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1.

WPROWADZENIE

Powszechne wykorzystanie w ró¿nych dziedzinach gospodarki zwi¹zków wêglowodorowych powoduje zagro¿enie dla rodowiska naturalnego. Substancje ropopochodne wystêpuj¹ wród gromadzonych i zagospodarowywanych materia³ów podstawowych i odpadowych przemys³u naftowego. Mog¹ siê one przedostawaæ do rodowiska gruntowo-wodnego na etapie prac poszukiwawczych, eksploatacyjnych, transportu i magazynowania.
Zwi¹zki ropopochodne to szerokie spektrum zwi¹zków organicznych, przede wszystkim
wêglowodorów: alifatycznych, aromatycznych i innych, ró¿ni¹cych siê rozpuszczalnoci¹
w wodzie, temperaturami wrzenia, toksycznoci¹. Ze wzglêdu na znacz¹ce ró¿nice we w³aciwociach chemicznych szerokiej gamy zwi¹zków ropopochodnych, do usuniêcia ich ze
rodowiska naturalnego nie wystarcza jedna uniwersalna metoda. Dotychczas opracowano
wiele metod fizycznych, chemicznych i biologicznych s³u¿¹cych do obni¿ania zawartoci
zwi¹zków ropopochodnych w rodowisku gruntowo-wodnym [5, 7, 8, 11, 12]. Wybór metody zale¿y zarówno od czasu i wielkoci zaistnia³ego ska¿enia, budowy geologicznej terenu, warunków hydrogeologicznych, jak i od kosztów, dostêpnoci i skutecznoci metody.
Usuwanie wêglowodorów z gruntu i wód nale¿y prowadziæ do czasu a¿ ich koncentracja
zostanie zmniejszona do poziomu bezpiecznego dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2.

METODY FIZYKOCHEMICZNE STOSOWANE
DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEÑ
W RODOWISKU GRUNTOWO-WODNYM

W danych literaturowych spotyka siê wiele klasyfikacji metod redukcji i likwidacji
zanieczyszczeñ wêglowodorowych ze rodowiska gruntowo-wodnego [6, 8, 11, 16].
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca realizowana w ramach badañ w³asnych WWNiG nr 10.10.190.343
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Strategie walki z zanieczyszczeniem w tym sektorze mo¿na podzieliæ na dwie grupy
[8]:
1) unieruchomienie zanieczyszczeñ, czyli izolacja i kontrola, polegaj¹ce na czasowym
zatrzymaniu lub opónieniu rozprzestrzeniania siê zanieczyszczenia;
2) likwidacja zanieczyszczeñ, czyli dekontaminacja, która mo¿e byæ prowadzona technikami: in situ lub ex situ.
2.1. Usuwanie zanieczyszczeñ metodami in situ
Oczyszczanie in situ rodowiska gruntowego metodami fizykochemicznymi mo¿e byæ
realizowane przez: p³ukanie, wentylacjê oraz termicznie, np. poprzez ogrzewanie par¹
wodn¹, a tak¿e metodami hydraulicznymi.
P³ukanie gruntu polega na ekstrakcji zanieczyszczeñ z gruntu wod¹ lub roztworami
wodnymi zawieraj¹cymi substancje powierzchniowoczynne, które stymuluj¹ desorpcjê
przez co u³atwiaj¹ uwalnianie zanieczyszczeñ z gruntu. Na skutek sztucznej infiltracji systemem rowów, drenów i otworów pionowych doprowadzaj¹cych wodê pod warstwê zanieczyszczon¹ nastêpuje podniesienie poziomu zwierciad³a wód. Zanieczyszczona woda jest
ujmowana powy¿ej warstwy zanieczyszczonej i wypompowywana na powierzchniê, gdzie
poddawana jest zabiegom oczyszczania, a nastêpnie mo¿e byæ z powrotem kierowana do
strefy aeracji czy te¿ saturacji drog¹ iniekcji lub infiltracji [6].
Oczyszczanie rodowiska gruntowego poprzez wentylacjê mo¿e byæ prowadzone pasywnie lub aktywnie. Wentylacja pasywna polega na naturalnym, niewymuszonym przep³ywie powietrza przez rury perforowane u³o¿one w strefie aeracji. Natomiast podczas aktywnej wentylacji, ruch zanieczyszczeñ wêglowodorowych wymuszony jest podcinieniem
lub nadcinieniem powietrza. Usuniêcie podcinieniem zanieczyszczeñ ropopochodnych,
znajduj¹cych siê w gruncie w formie gazowej, uzyskaæ mo¿na poprzez odsysanie powietrza
przy u¿yciu pomp pró¿niowych lub dmuchaw. Metodê t¹ mo¿na stosowaæ przy oczyszczaniu gruntów dobrze przepuszczalnych. Wentylacja nadcinieniem polega na wt³aczaniu
w grunt sprê¿onego powietrza w celu zwiêkszenia aktywnoci zwi¹zków ropopochodnych
i przyspieszenia ich parowania. Metoda wentylacji gruntu przynosi dobre efekty przy redukcji zanieczyszczeñ produktami niskowrz¹cymi  benzynami, rozpuszczalnikami [12].
Oczyszczanie metod¹ termiczn¹ polega na ogrzewaniu zanieczyszczonego gruntu par¹
wodn¹ lub gor¹cym powietrzem. Ogrzewanie podwy¿sza prê¿noæ par zanieczyszczeñ i ich
dyfuzyjnoæ, wysusza grunt zwiêkszaj¹c jego przepuszczalnoæ. W metodzie wykorzystuje
siê zwiêkszon¹ lotnoæ zanieczyszczeñ wêglowodorowych w wyniku podniesienia temperatury. Parê wodn¹ pod cinieniem wprowadza siê do gruntu poni¿ej strefy ska¿onej przez
rury iniekcyjne, a odprowadza skroplon¹ wodê z zanieczyszczeniami poprzez studnie ekstrakcyjne.
Oczyszczanie hydrauliczne polega na wypompowaniu zanieczyszczonej wody ze
studni w tym celu wykonanej lub te¿ na wykorzystaniu zaadaptowanych, istniej¹cych
wczeniej otworów studziennych. Zazwyczaj d¹¿y siê do uprzedniego sczerpania p³ywaj¹cych na powierzchni wody wêglowodorów za pomoc¹: czerpaków, skimerów, specjalnych
pomp. Wypompowana woda jest podczyszczana i zawracana do rodowiska lub wywo¿ona
w zbiornikach do oczyszczalni cieków.
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2.2. Usuwanie zanieczyszczeñ metodami ex situ
Oczyszczanie ex situ rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego zwi¹zkami
ropopochodnymi obejmuje:
 wybranie zanieczyszczonego gruntu i wywóz na specjalne stanowiska, gdzie poddawany jest zabiegom oczyszczaj¹cym;
 wypompowanie zanieczyszczonej wody na powierzchniê celem oczyszczenia.
Oczyszczanie ex situ wód i gruntów metodami fizykochemicznymi mo¿na przeprowadzaæ przy wykorzystaniu:
 elektroreklamacji,
 metody termicznej,
 metody ekstrakcyjnej.
Elektroreklamacja opiera siê na zjawiskach elektrokinetycznych zachodz¹cych w gruncie na³adowanym elektrycznie [5].
Mo¿na w tym celu zastosowaæ:
elektoosmozê  polegaj¹c¹ na ruchu zanieczyszczonej wody porowej miêdzy elektrodami,
elektoforezê – która dotyczy ruchu na³adowanych cz¹stek pod wp³ywem dzia³ania
pola elektrycznego, co powoduje przemieszczanie ich w kierunku anody lub katody,
elektrolizê  dotycz¹c¹ ruchu jonów lub kompleksów jonów miêdzy elektrodami.
Zastosowanie tej metody wymaga znajomoci porowatoci, wilgotnoci i przepuszczalnoci orodka gruntowego.
Metoda termiczna polega na obróbce cieplnej wybranego gruntu przez ogrzewanie.
Spalanie bezporednie, porednie lub kombinowanie mo¿e odbywaæ siê w piecach obrotowych, elektrycznych czy te¿ na podczerwieñ [9, 11]. Dobre efekty ekonomiczne i ekologiczne przynosi dwustopniowy system obróbki termicznej gruntu. W pierwszym etapie zanieczyszczony grunt jest podgrzewany w temperaturze ok. 600oC, dziêki czemu zanieczyszczenia zostaj¹ oddzielone od ziaren gruntu i przechodz¹ do formy gazowej. Oczyszczony grunt
po sch³odzeniu mo¿e zostaæ ponownie wykorzystany w miejscu z którego zosta³ wybrany.
Natomiast powsta³e szkodliwe pary i gazy s¹ w drugiej fazie dopalane w piecach w temperaturze 900÷1100oC, a gazy odlotowe po przejciu przez odpylacze i filtry zawieraj¹ ju¿ dopuszczalne zawartoci emitowanych spalin.
Oczyszczanie termiczne gruntu mo¿e byæ realizowane tak¿e w piecach obrotowych
w warunkach beztlenowych w temp ok. 650oC. Podczas pirolizy zanieczyszczenia przechodz¹ w gaz pyrolizowy, który nastêpnie ulega ca³kowitemu spaleniu w komorze spalania
w temp. 1000÷1100oC, dziêki czemu nastêpuje ca³kowite utlenienie par organicznych [8].
Metoda ekstrakcyjna ex situ polega na przemywaniu zanieczyszczonego gruntu, gdzie
zwi¹zki szkodliwe s¹ ekstrahowane z gruntów do medium p³ucz¹cego (wody, wody z dodatkiem rodków powierzchniowoczynnych), a wykorzystany do ekstrakcji roztwór jest nastêpnie oczyszczany metodami stosowanymi w oczyszczaniu cieków [2]. Gdy substancj¹
stosowan¹ do ekstrakcji zanieczyszczeñ jest woda, to proces okrela siê jako przemywanie
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gruntu, natomiast gdy stosowany jest rozpuszczalnik organiczny, to mówimy o ekstrakcji
chemicznej.
Przed procesem ekstrakcyjnym nale¿y wstêpnie przygotowaæ grunt tzn. przesiaæ i rozfrakcjonowaæ usuwaj¹c gruz, kamienie, tak aby grunt poddawany zabiegowi by³ ujednorodniony. W procesie przemywania, wstêpnie grunt przemywa siê wod¹ lub wod¹ z dodatkiem substancji powierzchniowoczynnych celem zmniejszenia napiêcia powierzchniowego
i zwiêkszenia rozpuszczalnoci zwi¹zków zanieczyszczaj¹cych. Po wstêpnym usuniêciu
zanieczyszczeñ otaczaj¹cych ziarna gruntu, grunt ponownie jest p³ukany wod¹, nastêpuje
wówczas oddzielenie najdrobniejszych cz¹stek ilastych, zawieraj¹cych najwiêcej zanieczyszczeñ. Zawodnione osady po p³ukaniu poddawane s¹ zagêszczaniu i powinny byæ wywo¿one na sk³adowiska odpadów niebezpiecznych. Metoda ta daje dobre efekty przy
oczyszczaniu gruntów w których przewa¿aj¹ frakcje piasku gruboziarnistego i ¿wiru [8].
Ekstrakcja chemiczna prowadzona jest w ekstraktorze gdzie nastêpuje intensywne
mieszanie gruntu z rozpuszczalnikiem w okrelonym czasie, odpowiednim do zapewnienia
maksymalnego wyekstrahowania zanieczyszczeñ z gruntu do medium p³ucz¹cego. Nastêpnie oczyszczony grunt jest oddzielany w separatorze od rozpuszczalnika. Ekstrahent poddawany jest regeneracji w specjalnych instalacjach i ponownie wykorzystywany do oczyszczania nowych partii gruntów. Ekstrakcja chemiczna jest skuteczna w przypadku zanieczyszczeñ podatnych na desorpcjê [7].
Oczyszczony grunt mo¿e byæ wykorzystany ponownie w miejscu jego poboru lub
w inny sposób np. do budowy nasypów, wype³nieñ pod sk³adowiska.
Porównanie efektywnoci ró¿nych metod fizykochemicznych oczyszczania gruntów
zamieszczono w pracach [12, 13]. Przedstawione dane (tab. 1) dotycz¹: kosztów oczyszczenia 1 tony materia³u (dane na rok 1995), stopnia usuniêcia zanieczyszczeñ, czasu trwania
operacji (oczyszczenie standardowych 18 200 ton gruntu) i niezawodnoci metody.
Tabela 1
Porównanie efektywnoci ró¿nych metod oczyszczania gruntów [12, 13]
Grupa
metod

Koszt
USD/t

Zanieczyszczenie
resztkowe gruntu
mg/kg

Czas(*)
czyszczenia,
miesi¹ce

Niezawodnoæ
i ³atwoæ
realizacji

>330

<5

<6

rednia

Desorpcja termiczna

110–330

<5

<6

rednia

Ekstrakcja gleby par¹

<110

5÷50

6÷12

du¿a

110–330

5÷50

<6

rednia

Ekstrakcja
rozpuszczalnikowa

<330

5÷50

>12

rednia

Ekstrakcja gleby par¹

<110

5÷50

12÷36

du¿a

Ekstrakcja termiczna

110–330

5÷50

<12

rednia

Mycie gleby

110–330

>50

>36

rednia

Metoda

In situ

Ex situ

Wypalanie

*)

Mycie gleby

Odnoszony do oczyszczenia standardowego stanowiska; 0,41 ha do g³êbokoci 3,04 m (18 200 t gruntu).
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Koszt realizacji obejmuje: projekt, budowê zak³adu i utrzymanie ruchu instalacji. Nie
uwzglêdnia natomiast kosztów przygotowania stanowiska oczyszczania i oraz jego likwidacji. Z zebranych danych wynika, ¿e najmniej kosztowne s¹ metody ekstrakcji gruntu par¹
wodn¹ zarówno ex situ jak i in situ. Zanieczyszczenia resztkowe uzyskiwane dla wiêkszoci
metod zawieraj¹ siê w przedziale 550 mg/kg gruntu, wyj¹tkiem s¹ metody termiczne, dla
których uzyskano ni¿sze wartoci. Czas oczyszczania gruntów metodami ex situ jest zdecydowanie krótszy ni¿ w przypadku metod in situ.
3.

UTLENIANIE CHEMICZNE

Jedn¹ z metod wykorzystywanych do usuwania zanieczyszczeñ organicznych ze rodowiska gruntowo-wodnego jest utlenianie chemiczne. Mo¿e ono byæ przeprowadzane zarówno w warunkach in situ jak i ex situ. Silnymi utleniaczami s¹: H2O2 i ozon. Jako utleniacze mog¹ te¿ byæ wykorzystywane zwi¹zki chloru np. chloran (I), dwutlenek chloru oraz
nadmanganian potasu.
Za pomoc¹ utleniania chemicznego mo¿na usuwaæ zwi¹zki wêglowodorowe z podwójnymi wi¹zaniami takie jak: PCE, TCE, BTEX, WWA, fenole, organiczne sk³adniki
lotne i cyjanki.
Zwi¹zki organiczne z gruntu mo¿na usuwaæ w wyniku [15]:
 Dzia³ania utleniaczy takich jak: ozon lub H2O2, które mog¹ reagowaæ bezporednio
z cz¹steczkami organicznymi. Zwi¹zki organiczne s¹ utleniane do dwutlenku wêgla,
wody, chlorków, przy czym reakcje te zachodz¹ powoli.
 Dysocjacji fotochemicznej powoduj¹cej rozrywanie wi¹zañ chemicznych w cz¹steczkach zwi¹zków organicznych.
 Promieniowania UV, które powoduj¹c reakcjê rozpadu H2O2 lub ozonu prowadzi do
powstania rodnika hydroksylowego (HO·). Rodnik hydroksylowy jest mocniejszym
utleniaczem ni¿ H2O2 i ozon. Mechanizm reakcji wolnorodnikowej mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ równañ:
H2O2 + hv → 2HO·

(1)

2O3 + H2O2 ↔ 2HO· + 3O3

(2)

Fe2+ + H2O2 → HO· +Fe3+ +OH–

(3)

W reakcji (3), która nosi nazwê reakcji Fentona katalizatorem procesu jest Fe2+. Reakcja ta powoduje dysocjacjê utleniacza i powstanie rodników hydroksylowych. Te z kolei
powoduj¹ powstanie rodników organicznych, które s¹ wysoko reaktywne i mog¹ dalej podlegaæ utlenieniu.
RH + HO· → H2O + R· → dalsze utlenianie

(4)

Przy odpowiedniej iloci reagenta zwi¹zki organiczne ulegaj¹ ca³kowitemu rozk³adowi na dwutlenek wêgla, wodê i sole nieorganiczne.
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Reakcjê Fentona mo¿na zapisaæ w postaci [17]:
2Fe2+ + H2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + 2H2O

(5)

Reakcja ta wyjania dlaczego rodowisko kwane (pH = 2÷5) jest optymalne dla przebiegu reakcji. Przy obecnoci rodników hydroksylowych, nadmiarze Fe2+ i niskim pH
rodniki hydroksylowe mog¹ byæ przy³¹czane do zwi¹zków aromatycznych lub heterocyklicznych. Jony ¿elaza dwuwartociowego wchodz¹ce w reakcje z jonami hydroksylowi
tworz¹ zwi¹zki kompleksowe ¿elaza trójwartociowego. Przebieg reakcji zale¿y od stosunku Fe2+/H2O2 . Przebieg rozpadu jest szybszy przy stosunku Fe2+/H2O2 ≥ 2, na co wp³yw
ma koagulacja nastêpuj¹ca po reakcji utleniania [4].
Dodatek ¿elaza w postaci np. FeSO4 nie zawsze jest konieczny, poniewa¿ w reakcji
bierze udzia³ naturalna domieszka ¿elaza znajduj¹ca siê w gruncie poddawanym utlenianiu
[14].
Reakcje utleniania z wykorzystaniem nadmanganianu potasu jako utleniacza maj¹ nastêpuj¹cy przebieg [3, 4]:
TCE + 2KMnO4 → 2CO2 + 2MnO2↓ +2KCl + HCl

(6)

PCE + 2KMnO4 → 2CO2 + 2MnO2↓ +2KCl + Cl2

(7)

Reakcja Fentona oraz utlenianie za pomoc¹ nadmanganianu potasu ró¿ni¹ siê warunkami zachodzenia procesu i czasem jego trwania. Usuwanie zanieczyszczeñ z wykorzystaniem reakcji Fentona przebiega szybciej. Mo¿na te¿ stosowaæ wiêksze dawki reagenta, natomiast zachodzenie reakcji wymaga niskich wartoci pH w oczyszczanym gruncie. Utlenianie za pomoc¹ nadmanganianu potasu nie zale¿y od pH [4, 10].
Skutecznoæ chemicznego utleniania jako metody usuwania zanieczyszczeñ zale¿y od
rodzaju gruntu i typu zanieczyszczaj¹cej substancji. Ozonowanie i reakcja Fentona s¹ bardziej skuteczne przy usuwaniu zanieczyszczeñ z gruntów mineralnych ni¿ z gruntów organicznych [14].
Pewnymi uci¹¿liwociami metody utleniania chemicznego mog¹ byæ rodki ostro¿noci, jakie nale¿y podejmowaæ przy gromadzeniu i pos³ugiwaniu siê mocnymi utleniaczami
[15]. Nale¿y braæ pod uwagê równie¿ fakt, ¿e utleniacz bêdzie dzia³a³ na wszystkie sk³adniki rodowiska gruntowo-wodnego, a nie tylko na zanieczyszczenia organiczne. W wyniku
zachodz¹cych reakcji mog¹ powstawaæ inne zwi¹zki równie¿ szkodliwe dla rodowiska,
np. Cr3+, je¿eli jest obecny w wodzie, bêdzie siê utlenia³ do bardziej toksycznego Cr6+. Przy
wykorzystaniu jako utleniacza chloru lub jego zwi¹zków mog¹ powstawaæ zwi¹zki toksyczne np. chloroform. Na stan rodowiska gruntowo-wodnego poddanego reakcji utleniania bêdzie wp³ywa³ tez proces rozk³adu materii organicznej, zmieniaj¹c stê¿enia siarczanów, azotanów i bromków.
Reakcja chemicznego utleniania czêsto z ekonomicznego punktu widzenia jest bardziej op³acalna ni¿ adsorpcja zanieczyszczeñ na adsorbentach np. na wêglu aktywnym.
Koszty operacji mog¹ jednak ulec zwiêkszeniu na skutek obecnoci wêglanów i dwuwêglanów, mog¹ one wchodziæ w reakcje z utleniaczami tworz¹c trwa³e zwi¹zki, co w rezultacie
zwiêksza iloæ u¿ytych utleniaczy, a tym samym podnosi koszty zabiegów.
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4.

PODSUMOWANIE

Likwidacja zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi rodowiska wodno-gruntowego jest na ogó³ trudna i kosztowna. Przy planowaniu dzia³añ naprawczych nale¿y braæ
pod uwagê aspekty jakociowe i ilociowe zanieczyszczenia, uwarunkowania rodowiskowe  rodzaj terenu, gruntu i mo¿liwoci ekonomiczno-techniczne.
Wybór technologii usuwania zanieczyszczeñ wymaga trafnego okrelenia zagro¿enia
dla rodowiska, rozpoznania norm i warunków prawnych odnonie dopuszczalnych koncentracji.
Skutecznoæ stosowanych metod zale¿y od parametrów rodowiska gruntowo-wodnego (rodzaju gruntu, pH), typu i iloci zanieczyszczaj¹cych substancji, a w przypadku metod
chemicznych tak¿e od cech ilociowych i jakociowych stosowanego reagenta.
W warunkach dzia³añ naprawczych przeprowadzanych in situ nale¿y braæ pod uwagê
uci¹¿liwoæ niektórych reagentów dla rodowiska oraz przebieg reakcji pod k¹tem utworzenia nowych zwi¹zków i ich wp³ywu na rodowisko.
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