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1.

WSTÊP

Podczas u¿ytkowania olejów przemys³owych wystêpuj¹ ró¿norodne zagro¿enia dla
rodowiska maturalnego. Zagro¿enia te zwiêkszaj¹ siê w przypadku olejów przepracowanych i dotycz¹ zw³aszcza ich przeróbki. Oleje te mog¹ byæ spalane pod kontrol¹ w specjalnie do tego celu zaprojektowanych instalacjach lub przerabiane na paliwa i oleje smarowe.
W procesie przeróbki olejów przepracowanych wykorzystywane s¹ ró¿ne i bardzo
rozbudowane instalacje technologiczne. Ich integraln¹ czêci¹ s¹ zbiorniki do magazynowania olejów zarówno zu¿ytych, jak i zregenerowanych. Awaria ka¿dej z wymienionych
instalacji powoduje niekontrolowany wyciek produktów ropopochodnych do rodowiska
co wi¹¿e siê g³ównie ze ska¿eniem gleb i gruntów. Substancje ropopochodne hamuj¹ w nich
wymianê gazow¹, zmniejszaj¹ koncentracjê tlenu w powietrzu glebowym i maj¹ równie¿
dzia³anie toksyczne, mutagenne i kancerogenne na wszystkie organizmy ¿ywe [24]. Dotyczy to zw³aszcza tych substancji ropopochodnych, które zawieraj¹ w swoim sk³adzie podwy¿szone iloci PCB.
2.

WARUNKI GEOLOGICZNE

Instalacja do magazynowania i regeneracji olejów przepracowanych zlokalizowana
jest w obszarze os³ony mezozoicznej Gór wiêtokrzyskich. W budowie geologicznej rejonu badañ bior¹ udzia³ utwory nale¿¹ce do formacji geologicznych jury trzeciorzêdu
i czwartorzêdu [1, 3]. Osady mezozoiczne jury, reprezentowane przez piêtra doggeru i malmu, zalegaj¹ czêsto bardzo p³ytko od 1,0 do 12,5 m p.p.t. Utwory doggeru litologicznie
wykszta³cone s¹ jako piaskowce, zlepieñce, utwory ilasto-mu³owcowe, piaski i i³y, a utwory malmu reprezentowane s¹ przez ró¿norodne wapienie, najczêciej z krzemieniami wieku
oksfordzkiego. Czêsto s¹ one szczelinowate, czasami kawerniste.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych WWNiG AGH
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Osady trzeciorzêdowe wystêpuj¹ lokalnie, tworz¹c p³aty. S¹ reprezentowane przez
piaski, i³y i i³y z rumoszem o ma³ej mi¹¿szoci.
Osady czwartorzêdowe w rejonie badañ tworz¹ ci¹g³¹ pokrywê o bardzo du¿ej zmiennoci. Zmienna mi¹¿szoæ (od 1,0 do 45,0 m) jest uwarunkowana ukszta³towaniem powierzchni stropowej utworów trzeciorzêdu, a przede wszystkim mezozoiku (jury). S¹ to
utwory zlodowaceñ krakowskiego i rodkowopolskie. W dolnych partiach osady te posiadaj¹ przewarstwienia materia³u lokalnego w postaci bu³ krzemiennych, rumoszu wapiennego,
piaskowców wapnistych i wapieni krzemienistych. Od powierzchni zalegaj¹ osady sk³adaj¹ce siê g³ównie z glin piaszczystych i piasków gliniastych ze ¿wirem i otoczakami [1, 3].
Zwierciad³o wód podziemnych w rejonie badañ znajduje siê na g³êbokoci 30,0÷40,0 m
p.p.t. Wp³yw na kszta³towanie siê poziomu zwierciad³a wód podziemnych w tym rejonie
ma lej depresji zwi¹zany z eksploatacj¹ ujêcia wód dla celów komunalnych.
3.

MATERIA£ I METODY BADAÑ

Aby szczegó³owo oceniæ stan rodowiska gruntowego na terenie istniej¹cej instalacji
do magazynowania i regeneracji olejów, wykonano czternacie otworów badawczych.
W trakcie ich wiercenia pobierano próbki gruntów do badañ na zawartoæ wêglowodorów
alifatycznych i aromatycznych. Próbki pobrano z dwóch g³êbokoci, tj. 0,3 m i 1,0 m p.p.t.
Tabela 1
Zestawienie wyników badañ próbek gruntu na zawartoæ wêglowodorów
alifatycznych i aromatycznych
Zawartoæ wêglowodorów w gruncie
mg/kg s.m.

Miejsce poboru próbek
z otworu badawczego, nr

0,3 m p.p.t.
alifatyczne
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1,0 m p.p.t.

aromatyczne

alifatyczne

aromatyczne

G-1

74,121

4,352

193,28

11,883

G-2

92,994

6,589

54,173

2,373

G-3

83,748

3,150

44,761

7,328

G-4

74,216

4,638

67,02

2,772

G-5

74,817

4,311

46,135

7,688

G-6

101,221

6,195

65,957

0,922

G-7

897,453

14,901

884,162

0,392

G-8

719,996

16,645

63,25

5,379

G-9

298,568

16,044

91,383

1,985

G-10

166,879

7,754

41,023

4,387

G-11

322,652

11,522

96,986

4.285

G-12

344,883

13,468

93,946

4,473

G-13

287,763

9,801

66,057

7,005

G-14

340,591

8,355

101,507

4,11

Wymagane standardy
(grupa C)

500

200

500

200

Próbki gruntów po wysuszeniu, oddzieleniu szkieletu, przetarciu w m³ynie agatowym
i spaleniu materii organicznej w temperaturze 450oC trawiono na gor¹co w mieszaninie
kwasu azotowego i nadchlorowego (3:2). Nastêpnie po odparowaniu próbkê rozpuszczono
w 1-procentowym roztworze HCl. Zawartoæ wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych w badanych gruntach oznaczono metod¹ chromatografii cieczowej (HPLC  HighPressure Liquid Chromatography) [4]. Wyniki badañ laboratoryjnych zawartoci wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych w próbkach gruntu przedstawiono w tabeli 1.
4.

OCENA KONCENTRACJI WÊGLOWODORÓW W GRUNCIE

Oceniaj¹c koncentracjê wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych w próbkach gruntu, pobranych z g³êbokoci 0,3 i 1,0 m p.p.t. w rejonie instalacji do magazynowania i regeneracji olejów (tab. 1), mo¿na stwierdziæ, ¿e w ocenianym obszarze wystêpuj¹ miejsca o bardzo ró¿nym stopniu zanieczyszczenia. Dla próbek pobranych z g³êbokoci 0,3 m zawartoæ
wêglowodorów alifatycznych waha³a siê w przedziale od 74,121 do 897,453 mg/kg s.m.,
a wêglowodorów aromatycznych od 4,352 do 16,645 mg/kg s.m., natomiast dla próbek pobranych z g³êbokoci 1,0 m p.p.t. koncentracje te zawiera³y siê odpowiednio w przedziale
od 41,023 do 884,162 mg/kg s.m i od 0,392 do 11,883 mg/kg s.m. W celu przestrzennego
przedstawienia wp³ywu instalacji na zanieczyszczenie gruntów substancjami ropopochodnymi wykonano dodatkowo mapy koncentracji wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych w gruncie na g³êbokoci 0,3 i 1,0 m p.p.t. (rys. 14).

Rys. 1. Rozk³ad koncentracji wêglowodorów alifatycznych w gruncie na g³êbokoci 0,3 m p.p.t.
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Rys. 2. Rozk³ad koncentracji wêglowodorów aromatycznych w gruncie na g³êbokoci 0,3 m p.p.t.

Rys. 3. Rozk³ad koncentracji wêglowodorów alifatycznych w gruncie na g³êbokoci 1,0 m p.p.t.
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Rys. 4. Rozk³ad koncentracji wêglowodorów aromatycznych w gruncie na g³êbokoci 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie
standardów jakoci gleby oraz standardów jakoci ziemi [5] dopuszczalna zawartoæ wêglowodorów alifatycznych w gruncie dla obszaru typu C wynosi w przedziale g³êbokociowym 0÷2 m  500 mg/kg s.m. Dla wêglowodorów aromatycznych dopuszczalne wielkoci
s¹ nieco ni¿sze i w tym przedziale g³êbokociowym wynosz¹ 200 mg/kg s.m.
Porównuj¹c otrzymane zawartoci wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych ze
standardami zawartymi w ww. rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska [5], mo¿na stwierdziæ,
¿e grunty zarówno na g³êbokoci 0,3, jak i 1,0 m p.p.t. s¹ w niektórych miejscach zanieczyszczone ponad ustalone standardy dla obszaru typu C, co kwalifikuje je do remediacji.
Taki zabieg mo¿na wykonaæ za pomoc¹ kilku metod, jednak przy uwzglêdnieniu istniej¹cego uzbrojenia terenów oraz warunków geologicznych najkorzystniejsza wydaje siê
metoda biologiczna. W tym celu nale¿y wyizolowaæ ze rodowiska gruntowego mikroorganizmy aktywne w stosunku do wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych, a nastêpnie
po ich namno¿eniu w bioreaktorze wprowadziæ do gruntu metod¹ iniekcyjn¹. Zabieg remediacji powinien byæ przeprowadzony zgodnie z wczeniej wykonanym projektem technicznym i ocen¹ efektywnoci zastosowanej metody [24].
5.

WNIOSKI

1) Do oceny jakoci gruntów na terenie instalacji do magazynowania i regeneracji olejów
przepracowanych nale¿y wykorzystaæ obowi¹zuj¹ce standardy okrelone w Rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów jakoci
gleby oraz standardów jakoci ziemi.
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2) Zawartoæ wêglowodorów alifatycznych w badanych próbkach gruntów w przypadku interwa³u g³êbokociowego 0,3 m p.p.t. zawiera siê w przedziale od 74,121 do
897,453 mg/kg s.m., a w przypadku g³êbokoci 1,0 m p.p.t od 41,023 do 884,162 mg/kg s.m.
Dla wêglowodorów aromatycznych koncentracje wynosz¹ odpowiednio od 4,352 do
16,645 i od 0,392 do 11,883 mg/kg s.m.
3) Z analizy rozk³adu przestrzennego koncentracji wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych w badanych próbkach gruntu wynika, ¿e zanieczyszczenie pochodzi z instalacji do magazynowania i regeneracji olejów.
4) Badany teren powinien byæ poddany zabiegom oczyszczaj¹cym w celu uzyskania wymaganego standardami jakoci rodowiska gruntowego.
5) Przy doborze metody remediacji nale¿y uwzglêdniæ warunki geologiczne wystêpuj¹ce
w obrêbie terenu instalacji.
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