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Jan Siuta

EKOLOGICZNE, TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY
REKULTYWACJI GRUNTÓW ZANIECZYSZCZONYCH
PRODUKTAMI ROPY NAFTOWEJ

Wprowadzenie
Wielorakoæ i specyficzne w³aciwoci sk³adników ropy naftowej, produktów petrochemicznych [1, 2, 3] oraz produktów biologicznych i fizykochemicznych przekszta³ceñ w rodowisku przyrodniczym [4, 5], czyni¹ bardzo du¿e trudnoci w rozpoznawaniu ekologicznych (w tym toksykologicznych) nastêpstw zanieczyszczenia [6, 7], technologii oczyszczania [6, 8, 9, 10], metod diagnozowania zagro¿eñ i monitorowania
postêpu oczyszczania rodowiska.
Wiadomo, ¿e rodowisko glebowe i gruntowo-wodne jest bardzo ró¿norodne pod
wzglêdem fizycznych, chemicznych i biologicznych w³aciwoci. Zale¿nie od zwiêz³oci (sk³adu ziarnowego) gruntu w jego pionowym i poziomym uk³adzie, odmiennie rozprzestrzeniaj¹ siê produkty naftowe. W gruntach piaskowych wêglowodory
p³ynne rozprzestrzeniaj¹ siê bardzo szybko, przenikaj¹c do wód gruntowych (podziemnych). W gruntach zwiêz³ych (gliniastych, ilastych) penetracja ropopochodnych
produktów jest spowolniona proporcjonalnie do zawartoci i³u koloidalnego. Kumulacja tych produktów mo¿e byæ jednak bardzo du¿a. Zape³nienie produktem naftowym porów w gruntach zwiêz³ych uniemo¿liwia wymianê powietrza atmosferycznego (natlenianie gruntu).
Wiêkszoæ powierzchniowych utworów geologicznych (gruntów) wykazuje budowê warstwow¹ o zmiennej zawartoci frakcji i³owej, a tym samym o ró¿nej przepuszczalnoci dla wêglowodorów p³ynnych.
O wymianie powietrza pomiêdzy gruntem i atmosfer¹ (oddychanie ziemi) decyduje dro¿noæ porów, która mo¿e byæ wydatnie pomniejszona lub zniweczona przez ich
zawodnienie lub zaolejenie.
Znaczna zawartoæ ³atwo rozk³adanych substancji organicznych, w tym g³ównie
ropopochodnych produktów, mo¿e zwielokrotniæ tlenowe zapotrzebowanie i zu¿ycie
tlenu. Dotyczy to równie¿ nieshumifikowanych czêci rolin w warunkach nadmiaru
wody [11]. ród³a i w³aciwoci ropopochodnych zanieczyszczeñ rodowiska gruntowo-wodnego s¹ wielorakie. Wyró¿nia siê, miêdzy innymi [1, 2, 9, 12, 13]:
· poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej,
· zak³ady rafineryjne i petrochemiczne,
· transport ropy i produktów naftowych,
· magazynowanie oraz dystrybucja ropy i produktów naftowych,
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przemys³owe u¿ytkowanie produktów naftowych,
bytowo-gospodarcze u¿ytkowanie produktów naftowych,
eksploatacja taboru kolejowego i ko³owego oraz ró¿nego rodzaju maszyn,
bazy i obiekty wojskowe,
transport lotniczy,
przetwarzanie odpadów ropopochodnych i zaolejonych.

Zanieczyszczanie rodowiska gruntowo-wodnego mo¿e byæ sukcesywne (d³ugotrwa³e) lub awaryjno-wyciekowe. Niektóre wycieki ropy i jej produktów z ruroci¹gów
i zbiorników podziemnych ³¹cz¹ w sobie zanieczyszczanie sukcesywne z awaryjnym.
Jest to skutek postêpuj¹cej perforacji ruroci¹gu (zbiornika). Analogiczny charakter maj¹
niektóre wycieki na terenach górniczej eksploatacji ropy [1, 2].
Awaryjne wycieki ropy i jej produktów s¹ wykrywane w bardzo krótkim czasie, ze
wzglêdu na ³atw¹ identyfikacjê, powa¿ne zagro¿enie rodowiska i ludnoci oraz szkody ekonomiczne. Wtedy podejmuje siê natychmiast wszelkie dostêpne rodki likwidacji wycieku i oczyszczania rodowiska.
Korozyjne wycieki z podziemnych ruroci¹gów i zbiorników (np. stacji paliw)
ujawniane s¹ zwykle dopiero po wyp³ywie (lub wysi¹ku) na powierzchniê ziemi [14].
Skutkiem tego s¹ du¿o wiêkszy zasiêg i nasilenie zanieczyszczenia podpowierzchniowej czêci gruntu i wody gruntowej, ni¿ powierzchni ziemi.
Sukcesywne (przewa¿nie d³ugotrwa³e) zanieczyszczanie powierzchni ziemi w otoczeniu emitorów produktów naftowych degraduje glebê do zaniku szaty rolinnej w³¹cznie. Lekkie frakcje wêglowodorów paruj¹ do atmosfery, przenikaj¹ do warstw g³êbszych, ulegaj¹ biodegradacji. Wêglowodory trudnorozk³adalne nasycaj¹ wierzchni¹
warstwê ziemi, czyni¹c j¹ niepodatn¹ na odnowê biologiczn¹.
Oczyszczanie ziemi (rodowiska gruntowo-wodnego) z ropy i jej produktów jest
oczywist¹ koniecznoci¹. Stosuje siê liczne sposoby sczerpywania ropy i p³ynnych produktów naftowych oraz usuwania zaolejonej ziemi z miejsc awaryjnych wycieków, biologicznego rozk³adu (biodegradacji) ropopochodnych zanieczyszczeñ w ziemi, termicznego odolejania ziemi i odpadów. Biodegradacyjne metody oczyszczania zaolejonej
ziemi s¹ najprostsze, najtañsze i skuteczne. Stosujemy je bezporednio w terenie (bez
naruszania budowy gruntu) lub w urz¹dzeniach do biologicznej sanitacji zaolejonych
mas ziemnych. Mimo bardzo du¿ego postêpu, technologie biodegradacji zaolejonych
gruntów w uk³adach naturalnych s¹ dalekie od doskona³oci.
Wynika to g³ównie z ró¿norodnoci i z³o¿onoci budowy geologicznej, warunków
powietrzno-wodnych, jakoci pokrywy glebowej i szaty rolinnej, sposobu u¿ytkowania terenu. Ró¿norodnoæ ta utrudnia te¿ powa¿nie rozpoznanie struktury przestrzennej
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego oraz monitorowanie postêpu jego
oczyszczania.
Konsekwencj¹ wymienionych uwarunkowañ s¹ trudnoci:
· w programowaniu (projektowaniu) technologii oczyszczenia (rekultywacji) rodowiska, kosztów i niezbêdnego czasu,
· w ustanowieniu procedur postêpowania administracyjnego i kontroli spe³nienia wymogu oczyszczenia (rekultywacji) rodowiska.
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Ogólnikowy charakter przepisów prawa w zakresie oczyszczania (rekultywacji)
gruntów zaolejonych sprzyja pobie¿nemu opracowywaniu projektów oraz minimalizowaniu nak³adów i kontroli efektywnoci oczyszczania (rekultywacji) rodowiska.

Wp³yw ropopochodnych sk³adników na w³aciwoci gleby
Ropa naftowa oraz jej pochodne zniekszta³caj¹ fizyczne, chemiczne i biologiczne
w³aciwoci gleby, stosownie do jakoci i koncentracji zanieczyszczenia z jednej strony oraz w³aciwoci rodowiska glebowego z drugiej. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce zniekszta³cenia w³aciwoci gleb zanieczyszczonych produktami naftowymi:
· daleko id¹ca zmiana w iloci i sk³adzie chemicznym substancji organicznej,
· pomniejszenie pojemnoci wodnej gleby wskutek czêciowego lub ca³kowitego
zape³nienia porów glebowych,
· utrudnienie lub uniemo¿liwienie wymiany powietrza miêdzy gleb¹ i atmosfer¹ wskutek zape³nienia porów,
· zwielokrotnienie zapotrzebowania i zu¿ycia tlenu,
· bardzo du¿a przewaga zawartoci wêgla organicznego nad zawartociami azotu i
fosforu, czyni¹ca ostry niedostatek tych sk³adników dla mikroorganizmów glebowych i rolin,
· daleko id¹ce zniekszta³cenie mikroflory glebowej,
· niszczenie fauny glebowej,
· degradacja fizykochemicznych w³aciwoci koloidów, w tym g³ównie pojemnoci
sorpcyjnej, wymiany jonowej, poch³aniania i oddawania wody,
· niekorzystne zmiany odczynu rodowiska (g³ównie zakwaszenia).
Zaolejenie gleby mo¿e spowodowaæ wzrost substancji organicznej o kilka procent. Zawartoæ p³ynnych wêglowodorów w glebie zale¿y od:
· ³adunku zanieczyszczenia na jednostkê powierzchni (zalanie powierzchni) lub objêtoæ (wyciek podpowierzchniowy) ziemi,
· lepkoci produktu naftowego,
· zwiêz³oci gruntu (lub jego warstwy), stosownie do procentowego udzia³u i w³aciwoci sorpcyjnych i³u koloidalnego,
· stanu zape³nienia wod¹ porów glebowych w czasie wycieku produktu naftowego.
O wzrocie zawartoci substancji organicznej w zaolejonej glebie mineralnej stanowi nie tylko ³adunek zanieczyszczenia lecz tak¿e naturalna zawartoæ próchnicy.
Intensywne zaolejenie poziomu próchnicznego mo¿e podwoiæ lub potroiæ w nim zawartoæ substancji organicznej. W g³êbszych (podpróchnicznych) warstwach gleby
(gruntu) naturalne zawartoci substancji organicznej s¹ przewa¿nie bardzo ma³e (w
tym ladowe), tote¿ nawet niewielkie ³adunki ropopochodnych zanieczyszczeñ pomna¿aj¹ (nawet stukrotnie) zawartoæ substancji organicznej. Tak du¿y wzrost bardzo aktywnych form substancji organicznej w g³êbszych warstwach wydatnie pogarsza warunki tlenowe i wodne.
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Zape³nienie czêci porów glebowych przez produkty naftowe pomniejsza retencjê
wodn¹ oraz utrudnia (nawet uniemo¿liwia) przesi¹kanie i podsi¹kanie wody. O stanie
zape³nienia porów glebowych produktami naftowymi decyduj¹ g³ównie: ³adunek i rodzaj produktu zanieczyszczenia, zwiêz³oæ (sk³ad ziarnowy) gruntu, stan wilgotnoci
(nasycenia wod¹) gruntu w czasie dzia³ania na niego p³ynnego produktu naftowego.
£adunek (na jednostkê powierzchni ziemi) i lepkoæ cieczy naftowej nie maj¹ bezporedniego prze³o¿enia na zape³nienie porów glebowych. W stanie intensywnego uwilgotnienia gleby infiltracja cieczy wêglowodorowej jest wydatnie ograniczona. Ograniczenie wzrasta proporcjonalnie do zwiêz³oci (zawartoci frakcji ilastej) masy ziemnej poddanej presji cieczy. Przesychanie gleb powoduje wzrost porów wype³nionych
powietrzem, zwiêkszaj¹c tym samym przesi¹kliwoæ gleby dla ropopochodnych cieczy. Przesi¹kliwoæ ta wzrasta proporcjonalnie (do ubytku wody) w utworach piaskowych, py³owych i glinach piaszczystych, które nie zmieniaj¹ swej objêtoci wskutek
przesychania i namakania. W utworach zwiêz³ych (obfituj¹cych we frakcje ilast¹) ubytek wody kapilarnej nie zwiêksza proporcjonalnie wsi¹kania ciek³ych wêglowodorów,
zw³aszcza o znacznej lepkoci. Dalsze przesychanie powoduje kurczenie siê objêtoci
utworu ilastego. Skutkuje ono powstanie licznych pionowych szczelin o znacznych
wymiarach, które mog¹ siêgaæ do g³êbokoci 5075 cm.
W wierzchniej przesuszonej warstwie gleby ilastej powstaj¹ wielokierunkowe spêkania, powoduj¹ce grudkow¹ dezintegracjê masy ziemnej. Powstaje wiêc system pionowych i poziomych szczelin o du¿ych wymiarach, które mog¹ byæ szybko zape³nione ciecz¹ wêglowodorow¹ o ró¿nej lepkoci. Ni¿ej zalegaj¹ca warstwa gruntu ilastego pozostaje nasycona wod¹, tote¿ jest odporna na infiltracjê wêglowodorów. W porze obfitych
deszczów zachodzi pêcznienie koloidów i ca³ej masy ziemnej, które skutkuje zanikaniem
szczelin powsta³ych wskutek minionej suszy. Wtedy szczelinowe skupiska cieczy wêglowodorowej s¹ wypierane do górnej warstwy gleby, a nawet na powierzchniê ziemi. Nastêpuje wiêc wtórny wzrost zanieczyszczenia najwa¿niejszego, próchnicznego poziomu gleby,
z daleko id¹cymi konsekwencjami dla jej ekologicznych i produkcyjnych funkcji. Pozytywn¹ cech¹ gleb zwiêz³ych jest wielokrotnie mniejsze zagro¿enie wód gruntowych ni¿
na terenach gleb o znacznej przesi¹kliwoci.
Nasycenie i³u koloidalnego wêglowodorami degraduje ich powinowactwo do wody
i wymiany jonów, co odzwierciedla siê tak¿e w dezagregacji struktury. Struktura gruze³kowata przek³ada siê w strukturê drobnop³ytkow¹, która pyli intensywnie w stanie
suchym, a uniemo¿liwia wsi¹kanie wody opadowej.
Wymiana powietrza pomiêdzy gleb¹ i atmosfer¹ jest powa¿nie utrudniona,
a niekiedy nawet uniemo¿liwiona wskutek znacznego zape³nienia porów glebowych
wêglowodorami o ró¿nej lepkoci.
Zapotrzebowanie na tlen w glebie zanieczyszczonej wêglowodorami ciek³ymi
ronie proporcjonalnie do intensywnoci zanieczyszczenia i podatnoci wêglowodorów na biodegradacjê.
Równolegle do wzrostu biochemicznego zapotrzebowania tlenu w glebie, maleje
wymiana powietrza pomiêdzy gleb¹ zanieczyszczon¹ i atmosfer¹. Pomniejsza to wydatnie dostêpnoæ tlenu dla mikroorganizmów, korzeni rolin i zwierz¹t glebowych.
Oprócz bezporedniej szkodliwoci wêglowodorowych zanieczyszczeñ, metabolity
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beztlenowych przemian nasilaj¹ biologiczn¹, chemiczn¹ i fizyczn¹ degradacjê rodowiska glebowego.
Przewaga zawartoci wêgla organicznego nad azotem w glebach mineralnych wynosi przewa¿nie 812 (rednio oko³o 10). Ropopochodne zanieczyszczenia
zwielokrotniaj¹ przewagê zawartoci wêgla organicznego nad zawartoci¹ azotu w
poziomie próchnicznym, oraz jeszcze bardziej w bezpróchnicznych czêciach profilu
glebowego. W warunkach bardzo du¿ej dostêpnoci wêgla organicznego (i wynikaj¹cej st¹d energii) oraz proporcjonalnie pomniejszonej dostêpnoci azotu powstaje
silna konkurencja o azot pomiêdzy mikroorganizmami rozk³adaj¹cymi wêglowodory
z jednej strony, a systemem korzeniowym rolin. Konkurencyjnoæ mikroorganizmów
czyni ostry niedostatek azotu dla rolin, minimalizuje, a w skrajnych sytuacjach uniemo¿liwia ich wzrost.
Analogicznie rzecz przedstawia siê z przewag¹ zawartoci wêgla organicznego nad zawartoci¹ fosforu  w postaci przyswajalnej dla mikroorganizmów i
korzeni rolin. rodowisko glebowe na 100 jednostek wagowych wêgla organicznego powinno zawieraæ jednostkê wagow¹ fosforu przyswajalnego. Za optymaln¹ proporcjê wêgla organicznego  C do azotu  N i fosforu  P przyswajalnego (C:N:P)
przyjmuje siê 100:10:1.
Zwiêkszenie przewagi ilociowej wêgla organicznego nad zawartoci¹ azotu jest
dobrym wskanikiem stanu zanieczyszczenia gleby ropopochodnymi produktami, pod
warunkiem, ¿e istnieje mo¿liwoæ porównania wyników analizy gleby zanieczyszczonej z gleb¹ nie zanieczyszczon¹. Wskanik C:N mo¿e byæ stosowany równie¿ w ocenie
postêpu oczyszczenia gleby z ropopochodnych sk³adników [15].
Ropopochodne zanieczyszczenia modyfikuj¹ sk³ad i aktywnoæ biologiczn¹ mikroflory glebowej poniewa¿ ograniczaj¹ (hamuj¹) bezporedni rozwój niektórych szczepów, zniekszta³caj¹ radykalnie warunki pokarmowe i energetyczne, pogarszaj¹ wodne
i tlenowe warunki glebowe. W wyniku beztlenowej przemiany materii powstaje wiele
organicznych i mineralnych sk³adników toksycznych dla mikroorganizmów tlenowych,
korzeni rolin i fauny glebowej. Odtlenienie wodorotlenków ¿elaza i manganu generuje nie tylko toksycznoæ rodowiska glebowego, lecz tak¿e dysperguje koloidy, a w
toku ponownego natleniania rodowiska, postêpuje zasklepianie porów glebowych przez
skupiska nierozpuszczalnych wodorotlenków ¿elaza i manganu.
Zniekszta³cenie wodnej i jonowymiennej pojemnoci koloidów stanowi bardzo istotny czynnik trudno odwracalnej degradacji rodowiska glebowego. Negatywne nastêpstwa tej degradacji przejawiaj¹ siê w:
· wadliwoci struktury gleby, zw³aszcza w warstwie próchnicznej,
· utrudnionej retencji, kr¹¿enia wody oraz jej dostêpnoci dla rolin,
· utrudnionej wymianie powietrza pomiêdzy gleb¹ i atmosfer¹ oraz ograniczonej dostêpnoci tlenu dla mikroorganizmów i korzeni rolin,
· pogorszeniu dostêpnoci zasobów pokarmowych dla rolin i mikroorganizmów, w
tym wprowadzonych do gleby w postaci nawozów mineralnych.
Niektórzy autorzy stwierdzili alkalizacje rodowiska w procesie biodegradacji wêglowodorów. Nie zaprzecza to jednak zasadnoci pogl¹du mówi¹cego o kwasotwórczych
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nastêpstwach biodegradacji ropopochodnych produktów. Wiadomo bowiem, ¿e odczyn
tej samej gleby mo¿e wahaæ siê w szerokich granicach, stosownie do zmieniaj¹cych siê
warunków:
· nasycenia gleby wod¹,
· dostêpnoæ tlenu atmosferycznego,
· zawartoci bioreaktywnej (³atworozk³adalnej) substancji organicznej w glebie,
· zawartoci w glebie zwi¹zków mineralnych podatnych na utlenianie i redukcjê.
Wiadomo, ¿e beztlenowy rozk³ad substancji obfituj¹cej w organicznie zwi¹zki azotu
generuje du¿e iloci amoniaku, który silnie alkalizuje rodowisko. Ten stan rzeczy nie
trwa d³ugo. Wystarczy zmiana beztlenowych na tlenowe warunki w glebie, a alkaliczne
jony amonowe przemieni¹ siê w kwane jony azotanowe. Podobnie rzecz przedstawia
siê z ¿elazem, którego wodorotlenki maj¹ odczyn s³abo kwany, a po zredukowaniu do
postaci dwuwartociowej daj¹ odczyn alkaliczny. Redukcji i utlenieniu ulegaj¹ te¿ siarczany, fosforany i wiele innych zwi¹zków mineralnych.
Beztlenowy i tlenowy rozk³ad substancji organicznej generuje ró¿norodne
kwasy organiczne, które s¹ rozk³adane do postaci CO2 i H2O w toku postêpowej
mineralizacji.
Ró¿norodnoæ fizycznych, chemicznych i biologicznych w³aciwoci gleb oraz du¿a
sezonowa zmiennoæ warunków powietrzno-wodnych i termicznych, jak te¿ sezonowoæ gromadzenia martwej masy rolinnej, powoduje gwa³towny wzrost zu¿ycia tlenu
w glebie, czyni¹ powa¿ne trudnoci w transponowaniu (interpretowaniu) wyników badañ laboratoryjnych na potrzeby technologii biologicznego oczyszczania gleb i wód
gruntowych w terenie. Wynikaj¹ st¹d niekiedy rozbie¿ne rezultaty badañ oraz wnioski
teoretyczne i wskazania aplikacyjne.

Uwarunkowania i sposoby biodegracyjnego oczyszczania ziemi
zaolejonej
Pod pojêciem ziemia rozumie siê tu wierzchni¹ warstwê gruntu (przewa¿nie glebê mineraln¹ lub organiczn¹) oraz g³êbsze warstwy gruntu i p³ytkie wody podziemne,
zwane wodami gruntowymi. Odnon¹ ziemiê nazywa siê potocznie rodowiskiem gruntowo-wodnym.
Zale¿nie od g³êbokoci wystêpowania i sezonowych wahañ poziomu wody gruntowej, woda ta jest mniej lub bardziej zintegrowana z pokryw¹ glebow¹. W miejscach o
utrudnionym odp³ywie nadmiaru wód opadowych, zw³aszcza zasilanych przez sp³yw
wody z terenów przyleg³ych, woda gruntowa integruje siê z wodami nap³ywowymi,
zatapiaj¹cymi czasowo powierzchniê ziemi. Tego rodzaju wahania poziomu wody gruntowej czyni¹ bardzo du¿e sezonowe zmiany koncentracji sk³adników labilnych oraz
przemian metabolicznych w rodowisku. G³êbsze zaleganie poziomu wody gruntowej
czyni mniejsz¹ wspó³zale¿noæ metabolizmu gleby i wód gruntowych. Mo¿na wiêc
wyró¿niæ dwie odmienne formy:
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1) rodowisko gruntowowodne (o zintegrowanej fazie sta³ej i wodnej),
2) rodowisko gruntowowodne z wyodrêbnionym poziomem wody gruntowej (podziemnej).
Oczyszczanie ziemi w miejscu jej zalegania (in situ) jest najprostsze i najtañsze.
Nie deformuje budowy gruntu i rzeby terenu [16, 17]. Nie wymaga te¿ naruszenia
infrastruktury technicznej [16].
Oprócz niew¹tpliwych zalet oczyszczanie in situ ma ujemne strony:
· wymaga znacznie d³u¿szego czasu w porównaniu do oczyszczania mas ziemnych
przemieszczonych do technicznych urz¹dzeñ biodegradacji ropopochodnych,
· ze wzglêdu na wyd³u¿ony czas procesu biodegradacji, ropopochodne zanieczyszczenia mog¹ przemieszczaæ siê do rodowiska terenów przyleg³ych,
· pionowe i poziome zró¿nicowanie budowy geologicznej (g³ównie sk³adu ziarnowego  zwiêz³oci) i wystêpowania wód gruntowych utrudnia napowietrzanie i
zasilanie rodowiska (gruntowo-wodnego) w sk³adniki od¿ywcze oraz monitorowanie postêpu biodegradacji ropopochodnych sk³adników.
Mimo wymienionych ograniczeñ preferuje siê biodegradacjê ropopochodnych zanieczyszczeñ bezporednio w terenie [4, 15, 16, 17, 18, 19]. Doskonalenie technicznych sposobów napowietrzania i zasilania rodowiska sk³adnikami od¿ywczymi i preparatami biologicznymi, jak te¿ zabezpieczania przyleg³ych terenów przez rozprzestrzenianie siê ropopochodnych substancji czyni bardzo du¿e postêpy.
Przek³adanie wyników badañ laboratoryjnych na potrzeby oczyszczania ziemi w
terenie nie jest jednak ³atwe, ze wzglêdu na bardzo du¿¹ z³o¿onoæ (ró¿norodnoæ):
· warunków gruntowo-wodnych,
· sezonow¹ zmiennoæ temperatury i opadów atmosferycznych,
· ró¿norodnoæ u¿ytkowania terenu,
· ró¿norodnoæ szaty rolinnej.
W tym wzglêdzie jest jeszcze du¿o do zbadania wielu uwarunkowañ i opracowania sposobów skutecznego sterowania przebiegu biodegradacji ropopochodnych zanieczyszczeñ.
Do biodegradacji ropopochodnych substancji w rodowisku ziemnym s¹ niezbêdne:
· obecnoæ mikroorganizmów zdolnych do rozk³adu (w tym mineralizacji) organicznych sk³adników ropy i jej pochodnych,
· odpowiednia zawartoæ sk³adników pokarmowych niezbêdnych do ¿ycia mikroorganizmów rozk³adaj¹cych ropopochodne substancje,
· odpowiednia zawartoæ wody (wilgotnoæ) w rodowisku,
· odpowiednia zawartoæ tlenu w rodowisku,
· odpowiednia temperatura rodowiska,
· odpowiedni odczyn rodowiska,
· koncentracja ropopochodnych substancji (w tym sk³adników toksycznych) nie mo¿e
przekraczaæ biologicznej tolerancji mikroorganizmów rozk³adaj¹cych te substancje.
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Obecnoæ mikroorganizmów rozk³adaj¹cych ropopochodne substancje
W rodowisku przyrodniczym wystêpuj¹ liczne szczepy mikroorganizmów (bakterii, grzybów, promieniowców, dro¿d¿y, sinic) zdolnych do czerpania energii z rozk³adu
(w tym mineralizacji) organicznych sk³adników ropy i jej pochodnych [3, 4, 14, 20].
Zanieczyszczenie rodowiska ropopochodnymi substancjami powoduje intensywny rozwój tych mikroorganizmów, które s¹ zdolne do czerpania energii i pokarmu z
wêglowodanów. Ogranicza to jednoczenie mo¿liwoæ ¿ycia pozosta³ych mikroorganizmów w rodowisku zanieczyszczonym. Wynikaj¹ st¹d nastêpuj¹ce mo¿liwoci:
1) tworzenie korzystnych warunków (pokarmowych, tlenowych, wodnych, termicznych, odczynu) do nasilania rozwoju odnonych mikroorganizmów w rodowisku
oczyszczanym z ropopochodnych substancji;
2) wyselekcjonowanie ze rodowiska (np. ziemi) mikroorganizmów rozk³adaj¹cych
ropopochodne substancje i wyprodukowanie z nich skoncentrowanego preparatu
do zaszczepiania ziemi (gruntu) oczyszczanej z ropopochodnych substancji.
Na rynku istnieje wielorakoæ gotowych preparatów (szczepionek) do biodegradacji ropopochodnych substancji [3, 18]. Wyniki badañ dowodz¹ bardzo du¿ej efektywnoci szczepionek wyhodowanych z mikroflory autochtonicznej, czyli wydzielonej z
gruntów zanieczyszczonych ropopochodnymi [4, 5, 19, 20].
Oczywiste jest, ¿e stosowanie odpowiedniego biopreparatu nasila procesy biodegradacji ropopochodnych substancji (zw³aszcza w gruntach wie¿o zanieczyszczonych).
Pozyskanie biopreparatu dostosowanego do warunków oczyszczanej ziemi, jest bardzo wa¿ne, ale o efektywnoci jego zastosowania zdecyduj¹:
· wprowadzanie tego preparatu bezporednio do miejsc wystêpowania ropopochodnych zanieczyszczeñ, poddawanych biodegradacji;
· stworzenie optymalnych warunków pokarmowych, wodnych, tlenowych, odczynu
oraz w miarê mo¿liwoci tak¿e termicznych.
W gruntach ³atwoprzepuszczalnych (g³ównie piaskowych) dla wody i powietrza
nietrudno jest optymalizowaæ technicznie wszystkie wymienione czynniki. W miarê
wzrostu zawartoci i³u koloidalnego, a jednoczenie malej¹cej zawartoci frakcji gruboziarnistych (g³ównie piasku) zmniejsza siê mo¿liwoæ technicznego optymalizowania
parametrów biodegradacji ropopochodnych substancji w gruncie na ca³ej g³êbokoci jego
zanieczyszczenia.

Optymalizacja zawartoci sk³adników pokarmowych
Do ¿ycia biologicznego niezbêdne s¹ g³ówne sk³adniki substancji organicznych:
wêgiel, tlen, wodór, azot, fosfor i siarka. W próchniczej warstwie gleby wystêpuj¹ wszystkie sk³adniki mineralne niezbêdne do ¿ycia rolin oraz sk³adniki organiczne niezbêdne
do ¿ycia mikroorganizmów i zwierz¹t glebowych. Podstawowymi sk³adnikami ¿yznoci gleby s¹ zawartoci wêgla organicznego (próchnicy), azotu i fosforu oraz ilociowe
proporcje tych sk³adników.
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Ropopochodne substancje powoduj¹ wzrost zawartoci wêgla organicznego w glebie, proporcjonalny do stopnia zanieczyszczenia rodowiska. Tym samym czyni bardzo
du¿¹ przewagê zawartoci wêgla organicznego nad zawartociami azotu i fosforu. Za
optymalne do prawid³owego ¿ycia mikroorganizmów i rolin uwa¿a siê ilociowe C:N:P
= 100:10:1. Takie proporcje C:N:P s¹ w³aciwe wiêkszoci gleb uprawy polnej. Uznaje
siê je tak¿e za w³aciwe dla prawid³owego przebiegu procesu biodegradacji ropopochodnych zanieczyszczeñ w glebie. S³usznoæ tej tezy nie budzi w¹tpliwoci, ale bez
prawid³owego jej rozumienia mo¿na pope³niæ znacz¹ce b³êdy przy wyliczaniu prawid³owych dawek azotu i fosforu w celu osi¹gniêcia optymalnych proporcji C:N:P.
Rzecz w tym, ¿e odnone proporcje C:N:P s¹ optymalne:
· dla próchniczej warstwy gleby wolnej od ropopochodnych substancji, nale¿y wiêc
d¹¿yæ do uzyskania takiego stanu po oczyszczeniu gleby;
· w po¿ywieniu mikroorganizmów rozk³adaj¹cych ropopochodne substancje.
Wiadomo, ¿e w rodowisku ziemnym, zw³aszcza obfituj¹cych w koloidy, tylko niewielka czêæ ropopochodnych zanieczyszczeñ jest dostêpna dla mikroorganizmów. Wiêkszoæ wêglowodorów jest silnie zaadsorbowana przez koloidy i dopiero w miarê postêpu biodegradacji staje siê dostêpna dla mikroorganizmów. Ponadto, wprowadzony do
ziemi i pobrany przez mikroorganizmy azot mineralny przemienia siê w zwi¹zki organiczne, których znaczna czêæ stanowi próchnicê glebow¹.
Mineralizowany wêgiel wêglowodanów jest natomiast wydzielony do atmosfery. Zawartoæ wêgla organicznego w glebie ubywa wiêc w miarê postêpu biodegradacji wêglowodanów.
Wynikaj¹ st¹d nastêpuj¹ce wnioski:
1) wyliczone proporcje ilociowe C:N:P w glebie silnie zanieczyszczonej ropopochodnymi substancjami stanowi¹ tylko orientacyjne wskaniki do okrelenia ca³kowitego zapotrzebowania oraz ich sukcesywnego dawkowania w czasie biologicznego oczyszczania;
2) ca³kowite, optymalne dawki azotu i fosforu s¹ mniejsze od dawek wyliczonych na
podstawie zawartoci wêgla organicznego, azotu i fosforu w glebie silnie zanieczyszczonej ropopochodnymi substancjami;
3) wyliczone (oszacowane ) ca³kowite dawki azotu i fosforu nale¿y podzieliæ na czêci i wprowadziæ je sukcesywnie w miarê postêpu biodegradacji ropopochodnych
zanieczyszczeñ.
Wprowadzenie azotu i fosforu do ziemi mo¿e byæ realizowane:
· ³¹cznie z biopreparatem  jako po¿ywka mineralna,
· w postaci nawozów ³atworozpuszczalnych.

Nawo¿enie azotowe nale¿y stosowaæ w postaci saletry wapniowej lub potasowej.
Azotanowa forma jest najbardziej przyswajalna dla mikroorganizmów oraz poprawia
tlenowe warunki rodowiska.
Je¿eli na gruncie oczyszczanym uprawia siê roliny, to dawki azotu i fosforu nale¿y zwiêkszyæ o wielkoci niezbêdne dla tych rolin. W przeciwnym razie powstanie
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niedostatek sk³adników pokarmowych w rodowisku, co ograniczy powa¿nie wzrost
rolin i spowolni biodegradacjê ropopochodnych.

Optymalizacja warunków tlenowych
Ropopochodne substancje pogarszaj¹ warunki tlenowe gleby (gruntu) proporcjonalnie do stopnia jej zanieczyszczenia g³ównie wskutek:
1) czêciowego lub ca³kowitego zape³nienia dróg wymiany powietrza pomiêdzy ziemi¹ i atmosfer¹,
2) bardzo du¿ym wzrostem zapotrzebowania (zu¿yciem) tlenu w rodowisku.
W gruntach ilastych ropopochodne substancje mog¹ ca³kowicie zlikwidowaæ
dostêp powietrza atmosferycznego. Ma to miejsce g³ównie w czasie du¿ego nawilgocenia ziemi. W porze d³ugotrwa³ej upalnej pogody, wysychaj¹ca ziemia (ilasta) pêka
tworz¹c dostêpnoæ powietrza atmosferycznego, ale suchy grunt powa¿nie ogranicza, a nawet uniemo¿liwia mikrobiologiczn¹ aktywnoæ. Dostêpnoæ tlenu jest wiêc
nieefektywna w procesie biodegradacji.
Intensywne napowietrzanie gruntu oczyszczanego biologicznie jest niezbêdne.
Stosunkowo ³atwo mo¿na napowietrzaæ wierzchni¹ warstwê gleb ornych i gruntów bezglebowych.
W przypadku intensywnego zanieczyszczenia wierzchniej warstwy gleby (gruntu) korzystnie jest odst¹piæ czasowo od uprawy rolin. Pozwoli to na zwiêkszenie
czêci mechanicznej uprawy w celu nasilenia dostêpu tlenu dla mikroorganizmów
rozk³adaj¹cych ropopochodne substancje. Wymienione zabiegi tworz¹ te¿ warunki do
sukcesywnego wprowadzania oraz mieszania azotu i fosforu z wierzchni¹ warstw¹ ziemi. Nie bez istotnego znaczenia jest tak¿e urednienie wilgotnoci biodegradowanej
warstwy ziemi.
Do natleniania g³êbszych warstw gruntu stosuje siê ró¿ne systemy napowietrzania stref poddanych biodegradacyjnemu oczyszczaniu z ropopochodnych substancji.
Napowietrzanie gruntu stosuje siê te¿ do wymuszenia ukierunkowanej migracji ropopochodnych zanieczyszczeñ.
Do mechanicznego napowietrzania wierzchniej warstwy (do g³êbokoci 30 cm)
ziemi stosuje siê orkê p³u¿n¹, ciê¿k¹ bronê talerzow¹, kultywator, glebogryzarkê,
p³ugofrezarkê.
S¹czki drenarskie i rowy melioracyjne stanowi¹ bardzo istotne czynniki napowietrzania ziemi do g³êbokoci posadowienia s¹czków i rowów. S¹czki drenarskie
zwielokrotniaj¹ dro¿noæ wody i powietrza w nadleg³ej warstwie ziemi.
Je¿eli grunt oczyszczony z ropopochodnych substancji nie ma drena¿u, to nale¿a³oby go zdrenowaæ. Wykonanie rowów jest mniej efektywne, ale te¿ ³atwiejsze do
wykonania.
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Optymalizacja warunków wodnych (wilgotnoci)
Za optymalne uwilgotnienie gleby przyjmuje siê 60-80% ca³kowitej polowej pojemnoci (porowatoci ziemi), przy co najmniej 10% zape³nieniu powietrzem porów
[4]. Taki stan odnonych parametrów nietrudno jest zapewniæ rodkami technicznymi,
zw³aszcza w modelowych warunkach oczyszczania ziemi (ex situ). Mo¿liwoci optymalizowania zawartoci wody w ziemi na terenie jej wystêpowania s¹ ograniczone przez
czynniki gruntowe, atmosferyczne, techniczne, ekonomiczne. Mimo to, regulowanie
warunków powietrzno-wodnych ma du¿¹ rolê do spe³nienia w biologicznym oczyszczaniu ziemi z ropopochodnych substancji. Dotyczy to g³ównie wierzchniej warstwy
ziemi, ³atwodostêpnej dla wody rozdeszczowywanej oraz technicznej obróbki.
Nale¿y mieæ jednak na uwadze du¿¹ hydrofobowoæ ziemi zaolejonej (zw³aszcza
w stanie suchym), która utrudnia (nawet uniemo¿liwia) wsi¹kanie wody. W razie przesuszenia ziemi, silnie zaolejonej, trzeba j¹ spulchniæ bron¹ talerzow¹ lub kultywatorem
przed deszczowaniem. Mo¿na te¿ zastosowaæ orkê, w celu zwiêkszenia dostêpnoci
powietrza i urednienia biodegradowanej masy ziemnej.
Podczas intensywnych i d³ugotrwa³ych opadów atmosferycznych nale¿y zapewniæ
powierzchniowy odp³yw nadmiaru wody, poniewa¿ jej zaleganie na powierzchni ziemi
natychmiast powoduje ostry deficyt tlenu dla mikroorganizmów oraz bardzo niekorzystne zmiany fizycznych i chemicznych w³aciwoci rodowiska ziemnego.

Optymalizacja odczynu rodowiska
Optymalny odczyn dla wiêkszoci mikroorganizmów (g³ównie bakterii) rozk³adaj¹cych wêglowodory mieci siê w przedziale pH 5,58,0. Odczyn obojêtny (bliski pH
7,0) jest najkorzystniejszy, ale taki stan trudno osi¹gn¹æ i zachowaæ w glebach, poniewa¿ wykazuj¹ one du¿¹ dynamikê wahañ pH, zale¿n¹ od wielu czynników zmiennych
w czasie. Dotyczy to tak¿e mas ziemnych oczyszczanych z ropopochodnych substancji
w warunkach ex situ.
Kwany odczyn (dominuje on w Polsce) ziemi oczyszczanej biologicznie nale¿y
neutralizowaæ z zastosowaniem wapna nawozowego (wêglanowego lub wêglanowotlenowego). Niezbêdn¹ dawkê wapna (na jednostkê powierzchni ziemi lub metr szecienny masy ziemnej) wylicza siê na podstawie wyniku oznaczenia kwasowoci hydrolitycznej ziemi. Oznaczenia takie wykonuje Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
dzia³aj¹ca na terenie ka¿dego województwa.
Osi¹gniêcie po¿¹danego odczynu (pH) w ca³ej masie ziemi (in situ) nie jest wcale
³atwe, poniewa¿ wymaga³oby to:
· bardzo dok³adnego wymieszania wapna z mas¹ ziemn¹,
· znacznego czasu do przereagowania wapna z ziemi¹.
Nawet dobre wymieszanie wapna z ziemi¹ przemieszczon¹ do odpowiedniej instalacji, nie zapewnia osi¹gniêcia jednolitego odczynu w ca³ej masie. Zupe³nie zadawalaj¹cym wynikiem bêdzie osi¹gniêcie pH 6,08,0 w wapnowanej masie ziemi (rednio
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w ca³ej masie odczyn obojêtny). W warunkach gruntowych s¹ du¿o mniejsze mo¿liwoci tak dobrego wymieszania wapna z ziemi¹.
Czynnikami powoduj¹cymi sezonowe wahania odczynu (pH) w rodowisku glebowym s¹:
· sezonowy (g³ównie jesienny i wiosenny) rozk³ad (martwej) masy rolinnej, który
wydziela znaczne iloci amoniaku, powoduj¹cego alkalizacjê rodowiska,
· w procesach biologicznego rozk³adu masy rolinnej, mikroflory i fauny glebowej
oraz ropopochodnych substancji powstaj¹ kwasy organiczne, które zmieniaj¹ odczyn rodowiska,
· mineralizacja kwasów organicznych (do CO2 i H2O) likwiduje ich kwasotwórcze
dzia³anie,
· utlenianie amoniaku do postaci azotowej znosi jego alkalicznoæ, daj¹c kwas
azotowy.
Nie bez znaczenia dla dynamiki zmian odczynu gleby s¹ te¿: redukcja i utlenienie siarczanów, fosforanów, ¿elaza, manganu. Zawartoæ biologicznie aktywnych form
zwi¹zków organicznych (w tym sk³adników ropopochodnych) oraz sezonowa zmiennoæ stosunków powietrzno-wodnych stanowi¹ o skali i dynamice wahañ potencja³u
oksoredukcyjnego, decyduj¹cego w du¿ym stopniu o wahaniach odczynu rodowiska glebowego.

Optymalizacja temperatury
W warunkach gruntowych mo¿liwoci regulowania temperatury rodowiska na potrzeby biodegradacyjnego oczyszczania z ropopochodnych substancji s¹ niewielkie, w
przeciwieñstwie do warunków ex situ. Przyjmuje siê, ¿e temperatura 1545 oC tworzy
warunki efektywnej biodegradacji ropopochodnych sk³adników [1, 8]. Dla mezofilnych mikroorganizmów temperatura optymalna wynosi 2540 oC. Temperaturê gruntu
kszta³tuj¹ g³ównie warunki klimatyczne. Nie bez istotnego znaczenia jest zawartoæ wody
(wilgotnoæ) w ziemi.
Suche grunty piaskowe nagrzewaj¹ siê najszybciej i osi¹gaj¹ wy¿sze temperatury
ni¿ grunty zwiêz³e. Najs³abiej nagrzewaj¹ siê grunty podmok³e, zw³aszcza obfituj¹ce
w substancje organiczn¹. Szczególnie ma³o podatne na wzrost temperatury s¹ gleby
torfowe i mokrad³a.
W warunkach terenowych mamy bardzo ma³e mo¿liwoci podwy¿szenia temperatury ziemi na potrzeby biologicznego oczyszczania. Mimo to, nale¿y korzystaæ z mo¿liwoci dostêpnych:
1. Odprowadzanie wody grawitacyjnej zwiêksza wydatnie temperaturê rodowiska w
ciep³ej porze roku. Równoczenie zwiêksza dostêp tlenu atmosferycznego dla mikroorganizmów rozk³adaj¹cych ropopochodne substancje oraz pozosta³e zwi¹zki
organiczne, wydzielane ciep³o zwiêksza temperaturê rodowiska.
2. Orka wraz z pozosta³ymi zabiegami spulchniaj¹cymi wierzchni¹ warstwê ziemi,
urednia i podwy¿sza w niej temperaturê oraz u³atwia wymianê powietrza.
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3. Bezrolinny stan powierzchni podwy¿sza temperaturê ziemi. Jest on korzystny pod
warunkiem, ¿e ziemia jest uprawiana mechanicznie i deszczowana w czasie suchej
pogody. W przeciwnym razie obecnoæ szaty rolinnej bêdzie korzystniejsza dla
przebiegu biodegradacji ropopochodnych substancji.
Stworzenie korzystnych warunków pokarmowych, tlenowych i wodnych do intensywnego rozwoju mikroorganizmów w zaolejonej ziemi zwiêksza temperaturê
rodowiska o kilka stopni Celsjusza. Wed³ug Eikelbooma (za G. Malin¹), w umiarkowanej strefie klimatycznej wzrost ten wynosi 2,55 °C, a niekiedy osi¹ga nawet 10 °C.
Ziemia zaolejona intensywnie, oczyszczona biologicznie w pryzmie (na otwartej przestrzeni) wykaza³a kilkuprocentowy wzrost temperatury na g³êbokoci w stosunku
warstwy nadleg³ej. Wielkoæ temperatury zale¿a³a od zawartoci ropopochodnych
substancji. Najwiêksz¹ zawartoæ ekstraktu eterowego i najwy¿sz¹ temperaturê
stwierdzono na g³êbokoci 5060 cm. Zarówno powy¿ej jak te¿ poni¿ej tej g³êbokoci temperatura ziemi by³a mniejsza o 1,54,2 °C [14].
Pryzmy ziemi zaolejonej, oczyszczanej biologicznie w odpowiednich instalacjach
(ex situ) osi¹gaj¹ znacznie wiêkszy wzrost temperatury i oczywicie w krótszym czasie.

Prawne podstawy rekultywacji (oczyszczania) zaolejonego rodowiska
gruntowo-wodnego
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627). Dzia³ IV. Ochrona powierzchni ziemi reguluje zasady rekultywacji gruntów, w
tym zanieczyszczonych rop¹ i ropopochodnymi substancjami.
Art. 102. 1. W³adaj¹cy powierzchni¹ ziemi, na której wystêpuje zanieczyszczenie
gleby lub ziemi albo niekorzystne przekszta³cenie naturalnego ukszta³towania terenu,
jest obowi¹zany, z zastrze¿eniem ust. 25, do przeprowadzenia rekultywacji.
Art. 103 ust. 2 mówi, ¿e Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega
na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakoci.
Art. 107. 1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakoci gleby lub ziemi, starosta mo¿e, w drodze decyzji, na³o¿yæ na w³adaj¹cy powierzchni¹ ziemi podmiot korzystaj¹cy ze rodowiska, obowi¹zany do rekultywacji, obowi¹zek prowadzenia pomiarów zawartoci substancji w glebie lub ziemi. 2. Postêpowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna siê z urzêdu.
Art. 7. 1. stanowi: Kto powoduje zanieczyszczenie rodowiska, ponosi koszty usuniêcia skutków tego zanieczyszczenia. Przepis ten stosuje siê w ca³ej rozci¹g³oci do
sprawców awaryjnych wycieków ropy i produktów naftowych.
Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów jakoci gleby oraz standardów jakoci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359)
okreli³o standardy jakoci gleby lub ziemi, z uwzglêdnieniem ich funkcji aktualnej i
planowanej, dla terenów: szczególnie chronionych, gruntów rolnych i lenych, terenów
przemys³owych.
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Wartoæ dopuszczalna stê¿eñ w glebie lub ziemi okrelono dla:
12 metali,
cjanków wolnych i zwi¹zków kompleksowych,
benzyny (tab. 1),
olejów mineralnych (tab. 1),
6 wêglowodorów aromatycznych (tab. 1),
10 wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych (tab. 1),
7 wêglowodorów chlorowanych.

W oczyszczaniu zaolejonych gruntów nale¿y spe³niæ wymogi rozporz¹dzenia
Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów jakoci gleby i
standardów jakoci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), dotycz¹ce dopuszczalnych
zawartoci (tab. 1):
· wêglowodorów C6-12 (benzyna),
· wêglowodorów C12-35 (olej mineralny),

Tabela 1. Dopuszczalne zawartoci wêglowodorów w glebie (ziemi) wg rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów jakoci gleby oraz standardów jakoci ziemi
(Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
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Grupa
A  tereny chronione przepisami ustaw: 1) Prawo wodne, 2) o ochronie przyrody
Grupa B  grunty rolne, lene, zadrzewione, osiedlowe
Grupa C  tereny przemys³owe, górnicze, komunikacyjne
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· wêglowodorów aromatycznych,
· wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych.

Najostrzejsze wymogi ustanowiono dla terenów chronionych przepisami ustaw:
1) prawo wodne, 2) o ochronie przyrody (grupa A).
Dla gruntów rolnych, lenych, zadrzewionych i zakrzewionych, mieszkaniowych (grupa B) ustanowiono ró¿ne dopuszczalne poziomy zawartoci wêglowodorów, zale¿nie od g³êbokoci warstwy i wartoci przewodnictwa hydraulicznego nasyconego. Wyró¿niono warstwy 0  0,3, 0,3  15 i > 15 m ppt. W warstwie powierzchniowej (0  30 cm) zawartoci dopuszczalne s¹ wielokrotnie mniejsze ni¿ na g³êbokoci 0,3  15 m ppt. Zale¿nie od wartoci przewodnictwa hydraulicznego nasyconego ustanowiono ró¿ne dopuszczalne zawartoci wêglowodorów w ziemi poni¿ej 0,3
m od powierzchni terenu (tab. 1).
Na terenach przemys³owych, górniczych i komunikacyjnych (grupa C) dopuszczalne zawartoci wêglowodorów ustanowiono dla g³êbokoci 0  2 i 2  15 m ppt.
W warstwie na g³êbokoci 0  2 m kg suchej masy ziemi mo¿e zawieraæ do:
· 500 mg wêglowodorów C6-12 (benzyny),
· 3000 mg wêglowodorów C12-35 (olej mineralny),
· 200 mg wêglowodorów aromatycznych,
· 250 mg wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych.
W warstwie na g³êbokoci 2  15 m ppt o dopuszczalnej zawartoci wêglowodorów stanowi wartoæ przewodnictwa hydraulicznego nasyconego:
· przy wartociach do 1 . 10 -7 odpowiednio jak wy¿ej 50, 100, 10 i 20 mg/kg s.m.,
· przy wartociach wiêkszych od 1 . 10 -7 odpowiednio jak wy¿ej 750, 3000, 250 i
200 mg/kg s.m.
Do czasu opublikowania rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia
2002 r. obowi¹zywa³y standardy PIO z 1995 r. [21], które powo³ane s¹ w niektórych
decyzjach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska.
W oczyszczaniu zaolejonych wód powierzchniowych nale¿y spe³niæ wymóg rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k¹pieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakoci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937), polegaj¹cy na ca³kowitej likwidacji plam olejowych na powierzchni wody. Zawartoæ ropopochodnych sk³adników w wodzie k¹pieliska nie mo¿e przekraczaæ 10 mg/l.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 77,
poz. 335 oraz z 2002 r. Nr 112 poz. 982; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271). Art. 29.
W zakresie przeciwdzia³ania powa¿nym awariom do Inspekcji Ochrony rodowiska
nale¿y: ....3) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidowania skutków
powa¿nych awarii dla rodowiska.
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Dokumentacja niezbêdna do oszacowania szkody spowodowanej
awaryjnym wyciekiem produktów naftowych oraz kosztów
oczyszczania rodowiska
1. Protokó³ awaryjny sporz¹dzony bezporednio po ujawnieniu wycieku produktu
naftowego powinien:
1) stwierdziæ przyczynê i charakter wycieku,
2) okreliæ objêtoæ wycieku,
3) okreliæ sposób natychmiastowej likwidacji wycieku,
4) zaleciæ sposób natychmiastowego sczerpania produktu naftowego z powierzchni ziemi, wody powierzchniowej,
5) okreliæ sposób zbierania i gromadzenia zaolejonej ziemi i masy rolinnej do
usuniêcia i unieszkodliwienia,
6) zawieraæ szkic sytuacyjny, przedstawiaj¹cy: miejsce wycieku, powierzchniê ziemi zanieczyszczonej wyciekiem i zdeformowanej prac¹ sprzêtu technicznego,
wody powierzchniowe zanieczyszczone.
2. Zg³oszenie awaryjnego uszkodzenia produktu naftowego do:
1) w³aciwego organu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (art. 245 i 268 ustawy Prawo
ochrony rodowiska),
2) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska (art. 246 i 247 ustawy Prawo
ochrony rodowiska),
3) w³aciwego komisariatu Policji (art. 245.1 ustawy Prawo ochrony rodowiska).
3. Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska zobowi¹zuj¹ca
sprawcê wycieku do:
1) szczegó³owego rozpoznania stanu zanieczyszczenia rodowiska,
2) opracowania programu (projektu) oczyszczenia (rekultywacji) rodowiska,
3) oczyszczenia (rekultywacji) rodowiska do w³aciwego stanu.
4. Projekt prac geologicznych opracowuje siê wtedy, gdy wody gruntowe (podziemne) s¹ lub mog¹ byæ zanieczyszczone, zw³aszcza wtedy gdy istnieje koniecznoæ
sczerpywania produkty naftowego zalegaj¹cego na powierzchni wody gruntowej.
Projekt prac geologicznych wymaga pozwolenia w³aciwego starosty powiatowego.
5. Decyzja starosty powiatowego, zatwierdzaj¹ca projekt prac geologicznych powinna byæ zawarta w dokumentacji  je¿eli projekt taki zosta³ opracowany.
6. Ocena stanu zanieczyszczenia rodowiska. Art. 247.1. ustawy (Prawo ochrony
rodowiska). W razie wyst¹pienia awarii wojewódzki inspektor ochrony rodowiska w drodze decyzji mo¿e:
1) zarz¹dziæ przeprowadzenie w³aciwych badañ dotycz¹cych przyczyn, przebiegu
i skutków awarii,
2) wydaæ zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze rodowiska.
Ocena stanowi bardzo istotn¹ czêæ dokumentacji na potrzeby:
1) mo¿liwie dok³adnego oszacowania nastêpstw ekologicznych wycieku produktu
naftowego,
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2) oceny dotychczasowych efektów usuwania zagro¿enia w rodowisku,
3) opracowania sposobów i kosztów oczyszczenia (rekultywacji) rodowiska gruntowo-wodnego.
7. Projekt oczyszczenia (rekultywacji) rodowiska gruntowo-wodnego powinien ujmowaæ:
1) sposoby (techniki) oczyszczania (rekultywacji) rodowiska glebowego i wód gruntowych (podziemnych),
2) etapy oczyszczania (rekultywacji) rodowiska glebowego i wód gruntowych,
3) sposób monitorowania postêpu likwidowania ropopochodnych zanieczyszczeñ
w glebie i wodach podziemnych,
4) koszty oczyszczania (rekultywacji) rodowiska gruntowo-wodnego,
5) sposób przekazania (odbioru) wykonanej rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego.
8. Wed³ug art. 106. ustawy Prawo ochrony rodowiska:
1) Obowi¹zany do rekultywacji powinien uzgodniæ jej warunki z organem ochrony
rodowiska.
2) Uzgodnienie nastêpuje w drodze decyzji okrelaj¹cej zakres, sposób i termin
zakoñczenia rekultywacji.
3) We wniosku o uzgodnienie nale¿y wskazaæ:
 obszar wymagaj¹cy rekultywacji,
 funkcje pe³nione przez wymagaj¹c¹ rekultywacji powierzchniê ziemi,
 planowany zakres i sposób rekultywacji.
Z ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i
lenych wynika, ¿e starosta powiatowy jest w³aciwym organem do wydania decyzji zatwierdzaj¹cej projekt rekultywacji gruntów.
9. Kalkulacja i rozliczenie kosztów oczyszczania (rekultywacji) rodowiska gruntowo-wodnego na terenie wp³ywu wycieków produktów naftowych
Awaryjnoæ i potencjalnie bardzo du¿a szkodliwoæ wycieków ropy i ropopochodnych produktów wymagaj¹ natychmiastowego zapobiegania postêpuj¹cemu zanieczyszczeniu. Nie mo¿na wiêc traciæ czasu na szacowanie kosztów natychmiastowych prac
zapobiegawczych. Dotyczy to zw³aszcza: likwidacji ród³a wycieku, sczerpywania
wycieku zgromadzonego na powierzchni ziemi lub wody, usuwania silnie zaolejonych
mas ziemi i rolin, atmogeochemicznego pomiaru struktury przestrzennej zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego.
Rodzaje i rozmiary wykonanych prac powinny byæ jednak dok³adnie opisane, a ich
koszty okrelone. Po wykonaniu oceny stanu zanieczyszczenia gleby (gruntu), wód
podziemnych (ewentualnie wód powierzchniowych), zniszczenia i zanieczyszczenia
szaty rolinnej, trzeba opracowaæ program (projekt) przywrócenia jakoci rodowiska
do standardów prawnie ustanowionych oraz wyp³aty odszkodowañ za poniesiony
uszczerbek w rolniczym i lenym u¿ytkowaniu gruntów zanieczyszczonych.
W ten sposób pozyska siê podstawê do wyp³aty nale¿noci oraz merytoryczne dane
do kalkulowania kosztów w opracowywaniu nowych projektów rekultywacji zaolejonych rodowisk gruntowo-wodnych.
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Wnioski
1. Wielorakoæ i specyficzne w³aciwoci sk³adników ropy naftowej, produktów petrochemicznych oraz produktów biologicznych i fizykochemicznych przekszta³ceñ
w rodowisku przyrodniczym, czyni¹ bardzo du¿e trudnoci w rozpoznawaniu ekologicznych (w tym toksykologicznych) nastêpstw zanieczyszczenia, technologii
oczyszczania, metod diagnozowania zagro¿eñ i monitorowania postêpu oczyszczania rodowiska.
2. Ekologiczne i sanitarne skutki ropopochodnych zanieczyszczeñ rodowiska gruntowo-wodnego zale¿¹ g³ównie od: 1) sk³adu chemicznego i ³adunku zanieczyszczenia
na jednostkê powierzchni lub objêtoci ziemi, pionowej i poziomej (przestrzennej)
zmiennoci tekstury gruntu, 3) czasu trwania zanieczyszczenia, 4) sposobu u¿ytkowania ziemi.
3. Zanieczyszczenie ziemi produktami naftowymi w Polsce jest znaczne i stale postêpuj¹ce, ale stosunkowo s³abo rozpoznane i niedostatecznie udokumentowane.
4. Najwiêcej uwagi powiêca siê awaryjnym wyciekom ropy i jej produktów oraz by³ym bazom wojsk radzieckich.
5. Polskie regulacje prawne w zakresie oczyszczania (rekultywacji) gruntów zaolejonych s¹ ogólnikowe [22]. Brakuje normatywów technicznych i obowi¹zuj¹cych procedur dokumentowania stanu zanieczyszczenia, projektowania i prowadzenia rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego oraz kontroli wykonawstwa i efektu
oczyszczania.
6. Brak systemu dokumentowania, projektowania i kontroli wykonawstwa rekultywacji sprawia, ¿e nie dysponujemy dokumentacjami, które powinny stanowiæ podstawê do oceny efektywnoci zrealizowanych projektów oczyszczania (rekultywacji)
gruntów zaolejonych. Nie ma te¿ wiarygodnych danych do szacowania szkód ekologicznych i kosztów w projektowaniu rekultywacji gruntów zaolejonych.
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Streszczenie
Omówiono wp³yw ropopochodnych sk³adników na w³aciwoci gleby: 1) wzrost zawartoci substancji organicznej, 2) wymianê powietrza pomiêdzy gleba i atmosfer¹, 3) zapotrzebowanie na tlen, 4)
zniekszta³cenie proporcji wêgla organicznego do azotu i fosforu, 5) sk³ad mikroflory i jej aktywnoæ
biologiczn¹, 6) odczyn rodowiska.
Przedstawiono g³ówne uwarunkowania i sposoby biodegradacyjnego oczyszczania ziemi zaolejonej: 1) obecnoæ i rozwój mikroorganizmów rozk³adaj¹cych substancje ropopochodne, 2) optymalizacjê zawartoci sk³adników pokarmowych, 3) optymalizacjê warunków tlenowych i wodnych, 4)
optymalizacjê odczyny rodowiska, 5) optymalizacje temperatury.
Nawietlono prawne podstawy rekultywacji (oczyszczania) zaolejonych gruntów w Polsce. Szczególn¹ uwagê powiêcono szacowaniu szkód ekologicznych, powodowanych przez awaryjne wycieki
produktów naftowych oraz projektowaniu i szacowaniu kosztów oczyszczania zaolejonych gruntów.
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ECOLOGICAL, TECHNOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS OF RECLAMATION OF LAND CONTAMINATED BY OIL PRODUCTS

Summary
The effect was discussed of oil products on soil properties taking into account: 1) increase in
organic substance, 2) exchange of air at the soil/atmosphere interface, 3) oxygen demand, 4) distortion
of the proportions between organic carbon and nitrogen and phosphorus, 5) composition and biological activity of microflora and 6) reaction of the environment.
Most important conditions and methods were presented for treatment of oily grounds using biodegradation, i.e. 1) presence and growth of microorganisms degrading oil products; 2) optimising
nutrient content; 3) optimising oxygen and water conditions; 40 optimising reaction of the environment and 5) optimising temperature.
Legal basis for reclamation of land contaminated by oil products was given. Special attention was
devoted to the evaluation of ecological losses due to emergency oil spills as well as to planning and
assessment of cost of oily ground treatment.

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
tel. (0-22) 621-67-43; e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Ewa liwka, Barbara Ko³wzan, Kazimierz Grabas, Renata Korzeñ

SK£AD I W£ACIWOCI BIOLOGICZNE
ODPADÓW WIERTNICZYCH

Wstêp
Odpady z prac wiertniczych w górnictwie nafty i gazu stanowi¹ du¿e zagro¿enie
dla rodowiska, gdy¿ zawieraj¹ metale ciê¿kie, wêglowodory, sole, silne alkalia, biocydy, rodki powierzchniowo czynne [14]. Szczególne zagro¿enie stanowi¹ odpady
z wierceñ morskich, których zrzuty do wody maj¹ bezporedni wp³yw na organizmy
¿ywe. Skutki tego mog¹ byæ odleg³e w czasie i o szerokim zasiêgu [1,56]. Odpady z
wierceñ l¹dowych s¹ gromadzone na miejscu lub wywo¿one na sk³adowiska zbiorcze, zagra¿aj¹c lokalnie rodowisku wodno-gruntowemu. Problem ten dotyczy g³ównie rejonu Podkarpacia, gdzie odpady sk³adowane s¹ w do³ach urobkowych, czêsto
przez kilkadziesi¹t lat. Wymagaj¹ one szybkiej likwidacji.
Za najbardziej ekonomiczne, skuteczne i przyjazne rodowisku uwa¿a siê metody
biologicznej sanitacji odpadów, polegaj¹ce na optymalizacji naturalnych procesów mikrobiologicznego rozk³adu zachodz¹cych w rodowisku. Wymagaj¹ one jednak dostosowania technologii oczyszczania do w³aciwoci fizyczno-chemicznych odpadów i
warunków biologicznych sk³adowiska [710]. Bardzo istotna jest wiêc ocena sk³adu i
toksycznoci odpadów, zarówno przed jak i po procesie bioremediacji [11, 12].
Odpady wiertnicze pod wzglêdem chemicznym stanowi¹ zró¿nicowane, wielosk³adnikowe, bardzo skomplikowane mieszaniny, których sk³ad podczas zdeponowania i prowadzenia procesów oczyszczania ulega zmianom. Istotnym parametrem
okrelaj¹cym zachodz¹ce przemiany w sk³adowanych odpadach jest zawartoæ wêglowodorów naftowych, które starzej¹ siê na skutek wielu procesów, m.in. odparowania, rozpuszczania w wodzie czy biodegradacji [1314]. Z uwagi na to, ¿e efektywnoæ biodegradacji zale¿y od budowy chemicznej wêglowodorów oraz ich stê¿eñ, to w przypadkach, gdy oczyszczanie odpadów prowadzi siê metodami biologicznymi konieczna jest dok³adniejsza charakterystyka sk³adników naftowych, polegaj¹ca na okreleniu sk³adu grupowego (zawartoæ wêglowodorów parafinowo-naftenowych i aromatycznych, ¿ywic, asfaltenów) lub wybranych indywiduów [1518].
Sporód parametrów biologicznych do najwa¿niejszych nale¿y ocena podatnoci odpadów na biodegradacjê oraz okrelenie obecnoci w odpadach zwi¹zków o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych.
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Materia³ i metody badañ
Materia³ badawczy stanowi³y próbki odpadów wiertniczych, gromadzonych w do³ach urobkowych na terenie poszukiwañ i kopalñ ropy naftowej w rejonie Podkarpacia.
W 10 próbkach odpadów oznaczono:
· zawartoæ wody,
· zawartoæ sk³adników naftowych (ekstrakcja dichlorometanem w aparacie Soxhleta),
· zawartoæ frakcji wêglowodorów nasyconych i aromatycznych, ¿ywic (PN-764/C04025) oraz asfaltenów,
· sk³ad jakociowy (metoda GC-MS),
· zawartoæ metali ciê¿kich: Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Fe (metoda AAS),
· liczebnoæ bakterii zdolnych do rozk³adu produktów naftowych metod¹ p³ytkow¹ Kocha na pod³o¿u mineralnym, zawieraj¹cym ropê naftow¹ w charakterze
jedynego ród³a wêgla,
· obecnoæ zwi¹zków o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych
metod¹ Amesa przy zastosowaniu szczepów testowych Salmonella typhimurium
TA 98, TA 100 i YG 1024 [11].

Omówienie wyników badañ
Pod wzglêdem analitycznym próbki odpadów wiertniczych stanowi³y bardzo skomplikowane matryce, zawieraj¹ce zarówno fazê sta³¹, wodn¹, emulsjê i niejednokrotnie
fazê olejow¹. Próbki zawiera³y od 10 do 73% wody (tab.1). Utrudnia³o to ich analizê,
szczególnie izolacjê analitów naftowych.
Zawartoci analitów naftowych oznaczono stosuj¹c ekstrakcjê dichlorometanem w
aparacie Soxhleta odwodnionych (przy u¿yciu bezwodnego Na2SO4) próbek i po odparowaniu rozpuszczalnika wa¿ono uzyskane ekstrakty. W porównaniu do metody ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi przez wytrz¹sanie próbek w stanie roboczym
[19] unika siê k³opotów z oddzieleniem fazy organicznej.
Zawartoæ substancji ekstrahuj¹cych siê dichlorometanem wynosi³a 0,6  27%
m/m (tab. 1), przy czym przewa¿a³y próbki z kilkuprocentow¹ zawartoci¹ tych substancji. Iloci te przekraczaj¹ dopuszczalne normy tych substancji zarówno w ciekach jak i w glebie.
Analiza sk³adu grupowego (tab. 1) wykaza³a, ¿e g³ównymi sk³adnikami ekstraktów
by³y wêglowodory parafinowo-naftenowe (40  57% m/m) i aromatyczne (18  30%
m/m). Zawartoæ ¿ywic i asfaltenów (zwi¹zków najmniej podatnych na biodegradacjê)
wynosi³a odpowiednio 2  10% i 2  20% m/m. ¯ywice i asfalteny to zwi¹zki polarne,
zawieraj¹ce heteroatomy (azot, siarkê, tlen) o du¿ej masie cz¹steczkowej [15]. Niektóre grupy funkcyjne, obecne w tych zwi¹zkach np. pirolowe, odznaczaj¹ siê du¿¹ toksycznoci¹ dla mikroorganizmów. Wykazano, ¿e ¿ywice mog¹ byæ metabolitami biodegradacji ropy naftowej [7]. Zatem stê¿enia tych zwi¹zków, w magazynowanych przez
d³ugi czas odpadach mog¹ wzrastaæ.
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Tablica. 1. Charakterystyka odpadów wiertniczych
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Analiza ekstraktów przy u¿yciu GC-MS wykaza³a, ¿e w odpadach wiertniczych
jako g³ówne indywidua naftowe wystêpowa³y wêglowodory eluuj¹ce w zakresie C11
C30, przede wszystkim C11C20. We wszystkich próbkach stwierdzono obecnoæ wêglowodorów izoparafinowych, a tylko w niektórych próbkach wystêpowa³y wêglowodory n-parafinowe. Rysunek 1 przedstawia przyk³adowy chromatogram GC-MS ekstraktu z odpadu wiertniczego Nosówka. G³ównymi sk³adnikami tych odpadów by³y
wêglowodory izoprenoidowe: pristan (2,6,10,14tetrametylopentadekan) i fitan
(2,6,10,14-tetrametyloheksadekan), w mniejszym stê¿eniu wystêpowa³y wêglowodory
n-parafinowe. Dominacja wêglowodorów izoparafinowych, brak lekkich wêglowodorów oraz znaczny lub ca³kowity ubytek wêglowodorów n-parafinowych dowodz¹,
¿e odpady podczas zdeponowania uleg³y w ró¿nym stopniu procesom biodegradacji.
W próbkach o najwiêkszym stopniu biodegradacji stwierdzono znaczne zawartoci
zwi¹zków polarnych.
Substancjami, które w znaczny sposób mog¹ powodowaæ toksycznoæ odpadów
wiertniczych s¹ metale ciê¿kie. Suma Cr, Pb, Cu, Zn, Ni wynosi³a 52  420 mg na kg
próbki w stanie roboczym (tab.1), przy czym dla wiêkszoci próbek by³a to wartoæ
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Rys.1. Analiza GC-MS odpadu wiertniczego (n-Cx  n-parafiny, x liczba atomów wêgla, i-p  izoparafiny, Pr  pristan, F  fitan).
Rys. 1. Analiza GC-MS odpadu wiertniczego (n-Cx  n-parafiny, x liczba atomów wêgla, i-p  izoparafiny, Pr  pristan, F  fitan)

w granicach 100 mg/kg, nie przekraczaj¹ca wartoci zagra¿aj¹cych rodowisku gruntowemu w wietle rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów jakoci gleby oraz standardów jakoci ziemi (Dz.U. Nr 165 poz. 1359).
Natomiast zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62
poz. 628) oraz rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) zanieczyszczenia wchodz¹ce w
sk³ad odpadów wiertniczych nale¿¹ do niebezpiecznych z uwagi na obecnoæ ropy naftowej oraz metali ciê¿kich (kod 170503*, 010505*, 010506*, 160708* ).
W odpadach stwierdzono obecnoæ bakterii zdolnych do rozk³adu ropy naftowej.
Ich liczebnoæ by³a niska (78  190000 komórek w 1 gramie). Oznacza to, ¿e w
procesie biodegradacji tych odpadów trzeba stosowaæ bakterie aktywnie rozk³adaj¹ce zanieczyszczenia naftowe. Celowym wydaje siê zastosowanie odpowiednio dobranych inokulantów zawieraj¹cych namno¿on¹ mikroflorê autochtoniczn¹ odpadów
lub szczepy pochodz¹ce z preparatów handlowych nie wykazuj¹ce antagonizmu z
naturaln¹ mikroflor¹.
Na uwagê zas³uguje obecnoæ w niektórych próbkach odpadów zwi¹zków mutagennych potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych. Wzrost iloci
rewertantów indukowanych nastêpowa³ w próbkach nie poddawanych aktywacji metabolicznej, wskanik mutagennoci waha³ siê w granicach 1,0  3,1. Zwi¹zki o takich
w³aciwociach powinny zostaæ wyeliminowane w procesie biologicznego oczyszczania. Nale¿y tak¿e zbadaæ, czy podczas biodegradacji nie powstaj¹ metabolity mutagenne. Dlatego te¿ proces bioremediacji powinien byæ monitorowany biologicznie.
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Wnioski
1. Analizowane próbki odpadów wiertniczych charakteryzowa³y siê du¿ym zró¿nicowaniem zawartoci wody (10  73% m/m), analitów naftowych (0,6  27% m/m) i
toksycznych metali ciê¿kich (52  427 mg/kg).
2. Próbki ekstraktów naftowych z odpadów wiertniczych zawiera³y g³ównie frakcje
wêglowodorów nasyconych i aromatycznych oraz ró¿ne iloci ¿ywic i asfaltenów.
Sporód zwi¹zków wêglowodorowych stwierdzono obecnoæ indywiduów w zakresie C11C30, wród których dominowa³y wêglowodory izoprenoidowe: pristan i
fitan. Brak lotnych wêglowodorów oraz relatywnie du¿e, w porównaniu do n-parafin, ale zró¿nicowane zawartoci izoparafin i asfaltenów wskazuj¹, ¿e w próbkach
podczas sk³adowania w ró¿nym stopniu zasz³y procesy biodegradacji.
3. Stwierdzono, ¿e wszystkie badane odpady stanowi¹ zagro¿enie dla rodowiska, g³ównie z uwagi na bardzo wysok¹ zawartoæ analitów naftowych oraz obecnoæ zwi¹zków o w³aciwociach potencjalnie mutagennych i rakotwórczych.
4. Proces biologicznego oczyszczania odpadów wiertniczych, z uwagi na ma³¹ liczebnoæ zasiedlaj¹cych je bakterii zdolnych do rozk³adu ropy naftowej, wymaga stosowania dodatkowej inokulacji odpadów odpowiednimi szczepami bakterii.
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Streszczenie
W pracy omówiono zagadnienia zwi¹zane z analiz¹ odpadów wiertniczych pochodz¹cych z kopalñ ropy naftowej rejonu Podkarpacia. W 10 próbkach odpadów wiertniczych oznaczono zawartoæ
wody, zawartoæ zanieczyszczeñ naftowych i ich sk³ad grupowy (wêglowodory nasycone, aromatyczne, ¿ywice, asfalteny) oraz zawartoæ metali. Stwierdzono, ¿e odpady s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem
zawartoci wody (10  73%), zanieczyszczeñ naftowych (0,6  27%) oraz metali toksycznych (52 
427 mg/kg). Analiza sk³adu jakociowego ekstraktów naftowych wykaza³a, ¿e w warunkach sk³adowania odpady w ró¿nym stopniu uleg³y procesom naturalnej biodegradacji. Stwierdzono, ¿e wszystkie
badane odpady stanowi¹ zagro¿enie dla rodowiska, g³ównie z uwagi na wysok¹ zawartoæ analitów
naftowych oraz obecnoæ zwi¹zków o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych.
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COMPOSITION AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF DRILLING WASTES

Summary
There were discussed problems connected with analysis of drilling wastes originated from petroleum mines from Podkarpacie region. In ten drilling wastes samples there was determined water content, petroleum contamination content and their composition (saturated and aromatic hydrocarbons,
resins, asphalthenes) and metal content. There was shown that the content of: water (10  73%),
petroleum contamination (0,6  27%) and toxic metals (52  427 mg/kg) in wastes was diversified.
Analysis of quality composition of petroleum extracts showed that in storing conditions the wastes
underwent natural biodegradation processes in different levels. There was found out that all examined
wastes are dangerous for environment, mainly because of high content petroleum analytes and presence of potentially mutagenic and carcinogenic compounds.
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Teresa Steliga, Piotr Kapusta, Henryk ¯ak

BIODEGRADACJA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
W ODPADACH KOPALNIANYCH Z ZASTOSOWANIEM
BAKTERII AUTOCHTONICZNYCH

Wprowadzenie
Ska¿enie produktami ropopochodnymi nale¿y do najbardziej rozpowszechnionych
zanieczyszczeñ gleby, które szczególnie czêsto wystêpuje wokó³ zak³adów przemys³owych oraz na terenach wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Zanieczyszczenia
ropopochodne maj¹ ró¿n¹ trwa³oæ, zale¿n¹ od ich sk³adu oraz w³aciwoci gleby i
stopnia jej zanieczyszczenia.
Wprowadzenie do ekosystemu produktów naftowych zaburza w nim obieg materii
i energii. Nastêpuje stymulacja rozwoju jednych grup drobnoustrojów oraz ograniczenie aktywnoæ pozosta³ych. Wp³ywa te¿ niekorzystnie na wzrost i plonowanie rolin.
W celu oczyszczenia ska¿onych gruntów konieczne jest przeprowadzenie szeregu zabiegów o charakterze fizycznym, chemicznym b¹d biologicznym [1, 2].

Charakterystyka materia³u badawczego
W celu scharakteryzowania zaolejonych gruntów na kopalniach ropy naftowej i
gazu ziemnego pod k¹tem zawartoci substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeñ maj¹cych wp³yw na proces biodegradacji, przeprowadzono szereg analiz próbek
ziemi pobranych w ró¿nych punktach.
Analizy chemiczne wykaza³y, ¿e najwy¿szy ³adunek szkodliwych substancji ropopochodnych zawiera ziemia ze starych do³ów urobkowych. Badania maj¹ce na celu
opracowanie technologii oczyszczania ziemi z substancji ropopochodnych przeprowadzono na materiale pobranym z do³u urobkowego Genpeg-44.
Na podstawie wykonanych analiz chemicznych mo¿na stwierdziæ, ¿e górna czêæ
do³u urobkowego Genpeg-44 jest bardziej zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi, których zawartoæ wynosi 83,723 g/kg s.m. w porównaniu z doln¹ czêci¹ do³u,
gdzie zawartoæ substancji ropopochodnych wynosi 59,138 g/kg s.m., natomiast na
g³êbokoci 50 cm 16,163 g/kg s.m. Zawartoæ substancji organicznych mierzonych
wskanikiem ChZT(Cr) wynosi 17,640  40,092 g O2/kg. Ponadto stwierdzono podwy¿szon¹ zawartoæ fenoli (5,9  8,1 mg/kg s.m.), a pH gleby wynosi³o 5,4  6,0. Analizy azotu i fosforu wykaza³y, ¿e zawartoci tych sk³adników nie zapewniaj¹ optymalnych warunków dla rozwoju flory mikrobiologicznej. Zauwa¿ono, ¿e im wy¿sza
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zawartoæ substancji ropopochodnych w próbce ziemi, tym proporcje azotu do fosforu bardziej odbiegaj¹ od optymalnej wartoci wynosz¹cej N:P = 10:1.
Dziêki opracowanej metodzie chromatograficznego oznaczania substancji ropopochodnych zidentyfikowano i okrelono zawartoæ poszczególnych wêglowodorów wchodz¹cych w sk³ad zanieczyszczeñ ropopochodnych gleby z do³u urobkowego Genpeg44. Najwiêkszy udzia³ maj¹ wêglowodory z zakresu C16  C22, przy czym najwy¿sz¹
zawartoæ (23,112 do 16,041 %) odnotowano dla n-C20. Wêglowodory aromatyczne
wystêpuj¹ w ladowych ilociach. Zawartoæ wêglowodorów niezidentyfikowanych
wynosi 8,092  18,338 %.
Ziemia z do³u urobkowego Genpeg-44 jest silnie zdegradowana o czym wiadczy
stosunek wêgla do azotu wynosz¹cy w analizowanych próbkach od 520:1 do 182:1.
Dane te potwierdzaj¹, ¿e niezbêdne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do opracowania mo¿liwych do szybkiego wdro¿enia sposobów oczyszczania ziemi z substancji ropopochodnych.

Wstêpne sposoby oczyszczania zanieczyszczonej ziemi z do³u
urobkowego
Pocz¹tkowy proces oczyszczania polega³ na przeprowadzeniu zabiegu rekultywacyjnego na wytypowanym do badañ dole urobkowym. Wstêpna faza rekultywacji polega na uporz¹dkowaniu terenu, przemieszaniu za pomoc¹ koparki ziemi na g³êbokoæ
50 cm w celu jej ujednolicenia i natlenienia oraz wyrównaniu powierzchni do³u urobkowego. Ponadto przeprowadzono drena¿ terenu przez wykonanie wzd³u¿ do³u urobkowego rowu odciekowego (g³êbokoæ 50  60 cm) przecinaj¹cego widoczne strefy
podwy¿szonych zawartoci zanieczyszczeñ ropopochodnych. Spadek terenu wystêpuj¹cy w obszarze do³u urobkowego umo¿liwi³ zbieranie odcieku substancji ropopochodnych w ³apaczce zainstalowanej w dolnej czêci rekultywowanego gruntu.
Zabieg rekultywacyjny spowodowa³ obni¿enie zawartoci substancji ropopochodnych z 83,724 do 44,363 g/kg s.m. Ziemiê z do³u urobkowego po zabiegu rekultywacyjnym oczyszczano metod¹ ex situ w warunkach pó³technicznych, co umo¿liwia nadzór i
kontrolê nad przebiegiem oczyszczania oraz zapewnia szybsze tempo rozk³adu ropopochodnych dziêki stworzeniu korzystnych warunków rozwoju mikroorganizmów. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e stosowanie jej w warunkach przemys³owych wi¹¿e siê z wysokimi
nak³adami finansowymi w i dlatego do adaptacji przedstawionych wyników badañ laboratoryjnych w warunkach kopalnianych proponuje siê zastosowaæ metodê in situ.
Proponowan¹ technologi¹ oczyszczania ziemi z substancji ropopochodnych jest
podstawowa biodegradacja stymulowana poprzez wentylacjê terenu (dostarczanie tlenu dziêki napowietrzaniu), wzbogacenie w sk³adniki pokarmowe (azot, fosfor) oraz
dziêki wytworzeniu optymalnego pH i wilgotnoci ziemi.
Biowentylacja (zwana bioaeracj¹) polega na napowietrzaniu terenu w celu zwiêkszenia aktywnoci mikrobiologicznej i przyspieszenia rozk³adu zanieczyszczeñ ropopochodnych. Tlen jest czynnikiem decyduj¹cym o szybkoci przebiegu rozk³adu
produktów naftowych [3].
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W eksperymencie oczyszczania monitorowano zawartoci azotu i fosforu prowadz¹c korektê ich stê¿enia za pomoc¹ nawozów mineralnych, co pozwala³o na utrzymanie optymalnego stosunku tych sk³adników na poziomie 10:1.
Niezmiernie wa¿ny dla biodegradacji produktów ropopochodnych jest odczyn, który
powinien kszta³towaæ siê na poziomie ~7,4 pH [4]. Optymalny odczyn oczyszczanego
rodowiska uzyskano stosuj¹c wapno nawozowe.
Dobór odpowiednich parametrów biodegradacji substancji ropopochodnych pozwala
na stworzenie korzystnych warunków dla mikroflory autochtonicznej, która czerpie
energiê z rozk³adu wêglowodorów powoduj¹c ich biologiczn¹ degradacjê [5].
Wyniki badañ biodegradacji substancji ropopochodnych wiadcz¹ o tym, ¿e w pocz¹tkowym okresie uzyskuje siê najwy¿szy stopieñ obni¿enia zanieczyszczeñ ropopochodnych: po 2 tygodniach 17,25 %, po 4 tygodniach 41,6 %, po 6 tygodniach 56,35 %,
po 8 tygodniach 63,73 %. Od 8 tygodnia stopieñ obni¿enia zawartoci substancji ropopochodnych uleg³ nieznacznemu zmniejszeniu i po 16 tygodniach wynosi³ 79,7 %, a
podczas dalszego prowadzenia procesu utrzymywa³ siê na zbli¿onym poziomie (rys.1).
Bioremediacja powoduje znaczn¹ redukcjê zawartoci substancji ropopochodnych z 44,963
do 8,447 g/kg s.m.
Zawartoæ substancji organicznych mierzonych wskanikiem ChZT(Cr) uleg³a obni¿eniu z wyjciowej wartoci 23,43 g O2/kg do 2,53 g O2/kg. Szybkoæ przebiegu tego
procesu ulega zmniejszeniu w podobnym tempie jak w przypadku substancji ropopochodnych.
W celu dok³adniejszego przeledzenia procesu wykonano analizy chromatograficzne
próbek pobieranych w trakcie biodegradacji, które pozwoli³y na zidentyfikowanie poszczególnych wêglowodorów i oznaczenie ich zawartoci w zanieczyszczeniach ropopochodnych. Wyniki badañ dowodz¹, ¿e najwiêksze zmniejszenie zawartoci wyst¹pi³o dla alkanu n-C20 (z 10,224 do 1,2891 g/kg s.m.). Najszybciej zachodzi biodegradacja
wêglowodorów alifatycznych (n-alkanów) o d³ugoci ³añcucha wêglowego C18  C22,
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Rys. 1. Zmiany zawartoci wêglowodorów ropopochodnych (TPH)
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które stanowi¹ najlepsz¹ po¿ywkê dla drobnoustrojów. Obni¿enie ich zawartoci wynios³o 78,7  92,5 %.
N-alkany z zakresu C22  C28 znacznie trudniej ulegaj¹ biodegradacji  ich zawartoæ zmniejszy³a siê o 23,4  59,3 %. Zawartoæ wêglowodorów n-C10 do n-C15 oraz
BTEX-ów po 8 tygodniach oczyszczania zmala³a poni¿ej granicy oznaczalnoci stosowanej metody (rys. 2).
Oczyszczona gleba jest s³abo zdegradowana  wiadczy o tym stosunek wêgla do
azotu C:N wynosz¹cy 10:1. Przedstawiona metoda bioremediacji polega na uaktywnieniu naturalnej mikroflory zdolnej do rozk³adu zanieczyszczeñ naftowych. Efekt
ten uzyskano przez wzbogacenie gleby w sk³adniki niezbêdne do rozwoju mikroflory
bakteryjnej.

Biodegradacja stymulowana przez inokulacjê mikroorganizmami
autochtonicznymi
Analiza mikrobiologiczna wykaza³a, ¿e ziemia z do³u urobkowego Genpeg-44 zawiera znaczn¹ liczbê mikroorganizmów utleniaj¹cych wêglowodory, tj. 9´105 komórek w 1 g ziemi, które wyizolowano i sporz¹dzono z nich aktywn¹ zawiesinê zawieraj¹c¹ 109 mikroorganizmów w 1 cm3. Ziemiê w celu jej g³êbszego oczyszczenia poddano
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Rys. 2. Porównanie zawartoci zidentyfikowanych wêglowodorów w laboratoryjnym oczyszczania
ziemi po procesie rekultywacji na dole urobkowym Genpeg-44
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bioaugmentacji polegaj¹cej na wprowadzeniu do ekosystemu wstêpnie oczyszczonej
ziemi wyizolowanej i namno¿onej laboratoryjnie flory mikroorganizmów autochtonicznych.
Dawkê preparatu dodawano tak, aby zawartoæ mikroorganizmów w ziemi wynosi³a 5´109 komórek/kg. Podczas biodegradacji stymulowanej przez inokulacjê mikroorganizmami autochtonicznymi prowadzono napowietrzanie rodowiska i utrzymywano optymalne wartoci stê¿eñ substancji biogennych niezbêdnych do prawid³owego
przebiegu procesu biodegradacji ropopochodnych.
Na podstawie wyników badañ stwierdzono, ¿e nastêpuje stopniowy spadek zawartoci substancji ropopochodnych do 14 tygodni od zapocz¹tkowania procesu, a nastêpnie utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie. Obni¿enie zawartoci ropopochodnych wynosi³o: po 2 tygodniach  15,4 %, po 4 tygodniach  28,1 %, po 8 tygodniach  54,7 %,
po 12 tygodniach  77,8 %, po 18 tygodniach  88,2 %. (rys. 3). Nast¹pi³a znaczna
redukcja zanieczyszczeñ ropopochodnych z 8,447 g/kg s.m. do 0,996 g/kg s.m.
Analiza chromatograficzna wykaza³a 83,2  95,5 % redukcjê zawartoci wêglowodorów alifatycznych. Najwy¿sze obni¿enie substancji ropopochodnych z 1,289 do 0,012
g/kg s.m. uzyskano dla wêglowodoru n-C20. Wêglowodory z zakresu n-C23 do n-C38
uleg³y biodegradacji równie¿ w wysokim stopniu (77,2  91,8 %), co dowodzi, ¿e biodegradacja ropopochodnych stymulowana przez inokulacjê aktywnymi autochtonicznymi mikroorganizmami przebiega w zadowalaj¹cym stopniu nawet w przypadku wêglowodorów ciê¿kich (n-C23  n-C38).
Cech¹ charakterystyczn¹ dla procesu oczyszczania z zastosowaniem bakterii autochtonicznych jest zauwa¿alne obni¿enie zawartoci prawie wszystkich sk³adników
wêglowodorowych w sk³adzie zanieczyszczeñ ropopochodnych z do³u urobkowego
Genpeg-44.
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Rys. 3. Zmiany zawartoci wêglowodorów ropopochodnych (TPH) w ziemi z do³u urobkowego Genpeg-44 z zastosowaniem autochtonicznej flory bakteryjnej
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Porównanie efektywnoci dzia³ania preparatów biologicznych
stosowanych w oczyszczaniu ziemi z do³u urobkowego Genpeg-44
W celu porównania dzia³ania preparatu sporz¹dzonego z autochtonicznej flory
bakteryjnej przeprowadzono identyczne badania biologicznego oczyszczania ziemi z
do³u urobkowego z zastosowaniem preparatu mikrobiologicznego M-1000LF amerykañskiej firmy Micro Bac, który zosta³ wytypowany na podstawie badañ mikrobiologicznych.
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazuj¹, ¿e w pocz¹tkowym okresie oczyszczania (do 8 tygodni) zawartoæ ropopochodnych ulega zmniejszeniu w podobnym
stopniu dla obu testowanych preparatów. Nastêpuje wówczas porównywalne obni¿enie zawartoci ropopochodnych z 8,447 g/kg s.m. do 3,823 g/kg s.m. (dla preparatu z
mikroorganizmów autochtonicznych) i do 3,645 g/kg s.m. (dla preparatu Micro Bac
M-1000LF). Dopiero po 8 tygodniach nast¹pi³ widoczny jest spadek efektywnoci
dzia³ania preparatu M-1000LF w porównaniu z preparatem z wyizolowanych i namno¿onych mikroorganizmów autochtonicznych z do³u urobkowego Genpeg-44. Po
18 tygodniach oczyszczania zawartoci ropopochodnych wynosi³y: 0,996 g/kg s.m.
dla preparatu z mikroorganizmów autochtonicznych oraz do 1,860 g/kg s.m. dla preparatu M 1000LF (rys. 4).
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Rys. 4. Porównanie efektywnoci biologicznego oczyszczania rekultywowanej ziemi z do³u urobkowego Genpeg-44 preparatu bakteryjnego M-1000 LF firmy Micro Bac i autochtonicznej flory
bakteryjnej
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Efektywnoæ biodegradacji w przypadku preparatu z wyizolowanych i namno¿onych drobnoustrojów autochtonicznych by³a znacznie wy¿sza ni¿ preparatu M-1000LF
firmy Micro Bac. Ró¿nica (na korzyæ preparatu z mikroorganizmów autochtonicznych) w stopniu biodegradacji dla odpowiednich wêglowodorów wynosi odpowiednio:
n-C14  11,6 %, n-C18  3,7 %, n-C21  2,2 %, n-C23  15,6 %, n-C24  14,7 %, n-C25 
12,6 %, n-C26  14 %, n-C27  33,6 %, n-C28  28,5 %, n-C30  21,1 %, n-C32  24,2 %,
n-C34  19,8 %, n-C38  25,7 % (rys. 5).
Koñcowy efekt dzia³ania testowanych preparatów, który powinien charakteryzowaæ siê jak najmniejsz¹ zawartoci¹ ropopochodnych dla ca³ego spektrum ich wystêpowania, jest lepszy dla preparatu sporz¹dzonego z mikroorganizmów autochtonicznych. Ponadto przy zastosowaniu tego preparatu nie wprowadza siê do ziemi nowych
mikroorganizmów i do jego stosowania nie jest wymagane pozwolenie terenowego
inspektora ochrony rodowiska.
Ziemia oczyszczona z zastosowaniem preparatu z autochtonicznej flory bakteryjnej charakteryzuje siê obecnoci¹ du¿ej liczby mikroorganizmów (45´1010 komórek/
g), co wskazuje na ca³kowite przywrócenie ¿ycia biologicznego, za po u¿yciu preparatu M-1000LF ca³kowita liczba mikroorganizmów w 1 g ziemi wynosi 11´109.

Podsumowanie
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Najlepiej spe³niaj¹c¹ wymagane za³o¿enia jest technologia obejmuj¹ca dwuetapowe oczyszczanie ziemi do³ów urobkowych. W pierwszym etapie jest prowadzona wstêpna rekultywacja ziemi uwzglêdniaj¹ca wykonanie drena¿u odciekowego
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Rys. 5. Porównanie zawartoci zidentyfikowanych wêglowodorów, po oczyszczeniu ziemi z do³u urobkowego Genpeg-44 z zastosowaniem preparatów autochtonicznych organizmów i preparatu bakteryjnego firmy Micro Bac M-1000 LF
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i bioremediacja stymulowana przez biowentylacjê (dostarczanie tlenu przez napowietrzanie) terenu oraz wzbogacenie rodowiska gleby w sk³adniki biogenne wspomagaj¹ce rozwój mikroflory autochtonicznej. Drugi etap prowadzony w celu g³êbszego oczyszczenia ziemi obejmuje bioaugmentacjê polegaj¹c¹ na wprowadzeniu do wstêpnie oczyszczonej ziemi wyizolowanej i namno¿onej flory mikroorganizmów autochtonicznych.
Dziêki opracowanej metodyce chromatograficznego jakociowego i ilociowego
oznaczania poszczególnych wêglowodorów w sk³adzie zanieczyszczeñ ropopochodnych istnieje mo¿liwoæ pe³nej kontroli przebiegu procesu oczyszczania.
Porównanie dzia³ania testowanych preparatów mikrobiologicznych wskazuje jednoznacznie na uzyskanie lepszych efektów przy zastosowaniu preparatu z mikroorganizmów autochtonicznych. Posiada on szeroki zakres dzia³ania, gdy¿ pod jego wp³ywem biodegradacji ulegaj¹ wchodz¹ce w sk³ad zanieczyszczeñ ropopochodnych wêglowodory o d³ugoci ³añcucha wêglowego od C14 do C38.
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Streszczenie
Produkty ropopochodne stanowi¹ jedno z g³ównych róde³ ska¿enia gleby. Zaolejone odpady
maj¹ pokany i stale wzrastaj¹cy udzia³ w degradacji biologicznie czynnej powierzchni ziemi oraz
wód powierzchniowych i podziemnych.
Maj¹c ten fakt na uwadze opracowano technologiê oczyszczania gleb, polegaj¹c¹ na bioremediacji podstawowej stymulowanej przez biowentylacjê (dostarczenie tlenu przez napowietrzanie terenu)
oraz za pomoc¹ wzbogacania rodowiska gleby w sk³adniki pokarmowe wspomagaj¹ce rozwój mikroflory autochtonicznej, a tak¿e ustalenie i kontrolê optymalnych parametrów biochemicznych (pH, wilgotnoæ, zawartoæ azotu i fosforu).
Nastêpnym etapem oczyszczania jest bioaugmentacja poprzez wprowadzenie wyizolowanych i
namno¿onych autochtonicznych mikroorganizmów do ekosystemu oczyszczanego terenu.
Ponadto autorzy przedstawili porównanie dzia³ania handlowych mikrobiologicznych preparatów
firmy Micro Bac z preparatem stanowi¹cym wyizolowane i namno¿one mikroorganizmy autochtoniczne.
Kontroli efektywnoci procesu oczyszczania gleb dokonano na podstawie chromatograficznego
oznaczenia substancji ropopochodnych.
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APPLICATION OF INDIGENOUS MICROORGANISMS IN TEST OF MINE
WASTES PETROLEUM CONTAMINANTS BIODEGRADATION

Summary
Hydrocarbon substances are ones of the main sources of soil pollution. The oil waste influences
not only degradation of biologically active earth surface but also underground and surface water reservoirs.
According to this, the ground purification technology was created. The program consists of several phases. The first one is basic bioremediation stimulated by bioaeration, which means oxygen provision obtained by area aeration. The other process is soil enrichment with alimentary components that
assist autochthonous microflora increase. The technology also consists of determination and control of
optimal biochemical parameters (such as: pH, humidity, nitrogen and phosphorous contents).
The next phase of purification is bioaugmentation by seeding isolated and replicated native microorganisms to the ecosystem of purifying area.
Additionally there was presented research conducted on efficiency Micro Bac company microorganisms. The results were compared to the similar research conducted on indigenous microorganisms.
The effectiveness of ground purification process was controlled by chromatographic (GC/FID)
tests of hydrocarbon compounds.
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Barbara Ko³wzan

TOKSYKOLOGIA GLEB
SKA¯ONYCH PRODUKTAMI NAFTOWYMI

Substancje ropopochodne wprowadzane do rodowiska naturalnego dzia³aj¹ szkodliwie na bytuj¹ce w nim organizmy. Efekty oddzia³ywania zale¿¹ od rodzaju zanieczyszczenia, jego koncentracji oraz warunków rodowiskowych [10]. Ponadto podczas
rozk³adu biologicznego zanieczyszczeñ organicznych powstaje szereg metabolitów o
ma³o zdefiniowanych w³aciwociach [6]. Wiadomo, ¿e niektóre z nich mog¹ byæ bardziej toksyczne ni¿ substrat wyjciowy a nawet mog¹ posiadaæ w³aciwoci mutagenne
b¹d rakotwórcze [2, 7].
Analiza toksycznoci zanieczyszczeñ gruntu stanowi pierwszy krok do poznania
szkodliwoci zwi¹zków chemicznych i ich mieszanin w stosunku do organizmów ¿ywych. Na podstawie testów toksykologicznych ocenia siê zagro¿enia dla badanych populacji w zakresie miertelnoci, wzrostu, reprodukcji i zaburzeñ w procesach fizjologicznych [9]. Monitoring toksykologiczny prowadzi siê przy u¿yciu organizmów wskanikowych reprezentuj¹cych wszystkie poziomy troficzne i charakterystycznych dla badanego ekosystemu. Dobór metod testowych jest niezwykle wa¿nym elementem w badaniach toksykologicznych. W laboratoriach na ca³ym wiecie wykorzystuje siê olbrzymi¹ liczbê gatunków wskanikowych. Organizmy ró¿ni¹ siê wra¿liwoci¹ na poszczególne grupy substancji toksycznych, dlatego zaleca siê stosowanie zestawu testów obejmuj¹cych ró¿ne grupy biowskaników [4, 7].
Celem badañ by³o okrelenie wp³ywu oleju napêdowego na biocenozê glebow¹ w
oparciu o przeprowadzone testy biotoksykologiczne.

Materia³y i metody
Parametry gleby
Materia³ do badañ stanowi³a glebie pochodz¹ca z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Akademii Rolniczej we Wroc³awiu (Swojec), po³o¿onym w nizinnym krajobrazie doliny Odry (szerokoæ geograficzna 51º07, d³ugoæ 17º07, wysokoæ n.p.m.
120m). Do obserwatorium przylegaj¹ pola p³odozmianu rolniczego.
· gleba piaszczysto-gliniasta podcielona glin¹, klasa botanizacyjna IVa.
· Zawartoæ frakcji o rednicy powy¿ej 1,0 mm  oko³o 1,9%, poni¿ej 0,002 mm  4,2%.
· porowatoæ oko³o 35%,
· polowa pojemnoæ wodna warstwy 100 cm  217 mm.
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Glebê ska¿ono olejem napêdowym, przygotowano próby zawieraj¹ce olej w stê¿eniach: 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 i 10,0 g/kg s.m. oraz próbê kontroln¹ nie
zawieraj¹c¹ oleju.
Charakterystyka oleju napêdowego
Identyfikacja zwi¹zków przy u¿yciu GC-MS na podstawie wybranych jonów fragmentacyjnych wykaza³a, ¿e w badanym oleju napêdowym obecne by³y wêglowodory
C8-C26, g³ównie C10-C20. Stwierdzono obecnoæ n-alkanów i izoprenoidów: norpristanu, pristanu i fitanu. Z grupy wêglowodorów naftenowych zidentyfikowano alkilowe
pochodne cykloheksanu o podstawnikach od C2 do C15. Wród wêglowodorów aromatycznych zidentyfikowano alkilowe pochodne benzenu oraz naftalen i metylonaftaleny.
System przeprowadzonych testów biologicznych obejmowa³:
· Okrelenie toksycznoci ska¿onej gleby dla rolin. Wykonano test nasion owsa (Avena sativa). Analizowano wp³yw oleju na iloæ i masê rolin, d³ugoæ korzenia i
³odygi oraz zawartoæ chlorofilu [3].
· Oznaczenie toksycznoci na poziomie konsumentów na przyk³adzie d¿d¿ownicy
(Eisenia fetida). Metodyka prowadzenia testów zosta³a ujêta w Polskiej Normie
(PN-ISO 11268-1:1997).
· Oznaczenie toksycznoci gleby na poziomie reducentów. Badanie wykonano w oparciu o standardow¹ analizê liczebnoci w glebie bakterii psychrofilnych, denitryfikacyjnych, desulfurikacyjnych i promieniowców [9].
· Oznaczenie obecnoci w glebie substancji o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych metod¹ Amesa [1].

Wyniki badañ
Do badañ nad toksycznoci¹ gleby ska¿onej olejem napêdowym w stosunku do
biocenozy glebowej u¿yto w charakterze biowskaników przedstawicieli trzech poziomów troficznych: producentów (Avena sativa) konsumentów (d¿d¿ownica Eisenia fetida) i reducentów (bakterie wybranych grup fizjologicznych). Ponadto dokonano oznaczenia obecnoci w glebie zwi¹zków o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i
rakotwórczych.
Toksycznoæ na poziomie producentów
Stwierdzono, ¿e silne ska¿enie gleby olejem napêdowym powoduje zmianê warunków geotechnicznych i powietrzno-wodnych w glebie oraz dzia³a toksycznie na roliny. Efektem tego oddzia³ywania by³o ograniczenie b¹d ca³kowite zahamowanie wzrostu owsa (rys. 1). Letalne okaza³y siê koncentracje oleju przekraczaj¹ce 3 g/kg s.m.gleby. Stê¿enia ni¿sze w zakresie od 0,001  0,5 g/kg dzia³a³y stymuluj¹co na wzrost rolin
powoduj¹c przyrost d³ugoci korzenia i ³odygi, jednoczenie nie zaobserwowano dla tych
stê¿eñ zwiêkszonego przyrostu biomasy oraz zawartoci chlorofilu w czêciach naziemnych. Natomiast dla koncentracji oleju w zakresie od 0,3  3,0 g/kg zaobserwowano
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wyran¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem oleju a jego toksycznym oddzia³ywaniem na roliny. Na podstawie uzyskanych wyników wyliczono wartoci redniego stê¿enia oleju
napêdowego letalnego dla 50% organizmów dowiadczalnych. Wynios³o ono dla wyznaczonej biomasy rolin dowiadczalnych LC 50 = 1,81,9 g/kg, dla chlorofilu a LC
50 = 2,66 g/kg, dla chlorofilu b LC 50 = 3,27 g/kg. Oznacza to, ¿e przyrost biomasy by³
bardziej wra¿liwym na olej napêdowy parametrem w porównaniu do zawartoci chlorofilu. Natomiast ³odyga reagowa³a szybciej ni¿ korzeñ na toksyczne dzia³anie oleju o czym
wiadczy LC 50 = 2,89 g/kg podczas gdy dla korzenia wynios³o ono LC 50 = 3,28 g/kg.
Z uwagi na stymuluj¹ce dzia³anie oleju na wzrost korzenia i ³odygi owsa obliczenia
LC 50 wykonano na podstawie wartoci uzyskanych dla zakresu stê¿eñ oleju w glebie
od 0,5 do 3,0 g/kg s.m.
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Rys. 1. Kszta³towanie siê podstawowych parametrów roliny (owsa) w zale¿noci od stê¿enia oleju
napêdowego w glebie

Toksycznoæ na poziomie konsumentów
Substancje ropopochodne dzia³aj¹ toksycznie nie tylko na florê ale i faunê glebow¹, akumuluj¹c siê w tkankach powoduj¹ zatrucia i mieræ organizmów. Do badañ nad
toksycznoci¹ oleju napêdowego z grupy konsumentów wybrano d¿d¿ownice Eisenia
fetida. D¿d¿ownice s¹ wa¿nymi reprezentantami makrofauny glebowej. Ich wra¿liwoæ
na ska¿enie gleby, która dla nich jest zarówno rodowiskiem ¿ycia jak i baz¹ pokarmow¹, mo¿na wykorzystaæ w ocenie zootoksycznoci substancji zanieczyszczaj¹cych glebê [8]. Zaobserwowano, ¿e olej napêdowy w stê¿eniach od 0,0005 do 0,5 w ci¹gu 24
godzin kontaktu ze ska¿on¹ ziemi¹ praktycznie nie wykazywa³ toksycznoci ostrej w
stosunku do Eisenia fetida. Natomiast przy d³u¿szym okresie oddzia³ywania (7 dni)
nawet w tych koncentracjach ujawnia³o siê jego negatywne dzia³anie (rys. 2).
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Rys. 2. Wp³yw ska¿enia gleby olejem napêdowym na prze¿ywalnoæ d¿d¿ownicy Eisenia fetida

Na podstawie uzyskanych wyników wyliczono wartoci redniego stê¿enia oleju
napêdowego letalnego dla 50% zwierz¹t dowiadczalnych. Wynios³o ono LC 50 = 2,24
g/kg dla czasu kontaktu 24 h, natomiast po d³u¿szym okresie kontaktu wynosz¹cym 7
dni by³o ni¿sze i kszta³towa³o siê na poziomie LC 50 = 1,34 g/kg. Oznacza to, ¿e sk³adniki oleju kumulowa³y siê w organizmie badanych zwierz¹t i negatywne skutki ich
oddzia³ywania obserwowaæ nale¿y w d³u¿szych przedzia³ach czasowych.
Toksycznoæ na poziomie reducentów
Wprowadzenie ropopochodnych do gleby poza wzrostem jej toksycznoci prowadzi tak¿e do ostrych deficytów tlenu oraz przyswajalnych dla mikroorganizmów
form azotu i fosforu, przy jednoczesnym nadmiarze róde³ wêgla. Efektem tych oddzia³ywañ s¹ zmiany w sk³adzie ilociowym i jakociowym mikroflory glebowej.
Analizy wp³ywu oleju napêdowego na mikroorganizmy glebowe dokonano w oparciu o liczebnoæ bakterii wybranych grup fizjologicznych. Stwierdzono wzrost ogólnej liczebnoci bakterii psychrofilnych (rys. 3). Zaobserwowany jednoczenie wzrost
liczebnoci bakterii redukuj¹cych azotany do azotynów lub azotu cz¹steczkowego i
bakterii redukuj¹cych siarczany w ska¿onych olejem glebach by³ wskanikiem ograniczonego dostêpu tlenu.
Stwierdzono, ¿e pod wp³ywem oleju nastêpowa³a selekcja jakociowa g³ównie bakterii tlenowych  ginê³y promieniowce albo te¿ ich liczba drastycznie siê zmniejsza³a
(rys. 4). Nawet po wykonaniu biologicznego oczyszczania gruntu nie dosz³o do ponownego wzrostu liczebnoci promieniowców.
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Rys. 3. Zale¿noæ liczebnoci bakterii w glebie od stê¿enia oleju napêdowego
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Rys. 4. Wp³yw ska¿enia gleby olejem napêdowym na liczebnoæ promieniowców w glebie

Ocena w³aciwoci mutagennych i rakotwórczych gleb testem Amesa
Z uwagi na du¿¹ ró¿norodnoæ zwi¹zków chemicznych oraz metabolitów powstaj¹cych w trakcie biodegradacji wêglowodorów, okrelenie sk³adu jakociowego i ilociowego zanieczyszczeñ metodami instrumentalnymi nie daje zadowalaj¹cych wyników oraz nie
pozwala na ocenê zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich obecnoci w rodowisku. Dlatego te¿ na
terenach ska¿onych, a w szczególnoci w sytuacji, gdy grunt jest rekultywowany, istnieje
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koniecznoæ prowadzenia sta³ego monitoringu biologicznego obejmuj¹cego tak¿e wykrywanie substancji o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych [67]. Celem
niniejszej pracy by³o porównanie przydatnoci ró¿nych szczepów Salmonella typhimurium do oceny testem Amesa potencjalnych w³aciwoci mutagennych gleb ska¿onych
olejem napêdowym poddanych biologicznemu oczyszczaniu. O wyborze testu Amesa
zadecydowa³a powszechnoæ jego zastosowania w badaniach nad mutagennoci¹ oraz
wysoka  90 % zdolnoæ prognozowania kancerogennoci zwi¹zków mutagennych [1].
Przy wyborze szczepów testowych kierowano siê ich wysok¹ wra¿liwoci¹ na dzia³anie mutagenów WWA oraz ich pochodnych nitrowych, aminowych i hydroksyloaminowych. Powszechnie stosowane szczepy TA 98 i TA 100 wykazuj¹ stosunkowo niewielk¹ wra¿liwoæ na dzia³anie wymienionych pochodnych WWA. Dlatego te¿ oprócz
szczepów standardowych zastosowano szczepy YG 1024, YG 1026, YG 1029, YG
1041 i YG 1042 o zwiêkszonej czu³oci.
Bioindykacjê prowadzono w glebie piaszczysto-gliniastej, zanieczyszczonej olejem napêdowym w procesie jej bioremediacji. Gleba oczyszczona zawiera³a produkty
naftowe w iloci wynosz¹cej 1002 mg/kg s.m.
Wyniki badañ przedstawiono w tabeli 1. Wykazano w niej liczbê rewertantów
szczepów testowych (w postaci wskanika mutagennoci) pojawiaj¹cych siê w pod³o¿u bez histydyny na skutek kontaktu szczepów testowych z badanymi substancjami.
Na poszczególne p³ytki w 0,1 ml DMSO (dimetylosulfotlenek) wprowadzano zanieczyszczenia wyekstrahowane dichlorometanem z gleby poddanej procesowi bioremediacji w iloci: 1  2,5 mg, 2  2,0 mg, 3  1 mg, 4  0,5 mg, 5  0,25 mg.
Tabela 1. Wskanik mutagennoci wyznaczony dla zanieczyszczeñ obecnych w glebach po przeprowadzeniu procesu bioremediacji
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Wskanik
mutagennoci (stosunek liczby rewertantów indukowanych do spontanicznych, wartoci wskanika ³2 wiadcz¹ o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych badanych preparatów).
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Uwa¿a siê, ¿e liczba rewertantów indukowanych powinna byæ co najmniej dwukrotnie wy¿sza od mutantów spontanicznych pojawiaj¹cych siê na pod³o¿u kontrolnym, aby
próbê uznaæ za mutagenn¹. Próby mutagenne zaznaczono w tabelach t³ustym drukiem.
Nowe szczepy testowe z serii YG okaza³y siê bardzo wra¿liwe na zwi¹zki zawarte
w glebie poddanej bioremediacji. Szczepy standardowe Salmonella typhimurium TA
98 i TA 100 nie da³y pozytywnej odpowiedzi. Uzyskane rezultaty wykaza³y obecnoæ
w glebie po bioremediacji zwi¹zków o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i
rakotwórczych. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w glebach tych iloæ ska¿eñ wykryta
metodami analitycznymi by³a niewielka i nie wskazywa³a na istnienie zagro¿enia dla
organizmów, w tym tak¿e dla cz³owieka. Potwierdzono zatem koniecznoæ poddania
badaniom bioindykacyjnym nie tylko gleb ska¿onych ale tak¿e gleb po zakoñczeniu
rekultywacji, szczególnie gdy maj¹ byæ u¿ytkowane rolniczo lub rekreacyjnie.

Wnioski
1. Owies zastosowany jako biowskanik z grupy producentów szybko reagowa³ na
wzrost stê¿enia oleju napêdowego w glebie. Stê¿enie powoduj¹ce ograniczenie o
50% przyrostu biomasy rolin wynios³o zaledwie LC 50 = 1,81,9 g/kg,
2. Olej napêdowy w niskich stê¿eniach od 0,001  0,5 g/kg s.m. gleby powodowa³
stymulacjê wzrostu korzenia i ³odygi owsa.
3. Dobrym wskanikiem toksycznoci oleju okaza³a siê d¿d¿ownica (LC507dni =
1,34g oleju/kg s.m. gleby). Toksycznoæ oleju ros³a wraz z przed³u¿aniem czasu
kontaktu organizmów testowych z trucizn¹.
4. Ska¿enie gleby olejem napêdowym mia³o wp³yw na sk³ad ilociowy i jakociowy
bakterii. Stwierdzono wzrost liczby bakterii psychrofilnych, denitryfikacyjnych i
desulfurikacyjnych natomiast drastycznie zmala³a liczebnoæ promieniowców.
5. W glebie ska¿onej olejem napêdowym po biologicznym oczyszczeniu wykryto obecnoæ substancji o potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych.
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Streszczenie
Omówiono wp³yw oleju napêdowego na przedstawicieli producentów, konsumentów i reducentów wchodz¹cych w sk³ad biocenozy glebowej. Stwierdzono, ¿e biomasa rolin nale¿y do najczulszych wskaników toksycznoci produktów naftowych (LC50 = 1,81,9 g/kg). Olej napêdowy w niskich stê¿eniach od 0,001  0,5 g/kg s.m. gleby powodowa³ stymulacjê wzrostu korzenia i ³odygi
owsa. Dobrym wskanikiem toksycznoci oleju okaza³a siê d¿d¿ownica (LC507dni = 1,34g oleju/kg
s.m. gleby). Toksycznoæ oleju ros³a wraz z przed³u¿aniem czasu kontaktu organizmów testowych z
trucizn¹. Ska¿enie gleby olejem napêdowym mia³o wp³yw na sk³ad ilociowy i jakociowy bakterii
zasiedlaj¹cych glebê. Stwierdzono wzrost liczby bakterii psychrofilnych, denitryfikacyjnych i desulfurikacyjnych natomiast drastycznie zmala³a liczebnoæ promieniowców. W glebie ska¿onej olejem napêdowym po przeprowadzeniu procesu biologicznego oczyszczania wykryto obecnoæ substancji o
potencjalnych w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych.

TOXICITY OF SOIL POLLUTED BY FUEL OIL

Summary
There was discussed the influence of fuel oil on the representative of producers, consumers and
reducers in the content of soil biocenosis. It was ascertain that plant biomass belongs to the most
responsive indicators of petroleum products toxicity(LC50 = 1,81,9 g/kg). Fuel oil in low concentration from 0,001  0,5 g/kg d.m. of soil caused stimulation of oats root and stem growth. Earthworm
turned out to be a good petroleum products toxicity indicator (LC507days = 1,34g oil/kg d.m. of
soil). The oil toxicity increased with the extend of time the tested organisms were exposure to the
poison. Soil contamination with fuel oil had influence on qualitative and quantitative composition of
bacteria colonizing soil The total number of psychrophilic, denitrifying and sulfate reducing bacteria
increased whereas the number of actinomycetes drastically decreased. In soil contaminated by fuel oil
after the bioremediation process the presence of substances potentially mutagenic and cancerogenic
was determined.

Pracê wykonano w ramach projektu badawczego nr 3 P04G 036 23 finansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych.
dr Barbara Ko³wzan
Instytut In¿ynierii Ochrony rodowiska Politechniki Wroc³awskiej
50-370 Wroc³aw, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
tel. (0-71) 320-25-32, e-mail: kolwzan@iios.pwr.wroc.pl
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Pawe³ Kaszycki, Henryk Ko³oczek, Dorota Wójcik,
Ewa Bogacz, Rafa³ Lubañski

INTENSYWNE OCZYSZCZANIE CIEKÓW PO AKCJI
GANICZEJ W ZAK£ADACH RAFINERYJNYCH
Wprowadzenie
cieki powsta³e w wyniku akcji ganiczych s¹ odpadem uci¹¿liwym ze wzglêdu na
wysok¹ zawartoæ substancji powierzchniowo czynnych  g³ównie z grupy detergentów anionowych. Efektem obecnoci detergentów jest silne pienienie siê wód poganiczych. Podczas gaszenia po¿arów powstaj¹ du¿e objêtoci takich cieków, a ich
sp³yw do oczyszczalni cieków stanowi powa¿ne zagro¿enie dla kondycji osadu
czynnego. Aktywnoæ fizjologiczna aerobowego osadu czynnego zale¿y w du¿ym stopniu od w³aciwego (intensywnego) napowietrzania [1]. Obecnoæ grubej warstwy piany odcinaj¹cej dop³yw tlenu do aktywnej mikroflory mo¿e powodowaæ znaczne pomniejszenie natleniania cieków. Jednoczenie, wysoka koncentracja surfaktantów negatywnie wp³ywa na strukturê k³aczków osadu czynnego, powoduj¹c ich fragmentacjê
i uwolnienie bakterii do cieku. To z kolei negatywnie wp³ywa na równowagê biologiczn¹ w komorze napowietrzania oraz na szereg parametrów procesu oczyszczania,
m.in. na zjawiska bioflokulacji, zdolnoæ mikroflory do biosorpcji zanieczyszczeñ, czy
podatnoci bakterii na organizmy drapie¿ne. Obni¿a siê tak¿e wartoæ indeksu osadowego, czyli w³aciwoci sedymentacyjne osadu czynnego, co ma kluczowe znaczenie dla
procesu sedymentacji osadu i klarowania cieku w osadnikach wtórnych. Wiadomo, ¿e
du¿a klarownoæ oczyszczonych cieków, oznaczaj¹ca nieobecnoæ zawiesiny, jest jednym z podstawowych parametrów kwalifikuj¹cych ciek odprowadzany do odbiornika.
Istnieje koniecznoæ podczyszczenia cieków poganiczych, a zw³aszcza zmniejszenia zawartoci detergentów do stanu tolerowanego w komorach napowietrzania.
W nastêpstwie du¿ego po¿aru (rok 2003) w jednej z rafinerii, po akcji ganiczej
pozosta³y cieki o objêtoci dziesi¹tek tysiêcy m3, zawieraj¹ce substancje powierzchniowo czynne w stê¿eniach uniemo¿liwiaj¹cych bezporednie biologiczne oczyszczanie. Ze wzglêdu na specyfikê zak³adu, w ciekach tych mog³y wyst¹piæ substancje typowe dla cieków rafineryjnych.
W Zak³adzie Biochemii AR w Krakowie, we wspó³pracy z firm¹ Ekonaft Sp. z o.o. w
Trzebini, podjêto badania zmierzaj¹ce do opracowania biologicznej metody intensywnego oczyszczania cieków poganiczych. W warunkach laboratoryjnych testowano proces
oczyszczania odnonych cieków. Celem by³o otrzymanie cieku podczyszczonego o radykalnie obni¿onej zawartoci detergentów, nadaj¹cego siê do dalszego oczyszczania po
wprowadzeniu do komór z osadem czynnym. Niezwykle istotne by³o uzyskanie mo¿liwie
szybkiej kinetyki biodegradacji zwi¹zków powierzchniowo czynnych.
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Materia³ biologiczny i metody
W badaniach optymalizacji procesu oczyszczania cieków poganiczych zastosowano biopreparat bazowy opracowany i wyhodowany w Zak³adzie Biochemii AR w
Krakowie, szczegó³owo ju¿ opisany we wczeniejszych pracach [2, 3]. Biopreparat ten
wzbogacono o szczepy bakteryjne, z kolekcji Zak³adu, przejawiaj¹ce wysok¹ aktywnoæ biochemiczn¹ (m.in. zwiêkszona synteza enzymów z grupy lipaz [4]) pod k¹tem
utleniania substancji t³uszczowych, kwasów organicznych o d³ugich ³añcuchach alifatycznych oraz d³ugo³añcuchowych surfaktantów. Do analiz stosowano wyjciow¹ zawiesinê biopreparatu o gêstoci mikroflory 2´109 kom./cm3.
Pod³o¿a wzrostowe hodowli bakteryjnych zawiera³y odpowiednio dobrane, niezbêdne czynniki wzrostu bakterii (w tym mikroelementy). Testy toksycznoci prób
badanych prowadzono z zastosowaniem biopreparatu wyjciowego, poddanego oddzia³ywaniu cieku w proporcji 1:1. Analizy przyrostu biomasy bakteryjnej na bazie
zanieczyszczeñ obecnych w ciekach przeprowadzono w próbach cieku zadanego
biopreparatem w rozcieñczeniu 1000-krotnym. Obserwacje prowadzono w próbach
objêtoci 100 ml, w napowietrzanych kolbach á 300 ml, w temp. pokojowej. ¯ywotnoæ kultur bakteryjnych badano metod¹ posiewów powierzchniowych na agaryzowane pod³o¿a wzbogacone.
Testy biodegradacji prowadzono w skonstruowanych laboratoryjnych fermentorach o objêtoci roboczej 10 l, napowietrzanych systemem minikompresorów. Zastosowany biopreparat by³ wczeniej adaptowany do cieku tak, aby przygotowana biocenoza zawiera³a g³ownie szczepy bakteryjne o aktywnoci biochemicznej ukierunkowanej pod k¹tem przyswajania i metabolizowania zanieczyszczeñ. ród³em wêgla
dla bakterii by³y wy³¹cznie substancje obecne w cieku. Dowiadczenia wykonano w
dwóch wariantach pocz¹tkowej gêstoci biomasy (inoculum): zaszczepiaj¹c badan¹
próbê biopreparatem w rozcieñczeniu, odpowiednio, 1000- i 3000-krotnym. Obserwacje prowadzono przez 5 dni w temperaturze 25 °C, w warunkach pe³nej aeracji.
Równolegle prowadzono kontrolne próby abiotyczne, tzn. ciek surowy o identycznej objêtoci, inkubowany w analogicznych warunkach eksperymentalnych.
Niezale¿nie od testów ilociowych prze¿ywalnoci mikroflory, prowadzono obserwacje mikroskopowe biocenoz, przy u¿yciu laboratoryjnego mikroskopu optycznego,
pod powiêkszeniem ok. 100-500x.
Biomasê i pozosta³e cz¹stki sta³e wydzielono ze cieku przy u¿yciu wirówki sto³owej MPW-2 (10000 obr./min., 3 min.). W innych dowiadczeniach wykazano, ¿e wirowanie nie wp³ywa³o znacz¹co na podstawowe parametry charakteryzuj¹ce badane cieki. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) w próbach oznaczano w celu stwierdzenia ogólnego ³adunku zanieczyszczeñ oraz podatnoci ska¿eñ na biodegradacjê. Zawartoæ wêgla organicznego w ciekach okrelana jako ogólny wêgiel organiczny (OWO)
oznacza siê metodami miareczkowymi, opartymi na utlenieniu wêgla do dwutlenku
wêgla [5]. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metod¹ dwuchromianow¹ (ChZT-Cr),
oznaczano zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN-74 C-04578/03. Ponadto, zmiany CHZT
w próbach mierzono metod¹ nadmanganianow¹ (utlenialnoæ, ChZT-Mn), zgodnie
z Polsk¹ Norm¹ PN-85/C-04578/02. Pozosta³e analizy laboratoryjne, niezbêdne do
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charakterystyki cieków poddawanych biooczyszczaniu [5], wykonywano wed³ug odpowiednich norm polskich w laboratoriach firmy Ekonaft Sp. z o.o. i/lub Zak³adu
Biochemii AR w Krakowie.

Wyniki badañ i dyskusja
W cieku poganiczym stwierdzono stosunkowo du¿y ³adunek sumy zanieczyszczeñ (ChZT-Cr = 2704 mgO2/dm3), znaczn¹ iloci¹ substancji rozpuszczonych (1620
mg/dm3) i szczególnie du¿¹ zawartoci¹ detergentów anionowych (74 mg/dm3), powoduj¹cych silne pienienie cieczy (tab. 1). Nie stwierdzono obecnoci substancji ropopochodnych. Pozosta³e parametry wskazuj¹ na heterogenicznoæ sk³adu próby.
Testy wykaza³y brak toksycznego dzia³ania cieków na biocenozy bakteryjne. Przeciwnie, zawiesina bakteryjna poddana inkubacji ze ciekiem o pocz¹tkowej gêstoci
(1´109 kom./cm3) wykaza³a dalsz¹ zdolnoæ rozwoju, i po dwóch dobach osi¹ga³a liczebnoæ populacji 8´109 kom./cm3 (rys. 1). Wyd³u¿ony czas inkubacji powodowa³
stopniowy spadek liczby komórek na skutek wyczerpywania siê wêgla i innych substancji troficznych, a tak¿e w nastêpstwie pojawiania siê drapie¿nych pierwotniaków
(typowy efekt sukcesji troficznej w procesie oczyszczania cieków). W zaszczepionym cieku biocenoz¹ o niskiej gêstoci komórek (1.4´106 kom./cm3, rys. 2.), potencja³ wzrostowy mikroflory by³ znaczny: po 5 dobach liczebnoæ populacji bakteryjnej
wzros³a ponad 100-krotnie.wiadczy to o podatnoci sk³adników cieku na biodegradacjê, poniewa¿ rozwój biomasy bakteryjnej odbywa³ siê kosztem utleniania i przyswajania sk³adników cieku.
Tabela 1. Raport z analiz wód po akcji ganiczej, poddanych procesowi intensywnego biooczyszczania.
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Rys. 1. Test toksycznoci wody po akcji ganiczej wobec mikroflory bakteryjnej
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Rys. 2. Test potencja³u wzrostu biomasy bakteryjnej w wodzie po akcji ganiczej

Biologiczny rozk³ad sumy zanieczyszczeñ potwierdzaj¹ pomiary utlenialnoci (ChZTMn, rys. 3.A) oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT-Cr, rys. 3.B). Zmiany
utlenialnoci w stosunku do próby kontrolnej po 5 dobach eksperymentu przedstawiono dla próby zaszczepionej w biomas¹ w stosunku 1:3000 (s³upek rodkowy) oraz
1:1000 (s³upek prawy). Zwraca uwagê korelacja pocz¹tkowej gêstoci inoculum na
efekt ogólny oczyszczania (spadek wartoci ChZT-Mn odpowiednio o 49% i 63%).
wiadczy to o mo¿liwoci modulacji kinetyki spadku poziomu zanieczyszczeñ za pomoc¹ zwiêkszania pocz¹tkowej gêstoci zaszczepu. Spadek ChZT-Cr w analogicznym
uk³adzie przy inoculum 1:1000 wynosi³ 50% w stosunku do próby kontrolnej oraz a¿
73% w stosunku do wyjciowej wartoci ChZT w cieku surowym.
W przypadku biodegradacji detergentów anionowych, bêd¹cych najbardziej uci¹¿liwymi sk³adnikami wody poganiczej, obni¿enie zawartoci tych zanieczyszczeñ by³o
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Rys. 3. Zmiany utlenialnoci (A) i chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT-Cr) (B) w cieku poganiczym poddanym intensywnej bioremediacji (s³upki janiejsze). S³upki ciemniejsze  poziomy pocz¹tkowe oraz kontrolne. Szczegó³owy opis w tekcie.

nadzwyczaj dynamiczne (rys. 4). W próbie zaszczepionej biopreparatem w stosunku
1:1000 uzyskano spadek o 82% po 3 dobach, a po 5 dobach spadek w stosunku do
próby kontrolnej wynosi³ 96%. Jednoczenie obserwowano zanikanie pienienia siê roztworu, co stwarza mo¿liwoæ dalszego oczyszczania cieku osadem czynnym.
Analizy mikroskopowe obejmowa³y zarówno charakterystykê ró¿norodnoci fenotypowej bakterii biopreparatu pod wp³ywem zanieczyszczeñ, jak i obserwacje prób
cieku w kolejnych fazach biooczyszczania. Obserwacje wykaza³y obecnoæ typowych etapów procesu oczyszczania cieku [1] w ci¹gu 5 dni testowania: pocz¹tkowej, rozproszonej mikroflory biopreparatu w rodowisku cieku, fazy spontanicznego k³aczkowania osadu czynnego, kolejnych etapów sukcesji troficznej w cieku
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Rys. 4. Zmiany stê¿enia detergentów anionowych w cieku po akcji ganiczej, poddanym intensywnej
bioremediacji (s³upki ciemne), obserwowane wobec próby kontrolnej (s³upek bia³y)

Fot. 1. Obserwacje mikroskopowe cieku poganiczego w procesie intensywnego oczyszczania:
(a) ciek po 1 dobie od momentu zaszczepienia biocenoz¹ aktywnych drobnoustrojów (pow. ok. 400x);
(b) obraz ukszta³towanego k³aczka osadu czynnego po 3 dobach trwania dowiadczenia (pow. 100x);
(c) kryszta³ek substancji mineralnej, typowy dla cieku oczyszczonego, widoczny po zakoñczeniu
testu (6 doba, pow. ok. 500x)
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oczyszczanym (np. pojawianie siê pierwotniaków), a tak¿e koñcowych efektów oczyszczania  mineralizacji zanieczyszczeñ organicznych (fot. 1).
Wyniki testowania biodegradacji przedstawia tabeli 1. Oprócz znacz¹cych spadków zawartoci zanieczyszczeñ, zwraca uwagê drastyczne obni¿enia siê zawartoci
¿elaza rozpuszczonego w próbie poddanej bioremediacji. Jest to prawdopodobnie spowodowane wbudowaniem tego pierwiastka w uk³ady bia³kowe aktywnie metabolizuj¹cych komórek mikroorganizmów.

Wnioski koñcowe
1. cieki z gaszenia po¿aru rafinerii nie wykaza³y toksycznoci wobec biocenoz bakteryjnych, a obecne w nich zanieczyszczenia by³y przyswajalne dla drobnoustrojów
i umo¿liwia³y znacz¹cy przyrost biomasy;
2. Odpowiednio przygotowane konsorcja bakteryjne ukierunkowane na oczyszczanie
cieków poganiczych s¹ zdolne do dynamicznej bioremediacji zanieczyszczeñ, w
tym zwi¹zków powierzchniowo czynnych. Stwarza to mo¿liwoæ poddania podczyszczonego cieku dalszym etapom biologicznego utleniania w komorach napowietrzania biologicznych oczyszczalni, w oparciu o pracuj¹cy w nich osad czynny;
3. Obserwowany du¿y spadek zawartoci w ciekach detergentów anionowych by³ mo¿liwy dziêki zastosowaniu intensywnego procesu biologicznego. Mo¿e to okazaæ
siê szczególnie przydatnym, i jedynym rozwi¹zaniem w sytuacjach awaryjnych,
wymagaj¹cych szybkiego podczyszczenia cieków i skierowania ich do oczyszczalni grupowych (np. w przypadku zagro¿enia przepe³nieniem zbiorników buforowych);
4. W warunkach mo¿liwoci wyd³u¿enia kinetyki oczyszczania cieków poganiczych
mo¿na rozwa¿yæ zastosowanie tañszej modyfikowanej metody, polegaj¹cej na zmniejszeniu gêstoci pocz¹tkowego zaszczepu aktywn¹ mikroflor¹.
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Streszczenie
W nastêpstwie po¿aru w rafinerii, po akcji ganiczej pozosta³y zanieczyszczone wody o du¿ej
objêtoci, zawieraj¹ce pianotwórcze substancje powierzchniowo czynne w stê¿eniach wykluczaj¹cych
bezporednie oczyszczanie tych cieków w biologicznej oczyszczalni cieków. W celu podczyszczenia cieków analizowano ich podatnoæ na biodegradacjê za pomoc¹ specjalnie przygotowanych biocenoz bakteryjnych, skonstruowanych w Zak³adzie Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie. Stwierdzono, ¿e badane cieki nie wykazuj¹ efektu toksycznego wobec bakterii, a obecne w nich zanieczyszczenia s¹ przyswajalne dla drobnoustrojów i umo¿liwiaj¹ znacz¹cy przyrost biomasy. U¿yte konsorcja
bakteryjne zdolne by³y do dynamicznej bioremediacji zanieczyszczeñ, powoduj¹c w ci¹gu 5 dni ok. 3krotny spadek wartoci ChZT oraz spektakularny, ponad 30-krotny spadek poziomu detergentów anionowych. Stwarza to perspektywê poddania tak podczyszczonego cieku dalszym etapom biologicznego utleniania osadem czynnym w komorach napowietrzania biologicznych oczyszczalni cieków.

A PROCESS FOR THE EXTENSIVE TREATMENT OF WASTEWATER GENERATED AFTER FIRE QUENCHING ACTION IN A PETROLEUM REFINERY PLANT

Summary
A large volume of wastewater containing anionic surfactants was obtained after action taken to
extinguish heavy fire in a petroleum refinery plant in Poland in 2003. The wastewater could not be
treated in aeration chambers of a biological treatment station due to generation of high amount of foam
which would negatively affect the process of biological oxidations with aerobic activated sludge. The
studied wastewater had no toxic or growth-inhibitory effect on bacteria. It could be effectively treated
under laboratory conditions with the use of active biocenoses augmented with specialized bacteria
revealing lipolytic activities. Bacterial consortia were constructed and then preadapted to wastewater
conditions in the laboratories of Biochemistry Department, Agricultural University, Krakow. Spectacular biodegradation kinetics were obtained within 5-day treatment tests. In particular, chemical oxygen demand decreased approx. three-fold and the concentration of anionic detergents dropped more
than 30-fold. The resultant pollution levels allow for further treatment of the wastewater with the
activated sludge of biological treatment plants.
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Henryk Ko³oczek, Pawe³ Kaszycki, Anita Jaglarz, Tadeusz Solecki

OPRACOWANIE PROCESU BIODEGRADACJI
ZANIECZYSZCZEÑ ORGANICZNYCH ZAWIERAJ¥CYCH
POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB) W WARUNKACH
ZAGRO¯ENIA WÓD

Wprowadzenie
W Zak³adzie Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie, we wspó³pracy z Wydzia³em Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz
firmami zajmuj¹cymi siê rekultywacj¹ gruntów, od szeregu lat prowadzi siê badania
nad optymalizacj¹ oczyszczania ziemi z produktów ropy naftowej oraz innymi toksycznymi zwi¹zkami organicznymi [14]. Doskonalone s¹ wariantowe technologie
biologicznego oczyszczania poprzez odpowiedni dobór warunków rodowiskowych
procesu oraz przygotowanie konsorcjów aktywnych biochemicznie mikroorganizmów
(bakterii i dro¿d¿y), tzw. biopreparatów, rozk³adaj¹cych ropopochodne substancje [5].
Jednoczenie monitoruje siê zawartoci zanieczyszczeñ w rekultywowanym gruncie
oraz kontrolowany sk³ad biocenozy drobnoustrojów, maj¹cy na celu wykluczenie obecnoci patogenów i drobnoustrojów nieaktywnych.
Metody biologicznego rozk³adu zanieczyszczeñ ropopochodnych s¹ szeroko stosowane i intensywnie rozwijane od wielu lat w krajach wysoko rozwiniêtych. Poniewa¿ spontaniczna dekontaminacja zaolejonych gruntów zachodzi bardzo wolno, istnieje koniecznoæ podniesienia efektywnoci procesu oczyszczania. W tym
celu korzysta siê z osi¹gniêæ nowoczesnej biotechnologii, dziêki której pozyskuje
siê wyselekcjonowane i wyspecjalizowane mikroorganizmy autochtoniczne oraz
optymalizuje siê warunki rozwoju biocenoz, ich adaptacjê i ukierunkowanie aktywnoci biochemicznych tak, aby by³y specyficzne dla ska¿eñ wystêpuj¹cych w
rekultywowanym gruncie.
Stosowane alternatywne technologie intensywnego oczyszczania ziemi zaolejonej
wi¹¿¹ siê z usuniêciem gruntu z jego naturalnego po³o¿enia (metoda ex situ) lub te¿ z
prowadzeniem bioremediacji zanieczyszczeñ w miejscu zaistnienia ska¿enia (metoda in situ). W obu przypadkach kluczowym elementem ca³oci procesu jest zaszczepienie ziemi odpowiednio przygotowan¹ zawiesin¹ drobnoustrojów oraz zapewnienie mikroorganizmom jak najkorzystniejszych warunków rozwoju.
Bioró¿norodnoæ gatunkowa biopreparatu warunkuje wysoki potencja³ rozk³adu
szeregu substancji organicznych [5]. Du¿e zdolnoci adaptacyjne do zmiennych warunków rodowiska oraz aktywnoæ metaboliczna w warunkach ograniczonego dostêpu tlenu dodatkowo predestynuj¹ biopreparat do likwidacji in situ ska¿eñ warstw
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podpowierzchniowych. W biopreparacie bazowym dominuj¹ gramujemne pa³eczki
rodzaju Pseudomonas (dotychczas oznaczono 6 gatunków stanowi¹cych ok. 80%
ca³kowitej liczebnoci populacji bakteryjnej). Ta grupa bakterii cechuje siê bogactwem rzadkich, nietypowych lub te¿ wysoce wyspecjalizowanych szlaków metabolicznych, pozwalaj¹cych na rozk³ad uci¹¿liwych i czêsto toksycznych zwi¹zków
organicznych.
Gêstoæ komórek biopreparatu, osi¹gaj¹ca 1010 kom./ml, umo¿liwia jego dostarczenie na teren zanieczyszczony w celu zaszczepienia gruntu w wymaganej iloci. Wprowadzanie biopreparatu odbywa siê poprzez wielokrotne zraszanie powierzchniowe lub
bezporednio do wewn¹trz gruntu, poprzez system odpowiednich otworów [4], w iloci ka¿dorazowo ok. 1dm3 biopreparatu na m3 gruntu. Mikroorganizmom  w celu ich
aktywacji, rozwoju i proliferacji  zapewnia siê niezbêdne warunki efektywnego napowietrzania, nawil¿ania oraz dostarcza sk³adniki pokarmowe (mineralne).
Jednym z wa¿niejszych zastosowañ biopreparatów jest rozk³ad silnie toksycznych zwi¹zków aromatycznych oraz szeregu organicznych pochodnych wêglowodorów, takich jak: zwi¹zki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylenobenzen, ksylen), MTBE
(pochodne eterowe), WWA (wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne), czy te¿
wêglowodory chloroaromatyczne, a zw³aszcza z grupy tzw. PCB  polichlorowanych
bifenyli [3, 6, 7]. Wy¿ej wymienione grupy zwi¹zków podlegaj¹ biologicznemu rozk³adowi z wykorzystaniem wyspecjalizowanych szlaków metabolicznych niektórych
drobnoustrojów, np. Pseudomonas putida, P. stutzeri, Ralstonia eutropha, Burkholderia cepacia, Sphingomonas aromaticivorans i innych. Kolekcje wyselekcjonowanych mikroorganizmów przejawiaj¹cych biochemiczne aktywnoci rozk³adu wymienionych pochodnych wêglowodorów s¹ w posiadaniu Zak³adu Biochemii AR w Krakowie. Nale¿y jednak¿e podkreliæ, ¿e rozk³ad omawianych zwi¹zków jest procesem
niezwykle z³o¿onym (niezbêdna obecnoæ kometabolitów), który wymaga skoordynowanej aktywnoci szeregu enzymów, w efekcie czego kinetyka procesu biodegradacji jest ma³a w porównaniu z szybkoci¹ rozk³adu zwi¹zków prostych, np. sk³adników ropy naftowej. Efektywny czas rozk³adu z³o¿onych pochodnych wêglowodorów
wynosi niekiedy 23 lata [3, 7, 8].
W przypadku wyst¹pienia chlorowcopochodnych zwi¹zków aromatycznych (np. z
grupy PCB), ich rozk³ad jest szczególnie uci¹¿liwy i jednoczenie wa¿ny ze wzglêdu
na toksycznoæ wymienionych zwi¹zków i wynikaj¹ce st¹d zagro¿enie dla ludzi i ekosystemów.
Biodegradacjê w/w pochodnych przedstawia rys. 1. Zachodzi ona z udzia³em wyspecjalizowanych enzymów charakterystycznych dla okrelonych, wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych. Koñcowe etapy biologicznego rozk³adu PCB biegn¹
tzw. modyfikowanym szlakiem orto rozszczepienia chloropochodnej pirokatechiny 
intermediatu bioremediacji chlorowcopochodnych wêglowodorów aromatycznych [9].
W przypadku trudnoci technicznych, usuniêcia zanieczyszczonej ziemi z miejsca
jej zalegania, oczyszczanie prowadzi siê bezporednio w gruncie (in situ). Czyni to
koniecznoæ przeprowadzenia testów optymalizacyjnych oraz stosowania odpowiedniego biopreparatu.
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Rys. 1. Schemat zbiorczy szlaków biochemicznej mineralizacji zwi¹zków chloroaromatycznych

Taka sytuacja zaistnia³a w nastêpstwie awarii kabla energetycznego linii 110 kV i
wycieku oleju izolacyjnego do gruntu, znajduj¹cego siê w bezporednim s¹siedztwie
rzeki, na terenie wa³ów przeciwpowodziowych. Obecnoæ oleju izolacyjnego w rodowisku gruntowo-wodnym udokumentowano w latach 20012003. Zanieczyszczenie
olejowe zidentyfikowano w otworach monitoringowych, przy czym maksymalna mi¹¿szoæ warstwy p³ywaj¹cej (39,5 cm) stwierdzono w jednym otworze. Stwierdzono te¿
podwy¿szone stê¿enia wêglowodorów w gruntach na ró¿nych g³êbokociach oraz w
wodach gruntowych. Maksymalne koncentracje wêglowodorów (na kilogram suchej
masy gruntu) na poszczególnych g³êbokociach s¹ nastêpuj¹ce: 792 mg  g³. 1,0 m, 25
636 mg  g³. 1,5 m, 81 628 mg  g³. 2,0 m, 29 844 mg  g³. 2,5 m. Ponadstandardowe
koncentracje oleju mineralnego (wiod¹cego zanieczyszczenia) przedstawia rys. 2.
W ziemi zanieczyszczonej olejem izolacyjnym stwierdzono te¿ znacz¹ce iloci
zwi¹zków z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB). Ich wartoci wynosi³y 0,027 
0,332 mg/kg s.m., zale¿nie od miejsca poboru próbki.
Przedstawione powy¿ej wysokie poziomy zanieczyszczenia rodowiska gruntowowodnym powoduj¹ koniecznoæ pilnego oczyszczaniem rodowiska.

Cel pracy
Celem opracowania by³o zbadanie mo¿liwoci oczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego olejem izolacyjnym z uszkodzonego kabla energetycznego. Obok oleju mineralnego stwierdzono obecnoæ polichlorowanych bifenyli
(PCB). Obecnoæ oleju mineralnego wykorzystano jako I substratu dla konstruowanego konsorcjum bakteryjnego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem prób
gruntu zaolejonego i próby oleju surowego, pobranego w miejscu wycieku z uszkodzonego kabla.
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Rys. 2. Mapa ponadnormatywnych koncentracji oleju mineralnego w gruncie na g³êbokoci 2 m

Szczegó³owe cele przeprowadzonych badañ:
1. Ustalenie zdolnoci wzrostu komórek bakteryjnych w zawiesinie, zawieraj¹cej ró¿ne stê¿enia ekstraktu; w celu zaobserwowania potencja³u wzrostu (namna¿ania) kultur
bakteryjnych w rodowisku wêglowodorów pochodz¹cych z terenu ska¿enia (test
wzrostu i przyswajalnoci ksenobiotyków).
2. Ocena stopnia toksycznoci wyekstrahowanej substancji ropopochodnej (test toksycznoci).
3. Analiza efektywnoci procesu biologicznego rozk³adu w zawiesinie wodnej ska¿eñ
pochodz¹cych z awarii kabla, mierzonej jako suma ropopochodnych zwi¹zków organicznych (test symulacyjny).
4. Analiza efektywnoci procesu biologicznego rozk³adu zwi¹zków z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB) w zawiesinie wodnej oraz bezporednio w gruncie (test
symulacyjny-wazonowy).
5. Opracowanie projektu oczyszczania rodowiska gruntowo-wodnego.
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Materia³ biologiczny i metody
Do analiz (1) oraz (2) wykorzystano autochtoniczne bakterie glebowe, wyizolowane z zaolejonych prób gruntu i przejawiaj¹ce zdolnoci do biodegradacji wêglowodorów. Tak utworzona wyjciowa zawiesina bakterii by³a biocenoz¹ drobnoustrojów
specjalnie wyselekcjonowanych i adaptowanych do rodowiska zanieczyszczonego
ropopochodnymi.
Wyjciow¹ biocenozê, o pocz¹tkowym stê¿eniu komórek, zadawano nastêpnie ekstraktem zanieczyszczeñ. ¯ywotnoæ kultur bakteryjnych badano metod¹ p³ytkow¹ (na
szalkach Petriego), dokonuj¹c posiewów powierzchniowych odpowiednich rozcieñczeñ zawiesiny bakteryjnej na pod³o¿a wzbogacone zestalone agarem, a nastêpnie okrelono iloæ kolonii wyros³ych po 3 dobach.
W celu pozyskania ekstraktu do eksperymentów, próbê ziemi pochodz¹ca z miejsca awarii, poddano standardowej ekstrakcji eterem naftowym w aparacie Soxhleta
zgodnie z norm¹ polsk¹ PN-75/C-04573/10. Ekstrakty suszono w 105 °C przez ok. 3 h
do uzyskania sta³ej masy. Wyekstrahowana substancja stanowi³a wyjciowy materia³
do oceny toksycznoci zanieczyszczenia oraz do badania mo¿liwoci jego rozk³adu.
Ekstrakt dodano w odpowiednich ilociach procentowych (wagowo/objêtociowo)
do kolbek zaszczepionych zawiesin¹ preparatu bakteryjnego (inoculum). W tecie (1),
przeprowadzonym w celu okrelenia potencja³u wzrostu (namna¿ania) kultur bakteryjnych w rodowisku wêglowodorów pochodz¹cych z terenu ska¿enia, inoculum o gêstoci 1,8·107 komórek/cm3 zadano 2% (wag./obj.) ekstraktem zanieczyszczeñ. W tecie toksycznoci (2) 1% i 2% (wag./obj.) ekstrakty inkubowano z biopreparatem o
pocz¹tkowej gêstoci 7,2·109 komórek/cm3.
Pod³o¿a do hodowli komórek biopreparatu zawiera³y odpowiednio dobrane, niezbêdne czynniki wzrostu bakterii oraz mikroelementy. ród³em wêgla dla bakterii by³y
wy³¹cznie wêglowodory i ich pochodne, stanowi¹ce zanieczyszczenie gruntu.
Obserwacje prowadzono przez 10 dni w temperaturze 28 °C, w warunkach pe³nej
aeracji. Ka¿dej z prób badanych towarzyszy³a biotyczna próba kontrolna, tzn. zawiesina drobnoustrojów w identycznej iloci pocz¹tkowej, inkubowana w analogicznych
warunkach eksperymentalnych, lecz bez obecnoci ksenobiotyku.
Do testów symulacyjnych biodegradacji (test 3 i 4) przeznaczono biopreparat d³ugotrwale wczeniej adaptowany do rodowiska ok. 2% ksenobiotyku (oleju po wycieku
z kabla). Tak przygotowana biocenoza zawiera³a tylko te szczepy bakterii, które przetrwa³y w rodowisku zawieraj¹cym zanieczyszczenia oraz wykazywa³y zdolnoæ ich
przyswajania i metabolizowania.
Laboratoryjny test symulacyjny (nr 3) biodegradacji substancji organicznych w wodnej zawiesinie biopreparatu (gêstoæ pocz¹tkowa ok. 2·109 kom./ml) przeprowadzono
przy stê¿eniu 2% (wag./obj.) ekstraktu zanieczyszczeñ. Test trwa³ 21 dni, w warunkach
napowietrzania i temperatury jak wy¿ej. Po tym czasie wykonano wagowe oznaczenie
substancji organicznych ekstrahuj¹cych siê eterem naftowym w aparacie Soxhleta. Próbê
referencyjn¹ stanowi³a zawiesina biopreparatu zawieraj¹ca 2% ksenobiotyk, nie poddany biodegradacji (zerowy czas inkubacji). Otrzymane ekstrakty poddano nastêpnie
analizie pod k¹tem zawartoci zwi¹zków z grupy PCB.
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Symulacyjny test wazonowy (nr 4)  tzn. analizê potencja³u rozk³adu PCB przez
aktywn¹ biocenozê bakteryjn¹ wprowadzon¹ bezporednio do próby ska¿onego gruntu
 prowadzono w skali laboratoryjnej, z wykorzystaniem ok. 500 g ziemi pobranej z
terenu awarii kabla. Ziemia ta by³a wyjciowo zanieczyszczona zwi¹zkami organicznymi (olej izolacyjny) w iloci ok. 25 000 mg/kg s.m. Do próby wprowadzono zestaw
niezbêdnych soli mineralnych oraz 20 ml inoculum biopreparatu, w stê¿eniu 1.0 × 109
komórek/ml. Z tak przygotowanej próby natychmiast oddzielono czêæ o masie 250 g,
stanowi¹c¹ próbê referencyjn¹ (zerowy czas rekultywacji), i zamro¿ono a¿ do czasu
wykonania oznaczeñ zawartoci PCB. Test biodegradacji w gruncie prowadzono w temp.
pokojowej, codziennie starannie mieszaj¹c ziemiê i utrzymuj¹c jej wilgotnoæ na sta³ym
poziomie. Czas trwania testu  18 dni.
Analizy zawartoci zwi¹zków z grupy PCB w próbach gruntu oraz w osadach po
testach biodegradacji wykonywano dokonuj¹c oznaczeñ w ekstraktach izooktanem,
metod¹ chromatografii gazowej (aparat DIOMEX) z wykorzystaniem detektora GC/
MS Trace 200 (cin. 80 atm., temp. 180 °C). Analizy prowadzono zgodnie z norm¹ PNC-04 579-1:9.

Wyniki badañ i dyskusja
W tecie nr 1 wzrostu bakteryjnego i przyswajalnoci zanieczyszczeñ w próbie o
stê¿eniu ekstraktu 2%, wykazano przyrost liczby komórek bakteryjnych w stosunku do
kontroli (rys. 3). Wynik powy¿szy sugeruje zdolnoæ do czêciowego wykorzystania
przez bakterie badanej substancji jako ród³a wêgla, a wiêc do jej metabolizowania i w
efekcie biodegradacji zanieczyszczenia.
Testy toksycznoci (nr 2) prowadzono przy dwóch stê¿eniach ekstraktu ska¿eñ
(1% i 2%, rys. 4) w obecnoci zawiesiny bakterii o wysokiej pocz¹tkowej gêstoci
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Rys. 3. Wzglêdna liczba komórek bakteryjnych w obecnoci 2% stê¿enia ksenobiotyku w odniesieniu
do iloci bakterii w próbie kontrolnej

64

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW



NRQWUROD



/LF]EDNRPyUHN>  @




[





















&]DVLQNXEDFML>GQL@

Rys. 4. Test toksycznoci  prze¿ywalnoæ komórek biopreparatu w obecnoci ksenobiotyku

biomasy. Liczba komórek bakteryjnych mala³a stopniowo w trakcie 10-cio dniowej
inkubacji w obu badanych przypadkach, jednak¿e spadek liczebnoci bakterii w próbie kontrolnej by³ jeszcze wiêkszy. Wynik ten potwierdza wczeniejsze wnioski o
mo¿liwoci przyswajania wêglowodorów i traktowania ich jako ród³a wêgla w procesach metabolicznych. Istotne jest, ¿e w drugim dniu trwania eksperymentu stwierdzono znaczne zmniejszenie siê liczby komórek w obu próbach w stosunku do próby
kontrolnej, co wskazuje na czêciow¹ toksycznoæ ksenobiotyku na komórki biopreparatu. Zaobserwowana zale¿noæ by³a proporcjonalna do stê¿enia ekstraktu. W pomiarach wykonanych w 4 i 10 dniu inkubacji, iloæ komórek w próbach badanych
by³a jednak wy¿sza w stosunku do próby kontrolnej. Sugeruje to powoln¹ adaptacjê
komórek biopreparatu do badanej substancji, selekcjê klonów bakteryjnych (szczepów wyspecjalizowanych) przejawiaj¹cych brak efektu silnej toksycznoci ekstraktu
i zdolnych do przyswajania ksenobiotyku jako ród³a wêgla. Jednoczenie obserwowano spadek liczby bakterii w próbie kontrolnej i w próbach z dodatkiem ksenobiotyku. wiadczy to o starzeniu siê hodowli oraz stopniowym wyczerpywaniu substancji troficznych (pepton, ekstrakt dro¿d¿owy).
W dowiadczeniach nad degradacj¹ ksenobiotyku przez bakterie biopreparatu, zawartoæ wszystkich wysokowrz¹cych substancji organicznych, zmala³a w ci¹gu 21
dni o 26,4% w stosunku do próby kontrolnej (tab. 1, test symulacyjny nr 3). wiadczy
to o mo¿liwoci wykorzystywania przez mikroorganizmy badanego ksenobiotyku jako
ród³a wêgla.
Zawartoæ zwi¹zków z grupy PCB (test symulacyjny nr 4) oznaczono w ekstraktach, odpowiednio: kontrolnym oraz po tecie biodegradacji. Po zakoñczeniu testu zaobserwowano spadek zawartoci PCB o 17,6%. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e jest to
wartoæ wyliczona w stosunku do sumy zanieczyszczeñ pozosta³ych po aktywnej biodegradacji. Mo¿na wiêc wyliczyæ, ¿e spadek zawartoci PCB w odniesieniu do stanu
wyjciowego wynosi³ ok. 39% w warunkach tego eksperymentu.
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W badaniach efektywnoci rozk³adu PCB przez komórki bakteryjne biopreparatu
w symulacyjnym tecie wazonowym (4) nast¹pi³ 50% spadek zawartoci PCB w stosunku do próby wyjciowej, nie poddanej biodegradacji (tab. 2).
Stosunkowo szybkie kinetyki procesu biologicznego rozk³adu ksenobiotyków przedstawione (tab. 1 i 2) osi¹gniêto dziêki optymalizacji parametrów testów w warunkach
laboratoryjnych, a przede wszystkim dziêki zastosowaniu biopreparatu o wysokiej liczebnoci bakterii, znacznie przewy¿szaj¹cej iloci stosowane w rekultywacji gruntu.
Uzyskanie tak dobrych wyników mo¿e byæ nieosi¹galne w warunkach gruntowych.
Tabela 1. Wyniki oznaczeñ zawartoci sumy zanieczyszczeñ oraz stê¿enia PCB w próbie biodegradowanej oraz w próbie kontrolnej
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Tabela 2. Wyniki oznaczeñ zawartoci PCB w próbie poddanej biodegradacji oraz w próbie kontrolnej
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Projekt oczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego
Przedstawione wy¿ej wyniki badañ stanowi³y podstawê do opracowania systemu i
projektu hydrodynamicznego i mikrobiologicznego oczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego [1012].
Projektowana rekultywacja dotyczy pasa zieleni, granicz¹cego z murem oporowym
koryta rzeki, a po przeciwnej stronie z murem oporowym ulicy. Pod wzglêdem geomorfologicznym jest to fragment terasy dennej rzeki, która przep³ywa w bezporednim s¹siedztwie terenu prac geologicznych.
Projektowane prace systemu remediacji rodowiska gruntowo-wodnego obejmuj¹:
· drena¿ wody gruntowej niezanieczyszczonej z otworów wydobywczych,
· odprowadzanie czerpanej wody gruntowej do otworów ch³onnych,
· usuwanie oleju izolacyjnego z powierzchni wody gruntowej,
· mikrobiologiczne rozk³ad zanieczyszczeñ wêglowodorowych w gruncie,
· monitoring jakoci wód gruntowych w obszarze zanieczyszczeñ.
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System hydrodynamiczej remediacji rodowiska gruntowo-wodnego zawiera rozwi¹zania techniczne, których zadaniem jest oczyszczenie ziemi i wody gruntowej z
ropopochodnych substancji. Odpompowana woda gruntowa skierowana jest poprzez
separator do otworów ch³onnych, tj. powróci do górotworu. W celu oczyszczenia zaolejonych wód podziemnych i gruntów zaprojektowano:
· otwory wydobywcze do drena¿u czystej wody,
· otwory ch³onne do usuwania wydobytej wody,
· instalacjê pompow¹ wraz z ruroci¹gami ss¹cymi i t³ocznymi oraz separatorem oleju,
· instalacjê do usuwania oleju izolacyjnego z powierzchni wody gruntowej,
· system sterowania pompami.
Przyjêto nastêpuj¹cy dwuetapowy sposób oczyszczania rodowiska gruntowo-wodnego:
· usuniêcie z powierzchni zwierciad³a wód gruntowych oleju izolacyjnego metodami hydrodynamicznymi,
· oczyszczenie zaolejonego gruntu metodami mikrobiologicznymi.
Projektowany system ochroni rzekê przed zanieczyszczeniem olejem, który wraz z
wod¹ gruntow¹ mo¿e sp³ywaæ do wód powierzchniowych. Instalacja sk³adaæ siê bêdzie
z drenów pionowych (otwory wydobywcze) s³u¿¹cych do czerpania wody gruntowej w
celu przypieszenia dop³ywu oleju izolacyjnego do miejsc jego zbierania, systemu skimmerów do usuwania oleju ze zwierciad³a wody gruntowej oraz systemu studni ch³onnych dla odprowadzania wydobywanych wód gruntowych.
Naturalne pole hydrodynamiczne okrelono na podstawie wyników pomiarów w
10 otworach monitoringowych powoduje dop³yw wody w kierunku rzeki, tam równie¿
kieruje wiêkszoæ oleju izolacyjnego stanowi¹cego zagro¿enie dla tej rzeki. Pod dzia³aniem systemu remediacji hydrodynamicznej pole to ulegnie zniekszta³ceniu. Aby zapobiec dowolnemu niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu siê oleju (zaw³aszcza do stref
niezanieczyszczonych) niezbêdna jest informacja o kierunku przep³ywów wody w zasiêgu dzia³ania otworów wydobywczych i ch³onnych. Powszechnie stosowan¹ metod¹
prognozowania przep³ywów w warstwach wodononych jest symulacja komputerowa.
Celem symulacji jest przedstawienie prognozy przebiegu linii pr¹du oraz hydroizohips
i pola depresji podczas pompowania przy zadanych z góry wydatkach eksploatacyjnych z uwzglêdnieniem konfiguracji otworów oraz budowy geologicznej.
Efektem wspó³dzia³ania poszczególnych elementów instalacji systemu remediacji
hydrodynamicznej bêdzie zmiana naturalnego pola hydrodynamicznego, kszta³towanego w warunkach naturalnych drenuj¹cym charakterem rzeki. Zdeformowane dzia³aniem systemu remediacji hydrodynamicznej pole hydrodynamiczne prognozowane na
podstawie wyników symulacji komputerowej procesu remediacji zosta³o przedstawione na rysunku 5. Na podstawie wizualizacji pola hydrodynamicznego prognozowanego
dla optymalnych parametrów eksploatacyjnych pracy systemu remediacji mo¿na zaobserwowaæ efekty pracy otworów wydobywczych i ch³onnych. Widoczne na rysunku
trójwymiarowym strza³ki pokazuj¹ kierunki odnosz¹ce siê do przep³ywu wody, migracji zanieczyszczeñ olejowych oraz przemieszczania siê mikroorganizmów wprowadzanych z wod¹ do gruntu podczas procesu oczyszczania.
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Rys. 5. Wizualizacja prognozowanego pola hydrodynamicznego

Wnioski koñcowe
1. Badana substancja wykazuje czêciowo toksyczny wp³yw na bakterie w stê¿eniu
1% i 2%.
2. Efekt toksyczny jest przejciowy przy wyd³u¿onym czasie inkubacji i po fazie selekcji w biopreparacie dominuj¹ zaadaptowane szczepy oporne na ska¿enia.
3. Adaptowana mikroflora czêciowo przyswaja ropopochodne zanieczyszczenia i wzrasta w ich rodowisku.
4. Sk³adniki oleju mineralnego oraz zwi¹zki PCB s¹ rozk³adane przez biopreparat.
5. Stosunkowo ma³a przyswajalnoæ badanych ksenobiotyków sprawia, ¿e proces biodegradacji w gruncie (metod¹ in situ) mo¿e trwaæ 23 sezony letnie.
6. Wyniki testów otwieraj¹ perspektywê pozyskania wyspecjalizowanych drobnoustrojów, i namno¿enia ich w celu wyhodowania biopreparatu ukierunkowanego na rozk³ad ropopochodnych specyficznych dla awarii kabla energetycznego.
7. Zaproponowano system intensywnego oczyszczania rodowiska z zastosowaniem
remediacji hydrodynamicznej oraz mikrobiologicznego rozk³adu zanieczyszczeñ.
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Streszczenie
W roku 2001 udokumentowano obecnoæ oleju izolacyjnego w rodowisku gruntowo-wodnym, w bezporednim s¹siedztwie rzeki, na skutek wycieku po awarii kabla energetycznego. Stwierdzono ponadstandardowe koncentracje zanieczyszczeñ olejem mineralnym oraz zwi¹zkami z grupy
polichlorowanych bifenyli (PCB). W testach laboratoryjnych badano warunki biodegradacji ska¿eñ
organicznych za pomoc¹ wyselekcjonowanych biocenoz bakteryjnych. Wykazano, ¿e ekstrakty ska¿eñ
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s¹ czêciowo toksyczne wobec bakterii w stê¿eniu powy¿ej 1%, jednak¿e efekt ten by³ przejciowy
i po fazie selekcji w biopreparacie dominowa³y zaadaptowane szczepy oporne na ska¿enia. Ska¿enia zwi¹zkami PCB oraz olejem mineralnym, bêd¹cym kometabolitem procesu, ulega³y rozk³adowi
przez adaptowany biopreparat. Badane ksenobiotyki by³y jednak stosunkowo s³abo przyswajalne,
co mo¿e wyd³u¿yæ proces biodegradacji prowadzony w gruncie metod¹ in situ. Wyniki testów otwieraj¹ perspektywê pozyskania wyspecjalizowanych drobnoustrojów i namno¿enia ich w celu wyhodowania biopreparatu ukierunkowanego na rozk³ad ska¿eñ specyficznych dla miejsca awarii kabla.
Zaproponowano system intensywnego oczyszczania terenu awarii za pomoc¹ kompleksowej technologii opartej o remediacjê hydrodynamiczn¹ oraz mikrobiologiczny rozk³ad zanieczyszczeñ.

A PROCESS FOR BIODEGRADATION OF ORGANIC CONTAMINANTS
CONTAINING POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) UNDER RISK OF
RIVER POLLUTION

Summary
Active biocenoses were tested for biodegradation potential towards organic waste present in soil
and groundwaters in the area of damaged electric 110 kV cable. The leak of insulator oil caused risk of
the pollution of the river adjacent to the accident area. Organic pollutants extracted from the soil
contained mineral oil and high levels of polychlorinated biphenyls (PCBs). The extracts were shown
to be toxic at concentrations above 1% and led to the inhibition of bacterial growth as well as to the
decrease in cell survival. However, when treated with preadapted bacterial consortia containing specialized microorganisms at high biomass density, PCBs together with mineral oil as a co-metabolite
were shown to undergo biodegradation with spectacular kinetics under laboratory conditions. Hydrogeological conditions of the contaminated area were established and a complex process for the remediation of organic waste contamination, involving the combined hydrodynamic and microbiological
treatment, was proposed.
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Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Anna Turkiewicz

METODA OZNACZANIA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
W GLEBIE I CIEKACH KOPALNIANYCH

Wprowadzenie
Rosn¹ca wiadomoæ spo³eczna powoduje, ¿e analizy rodowiskowe staj¹ siê coraz wa¿niejsze. Produkty ropopochodne stanowi¹ jedno z g³ównych zanieczyszczeñ
gleby, dlatego ich analiza jest powszechnie prowadzona przez laboratoria oraz prowadzi siê badania w celu opracowania efektywnych metod oznaczania tych zanieczyszczeñ. Nie ma jednej standardowej metody do identyfikacji i ilociowego oznaczania wszystkich rodzajów zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebie [1].
Du¿e problemy analityczne stwarzaj¹ substancje ropopochodne w wodach z³o¿owych i ciekach eksploatacyjnych. Nie we wszystkich kopalniach istniej¹ odwierty
ch³onne, do których mo¿na zat³aczaæ cieki eksploatacyjne, tote¿ czêsto konieczne
jest ich odprowadzanie do wód powierzchniowych i do ziemi [2].
Przedstawione metody analityczne oznaczania substancji ropopochodnych w glebie i wodzie z wykorzystaniem chromatografii gazowej GC/FID opracowano w IGNiG
O/ Krosno.
Metody te umo¿liwiaj¹ chromatograficzne oznaczenie substancji ropopochodnych w glebie i wodzie zarówno pod k¹tem jakociowym jak i ilociowym. Ma to
du¿e znaczenie przy doborze i wdra¿aniu przemys³owych metod oczyszczania rodowiska oraz kontroli jego efektywnoci.

Metoda oznaczania ropopochodnych substancji w glebie
Na podstawie danych literaturowych i adaptacji istniej¹cych i obowi¹zuj¹cych w
tym zakresie norm zarówno polskich jak i zagranicznych oraz wyników wieloletnich
badañ opracowano w IGNiG O/Krosno metodykê oznaczania zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebie.
Pobór próbek i ich przygotowanie do analizy
Poboru próbek wytypowanej do badañ gleby dokonywano zgodnie z procedur¹
zawart¹ w polskiej normie PN-V-04007, 1997, polegaj¹c¹ na pobraniu 1520 próbek miejscowych z wierzchniej warstwy (g³êbokoæ 020 cm) za pomoc¹ laski glebowej. Minimalna iloæ jednej próbki wynosi³a 0,5 kg. Po wymieszaniu próbek
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miejscowych otrzymano próbkê ogóln¹, któr¹ w laboratorium poddano dalszej obróbce, tj. suszeniu i rozdrobnieniu.
Suszenie prowadzono do stanu powietrznie suchego przez pozostawienie cienkiej
warstwy próbki gleby w temperaturze 2030 °C przez okres 2 tygodni, a nastêpnie
dosuszeniu jej w temperaturze do 40 °C. Próbkê nastêpnie rozdrabniano i przesiano
przez sito o rednicy oczek 2 mm.
Izolacja i wzbogacanie analitów
Izolacjê analitów ropopochodnych prowadzono metodami:
· ekstrakcji rozpuszczalnikiem w kolbie Erlenmayera,
· ekstrakcji rozpuszczalnikiem w aparacie Soxhleta,
· ekstrakcji rozpuszczalnikiem modyfikowanej ultradwiêkami (sonifikacja).
Ekstrakcjê rozpuszczalnikow¹ przeprowadzono w sposób nastêpuj¹cy: Do kolby
zawieraj¹cej 10 g gleby dodawano 50 ml rozpuszczalnika i oko³o 4 g siarczynu sodowego. Utworzony ekstrakt by³ przezroczysty i nie zawiera³ emulsji. Próbkê gleby przemywano 3 porcjami wie¿ego rozpuszczalnika i wytrz¹sano mechanicznie przez okres
10 minut. Po oko³o 10 minutach próbkê ods¹czano. Wybrane próbki gleby poddawano
kilkukrotnej ekstrakcji, stosuj¹c nastêpuj¹ce rozpuszczalniki: chloroform, dichlorometan, 2-metylopentan, tetrachlorek wêgla, trichloro-trifluoroetan. Ekstrakty uzyskane za
pomoc¹ tych rozpuszczalników ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ barw¹. Ekstrakt 2-metylopentanem i trichloro-trifuoroetanem by³ jasno ¿ó³ty, podczas gdy ekstrakty dichlorometanem, chloroformem i czterochlorkiem wêgla mia³y barwê brunatn¹.
Stopieñ odzysku analitów przy zastosowaniu ró¿nych rozpuszczalników okrelony
przy pomocy standardu zastêpczego (SIS), którym by³ o-terfenyl i analizy chromatograficznej wynosi³ odpowiednio:
· 2-metylopentan
45,5%,
· trichloro-trifluoroetan
39,8%,
· tetrachlorek wêgla
62,9%,
· chloroform
73,8%,
· dichorometan
75,7%.
Jako optymalny rozpuszczalnik wytypowano dichlorometan, który wykaza³ podobny
stopieñ odzysku jak chloroform, ale podczas analizy chromatograficznej eluowa³ wczeniej, nie powoduj¹c zakrywania pików wêglowodorów wystêpuj¹cych w analizowanej
próbce gleby.
Ekstrakcjê w aparacie Soxhleta przeprowadzano w sposób nastêpuj¹cy: Próbkê
10 g gleby wymieszan¹ z czynnikiem odwadniaj¹cym umieszczano w gilzie i poddano
ekstrakcji cyklicznej wie¿ymi, ogrzanymi do wrzenia porcjami rozpuszczalnika. Ekstrakcjê prowadzono do czasu uzyskania bezbarwnoci rozpuszczalnika. Wad¹ tej metody jest d³ugi czas ekstrakcji (kilka godzin). Z tego wzglêdu zastosowano ekstrakcjê
modyfikowan¹, polegaj¹c¹ na oddzia³ywaniu na próbkê polem ultradwiêkowym, która zast¹pi³a klasyczn¹ metodê ekstrakcyjn¹ [3].
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Ekstrakcjê ultradwiêkami przeprowadzano nastêpuj¹co: 5 g próbki gleby zadaje siê 56 ml rozpuszczalnika (dichlorometanu) i poddaje dzia³aniu ultradwiêków. Dla uzyskania danego odzysku analitów z matrycy glebowej powtarzano ekstrakcjê z nowymi porcjami rozpuszczalnika. Jako optymalny czas dzia³ania ultradwiêków przyjêto, na podstawie analiz chromatograficznych, 510 minut, gdy¿ przy
tym czasie nie zauwa¿ono powstawania artefaktów.
Porównuj¹c odzysk analitów z gleby metodami ekstrakcyjnymi z zastosowaniem
jako rozpuszczalnika dichlorometanu oraz ekstrakcji chloroformem w aparacie
Soxhleta stwierdzono, ¿e najbardziej efektywn¹ uznano ekstrakcjê modyfikowan¹
ultradwiêkami.
Odzysk analitów z gleby:
· Ekstrakcja rozpuszczalnikami klasyczna
76,2%,
· Ekstrakcja w aparacie Soxhleta
82,8%,
· Ekstrakcja modyfikowana ultradwiêkami
90,3%.
Stê¿enie analitów w ekstraktach rozpuszczalnikowych by³o niewystarczaj¹ce do
zastosowania techniki GC, dlatego by³o konieczne zwiêkszenie ich stê¿enia (wzbogacenie) w ekstrakcie do poziomu powy¿ej dolnej granicy wykrywalnoci [1]. Odparowanie rozpuszczalników do objêtoci ekstraktu wynosz¹cej 1 cm3 przeprowadzano za
pomoc¹ nadmuchu strumieniem gazu (powietrza).
Oczyszczanie i stopieñ odzysku analitów
Podczas ekstrakcji wêglowodorów naftowych z gleby, szczególnie prowadzonej
rozpuszczalnikami polarnymi, do ekstraktu przechodz¹ zwi¹zki polarne obecne w próbce.
W celu okrelenia TPH (Total Petroleum Hydrocarbons  suma wêglowodorów
naftowych) nale¿y oczyciæ analit z substancji polarnych. Osi¹gniêto to przez zastosowanie gotowych kolumienek adsorpcyjnych wype³nionych sorbentem o nazwie Florisil [4].
Do okrelenia odzysku analitów z gleby w opracowanej metodzie zastosowano standard zastêpczy (o-terfenyl), który by³ dodawany w iloci 1 mg/kg gleby i nie oddzia³ywa³ na analizowane sk³adniki obecne w próbce.
Analiza identyfikacyjna i ilociowa
Do oznaczeñ zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebie obejmuj¹cych identyfikacjê analitów oraz ilociowe oznaczenie poszczególnych sk³adników i ca³kowitej zawartoci wêglowodorów (TPH) zastosowano chromatografiê kapilarn¹ GC/FID.
Na podstawie szeregu badañ dokonano doboru optymalnych warunków rozdzia³u
analitów zawartych w próbce gleby za pomoc¹ GC.
Analizy wykonano na chromatografie 8600 GC firmy Perkin Elmer, wyposa¿onym
w detektor FID, in¿ektor z wk³adem kapilarnym oraz uk³ad ch³odz¹cy (medium ch³odz¹ce  ciek³y CO2).
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Parametry pracy uk³adu chromatograficznego:
temperatura in¿ektora
350 °C,
temperatura detektora FID
350 °C,
kolumna kapilarna QUADREX 007-1 (30 m ´ 0,53 mm) firmy Panalytica,
programowana temperatura pieca
 35 °C  przebieg izotermiczny 2 min,
 35300 °C  przyrost temperatury 15 °C/min,
 300 °C  przebieg izotermiczny 30 min,
· gaz nony hel (przep³yw 20 ml/min),
· objêtoæ dozowanej próbki 0,2 ml.
·
·
·
·

Analiza chromatograficzna wykonana przy u¿yciu wzorców jakociowych i ilociowych umo¿liwia oznaczenie wybranych wêglowodorów, a tak¿e sumarycznej zawartoci wêglowodorów naftowych (THP).
W oznaczeniach wyliczono stopieñ odzysku analitu i wspó³czynnik ubytku masy
gleby podczas suszenia. Poziom detekcji stê¿eñ dla indywidualnych alkanów wynosi³
0,11 ppm, a sumy wêglowodorów (TPH) 110 ppm.

Metoda oznaczania zanieczyszczeñ ropopochodnych w ciekach
kopalnianych
Izolacja i wzbogacanie analitów
Zastosowanie metodyki chromatograficznego oznaczania substancji ropopochodnych w ciekach kopalnianych wymaga przeprowadzenia ich ze cieków do innej matrycy (wyizolowanie) oraz zwiêkszenia ich stê¿enia. Dogodn¹ i dok³adn¹ metod¹ zatê¿ania bezporednio z wody substancji ropopochodnych jest ich ekstrakcja na z³o¿u
sorpcyjnym metod¹ ekstrakcji sta³ej (soilid phase extraction  SPE). Prowadzi siê j¹
przy u¿yciu ró¿nych rodzajów kolumienek. Ze wzglêdu na stosunkowo niepolarny charakter wielu zwi¹zków organicznych oraz polarny charakter wody, korzystne jest stosowanie do zatê¿ania uk³adu odwróconych faz, a wiêc u¿ycia w kolumienkach niepolarnych wype³nieñ. Zaletami metody SPE s¹ [5, 6]:
· mo¿liwoæ prostej regulacji objêtoci dozowanej próbki,
· du¿a pojemnoæ z³o¿a,
· niewielkie objêtoci zu¿ywanych rozpuszczalników,
· du¿y wybór wype³nieñ,
· prostota wyposa¿enia i obs³ugi.
Procedura ekstrakcji do fazy sta³ej sk³ada siê z kilku nastêpuj¹cych po sobie etapów, wród których wyró¿nia siê:
Kondycjonowanie z³o¿a. Dwukrotne przepuszczanie przez warstwê sorpcyjn¹ kolumienki metanolu porcjami po 3 cm3, a nastêpnie przep³ukiwanie z³o¿a kolumienki
dwoma porcjami wody destylowanej w iloci po 2 cm3. Kondycjonowanie przeprowadzono w urz¹dzeniu Flash Master Personal nie dopuszczaj¹c do wyschniêcia z³o¿a.
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Dozowanie próbki. Ca³kowita objêtoæ dozowanej próbki mo¿e wahaæ siê od mikrolitrów do litrów. Zaleca siê przefiltrowanie b¹d odwirowanie próbki przed naniesieniem na z³o¿e. Prêdkoæ przep³ywu dozowanej próbki nie powinna byæ zbyt wysoka
(mniejsza ni¿ 5 ml/min).
Zatê¿anie prowadzono przy u¿yciu dwóch szeregowo po³¹czonych kolumienek w
celu sprawdzenia czy ca³a iloæ substancji ropopochodnych zosta³a zaadsorbowana.
Dobór optymalnego ekstrahenta substancji ropopochodnych. Wybór rozpuszczalnika u¿ytego do wymycia substancji ropopochodnych z warstw absorpcyjnych kolumienek podyktowany by³ jego czasem retencji (wyeliminowanie interferencji pików
chromatograficznych rozpuszczalników organicznych) oraz efektywnoci¹ wymywania substancji ropopochodnych.
Zastosowano nastêpuj¹ce rozpuszczalniki: 2-metylopentan, chloroform, tetrachlorek wêgla, dichlorometan, heksan. Najlepsze efekty osi¹gniêto stosuj¹c jako rozpuszczalnik dichlorometan, gdy¿ przy jego zastosowaniu osi¹gniêto najwy¿szy stopieñ wymycia (81,5%) substancji ropopochodnych.
Dobór optymalnego odczynu (pH) fazy wodnej. Niezmiernie wa¿nym czynnikiem,
maj¹cym wp³yw na iloæ zaadsorbowanych substancji ropopochodnych w fazie adsorpcyjnej kolumienki jest wartoæ pH przepuszczanych przez nie cieków. Celem okrelenia
optymalnej wartoci pH cieków przygotowanych technik¹ SPE do oznaczania substancji ropopochodnych metod¹ chromatografii gazowej przeprowadzono badania maj¹ce na
celu okrelenie wp³ywu zmodyfikowanej fazy wodnej cieków o wartociach pH: 5,0,
7,0, 8,0 na odzysk analitów z fazy adsorpcyjnej kolumienek. Wyniki badañ przedstawiono na rys. 1. Na ich podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e za optymalne pH fazy wodnej wynosi
5,0. Przyk³adowo dla surowych cieków z kopalni Jaszczew odzysk substancji ropopochodnych wynosi odpowiednio: dla pH = 5,0392,49 mg/dm3, dla pH = 7,0365,342 mg/
dm3, dla pH 8,0 = 340,823 mg/dm3. Zawartoæ wyizolowanych wêglowodorów w sk³adzie zanieczyszczeñ ropopochodnych dla poszczególnych wêglowodorów z wyj¹tkiem
C6, C7, C8, jest najwy¿sza przy pH = 5,0.
Dobór wype³nienia kolumienek SPE. Przeprowadzono badania stosuj¹c wype³nienia sorpcyjne kolumienek: fazê fenylow¹ i oktadecylow¹. Wyniki badañ przedstawiono na rys. 2. Wiêkszy odzysk substancji ropopochodnych ze cieków kopalnianych
osi¹gniêto w kolumienkach z wype³nieniem fenylowym.
Oczyszczanie analitów i wzbogacanie ekstraktów
Do oczyszczenia analitów ze zwi¹zków polarnych zastosowano kolumienki wype³nione Florosilem. Stosuj¹c analizê chromatograficzn¹ do oznaczania substancji ropopochodnych w ciekach, nale¿y zatê¿yæ (wzbogaciæ) ekstrakt do poziomu stê¿enia powy¿ej granicy oznaczalnoci stosowanej metody. Odparowanie rozpuszczalnika przeprowadzono przy pomocy aparatu Kuderna-Danisha do objêtoci 0,5 cm3

75

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 8

=DZDUWR üZ JORZRGRUyZ>PJGP @








S+ 



S+ 
S+ 




&

&

&

&

&

&

&

&

&

)

&

3U

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&



&



Rys. 1. Zawartoæ poszczególnych sk³adników ropopochodnych wyekstrahowanych ze cieków kopalni Jaszczew na kolumience z fenylow¹ faz¹ absorpcyjn¹ za pomoc¹ dichlorometanu w zale¿noci
od pH fazy wodnej cieków
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Rys. 2. Porównanie zawartoæ poszczególnych sk³adników ropopochodnych wyekstrahowanych ze
cieków kopalni Jaszczew na kolumienkach z oktadecelow¹ i fenylow¹ faz¹ absorpcyjn¹ za pomoc¹
dichlorometanu (pH 5 fazy wodnej cieków)
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Analiza identyfikacyjna i ilociowa
Do wykonania analiz substancji ropopochodnych w ciekach kopalnianych maj¹cych na celu identyfikacjê analitów oraz ilociowe oznaczenie poszczególnych sk³adników i ca³kowitej zawartoci wêglowodorów (TPH) zastosowano chromatografiê kapilarn¹ GC/FID z uk³adem ch³odz¹cym, w którym jako medium ch³odz¹ce zastosowano ditlenek wêgla.
·
·
·

·
·
·

Parametry pracy uk³adu chromatograficznego:
temperatura in¿ektora
250 °C,
temperatura detektora FID
300 °C,
programowana temperatura pieca:
 28 °C  przebieg izotermiczny 1 min,
 28250 °C  przyrost temperatury 10 °C/min,
 250 °C  przebieg izotermiczny 10 min,
gaz nony hel (przep³yw 20 ml/min),
objêtoæ dozowanej próbki 0,3 ml,
kolumna kapilarna DB (30 m × 0,53 mm) firmy Panalytica.

Dziêki zastosowaniu wzorców kalibracyjnych oraz certyfikowanych wzorców jakociowych i ilociowych firmy Restek wykonano analizy chromatograficzne ropopochodnych substancji w ciekach kopalnianych, umo¿liwiaj¹ce oznaczenie wybranych zwi¹zków oraz sumarycznej zawartoci wêglowodorów naftowych (TPH). Poziom dok³adnoci dla indywidualnych alkanów wynosi 0,51 ppm, a sumy wêglowodorów 110 ppm.

Podsumowanie
Opracowana metodyka chromatograficznego oznaczania substancji ropopochodnych w glebie obejmuje nastêpuj¹ce etapy:
· pobieranie i wstêpne przygotowanie próbek do analizy,
· izolacjê i wzbogacenie analitów z wykorzystaniem ekstrakcji rozpuszczalnikowej
modyfikowanej ultradwiêkami,
· identyfikacjê jakociow¹ i oznaczenie ilociowe analitów oraz ca³kowitej zawartoci wêglowodorów TPH przy zastosowaniu chromatografii GC/FID.
Przedstawiona metodyka chromatograficznego oznaczania substancji ropopochodnych celem ilociowego i jakociowego okrelenia zawartoci zanieczyszczeñ wêglowodorowych w ciekach kopalnianych sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów:
· wyizolowanie technik¹ ekstrakcji do fazy sta³ej (SPE) substancji ropopochodnych
ze cieków kopalnianych o skorygowanym odczynie fazy wodnej do wartoci
pH=5,0. Na podstawie przeprowadzonych badañ za optymalne wype³nienie kolumienek SPE uznano fazê fenylow¹,
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· wymycie zaadsorbowanych zanieczyszczeñ ropopochodnych (analitów) z kolumie-

nek SPE za pomoc¹ rozpuszczalnika  dichlorometanu,

· analiza chromatograficzna wyizolowanych ze cieków i zatê¿onych analitów.

Opracowane metodyki zarówno jakociowego jak i ilociowego chromatograficznego oznaczania zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebie oraz w ciekach kopalnianych s¹ podstaw¹ przy doborze optymalnej technologii oczyszczania (szczególnie przydatne podczas oczyszczania gleby metodami biologicznymi i cieków na wêglu aktywnym), gdy¿ umo¿liwiaj¹ pe³n¹ kontrolê procesu oczyszczania gleby i cieków z substancji ropopochodnych.

Literatura
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano opracowane metodyki jakociowego i ilociowego chromatograficznego oznaczania zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebie i ciekach.
Metodyka chromatograficznego oznaczania substancji wchodz¹cych w sk³ad zanieczyszczeñ
naftowych w glebie charakteryzuje siê zastosowaniem pola ultradwiêkowego do procesu ich izolacji metod¹ rozpuszczalnikow¹ Natomiast w metodyce chromatograficznego oznaczania zanieczyszczeñ ropopochodnych w ciekach po³¹czono technikê SPE z chromatografi¹ gazow¹ i szczególn¹
uwagê zwrócono na dobór wype³nienia kolumienek SPE, rozpuszczalnika i odczynu fazy wodnej.
Dok³adnoæ i precyzja opracowanych metod ma du¿e znaczenie przy doborze optymalnych parametrów technologicznych procesu oczyszczania gleby i cieków z zanieczyszczeñ ropopochodnych
oraz umo¿liwia pe³n¹ kontrolê jego przebiegu.
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THE METHOD OF CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF PETROLEUM HYDROCARBONS IN SOIL AND MINES SEWAGE

Summary
The report describes the methods of qualitative and quantitative chromatographic determination
of petroleum contaminants in soil and waste waters.
The method of chromatographic determination of hydrocarbons included in soil pollution is based on the usage of ultrasonic field to their isolation process that is led by solvent method.
The method of determination of oil contaminants in mines sewage the SPE technique was combined with gas chromatography. What is more, the special attention is paid to the choose of solvent, the
liquid phase reaction and selection of the SPE columns packing.
The accuracy of described methods is essentially important to select the optimum parameters of
technological soil and wastes purification process. Besides, the chromatographic method enables the
full control of the mentioned process.
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Kazimierz Grabas, Barbara Ko³wzan, Ewa liwka

ZASTOSOWANIE SURFAKTANTÓW DO STYMULACJI
BIODEGRADACJI PRODUKTÓW NAFTOWYCH

Wstêp
Rekultywacja terenów zdegradowanych przez ropopochodne substancje nale¿y
do bardzo kosztownych, czasoch³onnych i trudnych przedsiêwziêæ technicznych, wymagaj¹cych specjalistycznej kadry, sprzêtu oraz technologii [1, 2]. Jedynym, samoistnym procesem sanitacji rodowiska zaolejonego jest biodegradacja zachodz¹ca przy
udziale mikroorganizmów zdolnych do wykorzystania wêglowodorów jako ród³a
wêgla i energii [1, 3, 4, 6]. Biodegradacja jest stosowana coraz czêciej w technologiach oczyszczania gruntów z produktów naftowych. Podstawowym warunkiem efektywnego przebiegu biodegradacji jest biodostêpnoæ wêgla organicznego dla mikroorganizmów [5]. G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym biodostêpnoæ sk³adników
naftowych jest ich rozpuszczalnoæ w wodzie. Ma³a rozpuszczalnoæ ogranicza wzrost
mikroorganizmów i spowalnia tempo biodegradacji [7, 8]. Efektywnoæ biodegradacji
mo¿na zwiêkszyæ przez rozwiniêcie powierzchni miêdzyfazowej wêglowodorów na
drodze emulgacji, umo¿liwiaj¹c tym samym ³atwiejszy i szybszy transport wêglowodorów do komórek bakterii przez b³onê cytoplazmatyczn¹ [911]. Dla tego procesu szczególnie istotny jest rozk³ad wielkoci rednic kropel i stabilnoæ wytworzonej emulsji.
Dyspersja fazy organicznej mo¿e byæ realizowana przez zastosowanie syntetycznego
emulgatora, biopreparatu (biosurfaktantów) lub emulgowania mechanicznego.
Liczne badania wykaza³y, ¿e chemiczne i biologiczne surfaktanty mog¹ mieæ pozytywny, neutralny lub hamuj¹cy wp³yw na proces biodegradacji wêglowodorów [9, 13].
Istnieje wiêc koniecznoæ trafnego okrelenia ich roli w systemach biologicznych. Zatem dobór odpowiedniego emulgatora jest jednym z najwa¿niejszych zadañ zwi¹zanych z otrzymaniem trwa³ego uk³adu emulsyjnego. Surfaktant z jednej strony powinien
byæ podatny na biodegradacjê, gdy¿ po jego zakoñczeniu nie mo¿e stanowiæ zanieczyszczenia w rodowisku. Z drugiej jednak strony jego obecnoæ warunkuje utrzymanie wêglowodoru w stanie rozproszenia, a wiêc jego zbyt ma³e stê¿enie oraz szybki
rozk³ad bêd¹ ogranicza³y stymulacjê biodegradacji. Biodegradowalnoæ surfaktantów
jest wiêc czynnikiem mog¹cym wp³ywaæ na biodegradacjê hydrofobowych zwi¹zków
organicznych w sposób pozytywny lub negatywny [12, 13].
Zbadanie wp³ywu wybranych, handlowych preparatów syntetycznych surfaktantów
na mikrobiologiczny rozk³ad okrelonych produktów naftowych by³o celem g³ównym
pracy. Celem porednim by³o zbadanie wp³ywu rodzaju i stê¿enia surfaktantów, trwa³oci
wytworzonej emulsji oraz rodzaju produktu naftowego na przebieg biodegradacji.
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Materia³ i metody badañ
Frakcje ropy naftowej. Frakcje olejowe ropy naftowej Ural tzw. ruroci¹gowej,
otrzymane w procesie destylacji atmosferycznej o charakterystyce podanej w tabeli 1.
Wêglowodory modelowe: n-dodekan (C12H26), 90%, producent Sigma-Aldrich,
n-heksadekan (C16H34), >99%, producent Merck-Schuchardt, dodecylobenzen (C18H30),
97%, producent Fluka.
Bakterie. Uzyskana na drodze selekcji i adaptacji Kultura B zawiera³a cztery szczepy: Alcaligenes xylosoxidans, Stenotrophomonas maltophilia, Serratia marcescens, Brevibacterium brevis.
Surfaktanty syntetyczne. Testowano krajowe surfaktanty produkcji ZCh Rokita S.A., ICSO Blachownia Kêdzierzyn-Kole oraz wybrane surfaktanty zagraniczne
· surfaktanty niejonowe:
 oksyetylaty otrzymane na bazie nonylofenolu  Rokafenole: N-3, N-5, N-7, N-8,
N-9, N-10, N-14, N-22,
 oksyetylat otrzymany na bazie oktylofenolu  Triton X-100,
 produkty otrzymane na bazie alkoholi t³uszczowych  Rokanole: B3, L4, DB7,
O3, RZ4P11, L4P5, L10 oraz ukraiñski OS-20
 produkty otrzymane na bazie kwasów t³uszczowych  Rokacety: S8, O7, RZ17,
R12, R26, R40,
 oksyetylaty estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego  Rofamy: R-3, R6, R-10, R-15,
 oksyetylenowany sorbitan monooleinowy Tween 80,
· surfaktanty anionowe:
 siarczanowany alkohol laurylowy  Rosulfan L,
 sól sodowa siarczanowanego adduktu tlenku etylenu do alkoholu t³uszczowego
 Sulforakanol L327.
 alkanosulfonian sodowy Hostapur SAS-60,
Tabela 1. Charakterystyka frakcji ropy naftowej
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· surfaktanty kationowe:

 roztwór chlorków dialkilodimetyloamoniowych  Kamin RMR-50.

· surfaktanty amfoteryczne:

 alkiloamidopropylenobetaina  Betaina CAB,
 roztwór wodny N-tlenków, N,N-di(polioksyleno)alkiloaminy  Kamoks R11-70,
 N-tlenek N,N-dimetyloalkiloaminy  Kamoks Super

Analiza identyfikacyjna i ilociowa wêglowodorów naftowych. Badania sk³adu
jakociowego prowadzono przy u¿yciu aparatu GC-MS produkcji firmy Hewlett-Packard, wyposa¿onego w kolumnê kapilarn¹ HP-1 o d³ugoci 25 m, w warunkach programowania temperatury (30  290 oC) [3]. Stopieñ biodegradacji frakcji ropy naftowej
oznaczano metod¹ grawimetryczn¹.
Ocena podatnoci na biodegradacjê. Biodegradacjê prowadzono w kolbach Erlenmayera o pojemnoci 100 cm3 zawieraj¹cych 30 cm3 pod³o¿a mineralnego, wêglowodory lub ich mieszaniny w stê¿eniu 1 % mas. oraz surfaktanty w charakterze emulgatorów o stê¿eniu od 0 do 1,0 g/dm3 pod³o¿a. Do hodowli zastosowano pod³o¿e mineralne ( KH2PO4  1,56g, Na2HPO4  2,13g, (NH4)2SO4  0,5g, MgSO4·2H2O  0,2g,
CaCl2·2H2O  0,02g, woda redest. 1000 cm3, mikroelementy). Tak przygotowan¹ próbkê
poddawano mechanicznej emulgacji przez 5 min. przy 11 tys. obr./min stosuj¹c homogenizator Ultra-Turrax T-25 basic, IKA-Werke. Nastêpnie do ka¿dej próby wprowadzano 0,2 cm3 zaszczepu bakteryjnego w postaci zawiesiny w buforze fosforanowym.
Hodowlê prowadzono w temperaturze 20 °C przez 14 lub 21 dni z wytrz¹saniem przy
140 rpm. Po inkubacji ekstrahowano pozosta³oæ organiczn¹ z hodowli dichlorometanem i oznaczano procent jej redukcji w procesie biodegradacji.
Ocena trwa³oci emulsji olejowej. Badania trwa³oci emulsji wytworzonej z 1%
dodatkiem oleju napêdowego redniego i wybranymi surfaktantami w zakresie stê¿eñ
od 0,0001  1,0 g/dm3 prowadzono w temperaturze pokojowej metod¹ wizualn¹, mierz¹c stopieñ rozwarstwienia emulsji. Wykonywano pomiary wysokoci fazy organicznej jaka pojawi³a siê wskutek koalescencji w próbówce pomiarowej w czasie pomiarów t.j. bezporednio po emulgacji, 24 i 48 h oraz 7, 14 i 21 dobie pomiarowej. Do
paszportyzacji testu przyjêto nastêpuj¹c¹ umown¹ skalê:
++ emulsja trwa³a,
+ emulsja ze ladami rozwarstwienia w postaci warstewki oleju na powierzchni,
 rozwarstwienie.
Jednoczenie prowadzono dokumentacjê fotograficzn¹ aparatem cyfrowym marki
NIKON Coolpix 990.
Kryteria doboru surfaktantów. Stymulacjê biodegradacji produktów naftowych
prowadzono stosuj¹c krajowe i zagraniczne preparaty handlowe. Doboru surfaktantów
dokonano arbitralnie sporód 36 handlowych produktów krajowych i zagranicznych,
kieruj¹c siê ich dostêpnoci¹ rynkow¹, cen¹, wstêpn¹ ocen¹ w³aciwoci fizyczno-chemicznych dostêpn¹ w katalogach wyrobów oraz informacjami literaturowymi. Podstaw¹
doboru surfaktantu by³y cechy fizyczno-chemiczne, takie jak: wspó³czynnik równowagi
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hydrofilowo-lipofilowej (HLB), krytyczne stê¿enie micelizacji (CMC), stabilnoæ tworzonej emulsji, toksycznoæ surfaktantu w stosunku do mikroorganizmów i biodegradowalnoæ surfaktantu. Ponadto przy dokonywaniu wyboru surfaktantów uwzglêdniono wczeniej wykonane oznaczenia w³aciwoci biologicznych (cytotoksycznoæ,
mutagennoæ, rakotwórczoæ) poszczególnych surfaktantów oraz ich wp³yw na stymulacjê biodegradacji modelowych wêglowodorów: dodekanu, heksadekanu i dodecylobenzenu [14, 15]. Przeprowadzona analiza zawêzi³a grupê surfaktantów do 19
przedstawionych w tabeli 2.

Wyniki badañ
Wp³yw wybranych cech surfaktantów na biodegradacjê oleju napêdowego
Rozk³ad biologiczny surfaktantów i wêglowodorów oraz jego efektywnoæ zale¿¹
w du¿ej mierze od ich stê¿enia w pod³o¿u hodowlanym. Wiêkszoæ biodegradacyjnych
procesów polega na wykorzystaniu enzymów katalizuj¹cych procesy rozk³adu. Wytwarzanie tych enzymów przez drobnoustroje zwi¹zane jest z procesem indukcji enzymatycznej, która uruchamia produkcjê enzymu przez drobnoustrój. Indukcja ta zachodzi jedynie przy pewnych stê¿eniach tych zwi¹zków. Zbyt niska ich koncentracja ogranicza lub uniemo¿liwia wytwarzanie enzymów indukcyjnych. Z drugiej strony niektóre ksenobiotyki w pewnym zakresie stê¿eñ s¹ toksyczne dla drobnoustrojów. Dlatego
te¿ nale¿y zwróciæ uwagê na zastosowanie takich stê¿eñ, surfaktantów, aby mo¿liwy
by³ ich rozk³ad biologiczny. Podstawow¹ rol¹ surfaktantów w czasie biodegradacji
jest zwiêkszenie bioprzyswajalnoci zwi¹zków hydrofobowych poprzez ich emulgacjê i pseudosolubilizacjê. Zdolnoæ wytwarzania trwa³ej emulsji oraz rozproszenia
wêglowodorów do postaci maleñkich kropel pobieranych przez drobnoustroje zale¿na jest m.in. od stê¿enia surfaktantu w pod³o¿u hodowlanym.
Przeprowadzony eksperyment mia³ na celu ustalenie warunków przy których stymulacja rozk³adu oleju napêdowego zachodzi najskuteczniej. Podstaw¹ do ustalenia
zakresu stosowanych stê¿eñ surfaktantów by³a analiza trwa³oci wytwarzanej emulsji.
Stê¿enia zosta³y tak dobrane, ¿e wyznaczony ich zakres obejmowa³ stê¿enia surfaktantu daj¹ce trwa³¹ emulsjê przez 21 dni oraz koncentracje nie daj¹ce trwa³ej emulsji.
Biodegradacja oleju w wiêkszoci przypadków by³a najwy¿sza w hodowlach gdzie
zastosowane stê¿enie surfaktantu gwarantowa³o utrzymanie trwa³ej emulsji przez 21
dni. Stwierdzono, ¿e uzyskane efekty stymulacji uzale¿nione by³y g³ównie od rodzaju i stê¿enia wprowadzonego surfaktantu (tabela 2). Najlepsze rezultaty uzyskano
przy zastosowaniu surfaktantów z grupy Rokafenoli. Ubytek oleju w hodowlach z
Rokafenolem N9 wyniós³ a¿ 80,4%. Redukcja oleju by³a najwy¿sza w hodowlach
zawieraj¹cych pozosta³e surfaktanty w stê¿eniach od 0,3 do 0,7 g/l. Wyj¹tek stanowi³a Betaina i Sulforokanol L327 dla których maksymalny poziom stymulacji rozk³adu
biologicznego wêglowodorów uzyskano stosuj¹c stê¿enia odpowiednio 0,001 g/l oraz
0,01g/l. Zastosowanie wy¿szych stê¿eñ tych surfaktantów nie powodowa³o zwiêkszenia efektywnoci procesu.
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Tabela 2. Zale¿noæ biodegradacji oleju napêdowego redniego od rodzaju surfaktantu oraz jego stê¿enia
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Zale¿noæ efektywnoci stymulacji biodegradacji surfaktantem od rodzaju
produktu naftowego
Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena wp³ywu Rokafenolu N9 niejonowego surfaktantu syntetycznego produkcji ZCh ,,Rokita S.A. Brzeg Dolny na stopieñ
biodegradacji wêglowodorów zawartych we frakcjach uzyskanych z uralskiej ropy
naftowej. Surfaktant ten w poprzednich badaniach okaza³ siê najefektywniejszy w
procesie stymulacji biodegradacji oleju napêdowego (tabela 2). Wybrane do badañ
frakcje ropy naftowej charakteryzowa³y siê zró¿nicowan¹ podatnoci¹ na rozk³ad
biologiczny. Dla porównania w badaniach uwzglêdniono dodatkowo mniej efektywne surfaktanty Rokafenol N5 i Sulforokanol L327.
Wp³yw wybranych surfaktantów na skutecznoæ procesu biodegradacji poszczególnych frakcji ropy naftowej testowano w 21 dniowych hodowlach prowadzonych z
dodatkiem wybranych surfaktantów w iloci 0,5 g/dm3 hodowli. Stopieñ stymulacji
biodegradacji poszczególnych frakcji znacznie siê ró¿ni³. Najlepsze efekty uzyskano
stosuj¹c wybrane surfaktanty do stymulacji biodegradacji frakcji zawieraj¹cych wiêksze iloci trudnodostêpnych i s³abo biodegradowalnych sk³adników (olej napêdowy
ciê¿ki, mazut). Najni¿szy poziom stymulacji osi¹gniêto w próbach z olejem napêdowym lekkim. Przeprowadzony test wykaza³, ¿e Rokafenol N9 jest bardzo dobrym
stymulatorem biologicznego rozk³adu trudnobiodegradowalnych substratów wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych frakcji ropy naftowej.
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Rys. 1. Wp³yw wybranych surfaktantów (stê¿enie 0,5 g/dm3) na biodegradacjê frakcji ropy naftowej
(1% mas): N5  Rokafenol N5, N9  Rokafenol N9, L327  Sulforokanol L 327
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Wnioski
1. Badania wykaza³y cis³¹ zale¿noæ miêdzy efektywnoci¹ biodegradacji a rodzajem
i stê¿eniem surfaktantu oraz trwa³oci¹ wytworzonej emulsji.
2. Wiêkszoæ badanych, handlowych surfaktantów w zakresie stê¿eñ 0,3  0,7 g/dm3
stymulowa³a efektywnie biodegradacjê oleju napêdowego, wyj¹tek stanowi³y: Betaina CAB i Sulforokanol L327, dla których maksymalny poziom stymulacji rozk³adu biologicznego uzyskiwano przy stê¿eniach 0,001 g/dm3 oraz 0,01 g/dm3.
3. Stymulacja biodegradacji produktów naftowych by³a najwy¿sza przy zastosowaniu
Rokafenolu N9.
4. Efektywnoæ stymulacji biodegradacji produktów naftowych za pomoc¹ surfaktantów zale¿a³a od rodzaju produktu naftowego. Najlepsze rezultaty uzyskano dla frakcji
ropy naftowej zawieraj¹cych sk³adniki o niskiej podatnoci na biodegradacjê.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wp³yw surfaktantów krajowych i zagranicznych dostêpnych na rynku na
biodegradacjê wybranych frakcji ropy naftowej. Frakcje te zawiera³y wêglowodory charakteryzuj¹ce
siê nisk¹ podatnoci¹ na biodegradacjê oraz wysok¹ toksycznoci¹. Proces biodegradacji oleju prowadzono wykorzystuj¹c mieszan¹ kulturê bakterii sk³adaj¹c¹ siê z czterech szczepów Alcaligenes xylosoxidans, Stenotrophomonas maltophilia, Serratia marcescens, Brevibacterium brevis. Wprowadzenie
odpowiedniego surfaktantu do pod³o¿a w stê¿eniu 0,5  0,7 g/dm3 zwiêksza³o skutecznoæ rozk³adu
wêglowodorów, w zale¿noci rodzaju u¿ytej frakcji ropy i czasu biodegradacji. Proces biodegradacji
przebiega³ najskuteczniej w obecnoci Rokafenolu N9.

USING OF SURFACTANTS ON STIMULATION OF PETROLEUM PRODUCTS BIODEGRADATION

Summary
This paper focuses on the influence of inland and foreign surfactants available on the market on
the degree of biodegradation of crude oil fractions. There fractions contained hydrocarbons characteristically hardly susceptible to biodegradation and of high toxicity. Oil biodegradation process was
carried out with use of mixed bacteria culture consisting of four strains: Alcaligenes xylosoxidans,
Stenotrophomonas maltophilia, Serratia marcescens, Brevibacterium brevis. The presence of surfactants in the culture medium in concentration of 0,50,7 g/dm3 increased effectiveness of hydrocarbons
decomposition depending on type crude oil fraction and biodegradation time. The biodegradation of
the petroleum products was most effective in the presence of Rokafenol N9 surfactant.

dr in¿. K. Grabas, dr B. Ko³wzan, dr in¿. E. liwka
Instytut Chemii i Technologii Nafty i Wêgla
Politechnika Wroc³awska, ul. Gdañska 1/7, 50-344 Wroc³aw
tel. (0 71) 320 22 68, e-mail: kazimierz.grabas@pwr.wroc.pl
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Jan Hupka, £ukasz Szewczulak, Marta Chrzanowska

CHARAKTERYSTYKA I OCENA MO¯LIWOCI OCZYSZCZANIA
ZAOLEJONYCH CIEKÓW PO¯ARNICZYCH

Preparaty pianotwórcze
Koncentraty pianotwórcze zawieraj¹ce fluorowane surfaktanty znalaz³y szerokie
zastosowanie w gaszeniu po¿arów cieczy ³atwopalnych, w tym ropy naftowej, oleju
napêdowego, benzyny i paliwa lotniczego. Z powodu zdolnoci tworzenia cienkiej
warstwy wody na powierzchni wêglowodorów, okrelane s¹ one mianem pian tworz¹cych film wodny (ang. Aqueous Film Forming Foams  AFFF). Typowymi sk³adnikami mieszanin pianotwórczych s¹ anionowe siarczany alkilowe, amfoteryczne fluorowane amidy alkilowe i anionowe fluorowane sulfoniany alkilowe [1]. Zwi¹zki powierzchniowo-czynne (ZPC), w których atomy wodoru zosta³y zast¹pione atomami fluoru wykazuj¹ szczególn¹ zdolnoæ obni¿ania napiêcia powierzchniowego na granicy faz olej
woda [2, 3]. Piany stosowane do gaszenia ³atwopalnych cieczy mog¹ zawieraæ równie¿
proteiny, proteiny fluorowane [4, 5], a tak¿e do 15% 2-(2-butoksyetoksy)-etanolu i metyl1H-bezotriazolu i inne zwi¹zki chemiczne [6].
Piany pokrywaj¹c i ch³odz¹c powierzchniê p³on¹cego paliwa, uznawane s¹ za
rodki najbardziej efektywne w walce z po¿arami substancji naftowych [17]. Z kolei cieki powstaj¹ce podczas gaszenia po¿aru stanowi¹ zagro¿enie z uwagi na ich
toksycznoæ dla organizmów wodnych (g³ównie ryb), odpornoæ na biodegradacjê,
trudnoæ separacji faz oraz trudnoæ destrukcji w oczyszczalniach cieków, a tak¿e
na ³adunek nutrientów, g³ównie azotu [1]. Problemy ekologiczne nabieraj¹ szczególnego znaczenia, kiedy roztwory rodków pianotwórczych zanieczyszczaj¹ wódy powierzchniowe lub g³êbinowe.
W akcji ganiczej 3 maja 2003 r. w rafinerii Grupy Lotos S.A. (dawna Rafineria
Gdañska S.A.) zu¿yto ok. 200 ton fluorowanych rodków pianotwórczych AFFF, po
u¿yciu których powsta³o ok. 30 tys. m3 cieków. Jako rodki ganicze zastosowano
miedzy innymi: Moussol APS F-15, Sthamex-AFFF F-15 i Fluor-Schaumgeist, wyprodukowane na bazie fluorowych zwi¹zków powierzchniowo-czynnych z dodatkiem
substancji stabilizuj¹cych, konserwuj¹cych oraz obni¿aj¹cych temperaturê krzepniêcia. Posiadaj¹ one zdolnoæ do tworzenia obfitej piany, która dziêki obni¿aniu napiêcia powierzchniowego do 1728 mN/m, wykazuje tendencjê do d³ugotrwa³ego utrzymywania siê na powierzchni gaszonych cieczy wêglowodorowych. Piana szybko przemieszcza siê, skutecznie gasi po¿ar i uniemo¿liwia ponowny zap³on. W przypadku
dzia³añ profilaktycznych, popo¿arowych i w przypadku wycieku paliwa, os³ona piany ogranicza parowanie cieczy, co pozwala na unikniêcie emisji par do atmosfery i

88

TECHNOLOGIE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, CIEKÓW

zmniejszenie ryzyka po¿aru. Do gaszenia po¿arów benzyny, mazutu, paliw do silników odrzutowych mog¹ byæ równie¿ stosowane roztwory wodne.
Sk³ad i wybrane w³aciwoci fizykochemiczne jednego z trzech (Sthamex-AFFF F15) ww. rodków ganiczych zestawiono w tabeli 1.
Przedstawione w tabeli 1 w³aciwoci fizykochemiczne koncentratu pianotwórczego Sthamex-AFFF F-15 s¹ typowe dla preparatów stosowanych w gaszeniu po¿arów
cieczy ³atwopalnych, w szczególnoci substancji ropopochodnych. Uwagê zwraca obecnoæ w nich w iloci nieco poni¿ej 10% fluorowanych zwi¹zków powierzchniowo czynnych, odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w mechanizmie tworzenia na powierzchni wêglowodorów ciek³ych cienkiego filmu wodnego.

W³aciwoci cieków po¿arniczych
Preparaty pianotwórcze stosowane s¹ zazwyczaj jako 3% roztwór i w takiej
postaci posiadaj¹ ChZT  ok. 120 000 mg O2/dm3 i BZT  >1400 mg O2/dm3 [7].
cieki po¿arnicze charakteryzuj¹ siê du¿o wy¿szymi wartociami ChZT (patrz tab. 2),
gdy¿ zawieraj¹ gaszone substancje i zbieraj¹ zanieczyszczenia powierzchniowe oraz
z kanalizacji.
Wed³ug danych w tabeli 2 cieki po¿arnicze zawiera³y nieco metali ciê¿kich oraz
rozpuszczalników organicznych, tj. benzen i toluen, jak równie¿ charakteryzowa³y
siê wysokim ³adunkiem ChZT, którego wartoci maksymalne osi¹ga³y nawet 860 000
mg O2/dm3, czyli cieki te wymagaj¹ wstêpnej obróbki przed dalszym oczyszczaniem.
W tabeli 2 szczególn¹ uwagê zwracaj¹ wysokie wartoci BZT oraz ChZT, bêd¹ce
obok toksycznoci komponentów preparatów pianotwórczych, jednym z zasadniczych
problemów w opracowaniu skutecznej technologii oczyszczania cieków po¿arniczych.
Tabela 1. Charakterystyka fizykochemiczna koncentratu pianotwórczego Sthamex-AFFF F-15 wed³ug karty bezpieczeñstwa
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Tabela 2. Sk³ad cieków po¿arniczych wg danych literaturowych [7]
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Piany ganicze mog¹ przeszkadzaæ w prawid³owym funkcjonowaniu separatorów olejowych i przyczyniaæ siê do wystêpowania szoku w instalacjach oczyszczania cieków, w tym dezaktywacji k³aczków osadu czynnego. Surfaktanty obecne w pianach
emulguj¹ paliwa wêglowodorowe za pozosta³e zwi¹zki mog¹ dodatkowo stabilizowaæ uk³ady zdyspergowane. Emulsje nie rozdzielaj¹ siê w separatorach zmniejszaj¹c
efektywnoæ oczyszczania cieków [2, 5]. Wystêpuje silne, trudne do opanowania pienienie siê podczas flotacji oraz w reaktorach z osadem czynnym [5].

Oczyszczanie cieków po¿arniczych
Wiele oczyszczalni odmawia przyjmowania cieków, w sk³ad których wchodz¹
preparaty AFFF [1, 2, 3]. Stosowanym sposobem postêpowania ze ciekami zawieraj¹cymi rodki pianotwórcze jest ich wprowadzenie do strumienia cieków przemys³owych lub komunalnych w kilku procentach, aby dostatecznie ma³y udzia³ objêtociowy nie wywo³ywa³ zbytniego zak³ócenia procesu oczyszczania. Wiêkszy udzia³
cieków po¿arniczych mo¿e mieæ miejsce tylko w wypadku ich wstêpnej obróbki
chemicznej, fizykochemicznej lub bakteriologicznej. Brak jest jednak prostych metod oceny stopnia degradacji zwi¹zków chemicznych wchodz¹cych w sk³ad AFFF po
oczyszczaniu biologicznym.
Samodzielne oczyszczanie cieków po¿arniczych, maj¹ce g³ównie na celu usuniêcie preparatów AFFF, obejmuje adsorpcjê na wêglu aktywowanym, ultrafiltracjê i odwrócon¹ osmozê. Adsorpcja na wêglu aktywowanym pozwoli³a na odseparowanie fazy
olejowej od roztworu AFFF, natomiast metody membranowe na oddzielenie AFFF od
wody i powtórne, nawet kilkakrotne, ich wykorzystanie [3]. Badano te¿ selektywn¹
separacjê AFFF za pomoc¹ kationowych polielektrolitów [1].
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Celem badañ przedstawionych w niniejszej pracy by³o okrelenie formy wystêpowania zanieczyszczeñ w ciekach z gaszenia po¿aru zbiornika z benzyn¹ w rafinerii Grupy Lotos S.A. Zakres badañ obejmowa³ obok w³aciwoci organoleptycznych
cieków i kilku podstawowych oznaczeñ (patrz tab. 3) przeprowadzenie w skali laboratoryjnej badañ sedymentacji, filtracji, koagulacji i degradacji chemicznej, maj¹cych na celu ocenê mo¿liwoci zmniejszenia ChZT w tych operacjach/procesach jednostkowych.
Tabela 3. Wybrane parametry fizykochemiczne surowych cieków po¿arniczych z rafinerii Grupy Lotos S.A.
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Badania cieków
cieki powsta³e w trakcie akcji ganiczej w rafinerii Grupy Lotos S.A. zosta³y
doprowadzone kanalizacj¹ zak³adow¹ do kilku otwartych zbiorników funkcjonuj¹cych w zak³adowym systemie gromadzenia i obróbki wód deszczowych i drena¿owych odprowadzanych z terenu rafinerii.
Badaniom poddano cieki po¿arnicze po siedmiodniowym odstaniu w w.w. zbiornikach otwartych. cieki mia³y wygl¹d szarobrunatnej, trudno sedymentuj¹cej dyspersji, o wyranym zapachu benzyny. Wykazywa³y siê siln¹ tendencj¹ do pienienia,
przy czym powstaj¹ca piana odznacza³a siê du¿¹ stabilnoci¹ i utrzymywa³a siê nawet przez kilka godzin. Wybrane parametry fizykochemiczne cieków surowych zamieszczono w tabeli 3.
Wartoci ChZT surowych cieków u¿ytych w przeprowadzonych badaniach (tab. 3)
mieszcz¹ siê w dolnym zakresie wartoci z tabeli 2. Niemniej nie nadaj¹ siê do oczyszczania biologicznego bez rozcieñczenia lub obróbki wstêpnej. Faza olejowa (oznaczona przez ekstrakcje chlorkiem metylenu) wystêpuje w formie stabilnej emulsji i w
iloci 1300 mg/dm3 z pewnoci¹ zdezaktywuje osad czynny, o ile trafi do stopnia
oczyszczania biologicznego. Zawartoæ soli nieorganicznych mieci siê w dopuszczalnej granicy. W suchej pozosta³oci niemal 40% stanowi¹ zwi¹zki organiczne,
nielotne, co wskazuje na obecnoæ ciê¿szych wêglowodorów i zawiesin organicznych ze sp³ywu powierzchniowego.
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Przeprowadzono w dalszej kolejnoci badania sedymentacji, filtracji, koagulacji i
degradacji chemicznej celem ustalenia rozk³adu zanieczyszczeñ w funkcji ich rozproszenia w wodzie.
1. Sedymentacja. Pozwala na ocenê iloci zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w postaci
kropel oleju wydzielaj¹cych siê w ci¹gu 30 minut odstania oraz zanieczyszczeñ
³atwo opadaj¹cych. Pozostawienie cieków przez kilka dni w leju Imhoffa nie
spowodowa³o rozwarstwienia siê faz, gromadzenia siê osadu  tym samym pokaza³o brak w ciekach zawiesin ³atwo opadaj¹cych. W ci¹gu kilku dni wydzieli³ siê
natomiast cienki film oleju. W tym odniesieniu ChZT cieków niemal nie uleg³o
zmianie (rys. 2).
2. Filtracja. Podczas filtracji pró¿niowej cieków przez s¹czek z bibu³y o wielkoci
porów 0,45 mm zosta³y oddzielone zawiesiny trudno opadaj¹ce. Po oddzieleniu zawiesiny cieki sta³y siê bardziej klarowne. ChZT cieków po filtracji by³o o 40%
ni¿sze od wartoci wyjciowej.
3. Koagulacja. Zastosowanie koagulantów pozwala na wydzielenie zanieczyszczeñ
wystêpuj¹cych w postaci koloidów. Koagulacjê prowadzono dla szerokiego zakresu dawek koagulantu glinowego od 50 do 1200 mg/dm3 pozwoli³ na 73% redukcjê
³adunku ChZT cieków surowych z wartoci rzêdu 15000 do poni¿ej 4000 mgO2/
dm3 (rys. 1). W wyniku dowiadczeñ stwierdzono, ¿e najefektywniej i najszybciej
mêtnoæ cieków surowych usuwano przy jednoczesnej wysokiej redukcji ChZT,
stosuj¹c chlorowodorotlenek glinu Alm(OH)3m-1Cl ´ H2O (Al/Cl = 1,8  2,0) dla
dawki 350 mg/dm3.
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Rys. 1. Zale¿noæ wartoci ChZT dla cieków po koagulacji od dawek koagulantów
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4. Degradacja zwi¹zków rozpuszczonych. Z praktycznego punktu widzenia przydatne jest utlenianie w reakcji Fentona [817] i dalsza ocena biodegradowalnoci
produktów degradacji chemicznej. Dla celów technologicznych niedopuszczalne
jest zakwaszanie cieków dlatego zaproponowano modyfikacjê reakcji Fentona polegaj¹c¹ na prowadzeniu procesu przy pH = 7 [18]. Natomiast dla celów oceny podatnoci na utlenianie zanieczyszczeñ obecnych w ciekach dopuszczalna jest klasyczna metodyka Fentona. Po wstêpnej koagulacji przeprowadzono badanie efektywnoci procesu Fentona w reaktorach o pojemnoci 1 dm3 wyposa¿onych w mieszad³a magnetyczne. Po nape³nieniu reaktorów ciekami korygowano odczyn do
pH = 3 za pomoc¹ kwasu siarkowego i wprowadzano ró¿ne dawki H2O2 i FeSO4 × 7H2O, w proporcjach 1:2 dla pierwszej i 1:5 dla drugiej serii pomiarów. cieki do analizy pobierano po 2, 24 i 48 godzinach od momentu rozpoczêcia reakcji
Fentona. By zatrzymaæ reakcjê po procesie Fentona doprowadzano cieki za pomoc¹ NaOH do pH = 7,5.
Badania efektywnoci procesu Fentona wobec cieków wstêpnie skoagulowanych
koagulantem glinowym dla stosunku jonów ¿elaza (II) do nadtlenku wodoru 1:2 wykaza³y 95% redukcjê ³adunku ChZT z pocz¹tkowej wartoci 3894 mgO2/dm3. Badania
biodegradacji surowych cieków po¿arniczych, jak równie¿ cieków po¿arniczych po
obróbce chemicznej przedstawione zosta³y w innej pracy [19]. W pracy tej z powodzeniem poddano biodegradacji z udzia³em osadu czynnego cieki tylko po koagulacji.

Podsumowanie
W próbkach cieków po¿arowych nie stwierdzono obecnoci zawiesin ³atwoopadaj¹cych, gdy¿ oddzieli³y siê one wczeniej w ci¹gu siedmiu dni odstawania cieków w
zbiornikach retencyjnych na terenie rafinerii. Po usuniêciu zawiesin trudnoopadaj¹-
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Rys. 2. Zmiana wartoci ChZT po kolejnych operacjach/procesach jednostkowych
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cych za pomoc¹ filtracji redukcja ChZT wynios³a 40%. Koagulacja pozwoli³a na 73%
redukcjê ChZT. Najwiêksz¹ wartoæ redukcji ChZT (95%) uzyskano stosuj¹c koagulacjê wraz z reakcj¹ Fentona. Z kolei dalsza obróbka cieków w biologicznym stopniu
oczyszczania [19] doprowadzi³a do obni¿enia wartoci ChZT z 600 do 30 mgO2/dm3.
Zmianê wartoci ChZT w zale¿noci od stosowanej operacji, procesu jednostkowego
przedstawiono na rysunku 2.
Efektywniejszym koagulantem sporód dwóch przebadanych okaza³ siê koagulant
glinowy w postaci chlorowodorotlenku glinowego Alm(OH)3m-1Cl × H2O (Al/Cl = 1,8
 2,0), który odznacza³ siê wiêkszym stopniem redukcji ChZT, dla wzglêdnie ma³ej
(350 mg/dm3) dawki w porównaniu z koagulantem ¿elazowym.
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Streszczenie
Przedstawiono wyniki badañ cieków powsta³ych podczas gaszenia po¿aru benzyny w 20000 m3
zbiorniku. Wiêksz¹ czêæ zanieczyszczeñ w ciekach stanowi³y zawiesiny trudno opadaj¹ce i koloidalne  odpowiednio 40% i 30% ³adunku ChZT. Pozosta³e po koagulacji zanieczyszczenia rozpuszczone
poddano utlenieniu z wykorzystaniem reakcji Fentona uzyskuj¹c dalsz¹ redukcjê ChZT do 95%.

CHARACTERIZATION AND TREATMENT POSSIBILITIES OF OILY FIREFIGHTING WASTEWATER

Summary
The results of characterization of fire-fighting wastewater originating from extinguishing burning
gasoline in 20000 m3 tank are presented. The major contaminants were slowly settling and colloidal
suspensions. Slowly settling suspensions contributed to 40% COD, while colloidal ones to 30% COD.
Dissolved compounds after coagulation were submitted to oxidation using Fentons reaction, resulting
in total 95% reduction of COD.

Praca zosta³a sfinansowana ze rodków Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej nr BW 014694/094. Rafinerii Gdañskiej dziêkujemy za umo¿liwienie poboru prób
cieków do badañ i przekazanie informacji dotycz¹cych akcji ganiczej oraz udostêpnienie kart bezpieczeñstwa u¿ytych rodków ganiczych.

prof. dr hab. in¿. Jan Hupka, mgr in¿. £ukasz Szewczulak, mgr in¿. Marta Chrzanowska
Katedra Technologii Chemicznej
Wydzia³ Chemiczny, Politechnika Gdañska
80-952 Gdañsk, ul. Narutowicza 11/12
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Marta Chrzanowska, Jan Hupka, £ukasz Szewczulak

BADANIA OCZYSZCZANIA CIEKÓW PO¯ARNICZYCH
METOD¥ OSADU CZYNNEGO

Wprowadzenie
Powa¿nym problemem wynikaj¹cym z gaszenia po¿arów produktów naftowych
jest oczyszczanie cieków powsta³ych w trakcie akcji ganiczej. cieki oprócz wêglowodorów alifatycznych, aromatycznych, policyklicznych wêglowodorów aromatycznych i ich produktów spalania zawieraj¹ rodki ganicze. Najmniej rozpoznane pod
wzglêdem wp³ywu na procesy oczyszczania cieków s¹ fluorowane surfaktanty.
Wêglowodory zarówno policykliczne aromatyczne jak i aromatyczne s¹ zwi¹zkami hydrofobowymi, teratogennymi, kancerogennymi jak i odpornymi na biodegradacjê, toksycznymi dla mikroorganizmów [1, 2]. Usuwanie wêglowodorów ze cieków
metod¹ osadu czynnego polega na ich adsorpcji na k³aczkach oraz rozk³adzie biologicznym. Badania przeprowadzone dla emulsji lekkiego oleju opa³owego w wodzie
wykaza³y mo¿liwoæ prawie 100 % biodegradacji fazy olejowej [3]. Bardziej efektywny by³ osad nisko obci¹¿ony. Stwierdzono, ¿e wysoka koncentracja bakterii nale¿¹cych
do Nocardia w biomasie osadu czynnego powoduje utrudnienia w separacji wêglowodorów, a tak¿e hamuje proces biodegradacji [4]. Próbowano równie¿ po³¹czyæ metody
chemiczne (ozonowanie, metoda Fentona) oraz biologiczne podczas oczyszczania cieków zawieraj¹cych wêglowodory [5, 6]. W przypadku stosowania metody Fentona zaproponowano jej modyfikacjê polegaj¹c¹ na prowadzeniu procesu przy pH = 7, uzyskuj¹c pe³n¹ biodegradacjê [6]. W szeregu publikacji wskazuje siê na hamowanie biodegradacji wêglowodorów poprzez obecnoæ w ciekach niejonowych surfaktantów
[7, 8]. Stwierdzono równie¿, ¿e im wy¿sze jest krytyczne stê¿enie micelarne surfaktantu tym wiêksze s¹ jego w³aciwoci spowalniaj¹ce lub ca³kowicie hamuj¹ce biodegradacjê wêglowodorów [8].
Fluorowe surfaktanty s¹ nie tylko trudno biodegradowalne, ale równie¿ mog¹ byæ
toksyczne w stosunku do organizmów wodnych [9]. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ trwa³oci¹ w rodowisku, dlatego konieczne jest ich efektywne usuwanie ze cieków. Preparaty pianotwórcze mog¹ byæ równie¿ toksyczne w stosunku do mikroorganizmów osadu czynnego i powoduj¹ nadmierne pienienie podczas flotacji oraz napowietrzania [9].
cieki po¿arnicze zawieraj¹ zazwyczaj: fenol, ftalany, fluorowane surfaktanty, syntetyczne detergenty, cyjanki oraz jony metali, tj. chrom, kadm, mied. Wszystkie te
zwi¹zki spowalniaj¹ lub ca³kowicie hamuj¹ rozwój bakterii nitryfikacyjnych [10].
Celem badañ by³o rozpoznanie wp³ywu cieków powsta³ych podczas gaszenia po¿aru benzyny na efektywnoæ pracy biologicznego stopnia oczyszczania cieków.
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Metodyka badawcza
Do badañ wykorzystano cieki powsta³e z gaszenia po¿aru zbiornika z benzyn¹ w
Rafinerii Gdañskiej (R.G.) w dniu 02.05.2003. Próby cieków zastosowane w badaniach pobrano ze zbiornika wyrównawczego na terenie oczyszczalni cieków R.G.
Bezporednio do reaktora biologicznego dozowano:
1) rozcieñczone cieki surowe,
2) cieki po koagulacji zwi¹zkami glinu,
3) cieki poddane koagulacji oraz reakcji Fentona (stosunek H2O2:Fe2+ 1:5),
4) cieki poddane koagulacji oraz reakcji Fentona (stosunek H2O2:Fe2+ 1:2).
Po zakoñczeniu reakcji Fentona sprawdzano iloæ resztkowego H2O2 oraz doprowadzono do pH = 7, przed podaniem cieków oczyszczaniu biologicznemu. Stê¿enie
H2O2 powy¿ej 100 mg/dm3 oraz pH<6,2 niekorzystnie wp³ywa na mikroorganizmy
osadu czynnego. W tym odniesieniu badano równie¿ wp³yw resztkowego H2O2 z reakcji Fentona na pracê osadu czynnego.
Osad wykorzystany w trakcie badañ pochodzi³ z oczyszczalni cieków Rafinerii
Gdañskiej S.A. (przybli¿ony wiek osadu  21 dni)
Tabela 1. Charakterystyka osadu czynnego

2]QDF]HQLH
6XFKDPDVDRVDGX>JGP@


2SDGDOQR ü>FP @


,QGHNV>FP J@

:DUWR ü





Wartoci sedymentacji jak i indeksu osadu wiadcz¹ o nadmiernym spuchniêciu
osadu. Wartoæ indeksu osadu nie powinna przekraczaæ 150 mg/dm3.
Badaniom aktywnoci dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego metod¹
spektroskopow¹ z chlorkiem trójfenylotetrazoliowym (TTC) oraz badaniom iloci i wystêpowania bakterii nitryfikacyjnych I i II fazy towarzyszy³y obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów osadu czynnego.
Efektywnoæ oczyszczania cieków szacowano za pomoc¹ oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT). Iloæ azotu amonowego w ciekach oczyszczonych
mierzono metod¹ bezporedniej nessleryzacji. Mierzono opadalnoæ osadu czynnego i
wyznaczano indeks.
Badania prowadzono w sposób ci¹g³y w laboratoryjnym modelu oczyszczalni cieków, stosuj¹c nastêpuj¹ce parametry procesowe:
· natê¿enie przep³ywu cieków: 0,54 dm3/h,
· natê¿enie przep³ywu osadu recyrkulowanego: 0,37 dm3/h,
· czas przebywania cieków w komorze napowietrzania: 7 do 11 godzin,
· czas zatrzymania cieków w osadniku wtórnym: 0,7 do 2,5 godzin,
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· stê¿enie tlenu rozpuszczonego w komorze napowietrzania: 2¸3 mg O2/dm3,
· pH w komorze napowietrzania: 7,2 ¸ 7,5;
· temperatura w komorze napowietrzania: 21± 0,5 oC
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Rys. 1. Schemat modelu laboratoryjnego oczyszczalni biologicznej: 1  zbiornik cieków, 2  pompka
cieków, 3  element napowietrzaj¹cy, 4  komora napowietrzania, 5  pompka osadu recyrkulownego, 6  osadnik, 7  zawór spustowy osadu nadmiernego

Wynik badañ i dyskusja
W trakcie dwutygodniowej serii badañ dla ka¿dego typu cieków wykonywano
pomiary ChZT, azotu amonowego, oraz aktywnoci dehydrogenaz osadu czynnego.
Wyniki badañ przedstawiono w tabeli 2 oraz na rysunkach 2, 3 i 4.
Dane w tabeli 2. wskazuj¹ na efektywne oczyszczanie cieków przez osad czynny.
Lepsze wyniki redukcji ChZT zaobserwowano w przypadku oczyszczania cieków
poddanych wczeniejszej obróbce chemicznej. Okaza³o siê, ¿e zbyteczne by³y dwa etapy chemiczne: koagulacja + reakcja Fentona, poniewa¿ obni¿enie ChZT po biologicznym oczyszczaniu wynosi³o dla ka¿dego sposobu zastosowanego oddzielnie niemal
Tabela 2. Zawartoæ ChZT i azotu amonowego w ciekach oczyszczonych.
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100%. Widoczny by³ wp³yw wstêpnego oczyszczania chemicznego na zawartoæ azotu
amonowego. Dla cieków surowych stê¿enie azotu amonowego spad³o o 20%, podczas
gdy dla cieków wczeniej skoagulowanych ju¿ o 72%. Koreluje to z mniejsz¹ liczb¹
bakterii nitryfikacyjnych (szczególnie fazy I), wystêpuj¹cych w osadzie po zakoñczeniu oczyszczania cieków surowych. Przyczyna tkwi w obecnoci zwi¹zków inhibituj¹cych rozwój bakterii nitryfikacyjnych (fenol, toluen, zwi¹zki powierzchniowo czynne, cz¹stki koloidalne z zaadsorbowanymi zwi¹zkami toksycznymi [10]), które w pozosta³ych próbach zosta³y czêciowo usuniête podczas koagulacji lub roz³o¿one na
zwi¹zki prostsze w reakcji Fentona. Liczba bakterii nitryfikacyjnych podczas oczyszczania pozosta³ych cieków zmienia³a siê nieznacznie, bez wp³ywu na nitryfikacjê.
Korzystnym zmianom uleg³ natomiast indeks osadu, którego wartoæ w uk³adach z
dodatkiem resztkowego H2O2 zmniejsza³a siê o 38% w przypadku resztkowego H2O2
w iloci 30 mg/dm3 oraz o 30% w przypadku resztkowego H2O2 w iloci 50 mg/dm3.

&K=7>PJ GP @





FLHNLVXURZ H



FLHNLSRNRDJXODFML
FLHNLSRNRDJXODFMLU)HQWRQD
>@
FLHNLSRNRDJXODFMLU)HQWRQD
>@



























W>GRED@

Rys. 2. ChZT cieków po biologicznym oczyszczaniu
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Rys. 3. Przebieg dalszej adaptacji osadu z Rafinerii Gdañskiej dla cieków zawieraj¹cych resztkowy H2O2
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Rys. 4. Zmiana aktywnoci osadu czynnego w czasie w zale¿noci od typu oczyszczanych cieków

Badania aktywnoci enzymatycznej osadu czynnego wykazuj¹ koniecznoæ zastosowania chemicznego oczyszczania cieków przed poddaniem ich oczyszczaniu
biologicznemu. Najwiêkszy spadek aktywnoci zaobserwowano dla rozcieñczonych
cieków surowych. Aktywnoæ enzymatyczna mikroorganizmów podczas oczyszczania
cieków poddanych uprzednio koagulacji a nastêpnie reakcji Fentona pocz¹tkowo
mala³a, jednak¿e w wyniku adaptacji, po 5 dniach ros³a i do koñca eksperymentu
utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie.
Na podstawie obserwacji mikroskopowych dla cieków po wstêpnym oczyszczaniu chemicznym stwierdzono niewielk¹ ró¿nicê w sk³adzie mikroflory osadu czynnego
po 12 dniowym cyklu oczyszczania. Zaobserwowano:
· niewielk¹ redukcjê liczby bakterii wolnop³ywaj¹cych, ok. 20%,
· w przypadku oczyszczania cieków po reakcji Fentona znaczne zmniejszenie liczby bakterii nitkowatych, przy oczyszczaniu cieków surowych  ich wzrost,
· zmniejszenie liczby korzenionó¿ek Arcelli wskazuj¹cych na wiêksze obci¹¿enie
osadu ³adunkiem zanieczyszczeñ,
· po serii badañ obecnoæ orzêsek osiad³ych (Vorticella convallaria) oraz wolnop³ywaj¹cych (Hemiophrys pleurosigma).

Podsumowanie
W stosowanym uk³adzie badawczym cieki poddane wczeniejszemu oczyszczaniu chemicznemu nie inhibowa³y reakcji biochemicznych we wstêpnie zaadaptowanym osadzie czynnym pochodz¹cym z oczyszczalni cieków Rafinerii Gdañskiej. ChZT
zmniejsza³o siê z 600 mg O2/dm3 do 20 mg O2/dm3. Nie zaobserwowano spowalniania
reakcji nitryfikacji, ani istotnych zmian w sk³adzie mikroflory osadu czynnego. Dla
porównania cieki surowe nie tylko inhibowa³y reakcjê nitryfikacji, ale równie¿ zmniejsza³y aktywnoæ dehydrogenaz o 60%.
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W uk³adach z dodatkiem H2O2 zaobserwowano obni¿enie wartoci indeksu osadu
w stosunku do wartoci wyjciowych o ok. 30%. Niewielkie iloci utleniacza ograniczaj¹ rozwój bakterii nitkowatych, co potwierdzaj¹ obserwacje mikroskopowe.
W przypadku oczyszczania cieków, które powstaj¹ w wyniku akcji gaszenia benzyny korzystna jest wczeniejsza obróbka chemiczna przed podaniem ich oczyszczaniu
biologicznemu.
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design criteria, 20, 41.

Streszczenie
Zbadano efektywnoæ biologicznego oczyszczania cieków po¿arniczych, (uwzglêdniaj¹c nitryfikacjê) w laboratoryjnym reaktorze z osadem czynnym. Przebadano cieki surowe rozcieñczone, cieki
poddane koagulacji zwi¹zkami glinu, oraz cieki po koagulacji i utlenianiu z zastosowaniem reakcji
Fentona. Efektywnoæ oczyszczania mierzono stopniem redukcji ChZT. Badano aktywnoæ dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego, stê¿enie azotu amonowego i obecnoæ bakterii nitryfikacyjnych. Prowadzono równie¿ mikroskopow¹ obserwacjê osadu czynnego. Najwiêkszy stopieñ redukcji
ChZT zaobserwowano dla cieków poddanych wczeniejszej koagulacji oraz po reakcji Fentona
(H2O2:Fe2+1:5). Indeks osadu w uk³adach z dodatkiem H2O2 ulega³ obni¿eniu w stosunku do wartoci
wyjciowych o ok. 30 %. Nieznaczny spadek stê¿enia azotu amonowego oraz zmniejszon¹ liczbê
bakterii nitryfikacyjnych zaobserwowano dla cieków nie poddanych obróbce chemicznej.
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INVESTOGATION OF ACTOVATED SLUDGE OF FIRE-FIGHTING WASTEWATER

Summary
The efficiency of biological purification of fire-fighting wastewater, including nitrification,
was examined using laboratory reactor with the activated sludge. Diluted raw wastewater, wastewater pre-treated by coagulation, and wastewater pre-treated by coagulation and Fenton reaction were
used. The process efficiency was evaluated by COD determination. The activity of dehydrogenases
of the activated sludge microorganisms was examined. The concentration of ammonium nitrogen
and the presence of nitrifying bacteria was determined. Microscopic observations of the activated
sludge were carried out. The biggest COD reduction was observed for wastewater pre-treated by
coagulation and Fenton oxidation (H2O2:Fe2+1:5). The activated sludge index was reduced by approximately 30% in the presence of H2O2.

Praca zosta³a sfinansowana ze rodków Komitetu Badañ Naukowych w roku 2003
jako projekt badawczy nr 4 TO9B 109 24 oraz rodków na badania w³asne Politechniki
Gdañskiej.
Rafinerii Gdañskiej S.A. dziêkujemy za mo¿liwoæ poboru prób cieków oraz osadu czynnego.

mgr in¿. Marta Chrzanowska, prof. dr hab. in¿. Jan Hupka, mgr in¿. £ukasz Szewczulak
Katedra Technologii Chemicznej, Wydzia³ Chemiczny, Politechnika Gdañska
80-952 Gdañsk ul. Narutowicza 11/12
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Robert Aranowski, Jan Hupka, Barbara Rutkowska

USUWANIE WODY Z OLEJU
NA GARANULOWANYM Z£O¯U KOALESCENCYJNYM

Wprowadzenie
Usuwanie zdyspergowanej fazy wodnej od olejowej warunkuje prawid³owy przebieg wielu operacji i procesów jednostkowych w przerobie ropy naftowej. Faza wodna obecna jest podczas wydobycia, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji ropy
naftowej oraz produktów jej przerobu [1 ]. Nawet niewielka zawartoæ wody w produktach naftowych pogarsza parametry spalania, w³aciwoci smarne, zwiêksza korozyjnoæ, zmniejsza szczelnoæ, a w szczególnych przypadkach mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia lub zniszczenia elementów maszyn [2 ].
Jedn¹ z metod rozdzia³u faz w emulsji typu w/o nie zmieniaj¹c¹ w³aciwoci fizycznych i chemicznych fazy olejowej jest koalescencja w z³o¿u [3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
10 , 11].
Przeprowadzone badania mia³y na celu odwodnienie olejów silnikowych, zawieraj¹cych wodê w iloci 2001000 ppm o wielkoci kropel poni¿ej 10 mm, do
wartoci umo¿liwiaj¹cych ich u¿ytkowanie. Nie normuje siê zawartoci wody w
olejach silnikowych, natomiast zaleca stosowanie metod wizualnych do oceny zmêtnienie jako kryterium dopuszczaj¹cego zastosowanie oleju. Zatem maksymalna
zawartoæ wody jest limitowana jej rozpuszczalnoci¹ w produktach naftowych,
za koalescencja mo¿e stanowiæ efektywn¹ metodê rozdzielania faz w z³o¿u ziarnistym (kulki szklane) [12 ].
Efektywnoæ dzia³ania z³ó¿ koalescencyjnych z wype³nieniem ziarnistym mo¿na
obliczyæ z równania Spielmana i Su [13 ]:

O

§ G  · ª 4  G J º
¨  ¸  « 
¨ G ¸ « G  X K »»
¼
© J¹ ¬ 

 

(1)

gdzie:
l(S)  wspó³czynnik filtracji (wskanik efektywnoci koalescencji),
d0  rednica kropel wody,
dg  rednica ziaren z³o¿a,
Q  sta³a Hamakera,
u  prêdkoæ liniowa przep³ywu przez z³o¿e,
h  lepkoæ dynamiczna.
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Przebieg badañ
Przygotowanie emulsji w/o
Do sporz¹dzenia emulsji w/o zastosowano wodê destylowan¹ i olej bazowy SAE
30/95 wyprodukowany przez rafineriê Grupa „LOTOS” S.A. Zbiornik (1) (patrz schemat na rys. 3) nape³niano 5 dm3 oleju bazowego. Za pomoc¹ pompy wirnikowej (9)
kierowano olej do homogenizatora (2) typu WMP-302. Homogenizowano zawartoœæ
dla prêdkoœci obrotowej 6 000 s-1. Wodê dozowano za pomoc¹ pompy perystaltycznej
typu WMP-372C (7). Podczas mieszania pobierano próbki emulsji w celu okreœlenia
jednorodnoœci mieszaniny (homogenizacjê prowadzono przez 15 min).
Przygotowanie z³o¿a koalescencyjnego

0,4

0,4

0,3

0,3

udział masowy [%]

ułamek masowy

W badaniach zastosowano z³o¿a ziarniste ze szk³a sodowego. Kulki szklane
w przedziale wielkoœci 40–250 mm zakupiono w firmie Interglass z Wa³brzycha. Wyznaczono rozk³ad wielkoœci ziaren za pomoc¹ analizy mikroskopowej a wyniki aproksymowano rozk³adem logarytmiczno-normalnym metod¹ Simplex (rys. 1 i rys. 2) [14 ].
Wyznaczono œredni¹ logarytmiczn¹ wielkoœæ ziaren z³o¿a dla poszczególnych frakcji
(tab. 1). Gêstoœæ w³aœciwa kulek szklanych wynosi³a dla z³o¿a 40–100 µm – 2,41 g/cm3,
a dla frakcji 180–250 – 2,67 g/cm3. Po nape³nieniu okreœlon¹ iloœci¹ wype³nienia kolumna koalescencyjna by³a wytrz¹sana przez 10 min a nastêpnie okreœlono porowatoœæ
z³o¿a metod¹ wzniesienia kapilarnego [15 ].
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Rys. 1. Rozk³ad wielkoœci ziarna dla frakcji
40–100 µm aproksymowany funkcj¹ log-normal
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Rys. 2. Rozk³ad wielkoœci ziarna dla frakcji
180–250 µm aproksymowany funkcj¹ log-normal

Tabela 1. Charakterystyka z³ó¿ koalescencynych
Frakcja ziarnowa
[µm]

104

Gęstość właściwa
wypełnienia [g/cm3]

280

Wielkośc ziaren złoża [µm]

Średnia logarytmiczna
średnicy ziaren [µm]

Porowatość
złoża

40–100

2,41

75

0,31

100–180

2,41

150

0,33

180–250

2,67

244

0,36
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Rys. 3. Schemat aparatury do koalescencji:
1 – zbiornik oleju, 2 – homogenizator, 3 – zbiornik wody, 4 – rotametr, 5 – koalescer, 6 – manometr,
7 – odstojnik, 8 – zawór trójdrogowy, 9 – pompa wirnikowa, 10 – wymiennik ciep³a, 11 – pompa
perystaltyczna.

Okreœlenie zawartoœci wody w emulsji
Zawartoœci wody w emulsji wyznaczono zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN-81 C-04959
[16]. Do pomiarów stosowano bezpirydynowy odczynnik Karla-Fischera produkowany przez Polskie Odczynniki Chemiczne.
Pomiar rozk³adu wielkoœci kropel wody
Rozk³ad wielkoœci kropel wody wyznaczono metod¹ mikroskopow¹. Do analizy
pobierano próbki emulsji przed i za koalescerem. Pierwsz¹ próbkê za z³o¿em pobierano po przet³oczeniu przez kolumnê 200 cm3 emulsji, a nastêpne co 100 cm3 przeprowadzano analizê rozk³adu wielkoœci kropel. Na rysunku 4, 5 i 6 przedstawiono rozk³ady wielkoœci kropel wody w emulsjach przed i za z³o¿em. Rozk³ady wielkoœci kropel
zosta³y aproksymowane rozk³adem logarytmiczno-normalnym. Analizê zdjêæ mikroskopowych wykonano przy u¿yciu programu UTHSCSA ImageTools 3.0.
Przebieg koalescencji
Emulsjê w/o kierowano do kolumny koalescencyjnej (5) poprzez wymiennik ciep³a ogrzewany elektrycznie (10). W celu zapewnienia stabilnoœci pracy koalescera
kolumnê ogrzewano. Za pomoc¹ manometru mierzono spadek ciœnienia na kolumnie
(6) i natê¿enie przep³ywu emulsji za pomoc¹ rotametru (4). Stabilizacjê natê¿enia
przep³ywu uzyskano przez zmianê napiêcia zasilania pompy wirnikowej i czêœciowe
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zawracanie emulsji poprzez zawór (8). Emulsjê wyp³ywaj¹c¹ z kolumny kierowano
do odstojnika (7) celem oddzielenia oleju grubozdyspergowanego.
Praktyczn¹ miar¹ sprawnoœci procesu koalescencji jest ró¿nica zawartoœci fazy rozproszonej przed i za z³o¿em; wed³ug równania (2) [17 ]:

ηE =

C0 − C
C
= 1−
C0
C0

(2)

gdzie:
C0, C – zawartoœæ wody w emulsji przed i po koalescencji.
Wydajnoœæ procesu mo¿na równie¿ opisaæ za pomoc¹ wspó³czynnika sprawnoœci
demulgacji – równanie (3) [17].

D=

C0 − C
⋅ 100%
C0 ⋅ (1 − C )

(3)

Przebadano trzy rodzaje z³ó¿ o ró¿nym rozk³adzie ziaren (tab. 1). Koalescencjê
prowadzono dla sta³ego natê¿enia przep³ywu w temperaturze 40, 60 i 80 °C. Wysokoœæ
z³o¿a wynosi³a 0,06 m. Parametry pracy koalescera dla poszczególnych eksperymentów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie parametrów pracy koalescera dla badanych wype³nieñ
Średnia wielkość
ziarna złoża [µm]

Natężenie przepływu
przez złoże [cm3/s]

Średnia prędkość liniowa
[cm/s]

180–250

0,985

0,078

40–100; 100–180; 180–250*

0,717

0,057

40–100

0,315

0,025

* z³o¿e sk³ada³o siê z trzech warstw o gruboœci 20 mm ka¿da, o przedstawionym w tabeli uziarnieniu
licz¹c od góry
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0,12

ułamek masowy

ułamek masowy
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Rys. 4. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju, z³o¿e o uziarnieniu 180–280 mm
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Rys. 5. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju,
z³o¿e trójwarstwowe
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Z rysunków 4, 5 i 6 wynika, ¿e przeciêtna œrednica kropel wody przed koalescencj¹ waha³a siê miêdzy 2 a 3 mm. Porównuj¹c trzy rozk³ady nie zauwa¿a siê istotnych ró¿nic. Zmala³a tylko licznoœæ kropel (czyli zawartoœæ wody w oleju). Na rys. 4
przedstawiono rozk³ad wielkoœci kropel dla z³o¿a o uziarnieniu 180–280 mm.
Nie zaobserwowano istotnego wzrostu œrednicy kropel wody, gdy¿ koalescencja
doprowadzi³a do powstania kropel o znacznych rozmiarach, które szybko opada³y i nie
mog³y byæ uwzglêdnione podczas pomiarów. W przypadku z³o¿a trójwarstwowego zauwa¿ono wzrost kropel wody z 1,8 do 2,5 mm. Dla z³o¿a o œredniej œrednicy ziarna
75 mm przed z³o¿em œrednia wielkoœæ kropel wody wynosi³a 3,8 mm a za z³o¿em wzrasta³a do 5,2 mm. Krople wody, które uleg³y koalescencji mia³y wielkoœæ od 0,5 do 2 mm
i wypada³y u do³u kolumny ze strumienia cieczy.
W przypadku wszystkich wymienionych wczeœniej z³ó¿ koalescencyjnych uzyskiwano redukcjê zawartoœci fazy wodnej. W tabeli 3 zestawiono wyniki analizy zawartoœci wody przed i po koalescencji oraz uzyskany stopieñ redukcji, obliczony na
podstawie równania (3).
Wyniki z tabeli 3 wskazuj¹, ¿e redukcja zawartoœci wody by³a najmniejsza dla
ziaren o najwiêkszej œrednicy a najwiêksza dla ziaren najmniejszych. Œrednia wielkoœæ przestrzeni miêdzy ziarnami dla z³o¿a 230 mm wynosi 95 mm a dla z³o¿a 70 mm
tylko 25 mm. Wielkoœæ 25 mm jest zbli¿ona do oczekiwanej gdy¿ stosunek miêdzy
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Rys. 6. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju,
z³o¿e o uziarnieniu 40–100 mm

Rys. 7. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju,
z³o¿e 40–100 mm, wysokoœæ 0,06 m, temperatura
40 °C

Tabela 3. Wyniki analizy zawartoœci wody metod¹ Karla-Fischera
Rodzaj złoża

Zawartość wody [%]

Redukcja [%]

Przed złożem

Po złożu

180–250 µm

0,73

0,45

37,8

40–100; 100–180; 180–250*

0,38

0,19

51,5

40–100 µm

0,24

0,03

86,5

* z³o¿e sk³ada³o siê z trzech warstw o gruboœci 20 mm, o przedstawionym w tabeli uziarnieniu
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wielkoœci¹ porów a kropl¹ wody wynosi 6. Zatem spe³niony jest warunek by wielkoœæ porów by³a wiêksza od kropel 3 do 20 razy [17].
Badaniu wp³ywu wysokoœci z³o¿a i temperatury na efektywnoœæ koalescencji poddano dwa z³o¿a o œredniej œrednicy ziarna 75 µm. Z³o¿e pierwsze posiada³o wysokoœæ
0,06 m, drugie natomiast 0,12 m. Dla ka¿dego z³o¿a koalescencjê prowadzono w temperaturze 40 °C, 60 °C, 80 °C. W tabeli 4 podano natê¿enia przep³ywu oraz wyliczone
prêdkoœci liniowe dla poszczególnych procesów.
Dla z³o¿a o wysokoœci 0,12 m przy temperaturze 80 °C zwiêkszono natê¿enie przep³ywu emulsji tak, aby spadek ciœnienia na z³o¿u wynosi³ 105 Pa. Uzyskane wówczas
natê¿enie przep³ywu oraz prêdkoœæ linowa wynosi³y Q = 0,519 cm3/s, U = 0,041 cm/s.
Rozk³ad wielkoœci kropel wody po koalescencji dla z³o¿a 0,06 m w 40 °C (rys. 7)
jest zbli¿ony do rozk³adu dla z³o¿a 0,12 m w 60 °C (rys. 8). Nast¹pi³ wzrost wielkoœci
kropel wody z oko³o 3,5 µm do 5 µm. Równie¿ redukcja zawartoœci fazy wodnej jest
podobna w obu przypadkach i wynosi 62–64%. Co wiêcej, natê¿enia przep³ywu oraz
prêdkoœci liniowe (tab. 5) w obu przypadkach s¹ zbli¿one. Mo¿na wiêc oczekiwaæ, ¿e
mechanizm koalescencji dla obu warunków procesowych jest podobny, co potwierdza
efektywnoœæ procesu wyliczona z równania (2).
Po analizie wyników zawartoœci wody w emulsji przed i po koalesencji (tab. 5)
uwidoczni³y siê parametry maj¹ce wp³yw na wydajnoœæ procesu. Ze wzrostem temperatury efektywnoœæ koalescencji w z³o¿u wzrasta. Zarówno na z³o¿u o wysokoœci
Tabela 4. Zestawienie natê¿eñ przep³ywu [cm3/s] przy spadku ciœnienia 5×104 Pa
Wysokość złoża [m]

Temperatura [ºC]

0,06

0,12

40

0,132

0,052

60

0,315

0,148

80

0,606

0,215

0,15

0,15

przed koalescencją
po koalescencji

przed koalescencją
po koalescencji

0,12

ułamek masowy

ułamek masowy
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Rys. 8. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju,
z³o¿e 40–100 µm, wysokoœæ 0,12 m, temperatura 40 °C
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Rys. 9. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju, z³o¿e 40–100 µm, wysokoœæ 0,12 m, temperatura 60 °C
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0,06 m jak i 0,12 m w temperaturze 80 °C osi¹gniêto ponad 85% redukcjê zawartoœci fazy wodnej. Wp³ywa to na mniejsz¹ lepkoœæ emulsji, czyli mniejszy spadek oporów przep³ywu przez z³o¿e. Analizuj¹c rozk³ady wielkoœci kropel dla temperatury 80
°C widzimy, ¿e nie nast¹pi³ tu wzrost kropel wody do wielkoœci poœrednich, lecz od
razu do wielkoœci pozwalaj¹cej na ich sedymentacjê. Na wylocie wypada³y ze z³o¿a
krople wody 1–2 mm.
Iloœæ usuniêtej wody dla z³o¿a 0,06 i 0,12 m jest porównywalna. Zarówno dla 40 °C
jak i dla 60 °C na z³o¿u cieñszym uzyskano wiêkszy procent redukcji zawartoœci fazy
wodnej, co zwi¹zane jest z mniejszym natê¿eniem przep³ywu emulsji, czyli spadkiem
prêdkoœci liniowej na z³o¿u. Dla 40 °C spadek natê¿enia przep³ywu w porównaniu do
pomiarów w temperaturze 80 °C jest ponad trzykrotny. Lecz nie tylko spadek prêdkoœci liniowej, ale i jej nadmierny wzrost powoduje spadek wydajnoœci koalescencji.
Zwiêkszenie natê¿enia przep³ywu dla z³o¿a 0,12 m w temperaturze 80 °C spowodowa³o spadek wydajnoœci z 96% do 92%. Zawartoœæ resztkowa wody w próbce wynosi³a 443 mg/dm3.

Tabela 5. Wyniki analizy zawartoœci wody metod¹ Karla-Fischera. Spadek ciœnienia na z³o¿u 5×104 Pa
Zawartość wody w emulsji [mg/dm3]

Wysokość
złoża [m]

Temperatura
[°C]

Przed złożem

Po złożu

0,06

40

0,369

0,148

61,7

0,06

60

0,241

0,033

86,5

0,06

80

0,191

0,028

85,2

0,12

40

0,424

0,269

36,8

0,12

60

0,814

0,293

64,0

0,12

80

0,563

0,022

96,1

0,030

0,15
przed koalescencją
po koalescencji

przed koalescencją
po koalescencji

0,12

ułamek masowy

ułamek masowy

0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000

Redukcja [%]
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Rys. 10. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju, z³o¿e 40–100 mm, wysokoœæ 0,06 m, temperatura 80 °C
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Rys. 11. Rozk³ad wielkoœci kropel wody w oleju, z³o¿e 40–100 mm, wysokoœæ 0,12 m, temperatura 80 °C
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Tabela 6. Obliczona wartoœci wspó³czynników filtracji dla badanych warunków koalescencji w przypadku z³o¿a o uziarnieniu 40–100 µm; spadek ciœnienia na z³o¿u wynosi³ 5×104 Pa
Temperatura
[°C]

Grubość złoża
[m]

Redukcja
[%]

Prędkość liniowa
[cm/s]

Współczynnik
filtracji [cm/s]

Lepkość
[mPa⋅s]

80

0,12

96

0,0170

45,2

18,12

60

0,06

87

0,0240

33,3

35,63

80

0,06

85

0,0483

36,5

18,02

60

0,12

64

0,0118

51,0

35,83

40

0,06

62

0,0112

35,1

88,44

40

0,12

37

0,0042

47,1

88,52

Podsumowanie
Zastosowane wype³nienia o œredniej wielkoœci ziarna 75 µm pozwoli³o na uzyskanie 96% redukcji zawartoœci wody w oleju dla badanego uk³adu o œredniej wielkoœci
kropel 3–5 µm. Wyliczone z równania (1) wartoœci wspó³czynnika filtracji s¹ zgodne z
danymi doœwiadczalnymi (tab. 6). Jest to wystarczaj¹cy efekt zmniejszenia iloœci wody,
pozwalaj¹cy na jej zastosowanie. Z powodu wysokiej lepkoœci emulsji w/o (89 mm2/s
w 40 °C) nale¿y stosowaæ podwy¿szon¹ temperaturê do 80 °C lub wy¿sz¹.
Ju¿ w temperaturze 60 °C uzyskuje siê znaczny spadek lepkoœci kinematycznej
do 36 mm2/s a przez to znaczne zmniejszenie oporów przep³ywu przez z³o¿e. Prowadzenie koalescencji w temperaturze 80 °C poprawi³o redukcjê i przyspieszy³o separacjê wody jednak spowodowa³o zwiêkszon¹ rozpuszczalnoœæ wody w oleju, (nawet do
200–300 ppm) co w dalszym ci¹gu uniemo¿liwia wykorzystanie oleju. Najwiêksz¹
uzyskano dla prêdkoœci przep³ywu przez z³o¿e 0,612–1,44 m/h. Stosowana w eksperymentach wysokoœæ z³o¿a nie osi¹gnê³a wartoœci krytycznej, co sugeruje mo¿liwoœæ
zastosowania wype³nienia grubszego ni¿ 0,12 m. Z uwagi na prowadzenie procesu w
niskich temperaturach opory przep³ywu w z³o¿u mog¹ w znacznym stopniu zmniejszyæ lokalne prêdkoœci przep³ywu i wydajnoœæ procesu.
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Streszczenie
Przedstawiono wyniki rozdzielania faz w emulsji typu woda w oleju metod¹ koalescencji w z³o¿u. Jako wype³nienie stosowano kulki szklane o rednicy od 40 do 250 µm. Okrelono wp³yw natê¿enia przep³ywu, wysokoci z³o¿a i temperatury procesu na efektywnoæ usuwania wody. Najlepsze rezultaty uzyskano dla z³o¿a o redniej wielkoci ziaren 75 µm. Z uwagi na wysokie opory przep³ywu
przez z³o¿e koalescencjê prowadzono w temperaturze 40, 60 i 80 °C. Osi¹gniêto ponad 90% redukcjê
zawartoci wody dla z³o¿a o wysokoci 0,12 m oraz ponad 80% redukcjê dla z³o¿a 0,06 m i redniej
wielkoci kropel wody 3,4 µm. Proces najefektywniej przebiega³ w temperaturze 80 °C jednak niekorzystnym efektem w tych warunkach by³ wzrost rozpuszczalnoci wody w oleju (200300 ppm).

WATER REMOVAL FROM OIL IN GRANULAR BED COALESCER

Summary
The results of water from w/o emulsion removal in granular bed coalescer were presented. As a
coalescence bed were used glass spheres with 40250 mm in diameter. Influence of flow volume,
thickness of bed and temperature on coalescence effectiveness were determined. The best results were
obtained using glass spheres with medium diameter 75 mm. Considering high flow resistance through
coalescence bed the process was carried out at 40, 60 and 80 °C. Over 90% of water reduction for
0,12 m thick bed and over 80% for 0,06 m thick bed was obtained (medium diameter of water droplets
was 3,4 mm). The most effective process was passing at 80 °C temperature but high temperature effect
on water in oil solubility (200300 ppm).

dr in¿. Robert Aranowski, prof. dr hab. in¿. Jan Hupka, mgr in¿. Barbara Rutkowska
Katedra Technologii Chemicznej
Politechnika Gdañska
80-952 Gdañsk, ul. G. Narutowicza 11/12
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Jerzy Gaca, Alicja Gackowska

POZYTYWY I NEGATYWY STOSOWANIA ETERÓW
JAKO BIOKOMPONENTÓW PALIW
Zainteresowanie produkcj¹ paliw z surowców odnawialnych (biopaliw) ma swoj¹ d³uga tradycjê. Ju¿ ponad sto lat temu jako paliwo w silnikach spalinowych, czy
silnikach Otta zastosowano odpowiednio etanol i triglicerydy wy¿szych kwasów t³uszczowych. Znane jest równie¿ zastosowanie metanolu jako paliwa do napêdzania silników samochodów wycigowych. Obecnie, kiedy coraz intensywniej poszukuje siê
metod wykorzystania surowców rolinnych, czy zwierzêcych (tzw. surowców odnawialnych) zwrócono uwagê na szersz¹ mo¿liwoæ wykorzystania ich jako paliw lub
dodatków do paliw silników zarówno benzynowych jak i olejowych. Przedsiêwziêcia te maja na celu nie tylko ograniczenie zu¿ycia surowców nieodnawialnych, ale
równie¿ zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do rodowiska miêdzy innymi poprzez
poprawê procesu spalania. Biokomponenty, za które powszechnie uznaje siê estry
metylowe kwasów t³uszczowych, bioetanol i etery tert-butylowe, ze wzglêdu na swoje w³aciwoci fizyko-chemiczne dobrze mieszaj¹ siê z paliwami ciek³ymi i zastosowane w odpowiednich dawkach usprawniaj¹ pracê silnika.
Zwi¹zki te mo¿na otrzymaæ z produktów rolniczych takich jak: rzepak, buraki,
zbo¿a, ziemniaki. Surowcami do produkcji biopaliw mog¹ byæ t³uszcze zw³aszcza
olej rzepakowy i sojowy [1], jak i odpady zawieraj¹ce frakcje t³uszczowe [2] czy
zu¿yte t³uszcze [3]. Biokomponenty mo¿na tak¿e produkowaæ z odpadów rolinnych
i zwierzêcych z porednim wytworzeniem biogazu a tak¿e z drewna.
Zastosowanie ka¿dego z biokomponentów implikuje zarówno pozytywne jak i
negatywne konsekwencje. I tak zastosowanie alkoholi w silnikach wymaga uwzglêdnienia ich wysokich prê¿noæ par, jak i pokonania problemów zwi¹zanych z ich ³atwym mieszaniem siê z wod¹. Te wady alkoholi obok ich zalet takich jak: wysoka
LO, bezporednie wprowadzenia tlenu do paliwa czy obni¿enie temperatury oddestylowania 90% benzyny, zwróci³y uwagê na porednie wykorzystanie alkoholi poprzez
po³¹czenie ich z olefinami charakteryzuj¹cymi siê wysok¹ LO i bêd¹cymi istotnym
sk³adnikiem benzyn lekkich otrzymywanych w procesie krakingu katalitycznego i
pirolizy. Produktem tych reakcji s¹ odpowiednie etery, z których eter metylo-tertbutylowego (MTBE), od prawie trzydziestu lat [4] zaczêto stosowaæ jako dodatek
tlenowy do benzyny silnikowej.
Od 1991 roku w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. w P³ocku produkowany jest MTBE, a od 2001 roku produkuje siê eter etylo-tert-butylowy (ETBE) [5].
Etery te otrzymuje siê na drodze reakcji alkoholu metylowego lub etylowego z izobutylenem w obecnoci katalizatora kwanego (schemat 1).
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Schemat 1. Reakcje otrzymywania eterów tert-butylowych
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Schemat 2. Reakcje otrzymywania eterów tert-amylowych

W ró¿nych krajach wiata obok MTBE i (ETBE) stosuje siê eter metylo-tert-amylowy (TAME) i eter etylo-tert-amylowy (TAEE). Te ostatnie otrzymuje siê w reakcji
bêd¹cych w równowadze izoamylenów: 2-metylo-2-butenu (2M2B) i 2-metylo-1-butenu (2M1B) z metanolem lub etanolem. W benzynach produkcji polskiej udzia³ MTBE
by³ ró¿ny i osi¹ga³ prawie 10% v/v (tab. 1).
Dziêki zastosowaniu eterów tert-butylowych czy tert-amylowych jako komponentów
do paliw wyeliminowano z nich tetraeroetylek o³owiu, a poprawiaj¹c proces spalania
zmniejszono do rodowiska emisjê wêglowodorów aromatycznych, tlenku wêgla i tlenków azotu. Ponadto ze wzglêdu na wprowadzenie do benzyny eterów nie zawieraj¹cych
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Tabela 1. Sk³ad benzyn produkowanych w Polsce do 2001 r. [6]
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siarki porednio zmniejszono emisjê jej zwi¹zków. Zalet¹ eterów s¹ nie tylko walory
ekologiczne, ale równie¿ i u¿ytkowe. Zwi¹zki te charakteryzuj¹ siê wysok¹ liczb¹ oktanow¹, poprawiaj¹ efektywnoæ spalania benzyny. Dodatkowo stosowane etery wykazuj¹
ni¿sz¹ ni¿ bioetanol prê¿noæ par i mniejsz¹ rozpuszczalnoæ wody i w wodzie. Dziêki
tym zaletom benzyna nie mêtnieje i mo¿e byæ transportowana ruroci¹giem. Porównanie
w³aciwoci fizyko-chemicznych eterów przedstawiono w tabeli 2. Obecnie do paliw
ciek³ych wprowadza siê nawet do ok. 15% v/v [11] eterów tert-butylowych.
Zalety z zastosowania biokomponentów i biopaliw s¹ wyrane i bezsprzeczne w
aspekcie ich wykorzystania w przemyle motoryzacyjnym. Jednak z drugiej strony
coraz czêciej sygnalizuje siê o identyfikacji eterów tert-butylowych w wodach pitnych, powierzchniowych i gruntowych, w ciekach, w wodach burzowych i powietrzu, a tak¿e w glebie [7, 12] Badania wody w Renie i Menie [8] wykaza³y obecnoæ
200250 ng/l w dolnym biegu rzek i stê¿enie eteru wzrasta³o wraz z jej biegiem.
Istotne zanieczyszczenie stwierdzano tak¿e w wodach powierzchniowych. Sugeruje
siê, ¿e jednym z najwa¿niejszych róde³ eterów identyfikowanych w Kalifornijskich
jeziorach i zbiornikach wodnych s¹ pojazdy wodne [9, 10].
Bior¹c pod uwagê, ¿e praktycznie nie ma dowodów na to, i¿ etery tert-butylowe czy amylowe wystêpuj¹ jako sk³adniki naturalne rodowiska nale¿y stwierdziæ,
¿e ich obecnoæ w ekosystemie jest wynikiem jego zanieczyszczenia, które wykazuje tendencje wzrastaj¹c¹. Dodatkowo ich dobra rozpuszczalnoæ w wodzie (szczególnie MTBE), trwa³oæ w rodowisku obojêtnym oraz s³aba biodegradowalnoæ
mo¿e przyczyniæ siê do migracji eterów na du¿e odleg³oci oraz ich kumulacji w
wodach powierzchniowych czy gruntowych. Tym samym obszar zanieczyszczony
benzyn¹ zawieraj¹c¹ dodatki tlenowe ulegnie znacznemu powiêkszeniu. Z tego
powodu koszty remediacji gruntu zanieczyszczonego benzyn¹ mog¹ byæ znacznie
wiêksze w przypadku, kiedy benzyna zawiera dodatki eterowe. Tym bardziej, ¿e
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Tabela 2. W³aciwoci fizyko-chemiczne wybranych eterów [11, 12].
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równoczenie do rodowiska przedostaj¹ siê inne substancje, które mog¹ reagowaæ
z eterami. Z literatury wiadomo, ¿e w obecnoci kwasów etery tert-butylowe ulegaj¹ hydrolizie tworz¹c alkohole, które w dalszym etapie utleniaj¹ siê do aldehydów i
kwasów. Przy czym jak wynika z dowiadczeñ opisanych w literaturze [13] o wiele
trwalszy jest MTBE od ETBE i TAME. Dlatego te¿ ETBE stwarza mniejsze zagro¿enie dla rodowiska. Tym bardziej, ¿e charakteryzuje siê mniejsz¹ rozpuszczalnoci¹ w wodzie i ³atwiejsz¹ biodegradowalnoci¹. Nale¿y uwzglêdniæ równie¿, ¿e w
rodowisku aerobowym etery mog¹ ulegaæ procesom utleniania w którym produktami porednimi s¹ odpowiednie nadtlenki. Badania eterów MTBE i ETBE w wykaza³y, ze zwi¹zki te w odpowiednich warunkach utleniaj¹ siê miêdzy innymi do
wzglêdnie trwa³ego nadtlenku tert-butylu. Trwa³oæ nadtlenku stwarza z kolei mo¿liwoci jego reakcji np. z jonami chlorkowymi, których udzia³ w rodowisku jest
coraz wiêkszy. Istnieje wiêc du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e biokomponenty paliw
ciek³ych w rodowisku aerobowym i w obecnoci chlorków bêd¹ tworzy³y produkty o znacznie wy¿szej toksycznoci ni¿ toksycznoæ substratów. Tym bardziej, ¿e
po³¹czenia jony chlorkowe  nadtlenek wodoru odgrywaj¹ istotn¹ rolê w istniej¹cych ekosystemach.
Potwierdzaj¹ to nasze badania, w wyniku których stwierdzono, ¿e produktami
reakcji utleniania eterów MTBE i ETBE w obecnoci jonów chlorkowych s¹ chloropochodne tert-butylu (1,2-dichloro-2-metylo-propan; 3-chloro-2-chlorometylo-1-propen) (rys. 1).
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Rys. 1. Wp³yw proporcji molowych ETBE:HCl:H2O2 na wydajnoœæ: a) 1,2-dichloro-2-metylopropanu, b) 3-chloro-2-chlorometylo-1-propenu

Etery tert-butylowe s¹ s³abo biodegradowane. Od oko³o dziesiêciu lat bada siê
mo¿liwoœci zastosowania mikroorganizmów i enzymów do likwidowania eterów metylo- i etylo-tert-butylowych oraz metylo-tert-amylowego w wodzie (œciekach) i glebie
[14, 15]. Badania wykaza³y, ¿e zachodzi konwersja eterów tert- butylowych do ditlenku wêgla. Stefan i in. [15] wykazali, ¿e MTBE, ETBE i TAME w procesie monooksygenazy propanowej (POM) ulegaj¹ przemianom najpierw do alkoholi tert-butylowego (TBA) i tert-amylowego (TAA), a te z kolei przechodz¹c przez szereg produktów poœrednich tworz¹ CO2. Szybkoœæ tych przemian zale¿y od warunków, w jakich
prowadzono proces bioprzemian; od rodzaju zastosowanego szczepu bakteryjnego,
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temperatury i stê¿enia eterów. Przy zastosowaniu procesu PMO alkohol TBA utlenia siê do kwasu 2-hydroksymas³owego (1), który dalej mo¿e ulegaæ przemianom
na trzech p³aszczyznach: dekarboksylacji (2) hydroksylacji (3), i dehydratacji (4).
W wyniku tych przemian powstaj¹ nastêpuj¹ce produkty: kwas metakrylowy, 2,3dihydroksy-2-metylopropionowy lub 2-propanol. Procesy te zachodz¹ znacznie
wolniej ni¿ degradacjia MTBE do TBA. Autorzy zaproponowali schemat przemiany MTBE do CO2 (schemat 3).
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e powszechne stosowanie biokomponentów eterowych jako dodatków do paliw ciek³ych z jednej strony ogranicza emisjê zanieczyszczeñ i poprawia w³aciwoci paliw, jednak z drugiej strony stwarza zagro¿enie naruszenia stanu równowagi rodowiska poprzez jego coraz wiêkszy udzia³ w zanieczyszczeniach jak i poprzez niekontrolowane wprowadzanie samych dodatków i produktów
reakcji wtórnych powstaj¹cych w procesach przemian rodowiskowych. Nie nale¿y
zapominaæ te¿ o tym, ¿e jak ka¿da produkcja to i produkcja okrelonego biokomponentu implikuje wytwarzanie produktów ubocznych, które w nadmiernej iloci mog¹ równie¿ zagra¿aæ rodowisku.
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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono w³aciwoci eterów tert-butylowych i tert-amylowych oraz
ich wp³yw na rodowisko. Omówiono procesy biodegradacji, metabolizmu oraz utleniania ze szczególnym uwzglêdnieniem utleniania w obecnoci jonów chlorkowych. Wykazano ich pozytywne efekty
na procesy spalania oraz na brak istotnych elementów wskazuj¹cych na bezporednie zagro¿enie
eterami metylo-tert-butylowym (MTBE), etylo-tert-butylowym (ETBE) i metylo-tert-amylowym
(TAME) rodowiska. Pokazano, ¿e z uwagi na wzrastaj¹c¹ zawartoæ eterów w wodach gruntowych,
powierzchniowych, ciekach, powietrzu i glebach zagro¿eniem mog¹ byæ produkty powsta³e w reakcjach wtórnych.

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ETHERS APPLICATION AS
THE BIOCOMPONENTS OF FUELS

Summary
The properties of tert-butyl and tert-amyl ethers and also the influence the ones on environmental is presented. Biodegradation, methabolism and oxidation processes (particularly in the presence
of chloride ions) were discussed. The investigations have shown, there was no harmful action of the
ethers during the combustion of gasolines. The growth of tert-amyl and tert-butyl ethers in ground
and surface water and also in the sludge can be harmful because of the products formed in the
secondary reactions.
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ZASTOSOWANIE POLA MAGNETYCZNEGO
W OCZYSZCZANIU CIEKÓW

Wprowadzenie
Rolnictwo i przemys³ zagra¿aj¹ rodowisku. G³ównie cieki i odpady. S¹ one wprowadzane do wód i gleby. G³ówny problem stanow¹ zwi¹zki, których toksycznoæ i
trwa³oæ w rodowisku jest nieznana. Dotyczy to szczególne zwi¹zków organicznych.
St¹d te¿ koniecznoæ poszukiwania czynników intensyfikuj¹cych procesy biodegradacji zwi¹zków szczególnie trudno rozk³adalnych, wystêpuj¹cych w du¿ej koncentracji
w ciekach przemys³owych. Najbardziej po¿¹dane s¹ takie modyfikacje tych procesów,
które dodatkowo umo¿liwiaj¹ ograniczenie iloci powstaj¹cych odpadów, a tak¿e pozwol¹ na zmniejszenie lub ca³kowite wyeliminowanie potrzeby stosowania reagentów
chemicznych. Dlatego te¿ w centrum zainteresowania znajduj¹ siê obecnie wszystkie
metody prowadz¹ce do skutecznego ograniczenia wprowadzanych zwi¹zków chemicznych do obiegów s³u¿¹cych technologiom uzdatniania wody i oczyszczania cieków.
Alternatyw¹ mog¹ byæ niektóre metody fizyczne, bowiem poddaj¹c ciecze oddzia³ywaniu promieniowania ultrafioletowego lub wysokoenergetycznego pola magnetycznego,
ultradwiêkowego, czy elektrycznego wp³ywaæ mo¿na na zmianê ich struktury i uzyskiwaæ zmiany ich w³asnoci.

Dzia³anie pola magnetycznego w oczyszczaniu cieków
Jednym z istotnych czynników fizycznych jest pole magnetyczne. W wielu orodkach naukowych prowadzi siê badania wyjaniaj¹ce mechanizmy zmian, jakie zachodz¹ w przep³ywaj¹cych cieczach pod wp³ywem oddzia³ywania pola magnetycznego.
Poszukuje siê wci¹¿ nowych zastosowañ tej metody. Uwa¿a siê, ¿e zmiany w³asnoci
cieczy przep³ywaj¹cej przez pole magnetyczne zwi¹zane s¹ miêdzy innymi ze zmianami struktury molekularnej p³ynów oraz polaryzacj¹ i uporz¹dkowaniem cz¹stek, a tak¿e zmian¹ ³adunku elektrycznego tych cz¹stek. Ponadto w wodzie poddanej obróbce
magnetycznej wystêpuj¹ zmiany w przebiegu zjawisk powierzchniowych (np. zwiêksza siê absorpcja na powierzchni rozdzia³u faz) oraz procesów chemicznych (np. nastêpuje aktywacja procesu utleniania i redukcji).
Magnetyczna obróbka uk³adów wodnych mo¿e mieæ praktyczne zastosowanie w
licznych procesach ochrony rodowiska np. do zatê¿enia i filtracji silnie rozproszonych
zawiesin w cieczach.
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Badania potwierdzi³y, ¿e efektem magnetycznej preparacji wody i cieków jest
zmiana koncentracji zawartych w nich gazów. Zarówno w wodzie jak i ciekach poprzez oddzia³ywanie na nie polem magnetycznym mo¿na uzyskaæ znaczne zwiêkszenie
koncentracji tlenu. Natomiast gazy o wiêkszej masie atomowej takie jak: dwutlenek
wêgla, ozon i chlor przejawiaj¹ tendencjê odwrotn¹.
Pole magnetyczne powoduje wzrost efektywnoci sedymentacji zanieczyszczeñ
rozproszonych w p³ynach, a tak¿e ciekach miejskich i przemys³owych, co udowodniono nie tylko laboratoryjnie, lecz równie¿ w pierwszych udanych zastosowaniach przemys³owych.
Przyk³adem mo¿e byæ magnetyczna obróbka zawiesiny wzbogaconego koncentratu fosforowego przesy³anego do osadnika, w którym du¿e rozproszenie tych cz¹stek i
niedostateczna powierzchnia osadnika doprowadzi³y do tego, ¿e z odprowadzanymi
ciekami tracono rocznie ok. 60 tys. kg m¹czki fosforowej. Po zainstalowaniu urz¹dzeñ
magnetycznych na ruroci¹gu zasilaj¹cym: osadnik, straty m¹czki fosforowej z odprowadzan¹ ciecz¹ zmniejszy³y siê o ok. 24%. Uzyskano przy tym równie¿ znaczny efekt
ekonomiczny. Stwierdzono równie¿, ¿e zawiesina koncentratu w cieczy pobranej z osadnika lepiej siê filtruje (wg danych laboratoryjnych szybkoæ filtracji koncentratu wzrasta o ok. 30%). Po zakoñczeniu cyklu wdro¿eniowego tej metody polepszy³ siê nie
tylko proces technologiczny, ale tak¿e jakoæ oczyszczonej wody, co w rezultacie
pozwoli³o zastosowaæ w zak³adzie zamkniêty jej obieg. Widaæ st¹d celowoæ wdra¿ania magnetyzerów do technologii oczyszczania cieków przemys³owych (w szczególnoci za w ró¿nych zak³adach chemicznych), których oczyszczanie jest bardzo
skomplikowane z powodu du¿ej ich ró¿norodnoci, a tak¿e wysokiego stopnia rozproszenia w nich zanieczyszczeñ. Ponadto zastosowanie do tego celu magnetycznej
obróbki zwiêksza nie tylko szybkoæ osadzania i filtracji osadów, lecz równie¿ efektywnoci oczyszczania cieków.
Magnetyzery zainstalowane na dop³ywie cieków do zbiorników krat i sit oraz w
osadniku wtórnym, na urz¹dzeniach odci¹gaj¹cych osad, zapobiegaj¹ nie tylko odk³adaniu siê na ich powierzchniach twardych inkrustacji, lecz równie¿ powoduj¹ rozpuszczenie uprzednio powsta³ych osadów. Tym sposobem w eksploatacji oczyszczalni wyeliminowaæ mo¿na równie¿ uci¹¿liwe czynnoci okresowego czyszczenia z narastaj¹cych z³ogów kamiennych powierzchni krat, sit itp. urz¹dzeñ oraz stosowanie
rozpuszczalników.
W jednej z amerykañskich oczyszczalni cieków przeprowadzono testy (1989 r
stan Ohio). Oczyszczalnia zbiera³a cieki z 17 budynków oraz fabryki butelek. W
eksploatacji tej oczyszczalni wystêpowa³y nastêpuj¹ce problemy: cieki przemys³owe mia³y wysokie pH powodowane chemikaliami u¿ywanymi w procesie produkcyjnym. pH cieków wchodz¹cych do oczyszczalni waha³o siê od 8,4 do 11. W celu
neutralizacji rodowiska u¿ywano kwasu solnego. Sita sta³e, na wejciu cieków by³y
ci¹gle zatykane twardymi osadami mineralnymi. Wymaga³y one czyszczenia kilka razy
w tygodniu, a stosowano do tego strumieñ wody i mocne rozpuszczalniki chemiczne.
Czêæ oczyszczalni u¿ywa³a z³ó¿ biologicznych, które pracowa³y z niskim efektem
oczyszczania spowodowanym miêdzy innymi nieca³kowitym pokryciem powierzchni
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z³ó¿ b³on¹ biologiczn¹. Ponadto pomimo codziennego stosowania flokulantów chemicznych powierzchnia zbiornika flokulacji by³a ci¹gle pokryta w 80÷90% nie osadzaj¹cymi siê czêciami sta³ymi. Po zainstalowaniu magnetyzerów na ruroci¹gach
transportuj¹cych cieki na sita sta³e, zbiorniki neutralizacji chemicznej i flokulacji
oraz z³o¿a biologiczne uzyskano nastêpuj¹ce efekty: pH ustabilizowa³o siê na poziomie 6,1  7,8 z wartoci¹ redni¹ z ca³ego testu w wysokoci 7,14, w tym w osadniku
koñcowym na poziomie ok. 7,04. Zatem wartoci pH w ca³ej oczyszczalni nie przekracza³y normy (EPA). Pozwoli³o to na ca³kowite wyeliminowanie stosowania kwasu solnego. Na sitach sta³ych nie odk³ada³y siê osady mineralne. Sita okaza³y siê byæ
wydajniejsze w zatrzymywaniu czêci sta³ych. Wymaga³y one tylko lekkiego szczotkowania w celu oczyszczenia miêkkich pozosta³oci. Drobnoustroje pokrywaj¹ce z³o¿a
rozwinê³y siê w du¿ym stopniu. Ju¿ po miesi¹cu z³o¿a biologiczne wykazywa³y zwiêkszon¹ aktywnoæ biologiczn¹ i pe³ne pokrycie b³on¹. BZT5 stabilizowa³o siê na poziomie niskich wyników dwucyfrowych. W zwi¹zku z tym mo¿na by³o ca³kowicie
wyeliminowaæ stosowanie koagulantów chemicznych.

Charakterystyka elektromagnetyzerów Clean Scale
Realizacja celów i zadañ, które zosta³y omówione powy¿ej sta³a siê mo¿liwa na
skalê przemys³ow¹ dziêki urz¹dzeniom zwanym elektromagnetyzerami impulsowymi
Clean Scale.
Urz¹dzenie wykonane jest w technologii cyfrowej i sk³ada siê z czêci komputerowej umieszczonej w plastikowej obudowie oraz izolowanych przewodów miedzianych,
s³u¿¹cych do owiniêcia rur, którymi przep³ywa ciecz maj¹ca byæ poddana dzia³aniu
pola magnetycznego. Elektromagnetyzer zasilany jest pr¹dem zmiennym z typowej instalacji elektrycznej 220240V. Na froncie obudowy s¹ diody wietlne, które zapalaj¹
siê w okrelonej kolejnoci informuj¹c o prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia.
Wy¿sze modele posiadaj¹ mo¿liwoæ regulacji natê¿enia pola jak równie¿ czêstotliwoci sygna³u od 0,25 sekundy do 128 sekund.
Zasada dzia³ania elektromagnetyzerów Clean Scale
Clean Scale dzia³a poprzez zastosowanie kombinacji fal radiowych o niskiej czêstotliwoci, przekazywanych przez antenê owiniêt¹ na zewnêtrznej stronie rury, przez
któr¹ przep³ywa ciecz.
Elektrodynamika kwantowa jest to teoria pola kwantowego opisuj¹ca wzajemne
oddzia³ywanie pomiêdzy na³adowanymi elektrycznie cz¹steczkami poprzez pole elektromagnetyczne. Wszystkie atomy sk³adaj¹ siê z okrelonej iloci protonów wymieniaj¹cych fotony z tak¹ sam¹ iloci¹ elektronów.
Wszystkie wi¹zania pomiêdzy elektronami i ich j¹drem s¹ natury elektromagnetycznej. Dlatego te¿ ewidentne jest, ¿e zmieniaj¹ce siê pole elektromagnetyczne bêdzie
wytwarza³o odpowiedni wp³yw na wi¹zania.
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W tym samym czasie, gdy bardzo du¿a iloæ elektronów porusza siê przez odcinek
rury, na którym zamontowane s¹ anteny Clean Scale, z tych samych anten emitowana
jest du¿a iloæ fotonów, ka¿dy z okrelon¹ czêstotliwoci¹. Fotony przedostaj¹ siê przez
ciankê rury i wp³ywaj¹ na elektrony cz¹steczek koloidu p³yn¹cego tymi rurami.
Fotony wypromieniowane do rury tworz¹ indukcyjne pole elektryczne, koncentrycznie wokó³ osi rury, i dlatego pole magnetyczne utrzymane jest pod katem prostym
do osi rury.
Zale¿nie od czêstotliwoci pole bêdzie oscylowaæ. Niesta³e pr¹dy daj¹ wzrost
niesta³ych pól elektrycznych i magnetycznych , zjawisko to znane jest jako pola
indukcyjne.
Ka¿de zmniejszenie lub zwiêkszenie ³adunków dodatnich lub ujemnych bêdzie
mia³o wp³yw np. na kamieñ na ciance rury. Pole magnetyczne i elektryczne wp³ywa
na p³yn, który z kolei oddzia³ywuje na strukturê cz¹steczkow¹ sk³adników kamienia
osadzonego na ciankach rury.
Proces mo¿e byæ zastosowany w urz¹dzeniach przemys³owych, aby oddzia³ywaæ
na inne systemy koloidalne. Wiadomo na przyk³ad, ¿e jest efektywny w zmniejszeniu
narastania siarczanu wapnia jako gipsu (CaSO4).
Korzyci¹ zastosowania urz¹dzeñ przemys³owych Clean Scale jest mo¿liwoæ
programowania ich dla specyficznych wymagañ z regulacj¹ zmiennych sygna³ów w
zale¿noci od warunków.
Efekty stosowania elektromagnetyzerów
Dziêki stosowaniu urz¹dzeñ uzyskuje siê:
· stabilizacjê pH (zawê¿enie przedzia³u <max,min>),
· poprawê efektów natleniania (cieków),
· poprawa procesów flokulacji, koagulacji, sedymentacji (procesów oczyszczania

cieków),

· poprawê odwdnialnoci osadów ciekowych,
· poprawa i przypieszenie procesów uzdatniania wody,
· wyd³u¿enie czasu skutecznoci dzia³ania reagentów przy metodzie jonitowej oraz
·
·
·
·
·

skutecznoci i trwa³oci od¿elaziaczy,
zmniejszenie koncentracji chloru w wodzie,
odkamienianie instalacji i urz¹dzeñ przez które przep³ywa woda,
zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem kamienia i osadów,
likwidacjê osadów z rdzy oraz ochronê instalacji przed korozj¹,
likwidacjê problemów z tward¹ wod¹; podobne efekty jak przy zmiêkczaniu wody,
dziêki czemu nazywa siê go popularnie elektronicznym zmiêkczaczem wody.
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Rekomendowane miejsca w oczyszczalni cieków do monta¿u
elektromagnetyzerów
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HOW SEWAGE TREATMENT PROCESS CAN BE EFFECTED BY ADDITION
OF MAGNETISERS

Summary
General effect on our civilisation is progress and espacially development of various industries
which create a drastic growth of waste and effluent.
Constantly recycled back to environment in a natural form without human intervention they can
create serious problems and that is why they are being treated at various stages before discharged
safely back.
But as more waste is produced the more stringe regulations are introduced for a better treatment
process and a new more sophisticated treatment methodes are introduced especially on removal of
reacting substances.
One of the new methodes is treatment of effluent with magnetic field under controled condition.
Clean Scale is a product widly used in effluent treatment and water purification.
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