(18)

gdzie: mNAPL - masa fazy wolnej w momencie rozpoczêcia stanu ustalonego [M],
mVOC - masa zanieczyszczeñ transportowana przez powietrze [M].
W warunkach równowagi, iloæ powietrza niezbêdna do ca³kowitego usuniêcia zanieczyszczeñ jest taka sama dla ka¿dego wydatku zat³aczania, co w praktyce oznacza mo¿liwoæ skrócenia czasu remediacji poprzez wzrost wydatku, bez koniecznoci zwiêkszenia
iloci pompowanego powietrza.
Zmiana wydatku zat³aczania wp³ywa na warunki przep³ywu w gruncie i na udzia³ dyfuzji
w konwekcyjno-dyspersyjnym transporcie, co mo¿na przedstawiæ przy pomocy liczby
Pecleta (Pe):

3H

Y/
'S

(19)

gdzie: L - d³ugoæ (wysokoæ) kolumny gruntu [ L ].

Brak równowagi bywa wyra¿any przy pomocy liczby Damkohlera (w) (Gaber i in. 1995),
okrelaj¹cej stosunek hydrodynamicznego czasu retencji do charakterystycznego czasu
sorpcji, w przypadku braku równowagi wywo³anym sorpcj¹ oraz, przy braku równowagi
fizycznej, do charakterystycznego czasu transportu, czyli szybkoci przemieszczania siê
zanieczyszczeñ miêdzy dostêpnymi i niedostêpnymi regionami orodka porowego. Przy
bardzo niskich lub bardzo wysokich wartociach liczby Damkohlera wp³yw braku równowagi jest nieistotny.
Wp³yw wydatku zat³aczania na biologiczn¹ czeæ biowentylacji jest zwi¹zany ze znaczeniem tlenu w procesie biodegradacji, zachodz¹cym przy udziale oksygenaz wymagaj¹cych tlenu cz¹steczkowego (Porta 1993, Malina 1996b). Dla zapewnienia biodegradacji
aerobowej stê¿enie tlenu w wodzie porowej nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 0,2 mg/dm3, a w powietrzu porowym 4¸5 mg/dm3. Chocia¿ badania in vitro wykazuj¹ mo¿liwoci biodegradacji anaerobowej ZR, w warunkach polowych zachodzi ona bardzo powoli lub nie zachodzi w
ogóle (Atlas 1981). Zawartoci tlenu w powietrzu porowym powy¿ej 2¸4% nie ogranicza³y
szybkoæ biodegradacji w warunkach polowych (Miller i in. 1993), a zaobserwowana liniowa zale¿noæ przy wy¿szych zawartociach tlenu, pozwala na opisanie kinetyki procesu
przy pomocy reakcji pierwszego rzêdu:

U

N  6G

[M/L3×T]

(20)

gdzie k - sta³a biodegradacji [1/T].
Zaleta zwiêkszonego wydatku nie jest jednoznaczna, bior¹c pod uwagê zwiêkszone zu¿ycie zarówno energii jak i powietrza, a zadaniem biowentylacji jest uzyskanie wysokiego
udzia³u biodegradacji w ca³kowitym usuwaniu zanieczyszczeñ z gruntu, w celu redukcji
iloci powietrza porowego koniecznej do oczyszczenia. Dlatego re¿im zat³aczania nale¿y
optymalizowaæ dla efektywnego wykorzystania powietrza w fizycznej i biologicznej fazie
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biowentylacji (Malina i in. 1995a, b, Malina i in. 1996a). Wysoki wydatek zat³aczania w
pierwszej fazie, zdominowanej przez transport VOC mo¿e byæ korzystny, stymuluj¹c parowanie NAPL oraz zanieczyszczeñ lotnych o toksycznym poziomie stê¿eñ (Malina i in.
1997a). W biologicznej fazie biowentylacji g³ównym celem jest utrzymanie przep³ywu
powietrza na poziomie, przy którym biodegradacja nie jest ograniczona dostêpnoci¹ tlenu, co przede wszystkim determinuje jego wielkoæ. W warunkach polowych van Eyk i
Vreeken (1993) zaobserwowali szybkie usuwanie VOC przy wydatku odpowiadaj¹cym
4-godzinnemu czasowi retencji powietrza w gruncie. Miller i in. (1993) stwierdzili optymalny udzia³ biodegradacji przy krotnoci wymiany powietrza porowego w ci¹gu doby wynosz¹cej 0.5, a po odparowaniu bardziej lotnych zwi¹zków, wzrost roli biodegradacji w
usuwaniu zanieczyszczeñ. Z punktu widzenia efektywnoci wykorzystania powietrza podczas biowentylacji, okresowe jego zat³aczanie wydaje siê najbardziej korzystne (Malina i
in. 1997b, Malina, Grotenhuis (b)  w przygotowaniu).

5. Efektywnoæ biowentylacji gruntu
Biowentylacja jest efektywn¹ metod¹ remediacji gruntów strefy aeracji oraz ochrony
obszarów zasilania i ujêæ wód podziemnych, choæ nale¿y podkreliæ ograniczenia jej stosowania w du¿ej mierze zale¿ne od charakterystyki zanieczyszczeñ i warunków rodowiskowych (Malina, Szczepañski 1994). Spe³nienie ni¿ej wymienionych warunków ogólnych
pozwala na uzyskanie zadowalaj¹cych wyników remediacji gruntów metod¹ biowentylacji:
 wysoka przepuszczalnoæ hydrauliczna gruntu dla powietrza, tj. k > 1 m/d;
 warstwa homogeniczna, bez istotnych przewarstwieñ glin i torfów;
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Rys. 9. Nomogram do przewidywania rezultatów wentylacji gruntów strefy aeracji (wg. Pedersen, Curtis 1991)
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 dobrze rozpoznane i okrelone ognisko punktowe, a zanieczyszczenie nast¹pi³o drog¹
infiltracji;
 zanieczyszczenia podatne na biodegradacjê i podlegaj¹ce parowaniu.
Na rysunku 9 przedstawiono nomogram do wstêpnego przewidywania wyników wentylacji na podstawie przepuszczalnoci gruntu dla powietrza, prê¿noci par ZR oraz czasu jaki
up³yn¹³ od wycieku.
Biowentylacja jest metod¹ in situ, daj¹ca mo¿liwoæ jednoczesnej dekontaminacji gruntu
i powietrza porowego, a w kombinacji z innymi metodami tak¿e wód podziemnych. Nie
wp³ywa niekorzystnie na rodowisko, (brak odpadów), jest ekonomiczna i nie wymaga ani
skomplikowanego wyposa¿enia, ani dok³adnego okonturowania rejonu zanieczyszczeñ.
Pozwala na przemieszczanie instalacji wraz z ruchem plamy zanieczyszczeñ i mo¿e byæ
stosowana w kombinacji z innymi metodami remediacji lub izolacji.
Ograniczenia szerszego stosowania biowentylacji s¹ zwi¹zane z: (1) zbyt nisk¹ przepuszczalnoci¹ orodka porowego dla wody i powietrza i jej spadkiem zwi¹zanym z biokolmatacj¹; (2) dostêpnoci¹ zanieczyszczeñ dla mikroorganizmów, zw³aszcza w koñcowej fazie procesu; (3) transportem zanieczyszczeñ i mikroorganizmów; (4) niepe³n¹ biodegradacj¹, tworzeniem siê toksycznych lub nie ulegaj¹cych biodegradacji metabolitów;
(5) nadmiernymi stê¿eniami rezydualnymi; (7) efektywnym monitoringiem i modelowaniem, zw³aszcza aktywnoci biologicznej; (8) mo¿liwoci¹ rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ przy niedostatecznej izolacji; (9) zbyt d³ugim czasem remediacji (1-4 lata).
Tabela 3. Porównanie biowentylacji z niektórymi innymi metodami dekontaminacji gruntu
(Malina, Szczepañski 1994)
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Oznaczenia:
a - szeroko stosowana przy ZR; b - dla gruntów przepuszczalnych i jednorodnych; c - dla zanieczyszczeñ
³ugowalnych i lotnych; d - wymaga du¿ej powierzchni terenu
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W porównaniu z innymi metodami remediacji (tabela 3), biowentylacja jest korzystniejsza pod wzglêdem wp³ywu na rodowisko, zu¿ycia energii oraz kosztów, a mniej korzystna z uwagi na ograniczenia stosowania, stê¿enia rezydualne, czas remediacji oraz mo¿liwoci kontroli procesu.
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adenozynotrójfosforan
wêglowodory monoaromatyczne (benzen, toluen, ksyleny)
system transdukcji energii
nie mieszaj¹ce siê z woda zanieczyszczenia ropopochodne (produkt wolny)
naturalne frakcje organiczne w gruncie
ekstrakcja powietrza porowego
lotne zanieczyszczenia ropopochodne
wêglowodory ropopochodne
zanieczyszczenia ropopochodne
czêæ przekroju dostêpna dla dyfuzji [  ];
wspó³czynnik blokowania porów [  ];
masa w³aciwa (gêstoæ gruntu) [M/L3];
zmiana (przyrost) masy fazy lotnej [M/L3×T];
lepkoæ powietrza [N×s/m2];
lepkoæ wody [N×s/m2];
wspó³czynnik krêtoci [  ];
wilgotnoæ objêtociowa gruntu, udzia³ objêtociowy porów wype³nionych
wod¹ [  ];
porowatoæ odniesiona do czêci porów wype³nionych powietrzem [  ];
liczba Damkohlera [  ];
pole przekroju poprzecznego [L2];
stê¿enie VOC w powietrzu porowym, gêstoæ par [M/L3];
stê¿enie VOC w powietrzu w warunkach równowagi z faz¹ rozpuszczon¹ [M/L3];
stê¿enie zanieczyszczeñ w wodzie [M/L3];
wspó³czynnik dyfuzji molekularnej w powietrzu (wolnym) [L2/T];
efektywny wspó³czynnik dyfuzji w gruncie (w powietrzu porowym) [L2/T];
masa par w objêtoci gruntu [M/L3];
strumieñ dyfuzyjny [M/L2×T];
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1-D strumieñ konwekcyjno-dyspersyjny [M/L2×T];
strumieñ objêtociowy powietrza [L3/L2×T];
sta³a biodegradacji [1/T, M/T]
wspó³czynnik przepuszczalnoci gruntu dla powietrza [L/T];
skorygowany wspó³czynnik przepuszczalnoci dla powietrza [L/T];
wspó³czynnik wodoprzepuszczalnoci [L/T];
sta³a podzia³u woda porowa-grunt [L3/M];
sta³a podzia³u powietrze porowe-grunt [L3/M];
sta³a Henryego [  ];
sta³a podzia³u oktanol-woda [  ];
odleg³oæ przemieszczenia siê frontu zanieczyszczeñ w kolumnie [L];
masa produktu wolnego [M];
masa zanieczyszczeñ lotnych [M];
sta³e Monoda dla donorów i akceptorów elektronów [M/L3];
ciê¿ar cz¹steczkowy [M/mol];
porowatoæ [  ];
pojemnoæ ró¿nicowa gruntu [  ];
cinienie [atm, N/m2];
cinienie cz¹stkowe [N/m2];
prê¿noæ par [mm Hg, N/m2];
liczba Pecleta [  ];
przep³yw objêtociowy, wydatek [L3/T];
szybkoæ biodegradacji [M/M×T];
maksymalna szybkoæ biodegradacji [M/M×T];
sta³a gazowa: 8.31 [J/mol×K], 0.082 [L×atm/mol×K];
wspó³czynnik opónienia migracji zanieczyszczeñ w orodku porowym [  ];
promieñ oddzia³ywania studni injekcyjnej (ekstrakcyjnej) [ L ];
rozpuszczalnoæ [M/L3];
stê¿enie akceptorów i donorów [M/L3];
czas przemieszczenia siê frontu zanieczyszczeñ na dan¹ odleg³oæ [ T ];
temperatura [oC, K];
prêdkoæ przep³ywu powietrza [L/T];
stê¿enie biomasy [  ].
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Jadwiga Meksu³a
RECYKLING OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH DZIA£ANIEM
R.N. JEDLICZE NA RZECZ OCHRONY RODOWISKA W POLSCE
Charakterystyka olejów przepracowanych
Wytwarzane i zu¿ywane rodki smarowe jeszcze nie tak dawno by³y wy³¹cznie produktami wydzielanymi z ropy naftowej o skomplikowanym sk³adzie wêglowodorowym, zale¿nym w du¿ym stopniu od stosowanych metod rafinacji i obróbki szlachetnej.
Postêp techniczny w konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ spowodowa³, ¿e oleje smarowe
musz¹ obecnie spe³niaæ bardzo zró¿nicowane wymagania jakociowe. Niejednokrotnie,
wymagañ tych nie s¹ w stanie spe³niæ czyste mineralne oleje smarowe i ich dalsze uszlachetnianie polega na wprowadzeniu do ich kompozycji coraz to wiêkszych iloci specyficznych substancji chemicznych zwanych dodatkami uszlachetniaj¹cymi.
Coraz wiêksza iloæ olejów smarowych wytwarzana jest w oparciu o surowce wy³¹cznie syntetyczne. Tak wiêc aktualnie produkowane oleje smarowe musz¹ spe³niaæ ró¿norodne wymagania jakociowe okrelane normami przedmiotowymi i zapewniæ dostatecznie
d³ugi okres smarowania urz¹dzeñ, zanim w okrelonych warunkach eksploatacji nie utrac¹
w³asnoci fizyko-chemicznych charakterystycznych dla olejów wie¿ych. Kiedy to nast¹pi, olej tzw. przepracowany nale¿y wymieniæ na wie¿y w celu zapewnienia dalszej prawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ.
Olejami przepracowanymi zgodnie z norm¹ PN-C-96050 s¹ oleje pochodzenia naftowego lub estrowego, które w czasie stosowania utraci³y swoje w³asnoci u¿ytkowe i nie
mog¹ byæ d³u¿ej stosowane w zakresie, do którego by³y pierwotnie przeznaczone, a tak¿e
mieszaniny olejowo- wodne. Oleje przepracowane nie powinny zawieraæ substancji szkodliwych, które mog³yby utrudniæ proces regeneracji lub stanowiæ wzbogacenie regeneratu.

Oleje przepracowane zagro¿eniem dla rodowiska
Oleje przepracowane s¹ zaliczone do grupy odpadów niebezpiecznych. Wynikaj¹ce st¹d
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi oraz rodowiska znajduje pe³ne uzasadnienie jeli
przeanalizujemy np. sk³ad chemiczny silnikowego oleju przepracowanego z uwzglêdnieniem ród³a pochodzenia poszczególnych sk³adników, przemian fizyko-chemicznych, jakim by³ poddany olej smarowy w czasie eksploatacji oraz mo¿liwych zanieczyszczeñ oleju
przepracowanego podczas zbiórki i magazynowania. W wyniku procesu spalania paliwa silnikowego, a w szczególnoci benzyny silnikowej, przebiega jako jeden z procesów ubocznych tak¿e proces pirolizy wêglowodorów, który powoduje powstawanie wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych, a w tym tak¿e benzo(a) pirenu, któremu badania
biologiczne i medyczne przypisuj¹ w³asnoci rakotwórcze.
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W czasie pracy silnika nastêpuj¹ zmiany nie tylko w czêci wêglowodorowej danego
oleju smarowego. Zmianom ulegaj¹ przede wszystkim dodatki uszlachetniaj¹ce  zmiany
te powoduj¹ przejcie do innej struktury chemicznej i fizycznej. W ogólnym ujêciu zmiany
te prowadz¹ do destrukcji cz¹stek, jak i przejcie do substancji prostych. Powstaj¹ wêglany
wapnia, magnezu i baru. Powstaj¹ siarczki, tiofosforany, tlenki metali.
Powstaj¹ tak¿e bardziej z³o¿one substancje, bêd¹ce wynikiem dzia³ania chemicznego
substancji nieorganicznych na produkty destylacji wêglowodorów. Obecne s¹ równie¿ produkty rozpadu termicznego i mechanicznego polimerów. Dodaj¹c do tego metale ze zu¿ycia ruchomych elementów silnika, mo¿na wykazaæ, ¿e w przepracowanych olejach smarowych wystêpuje znaczna czêæ pierwiastków z tablicy Mendelejewa w ró¿nej postaci fizyko-chemicznej.
Obecne w olejach przepracowanych szczególnie wielopiercieniowe wêglowodory
aromatyczne, niektóre produkty wynikaj¹ce z przemian dodatków uszlachetniaj¹cych (np.
sulfoniany wapnia, ditiofosforany cynku, dyspergatory bursztynoimidowe, siarkowane fenolany, fenole z przeszkod¹ steryczn¹) oraz metale ciê¿ki (Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, Fe, Cr, Mn)
charakteryzuj¹ce siê szkodliwym dzia³aniem na wiat ¿ywy, a szczególnie organizm cz³owieka, nakazuj¹ zbieranie przepracowanych olejów smarowych i ich kontrolowan¹ utylizacjê w sposób jak najmniej szkodliwy dla rodowiska.

Potencjalna iloæ olejów przepracowanych
W oparciu o rozeznanie tematu w innych krajach, szczególnie Europy Zachodniej, gdzie
uregulowania prawne oraz organizacyjne w odniesieniu do zbiórki i zagospodarowania tego
k³opotliwego odpadu funkcjonuj¹ sprawnie od wielu lat mo¿na by przyj¹æ, ¿e potencjalnie
mo¿liwy odzysk przepracowanych olejów smarowych (uwzglêdniaj¹c wszystkie dziedziny
dzia³alnoci gospodarczej) kszta³tuje siê na poziomie 50% ogólnego zu¿ycia olejów wie¿ych wprowadzonych na rynek. W naszych warunkach, oznacza to, ¿e wprowadzaj¹c na rynek oko³o 300 tys. ton wszystkich asortymentów olejów wie¿ych, mo¿na by teoretycznie
odzyskaæ 150 tys. ton olejów przepracowanych.
Oczywicie w ¿adnym kraju fizyczna zbiórka olejów przepracowanych nie obejmuje
ca³ych 100% potencjalnej poda¿y, a miar¹ jej efektywnoci jest udzia³ procentowy faktycznie zebranych iloci w stosunku do potencjalnej poda¿y, który w zale¿noci od kraju
wynosi 40-70%. Na podstawie prowadzonych badañ rynku (monitoringu), dowiadczeñ innych krajów, informacji GUS szacuje siê, ¿e potencjalna iloæ olejów przepracowanych
wynosi oko³o 50% olejów wie¿ych wprowadzonych na rynek czyli oko³o 150-160 tys.
ton. Ile z tej iloci uda siê zebraæ, czyli jak¹ efektywnoæ osi¹gnie zbiórka zale¿y przede
wszystkim od sprawnoci systemu i zbiórki olejów przepracowanych, zachowawczych rozwi¹zañ prawnych i skutecznoci egzekwowania prawa.

Rodzaje olejów przepracowanych
PN-C-96050 definiuje oleje przepracowane jako oleje pochodzenia naftowego lub
estrowego, które w czasie stosowania utraci³y swoje w³asnoci u¿ytkowe i nie mag¹ byæ
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d³u¿ej stosowane w zakresie, do którego by³y pierwotnie przeznaczone, a tak¿e wyró¿nia
ich trzy rodzaje:
· oleje przepracowane I  oleje elektroizolacyjne i oleje do sprê¿arek ch³odniczych,
· oleje przepracowane II  oleje turbinowe,
· oleje przepracowane III  pozosta³e oleje smarowe, z wyj¹tkiem olejów emulguj¹cych
i nat³uszczaj¹cych.
Przedstawiony podzia³ olejów przepracowanych ma na celu u³atwienie selekcjonowania, a nastêpnie ich przetwórstwa lub regeneracji. Wymaga siê aby oleje przepracowane
by³y p³ynne i nie zawiera³y smarów plastycznych.

System zbiórki olejów przepracowanych
Od 1997 roku Rafineria Nafty Jedlicze S.A. realizuje Program budowy sieci zbiórki
olejów przepracowanych. koszty realizacji zadania w wysokoci 16 mln PLN s¹ ponoszone przez RN Jedlicze SA i Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska, który na doposa¿enie
sprzêtowe udzieli³ Rafinerii kredytu.
Zorganizowana na terenie kraju sieæ zbiórki to obecnie czternacie spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ RAN zale¿nych kapita³owo od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. (51%
udzia³ów w ka¿dej spó³ce posiada RN Jedlicze SA) powo³anych do zbiórki olejów przepracowanych. Swoim dzia³aniem sieæ ta obejmuje teren ca³ego kraju i spó³ki wyposa¿one s¹ w
sprzêt niezbêdny do prowadzenia zbiórki olejów przepracowanych (samochody, zbiorniki),
bêd¹cy w³asnoci¹ RN Jedlicze SA i zakupiony w ramach realizacji Programu budowy
sieci zbiórki olejów przepracowanych.

Proces rerafinacji olejów przepracowanych w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
Oczyszczanie wstêpne. Oleje przepracowane po przyjêciu ich na stan Rafinerii sk³adowane s¹ w zbiornikach magazynowych gdzie s¹ oczyszczane przez dekantacjê. W przypadkach gdy dekantacja jest utrudniona dopuszcza siê stosowanie obróbki chemicznej za
pomoc¹ ³ugu sodowego w zbiornikach C 1÷3. Oczyszczony wstêpnie olej przepracowany
poddawany jest destylacji wg technologii Viscolube.
Proces destylacji olejów przepracowanych wg technologii Viscolube. Przebiega
on w dwóch etapach. W pierwszym etapie oleje zostaj¹ poddane wstêpnej destylacji pró¿niowej w celu wyeliminowania wody i frakcji najbardziej lotnych. Przed destylacj¹ wstêpn¹ podgrzany olej zostaje zmieszany z czynnikiem alkalicznym. Dodatek tego czynnika
s³u¿y z jednej strony zmydleniu zawartych w oleju kwasów t³uszczowych sprzyjaj¹c wytracaniu, z drugiej strony s³u¿y zobojêtnieniu chloru obecnego zarówno w formie zwi¹zanej
jak i wolnej. Zmydlanie kwasów t³uszczowych poza tym, ¿e u³atwia ich eliminacjê przez
dekantacjê obni¿a ich lotnoæ. Tym samym uniemo¿liwia tym¿e kwasom przejcie w kolumnie destylacyjnej w stan pary i zanieczyszczenie olejów a tak¿e poci¹gniêcie z sob¹
licznych zanieczyszczeñ. Zobojêtnienie chloru chroni ponadto instalacjê przed korozj¹.
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Po wstêpnej destylacji olej odwodniony jest kierowany do zbiornika buforowego, gdzie
przebywa odpowiedni¹ iloæ czasu niezbêdn¹ do dekantacji czêci zmydlonych lub flokulowanych. W drugim etapie strumieñ oleju odwodnionego zostaje skierowany do odasfaltowania cieplnego i destylacji frakcjonuj¹cej, w które dokonuje siê oddzielenie fazy lekkiej i fazy ciê¿kiej zawieraj¹cej wysoko cz¹stkowe polimery oraz metale, a jednoczenie
rozdzia³ na trzy frakcje boczne.
Otrzymane frakcje w³aciwie oczyszczone w procesie strippingu zostaj¹ skierowane
do dalszej obróbki uszlachetniaj¹cej. Olej przepracowany ze zbiorników magazynowych
pobierany jest pomp¹ surowcow¹ przez filtr siatkowy do wstêpnego podgrzania w podgrzewaczu parowym. Po pierwszym stopniu podgrzewania olej jest kierowany do mieszalnika
mechanicznego z roztworem czynnika alkalicznego. Mieszanina oleju i roztworu po dalTabela 1. Typowe w³asnoci uzyskiwanych destylatów
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Tabela 2. Wskaniki zu¿ycia materia³ów pomocniczych i mediów
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Tabela 3. Przyk³adowy uzysk destylatów
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szym podgrzaniu podawana jest do kolumny odwadniaj¹cej pracuj¹cej pod lekk¹ pró¿ni¹.
Opary wody i lekkich wêglowodorów po oddestylowaniu ulegaj¹ sch³odzeniu i kierowane
s¹ do separatora. Woda odseparowana od lekkiego oleju napêdowego jest kierowana do
chemicznej oczyszczalni wód. Rozdzia³ faz w separatorze odbywa siê pod kontrol¹ regulatora poziomu. Lekki olej napêdowy z separatora jest zasysany pomp¹ i kierowany celem
usuniêcia resztek wody do rozdzielacza a nastêpnie do zbiornika magazynowego.
W separatorze sta³e nadcinienie azotu utrzymuje uk³ad regulacyjny. Nie skondensowane opary wêglowodorów i wody s¹ zasysane in¿ektorem pró¿niowym do ch³odnicy, sk¹d
po skondensowaniu kierowane s¹ do separatora. Nie skondensowane gazy resztkowe poprzez uk³ad przerywaczy ognia odprowadzane s¹ do spalania na pochodni. Olej odwodniony
ze spodu kolumny odbierany jest pomp¹ do zbiorników. Zdekantowana na spodzie zbiorników mieszanina kwasów t³uszczowych jest okresowo odprowadzana do zbiornika zlewkowego. Olej odwodniony ze zbiorników podawany jest pomp¹ do podgrzania w piecu, sk¹d
lini¹ transferow¹ mieszanina oparów i cieczy wchodzi do dolnej czêci kolumny destylacyjnej. Kolumna w tej czêci wyposa¿ona jest w urz¹dzenie cyklonowe, dziêki któremu
asfalt zostaje oddzielony od oparów.
Kolumna pracuje pod wysok¹ pró¿ni¹ i posiada bardzo wysok¹ efektywnoæ rozdzia³u
dziêki wype³nieniu Gempack firmy Glitsch. Metal, zanieczyszczenia i substancje asfaltowe
pozostaj¹ na spodzie kolumny i s¹ odprowadzone do zbiorników magazynowych. Trzy frakcje
boczne olejów smarowych z kolumny wchodz¹ na odpowiednie przeparniki kolumny strippingowej sk¹d po przejciu przez ch³odnice powietrzne s¹ odprowadzane do zbiorników.
Czêæ oleju napêdowego jest zawracana na czwart¹ pó³kê jako refluks, czêæ ch³odzona i kierowana jest na szczyt kolumny. Pozosta³a iloæ oleju napêdowego zostaje odprowadzona do zbiornika. Czêæ sch³odzona frakcji oleju wrzecionowego jest skierowana na trzeci¹
pó³kê celem poprawienia rozdzia³u pomiêdzy olejem napêdowym i wrzecionowym. Pró¿nia w kolumnie jest wytworzona przez trzystopniowy uk³ad pró¿niowy z in¿ektorami parowymi, ch³odnicami oraz kondensatorem separatorem barometrycznym, gdzie odseparowana woda jest wysy³ana do chemicznej oczyszczalni wód, a olej napêdowy do zbiornika magazynowego. Nie skondensowane gazy po przejciu przez uk³ad przerywaczy p³omienia s¹
kierowane do spalania na pochodni.
Rafinacja destylatów. Frakcje oleju napêdowego poddaje siê procesowi rafinacji ³ugiem sodowym uzyskuj¹c komponent do zestawienia gotowego paliwa. W przypadku, gdy
barwa komponentu przekracza stopieñ 3 wg skali dopuszcza siê stosowanie ziemi odbarwiaj¹cej. Frakcje olejów smarowych równie¿ s¹ traktowane ziemi¹ odbarwiaj¹c¹. Uzyskane produkty s¹ surowcami u¿ywanymi do zestawiania olejów smarowych.
Nowoczeniejsz¹ metod¹ rafinacji destylatów olejów przepracowanych jest ich rafinacja wodorem, któr¹ Rafineria Nafty Jedlicze zamierza uruchomiæ w roku 2001. Metoda
ta pozwala uzyskaæ komponenty paliwowe oraz smarowe oleje bazowe o poziomie jakociowym nie odbiegaj¹cym od surowców z przerobu ropy naftowej. Bior¹c pod uwagê w³asnoci olejów przepracowanych wybrano dwustopniowy proces hydrorafinacji. W pierwszym etapie, który zachodzi na z³o¿u katalizatora o wysokorozwiniêtej powierzchni zachodzi adsorpcja metali i odmetalizowanie surowca. Nastêpnie na specjalnym katalizatorze
hydrorafinacji zachodzi uwodorowienie w wyniku czego zmniejsza siê zawartoæ koksu i

79

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 2

wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych oraz poprawiaj¹ siê w³asnoci termooksydacyjne jak równie¿ nastêpuje polepszenie barwy. Instalacja równie¿ pozwoli na
obni¿enie zawartoci siarki w destylatach. Jej eksploatacja jest niezbêdna dla prawid³owej
i pe³nej regeneracji olejów przepracowanych.

mgr J. Meksu³a
Szef Jednostki Organizacyjnej Oleje Przepracowane
Rafineria Nafty Jedlicze SA, 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14
tel. (0-13) 43 84 606

80

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW

Jan Suryga³a, Ewa liwka, Krystyna Kubica

FIZYCZNE I CHEMICZNE W£ACIWOCI
PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW SILNIKOWYCH

Wstêp
Zanieczyszczenie rodowiska gruntowo-wodnego olejami smarowymi pochodzi g³ównie od olejów zu¿ytych lub przepracowanych. Te ostatnie s¹ materia³ami, które wskutek
eksploatacji zmieni³y swój sk³ad chemiczny oraz w³aciwoci fizykochemiczne i w zwi¹zku z tym nie mog¹ byæ d³u¿ej stosowane w zakresie, do którego by³y pierwotnie przeznaczone. Unia Europejska, USA, a tak¿e Polska oleje te klasyfikuj¹ do grupy odpadów niebezpiecznych [1, 2].
Zanieczyszczenia wód, gruntów i odpadów olejami przepracowanymi maj¹ miejsce w
okolicach stacji obs³ugi pojazdów, baz transportowych i remontowych, a tak¿e w tysi¹cach
innych miejsc u¿ytkowania olejów smarowych.
Grup¹ rodków smarowych, na któr¹ zwracana jest szczególna uwaga, s¹ oleje silnikowe. Stanowi¹ one oko³o 40% wszystkich rodków smarowych w krajach Unii Europejskiej
i oko³o 42% rodków smarowych zu¿ywanych w Polsce [1, 3]. Przepracowane oleje silnikowe, których potencja³ odzysku szacowany jest na 65% wprowadzonych na rynek olejów
wie¿ych stanowi¹ odpady niebezpieczne, w wielu przypadkach kancerogenne, ma³o podatne na biodegradacjê [4, 5]. Zdaniem Bettona [6] najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami smarowymi dla rodowiska s¹ oleje po pracy w silnikach samochodowych z zap³onem iskrowym. Mog¹ one zawieraæ nawet 100-krotnie wiêcej WWA ni¿ oleje oryginalne (wie¿e). Mog¹ ponadto zawieraæ znacz¹ce iloci innych zanieczyszczeñ (do 30%), w
tym wodê, niespalone paliwa, siarkê, cier, sole i tlenki metali, czêciowo zdegradowane
dodatki uszlachetniaj¹ce, organiczne zwi¹zki chloru, wolne kwasy organiczne i mineralne,
a ponadto substancje obce, takie jak p³yny hamulcowe, antyfryzy, rozpuszczalniki, oleje
rolinne i inne [7, 8].
W niniejszej pracy badaniom poddano nastêpuj¹ce próbki olejów przepracowanych:
 Titan Superior HD, 15W 40, po pracy w silniku z zap³onem samoczynnym (15 tys. km),
 Shell Helix, 15W 40, po pracy w silniku z zap³onem iskrowym (Audi 100, 12 tys. km),
 Castrol GTX, 15W 40, po pracy w silniku z zap³onem iskrowym (Polonez, 12 tys. km).
Badania obejmowa³y: oznaczenie w³aciwoci fizycznych oryginalnych i przepracowanych olejów i destylatów 390-500 °C  wydzielonych z olejów przepracowanych; oznaczenie zawartoci WWA w olejach oryginalnych i destylatach, analizê 1H NMR.
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W³aciwoci olejów oryginalnych i przepracowanych
W trakcie pracy oleje silnikowe zmieniaj¹ swoje w³aciwoci fizyczne w ten sposób,
¿e ronie ich gêstoæ, a zmniejsza siê lepkoæ (tab. 1), co wynika z obecnoci w olejach
przepracowanych sadzy, koksu i cieru metali. Wszystkie oleje przepracowane utraci³y w
czasie eksploatacji swoj¹ zasadowoæ, staj¹c siê materia³ami o odczynie kwanym, zawieraj¹
stosunkowo du¿e iloci substancji koksotwórczych (l. Condradsona: 2,1-2,3% mas.) i
popio³otwórczych (0,9-1,15% mas.). Rozszerzeniu ulega zakres wrzenia, zwiêksza siê
(2-5-krotnie) zawartoæ niedestyluj¹cej pozosta³oci (tab. 1).
W³aciwoci fizykochemiczne destylatów 390-500°C uzyskanych z olejów przepracowanych
Surowe oleje przepracowane poddano destylacji pró¿niowej (0,2-0,3 Tr) uzyskuj¹c frakcje: paliwow¹ (do 390 °C), olejow¹ (390-500 °C), pozosta³oæ asfaltow¹ (>500 °C). Wydajnoci poszczególnych frakcji podano w tabeli 2.
W porównaniu z olejami oryginalnymi uzyskane destylaty maj¹ nieco mniejsz¹ gêstoæ i zdecydowanie mniejsz¹ lepkoæ (por. tab. 1 i 3), co wynika z braku dodatków uszlaTabela 1. Wybrane w³aciwoci oryginalnych i przepracowanych olejów silnikowych
* 0,2-0,3 Tr, a  silnik Diesla, b  Audi 100, c  Polonez
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Tabela 2. Destylacja pró¿niowa olejów przepracowanych
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Tabela 3. W³aciwoci fizyczne destylatów 390-500 °C
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Tabela 4. Dane 1H NMR
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chetniaj¹cych w destylatach. Te ostatnie wykazuj¹ równie¿ niewielki odczyn kwany, ma³e
iloci substancji koksotwórczych i brak sk³adników popio³owych.
Badania 1H NMR (tab. 4) wskazuj¹ na ma³y udzia³ wêglowodorów aromatycznych w
badanych olejach (%HA 1¸1,9). G³ównymi elementami struktury olejów s¹ rozga³êzione
³añcuchy alifatyczne. W porównaniu do wyjciowych olejów, w destylatach wzrasta udzia³
fragmentów aromatycznych, co potwierdzaj¹ wyniki badañ zawartoci WWA.
Wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA) w olejach oryginalnych
i frakcjach 390-500 °C wydzielonych z olejów przepracowanych
Badania wykonano w Instytucie Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu, stosuj¹c chromatograf gazowy Fisons 8160 z kolumna kapilarn¹ DB-5 i detektorem FID. Jako wzorce
wewnêtrzne stosowano: trifenylometan i 9,10-difenyloantracen. Wyniki badañ podano w
tabeli 5.
W ¿adnym z badanych olejów nie stwierdzono obecnoci naftalenu, a acenaftylen i
acenaften by³y obecne tylko w oryginalnym Castrolu. Niewielkie iloci tych po³¹czeñ mog¹
wystêpowaæ w ogonach paliwowych [9]. Oryginalne oleje do silników z zap³onem iskro-
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Tabela 5. Zawartoci WWA w olejach oryginalnych i destylatach 390-500 °C
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wym zawiera³y oko³o 200 ppm sumy oznaczanych WWA, podczas gdy olej do silnika z
zap³onem samoczynnym 3-krotnie wiêcej (tab. 5). Destylaty z olejów przepracowanych zawiera³y 4-krotnie wiêcej sumy WWA ni¿ oleje oryginalne (Titan i Shell Helix)
lub 9-krotnie wiêcej (Castrol).
Sporód indywiduów oznaczonych w destylatach z olejów przepracowanych oko³o 62%
stanowi¹: benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten + benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antraceny i indeno(1,2,3-cd)piren (tab.5). Kancerogennoæ i mutagennoæ tych
zwi¹zków zosta³y udowodnione, a w odniesieniu do benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu i
dibenzo(a,h)antracenu tak¿e genotoksycznoæ [10, 11]. Pewne iloci WWA, szczególnie z
grupy dibenzopirenów, wystêpuj¹ równie¿ w niedestyluj¹cej pozosta³oci.
Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e ekotoksycznoæ przepracowanych olejów silnikowych zale¿y od szeregu czynników, z których najistotniejsze to: charakterystyka oleju
oryginalnego, rodzaj silnika, czas eksploatacji, warunki pracy oleju.
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Jacek Kiepurski
NOWOCZESNE TECHNIKI ZBIERANIA I SEPARACJI OLEJÓW
(BENZYN) Z ZASTOSOWANIEM URZ¥DZEÑ TYPU MOP
W ostatnim okresie wzros³a iloæ benzyn i olejów, które przedosta³y siê do ziemi
oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Przyczynami s¹ awarie tankowców, zbiorników retencyjnych i ruroci¹gów oraz wypadki na drogach. Niepokoj¹cymi s¹ sytuacje gdy
przyczynami zanieczyszczania rodowiska wêglowodorami jest ludzka bezmylnoæ czy
te¿ brak wyobrani i brak odpowiedzialnoci. Bior¹c te wszystkie aspekty pod uwagê
nasuwaj¹ siê wnioski:
 w miejscu wystêpowania zagro¿enia nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia dzia³aj¹ce w
sposób ci¹g³y i niezale¿ny od gotowoci cz³owieka,
 w przypadku wyst¹pienia awarii s³u¿by odpowiedzialne za jej usuniêcie powinny byæ
wyposa¿one w sprzêt i urz¹dzenia, które pozwol¹ w jak najkrótszym czasie usun¹æ substancje zanieczyszczaj¹ce, zapobiegaj¹c ska¿eniu znacznego obszaru.
Jako przyk³ad urz¹dzeñ do szybkiego reagowania mog¹ pos³u¿yæ szeroko stosowane w
Wielkiej Brytanii urz¹dzenia typu MOP, tkaniny i rêkawy adsorpcyjne /RP-18/ oraz zapory
p³ywaj¹ce. Stosuje siê je w celu zapobiegania przedostaniu siê ró¿nych sk³adników do rodowiska, dot. likwidowania ród³a zanieczyszczeñ.
Powy¿sze urz¹dzenia i materia³y s¹ alternatyw¹ dla klasycznych materia³ów absorpcyjnych. Dziêki w³aciwociom adsorpcyjnym zbierane oleje mog¹ byæ w ca³oci odzyskane.
Nie istnieje te¿ problem likwidacji zanieczyszczonego sorbentu.
Podstawowe jednostki typu MOP sk³adaj¹ siê z dwóch czêci: specjalistycznej tamy
adsorpcyjnej i cz³onu napêdzaj¹co-wy¿ymaj¹cego.
Tama adsorpcyjna wykonana jest z cienkich w³osków tworzywowych, które tworz¹
miêdzy sob¹ siateczkê. Wielkoæ oczek siateczki jest tak dobrana, i¿ frakcje oleiste s¹
zatrzymywane, cz¹steczki wody nie. Taka konstrukcja tamy zwiêksza jej powierzchniê czynn¹, adsorbuje oleje bez zatrzymywania wody. Tama jest lekka i nie tonie.
Cz³on napêdzaj¹co-wy¿ymaj¹cy sk³ada siê ze sprzê¿onych ze sob¹ i pokrytych poliuretanem dwóch stalowych wa³ków oraz jednostki napêdzaj¹cej. Wa³ki wymuszaj¹ obieg tamy i jednoczenie nastêpuje na nich wyciskanie oleju, który sp³ywa do beczki lub do zbiornika zbieraj¹co-separuj¹cego, jeli chce siê osi¹gn¹æ produkt ca³kowicie pozbawiony wody.
Zbiornik ten mo¿e pe³niæ jednoczenie funkcjê magazynow¹.
Urz¹dzenia typu MOP charakteryzuj¹ siê wysok¹ efektywnoci¹. Najmniejsze urz¹dzenie typu HV - przenone wa¿y ok. 25 kg, mieszcz¹ce siê w baga¿niku samochodu
osobowego ma wydajnoæ ok. 400-600 l\h zebranego produktu. Wiêksze jednostki (serii
E ) osi¹gaj¹ wydajnoæ do 12.000 l/h.
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Zastosowanie
Zbieranie olejów ze zbiorników przep³ywowych, odstojników itp. w zak³adach przemys³owych, takich jak: rafinerie, huty, elektrownie i ciep³ownie, zak³ady obróbki mechanicznej, bazy prze³adunkowe
Wydobycie olejów urz¹dzeniem typu MOP ze zbiorników przep³ywowych i odstojników mo¿na przeprowadziæ w nieskomplikowany sposób. W miejscu, w którym gromadz¹
siê wyflotowane oleje, instaluje siê jednostkê MOP. Na przeciwleg³ej cianie zbiornika
montuje siê rolkê zwrotn¹ na p³ywaku, dziêki czemu zwiêkszamy powierzchniê kontaktu
tamy z substancjami przeznaczonymi do zebrania. Powy¿sze rozwi¹zanie pozwala na efektywne zbieranie ropopochodnych gdy ich warstwa tworz¹ca siê na powierzchni wody jest
bardzo cienka (nawet poni¿ej 0,5 mm). Sposób zamocowania tamy pozwala zwiêkszyæ
czas adsorpcji, a przez to skróciæ czas wydobycia oleju lub benzyny.
W przypadku gdy warstwa oleju jest grubsza np. ok. 5 mm, wystarczy opuciæ tamê na
powierzchniê cieczy tak aby swobodnie p³ywa³o 1,0-1,5 m jej d³ugoci. Jej zdolnoci adsorpcyjne w po³¹czeniu z prac¹ jednostki napêdowej zapewni¹ wygodne i szybkie zbieranie
wêglowodorów z powierzchni. W celu spiêtrzenia substancji oleistych na powierzchni oraz
skierowania ich w miejsce usytuowania jednostki MOP montuje siê ukone i kierunkowe
przegrody pod lustrem wody zbiorników przep³ywowych.
Zbieranie olejów ze studzienek kanalizacyjnych i separatorów oleju
W tych przypadkach do wydobycia oleju wystarczy jednostka przenona H. Zbieranie olejów prowadzi siê punktowo, a urz¹dzenie ustawione jest bezporednio nad w³azem. Istotne jest, aby w studzience kanalizacyjnej zainstalowaæ przegrodê lub zasyfonowaæ odp³yw cieków.
Oczyszczanie rodowiska ze sk³adników ropopochodnych
W ostatnim czasie powszechne staj¹ siê technologie biologiczno-chemicznej rekultywacji gruntów. Jednym z ogniw tej technologii jest uk³ad drena¿owy ze studzienk¹ zbiorcz¹, do której sp³ywaj¹ uwalniane i wyp³ukiwane z gruntu substancje ropopochodne. Zebrany w studzience produkt z powodzeniem mo¿na wydobyæ tak jak ze studzienki kanalizacyjnej,
co opisano wy¿ej. Podobnie mo¿na dzia³aæ w przypadku zanieczyszczeñ wód gruntowych i
wydobywaæ zanieczyszczenia nawet z otworów piezometrycznych o rednicy 10-15 cm.
Zabezpieczanie rzek i jezior przed niekontrolowanymi dop³ywami zanieczyszczonych
wód z kanalizacji deszczowej i technologicznej
Podstawowym zabezpieczeniem zbiorników i cieków czystych wód przed zanieczyszczeniem ropopochodnymi jest zainstalowanie na kanale dop³ywowym zapory zatrzymuj¹cej p³yn¹ce oleje. Zapora musi byæ wykonana z materia³ów lekkich i nieton¹cych. Mo¿e
byæ zrobiona z drewna - przy ma³ej szerokoci kana³u, b¹d z ci¹gu tworzywowych fragmentów umo¿liwiaj¹cych jej z³o¿enie.
Dobrze jest zamontowaæ za zapor¹ barierê zabezpieczaj¹c¹ z rêkawa adsorpcyjnego.
Wch³aniaæ on bêdzie resztki olejów, które jakim sposobem przedostan¹ siê przez g³ów-
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n¹ zaporê. Przy tak zabezpieczonym cieku wodnym, pozostaje tylko zebraæ zatrzymany
olej. Na kana³ach o szerokoci 10-15 m, najwygodniej jest ustawiæ zaporê pod pewnym
k¹tem i je¿eli to mo¿liwe, w miejscu nap³ywu olejów zamontowaæ studzienkê z wyciêt¹
czêci¹ cianki (od strony nap³ywu olejów). Samo wydobycie oleju mo¿na przeprowadziæ
punktowo. W przypadku szerokich cieków, poleca siê przeci¹gniêcie tamy adsorpcyjnej
na drugi brzeg, równolegle tu¿ przed zapor¹ g³ówn¹ gdzie bêd¹ gromadzi³y siê zanieczyszczenia. Rozwi¹zanie takie pozwoli szybko usun¹æ nap³ywaj¹cy olej.
Klêski ekologiczne
Urz¹dzenia typu MOP mo¿e stosowaæ ratownictwo techniczne i chemiczne w przypadku klêsk ekologicznych. Poniewa¿ dzia³ania ratownicze musz¹ przebiegaæ szybko, wa¿ne
jest, gdzie zabrane zanieczyszczenia bêd¹ tymczasowo magazynowane. Wygodnym rozwi¹zaniem jest wykorzystanie rozk³adanych zbiorników ze specjalnego tworzywa ze szczelnym zamkniêciem oraz specjalnymi zamocowaniami do przemieszczania ich przy pomocy
dwigu czy podnonika.
Aby przyspieszyæ samo wydobywanie olejów, mo¿na zastosowaæ kilka rolek wspomagaj¹cych, rozmieszczonych na jak najwiêkszym obszarze ska¿enia. Urz¹dzenia typu MOP
mog¹ pracowaæ z tamami adsorpcyjnymi o d³ugoci do 200 m. W celu szybkiego zebrania
np. oleju stosuje siê szersze tamy o wiêkszych zdolnociach ch³onnych jak równie¿ jednostki o kilku równolegle pracuj¹cych napêdach.
Oczyszczanie wody w portach i zatokach
Opisywane urz¹dzenia stosuje siê tak¿e do zbierania substancji ropopochodnych z wody
w basenach portowych i zatokach. Jednostki MOP instaluje siê na barkach lub kutrach wyposa¿onych w zbiorniki magazynowe. W przypadku wiêkszych awarii tankowców na morzu
czy oceanie u¿ywane s¹ specjalnie do tego celu przeznaczone jednostki zwane FORCE 7.
Materia³y adsorpcyjne
Do zbierania benzyny, ropy lub oleju z pod³óg, asfaltu czy nawet z piasku u¿ywa siê
szczotek rêcznych typu Mop wykonanych z tego samego materia³u jak ww. tamy. Wspó³pracuj¹ one z rêczn¹ wy¿ymaczk¹ montowan¹ na beczce do której sp³ywa zebrany produkt.
Szczotki Mop mog¹ pracowaæ codziennie przez rok nie trac¹c swoich zdolnoci adsorpcyjnych. Charakteryzuj¹ siê równie¿ du¿¹ wytrzyma³oci¹ mechaniczn¹. Znalaz³y szerokie
zastosowanie na stacjach benzynowych, obs³ugi samochodów oraz szeregu warsztatach
mechanicznych.
Do zabezpieczenia przecieków substancji ropopochodnych (warsztaty, torowiska, zbiorniki, ruroci¹gi), filtracji zanieczyszczonej wody oraz oczyszczania rodowiska u¿ywa siê
tkanin adsorpcyjnych RP-18.
mgr in. J. Kiepurski
Bio-Ecology Services sp. z o.o. j.v. Przedstawiciel Firmy OPEC Ltd.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30, tel. 647 39 45, 647 06 84, 647 06 83
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Józef Buæko
OCZYSZCZANIE CIEKÓW W RAFINERII NAFTY JEDLICZE S.A.
Pod koniec XIX wieku odkryto w rejonie Podkarpacia z³o¿a ropy naftowej, w zwi¹zku
z tym powsta³o wiele kopalñ ropy i kilka rafinerii do jej przerobu. Jedn¹ z nich by³a rafineria w miejscowoci Jedlicze. Pierwsze urz¹dzenia rafinerii w Jedliczu wybudowano w 1899
r. Intensywna rozbudowa zak³adu nast¹pi³a w latach 1921-1926.
Rafineria ta by³a jedn¹ z najnowoczeniejszych w Europie. Wojna i okupacja dokona³y
kolosalnych zniszczeñ rafinerii w Jedliczu, w 1944 r. przyst¹piono do jej gruntownej odbudowy. W póniejszych latach rozpocz¹³ siê dynamiczny rozwój rafinerii, oddawano do eksploatacji kolejne nowoczesne instalacje. Obecnie Rafineria Jedlicze S.A. jest ¿yw¹ histori¹ przemys³u rafineryjnego, na obszarze 100 ha pracuj¹ jeszcze instalacje powsta³e na
pocz¹tku tego wieku (odpowiednio zmodernizowane ) jak te¿ instalacje oparte o najnowoczeniejsze rozwi¹zania technologiczne,w pe³ni zautomatyzowane, energooszczêdne i bezpieczne dla rodowiska. W 1996 roku Rafineriê Jedlicze przekszta³cono w Spó³kê Akcyjn¹, w której 75% akcji ma Nafta Polska S.A. zgodnie z rz¹dowym programem restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego.
Rafineria produkuje oleje smarowe  w oparciu o oleje bazowe z Petrochemii P³ock
S.A. i Rafinerii Gdañskiej S.A., oraz w³asne  z regeneracji olejów przepracowanych. Rafineria przerabia równie¿ ropê naftow¹ i produkuje paliwa silnikowe i kot³owe. Zak³ad jako
jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie rodkowo  wschodniej regeneruje oleje
przepracowane w sposób bezpieczny dla rodowiska.
Za opracowanie, wdro¿enie i unowoczenienie zbiórki i regeneracji olejów przepracowanych w 1993 r. rafineria uzyska³a prawo u¿ytkowania znaku Czysta Polska.
W latach 1993-1995 Rafineria kosztem 31 564 tys. z³ wybudowa³a i odda³a do eksploatacji najnowoczeniejsz¹ w Europie instalacjê do regeneracji olejów przepracowanych o
zdolnoci przerobowej 80 tys. Mg/rok.
Oznacza to, ¿e ta iloæ olejów mo¿e byæ bezpiecznie przerobiona daj¹c wymierne efekty
ekonomiczne, jednoczenie ta iloæ olejów nie trafi w sposób niekontrolowany do rodowiska, przez co w skali ogólnokrajowej zostanie wyeliminowane ród³o ska¿enia wód, gleb i powietrza.
Od 1995 r. R.N. Jedlicze S.A. organizuje na terenie
ca³ego kraju sieæ zbiórki olejów przepracowanych, celem
zwiêkszenia iloci pozyskiwanych do regeneracji olejów.
Program zak³ada zebranie w 1999 roku 80 tys. Mg/rok
olejów przepracowanych.
Rafineria zaspakajaj¹c potrzeby rynku wytwarza szeroki asortyment produktów o wysokiej jakoci. Za jakoæ
i image firmy w 1993 r. Rafineria otrzyma³a presti¿owy
certyfikat Miêdzynarodowej Organizacji B.I.D.
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W 1996 r. Rafineria Nafty Jedlicze S.A. otrzyma³a Z³oty Medal Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich za olej przek³adniowy Hipol GL-480 W/90 wystawiony na 68 MTP.
W 1993 r. Rafineria przyst¹pi³a do wdro¿enia systemu jakoci wg normy PN-ISO 9002.
W kwietniu 1997 r. Rada Techniczna przy Polskim Centrum Badañ i Certyfikacji przyzna³a
Rafinerii Jedlicze S.A. Certyfikat Systemu Jakoci Nr 86/1/97,który potwierdza, ¿e w
zakresie przeróbki olejów przepracowanych i ropy naftowej oraz produkcji paliw silnikowych i kot³owych, rozpuszczalników, olejów smarowych i specjalnych, smarów i asfaltów
R.N.Jedlicze  S.A. spe³nia wymagania normy PN-ISO 9002.
Rafineria posiada ogólnosp³awny system kanalizacji. Oczyszczane wspólnie cieki technologiczne, sanitarno  gospodarcze, opadowe i inne. Przez wiele lat 99% cieków oczyszczano tylko mechanicznie  na oddzia³owych i centralnych separatorach oleju, a ok.1%
najbardziej uci¹¿liwych cieków podczyszczano chemicznie.
Oczyszczanie to nie by³o wystarczaj¹co skuteczne, cieki odprowadzane z zak³adu mia³y
wysokie parametry zanieczyszczeñ przez co niekorzystnie wp³ywa³y na jakoæ wód rzeki
Jasio³ki. W 1987 roku rozpoczêto budowê Oczyszczalni cieków. W zakres tego zadania
wchodzi³a równie¿ modernizacja i kapitalny remont istniej¹cych obiektów oczyszczalni
mechanicznej. Równolegle zmodernizowano ca³¹ gospodarkê wodno-ciekow¹.
W okresie 1987-1992 zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
· Budowa Centralnego Obiegu Wód Ch³odniczych.
Nowa ch³odnia wentylatorowa o wydajnoci 2 000 m3/h wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi zast¹pi³a zu¿yt¹ drewnian¹ ch³odniê kominow¹.
· Wy³¹czenie potoku Grabiny z oczyszczalni zak³adowej.
Naturalny ciek wp³ywa³ na Zak³ad obci¹¿aj¹c zak³adow¹ oczyszczalniê cieków co w
okresach deszczowych powodowa³o spiêtrzenie cieków na urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych i ich przepe³nianie. Wybudowano kana³ zamkniêty d³. 1000 mb, którym skierowano potok Grabiny poza teren zak³adu.
· Modernizacja ujêcia wody przemys³owej.
Przeprowadzono remont i zmodernizowano istniej¹ce ujêcie wody przemys³owej na
rzece Jasio³ce zabezpieczaj¹c dno rzeki przed erozj¹. Przeprowadzono równie¿ roboty
melioracyjne na odcinku 200 mb. w rejonie ujêcia wody i ujcia cieków dla prawid³owego zabezpieczenia brzegów rzeki Jasio³ki.
W 1993 r. oddano do eksploatacji now¹ oczyszczalniê cieków o wydajnoci 600 m3/h.
Jej podstawowe urz¹dzenia to: flokulatory, flotatory, stawy napowietrzaj¹ce, staw stabilizacyjny, filtry. W budynku technologicznym oczyszczalni mieci siê pompownia, sterownia, laboratorium, pomieszczenia socjalne za³ogi oraz pomieszczenia biurowe.
Oczyszczalniê wybudowano ze rodków w³asnych. Uruchomienie oczyszczalni przynios³o generaln¹ poprawê jakoci odprowadzanych cieków. Stê¿enia zanieczyszczeñ w ciekach kszta³tuj¹ siê du¿o poni¿ej wielkoci dopuszczalnych, okrelonych pozwoleniem wodno-prawnym  co obrazuj¹ wykresy.
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Zawartoæ zawiesiny w ciekach odprowadzanych do rzeki
Jasio³ki z RN Jedlicze S.A.
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Instalacja podczyszczania cieków  metod¹ biopreparatow¹
Biologicznemu oczyszczaniu poddaje siê cieki o bardzo wysokim ³adunku ChZT  ok.
12 000mg/dm3. S¹ to g³ównie cieki z przeróbki olejów przepracowanych.
W sk³ad instalacji podczyszczania cieków wchodz¹ nastêpuj¹ce urz¹dzenia i obiekty:
 Zbiornik NaOH o pojemnoci 6,0 m3.
 Zbiornik H2SO4 o pojemnoci 6,0 m3.
 Zbiornik kontroli pH (2 szt.) o pojemnoci 30 m3.
 Zbiornik buforowy ¿elbetowy.
 Reaktor do wytr¹cania metali ciê¿kich ze cieków (2 szt.).
 Zbiornik biologiczny.
 Dekantator.
 Filtry koñcowe (2 szt.).
 System napowietrzania zbiornika biologicznego.
 System regulacyjno  zabezpieczaj¹cy.
 Przewody rurowe ³¹cz¹ce wszystkie elementy instalacji.
 Pompy.
 Wymiennik ciep³a para/woda.
 Wymiennik ciep³a para/powietrze.
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cieki z instalacji TDA przesy³ane s¹ w rejon Oczyszczalni ruroci¹giem na estakadzie.
Mog¹ byæ równie¿ dowo¿one autocysternami. W³aciwy proces rozpoczyna siê od nape³niania ciekami jednego ze zbiorników kontroli pH. Po osi¹gniêciu odpowiedniego poziomu cieczy w zbiorniku zawór odcinaj¹cy zamyka dop³yw do niego i otwiera zawór dop³ywu
cieków do drugiego zbiornika.
W nape³nionym zbiorniku nastêpuje kontrola pH dostarczonych cieków. Je¿eli pH < 6,5
uruchamiana jest pompa oraz zawór steruj¹cy dop³ywem roztworu NaOH. Dozowanie ³ugu
trwa do czasu osi¹gniêcia pH = 7,5. Natomiast w przypadku pH > 8,5 uruchamia siê pompa
oraz zawór steruj¹cy dop³ywem kwasu siarkowego. Dozowanie kwasu trwa do czasu osi¹gniêcia pH = 7,5. W trakcie regulacji pH uruchamia siê mieszad³o propelerowe poziome.
Mo¿liwe jest równie¿ dogrzewanie cieków.
Po odpowiednim zobojêtnieniu cieków nastêpuje otwarcie zaworu wyp³ywowego i
przelanie ich do zbiornika buforowego. W tym czasie nape³niany jest drugi zbiornik i nastêpuje w nim neutralizacja cieków jak w opisie powy¿ej. Praca obydwu zbiorników odbywa siê naprzemiennie. cieki ze zbiornika buforowego s¹ przepompowywane do reaktorów. Przep³yw cieków jest regulowany. Wydajnoæ pomp od 2 do 10 m3/h.
Reaktory spe³niaj¹ 2 funkcje: hydrauliczn¹ i biochemiczn¹. Funkcja hydrauliczna to
umo¿liwienie przep³ywu cieków obci¹¿onych zawiesinami, metalami ciê¿kimi i ró¿nymi
toksynami. Materia³y te odk³adaj¹c siê ograniczaj¹ przep³yw cieków, co popularnie nazywa siê zamulaniem. Usuwanie zamulin odbywa siê przez p³ukanie filtrów. Druga funkcja
zwana biochemiczn¹ eliminuje metale ciê¿kie. Polega ono na wymianie jonów z cz¹stkami
zawieraj¹cymi metale ciê¿kie, a wype³nieniem filtra.
Metale ciê¿kie zostaj¹ na trwa³e zwi¹zane z mas¹ wype³nienia. Po pewnym okresie
wk³ady s¹ ju¿ przesycone i nie zachodzi wi¹zanie metali ciê¿kich, nale¿y je wiêc wymieniæ.
Wk³ady maj¹ postaæ ziarnist¹, a rednica tych ziaren jest wiêksza ni¿ wype³nienia wk³adów
filtracyjnych. Po stwierdzeniu zamulenia reaktora nale¿y przerwaæ pracê i przep³ukaæ go
czyst¹ wod¹ i przedmuchaæ sprê¿onym powietrzem.
Po wy³¹czeniu pierwszego reaktora rozpoczyna pracê drugi w sposób opisany powy¿ej. cieki z reaktorów bez metali ciê¿kich kierowane s¹ grawitacyjnie do zbiornika biologicznego Zbiornik ten jest intensywnie napowietrzany, a iloæ powietrza konieczna do natleniania zale¿y od objêtoci przep³ywaj¹cych cieków i stê¿enia substancji toksycznych.
cieki s¹ oczyszczane przez mikroorganizmy. Warunkiem rozwoju i aktywnoci bakterii
jest silne napowietrzanie cieków oraz utrzymywanie odpowiedniej temperatury (+ 32 °C
± 5 °C). Powietrze o cinieniu 0,07 MPa dostarczane jest ze stacji sprê¿arek do kolektora,
z którego kierowane jest do 325 dyfuzorów membranowych ustawionych w 13 rzêdach po
25 w ka¿dym, umieszczonych na dnie basenu biologicznego.
cieki oczyszczone wyp³ywaj¹ z basenu biologicznego przez swobodny przelew i sp³ywaj¹ do dekantatora. W urz¹dzeniu tym nastêpuje uspokojenie oczyszczonych cieków i
rozdzia³ na osad czynny gromadz¹cy siê w dolnej czêci dekantatora i ciecz klarown¹. Osad
czynny zawieraj¹cy aktywne mikroorganizmy zawracany jest pomp¹ wirow¹ do zbiornika
biologicznego.
Sklarowana woda wyp³ywa przelewem obwodowym do kana³u, a stamt¹d do filtrów
koñcowych, pracuj¹cych naprzemiennie. Zadaniem ich jest ostateczne oczyszczenie cieków z pozosta³oci zawiesinowych przed wyp³ywem z instalacji. Pomiar poziomu cieków
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nad wk³adem filtracyjnym s³u¿y do okrelenia wzrostu oporów przep³ywu przez filtr i stanowi sygna³ do podjêcia p³ukania wk³adu filtracyjnego.
Odmulanie wk³adu filtracyjnego polega na jego p³ukaniu strumieniem wodnym i przedmuchiwaniu sprê¿onym powietrzem. Wody pop³uczne kierowane s¹ do zbiornika buforowego. Po odstawieniu pierwszego filtra cieki kierowane s¹ do filtra drugiego. Oczyszczony ciek z filtra wyp³ywa do kana³u, którym zostaje skierowana do Zak³adowej Oczyszczalni cieków.

Biopreparaty
S¹ to mikroorganizmy wystêpuj¹ce w przyrodzie, zwi¹zane na noniku mineralnym,
maj¹ce zdolnoæ mineralizacji sk³adników organicznych w wodach i ciekach.
Podstawowymi zaletami biopreparatów s¹:
 naturalne pochodzenie mikroorganizmów,
 bezpieczeñstwo stosowania,
 du¿a koncentracja mikroorganizmów,
 specjalna selekcja mikroorganizmów pod k¹tem degradacji konkretnych zanieczyszczeñ,
 szeroki asortyment biopreparatów,
 zwi¹zanie mikroorganizmów na noniku mineralnym,
 prostota stosowania.
Wszystkie mikroorganizmy wchodz¹ce w sk³ad biopreparatów wystêpuj¹ naturalnie i
nigdy nie by³y modyfikowane genetycznie. Nie stanowi¹ zagro¿enia dla ludzi, flory i fauny.
Spe³niaj¹ wymagania normy europejskiej NF 44-201 i zgodnie z ni¹ s¹ zaliczane do klasy l:
Mikroorganizmów, które nigdy nie by³y opisane jako rodki odpowiedzialne za choroby u
ludzi i nie stanowi¹ zagro¿enia dla rodowiska. Ponadto posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.
Du¿a koncentracja mikroorganizmów, g³ównie bakterii i grzybów (od 106 do 108 mikroorganizmów/g) gwarantuje dobre efekty oczyszczania nawet w sytuacji wyst¹pienia du¿ego ³adunku zanieczyszczeñ.
Szeroki asortyment wystêpuj¹cych preparatów umo¿liwia degradacjê zanieczyszczeñ
pochodz¹cych z ró¿nych ga³êzi przemys³u.
Stosowanie biopreparatów jest celowe i uzasadnione w przypadku: ju¿ pracuj¹cych,
ale nieefektywnych oczyszczalni cieków gdzie uzyskiwane efekty redukcji zanieczyszczeñ nie s¹ zadowalaj¹ce, a wymagania odbiornika cieków s¹ wysokie.
 W sytuacjach awaryjnych np. zatrucia osadu czynnego ew. w przypadku d³u¿szej przerwy w dostawie pr¹du, w celu szybszego przywrócenia stanu równowagi (reaktywacji
naturalnej flory) w oczyszczalniach o zmiennym obci¹¿eniu osadu czynnego ³adunkiem zanieczyszczeñ.
 Dziêki mo¿liwoci dostosowania dawki biopreparatu do wielkoci zrzutu cieków o w
przypadku osadu czynnego o niew³aciwej strukturze k³aczków (drobny, le sedymentuj¹cy osad).
 W nowo oddawanych obiektach w celu przyspieszenia rozruchu oczyszczalni.
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Tabela 1. rednie kwartalne oraz rednie roczne wartoci wskanika ChZTcr w ciekach powsta³ych z
destylacji olejów przepracowanych na kolejnych etapach ich oczyszczania w 1998 r.
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I  cieki surowe
II  cieki preparowane
III  cieki podczyszczone biologicznie
IV  cieki oczyszczone na zak³adowej oczyszczalni
V  cieki odprowadzane do rzeki

Korzyci wynikaj¹ce ze stosowania biopreparatów w biologicznych oczyszczalniach
miejskich i przemys³owych:
 intensyfikacja procesów mineralizacji zanieczyszczeñ (wzrost aktywnoci osadu czynnego bez negatywnego wp³ywu na jego jakoæ),
 poprawa struktury osadu czynnego,
 skrócenie wymaganego czasu przetrzymania cieków,
 zmniejszenie zu¿ycia energii w procesie oczyszczania,
 poprawa warunków eksploatacyjnych oczyszczalni (wyeliminowanie nieprzyjemnych
zapachów),
 redukcja zwi¹zków biogennych w ciekach oczyszczonych,
 poprawa procesu nitryfikacji,
 redukcja trudno degradowanych zanieczyszczeñ przemys³owych,
 zwiêkszenie flokulacji, a tym samym polepszenie sedymentacji cia³ sta³ych,
 redukcja zawiesiny sta³ej i osadów,
 bezpieczeñstwo i prostota stosowania,
 niskie koszty wdra¿ania,
 wyeliminowanie ew. wyrane ograniczenie chemicznych metod oczyszczania,
 poprawa gospodarki osadem.
Na istniej¹cej podczyszczalni testowano biopreparaty ró¿nych producentów. Obecnie
stosuje siê biopreparaty firmy Bio-Ecology Services Sp. z o.o. które s¹ wygodne w dawkowaniu, oraz bardzo skuteczne w dzia³aniu biologicznej podczyszczalni.
Efektywnoæ biologicznej podczyszczalni przedstawia tabela 1.

RAF-EKOLOGIA
38-460 Jedlicze, ul. Trzecielskiego 14
tel. (0-13) 43 84 603
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Jacek Kiepurski
EFEKTY ZASTOSOWANIA KULTUR BAKTERYJNYCH
DO ROZK£ADU ROPOPOCHODNYCH
W ISTNIEJ¥CYCH UK£ADACH RODOWISKOWYCH
1. Wstêp
Zanieczyszczenie rodowiska jest konsekwencj¹ dzia³alnoci cz³owieka, od momentu
jego osiedlania siê w ma³ych spo³ecznociach, ale to g³ównie spo³eczeñstwo przemys³owe
odpowiedzialne jest za wiêkszoæ zanieczyszczeñ, które w chwili obecnej sprawiaj¹ tyle
k³opotów ca³emu wiatu. Czynniki zanieczyszczaj¹ce, takie jak cieki czy odpady rolnicze,
zwierzêce czy rolinne, odpady przemys³u owocowo-warzywnego, czy te¿ z gospodarstw
domowych s¹ z³o¿one ze sk³adników biologicznie rozk³adalnych. Gdyby materia³y te zosta³y rozrzucone po ziemi lub wrzucone do wody  np. do rzeki, w ma³ych ilociach  nie
stworzy³yby sob¹ wielkiego zagro¿enia. Dzieje siê tak dlatego, ¿e ¿ywe bakterie i inne
mikroorganizmy wystêpuj¹ce naturalnie w glebie i wodzie szybko biodegraduj¹ zanieczyszczenia do poziomu nieszkodliwych produktów. Natomiast coraz wiêksze iloci zanieczyszczeñ wprowadzane do rodowiska, aby ulec biodegradacji, wymagaj¹ interwencji, a tym
samym i poniesienie pewnych kosztów.
W ci¹gu ostatnich lat wzros³o zagro¿enie zanieczyszczenia rodowiska zwi¹zkami ropopochodnych spowodowane dostawaniem siê benzyn, olejów i smarów do wód i gleby.
Grone i alarmuj¹ce przypadki to katastrofy wielkich tankowców. W mniejszych wymiarach s¹ to zanieczyszczenia ropopochodnymi gleby i wód gruntowych powstaj¹ce w wyniku
awarii rodków transportu, korozji zbiorników retencyjnych, uszkodzenia ropoci¹gów lub
z innych przyczyn zwi¹zanych z niew³aciwym gospodarowaniem tymi produktami. Wiele
tych zwi¹zków, szczególnie organicznych ulega rozk³adowi w glebie przy udziale znajduj¹cych siê tam mikroorganizmów. Szybkoæ tego procesu zale¿y od stê¿enia zwi¹zku, jego
struktury chemicznej, cech fizycznych jak równie¿ od w³aciwoci gleby. Czas trwania takiego samooczyszczania jest liczony na setki lat, pod warunkiem, ¿e bakterie prze¿yj¹ pocz¹tkowe, wysokie stê¿enie toksyn. Dlatego te¿ niezale¿nie od samooczyszczania biologicznego,
cz³owiek musi siê w³¹czyæ do rekultywacji otaczaj¹cego go rodowiska. Wynika to ze zdrowego rozs¹dku, a tak¿e z coraz surowszych przepisów dotycz¹cych dopuszczalnego poziomu
ska¿eñ wody, powietrza i gleby. Do dzisiaj stosowane metody chemiczne i mechaniczne w
wielu wypadkach zastêpuje metoda wykorzystuj¹ca zdobycze nowej dziedziny nauki zwanej
biotechnologi¹. Metody jakimi siê ona pos³uguje to nic innego, jak naladowanie naturalnych
procesów wystêpuj¹cych w przyrodzie lecz przy udziale i pod nadzorem cz³owieka.
Biotechnologia zatem, to przeniesienie mikroorganizmów do wybranego rodowiska
(np. ska¿onego wêglowodorami), zapewnienie im warunków wzrostu i rozmna¿ania oraz
spowodowanie po¿¹danych reakcji mikrobiologicznych tzn. takich, które bêd¹ u¿ywaæ jako
substratów substancji chemicznych, których degradacjê chcemy osi¹gn¹æ.
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Biotechnologia znalaz³a równie¿ szerokie zastosowanie w medycynie, rolnictwie, przemyle spo¿ywczym, wytwarzaniu z³o¿onych cz¹stek itd. W ci¹gu ostatnich 20 lat znacznie
wzros³a akceptacja dla u¿ycia metod biotechnologicznych w biodegradacji wielu niepo¿¹danych substancji organicznych. Metoda ta okaza³a siê bardzo u¿yteczna w detoksykacji
wielu szkodliwych odpadów, a przede wszystkim bardzo przydatna dla rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z tradycyjnymi sposobami oczyszczania cieków.
Wspomaganie biologiczne to termin, który u¿ywamy dla okrelenia techniki zwiêkszania wydajnoci biologicznej systemu oczyszczania poprzez zaprogramowany dodatek odpowiednich szczepów bakteryjnych (biopreparatów).
Dowiadczenia w tym zakresie opierane s¹ na wykorzystaniu naturalnie wystêpuj¹cych
bakterii, które zosta³y wyselekcjonowane i zakonserwowane poprzez wysuszenie, zamro¿enie (DBC) lub zawieszenie w specjalnej zawiesinie (LBC), a nastêpnie dok³adnie dobrane dla osi¹gniêcia zamierzanych celów.

2. Metoda in-situ biodegradacji wêglowodorów w glebie (raport
dotycz¹cy biologicznego oczyszczania gruntu w Somersford Booths)
2.1. Wstêp
Firma Norman Smith Limited z Congleton jest odpowiedzialna za malowanie bia³ych
pasów na drogach i autostradach w Wielkiej Brytani. Firma zosta³a w³¹czona do PRISMO
GROUP w 1992 r. i w tym samym czasie przeprowadzono audit dotycz¹cy rodowiska w
Somersford Booth przez firmê Dames and Moore.
Zbadany teren posiada³ wiele zanieczyszczeñ spowodowanych wêglowodorami i innymi substancjami. Pe³na analiza i badania geologiczne przeprowadzone przez Dames and
Moore wskaza³y na mo¿liwoæ przemieszczania siê zanieczyszczeñ:
 poziomo poprzez wody gruntowe,
 pionowo poprzez otwarte przestrzenie, przez glebê do wód gruntowych.
2.2. Dobór metody
Zaprezentowano PRISMO GROUP wybór metod, aby doprowadziæ obszar do stanu
pierwotnego tak, jak to mo¿liwe najbardziej. Tradycyjne podejcie wi¹¿e siê z wykopaniem
zanieczyszczonej gleby, przeniesieniem jej do wyrobiska i ponownego ukszta³towania terenu. Trudnociami tej operacji s¹:
 Maksymalne zniszczenie obszaru, które by³oby nieuniknione. Konieczny by³by równie¿ alternatywny parking dla pojazdów parkuj¹cych na obecnym parkingu.
 Poniewa¿ wystêpuje mo¿liwoæ migracji, wykopanie zanieczyszczonej gleby, tylko
w podanym obszarze nie gwarantuje, ¿e zostanie osi¹gniête ca³kowite usuniêcie wêglowodorów.
 Fizyczne usuniêcie jest bardzo kosztown¹ operacj¹ w znaczeniu kosztów robocizny,
urz¹dzeñ i usuwania.
 Jest to równie¿ bardzo niezdrowa metoda z punktu widzenia ochrony rodowiska. Wyrobiska s¹ finalnymi ród³ami i w efekcie zanieczyszczona gleba zostaje tylko przeniesiona z jednego obszaru na drugi.
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Alternatywne rozwi¹zanie, zasugerowane PRISMO wi¹za³o siê z degradacj¹ wêglowodorów i innych zanieczyszczeñ pochodzenia organicznego za pomoc¹ metod biologicznych. Zaletami tej metody s¹:
 Jest to metoda in-situ, która powoduje minimalne zmiany otoczenia.
 Bakterie degraduj¹ce wêglowodory w wodzie bêd¹ pod¹¿a³y t¹ sam¹ drog¹, któr¹ migruje ropa i bêd¹ pracowa³y do momentu wyczerpania siê ich róde³ ¿ywnoci.
 Chocia¿ bakterie zosta³y wybrane g³ównie ze wzglêdu na ich w³aciwoci degradacji
wêglowodorów, s¹ one równie¿ w stanie degradowaæ inne zanieczyszczenia organiczne
wymienione w raporcie Dames and Moore.
 Biodegradacja to ni¿sze koszty w porównaniu do fizycznego usuwania, bior¹c pod uwagê koszty osobowe, materia³owe i urz¹dzeñ.
 Ustawa dot. Ochrony rodowiska (E.P.A.) z 1990 r. jasno stwierdza, ¿e: Obowi¹zki
Ochrony w usuwaniu odpadów le¿¹ po stronie twórcy zanieczyszczeñ, który jest ...
moralnie jak równie¿ prawnie odpowiedzialny, aby zapewniæ bezpieczne usuniêcie zanieczyszczeñ z odpowiedni¹ starannoci¹ dotycz¹c¹ ochrony rodowiska. Biodegradacja odpowiada temu za³o¿eniu; bakterie s¹ bezpieczne, naturalne i nie patogenne. Koñcowy produkt, po zakoñczeniu degradacji, jest ca³kowicie bezpieczny.
2.3. Program wykonawczy
Zaproponowano szeciotygodniowy program. Ca³y obszar zosta³ podzielony na mniejsze dzia³ki i ci¹gle by³ spryskiwany roztworem wody, bakterii i po¿ywek.
Ustalono piêæ punktów poboru próbek i podczas trwania degradacji pobierano z nich
próbki co tydzieñ. Próbki by³y wysy³ane do Environmental Impact Analysis Group w Derby
University, celem okrelenia redukcji zanieczyszczenia.
Specjalnym celem by³o osi¹gniêcie redukcji wêglowodorów w glebie do poziomu poni¿ej 100 ppm na zakoñczenie. Dodatkowo oczekiwano na znacz¹c¹ redukcjê innych zanieczyszczeñ.

Tabela 1. Somersford Booths - 5 próbek
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2.4. Analiza wyników
Z zawartoci ropy w pierwszych piêciu próbkach pobranych 12 padziernika, jasno
wynika³o, ¿e oczyszczenie terenu by³o konieczne. W trakcie przeprowadzania degradacji
widaæ by³o jakwartoæ ropy we wszystkich próbkach zmniejsza³a siê.
W koñcu programu wyniki pokazuj¹, ¿e zawartoæ ropy we wszystkich piêciu próbkach
zosta³a zredukowana znacznie poni¿ej poziomu 100 ppm. Przeciêtna 21,400 ppm dla piêciu punktów poboru próbek na pocz¹tku dzia³añ zosta³a zmniejszona do 22,4 ppm, a redukcja wynios³a 99,89%.
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Rys. 1. Biodegradacja wêglowodorów

3. Oczyszczanie wody (cieków) ze sk³adników ropopochodnych
W jednej z walcowni nast¹pi³a awaria i ok. 750 m3 wody zanieczyszczonej olejem przedosta³o siê do podziemnych kana³ów i studzienek. Wywiezienie zanieczyszczonej wody
by³o bardzo kosztowne, a odbiorca za¿yczy³ sobie wstêpne jej podczyszczenie co znacznie
podwy¿sza³o koszty. Najkorzystniejsz¹ metod¹ z punktu widzenia u¿ytkownika by³o odpompowanie zanieczyszczonej wody do pobliskiego kana³u. Po kontroli s³u¿b ochrony rodowiska sta³o siê to mo¿liwe lecz pod warunkiem, ¿e parametry oczyszczonej wody nie
przekrocz¹:
 ChZT 40 mg/l, zaw. og. 30 mg/l,
 BZT5 20 mg/l, oleje 10 mg/l.
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Zosta³a podjêta decyzja o degradacji wêglowodorów wykorzystuj¹c specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakteryjne. Prace rozpoczêto od zebrania wyflotowanego oleju w
miejscach, gdzie by³o to mo¿liwe. Nastêpnie zaszczepiono kultury bakteryjne. Podczas
prowadzenia degradacji, co tydzieñ pobierano próbki i badano w laboratorium. W tabeli
przedstawione zosta³y osi¹gniête wyniki:
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W efekcie koñcowym uzyskano zezwolenie do wypompowania oczyszczonej wody do
otwartego kana³u dop³ywaj¹cego do rzeki zachowuj¹c przep³yw 8 m3/godz.

4. Wspomaganie biologiczne oczyszczalni cieków
Od d³u¿szego czasu znane s¹ metody doszczepiania kultur bakteryjnych w osadzie czynnym oczyszczalni cieków komunalnych, masarskich, mleczarskich oraz z przetwórstwa
owoców i warzyw. W wielu wypadkach zanotowano efekty, które w bilansie ogólnym przynios³y zyski finansowe z zastosowania powy¿szych technologii.
Podobnie mo¿na post¹piæ w przypadku oczyszczalni cieków zanieczyszczonych ropopochodnymi. Dobranie odpowiednich bakterii i dozowanie ich do osadu czynnego, spowoduje poprawê parametrów cieków oczyszczonych, jak równie¿ uodporni osad czynny
na przeci¹¿enia wysokim ³adunkiem zanieczyszczeñ. Osad ³atwiej siê odwadnia i jest znacznie
bardziej zmineralizowany.
W wielu zak³adach powstaj¹ osady z du¿¹ zawartoci¹ oleju w wyniku okresowego
czyszczenia zbiorników oraz powierzchni magazynów. Utylizacja ich nie musi stanowiæ
problemu, o ile znajdzie siê miejsce w pobli¿u oczyszczalni na specjalne poletko gdzie
mo¿na go oczyciæ do takiego stopnia aby nadawa³ siê do zagospodarowania na terenie
zak³adu. W pierwszej fazie procesu oczyszczania u¿ywany jest preparat biologiczniochemiczny powoduj¹cy uwalnianie oleju i benzyn, które potem s¹ zbierane. Pozosta³e
zanieczyszczenia wêglowodorowe s¹ biodegradowane przy wykorzystaniu dobranych mikroorganizmów.

mgr in. J. Kiepurski
Bio-Ecology Services sp. z o.o. j.v. Przedstawiciel Firmy OPEC Ltd.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30, tel. 647 39 45, 647 06 84, 647 06 83
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Piotr Dusza, Karol Trojanowicz
DOWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI BIOLOGICZNEJ
OCZYSZCZALNI CIEKÓW RAFINERII NAFTY GLIMAR S.A.
Wstêp
Rafineria Nafty Glimar S.A. nale¿y do najstarszych zak³adów zajmuj¹cych siê przeróbk¹ ropy naftowej na wiecie, za³o¿ona zosta³a bowiem w 1883 roku. Zlokalizowana jest
ona na po³udniu Polski, na skraju ziemi s¹deckiej, posiadaj¹cej atrakcyjne tereny turystyczne,
krajobrazowe i lecznicze. Tutaj przybywaj¹ corocznie rzesze turystów ³akn¹cych wie¿ego
powietrza, czystej wody i ciszy, oraz kuracjuszy odwiedzaj¹cych chêtnie liczne sanatoria.
Fakt ten stawia przed firm¹ szereg powa¿nych zadañ w zakresie ochrony zasobów naturalnych przed ich degradacj¹.
Dokonuj¹ce siê zmiany w polskim prawodawstwie, urynkowienie gospodarki i zwi¹zana z nim zmiana orientacji przedsiêbiorstw ze sprzeda¿owej w marketingow¹ przynios³y
efekt w zakresie wzrostu zainteresowania siê firm inwestycjami proekologicznymi.
Rafineria Nafty GlimarS.A. buduje od kilku lat swój wizerunek firmy przyjaznej dla
rodowiska, który jest poparty inwestycjami poczynionymi na tym polu w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat. Na inwestycje o charakterze proekologicznym w okresie 1989-1999 wydano ogó³em 20.788.000 z³otych. W szczególnoci:
 ograniczono iloæ zanieczyszczeñ odprowadzanych do rzeki Ropy poprzez modernizacjê zak³adowej oczyszczalni cieków;
 ograniczono emisjê SO2, NOx, CO, CO2 i py³ów do atmosfery poprzez modernizacjê
kot³owni (przejcie z paliwa wêglowego na niskosiarkowy olej opa³owy, zmiana technologii uzdatniania wody do kot³ów);
 ograniczono emisjê niezorganizowan¹ wêglowodorów do atmosfery poprzez oddanie
do eksploatacji nowoczesnego terminalu do nape³nienia paliw do autocystern, ze stacj¹ odzysku oparów i rozpoczêcie zadania inwestycyjnego maj¹cego na celu hermetyzacjê zbiorników magazynowych (monta¿ dachów p³ywaj¹cych );
 zlikwidowano sk³adowisko p³ynnych odpadów porafinacyjnych w pobli¿u rzeki Ropy
tzw. do³y kwasowe;
 zbudowano instalacjê reformowania benzyn w oparciu o katalizatory zeolitowe Zeoforming, która umo¿liwi³a produkcjê niskosiarkowych paliw bezo³owiowych i gazu
LPG (propan-butan), które s¹ produktami o zmniejszonym negatywnym wp³ywie na
rodowisko.
Zaplanowano do realizacji budowê instalacji Hydrotreatingu, której produkty bêd¹ spe³niaæ
coraz ostrzejsze wymogi ochrony rodowiska. Wszystkie te dzia³ania dowodz¹, ¿e problemy
ochrony rodowiska w Rafinerii Nafty Glimar S.A. traktowane s¹ z najwy¿sz¹ trosk¹ i s¹ zgodne
ze strategicznymi kierunkami rozwojowymi przedsiêbiorstwa, które poprzez obni¿anie kosztów produkcji podnosi jakoæ produktów i zmniejsza ich uci¹¿liwoæ dla rodowiska.
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Zak³adowa oczyszczalnia cieków Rafinerii Nafty Glimar S.A.
Rafineria pobiera wodê z ujêcia brzegowego na rzece Ropie w iloci oko³o 120 [m3/h].
Woda ta jest u¿ywana na terenie rafinerii do celów gospodarczych, technologicznych, zasilania kot³owni, uzupe³niania obiegów ch³odniczych, nape³niania zbiorników przeciwpo¿arowych. cieki powstaj¹ce w rafinerii mo¿na podzieliæ na:
 cieki technologiczne z instalacji produkcyjnych (woda z upustu obiegów ch³odniczych,
solanka z elektrodehydratorów, wody poch³odnicze, zaolejony kondensat z wydzia³u
DRW (destylacji rurowo-wie¿owej), wody z odwodnieñ zbiorników ropnych, wody z
mycia peronów stacji ropnej, kondensat z ogrzewania zbiorników manipulacyjnych,
kondensaty wodne z komór potnych instalacji produkcji parafin, wody z mycia benzyn
po procesie ³ugowania, wody z odwodnieñ olejów przepracowanych i kot³ów krakingowych instalacji redestylacji),
 cieki sanitarne,
 wody opadowe i ganicze.
cieki te dop³ywaj¹ do zak³adu oczyszczalnia cieków kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹, przechodz¹c wczeniej przez wydzia³owe grawitacyjne ³apacze oleju. cieki poddawane s¹
oczyszczaniu mechanicznemu w bloku separatorów wodno-olejowych wyposa¿onych w
pakiety falisto p³ytowe, sk¹d przepompowywane s¹ do bloku koagulacyjno-flotacyjnego
gdzie dochodzi do oddzielenia zdyspergowanych cz¹stek zanieczyszczeñ zawartych w ciekach od wody przy wykorzystaniu procesów koagulacji, flokulacji i flotacji. Z bloku koagulacyjno  flotacyjnego cieki kierowane s¹ do zbiornika wyrównawczego o pojemnoci
1600 [m3] i poprzez dystrybutor sp³ywaj¹ na filtry gdzie poddawane s¹ procesowi filtracji
na z³o¿u antracytowo-piaskowym. Przefiltrowane cieki odprowadzane s¹ do zbiornika
koñcowego, a stamt¹d kolektorem wylotowym do odbiornika (rzeki Ropy). cieki z ³ugowania benzyn poddawane s¹ obróbce na instalacji chemicznego oczyszczania. Polega ono
na traktowaniu dop³ywaj¹cych cieków kwasem siarkowym w celu wydzielenia kwasów
naftenowych. cieki po zakwaszeniu s¹ neutralizowane wapnem hydratyzowanym, koagulowane siarczanem ¿elazawym i flokulowane polielektrolitem. Chemicznie oczyszczone
cieki kierowane s¹ na wlot oczyszczalni centralnej i dalej obrabiane z pozosta³ymi ciekami. cieki z odwadniania olejów przepracowanych i kot³ów krakingowych s¹ oczyszczane
biologicznie w oparciu o osad czynny i podobnie jak cieki z oczyszczalni chemicznej po
oczyszczeniu wp³ywaj¹ na wlot oczyszczalni centralnej.
Osady powstaj¹ce w oczyszczalni (ko¿uch flotacyjny, osad nadmierny z oczyszczalni
biologicznej, osad z czyszczenia urz¹dzeñ oczyszczalni cieków i osad z procesu regeneracji filtrów) gromadzone s¹ w zbiornikach i po zebraniu wydzielonych zanieczyszczeñ ropopochodnych na bie¿¹co odwadniane na mobilnej prasie tamowej. Nastêpnie stosowane s¹
w rekultywacji terenu sk³adowiska odpadów Rafinerii. Zebrane oleje slopowe zawracane
s¹ po odwodnieniu do ponownej przeróbki na wydziale redestylacji.
W latach 1989-1999 dokonano szeregu inwestycji maj¹cych na celu poprawê sprawnoci oczyszczania cieków, oraz poprawê sposobu gospodarowania odpadami wytwarzanymi podczas obróbki cieków. Najwa¿niejsze z nich to przebudowa i modernizacja oczyszczalni cieków zrealizowana w latach 1989-1992, oraz budowa wêz³a koagulacyjno  flotacyjnego w 1997 roku. Inwestycj¹ o du¿ym znaczeniu by³a równie¿ budowa instalacji biolo-
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gicznego unieszkodliwiania p³ynnych odpadów porafinacyjnych pochodz¹cych z tzw. do³ów
kwasowych pozwalaj¹ca na rekultywacjê eksploatowanego przez ponad 80 lat niebezpiecznego dla rodowiska sk³adowiska odpadów. Zakupiona w 1998 roku prasa tamowa do odwadniania osadów ciekowych zainstalowana na samochodzie ciê¿arowym umo¿liwia prawid³owe zagospodarowanie szlamów (osadów) powstaj¹cych w oczyszczalni cieków. £¹czna
kwota dokonanych prac wynios³a 3.760.675,9 PLN. Inwestycje te pozwoli³y R.N. Glimar
S.A. na dotrzymanie dopuszczalnych wartoci parametrów charakteryzuj¹cych jakoæ oczyszczonych cieków, które okrelone zosta³y w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym.

Biologiczne oczyszczanie cieków
Biologiczna oczyszczalnia cieków zosta³a wybudowana celem utylizacji tzw. warstwy
wodnej ze sk³adowiska odpadów porafinacyjnych zlokalizowanego nad rzek¹ Rop¹ tzw.do³ów kwasowych. Do³y kwasowe eksploatowane by³y ju¿ przed I Wojn¹ wiatow¹, pocz¹tkowo gromadzono w nich pozosta³oci procesu destylacji ropy naftowej, a w póniejszym
okresie kwasy porafinacyjne (z procesu stabilizacji olejów na drodze rafinacji kwasowej) i
ekstrakt krezolowy (z procesu odasfaltowania olejów krezolem). Powierzchnia do³ów kwasowych wynosi³a oko³o 11.000 [m2]. Nad warstw¹ smó³ porafinacyjnych zalega³a warstwa
wód opadowych. Szacuje siê, ¿e w do³ach kwasowych nagromadzone zosta³o ok. 28.000 m3
wody opadowej, która stykaj¹c siê ze smo³ami porafinacyjnymi uleg³a ska¿eniu g³ównie krezolem i kwasem siarkowym. Odpompowanie i oczyszczenie tych cieków by³o jednym z
koniecznych etapów rekultywacji sk³adowiska odpadów. Dane zebrane w tabeli 1 przedstawiaj¹ jakoæ cieków surowych i po obróbce chemicznej pochodz¹cych z do³ów kwasowych.
Obróbka cieków z do³ów kwasowych by³a dwuetapowa. W pierwszym etapie cieki
poddawano chemicznej obróbce, która polega³a na ich alkalizacji do pH = 9 i koagulacji
siarczanem glinu. W czasie chemicznej obróbki stê¿enie zawiesiny zmniejsza³o siê o 94%,
a wartoæ ChZT o 92%. Obróbka chemiczna nie wp³ywa³a na zmianê stê¿enia krezolu. Drugi etap oczyszczania polega³ na ich biologicznej obróbce. Instalacja do biologicznego
oczyszczania cieków R.N. GlimarS.A. zosta³a zaprojektowana przez firmê TSS Kraków,
szczepy bakterii o które zosta³a oparta budowa osadu czynnego dostarczy³a francuska firma TBA. Oczyszczalniê oddano do u¿ytku w 1995 roku i by³a ona w tamtym czasie przedsiêwziêciem nowatorskim i nowoczesnym. Instalacja sk³ada siê z trzech zbiorników buforowych (V1, V2, V3) o pojemnoci 120 [m3] ka¿dy, dwóch pracuj¹cych równolegle ogrzeTabela 1. Porównanie parametrów charakteryzuj¹cych jakoæ cieków z do³ów kwasowych przed i po
procesie ich chemicznego oczyszczania
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wanych bioreaktorów (B1 i B2) o pojemnoci 100 [m3] ka¿dy z wydzielonymi sekcjami
spe³niaj¹cymi rolê osadników wtórnych o pojemnoci 20 [m3] ka¿da, filtra biologicznego
wype³nionego z³o¿em zeolitycznym do oczyszczania cieków z zawiesiny i metali ciê¿kich
w procesie C.O.R., zbiorników ziemnych s³u¿¹cych do przepompowania cieków oczyszczonych biologicznie na wlot oczyszczalni centralnej, oraz zbiornika magazynowego ³ugu
sodowego s³u¿¹cego do neutralizacji kwanych cieków zgromadzonych w zbiornikach
buforowych. Na rysunku 1 przedstawiono technologiczny schemat blokowy biologicznej
instalacji oczyszczania cieków.
W ci¹gu czterech lat oczyszczono ca³oæ cieków z do³ów kwasowych uzyskuj¹c wysokie stopnie redukcji zanieczyszczeñ. Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono stopieñ redukcji
stê¿enia krezolu i wartoci ChZT w ciekach po biologicznym oczyszczaniu. redni przep³yw cieków na wlocie do biologicznej oczyszczalni utrzymywa³ siê na poziomie 1,2 [m3/h],

Rys. 1. Schemat blokowy biologicznej oczyszczalni cieków
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Rys. 2. Wartoci ChZT w ciekach z do³ów kwasowych na wlocie i wylocie z biologicznej oczyszczalni
cieków
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Rys. 3. Wartoci stê¿enia krezolu w ciekach z do³ów kwasowych na wlocie i wylocie z biologicznej
oczyszczalni cieków

hydrauliczny czas retencji (HRT) wynosi³ 7 [d], a obci¹¿enie osadu czynnego ³adunkiem
ChZT wynosi³o od 0,2 do 0,35 [kgChZT/kg s.m. d].
Po zakoñczeniu oczyszczania cieków z do³ów kwasowych zaadaptowano biologiczn¹
oczyszczalniê do cieków z przeróbki olejów przepracowanych. Jednym z niepo¿¹danych
sk³adników w oleju przepracowanym jest woda. Zawartoæ jej mo¿e dochodziæ do 10%.
Wodê oddziela siê od frakcji olejowych w agitatorach podgrzewaj¹c mieszaninê i pozostawiaj¹c a¿ woda oddzieli siê od fazy organicznej. Woda pochodz¹ca z tej operacji (wraz z
rozpuszczonymi w niej zanieczyszczeniami) stanowi ciek co ilustruj¹ dane, uzyskane z
analiz próbek cieków wykonanych w Laboratorium Ochrony rodowiska Rafinerii Nafty
Glimar S.A., zebrane w tabeli nr 2.
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Tabela 2. Porównanie parametrów charakteryzuj¹cych jakoæ cieków ogólnozak³adowych i pochodz¹cych z odwadniania olejów przepracowanych
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Osad czynny francuskiej firmy TBA wykaza³ du¿¹ zdolnoæ degradacji zanieczyszczeñ
obecnych w ciekach z do³ów kwasowych. Jednak próba zastosowania tego osadu nie
powiod³a siê w przypadku cieków pochodz¹cych z przerobu olejów przepracowanych (zwanych dalej ciekami redestylacyjnymi). cieki te dzia³a³y na mikroorganizmy osadu czynnego toksycznie, doprowadzaj¹c do spadku jego aktywnoci i niekorzystnych zmian w morfologii k³aczków, a¿ do zupe³nej jego destrukcji.
Z tego powodu podjêto próbê ukszta³towania nowego osadu czynnego, opartego o szczepy bakterii dostarczone przez firmê Bio-Ecology Services Sp.z.o.o z Warszawy pod nazw¹
handlow¹ Biotreat HDG.
Pilota¿owy rozruch instalacji biologicznego oczyszczania cieków, maj¹cy stwierdziæ
mo¿liwoæ budowy osadu czynnego degraduj¹cego zanieczyszczenia zawarte w ciekach
poredestylacyjnych trwa³ trzy miesi¹ce. Przez ten czas do komór napowietrzania wprowadzano odpowiednio przygotowane dawki szczepionki mikrobiologicznej. Przygotowanie
naszczepów polega³o na rozpuszczeniu koncentratu bakteryjnego Biotreat HDG, po¿ywki
Bioactivator w wodzie i napowietrzaniu przez okres kilku godzin. Mia³o to na celu namna¿anie bakterii do fazy logarytmicznego wzrostu, w której wykazuj¹ one najwy¿sz¹ aktywnoæ. Ca³y proces przygotowania przeprowadzano w dwóch polietylenowych zbiornikach
V = 60 [l], ród³em tlenu by³o powietrze dozowane przy u¿yciu pompki akwaryjnej. cieki
redestylacyjne dozowano do komór napowietrzania z wydajnoci¹ ok. 3 [m3/h].
Wartoæ ChZT w dozowanych ciekach wynosi³a od 4000 -7000 [mgO2/l], BZT5 ok.
750 [mgO2/l]. Stê¿enie tlenu w komorze napowietrzania utrzymywane by³o na poziomie
5-6 [mg/l], a temperatura na poziomie 23-27 oC. £adunek N i P dozowanego do komory
napowietrzania w formie saletry amonowej i superfosfatu by³ uzale¿niony od wartoci ³adunku ChZT dozowanego do komory. Stê¿enie N i P regulowano tak aby stosunek wartoci
ChZT : N : P by³ jak 100 : 5 : 1. Zapewnia to optymalne warunki do wzrostu bakterii. Po
okresie dwóch miesiêcy od rozpoczêcia prób zanotowano gwa³towny wzrost biomasy do
poziomu oko³o 5 [kg s.m.o.cz./m3]. Wraz ze zwiêkszeniem siê iloci biomasy w komorach
napowietrzania uzyskano wysokie wartoci redukcji ChZT od 85% do 90%, a tak¿e ponad
90% redukcjê BZT5 i 99% redukcji krezolu (patrz ryc. 4 i 5).
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Rys. 4. Wartoci ChZT na wlocie i wylocie z biologicznej oczyszczalni cieków
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Rys. 5. Wartoci stê¿enia krezolu na wlocie i wylocie z biologicznej oczyszczalni cieków

Proces kontrolowano w oparciu o codzienne analizy wyników oznaczeñ parametrów
charakteryzuj¹cych pracê systemu (objêtoci osadu po 30 minutowej sedymentacji w cylindrze v=1000 [ml], ChZT, temperatura, stê¿enie zawiesiny, stê¿enie tlenu, stê¿enie krezolu, stê¿enie NO3-, NO2-, NH4+, PTOT) okrelaj¹c jednoczenie optymalne parametry pracy instalacji wynosz¹ce:
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 ChZTwlot= 3000 [mgO2/l],
 Qwlot=1,8 [m3/h],
 t = 26 [oC],

 ste¿enie O2 = 5-6 [mg/l],
 pH = 6-9,

 ChZT:N:P jak 100:5:1,
 obci¹¿enie osadu F/M=0,26 [kg ChZT/kg s.m.. d],
 -hydrauliczny czas retencji HRT= 4,6 [d],
 stê¿enie zawiesiny w bioreaktorze Cs.m.o.cz. = 2,5 [kg s.m./m3].

Przy tak dobranych parametrach pracy osadu czynnego uzyskiwano wartoci indeksu
objêtociowego osadu (Io) od 80 do 160 [ml/g s.m.]. Wyznaczony wspó³czynnik przyrostu
osadu czynnego (Y) przy wartoci F/M = 0,28 [kg ChZT/kg s.m. d] wynosi³ 0,23 [kg s.m./kg
ChZTzredukowanego]. Mikroskopowe badanie morfologii k³aczków osadu czynnego (wg sposobu podanego przez Eikelbooma i VanBuijsena) wykaza³o, ¿e doæ czêsto dochodzi³o do
os³abienia struktury k³aczka osadu czynnego (struktura k³aczka luna, w polu widzenia liczne wolnop³ywaj¹ce bakterie i bardzo drobne k³aczki pin-point flocs) co objawia³o siê
mêtnym odp³ywem z instalacji. Zaobserwowano równie¿ ma³¹ iloæ Protozo. W osadzie
wystêpowa³y jedynie wolnop³ywaj¹ce orzêski przy zupe³nym braku orzêsków osiad³ych i
pe³zaj¹cych, oraz wiciowców i nicieni charakterystycznych dla osadu rozwijaj¹cego siê w
oczyszczalniach komunalnych.
Podczas eksploatacji biologicznej oczyszczalni cieków pojawi³y siê nastêpuj¹ce
problemy:
 ma³a spójnoæ k³aczków osadu czynnego spowodowana prawdopodobnie zbyt du¿¹ intensywnoci¹ procesu napowietrzania, powoduj¹ca zmêtnienie odp³ywu,
 p³askie dno w osadnikach wtórnych prowadzi do zalegania warstwy osadów na jego
dnie i jego fermentacji w przypadku braku wymieszania zawartoci osadnika wtórnego
(mieszanie osadnika wtórnego pogarsza z kolei jakoæ odp³ywu),
 budowa osadników wtórnych oraz problem zasygnalizowany jako pierwszy uniemo¿liwiaj¹ praktycznie na sterowanie procesem w oparciu o optymalny wiek osadu (proces
sterowany jest w oparciu o obci¹¿enie osadu),
 w czasie oczyszczania cieków z do³ów kwasowych w komorze napowietrzania tworzy³a siê lekka, bia³a piana, któr¹ usuwano chemicznie; zjawisko to nie wystêpowa³o w
czasie oczyszczania cieków redestylacyjnych..
 dop³yw cieków o du¿ym stê¿eniu substancji ekstrahuj¹cych siê eterem naftowym (powy¿ej 150 [mg/l]) powodowa³ spadek aktywnoci osadu czynnego i wyflotowanie k³aczków na powierzchniê bioreaktorów w wyniku hydrofobizacji powierzchni k³aczków.
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Wnioski koñcowe
1. Eksploatacja biologicznej oczyszczalni cieków wykaza³a mo¿liwoæ uzyskania bardzo dobrych wyników redukcji zanieczyszczeñ w ciekach trudnych do oczyszczenia
tradycyjnymi metodami, zawieraj¹cymi w du¿ych stê¿eniach zwi¹zki toksyczne (krezole) (redukcja ChZT powy¿ej 70%, krezolu w 99%).
2. Przejcie z jednego do innego rodzaju cieków przemys³owych nie stworzy³o dodatkowych komplikacji co wiadczy o du¿ej elastycznoci tego osadu czynnego opartego
o wyselekcjonowane szczepy bakterii uzyskujemy mo¿liwoæ biologicznego oczyszczania nowych cieków bez du¿ych nak³adów finansowych  jedynymi dodatkowymi
kosztami jest zakup biopreparatów zawieraj¹cych szczepy bakterii mog¹ce rozwijaæ
siê w ciekach o danym sk³adzie jakociowym.
3. Zastosowanie zbiorników buforowych przed komorami napowietrzania u³atwia w du¿ym stopniu kontrolowanie procesu biologicznego oczyszczania cieków, dziêki mo¿liwoci wstêpnego przygotowania cieków.
4. Proces biologicznego oczyszczania cieków w R.N. Glimar S.A. mo¿na zoptymalizowaæ i usprawniæ poprzez regulacjê napowietrzania i przebudowê osadników wtórnych. Uzyska siê dziêki temu mo¿liwoæ sterowania procesem w oparciu o optymalny
wiek osadu.
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Ewa liwka
METODY OZNACZANIA ZANIECZYSZCZEÑ NAFTOWYCH
W GLEBIE
Wprowadzenie
Oznaczenie zanieczyszczeñ gleby produktami naftowymi nale¿y do szczególnie trudnych
zadañ analityki rodowiskowej. Du¿a liczba produktów naftowych, które mog¹ byæ ród³em
ska¿eñ, skomplikowany sk³ad (wielosk³adnikowe mieszaniny, w których tylko nieliczne indywidua wystêpuj¹ w stê¿eniach pow.1% mas.) i zró¿nicowany zakres temperatur wrzenia [1]
powoduj¹, ¿e produkty te nie mog¹ byæ traktowane jako jedna grupa analitów. Dlatego do
okrelenia stopnia ska¿enia gleby, który prowadzi siê albo przez oznaczenie sumy wêglowodorów naftowych (ang. total petroleum hydrocarbons  TPH), albo wybranych indywiduów
np. BTEX, stosuje siê ró¿norodne procedury analityczne. Niektóre z nich np. wagowa i spektrometrii IR  do analizy TPH, nie uwzglêdniaj¹ wszystkich aspektów zró¿nicowanego sk³adu
produktów naftowych i ich stosowanie wzbudza sporo zastrze¿eñ. Ponadto, du¿ym utrudnieniem w analizie jest z³o¿onoæ i niejednorodnoæ matrycy glebowej oraz zmiany sk³adu analitów naftowych w zale¿noci od warunków rodowiskowych i w³asnoci matrycy [2].
Olbrzymim problemem jest brak w Polsce przepisów prawnych okrelaj¹cych standardy zanieczyszczeñ gleby. Do oceny stopnia ska¿enia gleby produktami naftowymi s³u¿¹
dane zamieszczone w publikacji PIO [3], które wymieniaj¹ jedynie benzynê i olej mineralny oraz wêglowodory aromatyczne.
W niniejszej pracy przedstawiono przegl¹d najczêciej stosownych metod oznaczania
zanieczyszczeñ naftowych w glebie, obejmuj¹cy wszystkie etapy procedury analitycznej:
pobierania i wstêpnego przygotowania próbek, izolacji i wzbogacania analitów, identyfikacji i ilociowego oznaczania analitów.

Pobieranie i wstêpne przygotowanie próbek do analizy
Etap pobierania próbek powinien byæ dok³adnie zaplanowany i uwzglêdniaæ takie parametry jak: miejsce, czas, sposób, liczbê i wielkoæ pobieranych próbek, aby zapewniæ reprezentatywnoæ próbek dla badanego terenu [4-6]. W czasie transportu i przechowywania
próbki powinny byæ zabezpieczone przed utart¹ lotnych sk³adników, biodegradacj¹ (wêglowodory naftowe ³atwo ulegaj¹ mikrobiologicznej degradacji przez bakterie znajduj¹ce siê
w matrycy) i wtórnymi zanieczyszczeniami.
Niektóre procedury analityczne przewiduj¹ suszenie oraz rozdrobnienie próbek gleby
do odpowiedniej granulacji. Z uwagi na mo¿liwoæ utraty niskowrz¹cych sk³adników podczas suszenia w suszarkach (nawet w temp. 40 °C) oznaczenia prowadzi siê na próbkach
wie¿ych, albo odwadnianych za pomoc¹ chemicznego wi¹zania wody bezwodnym Na2SO4,
MgSO4 [2, 4-7].
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Izolacja i wzbogacanie analitów
Stosowane metody identyfikacji i oznaczeñ ilociowych wymagaj¹ przeprowadzenia
analitów z gleby do innej matrycy (izolacja) oraz zwiêkszenia ich stê¿enia (wzbogacenie).
Izolacjê analitów naftowych z gleby prowadzi siê przede wszystkim metodami ekstrakcyjnymi (do fazy ciek³ej, gazowej, nadkrytycznej). Z innych metod mo¿na wymieniæ: destylacjê z par¹ wodn¹ [8], destylacjê azeotropow¹ (EPA Metoda 5031) i pró¿niow¹ (EPA
Metoda 5032). Rodzaj stosowanej techniki ekstrakcyjnej zale¿y g³ównie od w³aciwoci
zanieczyszczenia naftowego  przede wszystkim od jego lotnoci.
Najpowszechniej stosowana jest ekstrakcja rozpuszczalnikami, zarówno niepolarnymi
jak i polarnymi (m.in. pentan, heksan, eter naftowy, toluen, chlorek metylenu, chloroform,
tetrachlorek wêgla, freony, metanol, mieszaniny rozpuszczalników), przy czym z gleby ekstrahowane s¹ równie¿ zwi¹zki, stanowi¹ce zanieczyszczenia analitów. Wybór rozpuszczalnika zale¿y m.in. od stosowanych metod analizy koñcowej oraz lotnoci analitów. Zastosowanie metody IR wymaga u¿ycia rozpuszczalników niewêglowodorowych jak tetrachlorek
wêgla [6] albo freony (EPA Metoda 418.1). Aby unikn¹æ w analizie GC nak³adania siê piku
niskowrz¹cych rozpuszczalników ze sk³adnikami analitu, do ekstrakcji benzyny stosuje siê
nielotne wêglowodory np. heksadekan (EPA Metoda 3820) lub tetradekan [9]. Klasyczne
metody ekstrakcji: przez wytrz¹sanie, w aparacie Soxhleta ((EPA Metoda 3540 i 9071)
coraz czêciej s¹ zastêpowane przez metody z u¿yciem ultradwiêków (EPA Metoda 3550),
promieniowania mikrofalowego lub inne [2, 7].
Ekstrakcjê do fazy gazowej wykorzystuje siê g³ównie do analizy lotnych zwi¹zków
(BTEX-y, benzyna), których stê¿enia w fazie gazowej osi¹gaj¹ wystarczaj¹cy poziom do
analizy GC, jako tzw. analizê fazy nadpowierzchniowej (ang. headspace  HS) [10-14]. Analizê próbek gleby mo¿na prowadziæ w uk³adzie:
 statycznym (HS), pobieraj¹c fazê gazow¹ bezporednio znad matrycy glebowej lub znad
fazy wodnej  po uprzednim przeprowadzeniu ekstrakcji analitów metanolem i wod¹,
 dynamicznym, stosuj¹c technikê odpêdzania i wy³apywania (ang. purge & trap  P&T)
(EPA Metoda 5030B).
Technika P&T znalaz³a zastosowanie do analizy nafty i oleju napêdowego [14].
Ekstrakcja p³ynami w stanie nadkrytycznym (ang. supercritical fluid extraction  SFE)
to najbardziej obiecuj¹ca metoda izolacji analitów z gleby. Jako medium ekstrakcyjne najczêciej stosowany jest CO2, który ma korzystne parametry krytyczne, jest nietoksyczny,
³atwy do usuniêcia z ekstraktu. Z uwagi na niepolarny charakter analitów naftowych, korzystn¹ cech¹ ditlenku wêgla jest równie¿ jego niepolarnoæ, co zapewnia stosunkowo selektywn¹ izolacjê tych analitów z gleby. Dziêki temu mo¿na wyeliminowaæ etap oczyszczania analitów od zwi¹zków polarnych, obecnych w glebie. Najwiêksz¹ zalet¹ tego procesu
jest jego selektywnoæ, któr¹ realizuje siê poprzez zmianê cinienia, temperatury, natê¿enia przep³ywu, sk³adu ekstrahenta. Mo¿liwe jest np. oddzielenie wêglowodorów alifatycznych od aromatycznych czy izolacja WWA o zró¿nicowanej liczbie piercieni [15-16]
Stê¿enia analitów w ekstraktach rozpuszczalnikowych s¹ na ogó³ poni¿ej granicy oznaczalnoci technik stosowanych do oznaczeñ koñcowych, dlatego konieczne jest odparowanie rozpuszczalników. Czasami procedura analityczna wymaga ca³kowitego usuniêcia rozpuszczalnika, jak w ilociowych oznaczeniach metod¹ wagow¹, albo gdy konieczna jest
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wymiana rozpuszczalnika na inny. Ca³kowite odparowanie rozpuszczalnika mo¿e byæ zastosowane do analitów nie zawieraj¹cych niskowrz¹cych sk³adników. Do odparowania rozpuszczalników (najczêciej o obj. do kilku cm3) stosuje siê wyparki rotacyjne, aparat Kuderna-Danisha, strumieñ gazu (azotu lub powietrza) [2, 7].

Oczyszczanie i frakcjonowanie analitów
Wiêkszoæ procedur oznaczania zanieczyszczeñ naftowych uwzglêdnia etap usuwania
zwi¹zków polarnych, które przechodz¹ do ekstraktu z gleby. Ca³kowita iloæ substancji ekstrahowanych okrelana jest w metodach EPA jako olej i t³uszcze (olej & grease  O&G), a
dopiero po oczyszczeniu od substancji polarnych  jako TPH. Do oczyszczania stosuje siê
adsorbenty: ¿el krzemionkowy, tlenek glinu, florisil, a proces przeprowadza poprzez: dodanie okrelonej iloci adsorbenta do ekstraktu, a nastêpnie dekantacji lub s¹czenia ekstraktu, zastosowanie chromatografii kolumnowej, w której jako wype³nienia stosuje wymienione adsorbenty [6, 17, 18, 20, 24]. Tê metodê chromatograficzn¹ wykorzystuje siê
równie¿ do frakcjonowania wêglowodorów naftowych na grupy wêglowodorów: nasyconych (parafinowo-naftenowych), aromatycznych i zwi¹zków polarnych. Frakcjonowanie
analitów umo¿liwia okrelenie zmian sk³adu grupowego pod wp³ywem czynników rodowiskowych, ponadto w wydzielonych frakcjach zwiêkszaj¹ siê stê¿enia poszczególnych
zwi¹zków, co umo¿liwia ich identyfikacjê i ilociowe oznaczenie [17, 19-21].

Stopieñ odzysku analitów
Podczas etapów izolacji, wzbogacania i oczyszczania analitów mo¿liwe s¹ straty analitów, spowodowane ich odparowaniem lub oddzia³ywaniem z matryc¹. W celu korekty tych
strat (okrelenie stopnia odzysku) do próbki dodaje siê znane iloci wzorców wewnêtrznych. W metodach EPA okrela siê je mianem standardy (wzorce) zastêpcze (ang. surrogate standard lub internal surrogate standard  SIS), a wzorcami wewnêtrznymi (ang.
quantitation internal standard  QIS lub internal standard  IS) nazywane s¹ zwi¹zki dodawane przed etapem oznaczeñ koñcowych np. w GC do korekty b³êdów wynikaj¹cych z dozowania ma³ych objêtoci próbki i w celu korygowania czasów retencji. Do okrelenia stopnia odzysku stosuje siê np. o-terfenyl [9, 18, 21], chlorowcopochodne wêglowodorów
aromatycznych (EPA Metoda 8020A). Sporód najczêciej stosowanych wzorców wewnêtrznych mo¿na wymieniæ 5-µ androstan [9, 21], skwalan [22] i do analizy WWA deuteryzowane wêglowodory aromatyczne [18].
Stopieñ odzysku analitów naftowych mieci siê w granicach 80-105% i jest znacznie
wy¿szy ni¿ dla innych grup analitów rodowiskowych [17, 23, 24].

Analiza identyfikacyjna i ilociowa
Etap oznaczeñ koñcowych obejmuje identyfikacjê i analizê ilociow¹ zanieczyszczenia.
U¿ywane powszechnie metody: wagowa i spektrometrii IR pozwalaj¹ tylko na oznaczenie
ca³kowitej zawartoci analitów naftowych (w ograniczonym zakresie), natomiast metody chromatograficzne  g³ównie GC/FID i GC/MS, umo¿liwiaj¹ zarówno identyfikacjê zanieczyszczeñ, analizê ilociow¹ TPH, identyfikacjê i ilociowe oznaczanie indywiduów naftowych.

113

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 2

Metoda wagowa
Oznaczenie polega na oddestylowaniu rozpuszczalnika z ekstraktu i zwa¿eniu pozosta³oci na wadze analitycznej (EPA Metoda 9071), [18, 20, 21]. Mo¿e byæ zastosowana do
rednio- i wysokowrz¹cych produktów naftowych lub próbek, które uleg³y naturalnym procesom rodowiskowym (g³ównie odparowania) lub poddane by³y procesom remediacji,
gdy¿ w czasie odparowania rozpuszczalnika wystêpuj¹ straty lotnych sk³adników, które zani¿aj¹ uzyskiwane wartoci.
Metody chromatograficzne
W analizie zanieczyszczeñ gleby wêglowodorami naftowymi wykorzystywanych jest
wiele technik chromatograficznych.
Najczêciej stosowana jest chromatografia gazowa. Za pomoc¹ standardowych urz¹dzeñ GC mo¿na oznaczaæ wêglowodory zawieraj¹ce do 40 atomów wêgla w cz¹steczce, co
obejmuje wiêkszoæ zwi¹zków wystêpuj¹cych w ropie naftowej i produktach naftowych.
Problemem jest natomiast fakt, ¿e w analitach naftowych du¿a liczba zwi¹zków wystêpuje
jako izomery o zbli¿onych temperaturach wrzenia, w stê¿eniach poni¿ej ich granicy oznaczalnoci. Powoduje to, ¿e znaczna czêæ zwi¹zków jest nierozdzielona, co charakteryzuje
siê podniesion¹ lini¹ podstawow¹ lub garbem na chromatogramie.
Efektywne rozdzielenie osi¹ga siê na kolumnach kapilarnych z niepolarnymi fazami
stacjonarnymi, stosuj¹c programowanie temperatury. W takich warunkach eluuj¹ kolejno
wêglowodory o wzrastaj¹cej liczbie atomów wêgla w cz¹steczce. Daje to charakterystyczny profil chromatograficzny tzw. fingerprint. Najczêciej u¿ywany jest detektor FID (EPA
Metoda 8015B), [9, 18, 25], wykazuj¹cy du¿¹ czu³oæ, dobr¹ powtarzalnoæ i szeroki zakres liniowoci dla ró¿nych grup wêglowodorów. Natomiast do analizy wêglowodorów aromatycznych szczególnie przydatny jest detektor PID (EPA Metoda 8020). Identyfikacjê
zanieczyszczenia prowadzi siê przez porównanie chromatogramów analitu z chromatogramami wzorcowych produktów naftowych. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na zmiany fingerprintu dla próbek rodowiskowych.
Analizê ilociow¹ prowadzi siê oznaczaj¹c wybrane zwi¹zki lub TPH. W pierwszym
przypadku analizê wykonuje siê wed³ug ogólnych zasad oznaczeñ ilociowych w chromatografii t.j. pomiaru wielkoci pików okrelonych zwi¹zków [2, 25]. Drugi przypadek wymaga obliczenia powierzchni ca³kowitej chromatogramu R + UCM (R  powierzchnia rozdzielonych pików, UCM  powierzchnia nierozdzielona) [9, 18, 19, 21, 22], (EPA Metoda
8015B). Wielkoæ nierozdzielonej powierzchni mo¿e stanowiæ do 50% ca³kowitej powierzchni dla olejów napêdowych, a w przypadku olejów smarowych czy produktów biodegradacji wynosi nawet ponad 90% [22]. Poziom detekcji stê¿eñ indywidualnych alkanów
okrelany jest w granicach 0,1-1mg/kg gleby, a sumy wêglowodorów1-10mg/kg [18].
Chromatografia cieczowa ma znacznie mniejsze zastosowanie ni¿ GC. Wykorzystywana jest klasyczna, kolumnowa chromatografia cieczowa oraz HPLC. Pierwsza stosowana
jest do oczyszczania lub frakcjonowania analitów. Do oznaczenia sk³adu grupowego wykorzystuje siê równie¿ techniki HPLC [19, 26-28] i SFC [29-32], przy czym przewa¿nie s¹ to
rozdzia³y analityczne. HPLC g³ównie stosowana jest do oznaczania WWA [32].
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Sprzê¿enie chromatografii gazowej ze spektrometri¹ mas
GC-MS jest najlepsz¹ technik¹ identyfikacji zanieczyszczeñ naftowych. Wykrycie ród³a
ska¿enia wymaga jednak znajomoci sk³adu ropy i typowych produktów naftowych, szczególnie charakterystycznych biomarkerów. Rejestracja chromatogramów TIC pozwala na uzyskanie fingerprintu (takiego jak w GC-FID) analizowanego produktu. Natomiast rejestracja wybranych jonów technik¹ SIM lub ekstrakcji jonów z TIC umo¿liwia uzyskanie dodatkowych, specyficznych dla okrelonych produktów fingerprintów, co znacznie u³atwia
identyfikacjê ród³a ska¿enia, ledzenie naturalnej degradacji rodowiskowej zanieczyszczeñ naftowych lub efektywnoci zabiegów remediacyjnych [1, 2, 20, 21, 29, 33].
Wykorzystanie GC-MS do analizy ilociowej BTEX-ów jest przedmiotem metody EPA
8240B. Jako wzorce wewnêtrzne stosuje siê 1, 4-difluorobenzen dla benzenu, a dla toluenu, etylobenzenu i ksylenów  chlorobenzen-d5. Poziom oznaczalnoci wynosi 5 mg/kg.
Analiza ilociowa TPH nie jest jeszcze powszechnie stosowana. W pracy [23] do oznaczenia zawartoci benzyny i oleju napêdowego wykorzystano technikê SIM, rejestruj¹c po 20
charakterystycznych jonów w okrelonych zakresach czasów retencji. Opisana procedura
umo¿liwia oznaczenie zawartoci benzyny i oleju napêdowego na poziomie detekcji 0,5 ppm.
Spektrometria w podczerwieni
Metoda IR jest stosowana do oznaczania ilociowego wêglowodorów. Oznaczenia polegaj¹ na pomiarze absorbancji próbki w zakresie 3200-2800 cm-1, w którym wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce charakterystyczne pasma:
· 3030 cm-1 odpowiadaj¹ce drganiom grupy CH,
· 2958 cm-1 odpowiadaj¹ce drganiom grupy CH3,
· 2925-2930 cm-1 odpowiadaj¹ce drganiom grupy CH2
i porównaniu tych wartoci z wielkociami zmierzonymi dla mieszaniny kalibracyjnej.
Metoda ta jest przedmiotem m.in. norm EPA 418.1, NEN 5733 i PN [6], w których zaleca
siê oznaczanie zawartoci wêglowodorów alifatycznych przez pomiar absorbancji w obszarze 2926 cm-1. Próbki gleby s¹ ekstrahowane tetrachlorkiem wêgla lub freonem-113.
Metodê absorpcji w podczerwieni stosuje siê w po³¹czeniu z klasycznymi metodami
ekstrakcji, a tak¿e w po³¹czeniu z ekstrakcj¹ nadkrytyczn¹. Metoda ta jest czêsto krytykowana ze wzglêdu na mo¿liwoæ pope³niania b³êdów (ró¿nice w molowych wspó³czynnikach
absorpcji analitów i roztworów wzorcowych, ograniczenie oznaczeñ do wêglowodorów
alifatycznych, stosunkowo ma³¹ wydajnoæ ekstrakcji za pomoc¹ freonu). Mimo tych zastrze¿eñ metoda nale¿y do najpopularniejszych metod ilociowego oznaczania zanieczyszczeñ naftowych.
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Jerzy Gaca, Krzysztof Dêbiñski, Gra¿yna Wejnerowska
OZNACZANIE ZWI¥ZKÓW ROPOPOCHODNYCH
W GRUNCIE I WODZIE
Badanie zawartoci produktów naftowych obejmuje pobranie próbki, jej obróbkê oraz
ilociowe okrelenie udzia³u produktów naftowych lub jej sk³adników. Na ka¿dym z tych
etapów mamy do czynienia z niedoskona³ociami. Spowodowane jest to ró¿norodnoci¹ metod
oznaczania jak i zmiennym sk³adem oznaczanego analitu. Dlatego te same próby oznaczane w
dwóch ró¿nych laboratoriach mog¹ daæ wynik ró¿ni¹cy siê nawet do 300-400%. Z tych powodów bardzo wa¿nym zagadnieniem jest ujednolicenie metod oznaczania produktów
naftowych w wodzie i gruncie. Ujednolicenie musi obejmowaæ wszystkie etapy oznaczania: pobór próbek ich obróbkê jak i analizê ekstraktu. W ka¿dej z tych dziedzin panuje
du¿a dowolnoæ wyboru a szczególnie na etapie obróbki analitu i metod oddzielenia ropopochodnych od matrycy.
Nasze badania mia³y na celu okrelenie wp³ywu ró¿nych czynników na uzyskane rezultaty. Do badañ wybralimy metodê oznaczaniem produktów naftowych z wody metodê ekstrakcji i oznaczanie ropopochodnych w gruncie metod¹ ekstrakcji i destylacji z para wodn¹. Przebadalimy:
 wp³yw iloci analitu poddawanego ekstrakcji,
 wp³yw iloci rozpuszczalnika na ekstrakcjê ropopochodnych z wody,
 wp³yw detergentów,
 metodê destylacji z par¹ wodn¹ przez porownanie jej z ekstrakcj¹ w aparacie Soxleta,
 w otrzymanych ekstraktach oznaczone zawartoci ropopochodnych metod¹ chromatografii gazowej i metod¹ spektroskopii w podczerwieni,
 sk³ady benzyny bezo³owiowej i oleju napêdowego surowego ze sk³adem tych substancji po oddzieleniu od matrycy.
Wszystkie badania przeprowadzono dla benzyny bezo³owiowej BB (Eurosuper 95) i
oleju napêdowego ON (EDL). Substancje te wprowadzalimy odpowiednio do wody i piasku. Do badañ wykorzystano chromatograf gazowy HAWLETT PACKARD 5890 z detektorem FID, rejestratorem i integratorem oraz spektrometr masowy HAWLETT PACKARD
5972, a do pomiarów metod¹ spektroskopii w podczerwieni spektrometr VECTOR 22 firmy BRUKER. Do ekstrakcji stosowano tetrachlorometan.
W wyniku badañ stwierdzilimy, ¿e pobieranie 100 cm3 analitu z 1000 cm3 próby rodowiskowej przez zlewanie powierzchniowej warstwy, tak by nie spowodowaæ zm¹cenia
próby, da³o wyniki najbli¿sze stanowi faktycznemu, pomimo, ¿e teoretycznie próba taka
staje siê prób¹ nie reprezentatywn¹. Odzysk BB (Wyk. 1) w wypadku pobierania 100 cm3
próby ³¹cznie z warstw¹ napowierzchniow¹ zmienia siê od 20% do 100%, a dla ON (Wyk. 2)
waha siê w przedziale od 33% do 56% czyli rednio wynosi oko³o 45%.
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Wykres 1. Odzyski BB ze 100 cm3 i 1000 cm3 prób
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Wykres 2. Odzyski ON ze 100 cm3 i 1000 cm3 prób

Wp³yw iloci rozpuszczalnika wziêtego do ekstrakcji, badano stosuj¹c 1 lub 2 cm3
CCl4. Odzyski BB (Wyk. 3) w wypadku ma³ych jej iloci ros³y. Natomiast zwiêkszenie
iloci ekstrahenta przy ma³ych zawartociach ON (Wyk. 4) nie ma istotnego wp³ywu na koñcowy rezultat. Wiêksza zawartoæ ON wprowadzonego do wody poprawia stopieñ odzysku.
Przeprowadzone badania odzysku BB i ON z warstwy wodnej bez uwzglêdniania warstwy napowierzchniowej wykaza³y, ¿e oznaczona zawartoæ ON w wodzie jest na tym samym poziomie bez wzglêdu na iloæ wprowadzonego ON na wodê. Iloæ oznaczanej BB,
przy istniej¹cej ale nie zlewanej warstwie napowierzchniowej, wykazuje tendencje wzrostowe z 2 mgBB/dm3 wody do 27 mgBB/dm3 wody wraz ze wzrostem iloci wlanej BB na
powierzchniê. Analogiczne badania z dodatkiem detergentu (Wyk. 5 i 6) wykaza³y, ¿e wprowadzenie do wody detergentu w istotny sposób wp³ywa na wyniki zawartoci ropopochodnych oznaczonych w wodzie bez zlania warstwy napowierzchniowej.
Badaj¹c odzysk ropopochodnych z gruntu stwierdzilimy, ¿e obróbki próbek przez destylacje z par¹ wodn¹ daj¹ ni¿sze stopnie odzysku ni¿ metod¹ ekstrakcji w aparacie Soxleta
(Wyk. 7 i 8).
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Wykres 3. Wp³yw iloci rozpuszczalnika na ekstrakcje BB
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Wykres 4. Wp³yw iloci rozpuszczalnika na ekstrakcje ON
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Wykres 5. Oznaczona iloæ BB w wodzie i w wodzie z detergentem
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Wykres 6. Oznaczona iloæ ON w wodzie i w wodzie z detergentem
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Wykres 7. Odzyski dla BB i ON w mg z destylacji z par¹ wodn¹ i ekstrakcji w aparacie Soxleta
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Wykres 8. Odzyski % BB i ON z destylacji z par¹ wodn¹ i ekstrakcji w aparacie Soxleta
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Wykres 9. Wyniki w mg oznaczania metod¹ chromatografii gazowej GC i spektrometrii w podczerwieni IR
dla BB
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Wykres 10. Odzyski % uzyskane metod¹ chromatografii gazowej GC i spektrometrii w podczerwieni IR
dla BB
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Wykres 11. Odzyski w mg oznaczania metod¹ chromatografii gazowej GC i spektrometrii w podczerwieni
IR dla ON
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Wykres 12. Odzyski % uzyskane metod¹ chromatografii gazowej GC i spektrometrii w podczerwieni IR
dla ON

W przypadku ON ró¿nica w odzyskach jest du¿o wiêksza ni¿ w przypadku BB. Odzyski
BB rosn¹ wraz ze wzrostem zawartoci jej w gruncie. Ogólnie odzyski BB s¹ znacznie
wiêksze w obu przypadkach ni¿ odzyski ON Ekstrakcja w aparacie Soxleta jest bardziej
korzystna i daje lepsze rezultaty przy du¿ych zawartociach ropopochodnych w gruncie,
poniewa¿ niskie obci¹¿enie wi¹¿e siê z du¿ym rozcieñczeniem ekstraktu. Jest ona jednak
dro¿sza (iloæ rozpuszczalnika) i bardziej czasoch³onna. Wy¿szy stopieñ odzysku w aparacie Soxleta jest spowodowany tym, ¿e nastêpuje tu bezporednia ekstrakcja rozpuszczalnikiem. W wypadku destylacji z par¹ wodn¹ ni¿sze odzyski spowodowane s¹ niepe³nym ich
oddestylowaniem z gruntu i stratami w aparaturze podczas ca³ego procesu (np. pozostawanie na szkle ch³odnicy).
Przeprowadzono równie¿ badania porównuj¹ce rezultaty analizy tych samych ekstraktów z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektroskopii w podczerwieni. Stwierdzono ¿e dla BB wy¿sze wyniki uzyskuje siê w wypadku badania ekstraktów metod¹ chromatografii gazowej (Wyk. 9 i 10). Jest to spowodowane tym, ¿e zwi¹zki wchodz¹ce w sk³ad BB
wykazuj¹ brak lub ni¿sz¹ absorbancjê w podczerwieni przy zalecanej do pomiarów dla ropopochodnych liczbie falowej 2926 cm-1.
Dla ON uzyskuje siê (Wyk. 11 i 12) wy¿sze wyniki stosuj¹c metodê spektroskopii w
podczerwieni. Stwierdzono, ¿e s¹ one przesadnie wysokie (200% odzysku). Wp³yw na to
ma t³o organiczne gleby, której zwi¹zki absorbuj¹ przy liczbie falowej 2926 cm-1. Pomimo, ¿e przy wykorzystaniu spektroskopii w podczerwieni otrzymujemy du¿o wiêksze
odzyski to pewniejsza i umo¿liwiaj¹ca wiêksz¹ powtarzalnoæ jest metoda chromatografii gazowej.
Analizuj¹c sk³ad BB i ON przed i po destylacji stwierdzono istotne ró¿nice sk³adu,
g³ównie przy bardzo krótkich i bardzo d³ugich czasach retencji. W wypadku BB w sk³adzie
po destylacji stwierdzono, zmniejszenie iloci oznaczanych zwi¹zków. W przypadku ON w
sk³adzie po destylacji zaobserwowano obecnoæ nowych zwi¹zków o krótkich czasach re-
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tencji jak równie¿ brak niektórych zwi¹zków o bardzo d³ugich czasach retencji. Mo¿na
przyj¹æ ¿e zwi¹zki o bardzo d³ugich czasach retencji podczas destylacji z par¹ wodn¹ uleg³y
rozpadowi z utworzeniem substancji bardziej lotnych tj. o ni¿szych czasach retencji.

Wnioski
· Pobieranie 100 cm3 próby po przez zlewanie warstwy powierzchniowej daje rezultaty

najbardziej zbli¿one do prawdziwych.

· Zwiêkszenie iloci ekstrahenta powy¿ej 1 cm3 nie ma istotnego wp³ywu na stopieñ

odzysku ropopochodnych z wody.

· Wiêkszoæ ropopochodnych znajduje siê na powierzchni wody.
· Badane detergenty nie zwiêkszaj¹ rozpuszczalnoci ropopochodnych w wodzie, a na·
·
·
·

wet j¹ zmniejszaj¹.
Lepsze rezultaty stopnia odzysku ropopochodnych z gruntu daje metoda ekstrakcji w
aparacie Soxleta.
Powtarzalne i lepsze rezultaty analizy zawartoci ropopochodnych w ekstrakcie daje
metoda analizy z wykorzystaniem chromatografii gazowej.
Metoda spektroskopii w podczerwieni jest bardzo wra¿liwa na wszelkie zak³ócenia ze
strony t³a gruntu.
Du¿a ró¿norodnoæ zwi¹zków chemicznych w oleju napêdowym, wi¹¿e siê z mniejsz¹
intensywnoci¹ poszczególnych pików, a wiêc wystêpuje tu wiêkszy wp³yw szumów na
oznaczanie tak ilociowe jak i jakociowe.

prof. dr hab. Jerzy Gaca
mgr in¿. Krzysztof Dêbiñski
mgr in¿. Gra¿yna Wejnerowska
Zak³ad Ochrony rodowiska, Wydzia³ Technologii i In¿ynierii rodowiska ART
58-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
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Jan Hupka
PROJEKTOWANIE SEPARATORÓW KOALESCENCYJNYCH
DO ODOLEJANIA WÓD I CIEKÓW
Wprowadzenie
Obok skutecznoci i wszechstronnoci zastosowania, metody odolejania cieków powinny charakteryzowaæ siê:
 maksymalnym odzyskiem jak najmniej zanieczyszczonej fazy olejowej,
 bezcinieniowym prowadzeniem procesu,
 jak najmniejsz¹ iloci¹ powstaj¹cych odpadów.
Wy¿ej wymienione uwarunkowania, wp³ywaj¹ce niew¹tpliwie na koszt prowadzenia
procesu, spe³niane s¹ w metodzie koalescencji w z³o¿u. Odolejacze koalescencyjne s¹ szeroko stosowane w praktyce. Stanowi¹ przyk³ad techniki separacyjnej przyjaznej rodowisku, gdy¿ nie licz¹c okresowej wymiany zaolejonego z³o¿a, w procesie nie dochodzi do
generowania odpadów.

Istota odolejania
W odolejaniu wód problemy technologiczne napotyka siê przede wszystkim dla emulsji zawieraj¹cych kropelki oleju o przeciêtnej rednicy nie wiêkszej ni¿ 20 mm (charakterystycznej dla emulsji wtórnych), co odpowiada najczêciej zawartoci fazy zdyspergowanej poni¿ej 0,1% wag. [1]. Emulsje grubozdyspergowane, ulegaj¹ rozdzia³owi w odstojnikach, w razie potrzeby zaopatrzonych w pakiety p³yt równoleg³ych, i z regu³y nie przysparzaj¹ wiêkszych trudnoci z separacj¹.
Deemulgowanie nale¿y zawsze odnosiæ do warunków prowadzenia procesu odwrotnego, tzn. emulgowania. Wzajemne dyspergowanie faz ciek³ych jest koniecznoci¹ technologiczn¹ (np. w ekstrakcji, w czasie czyszczenia zbiorników, których zawartoæ nie rozpuszcza siê w wodzie, emulsyjnym ch³odzeniu obrabianych maszyn) lub te¿ jest efektem ubocznym licznych procesów. Eliminuj¹c czynnik stabilizuj¹cy emulsjê mo¿na doprowadziæ do
rozdzia³u faz, bowiem uk³ady zdyspergowane s¹ termodynamicznie nietrwa³e. Zasadnicza
trudnoæ odolejania polega w³anie na nieznajomoci warunków emulgowania, która czêstokroæ nastêpuje daleko od miejsca oczyszczania cieków. Dla wiêkszoci emulsji spotykanych w wodach odpadowych ró¿nica gêstoci fazy ciek³ej i zdyspergowanej wystarcza do
ca³kowitego ich rozdzia³u po up³ywie pewnego czasu. Z punktu widzenia technologii odolejania wód i cieków czas ten jest zbyt d³ugi, aby poprzestaæ na sedymentacji grawitacyjnej.
W uk³adzie dwufazowym, jaki stanowi emulsja, koalescencja przebiega samorzutnie
do momentu osi¹gniêcia równowagi termodynamicznej, czyli utworzenia dwu oddzielnych
warstw cieczy. Zawê¿aj¹c rozwa¿ania do rozpatrywanej w pracy emulsji typu olej w wodzie,
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metody odolejania cieków bêd¹ polega³y na ró¿norodnym wp³ywaniu na szybkoæ koalescencji kropel. W emulsji poddanej sedymentacji si³y prowadz¹ce do zetkniêcia siê kropel
s¹ niewielkie. Dla kropelek mniejszych od 3 mm zderzenia mog¹ byæ efektem ruchów Browna
(dyfuzja). Dla kropelek wyranie poruszaj¹cych siê w skutek dzia³ania si³y wyporu (> 3 mm)
zderzenia nastêpuj¹ w wyniku spotykania siê kropel o ró¿nej wielkoci a st¹d o ró¿nej szybkoci sedymentacji. Im wiêksza jest ró¿nica prêdkoci kropel, tym si³a oddzia³ywania miêdzy kroplami jest wiêksza. T³umaczy to, m.in. wiêksz¹ trwa³oæ emulsji monodyspersyjnych. Najkorzystniejszym rozwi¹zaniem dla destabilizacji emulsji by³by uk³ad, w którym
czêæ kropel fazy rozproszonej pozostawa³aby nieruchoma, natomiast czêæ kropel porusza³a siê wzglêdem nich w wyniku przep³ywu fazy ci¹g³ej, a nie tylko sedymentacji. Uk³adem takim jest z³o¿e koalescencyjne wstêpnie nasycone faz¹ rozproszon¹.

Metoda koalescencji w z³o¿u
Przep³yw emulsji przez orodek porowaty w celu przyspieszania koalescencji kropel
fazy zdyspergowanej wykorzystywano od dawna. Technika koalescencji w z³o¿u toleruje
szeroki przedzia³ wielkoci kropel a ponadto przedzia³ ten pokrywa siê z rozk³adem wielkoci kropel spotykanym w wiêkszoci zaolejonych wód odpadowych. Pod wzglêdem nak³adów inwestycyjnych separatory koalescencyjne mieszcz¹ siê w dolnym przedziale kosztów wzglêdem innych metod [2], przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla mniejszych strumieni
objêtoci ni¿ 23 m3/h (bardziej typowych dla separatorów koalescencyjnych) relacje te
bêd¹ jeszcze bardziej korzystne.
Najwczeniejsze zastosowanie koalescencji w z³o¿u w oczyszczaniu cieków nale¿y
odnieæ do wód kopalnianych z wydobycia ropy naftowej [3, 4, 5] na pocz¹tku XX wieku.
Prawdopodobnie jeszcze wczeniej stosowano do tego celu filtry piaskowe, które nadal s¹
alternatyw¹ separatorów koalescencyjnych. Od dawna równie¿ odolejano w filtrach wg³êbnych kondensat z maszyn parowych - szczególnie na statkach - nie wykorzystuj¹c jednak
koalescencji kropelek oleju. Kolejnym miejscem instalowania filtrów koalescencyjnych
by³y rafinerie nafty [5]. Najczêciej do istniej¹cych odstojników dodawano luno usypane
z³o¿e koalescencyjne uzyskuj¹c znaczn¹ poprawê wydajnoci sedymentacji [5, 6, 7]. W
miarê zwiêkszania przerobu rafinerii i budowy zak³adów kompleksowej przeróbki ropy separatory koalescencyjne ze z³o¿em zast¹piono ci¹gami technologicznymi, dostosowanymi
do ogromnego niekiedy strumienia objêtoci odpadowych wód procesowych, opadowych,
drena¿owych i poch³odniczych. Separatory koalescencyjne pozostawiono na niektórych
wydzia³ach jako urz¹dzenia podczyszczaj¹ce.
Proces separacji faz z wykorzystaniem z³o¿a koalescencyjnego sk³ada siê z zasadniczego etapu, opieraj¹cego siê na zjawisku koalescencji kropel oraz integralnie z nim zwi¹zanych operacji towarzysz¹cych. Koalescencjê w z³o¿u poprzedza sedymentacja oleju grubozdyspergowanego oraz operacja usuwania zawiesin, aby do z³o¿a wnika³y kropelki oleju
o po¿¹danych wymiarach i pozbawione zawiesin. Przeciêtny wymiar porów w z³o¿u zawiera
siê w granicach od 3 do 20 przeciêtnych rednic kropel oleju na wlocie z³o¿a [1]. Efektem
przep³ywu emulsji przez z³o¿e jest zmiana rozk³adu wielkoci kropel fazy rozproszonej.
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Wytyczne projektowe
Liczba stopni odolejania
Zasadniczym elementem separatora koalescencyjnego jest z³o¿e w³ókniste, umo¿liwiaj¹ce redukcjê zawartoci oleju do stê¿enia poni¿ej 15 mg/dm3. Z³ó¿ w³óknistych nie
mo¿na ca³kowicie ustrzec przed zatykaniem, dlatego nale¿y maksymalnie obni¿yæ zawartoæ oleju w kierowanej do nich emulsji. Separatory koalescencyjne autor proponuje budowaæ jako urz¹dzenia wielostopniowe przyjmuj¹c uk³ad malej¹cego wymiaru elementów
wype³nienia,czyli rosn¹c¹ powierzchniê w³aciw¹ z³o¿a. W ka¿dym kolejnym z³o¿u ulega
separacji czêæ kropel oleju o malej¹cej rednicy (rys. 1). Separator koalescencyjny poprzedzony jest odstojnikiem wyrównuj¹cym przep³yw i uredniaj¹cym sk³ad cieków, w
wyniku czego do pierwszego z³o¿a wp³ywaj¹ zazwyczaj krople mniejsze ni¿ 150 mm. Pierwsze z³o¿e sk³ada siê z ziaren o rednicy 3 mm, korzystnie polietylenowych, dlatego w niewielkim stopniu ulega zablokowaniu kroplami porednimi. Podatnoæ na zatykanie ronie
dla wzrastaj¹cej lepkoci oleju, adsorpcji na wype³nieniu substancji smolistych i bitumicz-
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Rys. 1. rednica licznoæ i zawartoæ kropel oleju
ulegaj¹cych koalescencji w poszczególnych z³o¿ach
w separatorze trójstopniowym
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Rys. 2. Strumieñ objêtoci oleju w kolejnych stopniach separacji dla rozk³adu wielkoci kropel zamieszczonego na rys. 1
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nych oraz w wyniku zatrzymania zawiesin cia³ sta³ych [8]. Koalescencja emulsji wtórnych
zachodzi we wstêpnym stopniu odolejania w niewielkim wymiarze. Drugie z³o¿e mog¹ stanowiæ ziarna polietylenowe o rednicy od 1 mm do 1,5 mm, b¹d luno upakowane (e = 0,94)
z³o¿e w³ókniste. Kolejne z³o¿e bêdzie wy³¹cznie w³ókniste. Jak zostanie wykazane póniej,
instalacja nie bêdzie mia³a wiêcej ni¿ 3 stopnie odolejania koalescencyjnego.
Z górnego wykresu na rysunku 1 wynika, ¿e w kolejnych z³o¿ach ulegaj¹ koalescencji
coraz liczniejsze krople, natomiast maleje strumieñ objêtoci oleju (rys. 2), st¹d czêstotliwoæ odprowadzania oleju z poszczególnych bloków separatora maleje. Z ka¿dego z³o¿a
koalescencyjnego oczekuje siê kropel oleju o takiej wielkoci, aby mog³o nast¹piæ ich
oddzielenie wskutek sedymentacji. Znaczy to, ¿e w emulsji opuszczaj¹cej z³o¿e I powinny
znajdowaæ siê krople oleju o rednicy wiêkszej od 300 mm i mniejszej od 30 mm, a z³o¿e II
- wiêksze od 300 mm i mniejsze od 15 mm. Obecnoæ kropel o wymiarach porednich mo¿e
spowodowaæ przyspieszone zatykanie z³o¿a II i z³o¿a III.
Strumieñ objêtoci emulsji
Doln¹ granic¹ wydajnoci separatorów koalescencyjnych, szczególnie stosowanych w
niektórych uk³adach ekstrakcyjnych, jest wydajnoæ urz¹dzeñ laboratoryjnych. W odolejaniu
cieków od ok. 500 dm3/h - stosuje siê z³o¿e cylindryczne (w postaci wymienialnych wk³adów). Naj³atwiej jest sterowaæ procesem regeneracji z³o¿a i dozowania deemulgatorów stosuj¹c pojedynczy wk³ad o wydajnoci do 5 m3/h, b¹d dwa wk³ady (do 10 m3/h) pracuj¹ce
równolegle w jednym stopniu oczyszczania. Górn¹ granic¹ stosowania separatorów przemys³owych bez regeneracji jest mno¿enie elementów koalescencyjnych, b¹d ca³ych instalacji.
Bardzo liczne, zaolejone strumienie wód (przed zmieszaniem z innymi ciekami)
powstaj¹ w ilociach nie wiêkszych ni¿ 240 m3/dobê, co pozwala do ich oczyszczania
stosowaæ instalacje o wydajnoci 10 m3/h (w powi¹zaniu z ewentualnym retencjonowaniem cieków). U wielu róde³ powstawania zaolejonych wód mo¿na zainstalowaæ separator koalescencyjny nie dopuszczaj¹c w ten sposób do zanieczyszczenia olejami wiêkszego strumienia cieków.
Wysokoæ i obci¹¿enie z³o¿a koalescencyjnego
Obok wzglêdów procesowych, na wysokoæ z³o¿a maj¹ wp³yw wzglêdy eksploatacyjne, przede wszystkim za dopuszczalny ca³kowity spadek cinienia na z³o¿u [8]. Przyjêcie
dopuszczalnego spadku cinienia na ca³ej instalacji w granicach 0,5-1,0·105 Pa wynika nie
tyle z kosztów przet³aczania emulsji, ile z pog³êbiaj¹cej siê dyspersji oleju w pompie ze
wzrostem cinienia t³oczenia. Dla przyk³adu przedstawiono na rysunku 3 wyniki badañ w³asnych rozk³adu wielkoci kropel oleju w dwustopniowej pompie odrodkowej. Ze wzrostem cinienia t³oczenia powy¿ej 0,8·105 Pa istotnie wzrasta liczba ma³ych kropelek, charakterystycznych dla emulsji wtórnych. Z tego te¿ wzglêdu do przet³aczania zaolejonych
cieków nale¿y stosowaæ pompy powoduj¹ce mniejsz¹ turbulencjê, np. pompy limakowe.
Opory t³oczenia limituj¹ liczbê stopni koalescencji. Zak³adaj¹c ca³kowity spadek cinienia równy 0,95·105 Pa, oraz odejmuj¹c 0,2·105 Pa na wysokoæ podnoszenia i opory w
przewodach, ograniczone spadki cinienia na trzech z³o¿ach bêd¹ nastêpuj¹ce: z³o¿e ziarniste I: 0,1-0,15·105 Pa, z³o¿e ziarniste II: 0,2-0,25·105 Pa, z³o¿e w³ókniste 0,35-0,4·105 Pa.
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Rys. 3. Zmiana zdyspergowania oleju w pompie odrodkowej w funkcji cinienia t³oczenia

Zastosowanie deemulgatorów i korekta pH
W przypadku stabilnych emulsji obecnych w ciekach przemys³owych niezbêdna jest
wstêpna ich destabilizacja za pomoc¹ deemulgatorów kationowych. Z uwagi na znaczn¹
gêstoæ ³adunku ujemnego na kroplach oleju nale¿y stosowaæ polielektrolity zamiast zwi¹zków powierzchniowo-czynnych (ZPC). Polielektrolity rozpuszczone w fazie wodnej w równym stopniu adsorbuj¹ siê na powierzchni kropel emulsji jak i elementach z³o¿a, dlatego w
celu niedopuszczenia do odwrócenia znaku ³adunku elektrycznego nie nale¿y ich przedawkowaæ. Stosuj¹c komputerow¹ obróbkê sygna³u i dysponuj¹c wiarygodnym analizatorem
mo¿na deemulgowanie zoptymalizowaæ, przyjmuj¹c minimaln¹ zawartoæ oleju w fazie
wodnej po separacji jako funkcjê celu.
Niektóre emulsje wysoko stabilizowane mog¹ wymagaæ obni¿enia pH, nawet poni¿ej
2,5 celem cofniêcia dysocjacji anionowych ZPC i tym samym pozbawienia ich mo¿liwoci oddzia³ywania na granicy faz. Gdy odczyn emulsji zbli¿ony jest do obojêtnego, nale¿y
stosowaæ deemulgatory wywodz¹ce siê z amin czwartorzêdowych z uwagi na ich najsilniejsze w³aciwoci zasadowe.

Uwagi koñcowe
W niniejszej pracy za³o¿eno, ¿e zarówno lepkoæ jak i gêstoæ fazy olejowej pozwalaj¹
na prowadzenie procesu koalescencji w z³o¿u. Dla lepkoci powy¿ej 0,5-1,0 Pa·S oraz ró¿nicy gêstoci pomiêdzy faz¹ wodn¹ i olejow¹ mniejsz¹ od 90 kg/m3 wymagane jest stoso-
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wanie czynników wspomagaj¹cych, np. podniesienie temperatury procesu lub dozowanie
rozcieñczalników fazy olejowej.
Przeprowadzenie badañ nad odolejaniem rzeczywistych wód w warunkach laboratoryjnych jest najtañsz¹ metod¹ weryfikacji za³o¿eñ projektowych procesu koalescencji w z³o¿u. Zazwyczaj wystarcza próba 200 dm3 emulsji, zak³adaj¹c strumieñ objêtoci 40 dm3/h w
modelowym filtrze koalescencyjnym.
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Stanis³aw Bednarski, Andrzej Krawczyk
ROZDZIA£ ROZPROSZONYCH UK£ADÓW WIELOFAZOWYCH
TYPU CIECZ-CIECZ I CIECZ-CIA£O STA£E-CIECZ
W pracy omówiono podstawowe zagadnienia zwi¹zane z rozdzia³em mieszanin niejednorodnych typu O/W i W/O oraz O/S/W i W/S/O. Podano niektóre zale¿noci maj¹ce wp³yw
na rozdzia³ tych mieszanin i koalescencjê rozproszonej fazy ciek³ej. Przedstawiono szczegó³y najnowszych rozwi¹zañ hydrocyklonów oraz oddzielaczy wielostrumieniowych i koalizerów stosowanych do rozdzia³u emulsji dwu- i trójfazowych.

Wprowadzenie
Powstawanie uk³adów wielofazowych jest porednim lub finalnym produktem wielu
procesów technologicznych prowadzonych w ró¿nych ga³êziach przemys³u, jak równie¿ s¹
one czêsto tworem niepo¿¹danym, szkodliwym dla rodowiska i uci¹¿liwym balastem dla
wiêkszoci zak³adów. Procesy powstawania i w³asnoci fizycznych tych uk³adów s¹ na ogó³
bardzo zró¿nicowane tak pod wzglêdem sposobu ich wytwarzania, zmieszania i rozproszenia, jak i sk³adu jakociowo-ilociowego zawartych w nich faz.
Fazê rozproszon¹, czyli wewnêtrzn¹, mog¹ stanowiæ wszystkie trzy fazy skupienia materii, a fazê ci¹g³¹, czyli zewnêtrzn¹  gazy i ciecze. Spotykane s¹ tak¿e tzw. wielokrotne
uk³ady wielofazowe, jak np. zawiesiny cz¹stek sta³ych rozproszone nie tylko w orodku
ci¹g³ej fazy otaczaj¹cej, ale równie¿ w drugiej fazie p³ynnej rozproszonej w fazie ci¹g³ej.
Tego rodzaju mieszaniny wielofazowe zwane emulsjami trój- lub wielofazowymi s¹ najczêciej stabilne i trudne do rozdzielenia.
W polu grawitacji ze wzglêdu na powolne dzia³anie procesu rozdzia³u, wymagana jest
du¿a powierzchnia zabudowy odstojników separacyjnych i d³ugi czas prowadzonego procesu. Odstêpstwem tu s¹ osadniki wielostrumieniowe wype³nione p³ytami korzystnie sfalowanymi lub innego rodzaju elementami kszta³towymi, przewa¿nie wykonywanymi z tworzyw sztucznych, które skracaj¹ drogê a tym samym czas sedymentacji. Czêsto te¿ wykorzystywane s¹ w nich zjawiska innej natury, jak przyczepnoæ do powierzchni cia³ sta³ych,
adhezja, kohezja, zwil¿alnoæ i koalescencja.
Inaczej zjawiska rozdzia³u przebiegaj¹ w ruchu wirowym, gdzie dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ si³y bezw³adnociowe, zwielokrotniaj¹ce dzia³anie na zawieszone w orodku ciek³ym cz¹stki cia³ sta³ych i krople drugiej cieczy, a tak¿e si³y tn¹ce (styczne), powoduj¹ce
odrywanie siê cz¹stek sta³ych od kropel rozproszonej cieczy i/lub pêcherzyków gazu, jak
równie¿ uwalnianie gazu z cieczy spienionych i zemulgowanych.
Celem referatu jest przedstawienie ró¿nych konstrukcji urz¹dzeñ s³u¿¹cych do rozdzielania zawiesinowych uk³adów wielofazowych, zw³aszcza emulsji olejowo-wodnych
zanieczyszczonych czêciami sta³ymi i omówienie niektórych zale¿noci.
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Podstawy teoretyczne
Teoretyczne ujêcie mechanizmu rozdzia³u mieszanin dwóch cieczy wzajemnie nie rozpuszczaj¹cych siê, tworz¹cych uk³ady emulsyjne, jest na ogó³ zagadnieniem z³o¿onym i
praktycznie niemo¿liwym do wyczerpuj¹cego rozwi¹zania, a tym bardziej gdy uk³ady te
zanieczyszczone s¹ cz¹stkami sta³ymi. Zagadnienie to ulega jeszcze dalszej komplikacji,
gdy poddawana rozdzia³owi mieszanina zawiera rozproszon¹ fazê gazow¹ i gdy faza taka
lepiej zwil¿a cz¹stki sta³e, powoduj¹c ich unoszenie. Mamy wówczas do czynienia z uk³adami czterofazowymi, które prowadz¹ do powstawania piany i w efekcie powstawania zjawiska flotacji. Powstaj¹ce w ten sposób uk³ady zawiesinowe (emulsje) s¹ na ogó³ bardzo
trwa³e a ich stabilnoæ zale¿y od wielkoci kropel fazy rozproszonej, wielkoci napiêæ
miêdzyfazowych i ró¿nic gêstoci obu faz ciek³ych oraz od zawartoci i gêstoci cz¹stek
sta³ych ich sk³adu granulometrycznego i kszta³tu ziarna, jak równie¿  i to w decyduj¹cej
mierze  od stopnia zwil¿ania ich powierzchni przez jedn¹ lub drug¹ ciecz.
Si³y powierzchniowe zwi¹zane z rozmiarem kropel, czêsto wspomagane przez istnienie na powierzchni miêdzyfazowej czynnika emulguj¹cego, powierzchniowo czynnego,
przeciwstawiaj¹ siê dzia³aniu si³y ciê¿koci i nawet sile odrodkowej. Dlatego przed przyst¹pieniem do rozdzia³u takich emulsji korzystnie jest w pierwszej kolejnoci poddaæ je
dzia³aniu prowadz¹cemu do zniszczenia stabilnoci emulsji. Procesy ³amania emulsji s¹
ró¿ne i stanowi¹ odrêbn¹ dziedzinê zagadnieñ. Najskuteczniejsze jednak s¹ polielektrolity
kationowe, których dzia³anie powoduje koagulacjê kropel cieczy rozproszonej i czêsto
równie¿ flotacjê cz¹stek sta³ych, co u³atwia wyp³yw ich na powierzchniê cieczy ciê¿szej
oraz przyspiesza koalescencjê i sedymentacjê.
W unoszeniu kropel rozproszonej fazy l¿ejszej ku powierzchni cieczy ciê¿szej (uk³ad
O/W) i opadaniu kropel rozproszonej fazy ciê¿szej w ci¹g³ej fazie l¿ejszej (uk³ad W/O)
rz¹dz¹ te same prawa co sedymentacj¹ zawiesin. Szczegó³owy opis teoretyczny zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego referatu i zosta³ podany w literaturze fachowej.
G³ównym czynnikiem powoduj¹cym rozdzia³ uk³adów emulsyjnych dwu- i trójfazowych s¹ ró¿nice gêstoci faz rozproszonych i ci¹g³ego orodka ciek³ego.
Rozdzia³ emulsji typu ciecz-ciecz w du¿ym stopniu zale¿y tak¿e od napiêæ powierzchniowych wystêpuj¹cych na granicy zetkniêcia siê poszczególnych faz czyli od napiêæ miêdzyfazowych oraz od k¹ta zwil¿ania Q powierzchni elementów podczas przep³ywu emulsji.
Bardziej z³o¿one zale¿noci wystêpuj¹ w procesie rozdzia³u emulsji zanieczyszczonych
czêciami sta³ymi. Poza zwil¿alnoci¹, istotnymi wielkociami w procesie rozdzia³u uk³adów emulsyjnych s¹ ponadto zjawiska powoduj¹ce ³¹czenie kropel mniejszych na wiêksze
zwane koalescencj¹ oraz si³y przeciwstawiaj¹ce siê rozdzielaniu kropel wiêkszych na mniejsze, zwane spójnoci¹ czyli kohezj¹.
Z wymienionych zale¿noci wynika koniecznoæ dokonania optymalnego doboru tworzyw zastosowanych do budowy urz¹dzeñ stosowanych do rozdzia³u emulsji w celu uzyskania maksymalnej sprawnoci rozdzia³u. Dotyczy to zw³aszcza powierzchni czynnej hydrocyklonu i elementów wype³niania osadników wielostrumieniowych i koalizera.
Równie wa¿nym zagadnieniem w procesie rozdzia³u emulsji jest niedopuszczenie do
powstania nadmiernych si³ cinaj¹cych, zw³aszcza gdy obecne s¹ w nich zawiesiny cia³ sta³ych, które krêpuj¹ ruchy wzglêdne i pog³êbiaj¹ si³y tn¹ce. Ponadto na sprawnoæ rozdzia³u
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ma istotny wp³yw czas i d³ugoæ drogi przep³ywu w ruchu kr¹¿¹cym (wirowym) lub liniowym albo harmonijnym oraz zwartoæ rozwiniêtej powierzchni. St¹d stosownie do rozdzia³u emulsji dwu- i trójsk³adnikowych hydrocyklony powinny posiadaæ wysmuk³¹ budowê,
których stosunek ca³kowitej d³ugoci lc do nominalnej rednicy D powinien siê zawieraæ w
granicach lc/D = 10¸30, a ponadto w celu przed³u¿enia czasu przebywania w nich zawiesiny
w ruchu kr¹¿¹cym nale¿y stosowaæ niskie obci¹¿enia hydrauliczne. Natomiast oddzielacze
wielostrumieniowe (lamelowe) powinny byæ zabudowane p³ytami korzystnie falistymi
wykonanymi z tworzyw sztucznych, dobrze zwil¿alnymi olejami lecz le wod¹, a czas zatrzymania w nich emulsji, w zale¿noci od jej w³asnoci nale¿y przyjmowaæ w granicach
2-5 minut. Równie¿ niskie obci¹¿enie hydrauliczne nale¿y stosowaæ w urz¹dzeniach koalescencyjnych, które mog¹ byæ wyposa¿one zarówno w p³yty faliste u³o¿one jedne nad drugimi w odstêpach 5-8 mm w po³o¿eniu poziomym lub pochy³ym albo w wype³nienia o du¿ych powierzchniach w³aciwych i dobrze zwil¿onych przez oleje.
W urz¹dzeniach koalescencyjnych kszta³t i powierzchnia zabudowanych w nich elementów wype³nienia odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w oddzieleniu zw³aszcza najdrobniejszych
kropel oleju. Chodzi tu g³ownie o nadanie przep³ywowi emulsji olejowo-wodnej ruchu pulsacyjnego i wielokierunkowego. Pofalowane p³yty o amplitudzie zawieraj¹cej siê w granicach l = 40¸60 mm i wysokoci fali h = 20¸30 mm lub gêsto zabudowane wype³nienia o
regularnych elementach wskutek swej konfiguracji powoduj¹ laminarny przep³yw pulsacyjny mieszaniny. Dziêki temu harmonijnemu przep³ywowi o wielokrotnie powtarzaj¹cej
siê zmiennoci kierunków, najdrobniejsze kropelki oleju wskutek swej ma³ej masy nie s¹
unoszone, lecz zderzaj¹ siê ze sob¹ lub z powierzchni¹ elementów wype³nienia i ulegaj¹
koalescencji. Z chwil¹ powstania kropli o okrelonej wielkoci, zdolnej pokonaæ opory
orodka, unosi siê ona do góry do najbli¿ej po³o¿onej p³yty lub elementu wype³nienia koalizera i na nich ulega wy³apaniu oraz p³yniêciu. St¹d zarówno p³yty, jak i innego rodzaju
wype³nienia nale¿y wykonywaæ z materia³ów olejofilnych, które u³atwiaj¹ koalescencjê i
zwiêkszaj¹ sprawnoæ oddzielania oleju.
W hydrocyklonach specjalnej konstrukcji i w optymalnych warunkach ich pracy mo¿na
oddzieliæ z wody wszystkie krople oleju powy¿ej 20¸25 mm o maksymalnej jego gêstoci
0,96 Mg/m3 oraz znaczn¹ czêæ kropel 30¸60% o rednicy 8¸12 mm. Natomiast w urz¹dzeniach koalescencyjnych wype³nionych p³ytami falistymi albo wype³nieniami strukturalno-ig³owymi lub strukturalno-p³ytkowymi, przy jednostkowym obci¹¿eniu q = 2,5 m3/m3h,
ulega³y oddzieleniu wszystkie krople oleju o podanej gêstoci powy¿ej rednicy 10 mm i
równie¿ du¿a iloæ kropel 50¸70% o rednicy rzêdu 3¸5 mm.
Zawartoæ oleju w wodzie przed rozdzia³em w obydwu przypadkach wynosi³a 0,15%
(b = 1500 ppm), natomiast po koalizerze z wype³nieniem strukturalno-ig³owym b = 6 ppm, a
po hydrocyklonie b = 18 ppm. Sk³ad granulometryczny oleju w wodzie (w mm) przedstawia³
siê nastêpuj¹co: > 80  38%; 80¸50  29%; 50¸20  24%; 20¸10  7,5%; <10  7,5%.

Wielostrumieniowe oddzielacze oleju
Zasada dzia³ania i podobieñstwo w przep³ywie zawiesin dwu- i trójfazowej przez grawitacyjne oddzielacze budowy konwencjonalnej i wielostrumieniowe najlepiej objaniaj¹
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Rys. 1. Schematy dzia³ania osadników:
a,b - klasycznej budowy, c¸e - z wype³nieniem

schematy przedstawione na rys. 1 a-e. W pierwszych dwóch schematach powierzchnia unoszenia dla rozproszonej ciek³ej fazy lekkiej i/lub sedymentacji czêci sta³ych albo rozproszonej ciek³ej fazy ciê¿kiej w lekkiej fazie otaczaj¹cej, stanowi powierzchnia rzutu poziomego urz¹dzenia As = L·B, która jednoczenie jest efektywn¹ powierzchni¹ unoszenia i/lub
sedymentacji Aef. Natomiast na schematach c i d powierzchniê unoszenia lub sedymentacji
zwielokrotniono n razy przez podzielenie wysokoci H oddzielacza n+1 p³ytami. Uzyskano
w ten sposób n razy wiêksz¹ powierzchniê, która jest jednoczenie powierzchniê efektywn¹ As = Aef = n · L · B = n · A.
Poziome uk³ady elementów wype³nienia, które najczêciej stanowi¹ p³askie lub faliste
p³yty mog¹ byæ stosowane jedynie do rozdzia³u emulsji typu O/W i W/O nie zawieraj¹cych
czêci sta³ych. Jeli mamy do czynienia z emulsjami typu O/S/W lub W/S/O, wówczas w
celu niedopuszczenia do zamulenia przestrzeni miêdzyp³ytowej niezbêdnym jest ustawienie poszczególnych p³yt, a tym samym ca³ego pakietu p³yt, pod odpowiednim k¹tem a wzglêdem poziomu. Wartoæ tego k¹ta powinna gwarantowaæ samoczynny sp³yw czêci sta³ych
osadzanych na powierzchni dowolnego typu wype³nienia do dolnej czêci urz¹dzenia, czyli
do komory wylewowej.
Na rysunku 2 przedstawiono rzeczywisty przebieg procesu sedymentacji i unoszenia
dla uk³adów zawiesinowych dwu- i trójfazowych. Schemat a i b odnosi siê do zawiesin cia³
sta³ych i osadników, w których nadawa tworzy wspó³pr¹d z zsuwaj¹c¹ siê w dó³ osadzon¹
faz¹ sta³¹. Natomiast schemat e i d odnosi siê do emulsji olejowo-wodnej zanieczyszczonej czêciami sta³ymi, których gêstoæ jest wiêksza od wody (rs>rc>rr), przy czym schemat
c wzglêdem wydzielonego i unoszonego do góry oleju pod p³ytami stanowi uk³ad przeciwpr¹dowy, a schemat d  uk³ad wspó³pr¹dowy.
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Rys. 2. Osadzanie i unoszenie rozproszonych faz w przestrzeni miêdzyp³ytowej;
a¸c - wspó³pr¹d, d - przeciwpr¹d

Rozk³ad prêdkoci poszczególnych strug zawiesiny w przestrzeni miêdzyp³ytowej mo¿e
zachowywaæ siê ró¿nie. Uzale¿niony on jest zarówno od kierunku przep³ywu nadawy jak i
od prêdkoci zsuwania siê na powierzchni p³yty osadzonego osadu i prêdkoci unoszenia
pod p³yt¹ wydzielonego oleju, a tak¿e od gêstoci poszczególnych stref bêd¹cych produktami rozdzia³u.
Z powy¿szego przedstawienia widaæ, ¿e w przestrzeni miêdzyp³ytowej powstaj¹ te same
strefy, jakie maj¹ miejsce podczas sedymentacji zawiesin, zachodz¹cej w osadniku lub w
cylindrze. Tak wiêc w czasie przep³ywu przez tê przestrzeñ zawiesiny cia³o sta³e-ciecz powstaj¹ cztery strefy tj. strefa I  klarowna, strefa II  jednostajnego osadzania, strefa III 
przejciowa oraz strefa IV  kompresji, a w przypadku emulsji trójfazowej dochodzi strefa
V  jednoczesnego unoszenia i strefa VI  zwarta frakcja l¿ejsza.
Nieco odmienny przebieg procesu sedymentacji czêci sta³ych i unoszenia kropel cieczy l¿ejszej zachodzi w oddzielaczu wielostrumieniowym o przep³ywie krzy¿owym, w którym na pocz¹tku pakietu wype³nienia osadzaj¹ siê gruboziarniste cz¹stki sta³e i wydzielaj¹
siê wiêksze krople cieczy l¿ejszej, a na koñcu najdrobniejsze ich frakcje.
Na rysunku 3 przedstawiono krzywe osadzania i unoszenia tego samego rodzaju zawiesiny trójfazowej typu ciecz-cia³o sta³e-ciecz przy ró¿nych zawartociach czêci sta³ych i
rozproszonego oleju w wodzie. Z przebiegu tych krzywych widaæ, ¿e na pocz¹tku przesuwanie siê granicy mêtnoci dla obydwu faz zachodzi prawie po linii prostej a¿ do pewnych
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Rys. 3. Krzywe osadzania i unoszenia granicy mêtnoci i strefy kompresji emulsji trójfazowej w funkcji
zawartoci sk³adnika

punktów krytycznych kr i kr, od których proste te wyranie przechodz¹ w krzywe. Z tych
prostych mo¿na obliczyæ prêdkoæ opadania vs lub unoszenia vu granic mêtnoci, które s¹
funkcj¹ drogi h i h oraz czasu t (vs = h/t, vu = h/t). Przy rozdzielaniu emulsji trójfazowej
korzystnie jest jeli czasy opadania i unoszenia s¹ w przybli¿eniu jednakowe, wówczas gabaryty urz¹dzenia przyjmuj¹ optymalne wymiary, które podyktowane s¹ czasem zatrzymania to.
O tym jaki czas to zatrzymania zawiesiny w przestrzeni miêdzyp³ytowej przyj¹æ do obliczeñ prêdkoci opadania vs i/lub prêdkoci unoszenia vu granic mêtnoci, decyduje przebieg krzywych osadzania i/lub unoszenia. Z badañ na testowym osadniku wynika, ¿e osady
zagêszczone w pobli¿u punktów krytycznych najczêciej ulegaj¹ zsuwaniu siê w dó³ po
powierzchni p³yt wype³nienia oddzielacza. Jednak czas ten powinien byæ nieco d³u¿szy od
punktu krytycznego kr. Podobnie zachowuje siê rozproszona ciecz l¿ejsza, uniesiona i nagromadzona pod p³ytami, która po osi¹gniêciu odpowiedniej gruboci zaczyna p³yn¹æ do
góry pod naporem ci¹g³ej cieczy ciê¿szej. Proponuje siê do obliczeñ prêdkoci v przyj¹æ
czas, od którego zachodzi zanik okresu jednostajnego osadzania kolektywnego (strefa II)
lub unoszenia (strefa V) i okresu przejciowego (strefa III), czyli od wyranego powstania tylko dwóch stref, tj. strefy klarownej I i strefy kompresji IV lub strefy klarownej
I i strefy olejowej VI, w przypadku zawiesin dwufazowych typu: cia³o sta³e-ciecz, cieczciecz oraz od wyranego powstania tylko trzech stref, tj. strefy klarownej I, strefy kompresji IV i strefy olejowej VI, w przypadku zawiesin trójfazowych typu: ciecz-cia³o sta³e-ciecz.
Jest to wiêc czas to (rys.4) w którym krzywa obrazuj¹ca przyrost strefy kompresji w czasie
³¹czy siê z krzyw¹ osadzania w punkcie A lub czas to, w którym krzywa obrazuj¹ca unoszenie granicy fazy lekkiej w czasie po³¹czenia jej z zwart¹ stref¹ olejow¹ VI w punkcie A.
Proste ³¹cz¹ce punkty 300-A i O-A nazywamy liniami operacyjnymi. Z pochylenia tych
prostych uzyskuje siê rednie prêdkoci opadania strefy klarownej i/lub jej unoszenia.
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Rys. 4. Wykresy osadzania i unoszenia granic mêtnoci i strefy kompresji

Rys. 5.

Konstrukcje grawitacyjnych separatorów oleju od wody
Ró¿ne warianty rozwi¹zañ grawitacyjnych separatorów oleju od wody przedstawiono
na rys. 5a-d. Pierwszy (a) posiada pakiet z³o¿ony z odpowiednio wyprofilowanych elementów, a ostatni (d)  tylko dwie przegrody, natomiast (b) i (c)  pakiety p³yt prostych lub
falistych wykonanych z ¿ywic poliestrowych zbrojonych w³óknem szklanym albo z PCV,
PE lub te¿ innych tworzyw sztucznych. Zasadniczymi parametrami konstrukcyjnymi separatorów (b) i (c) s¹ k¹t nachylenia p³yt rzêdu 30÷60o i odleg³oci miêdzy p³ytami w granicach 10÷20 mm, natomiast separatora (a)  powierzchnia w³aciwa zabudowanych w pakietach elementów w granicach 150÷250 m2/m3. U³o¿enie tego pakietu uzale¿nione jest
od kszta³tów jego elementów i praktycznie mo¿e byæ dowolne.
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Rys. 6.

Przedstawione na rys. 5 rozwi¹zania separatorów nadaj¹ siê raczej do wstêpnego lub
zgrubnego oddzielenia olejów od wody i nie zanieczyszczonych cz¹stkami sta³ymi oraz do
mieszanin olejowo-wodnych o wiêkszych ró¿nicach gêstoci (ro/rw = 0,7÷0,9). Sprawnoæ oddzielania oleju od wody w tych urz¹dzeniach na ogó³ nie jest wysoka, w granicach
80÷95%. Ni¿sza wartoæ odnosi siê do rozwi¹zania (d), wy¿sza do rozwi¹zania (a).
Do rozdzielania trójfazowych mieszanin typu ciecz-cia³o sta³e-ciecz (O/S/W), konstrukcje separatorów posiadaj¹ bardziej rozwiniêt¹ budowê, gdy¿ zadaniem ich jest równie¿ wyprowadzenie zagêszczonej zawiesiny cia³ sta³ych. St¹d od do³u wyposa¿one one s¹
w komory wylewowe, z których zagêszczone czêci sta³e s¹ usuwane grawitacyjnie lub
sposobem mechanicznym.
Na rys. 6a-c przedstawiono trzy ró¿ne kszta³towo urz¹dzenia do rozdzia³u oleju i czêci sta³ych od wody oraz trzy sposoby zasilania i odbioru zagêszczonego osadu, a tak¿e dwa
sposoby wprowadzania oddzielonego oleju. Wystêpuj¹ tu ponadto ró¿nice w dzia³aniu, a mianowicie w rozwi¹zaniu (a) przep³yw oleju w odniesieniu do kierunku przep³ywu strumienia
nadawy i zsuwaj¹cych siê na powierzchniê p³yt czêci sta³ych przebiega przeciwpr¹dowo.
Natomiast w rozwi¹zaniach (b) i (c) kierunek unoszenia oleju i zsuwaj¹cych siê czêci sta³ych stanowi¹ z kierunkiem nadawy uk³ad krzy¿owy.
W przypadku zaoliwionych zawiesin o du¿ych zawartociach czêci sta³ych stosuje siê
wielostopniowe uk³ady urz¹dzeñ o ró¿nych sprawnociach rozdzielczych. Przyk³adem ta-
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Rys. 7.

kiego rozwi¹zania jest instalacja przedstawiona na rys. 7. W pierwszej kolejnoci, zaoliwione zawiesiny tego rodzaju poddaje siê rozdzia³owi w hydrocyklonach, w których w przewa¿aj¹cej iloci zostaj¹ oddzielone i zagêszczone czêci sta³e i jednoczenie przemyte
(oderwane) z oleju na skutek istnienia w ruchu wirowym si³ stycznych. Nastêpnie frakcjê
przelewow¹ hydrocyklonów kieruje siê do oddzielacza lamelowego w sposób podany na
rysunku, lub te¿ do koalizera, w których to urz¹dzeniach przebiega dalszy proces rozdzia³u
czêci sta³ych i oleju z wody. Dla dok³adniejszego oddzielenia oleju z cz¹stek sta³ych, do
dolnej czêci hydrocyklonu lub te¿ do dolnej czêci komory wylewowej oddzielacza lamelowego doprowadzana jest gor¹ca woda albo para wodna. W ten sposób osi¹ga siê wysok¹
sprawnoæ oddzielenia czêci sta³ych z oleju i jednoczenie oleju z wody.

Dzia³anie i konstrukcja koalizerów
Do bardziej dok³adnego oddzielenia oleju z wody, zw³aszcza najdrobniejszych kropel
(<10 mm) s³u¿¹ koalizery. Stosowane one s¹ g³ównie jako drugi stopieñ oddzielenia resztkowej zawartoci oleju z wody i czêsto równie¿ jednoczenie czêci sta³ych zawartych w
niedu¿ych ilociach w trójfazowej mieszaninie. W urz¹dzeniach tych wykorzystuje siê zjawisko wypierania z powierzchni cia³a sta³ego cieczy o wiêkszym k¹cie zwil¿ania przez ciecz
o mniejszym k¹cie zwil¿ania. Wa¿ny jest tu wiêc dobór tworzyw stanowi¹cych wype³nienie
koalizera jak równie¿ du¿e rozwiniêcie powierzchni czynnej tego wype³nienia, co ma zwi¹zek ze sprawnoci¹ rozdzia³u.

138

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW

Do zabudowy koalizerów stosowane s¹ p³yty faliste, które dla dwufazowych ciek³ych
mieszanin niejednorodnych uk³adane s¹ poziomo, a dla trójfazowych mieszanin zawieraj¹cych cz¹stki sta³e uk³adane s¹ pochyle pod k¹tem 45÷60o w stosunku do poziomu. Równie¿
do zabudowy koalizerów stosowane s¹ polipropylenowe wype³nienia piercieniowo-strukturalne ig³owe (PSI). Pojedynczy element tego wype³nienia to pe³nocienny piercieñ posiadaj¹cy na wewnêtrznej i zewnêtrznej pobocznicy szereg igie³ o ró¿nej d³ugoci i gruboci skierowanych promieniowo do osi. Naciêcia na jednej krawêdzi pobocznicy i zgrubienie na drugiej jej krawêdzi umo¿liwiaj¹ sztywne ³¹czenie piercieni w strukturalne uk³ady.
Ig³y zewnêtrzne sprawiaj¹, ¿e uk³ad ma równomiernie rozwiniêt¹ powierzchniê w ca³ej objêtoci i nie daje uprzywilejowanych kana³ów.
Kszta³t budowy koalizerów uzale¿niony jest g³ównie od rodzaju mieszanin olejowowodnych czystych lub zanieczyszczonych czêciami sta³ymi i od przyjêtego kierunku przep³ywu doprowadzanej zawiesiny dwu- lub trójfazowej. Najczêciej jednak stosowane s¹
koalizery z poziomym przep³ywem zawiesiny, wówczas budowane one s¹ w kszta³cie prostopad³ocianu, które w przypadku dwufazowych uk³adów zawiesinowych typu O/W lub W/
O, maj¹ p³askie dna, natomiast w przypadku trójfazowych uk³adów typu O/S/W lub W/S/O,
w dolnej swojej czêci wyposa¿one s¹ w komory wylewowe. W komorach tych zachodzi
zagêszczenie czêci sta³ych, które samoczynnie pod wp³ywem si³ grawitacji zsunê³y siê z
powierzchni zabudowanego wype³nienia.
Kierunek przep³ywu zawiesiny w koalizerze mo¿e byæ ukony lub poziomy zarówno do
góry jak i w dó³. Wówczas w zale¿noci od strony zasilania pakietów wype³nienia od góry
lub od do³u przep³yw zawiesiny wzglêdem kierunku unoszenia oleju mo¿e tworzyæ uk³ad
wspó³- lub przeciwpr¹dowy. W przypadku pionowego przep³ywu zawiesiny najkorzystniej
jest budowaæ koalizery kszta³tu cylindra zakoñczonego odpowiedniej wysokoci sto¿kiem.

Rys. 8.
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Na rys. 8a-c przedstawiono dwa koalizery (a, b) kszta³tu cylindrycznego zakoñczone
sto¿kami oraz jeden kszta³tu prostopad³ocianu zakoñczonego klinow¹ komor¹ wylewow¹.
Ostatni koalizer mo¿e mieæ komorê wylewow¹ kszta³tu ostros³upa zakoñczonego króæcem
do wyprowadzenia zagêszczonych czêci sta³ych.

Odrodkowe oddzielacze oleju oraz oleju i czêci sta³ych z wody
Do urz¹dzeñ odrodkowych bez elementów ruchomych stosowanych do rozdzielania
emulsyjnych uk³adów dwu- i trójfazowych zaliczane s¹ hydrocyklony. Pierwsze próby rozdzielania emulsji typu O/W w hydrocyklonach klasycznej budowy nie dawa³y zadowalaj¹cych wyników. Lepsze rezultaty i przewa¿nie wystarczaj¹ce dla przemys³owego zastosowania osi¹gniêto na tych hydrocyklonach w procesie rozdzia³u emulsji W/O. W przypadku

Rys. 9. Dwustopniowe uk³ady hydrocyklonów oddzielaj¹ce oleje od wody

Rys. 10. Dwustopniowe uk³ady hydrocyklonów oddzielaj¹ce wodê od olejów

Rys. 11. Trójstopniowe uk³ady hydrocyklonów rozdzielaj¹ce emulsje O/W lub W/O
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rozdzia³u emulsji typu O/W nie otrzymywano czystych frakcji co poci¹ga³o za sob¹ koniecznoæ stosowania dodatkowych urz¹dzeñ lub prowadzenia rozdzia³u na wielostopniowych szeregowych uk³adach hydrocyklonowych. Koniecznoæ stosowania takich uk³adów
podyktowana by³a wymogami technologicznymi i jakociowymi, których inwestycje i koszty
eksploatacyjne by³y znacznie wy¿sze od uk³adów jednostopniowych, a ponadto dla poprawnej ich pracy musiano wprowadziæ pe³n¹ automatyzacjê zw³aszcza w przypadkach du¿ych
zmiennoci masowych proporcji O:W.
Rysunki 9a, b i 10a, b przedstawiaj¹ najprostsze uk³ady hydrocyklonów sk³adaj¹ce siê
z dwóch stopni. Zadaniem uk³adów 9a, b jest dwustopniowe oddzielanie rozproszonej fazy
lekkiej w przypadku jej du¿ej zawartoci w emulsji O/W, natomiast uk³adów 10a, b  gdy
iloæ fazy jest ma³a. W przypadku stosowania jednego urz¹dzenia przet³aczaj¹cego, jakim
jest pompa, wyprowadzone z pierwszego stopnia rozdzia³u frakcje musz¹ podlegaæ d³awieniu (rys.9a i 10a). Przez zabudowanie hydrocyklonów pierwszego wzglêdem drugiego stopnia
na wy¿szych poziomach mo¿na d³awienia unikn¹æ. Wówczas rozdzia³ w hydrocyklonach
drugiego stopnia przebiega pod cinieniem hydrostatycznym wyra¿onym iloczynem wysokoci h s³upa zawiesiny i jej gêstoci r (Dp = hr).
Dwustopniowe rozdzielanie emulsji mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹ dwóch pomp,
porednio przez zbiornik (rys. 9b i 10b) albo te¿ bezporednio, ³¹cz¹c wylewy lub przelewy
z pierwszego stopnia hydrocyklonów z pompami drugiego stopnia. W przypadku schematu
9b do zbiornika poredniego mo¿na dodatkowo wprowadziæ odpowiedni¹ ciecz i tym sposobem podwy¿szyæ sprawnoæ rozdzielcz¹ emulsji pomiêdzy wylewem drugiego stopnia a
przelewem pierwszego stopnia hydrocyklonów.

Rys. 12. Schemat (a) konstrukcja (b) hydrocyklonu
trójproduktowego ze spiralnym wlotem i przelewem

Rys. 13. Schemat i konstrukcja hydrocyklonu trójproduktowegoz dolnym przelewem
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Znacznie korzystniejsze wskaniki rozdzia³u osi¹ga siê na trójstopniowych uk³adach
hydrocyklonów przedstawionych na rys. 11a, b. W uk³adach tych obie frakcje z pierwszego stopnia rozdzia³u kierowane s¹ do drugiego stopnia rozdzia³u. Mo¿na je przeprowadzaæ za pomoc¹ jednej pompy zasilaj¹cej sprzê¿ony ze sob¹ uk³ad pojedynczych lub baterii hydrocyklonów (rys. 11a), wzglêdnie za pomoc¹ trzech miêdzystopniowych pomp
poprzez porednie zbiorniki (rys. 11b), albo te¿ bezporednio po³¹czonych z wyp³ywaj¹cymi z pierwszego stopnia produktami rozdzia³u. Istnieje tu równie¿ mo¿liwoæ grawitacyjnego zasilania drugich stopni hydrocyklonów (IIZ i IIK) przez zlokalizowanie hydrocyklonów pierwszego stopnia rozdzia³u (IR) na odpowiednio wy¿szym poziomie wzglêdem drugich stopni rozdzia³u.
W przedstawionych schematach po³¹czeñ wystêpuj¹ ró¿ne zawroty na pocz¹tek uk³adu,
które kr¹¿¹ w obiegach zamkniêtych. Dlatego przy obliczaniu tego rodzaju wielostopniowych uk³adów nale¿y uwzglêdniæ natê¿enia przep³ywów zawrotów, których objêtociowe
iloci uzale¿nione s¹ od parametrów ruchowych i konstrukcyjnych na poszczególnych stopniach hydrocyklonów oraz od charakterystyki rozdzielanej emulsji.
W przypadku emulsji wielofazowych, w których zawarta jest faza sta³a lub faza gazowa,
iloæ stosowanych stopni jest znacznie rozbudowana, co z kolei wymaga zwiêkszenia urz¹dzeñ pomocniczych i porednich, a w szczególnoci pomp oraz powierzchni zabudowy instalacji i zu¿ycia energii.
Wprowadzenie hydrocyklonów specjalnej konstrukcji pozwala obni¿yæ iloæ dotychczas stosowanych stopni, a w niektórych przypadkach okrelon¹ operacjê rozdzia³u emulsji dwu- i trójfazowych udaje siê przeprowadziæ na jednym urz¹dzeniu hydrocyklonowym.
Konstrukcje takich hydrocyklonów przedstawiaj¹ rys. 12 i 13.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ogólna sprawnoæ rozdzia³u tj. jednoczenie oleju i czêci sta³ych z wody otrzymywana na tych hydrocyklonach okaza³a siê jedn¹ z najwy¿szych z dotychczas znanych podobnego typu konstrukcji. Przyk³adowo przy jednokrotnym przepuszczeniu emulsji olejowo-wodnej zanieczyszczonej opi³kami ¿elaza o zawartoci oleju 0,15%
i czêci sta³ych 0,35 g/dm3 o granulacji poni¿ej 60 mm, oczyszczona woda zawiera³a 17 ppm
oleju i 11 mg/dm3 czêci sta³ych.
W podobny sposób mog¹ byæ rozdzielane inne uk³ady dwu- lub trójfazowe. Naj³atwiej
jest rozdzielaæ mieszaniny wielofazowe niezapowietrzone oraz emulsje, w których faz¹
rozproszon¹ jest ciecz ciê¿sza a ró¿nica gêstoci pomiêdzy ni¹ i faz¹ ci¹g³¹ jest wiêksza od
0,05 g/cm3, natomiast objêtociowa jej iloæ nie jest zbyt ma³a ani du¿y, najkorzystniej
zawieraj¹ca siê w granicach 1¸20% objêtociowych.

prof. dr hab. in¿. S. Bednarski
Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel. (0-12) 633 71 29
mgr in¿. A. Krawczyk
Krak-Ekobau s.c., 30-610 Kraków, ul. Mylenicka 23
tel. (0-12) 266 65 28
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Stanis³aw Bednarski, Henryk Ko³oczek, Pawe³ Kaszycki, Andrzej Krawczyk
BADANIA I EKSPLOATACJA MINIOCZYSZCZALNI TYPU BOTI
cieki zaolejone, po ich wstêpnym podczyszczeniu, mo¿na oczyszczaæ biologicznie
wed³ug przedstawianego uk³adu technologicznego. Przedstawiono najnowsze rozwi¹zania
ma³ej biologicznej oczyszczalni cieków tarczowo-ig³owej z przeciwpr¹dowo wêdruj¹cym
osadem czynnym BOTI. Podano szczegó³owy opis konstrukcji i dzia³ania tego typu urz¹dzenia oraz dokonano jego podzia³u na grupy i wielkoci. Zestawiono cechy charakterystyczne procesu oczyszczania cieków oraz jego zalety i korzyci.

Wprowadzenie
cieki zawieraj¹ce substancje ropopochodne, wstêpnie podczyszczone metodami mechanicznymi i/lub fizykochemicznymi, mog¹ byæ oczyszczane wed³ug opisanego uk³adu
minioczyszczalni biologicznej. Aczkolwiek oczyszczalniê tê projektowano pocz¹tkowo ze
szczególnym uwzglêdnieniem typowych cieków bytowo-gospodarczych, uniwersalny charakter prezentowanych rozwi¹zañ powoduje, ¿e istnieje mo¿liwoæ zastosowania tego urz¹dzenia do oczyszczania ró¿norodnych cieków.
Od kilkunastu lat powstaj¹ nowe konstrukcje urz¹dzeñ i sposoby biologicznego oczyszczania cieków komunalnych i przemys³owych. Odchodzi siê od tradycyjnych systemów
napowietrzania powierzchniowego i od komór o ma³ych g³êbokociach, które nie zawsze
spe³niaj¹ wymagania u¿ytkowników. Przewa¿nie s¹ one niewystarczaj¹co sprawne w dzia³aniu, zajmuj¹ du¿¹ powierzchniê pod ich budowê, wymagaj¹ du¿ej strefy ochronnej i na ogó³
s¹ wysoko energoch³onne.
Coraz czêciej stosowane s¹ konstrukcje urz¹dzeñ intensyfikuj¹ce procesy oczyszczania cieków. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia gabarytów urz¹dzeñ, uzyskiwania wy¿szego stopnia oczyszczania cieków a tak¿e do znacznego zmniejszenia masy osadu. Ponadto urz¹dzenia te charakteryzuj¹ siê niskimi kosztami eksploatacyjnymi i mog¹ pracowaæ w uk³adzie hermetycznie zamkniêtym i w tym przypadku obecnoæ strefy ochronnej
jest ma³a, a czêsto nawet nieistotna.
W ostatnich latach du¿¹ popularnoci¹ i praktycznym zastosowaniem ciesz¹ siê ruchome z³o¿a biologiczne jak np. obrotowe z³o¿a tarczowe na wzór filtrów tarczowych zwane
te¿ biodyskowymi oczyszczalniami cieków oraz fluidalne z³o¿a biologiczne. Oba rozwi¹zania konstrukcyjne urz¹dzeñ charakteryzuj¹ siê bardzo silnym rozwiniêciem powierzchni
w³aciwej ruchomego z³o¿a i powsta³ej na min substancji biologicznie czynnej.
Najnowszym rozwi¹zaniem tego rodzaju urz¹dzeñ jest biologiczne z³o¿e tarczowe
z cyklicznym miêdzyfazowym czasem kontaktu, którego konstrukcja okrelona skrótem
BOTI jest przedmiotem niniejszego referatu. W urz¹dzeniu tym wype³nienie o strukturze ig³owej stanowi¹ce ruchome z³o¿e biologiczne wykonuje ruch obrotowy wokó³ w³asnej osi oraz przemieszcza siê poprzecznie do kierunku przep³ywu cieków w zbiorniku.
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W ten sposób zapewnia siê b³onie biologicznej ci¹g³y lecz w sposób cykliczny kontakt ze
ciekami i powietrzem atmosferycznym oraz jednoczenie utrzymuje siê w stanie zawieszenia zawiesiny w ciekach. Prowadzi to do idealnego wymieszania cieków i zintensyfikowanie procesu biologicznej przemiany zawartych w nich zanieczyszczeñ. Ponadto zastosowane na ruchomych tarasach odpowiednie elementy czerpakowe pozwalaj¹ na wsteczny
przerzut osadu czynnego, który w wyniku jego recyrkulacji, oczyszczanie cieków sprowadza do metody osadu czynnego.

Opis ogólny
Oczyszczalnia obrotowa typu BOTI (Biologiczna Oczyszczalnia cieków Tarczowo-Ig³owa) jest kompletnym samosteruj¹cym siê urz¹dzeniem przeznaczonym do oczyszczania niedu¿ych iloci cieków (1-200 m3/d), z osiedli 5-1000 mieszkañców. Tak¿e mo¿e
ona byæ zastosowana do oczyszczania cieków przemys³owych ma³ych zak³adów. Szczególnie znajduje ona zastosowanie dla pojedynczych i wielorodzinnych zabudowañ, w ma³ych jednostkach osadniczych, orodkach wypoczynkowych, hotelach, szko³ach, szpitalach
itp. Mo¿e ona byæ równie¿ zastosowana dla wiêkszych osiedli, zw³aszcza przy ustawieniu
kilku jednostek w uk³adzie równoleg³ym i do cieków przemys³owych bardziej obci¹¿o-

Rys. 1. Konstrukcja i dzia³anie biologicznej oczyszczalni cieków tarczowo ig³owej typu :BOTI
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nych zanieczyszczeniami ni¿ cieki bytowo-gospodarcze, lecz po wprowadzeniu dodatkowych czynnoci, innowacji i uzupe³nieñ, a tak¿e przy ustawieniu kilku jednostek w uk³adzie
szeregowym. Posiada ona w³aciwoci mechanicznego, biologicznego i w zale¿noci od
wymagañ, odpowiedniego chemicznego oczyszczania cieków.
Ca³y proces oczyszczania cieków i osadzania siê wiêkszych zanieczyszczeñ oraz powstaj¹cego osadu zmineralizowanego przebiega w ca³kowicie zamkniêtym jednym urz¹dzeniu (rys. 1).
¯adne dodatkowe urz¹dzenia jak zbiorniki, pompy, wentylatory, dmuchawy kompresory w tym typie oczyszczalni nie s¹ wymagane. Pompowanie cieków do lub z oczyszczalni
mo¿e byæ jedynie wymagane ze wzglêdu na koniecznoæ pokonania ró¿nicy poziomów na
miejscu instalacji lub na bardzo g³êboko po³o¿ony kana³ lub kolektor sp³ywowy cieków.
Jedynym ruchomym elementem ca³ego urz¹dzenia jest wolno obracaj¹cy siê zespó³ tarcz
powsta³ych z wype³nienia ig³owego umieszczonych na wspólnej osi napêdzanej przez przek³adniê ma³ym silnikiem elektrycznym, którym jednoczenie zawracany jest zagêszczony
osad czynny. St¹d zu¿ycie energii a tym samym koszt eksploatacji jest bardzo niski natomiast poziom ha³asu nieistotny.
Oczyszczalnia cieków typu BOTI mo¿e byæ instalowana zarówno poni¿ej jak i
powy¿ej terenu przeznaczonego do jej lokalizacji, jednak ze wzglêdu na istniej¹ce w naszym klimacie warunki atmosferyczne  zw³aszcza zim¹, zaleca siê zabudowywaæ j¹ w
ziemi. Oczyszczalnia ta stanowi zwart¹ zabudowê, posiada estetyczny wygl¹d i dobrze
komponuje siê z naturalnym otoczeniem. Obudowa jej wykonana z laminatu poliestrowego  wzmocniona w³óknem szklanym j¹ lekk¹ i wytrzyma³¹ oraz prost¹ w wykonaniu i
instalowaniu. Dopuszcza siê tak¿e wykonanie zbiornika z betonu, ale w tym przypadku
prawie ka¿dorazowo zachodzi koniecznoæ opracowania dokumentacji uwzglêdniaj¹cej
lokalne warunki usytuowania.
Tarcze, które stanowi¹ g³ówny element urz¹dzenia i spe³niaj¹ podstawowe zadanie technologiczne, wykonane s¹ z p³yt perforowanych spiralnie zwiniêtych, zaopatrzone z jednej
strony w ig³y. Tamy te albo odpowiednie p³yty w postaci p³askich cienkich segmentów,
kszta³tu trójk¹tnego albo trapezowego daj¹ siê ze sob¹ ³¹czyæ w bry³y lub p³yty dowolnych
kszta³tów i rozmiarów. Natomiast prostopadle do ich powierzchni osadzone ig³y s³u¿¹ jednoczenie do ustalania odleg³oci pomiêdzy spiralnie zwiniêtymi tamami lub pomiêdzy
p³ytami tworz¹cymi poszczególne tarcze oraz do zwiêkszenia jednostkowej powierzchni
w³aciwej tarcz. W obu przypadkach konstrukcji tarcz uzyskuje siê powierzchniê w³aciw¹
wynosz¹c¹ minimum 240¸260 m2/m3 ruchomego z³o¿a. Górna wartoæ tej powierzchni
mo¿e osi¹gaæ 320¸350 m2/m3 i wiêcej. Zale¿y to od konstrukcji pojedynczych igie³ i gêstoci ich osadzenia na tamie lub p³ycie. Iloæ igie³ przypadaj¹cych na 1 m3 tarcz zawiera
siê od 2¸3 mln sztuk. Natomiast ca³kowita powierzchnia b³ony biologicznej, na skutek
wytworzenia siê mostków po³¹czeniowych pomiêdzy ig³ami wype³nienia tarczowego zwiêksza siê 1,5¸2,0 krotnie. Perforowane powierzchnie tarcz lub tam s³u¿¹ do wg³êbnej penetracji powietrza, bli¿ej obracaj¹cego siê wa³u, na którym one s¹ osadzane i dostarczenia
tam tlenu koloniom bakteryjnym. Dyspozycyjna powierzchnia zabudowy dzia³ki oczyszczalni dla podanego wy¿ej zakresu przepustowoci cieków, wynosi od 6-60 m2. Retencyjna objêtoæ oczyszczalni na ogó³ zawiera siê w granicach 30±6 godzin.
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Oczyszczalnia typu BOTI zosta³a zunifikowana w piêciu podstawowych grupach,
z których ka¿da sk³ada siê z trzech jednostek tej samej szerokoci i wysokoci (g³êbokoci) lecz ró¿ni¹cych siê d³ugociami.
Poszczególne grupy, a w nich kolejne jednostki, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ przepustowociami z zakresie od 1 do 200 m3/d cieków, które w przybli¿eniu odpowiadaj¹ Równowa¿nym Liczbom Mieszkañców (RLM lub M  tab. 1).
Wartoci podane w tabeli 1 odnosz¹ siê dla rednio zanieczyszczonych cieków (BZT5
= 350±100 mgO2/dm3). Dla cieków mniej zanieczyszczonych (BZT5<200 mgO2/dm3)
poszczególne przepustowoci mog¹ byæ nawet o 50% wy¿sze. Natomiast dla cieków bardzo silnie zanieczyszczonych (BZT2 = 500¸700 mgO2/dm3), nale¿y znacznie ograniczyæ
przepustowoæ oczyszczalni (15¸30%) lub, co jest korzystniej  szczególnie w przypadku
cieków gdy BZT5>800 mgO2/dm3  zastosowaæ dwa urz¹dzenia w uk³adzie szeregowym,
przy czym w tym przypadku zachodzi koniecznoæ wprowadzenia dodatkowej pompy do
recyrkulacji zagêszczonego osadu czynnego (biomasy). W ten sposób zblokowane ze sob¹
dwie oczyszczalnie typu BOTI pracuj¹ metod¹ osadu czynnego o przed³u¿onym czasie
napowietrzania i zwiêkszonej powierzchni masy sorpcyjnej. Oczyszczalnie BOTI mog¹
ponadto wspó³pracowaæ z dowolnymi istniej¹cymi ju¿ urz¹dzeniami stosowanymi zw³aszcza do wstêpnego mechanicznego oczyszczania cieków, gdzie stanowiæ one bêd¹ uzupe³nienie kompleksowego procesu oczyszczania cieków, jako podstawowy stopieñ biologicznego ich oczyszczania.
Jeli redniodobowe natê¿enie przep³ywu cieków znacznie przekracza wartoæ 200 m3/d,
np. wynosi 280 m3/d wówczas mo¿na zainstalowaæ dwie jednostki po 140 m3/d lub jedn¹
200 m3/d i jedn¹ 100 m3/d.
W przypadku, gdy iloæ cieków stanowi wielokrotnoæ ostatniej wielkoci okrelonej powy¿szym typoszeregiem, przyk³adowo wynosi ona 600 m3/d, wówczas przy równoleg³ym ustawieniu jednostek po 200 m3/d, korzystnie jest zagêszczone osady z komór
wtórnego osadzania odprowadzaæ w sposób ci¹g³y, a czêæ ich zawracaæ na pocz¹tek zbiornika wewnêtrznego. Wymaga to jednak zastosowania dodatkowej pompy i magazynowego zbiornika kszta³tu sto¿ka lub ostros³upa zaopatrzonego w przelew, w którym zachodzi
dalszy proces zagêszczania osadu nadmiernego do uwodnienia dochodz¹cego nawet do
92%. Natomiast przelew z tego zbiornika nale¿y grawitacyjnie skierowaæ na pocz¹tek
zbiornika wewnêtrznego. W tym przypadku, podobnie jak wy¿ej, równolegle zblokowane
jednostki typu BOTI pracuj¹ metod¹ osadu czynnego ze zwiêkszon¹ (zawrotem) powierzchni¹ masy sorpcyjnej.
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Przebieg procesu oczyszczania
Surowe lub wstêpnie mechanicznie oczyszczone cieki bytowo  gospodarcze doprowadzane s¹ do oczyszczalni grawitacyjnie lub za pomoc¹ pompy. W pierwszej kolejnoci
wp³ywaj¹ one do g³ównego zbiornika buforowo-wyrównawczego, w którym zachodzi proces sedymentacji wiêkszych i ciê¿szych zanieczyszczeñ sta³ych. Dla wiêkszych jednostek
korzystniej jest przed wlotem do zbiornika buforowego zastosowaæ kratê p³ask¹ lub ³ukow¹ oraz piaskownik. Jest to wstêpny stopieñ oczyszczania, którego celem jest powolny i
d³ugotrwa³y rozk³ad biologiczny zanieczyszczeñ organicznych, a w przypadku zastosowania piaskownika równie¿ oddzielenia czêci mineralnych i nie zamulanie nimi zbiornika
buforowego. W procesie tym rozk³adowi ulegaj¹ skratki i organiczna gruba zawiesina a
tak¿e koci, skóra itp. zanieczyszczenia sta³e. St¹d te¿ dla prezentowanego typu oczyszczalni wczeniejsze oddzielenie skratek jest zbêdne, potrzebne ono jest tylko w wyj¹tkowych
przypadkach np. gdy do cieków bytowych kierowane s¹ równie¿ cieki pochodz¹ce np. z masarni i/lub rzeni, restauracji, szpitali lub ma³ych garbarni. W tym te¿ przypadku, gdy zachodzi
koniecznoæ podniesienia poziomu dop³ywu cieków do oczyszczalni, zaleca siê zastosowaæ
pompê z wirnikiem rozdrabniaj¹cym, natomiast przed ni¹ wydzielon¹ komorê piaskownika z
okresowym usuwaniem piasku. Wówczas krata mo¿e siê okazaæ zbyteczna.
Oczyszczone wstêpnie cieki w zbiorniku buforowo-wyrównawczym, w którym zachodzi
równie¿ ich urednianie, zawieraj¹ce l¿ejsze zawiesiny p³yn¹ poprzez przelew do zbiornika wewnêtrznego kszta³tu prostok¹tnego z zaokr¹glonym dnem. W zbiorniku tym znajduj¹ siê komory ze sta³ymi i ruchomymi przegrodami, w taki sposób zamontowanymi, ¿e ciecz zmuszona jest
pokonywaæ krêt¹ drogê w kierunku od wlotu do jej wylotu. Przegrody te oddzielaj¹ od siebie
tak¿e kolejne wolno obracaj¹ce siê tarcze, w taki sposób by przep³ywaj¹ce cieki przesz³y przez
ka¿d¹ z nich. Taki uk³ad przegród pozwala na znaczne przetrzymanie okrelonej nimi objêtoci
cieków w ka¿dej z sekcji strefy biologicznej, co z kolei przed³u¿a czas ich przebywania w danej
sekcji, a tym samym czas kontaktu z obrotowo ruchomym z³o¿em tarczowym.
W wyniku ci¹g³ego obrotu tarcz czêciowo zanurzonych w ciekach strefy biologicznej obecne w nich mikroorganizmy przyczepiaj¹ siê do ich powierzchni a zw³aszcza igie³, z
którymi formuj¹ film aktywny biologicznie, od¿ywiaj¹cy siê zanieczyszczeniami zawartymi w przep³ywaj¹cych ciekach. Organizmy te poch³aniaj¹ obecne w ciekach zanieczyszczenia, które dla nich stanowi¹ pokarm, rozmna¿aj¹ siê gwa³townie w obecnoci tlenu przedostaj¹cego siê do nich z powietrza podczas obrotu tarczy w atmosferze. W ten sposób
ka¿da porcja filmu biologicznego wytworzona na rozwiniêtej ig³ami powierzchni tarcz obrotowych i powsta³ych pomiêdzy tymi ig³ami mostków w postaci b³on, na przemian kontaktuje siê z oczyszczanymi ciekami i tlenem atmosferycznym, stwarzaj¹c idealne warunki dla intensywnego i wydajnego procesu oczyszczania.
Przebywanie tarcz w atmosferze powoduje wzbogacenie w tlen grubych warstw filmu i
b³on mostkowych oraz dostarczenie wysokowartociowej organicznej i tlenowej biomasy.
W wyniku tego procesu tlen dociera do g³êbszych pok³adów kolonii mikroorganizmów dziêki mieszaniu i dyfuzji. Z czasem poszczególne warstwy filmu i b³on mostkowych ulegaj¹
mineralizacji i samoczynnie odpadaj¹ z powierzchni tarcz i igie³, na których to z kolei powierzchniach nastêpuje ponowne rozmna¿anie siê drobnoustrojów a¿ do powstania odpowiedniej gruboci filmu i b³on biologicznych. prócz tego nie przytwierdzona ca³kowicie do
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powierzchni tarcz i zawieszona w ciekach biomasa korzystnie wp³ywa na efekt oczyszczania
cieków. Wp³yw ten daje siê szczególnie zauwa¿yæ przy wartoci koncentracji biomasy w
zbiorniku wewnêtrznym i pomiêdzy tarczami powy¿ej 1200-1500 mg/dm3. St¹d te¿ wyp³ywa
ogólny wniosek, ¿e równie¿ w przypadku oczyszczalni tarczowych zawrót biomasy, czyli osadu biologicznie czynnego zwiêksza ca³kowit¹ sprawnoæ oczyszczania cieków, która w sprzyjaj¹cych warunkach pracy tych urz¹dzeñ mo¿e nawet osi¹gaæ wartoæ dochodz¹c¹ do 97¸98%.
Dzieje siê to jednak kosztem wzrostu zu¿ycia energii na skutek podwy¿szenia lepkoci zawiesiny cieków, a tym samym wzrostu oporów obracaj¹cych siê w niej zespo³u tarcz.
Biologicznie przerobione cieki przep³ywaj¹ nastêpnie do sedymentacyjnej czêci urz¹dzenia zabudowanej elementami lamelowymi, w której zachodzi ich klarowanie. Natomiast
szlamy powstaj¹ce w strefie wstêpnej, biologicznej oraz sedymentacyjnej gromadz¹ siê na
dnie urz¹dzenia. Usuwanie tych szlamów dokonuje siê dwa, a co najwy¿ej trzy razy w roku,
za pomoc¹ wozów asenizacyjnych lub innych podobnych urz¹dzeñ.
Oczyszczalnia typu BOTI jest przystosowana dla ró¿nych warunków oczyszczania
i stanowi nowoczesne i ekonomiczne rozwi¹zanie. Na ogó³ w przypadku oczyszczania cieków bytowo  gospodarczych, nie wymaga dodawania jakichkolwiek chemikaliów zarówno
w biologicznym jak i innym okresie procesu.
Wielk¹ zalet¹ oczyszczalni typu BOTI jest mo¿liwoæ wy³¹czenia jej ruchu nawet
na kilka miesiêcy. Po ponownym w³¹czeniu jej do ruchu i zapewnieniu przep³ywaj¹cym
ciekom minimum 8 oC, nastêpuje ju¿ po 2-4 godzinach samoczynne o¿ywienie ¿ycia biologicznego, a po czasie 6¸8 godzin zachodzi w³aciwy przebieg procesu biologicznego
oczyszczania cieków. Tak szybki rozruch ¿ycia biologicznego oczyszczalni jest mo¿liwy
w wyniku zastosowania odpowiedniej konstrukcji powierzchni tarcz, na której zatrzymuj¹
siê kolonie bakteryjne w postaci b³ony, mostków luzu itp. skupisk. Nawet po ca³kowitym
wyschniêciu tych skupisk bakteryjnych nie odpadaj¹ one, lecz mocno przylegaj¹ do powierzchni tarcz, które po zwil¿eniu wod¹ i dostarczeniu pokarmu przez przep³ywaj¹ce cieki oraz tlenu przez ruch obrotowy tarcz, nastêpuje bardzo szybkie odnowienie ¿ycia biologicznego oczyszczalni. Warunkiem zachodzenia tego zjawiska, a szczególnie du¿ej dogodnoci ruchowej jest nie przeprowadzanie p³ukania tarcz po zatrzymaniu oczyszczalni.
W procesie oczyszczania nastêpuje wysoka wynosz¹ca 94±2% redukcja zwi¹zków organicznych wyra¿onych jako BZT5, redukcja zawiesiny ogólnej do 95±2% i prawie pe³na
nitryfikacja oraz znaczna redukcja fosforanów i odbarwienie.
Powstaj¹ce podczas procesów oczyszczania osady nadmierne s¹ ca³kowicie ustabilizowane tlenowo i bezzapachowo, a w wyniku daleko posuniêtej mineralizacji ich iloci s¹
znikome. Osady te po zagêszczeniu grawitacyjnym lub odwodnieniu mechanicznym mog¹
byæ wykorzystane przyrodniczo bez ujemnych skutków ekologicznych.
Wiêksze jednostki oczyszczalni cieków typu BOTI, odpowiednio do ¿yczeñ i wymogów stawianymi obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi, mog¹ byæ wyposa¿one w dodatkowe urz¹dzenia do chemicznego oczyszczania cieków, jak równie¿ do koñcowego przeprowadzenia ich dezynfekcji. W tym celu w sk³ad oczyszczalni dodatkowo wchodz¹ jedna
lub dwie oddzielne komory s³u¿¹ce do chemicznego oczyszczania cieków i alternatywnie
do poddania dezynfekcji cieków odprowadzanych do odbiornika.
Komora oczyszczania chemicznego stanowi drugi, niezale¿ny stopieñ oczyszczalni cieków. Sk³ada siê ona ze zbiornika, którego retencyjna pojemnoæ zapewniaj¹ca w³aciwy prze-
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bieg procesu koagulacji i sedymentacji wynosi 4-6 godzin i urz¹dzenia dozuj¹cego rodki koagulacyjne. rodkami tymi mog¹ byæ: Al2(SO4)3 lub odpowiednie polielektrolity, które dozowane s¹ do strumienia cieków dop³ywaj¹cych do komory po przez mieszalnik statyczny.
Komora dezynfekcyjna cieków oczyszczonych o pojemnoci retencyjnej 1-2 godzin,
zapewnia niezbêdny czas kontaktu ze rodkiem dezynfekcyjnym, który dozowany jest przed
mieszalnikiem statycznym zabudowanym na przelewie strumienia przep³ywaj¹cego z komory chemicznej oczyszczania cieków. Jako rodka dezynfekcyjnego proponuje siê stosowanie NaOCl (podchloryn sodu).
W przypadku mo¿liwoci wykorzystania oczyszczonych cieków do odnowy wody dla
celów przemys³owych na ogó³ zachodzi potrzeba wprowadzenia trzeciego stopnia oczyszczania przez wprowadzenie chemicznej obróbki cieków z flokulacj¹ w³¹cznie. Tu w przypadku procesu koagulacji nastêpuje dalsza redukcja zawiesiny, resztkowa redukcja zanieczyszczeñ organicznych i redukcja substancji po¿ywkowych (soli mineralnych, jak np. fosforany). Wówczas po zmieszaniu cieków z odpowiednimi reagentami powinno siê zastosowaæ urz¹dzenie klaruj¹ce, którym przyk³adowo mo¿e byæ pró¿niowy filtr bêbnowy. Zastosowanie dodatkowo chemicznego oczyszczania cieków polepsza wynikowy stopieñ
redukcji zanieczyszczeñ organicznych i zawiesiny (BZT5 < 0¸5 mgO2/dm3, zawiesina
< 2¸5 mg/dm3).
Podwy¿szenie stopnia oczyszczenia cieków mo¿na równie¿ osi¹gn¹æ przez zastosowanie recyrkulacji oczyszczonych cieków poprzez strefê biologiczn¹ z ewentualnym zawrotem biomasy z pierwotnego zbiornika. Takie uk³ady mog¹ byæ zastosowane dla wiêkszych jednostek BOTI, natomiast dla ma³ych raczej s¹ zbyteczne. Przy wprowadzeniu
recyrkulacji cieków i biomasy nale¿y siê jednak liczyæ ze wzrostem zu¿ycia energii w
granicach 20-30%.

Cechy charakterystyczne procesu oczyszczania
Oczyszczalnia typu BOTI jest oczyszczalni¹ mechaniczno-biologiczn¹. Czêæ mechaniczna polega na:
· powolnym obracaniu zespo³u tarcz osadzonych na wspólnym wale,
· cyrkulacji osadu czynnego, szczególnie w wiêkszych jednostkach,
· procesie sedymentacji wstêpnej, podczas której, zarówno wiêksze jak i ciê¿sze zanieczyszczenia sta³e zawarte w ciekach surowych opadaj¹ na dno komory gnilnej,
· procesie sedymentacji wtórnej prowadzonej w osadniku lamelowym, przy wytr¹cane
s¹ osady w postaci biomasy (osadnik nadmierny),
· okresowym wywo¿eniu osadów zgromadzonych na dnie komory wstêpnego osadzania,
· okresowym wywo¿eniu osadów zgromadzonych na dnie komory wtórnego osadzania.
Ostanie dwie czynnoci przeprowadzane s¹ dwa lub co najwy¿ej trzy razy w roku.
Oczyszczalnia BOTI stosuje znane w procesie oczyszczania cieków zasady, które
stosowane by³y w praktycznym u¿yciu i stanowi³y podstawowe wiadomoci z zakresu techniki i bioin¿ynierii oraz sta³y siê niezawodnymi w dzia³aniu i spe³niaj¹cymi wymogi dzisiejszych potrzeb.
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Oczyszczalnia BOTI stanowi pojedyncz¹, zwart¹ instalacjê, samowystarczaln¹, na
ogó³ nie wymagaj¹c¹ dodatkowych urz¹dzeñ. BOTI odznacza siê du¿¹ elastycznoci¹
ruchow¹, doskonale znosi gwa³towne przekroczenia ³adunku zanieczyszczeñ BZT5 i hydrauliczne. Posiada ona bowiem zabezpieczenia w postaci filmu biologicznego wystarczaj¹co
mocno przylegaj¹cego do powierzchni tarcz i przyczepionego do ich igie³ co w przypadku
zmiennoci nap³ywu cieków nie powoduje wyp³ukiwania osadu biologicznego.
Na skutek naprzemiennego zanurzania i wynurzania siê z cieczy obracaj¹cych siê tarcz,
kontakt pomiêdzy poszczególnymi fazami (gaz-ciecz-cia³o sta³e) jest w przypadku BOTI
wyj¹tkowo gwa³towny i wystarczaj¹co d³ugi na poch³oniêcie pokarmu ze cieków i tlenu
z powietrza przez bakterie. Mutacja ta, na której oparty jest system BOTI wp³ywa bardzo korzystnie na rozwój mikroorganizmów, przyspiesza zachodz¹ce w nich procesy a tym
samym biodegradacjê cieków.
Zapotrzebowanie energii w oczyszczalni typu BOTI jest na ogó³ ma³e. Sprzyja temu
pionowe ukierunkowanie tarcz zanurzanych i wynurzanych z cieczy co przy ich ma³ych
obrotach minimalizuje opory. Jedynym ród³em zasilania jest silnik elektryczny, który poprzez odpowiedni¹ przek³adniê nadaje tarczom umieszczonym na wspólnym wale niewielk¹ prêdkoæ obrotow¹ i uruchomienia systemu do zawrotu osadu czynnego.
Oczyszczalnia typu BOTI charakteryzuje siê wysok¹ stabilnoci¹ pracy i doskona³¹
sta³oci¹ zachodz¹cych w niej procesów. Po jej rozruchu i rozpoczêciu pracy mo¿e ona
byæ kontrolowana w bardzo ma³ym stopniu, najczêciej raz na 2-3 miesi¹ce. Du¿y zbiornik
buforowo-wyrównawczy zatrzymuj¹cy szlam ogranicza potrzebê czêstego opró¿niania, najwy¿ej co 4-6 miesiêcy w zale¿noci od rodzaju i iloci zanieczyszczeñ zawartych w ciekach surowych i wielkoci oczyszczalni. Powstaj¹ce w urz¹dzeniu osady ³atwo sedymentuj¹ i charakteryzuj¹ siê dobrym wskanikiem odwodnienia.
Oczyszczalnia typu BOTI jest jednostk¹ zamkniêt¹, co ogranicza ingerencjê niepo¿¹danych osób oraz nie stwarza niebezpieczeñstwa dla dzieci. Zamkniêcie, a tym bardziej
zag³êbienie oczyszczalni w ziemi eliminuje tak¿e ewentualne zak³ócenia procesu spowodowane warunkami klimatycznymi.
Oczyszczalnia typu BOTI mo¿e byæ instalowana w bardzo krótkich terminach. Dostawa urz¹dzenia w zale¿noci od jej wielkoci na ogó³ mo¿e byæ realizowana jest w terminie od 2-4 miesiêcy, natomiast roboty ziemne i monta¿ instalacji od 1-2 miesiêcy. Tak
wiêc od chwili rozpoczêcia wykonawstwa urz¹dzeñ i robót budowlano-monta¿owych do
oddania obiektu w rêce u¿ytkownika gwarantowany jest cykl od 3-6 miesiêcy. Okres uruchomienia wraz z przeszkoleniem nie przekracza zwykle 60 dni.
Roboty ziemne i betoniarskie nie wymagaj¹ du¿ych wykopów i wielkich fundamentów
oraz specjalnych prac in¿ynieryjnych  ich zakres jest ograniczony do minimum. Mniejsze
jednostki oczyszczalni mog¹ byæ stawiane na poziomie terenu lub nawet powy¿ej na prostej p³ycie betonowej, lecz w tym przypadku ze wzglêdu na istniej¹ce u nas warunki klimatyczne korzystniej jest je zabudowaæ i wówczas konieczna jest wentylacja wyci¹gowa do
odpowiedniego komina.
Zbiorniki oczyszczalni (zewnêtrzny i wewnêtrzny) i pokrywa wykonane s¹ z tworzywa
niekoroduj¹cego i odpornego na dzia³anie biologii i ewentualnie zawartych w nich kwasów
organicznych (t³uszczowych). Zbiorniki te wytwarzane s¹ z poliestru wzmacnianego w³óknem szklanym, które to tworzywa zapewniaj¹ im wysok¹ wytrzyma³oæ mechaniczn¹.
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Elementy mechaniczne jak ³o¿yska obracaj¹cego siê wraz z tarczami wa³u, przek³adni i
silnika elektrycznego wymagaj¹ okresowego smarowania raz lub dwa razy w roku w zale¿noci od wielkoci urz¹dzenia. Wszystkie elementy metalowe s¹ zabezpieczone przed korozj¹, natomiast silnik elektryczny i przek³adnie s¹ odporne na zawilgocenie i wystarczy je
kontrolowaæ po d³ugich okresach u¿ywalnoci. Tak samo tarcze s¹ elementami biologicznie obojêtnymi i nie wymagaj¹ czyszczenia lub wymiany, gdy¿ nie ulegaj¹ one zarastaniu
ani te¿ zniszczeniu nawet po kilkunastu latach pracy. St¹d nie przewidywane s¹ okresy remontowe, lecz po ewentualnym wyeksploatowaniu siê silnika lub przek³adni w okrelonym
gwarancj¹ okresie  nale¿y dokonaæ ca³kowitej ich wymiany, która to czynnoæ wykonywana jest w czasie oko³o kilkudziesiêciu minut.

Zalety i korzyci z zastosowania oczyszczalni typu BOTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ma³e zapotrzebowanie terenu,
prosta technologia i konstrukcja urz¹dzenia, mieszcz¹ca siê w jednym zbiorniku,
zwarta i zamkniêta zabudowa  brak zapachów i wyziewów,
niezawodne dzia³anie urz¹dzeñ i aparatury steruj¹cej,
wysoka sprawnoæ oczyszczania, praktycznie powy¿ej 95%,
pe³na tlenowa stabilizacja osadów i ma³e ich iloci do wywo¿enia,
niskie koszty eksploatacyjne  ma³e zu¿ycie energii, im wiêksza jednostka tym ni¿szy
wskanik zu¿ycia energii,
niskie koszta inwestycyjne urz¹dzenia i zabudowy instalacji,
krótki cykl budowy,
nie wymaga stosowania izolacji termicznej zbiornika zewnêtrznego,
nie wymaga sta³ej obs³ugi  jedynie nadzór dochodz¹cy, np. raz w miesi¹cu,
du¿a niezawodnoæ eksploatacyjna i wysoka dyspozycyjnoæ oczyszczalni
w przypadku koniecznoci zwiêkszenia przepustowoci istnieje ³atwa mo¿liwoæ rozbudowy obiektu oczyszczalni przez równoleg³e ustawianie tych samych lub innych jednostek z typoszeregu,
oczyszczalnia mo¿e byæ wy³¹czona z ruchu na kilka miesiêcy. Po ponownym jej uruchomieniu, przebieg w³aciwego procesu technologicznego oczyszczania cieków zachodzi ju¿ po kilku godzinach pracy oczyszczalni.
cieki dodatkowo zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi doskonale nadaj¹
siê do utylizacji w opisanym systemie biologicznego oczyszczania. W takim przypadku, obecne w ciekach produkty przerobu ropy naftowej  o ile nie zawieraj¹ wysoce
toksycznych sk³adników i wystêpuj¹ w nieletalbych stê¿eniach, mog¹ stanowiæ dodatkowe ród³o wêgla zasilaj¹ce i stymuluj¹ce rozwój aktywnej biocenozy osadu czynnego.
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Gra¿yna Kutyba
ASPEKTY PRAWNE ODOLEJANIA
GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW
Wprowadzenie
Podstawowe akty prawne reguluj¹ce wymogi ochrony rodowiska zarówno w trakcie
prowadzonej dzia³alnoci jak i na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego zestawiono
na koñcu niniejszego referatu.
Jednostki organizacyjne s¹ obowi¹zane zapewniæ ochronê rodowiska oraz eliminowaæ lub ograniczaæ uci¹¿liwoci szkodliwe dla rodowiska. Wymóg ten dotyczy zarówno
zak³adów istniej¹cych jak i obiektów projektowanych.
Generalnie jednostki organizacyjne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ powinny mieæ
uregulowany stan formalno-prawny w zakresie ochrony rodowiska. Poni¿ej przedstawiono dokumenty jakimi powinny legitymowaæ siê zak³ady:
· decyzja o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ  zasadniczy instrument prawny reguluj¹cy zasady korzystania ze rodowiska w zakresie powietrza atmosferycznego, w decyzji tej okrela siê dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza rodzaje i iloci substancji zanieczyszczaj¹cych,*
· ewidencja zawieraj¹ca wykaz rodzajów i iloci zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza oraz dane na podstawie których okrelono te iloci,
· pozwolenie wodnoprawne na pobór które okrela dopuszczaln¹ iloæ pobieranej wody,
oraz cel poboru,*
· pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie cieków w którym okrela siê stan i sk³ad
cieków dopuszczonych do wprowadzenia wód powierzchniowych lub do ziemi,*
· umowa z w³acicielem urz¹dzeñ kanalizacyjnych w przypadku wprowadzania cieków
do kanalizacji,*
· zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,*
· informacja o wytwarzanych odpadach innych ni¿ niebezpieczne i sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami,*
· zgodê na gromadzenie odpadów,*
· kary ewidencyjne odpadów.

Uregulowania formalno  prawne w procesie inwestycyjnym
Wymogi ochrony rodowiska w dzia³alnoci inwestycyjnej okrelaj¹ art. 68-70 ustawy
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska [1]. Zgodnie z art. 68 ustawy inwestor, projektant i
wykonawca robót ka¿dy w swoim zakresie zadañ zobowi¹zani s¹:
* je¿eli jest wymagane
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 uwzglêdniæ w dzia³alnoci inwestycyjnej wymagania ochrony rodowiska;
 zapewniæ stosowanie w budownictwie, zw³aszcza mieszkaniowym i budownictwie u¿y-

tecznoci publicznej  materia³ów i elementów budowlanych skutecznie chroni¹cych
u¿ytkowników obiektów budowlanych przed ha³asem i wibracjami, a tak¿e przed innym
szkodliwym oddzia³ywaniem na zdrowie ludzkie;
 inwestor i projektant przy przygotowywaniu inwestycji o charakterze gospodarczym s¹
obowi¹zani stosowaæ procesy technologiczne najmniej uci¹¿liwe dla rodowiska oraz
racjonalnie rozwi¹zaæ problemy postêpowania z odpadami i ciekami w szczególnoci
gospodarczego ich wykorzystania.
W rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 14 lipca 1998 r. [2] okrelono inwestycje szczególnie szkodliwe dla rodowiska i
zdrowia ludzi albo mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska, oraz zasady wykonywania ocen oddzia³ywania na rodowisko.
Postêpowanie w procesie inwestycyjnym jest uzale¿nione od tego czy inwestycja jest
zaliczona do mog¹cych pogorszy stan rodowiska czy szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi
W oparciu o art. 40 pkt. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym decyzje ustalaj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych,
po przed³o¿eniu przez inwestora wniosku wraz z ocen¹ oddzia³ywania na rodowisko. Przedmiotowa ocena winna identyfikowaæ miêdzy innymi;
· opis rodowiska i charakterystykê zagospodarowania terenu w rejonie projektowanej,
· okrelenie warunków hydrogeologicznych i geologiczno in¿ynierskich,
· okrelenie powstaj¹cych uci¹¿liwoci dla rodowiska i zdrowia ludzi w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ obiektu,
· okrelenie oddzia³ywania obiektu w okresie budowy i eksploatacji, na poszczególne
elementy rodowiska:
 powietrze atmosferyczne,
 klimat akustyczny,
 wody powierzchniowe,
 powierzchniê ziemi, wiat rolinny i zwierzêcy,
 krajobraz,
· omówienie potencjalnych sytuacji awaryjnych i sposobów usuwania ich skutków.
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest po uzgodnieniu z:
 wojewod¹, w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 ze starost¹ i powiatowym inspektorem sanitarnym w przypadku inwestycji mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska.
W oparciu o art. 68 ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska [1] uzgodnienie
rozwi¹zañ projektowych inwestycji, po przed³o¿eniu przez inwestora projektu budowlanego wraz z ocen¹ oddzia³ywania na rodowisko. Przedmiotowa ocena winna miêdzy innymi:
· opis rodowiska w rejonie inwestycji,
· opis rozwi¹zañ projektowych,
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· ocenê stopnia realizacji w projekcie budowlanym postanowieñ wydanych i decyzji wy-

danych oraz zaleceñ w zakresie ochrony rodowiska,

· ocenê zawartych w projekcie zabezpieczeñ rodowiska.

Uzgodnienie rozwi¹zañ projektowych nastêpuje w drodze decyzji:
 wojewody w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.

Uregulowania formalno  prawne w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o odpadach, która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia
1998 r. ( Dz. U. Nr 96 poz. 592 z pó. zmianami) okrela zasady postêpowania i zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich iloci, usuwania z miejsc ich powstania, a
tak¿e wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniaj¹cy ochronê ¿ycia
i zdrowia ludzi oraz ochronê rodowiska.
Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz U. Nr 162 poz. 1135) okrela
klasyfikacjê odpadów oraz listê odpadów niebezpiecznych. Odpady, zgodnie z cytowanym
wy¿ej rozporz¹dzeniem, zosta³y sklasyfikowane w zale¿noci od ród³a ich powstawania
dziel¹c je na grupy, podgrupy i rodzaje. Ka¿dy rodzaj odpadu identyfikuje kod sk³adaj¹cy
siê z szeciu cyfr. Dwie pierwsze cyfry oznaczaj¹ grupê odpadów wskazuj¹c ród³o ich
powstawania.
Lista odpadów niebezpiecznych zawiera rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach.
Zgodnie z art. 8 ust.1 cytowanej ustawy ka¿dy wytwarzaj¹cy odpady niebezpieczne ma
obowi¹zek uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Wniosek o
uzyskanie zezwolenia powinien spe³niaæ wymogi art. 9.1 ustawy [ 6].
Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wydaje:
 wojewoda w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 starosta w pozosta³ych przypadkach.
Wytwarzaj¹cy odpady inne ni¿ niebezpieczne, z wy³¹czeniem odpadów komunalnych,
jest zobowi¹zany przed³o¿yæ w³aciwemu organowi informacjê o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami. Informacja o której mowa wy¿ej powinna spe³niaæ wymogi art. 10.1 ustawy [6].
Informacjê o odpadach innych ni¿ niebezpieczne, z wy³¹czeniem odpadów komunalnych przedk³ada siê:
 wojewodzie w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 starocie w przypadku gdy wytwarzaj¹cy bêdzie wytwarza³ odpady w iloci równej lub
wiêkszej od jednego tysi¹ca ton rocznie,
 wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w przypadku gdy wytwarzaj¹cy bêdzie
wytwarza³ odpady w iloci poni¿ej od jednego tysi¹ca ton rocznie.
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W przypadku gromadzenia odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, z wyj¹tkiem sk³adowania (gromadzenie zaolejonej ziemi w celu jej unieszkodliwiania) wymagane jest uzyskanie zgody na miejsce i sposób gromadzenia odpadów.
Zgodê na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów wydaje wójt, burmistrz, lub
prezydent miasta uwzglêdniaj¹c odpowiednio wymagania ustalone w art. 22 ustawy o odpadach [kk].

Oczyszczanie zaolejonych gruntów
Podstaw¹ prawn¹ dzia³añ zwi¹zanych z rozpoznawaniem oraz likwidacj¹ zanieczyszczeñ i zagro¿eñ rodowiska jest ustawa o ochronie i kszta³towaniu rodowiska [1] i rozporz¹dzenia wykonawcze do tej ustawy. Na tej postawie jednostki organizacyjne wykonuj¹ce
dzia³alnoæ wp³ywaj¹c¹ szkodliwie na rodowisko, s¹ obowi¹zane podejmowaæ dzia³ania
maj¹ce na celu usuniêcie przyczyn szkodliwego oddzia³ywania na rodowisko i przywrócenia rodowiska do stanu w³aciwego.
Obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci co do odpowiedzialnoci sprawcy za skutki zanieczyszczenia, natomiast brak jest jednoznacznych uregulowañ prawnych w
zakresie oceny skutków oraz jednoznacznego okrelenia pojêcia w³aciwy stan rodowiska. W polskim prawodawstwie brakuje norm, a nawet przepisów okrelaj¹cych dopuszczalne stê¿enia substancji chemicznych w gruntach, co przy podejmowaniu decyzji o likwidacji zanieczyszczenia i rekultywacji terenów zdegradowanych jest du¿ym utrudnieniem.
G³ówny Inspektorat Ochrony rodowiska wyda³ w 1994 r. Wskazówki metodyczne do
oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi
i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji. Opracowanie powy¿sze zawiera dopuszczalne wartoci progowe koncentracji poszczególnych substancji zanieczyszczaj¹cych w gruntach i wodach podziemnych przypisuj¹c te wartoci do okrelonych przedzia³ów g³êbokociowych oraz trzech kategorii obszarów sozologiczno- urbanistycznych
wydzielonych ze wzglêdu na charakter zagospodarowania i u¿ytkowania terenów.
W przypadku zanieczyszczenia lub zagro¿enia wód podziemnych, którego rozpoznanie
wymaga wykonania robót geologicznych, jest wymagane opracowanie projektu badañ geologicznych  co wynika z ustawy  Prawo geologiczne i górnicze [4]. Po wykonaniu, zatwierdzonych przez starostwo powiatowe prac geologicznych, sporz¹dza siê dokumentacjê
wynikow¹ zawieraj¹c¹: analizê budowy geologicznej, okrelenie warunków hydrogeologicznych terenu obiektu i jego najbli¿szego otoczenia, dane dotycz¹ce rodzaju i charakteru
zanieczyszczenia, jego wielkoci, rozprzestrzeniania siê w pionie i poziomie, kierunków
migracji. Dokumentacja powy¿sza przedk³adana jest do zatwierdzenia i na jej podstawie
starosta podejmuje decyzje o dalszym postêpowaniu w sprawie.
Specyficznym problemem w procesie likwidacji zanieczyszczeñ jest w³aciwe pod
wzglêdem prawnym zakwalifikowanie prac rekultywacyjnych z wydobyciem produktów
ropopochodnych p³ywaj¹cych na wodach podziemnych w formie wtórnego z³o¿a lub nagromadzonych w gruncie. Zgodnie z ustaw¹ Prawo wodne [3], je¿eli produkty te przedosta³y siê do gruntu  s¹ ciekami i podlegaj¹ przepisom tej ustawy, natomiast ich usuwanie ze
rodowiska gruntowo  wodnego powinno odbywaæ siê zgodnie z ustaw¹ Prawo geologicz-
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ne i górnicze [4], gdy¿ prace te wymagaj¹ wykonania robót geologicznych. Wydobyty produkt musi byæ oczyszczony w stopniu okrelonym w rozporz¹dzenia [5], obowi¹zek jego
utylizacji spoczywa na sprawcy zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi mo¿e zostaæ stwierdzone:
 podczas wykonywania prac modernizacyjnych, budowlanych;
 na podstawie oceny wp³ywu na rodowisko istniej¹cego obiektu lub mo¿e mieæ miejsce w sytuacjach awaryjnych (bêd¹cych nadzwyczajnymi zagro¿eniami rodowiska lub
maj¹cych znamiona).

Oceny wp³ywu na rodowisko istniej¹cego obiektu
Na mocy art. 70 ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska starosta mo¿e zobowi¹zaæ decyzj¹ w³aciciela lub zarz¹dcê obiektu budowlanego do przedstawienia oceny
oddzia³ywania na rodowisko wykonanej przez bieg³ego z listy wojewody. W omawianym
przypadku podjêta decyzja musi byæ uzasadniona merytorycznymi okolicznociami, które
pozwalaj¹ podejrzewaæ, ¿e sporz¹dzenia takiej oceny jest uzasadnione np. badaniami wód z
otworów piezometrycznych (monitoringu wód podziemnych), wnioskami mieszkañców lub
organizacji ekologicznych, wnioskiem inspekcji ochrony rodowiska czy tocz¹cym siê
postêpowaniem administracyjnym w innej sprawie.
Podstaw¹ oceny oddzia³ywana na rodowisko s¹ badania geologiczne i hydrogeologiczne zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Ocena ta jest niezbêdna do wydania
przez starostê decyzji nak³adaj¹cej obowi¹zek likwidacji zanieczyszczenia.
Likwidacjê zanieczyszczenia mo¿na rozpocz¹æ dopiero po okreleniu zasiêgu tego zanieczyszczenia i zatwierdzeniu przez starostê projektu prac rekultywacyjnych.
Poni¿ej przedstawiono schemat procesu decyzyjnego dla punktowego zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi.
Stwierdzone zanieczyszczenie punktowe
Projekt prac geologicznych maj¹cych na celu
okrelenie zasiêgu zanieczyszczenia
Prace geologiczne
Dokumentacja hydrogeologiczna okrelaj¹ca
zasiêg zanieczyszczenia
Projekt rekultywacji
Rekultywacja
Zakoñczenie rekultywacji
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Prace modernizacyjne, budowlane
Podstaw¹ uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektu
zajmuj¹cego siê dystrybucj¹, magazynowaniem, produkcja paliw itp. przewidzianego do
rozbudowy lub modernizacji jest wykonanie oceny oddzia³ywania na rodowisko, która musi
byæ poprzedzona pracami geologicznymi.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu lub wód podziemnych substancjami ropopochodnymi nale¿y rozpocz¹æ dzia³ania maj¹ce na celu likwidacjê zanieczyszczenia. Tok postêpowania jest taki, jak wy¿ej przedstawiono. Rekultywacjê gruntu nale¿y rozpocz¹æ równolegle z pracami budowlanymi. Konieczne jest prowadzenie monitoringu wód
podziemnych, po zakoñczeniu rekultywacji.

Nadzwyczajne zagro¿enie rodowiska
Dystrybucja paliw ich produkcja mo¿e stwarzaæ zagro¿enia rodowiska w przypadku
wyst¹pienia awarii maszyn lub urz¹dzeñ technicznych na skutek:
· zmêczenia fizycznego materia³u (pêkniêcie autocysterny, zbiornika),
· gwa³townych awarii urz¹dzeñ (np. pêkniêcie wê¿y),
· niew³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ,
· wy³adowañ atmosferycznych,
· nieprzewidzianych katastrof (zagro¿enie po¿arem).
Podczas awarii mog¹ nast¹piæ nadzwyczajne zagro¿enia rodowiska:
 zagro¿enie ska¿enia wód powierzchniowych,
 zagro¿enie ska¿enia powietrza atmosferycznego.
Po stwierdzeniu wycieku nale¿y natychmiast powiadomiæ s³u¿by wojewody i stra¿y
po¿arnej i przyst¹piæ do sczerpywania produktu w celu zmniejszenia zagro¿enia.
Poni¿ej przedstawiono schemat postêpowania w przypadku nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska spowodowanego awaryjnym wyciekiem substancji ropopochodnych. Po
zlikwidowaniu wycieku (zmniejszeniu zagro¿enia), w przypadku koniecznoci rekultywacji
terenu  tok postêpowania jest identyczny jak w przypadku omówionym wy¿ej.
Stwierdzenie wycieku
Likwidacja wycieku w celu zmniejszenia zagro¿enia
(sczerpywanie wolnego produktu)
Okrelenie zasiêgu zanieczyszczenia
(obszar koncentracji)
Rekultywacja gruntu
Zakoñczenie rekultywacji
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Uregulowania formalno prawne w zakresie gospodarki ciekowej
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 24 padziernika 1974r Prawo Wodne (Dz. U Nr 34 poz.
230 z pó. zmianami) wprowadzanie cieków do ziemi lub do wód powierzchniowych wymaga pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody.
Pozwolenia wodnoprawnego wymagaj¹ równie¿, zgodnie z art. 18 pkt. 2 cyt. wy¿ej
ustawy, zanieczyszczone wody opadowe.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydawane jest na podstawie operatu wodnoprawnego wykonanego zgodnie zarz¹dzeniem Ministra Rolnictwa z dnia
26.01.1976 r. w sprawie wymogów jakim powinien odpowiadaæ operat wodno prawny (MP
Nr 6 poz. 32 z dnia 25.02.1976r)
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje:
 wojewoda w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
 starosta w pozosta³ych przypadkach.
Stopieñ oczyszczenia cieków reguluje rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska
Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 5 11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do wód lub do ziemi ( Dz. U. nr
116 poz. 503 ) nastêpuj¹co: Do ródl¹dowych wód powierzchniowych, wód morskich i do
ziemi mog¹ byæ wprowadzane cieki i wody opadowe z zanieczyszczonych centrów miast,
terenów przemys³owych, sk³adowych, baz transportowych itp.  po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym usuniêcie zawiesin ogólnych oraz substancji ekstrahuj¹cych z eterem naftowym do wartoci okrelonych w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia i
przy zachowaniu warunków okrelonych w & 3.....
Paragraf 3 rozporz¹dzenia podaje, ¿e cieki wprowadzane do ródl¹dowych wód powierzchniowych i wód morskich nie mog¹ powodowaæ w tych wodach: formowania siê
osadów i piany, zmiany naturalnej mêtnoci, barwy, zapachu, zmian w naturalnej biocenozie
charakterystycznej dla wód oraz zawieraæ odpadów sta³ych i cia³ p³ywaj¹cych......
Wymagania za³¹cznika nr 2 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia s¹ nastêpuj¹ce dopuszczalna wartoæ wskaników zanieczyszczeñ charakterystycznych dla wód opadowych wynosi:
 zawiesina ogólna  50 mg/l,
 substancje ekstrahuj¹ce z eterem  50 mg/l.

Wykaz regulacji prawnych i procedur
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. Nr 3 poz.
6)  tekst jednolity z dnia 21 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 49 poz.196 z pó. zmianami).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji
(Dz. U. Nr 93 poz. 589).
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3. Ustawa z dnia 24 padziernika 1974 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr. 38 poz.230 z póz.
zmianami).
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96).
5. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
5 11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadaæ
cieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 116 poz. 503).
6. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegó³owych
zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 poz.23).
7. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U nr 96 z póz. zmianami).
8. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów.
9. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia odpadów, które powinny byæ wykorzystywane w celach przemys³owych oraz warunków jakie musz¹ byæ spe³nione przy ich wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 90 poz. 573).
10. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942).
11. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
8 wrzenia 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów oraz s³u¿¹cych do przekazywania informacji o rodzaju i iloci odpadów umieszczanych na sk³adowisku odpadów i o czasie ich sk³adowania (Dz. U. Nr 121 poz. 794).
12. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materia³ów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57 poz. 608).
13. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza (Dz. U. Nr 102 poz. 647).
14. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
8 wrzenia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. Nr 121 poz.739).
15. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
3 wrzenia 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla
róde³ istniej¹cych i projektowanych (Dz. U. Nr 122 poz. 805).
16. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 wrzenia 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i iloci substancji zanieczyszczaj¹cych oraz wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ dokumentacja
niezbêdna do wydania decyzji ustalaj¹cej rodzaje i iloci substancji zanieczyszczaj¹cych dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (Dz. U. Nr 124 poz. 819).
17. Rozporz¹dzenie nr 122 Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 30.08.1996 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych ... (Dz.
U nr 122 z dnia 16.10.1996r poz. 576).
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18. Wytyczne w sprawie lokalizacji obiektów magazynowania i dystrybucji paliw p³ynnych
oraz zakresu badañ geologicznych dla oceny ich wp³ywu na rodowisko opracowane
przez Departament Geologii Ministerstwa Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych
i Lenictwa  Warszawa 1992 r.
19. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji wydane przez Pañstwow¹ Inspekcjê Ochrony rodowiska  Warszawa 1995 r.

mgr in¿. G. Kutyba
Nowos¹decki Oddzia³ Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej
33-300 Nowy S¹cz, ul. Magazynowa 1, tel. (0-606) 208 379
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Piotr Sieradzki, Jacek Kiepurski
BIODEGRADACJA WÊGLOWODORÓW
W OSADACH RAFINERYJNYCH
Wprowadzenie
W opracowaniu zosta³a przedstawiona metoda oczyszczania odpadów rafineryjnych
wykorzystuj¹ca technologiê biodegradacji wêglowodorów przy u¿yciu wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych.
Odpady pochodzi³y z filtrów antracytowo-piaskowych oraz zbiornika osadowego, by³y
mieszanin¹ antracytu, piasku, szlamów oraz oleju i benzyn. Badania prowadzone by³y w
skali laboratoryjno-technicznej.

Charakterystyka technologii
Proces oczyszczania sk³ada³ siê z dwóch etapów:
 mechaniczno-biologicznego,
 biologicznego.
Zadaniem w pierwszym etapie by³o odzyskanie maksymalnej iloci oleju zawartego w
odpadzie. Do tego celu zosta³ wykorzystany preparat biologiczny o nazwie handlowej Oil
Free produkowany przez firmê Bio-Industries Ltd. Po dok³adnym wymieszaniu odpadu z
preparatem, wydzielony olej zebrany zosta³ za pomoc¹ tkaniny adsorpcyjnej RP18.
W drugim etapie wstêpnie oczyszczony odpad zosta³ poddany dzia³aniu wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych, których zadaniem by³ rozk³ad pozosta³ych wêglowodorów.
Proces biologiczny prowadzony by³ przez okres dwóch miesiêcy. Zosta³y u¿yte kultury
bakteryjne typu Bio-Treat oraz specjalnie przygotowane po¿ywki. Na rysunku 1 pokazano
schemat instalacji do biologicznego oczyszczania odpadów, natomiast wyniki badañ przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 2.
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Rys. 1. Schemat instalacji do biologicznego oczyszczania osadów
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Tabela 1. Wyniki analiz osadu
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Rys. 2. Biodegradacja wêglowodorów

Oznaczenia próbek wykonane zosta³y przy u¿yciu chromatografu gazowego w Regionalnym Orodku Geonafty w Krakowie.

Wnioski
· Powy¿sza metoda charakteryzuje siê wysok¹ skutecznoci¹ (w efekcie koñcowym re-

dukcja wêglowodorów wynios³a 99,95%).
· Koszty oczyszczania w przedstawionej metodzie s¹ konkurencyjne w stosunku do innych metod.
· W warunkach technicznych metoda ta pozwala na uzyskanie efektu oczyszczenia poni¿ej 100 ppm. zawartoci wêglowodorów w materiale oczyszczonym.
· Technologia bezodpadowa, charakteryzuj¹ca siê krótkim czasem oczyszczania.

mgr in¿. P. Sieradzki, mgr in¿. J. Kiepurski
BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30
tel: (0-22) 647 39 45, 647 06 84, fax: 647 06 85
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Peater Ilsley
DEVELOPMENTS FOR 2000 FROM O.P.E.C. LTD.
Cost Effective Ways of Protecting the Enviroment
O.P.E.C ltd, has been developing its policy of helping industry worldwide to ensure
that we live in a safer and cleaner environment. Since its formation in 1980 O.P.E.C ltd.
(Oil Pollution Enviromental Control ltd.) has continued to design, manufacture and supply
systems for removing surface oil contamination from industrial interceptors, oil/water
separators, settlement ponds and lagoons, as well as providing equipment for emergency
oil spill response on inland, coastal and offshore waters. We are market leaders in both
spheres of activity.
In 1995, as a result of involvement in the above activities on refineries  oil and petrochemicals, we became aware of the need to introduce new technologies to help reduce the
effect on the environment of crude oil sludge and flare gas emissions.
A separate company was set up  OPEC ltd., to develop this type of business which
resulted in the supply of P43 rotary jet mixers for crude oil storage tanks and WapFlaro
for treatment of refinery gases and reducing in some cases even eliminating the need for
gas flare stacks.

P43 Rotary Jet Mixer System
This patented equipment is now being installed as permanent items of equipment in
crude oil storage tanks, so reducing the build up of sludge quite dramatically. In some cases
the reduction is as high as 90% and the product value of recovered soluble hydrocarbon
increases in proportion. P43 rotary jet mixers are being installed worldwide with extremely good results. New developments of this product are also now available, particularly
for smaller size tanks  in the 2540 metre diameter range, with small manway access
1218 diameter. Other equipment for tank cleaning  in addition to the P43 rotary jet
mixer is also available, including 2 and 3 phase sludge separation systems  trailer mounted for mobility to complement the P43 in operation.
Recovery of soluble hydrocarbons being so good, outweigh the initial installation cosrs, indeed prove to be an efficient source of increased product stock added value, which
very quickly shows a profit. Users of this system include Exxon, Esso, Shell, BP, repsol,
Nippon Oil, Chinese Petroleum Corporation, Formosa Plastics and many others. Installations include complete crude oil tank farms  one installation on one site includes 28
centre mounted P43s with a further 6 under consideration  if the tanks are to be built.

Wap-Flaro  Refinery Gases Recovery System
This patented process is now in operation in 10 refineries in the Far East. The package
of equipment is designed to be plugged in as a retrofit into relatively small space, in order
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to process refinery gases. The Wap-Flaro system reduces- and in some cases, eliminates
the need for burn off of refinery gases.
The burning of flare gas is expensive and damaging to the environment. The concentration of high temperature burning produces a pollution plume down wind of the refinery
flare stacks plus the fact that it is wasteful to burn off valuable refinery gases. Typically, if
operating a 50,000 bbl per day oil refinery, then so called refinery gases, (as listed below) would be burned through the flare stack.
Propylene
2.7%,
Hydrogen
0.1%,
Propane
2.3%,
Methane
1.3%,
Butylene
4.0%,
Ethane
1.9%,
n. Butane
2.7%.
Ethylene
0.6%,
Plus hydrogen sulphate, (H2S) pentane etc.
Consider that approximately 16.5% by weight of the total feedstock is produced as
refinery gases during the refining process. Assume that the specific gravity of the oil is
0.9%. 1 bbl would weigh 189 kgs. So we have 189 multiplied by 50,000 multiplied by
0.9 equals 8,505,000 kgs total of product and refinery gas output would be 16.5% of
this, so: 8,505,000 kgs multiplied by 16.5% equals 1,403,325 kgs per day. If this remains unrecovered, i.e. burned off in the flare stack, it represents a total loss and remains an
environmental problem.
Let us assume that due to poor heat conductivity, the maximum recovery rate of refinery gases would be 80% leaving 20% only for processing. At this level we now have 1,403,325
divided by 0.8 multiplied by 0.2 which equals 350,831 kgs per day. Present value = 0.105
USD/kg, so we have 350,831 multiplied by 0.105 which equals $36,837 US per day in
value of recoverable refinery gas.

The Wap-Flaro Process
The principal is very simple. It uses waste heat as the energy source to condense the
gases into liquid form. Wap-Flaro system is a refinery petroleum gas recovery apparatus
driven by normally wasted heat, comprising primarily the cooling system, the heat exchanging petroleum gas recovery system and the appropriate peripheral equipment so that the
wasted heat from the refining process is used as a power source for creating a vacuum
cooling function to cool the water being heat exchanged with the petroleum gas down to a
temperature of 1213 °C. The heat in the gas is removed and the gas is condensed into
liquid for reuse. The petroleum gases, ethane, propane etc. which are ordinarily burned in
the torch tower are then recovered for reuse.
As indicated, not only will the Wap-Flaro system reduce the environmental problems on
refineries, but will dramatically increase the efficiency and profitability showing potential increased profits in the order of $36,800.00 per day, an excellent benefit for refinery operators
to consider, especially since it far outweighs the installation and running costs of Wap-Flaro.
OPEC Ltd. Wielka Brytania
Tel. kontaktowy do Przedstawicielstwa
w Warszawie: (0-22) 647 39 45, 647 06 84
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Ken Richardson
BIO-REMEDIATION TECHNOLOGY CASES IN IRLAND:
NATURES SOLUTION TO OIL POLLUTION
Introduction
Recent Advances in bio-technology have provided us with a natural solution to oil pollution in the environment. By massively accelerating the biological activity of naturally
occurring micro-organisms (bacteria and nutrients). It is possible to degrade many types
of organic pollution including oil, petrol, diesel and many solvents into harmless substance. On-going development, plus an increasing industrial acceptance of bio-remediation
technology, has produced a natural alternative for cleaning up major oil pollution problems
in-situ, both on land and water.
This article describes the biological theory behind the implementation of bio-remediation technology. It describe some major successes achieved thus far and gives a view
towards a cleaner future through the implementation of this environmentally friendly and
cost effective technology.
Whether as a consequence of accidental spillage or through long term disregard for
the environment, the degree of contamination both on land and in water industrial centres
around the world has left us with a legacy of pollution problems. Now that a more responsible attitude towards the environment is being rightfully taken by individual organisations,
mainly because of stricter legislation and public pressure, changes in company policy are
occurring. As a consequence there is a general requirement for improving the methods by
which we clean up contaminated sites.

Bio-Technology: A Growth Industry
Research conducted during the past 20 years has isolated specific micro-organisms (mainly bacteria and fungi) which are able to survive and grow in grossly polluted areas. Furthermore, it has been found that many of these species actually utilise certain toxic chemicals as
a source of both metabolic energy and of the biochemical building blocks required for continued population growth. The toxic compounds are consequently being broken down into their
constituent chemical component parts (usually non-toxic carbon dioxide, water and mineralised basic elements) as the population of micro-organisms proliferate.

Research and Development
Utilising this wealth of detailed knowledge on which of the potentially toxic organic
substances are inherently bio-degradable has led to the development of modern bio-remediation technology. The efficient application of this technology relics on an ability to culture the exact species of micro-organisms which are known to be capable of breaking down

165

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 2

specific toxic substances. By directly applying these bacteria in ultra-high numbers to contaminated land or water the pollution problem is simply degraded as nature intended. Where nature alone may have taken tens of years to clean up a polluted site however, the natural
clean-up process can now be accelerated to take just a few weeks or months.
Recent advances in environment bio-technology have been achieved mainly through a
more formal link between industrial microbiologists and environmental engineers which has
progressed to such an extent that there is now a general acceptance of the use of natural
biology as a tool for effectively cleaning up the environment. Approximately 1.000 different
species of micro-organism have been isolated and successfully employed to biologically
treat various pollutants in industrial effluents, in contaminated soil and in polluted waters.
Further advances in bio-remediation technology have been achieved by more precisely
defining the physico-chemical parameters within which useful species of micro-organisms can survive and grow. By defining the level of manual intervention required to allow
bio-degradation to continue in-situ, a more effective and economic technology has developed. Successful implementation of in-situ bio-remediation obviously relies heavily on
knowing the limitations of the micro-organisms to be employed; whether the species concerned has an optimum pH or temperature range within which they can grow or whether an
additional supply of oxygen or nitrogen etc. is required to stimulate the bacteria into making the whole process as economic as possible.

What is Possible using Bio-Remediation Technology
The major successes achieved thus far using bio-remediation technology have been
associated with the degradation of organic substances. It is possible to promote the remediation of areas contaminated with metals using bio-technology but there is usually a reliance on a luxury uptake of the metals by the bacteria. Thus the metal-contaminated material will require some form of pro- or post-processing in order to effectively remove all
the metal contamination.
It is now readily accepted that the biological degradation of many different types of
organic pollutants in the environment is a useful tool in the regeneration of contaminated
sites. Petroleum hydrocarbons and their derivatives are certainly bio-degradable with the
lighter, more soluble compounds as they are generally more readily broken down. Crude
oil, petrol, diesel, aviation fuel, kerosene or such substances can all be degraded in-situ
through the addition of specific types of bacteria and the precise control of certain physico-chemical factors within the local environment in which the bacteria are expected to
survive. Most hydrocarbon derivatives are also bio-degradable so sites contaminated with
non-chlorinated solvents etc. such as ethanol, can be remediated in the same way. Soil and
water containing high levels of polyaromatic hydrocarbons or polychlorinated biphenols,
for example, can also be treated biologically but the material may require some physical or
chemical pre-treatment which makes the complete treatment a more labour intensive task..
The successful application of bio-remediation technology must allow for the bacteria
to have effective contact with the pollutant molecules to be degraded. Pollutant molecules
may be chemically or physically bound to other substances or to particular material within
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the soil or water column. Bacteria can be injected directly into hot spots of contamination within the soil, sprayed onto the surface of a slick within a contaminated water body or
in some cases the oil or petrol etc. can be abstracted in aqueous phase and treated in a
purpose built bio-reactor commissioned on-site.

Benefits or Direct Application verses Pump and Treat Techniques
There are several trains of thought with respect to the most effective application technique for bio-remediation technology. To a large extent the most efficient technique is
highly site and pollutant specific.
In the past, the bio-remediation of shore lines and soil adversely affected by major oil
spill has been achieved through the stimulation of the indigenous population of microorganisms. Products have been developed which biologically invigorate the inherent bacterial population at a particular site to such an extent that that the oil or pollutant is more
rapidly broken down. In this case the only addition required is a Nutrient which can be
both cheap and effective in certain instances.
At the next level of bio-remedial sophistication, it is possible to apply large volumes
of the precise bacteria known to be able to survive in the environment in question and to
effectively degrade the pollutant causing the problem. There is knowledge on the bio-degradation capabilities of each species of bacteria which has been isolated from polluted
sites. Moreover, many species can be cheaply cultured on an industrial scale. As such, it is
usually preferable to physically add a cocktail of bacteria by spraying onto the soil or water
surface of by direct injection.
With the current level of sophistication in industrial bio-technology, bacteria can by
cultured to in excess of 10´12 individual bacteria per millilitre of product. With this degree of bio-enhancement, bacteria can be added to a site in such high numbers that there is
no real requirement for a natural population to be present. Again a biological activator
product is add along with the bacteria to stimulate biological activity and to promote longevity of the population.
Direct applications of bacteria and activator in this way require a more detailed knowledge of the site conditions and the type of pollution which will be encountered. When
applying a bacterial culture directly to a contaminated site, whether it be on the surface of
a water body or deep in the soil under a building, of example, the application will usually
take the form of a cocktail of between six and ten different species. Using a mixture allows
for each species to be highly specific in its usefulness and it its tolerance of environmental
conditions while the complete application can solve a complex pollution problem under a
variety of environmental conditions.
Where it feasible to commission a bio-reactor on-site, the treatment process can be
massively accelerated since the level of control over the environment in which the bacteria
are expected to thrive is increased. A bio-reactor usually takes the form of a glass-fibre
reinforced plastic tank some 3 metres in diameter and standing 3 metres high. The units
therefore have a capacity of 6.000 litres. Polluted water can be passed through at a rate of
up to 1.000 litres per hour. Units of this size can be easily transported to any location. As
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they weigh no more than one tonne when empty they can be lifted by fork-lift, small crane
or earth moving equipment. Where a larger treatment capacity is required, more units are
commissioned and flow through is processed serially.
Each bio-reactor contains three chambers through which the water flows in succession. The first chamber acts as an oil/water separator so that any free oil will float to the
surface and any suspended solids in the water will drop to the bottom where they can be
later removed as sludge. The clear water then passes into the second aeration chamber
containing a solid media on which a robust population of bacteria is established. This chamber
is vigorously aerated so as to maximise the bio-degradation process and the water is cleaned biologically. The treated water from the aeration chamber then passes through a final
clarification chamber before being sprayed back onto the surface of the contaminated site.
The whole unit therefore acts effectively as a mobile waste water treatment plant and, if
necessary, the contaminated water can be pre-treated  buffered for pH and the like  prior
to contact with the bacterial mass in the aeration chamber.
It is possible to pump polluted water from the surface of a harbour or expanse of water
through one or more bio-reactors and progressively clean the polluted area. Contaminated
ground water can be abstracted downstream of a spill site, treated by passing it through one
or more bio-reactors and the re-injected upstream of the spill to effectively treat large
volumes of subterranean aquifer.
Where an expanse of land has been polluted with oil or diesel etc. the bio-reactor is used
to treat the run-off from the polluted soil. By spraying the treated water back onto the surface
of the soil, all contamination is effectively flushed out of the soil and degraded with time.
A further benefit gained when using a bio-reactor on a particular site is that the clean,
treated water coming out of the bio-reactor is, in itself, highly inoculated with hydrocarbon
degrading bacteria. This water will effectively inoculate the water or soil onto which it is
sprayed with hydrocarbon degrading bacteria, thus further accelerating the clean-up process.
There are many and varied applications for bio-remediation technology where site specifics and the nature of the pollution problem define the method best suited to treating the
problem most efficiently.

The Future
Described herein is a technology which offers a natural and therefore environmentally
friendly solution to oil pollution problems throughout the world. Contaminated land and water can be effectively and economically remediated for re-use without the need for major
civil works and more importantly without naively moving the contaminated material away for
land filling or incineration. By using naturally occurring micro-organisms to degrade pollution in-situ the problem is naturally removed and by-products are non-toxic constituent component molecules which, in themselves, provide energy and food for other organisms.
Bio-Industries Ltd. Irlandia
Przedstawicielstwo w Polsce:
Bio-Ecology Services Sp. z o.o. tel. (0 22) 647 39 45
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BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o. Joint-venture
jest firm¹ us³ugowo-handlow¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz ochrony rodowiska, stosuj¹c najnowsze
technologie przy wspó³pracy specjalistów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA.

oferujemy:
1. Biologiczne wspomaganie oczyszczania cieków z zastosowaniem biopreparatów nowej generacji.
2. Biodegradacje lagun osadowych oraz wylewisk nieczystoci.
3. Likwidacje odpadów t³uszczowych.
4. Czyszczenie zbiorników z ropopochodnych i innych substancji organicznych.
5. Modernizacje i projektowanie energooszczêdnych systemów oczyszczania.
6. Innowacje technologiczne w procesie fermentacji osadów.
7. Kontrolowany system u¿ytkowania osadów z oczyszczania cieków przy zastosowaniu
maszyn TERRA-GATOR 2204 firmy Ag-Chem Equipment Co. Ltd.
8. Oczyszczanie gleby (np. z wêglowodorów).
9. Technologie likwidacji odpadów szkodliwych.
10. Unieszkodliwianie zawartoci szamb (dystrybucja preparatu Szambex Super).
11. Likwidacje odorów.
12. Uzdatnianie odchodów zwierz¹t hodowlanych.
13. Dystrybucja urz¹dzeñ typu MOP do zbierania benzyn , oleju oraz innych sk³adników z
powierzchni wód w zbiornikach, rzekach, jeziorach, zatokach oraz z otworów piezometrycznych.
14. Oczyszczanie kanalizacji z zastosowaniem biopreparatów.

Stosowane BIOPREPARATY:









s¹ ca³kowicie bezpieczne, nietoksyczne i nie¿r¹ce,
nie zanieczyszczaj¹ rodowiska,
nie powoduj¹ korozji,
nie szkodz¹ ludziom, zwierzêtom i rolinom,
zawieraj¹ tylko niepatogenne bakterie,
znajduj¹ siê na licie EPA,
maj¹ atest DTI i PZH.

Mikroorganizmy ¿ywi¹ siê biodegradowanymi sk³adnikami odpadów i cieków, a¿ do ca³kowitej likwidacji tych sk³adników.
Na ¿yczenie klienta produkujemy wysokowyspecjalizowane kultury bakteryjne, dostosowane do w³aciwoci odpadów i cieków.
Dostarczane przez nas kultury bakteryjne s¹ zaliczane do Klasy I organizmów (ATCC) i s¹
zatwierdzone przez organy inspekcji USDA. Produkt pozbawiony jest Salmonelli oraz wszelkich bakterii patogennych.
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PRYZMOWA BIODEGRADACJA ZAOLEJONEJ ZIEMI
W KOLUSZKACH
Jan Siuta  Instytut Ochrony rodowiska

Fot. 1. Rolinnoæ na pryzmie 2 lipca
1993 r., wysianej bezposrednio po
wstêpnym ukszta³towaniu pryzmy.
Fot. 5. Trawa na pólce, skarpie i na przyskarpiu pryzmy w maju 1995 r.

Fot. 6. Pionowy przekrój (profil) gleby dobrze natlenionej w czêci górnej i niedotlenionej (beztlenowej) w czêci dolnej.

Fot. 2. Rolinnoæ na pryzmie
w padzierniku 1995 r.
Porównaj z fot. 1.

Fot. 3. Lewostronna skarpa pryzmy w maju
1993 r., czêciowo rozmyta z zaolejeniem
widocznym u podstawy.

Fot. 4. Lewostronna skarpa pryzmy w padzierniku1995 r.,
widoczna od strony CPN.
Porównaj z fot. 3.

Fot. 7. rodkowa czêæ przekroju gleby z fot. 6
przedstawia natlenion¹ (rdzaw¹) i nienatlenion¹
(ciemnoszar¹) strefê gleby powstaj¹cej z ziemi
zaolejonej.

Fot. 8. Pionowy przekrój (profil) gleby z ziemi zaolejonej z korzeniami rolin w czêci natlenionej.
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BIODEGRADACJA

URZ¥DZENIA DO ODOLEJANIA I ODT£USZCZANIA

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 5. Tkanina absorbcyjna RP-18 chroni rodowisko przed zaolejeniem.

Fot. 6. Odolejanie cieku w zbiorniku
przep³ywowym z zastosowaniem urz¹dzenia HV MOP.

Biodegradacja zawartoci
komory fermentacyjnej: stan
wyjciowy (fot. 1.) i po 30
dniach od wprowadzenia
kultury bakteryjnej (fot. 2.).
Fot. 7. Odolejanie cieku
w zbiorniku przep³ywowym z zastosowaniem
urz¹dzenia HV MOP.

Fot. 3. Zastosowanie biologicznej metody IN-SITU
do oczyszczania gruntu zaolejonego.

Fot. 4. Biodegradacja t³uszczu w przepompowni cieków.

Fot. 8. Odolejanie rzeki z zastosowaniem E MOP.
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